
II 

(Nelegislativní akty) 

OBECNÉ ZÁSADY 

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2019/1386 

ze dne 7. června 2019, 

kterými se mění obecné zásady ECB/2014/15 o měnové a finanční statistice (ECB/2019/18) 

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)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2018/231(ECB/2018/2) (2) stanoví požadavky na shromažďování 
a vykazování statistických údajů o penzijních fondech. Shromažďování těchto informací je nezbytné za účelem 
podpory ECB při provádění měnové a finanční analýzy a pro příspěvek Evropského systému centrálních bank 
(ESCB) ke stabilitě finančního systému. Podle nařízení (EU) 2018/231 (ECB/2018/2) se v zásadě poprvé vykazují 
čtvrtletní údaje o aktivech za třetí čtvrtletí roku 2019 a roční údaje o pasivech a o počtu členů penzijních 
programů za rok 2019. Proto je nezbytné aktualizovat rámec pro vykazování statistických údajů o penzijních 
fondech zakotvený v obecných zásadách ECB/2014/15 (3). 

(2)  Obecné zásady ECB/2014/15 již upravují vykazování statistických údajů o penzijních fondech národními 
centrálními bankami. Údaje o penzijních fondech jsou předávány ECB na základě údajů, které jsou na národní 
úrovni aktuálně dostupné. S ohledem na požadavky vyplývající z nařízení (EU) 2018/231 (ECB/2018/2) je třeba 
nahradit příslušná ustanovení obecných zásad ECB/2014/15. S cílem zajistit hladký přechod by národní centrální 
banky měly za třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2019 vykazovat statistické informace o penzijních fondech jak 
v souladu s obecnými zásadami ECB/2014/15, tak i v souladu s požadavky, které vyplývají z nařízení (EU) 
2018/231 (ECB/2018/2). 

(3)  Změny v tabulkách 1.B, 1.H, 2.B a 2.G v části 9 přílohy II jsou nezbytné za účelem zohlednění aktualizace 
klasifikace Evropského orgánu pro bankovnictví. Tabulky 1.B, 1.D, 1.E, 1.F, 1.G, 1.H, 1.J, 2.B, 2.C, 2.D, 2.E, 2.F, 
2.G a 2.I v části 9 přílohy II je třeba změnit, aby se upravila periodicita, s jakou národní centrální banky vykazují 
údaje ECB v souladu s čl. 12 odst. 2 obecných zásad ECB/2014/15. Kromě toho je zapotřebí provést drobnou 
změnu v tabulce v části 22 přílohy II s cílem uvést tuto tabulku do souladu s definicemi uvedenými v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 (4). Aby byl zajištěn ucelenější přehled o aktivech v držbě 
zpravodajských jednotek, je zapotřebí provést menší změnu tabulky 2a v části 23 přílohy II. 

(4)  Obecné zásady ECB/2014/15 je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit, 

6.9.2019 L 232/1 Úřední věstník Evropské unie CS     

(1) Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 8. 
(2) Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2018/231 ze dne 26. ledna 2018 o statistické zpravodajské povinnosti penzijních fondů 

(ECB/2018/2) (Úř. věst. L 45, 17.2.2018, s. 3). 
(3) Obecné zásady ECB/2014/15 ze dne 4. dubna 2014 o měnové a finanční statistice (Úř. věst. L 340, 26.11.2014, s. 1). 
(4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů 

v Evropské unii (Úř. věst. L 174, 26.6.2013, s. 1). 



PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY: 

Článek 1 

Změny 

Obecné zásady ECB/2014/15 se mění takto:  

1. V článku 2 se doplňuje nový bod 5, který zní: 

„5)  „penzijní fond“ má stejný význam jako v definici v čl. 1 bodě 1 nařízení Evropské centrální banky (EU) 2018/231 
(ECB/2018/2) (*).  

(*) Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2018/231 ze dne 26. ledna 2018 o statistické zpravodajské povinnosti 
penzijních fondů (ECB/2018/2) (Úř. věst. L 45, 17.2.2018, s. 3)“;  

2. Článek 26 se mění takto: 

a)  (netýká se českého znění) 

b)  Odstavec 1 se nahrazuje tímto: 

„1. Rozsah vykazování údajů do čtvrtého čtvrtletí 2019 včetně 

a) O becně  

Národní centrální banky vykazují ECB statistické informace o penzijních fondech do čtvrtého čtvrtletí 2019 
včetně, jak je stanoveno v odstavcích 1 až 5 tohoto článku a v souladu s částí 22 přílohy II. Údaje o penzijních 
fondech se předávají na základě údajů, které jsou na národní úrovni aktuálně dostupné. Nejsou-li skutečné údaje 
dostupné, poskytnou se odhady při vynaložení nejvyššího úsilí. 

Soubor zpravodajských jednotek tvoří penzijní fondy, které jsou rezidenty členských států eurozóny. 

b) Zůs tat k y  a  f i n anč ní  t rans akc e  

Národní centrální banky vykazují zůstatky ke konci referenčního období a finanční transakce během čtvrtletí, 
které se odvodí v souladu s ESA 2010.“; 

c)  doplňují se odstavce 6 až 15, které znějí: 

„6. Rozsah vykazování v souladu s nařízením (EU) 2018/231 (ECB/2018/2) 

a) Obec ně  

V souladu s nařízením (EU) 2018/231 (ECB/2018/2) národní centrální banky vykazují ECB statistické informace 
o aktivech a pasivech penzijních fondů, jakož i informace o počtu členů penzijních programů, jak je uvedeno 
v odstavcích 6 až 15 tohoto článku a v souladu s částí 24 přílohy II těchto obecných zásad. Tyto požadavky 
zahrnují údaje o stavech aktiv a pasiv penzijních fondů ke konci čtvrtletí a čtvrtletní úpravy toků, jakož i roční 
údaje o členech. Podle nařízení (EU) 2018/231 (ECB/2018/2), aniž je dotčen jeho čl. 12 odst. 2, se poprvé 
vykazují čtvrtletní údaje o aktivech za třetí čtvrtletí roku 2019 a roční údaje o pasivech a o počtu členů 
penzijních programů za rok 2019. 

b) Úprav y  toků 

Národní centrální banky vykazují ECB samostatné údaje o úpravách z přecenění (zahrnující jak změny cen, tak 
změny směnných kurzů) a o úpravách z reklasifikací v souladu s částí 24 přílohy II a s přílohou IV. 

Finanční transakce včetně úprav se odvozují v souladu s ESA 2010. 

Národní centrální banky se mohou v důsledku odlišné vnitrostátní praxe odchýlit od ESA 2010 pro účely čl. 5 
odst. 1 písm. b) a c) nařízení (EU) 2018/231 (ECB/2018/2). Jsou-li k dispozici stavové údaje podle jednotlivých 
aktiv, lze úpravy z přecenění odvodit podle společné metody Eurosystému, tj. metody odvození toků uvedené 
v části 7 přílohy IV. 

Přibližné hodnoty finančních transakcí týkajících se pasiv lze odvodit v souladu s částí 7 přílohy IV. 
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7. Periodicita vykazování a lhůty 

a) Národní centrální banky vykazují ECB požadované čtvrtletní údaje do konce pracovní doby 10. pracovního 
dne následujícího po uplynutí lhůty stanovené v čl. 8 odst. 1 nařízení (EU) 2018/231 (ECB/2018/2). Pro 
přechodné období, které zahrnuje vykazování údajů za třetí čtvrtletí roku 2019, čtvrté čtvrtletí roku 2019 a první 
čtvrtletí roku 2020, se tato lhůta prodlužuje do 35. pracovního dne následujícího po uplynutí výše uvedené lhůty, 
pokud jde o referenční období 3. čtvrtletí 2019, do 30. pracovního dne následujícího po uplynutí výše uvedené 
lhůty, pokud jde o referenční období 4. čtvrtletí 2019, a do 25. pracovního dne následujícího po uplynutí výše 
uvedené lhůty, pokud jde o referenční období 1. čtvrtletí 2020. 

b) Národní centrální banky vykazují ECB požadované roční údaje do konce pracovní doby 10. pracovního dne 
následujícího po uplynutí lhůty stanovené v čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) 2018/231 (ECB/2018/2). Pro přechodné 
období zahrnující první vykazování ročních údajů za rok 2019 se tato lhůta prodlužuje do 35. pracovního dne 
následujícího po uplynutí výše uvedené lhůty. 

c) Přesná data přenosů se národním centrálním bankám oznamují předem v podobě časového plánu vykazování, 
který ECB poskytne do září každého roku. 

d) V rámci prvního vykazování čtvrtletních údajů ECB jsou národní centrální banky povinny předložit údaje 
o zůstatcích. Úpravy toků se předávají při vynaložení nejvyššího úsilí. 

8. Postup při revizích 

Pro revize čtvrtletních a ročních údajů platí tato obecná pravidla: 

a)  během řádného čtvrtletního cyklu zpracování statistiky, tj. za dané referenční čtvrtletí, od uplynutí lhůty 
uvedené v odst. 7 písm. a) do dne, kdy jsou údaje zasílány zpět národním centrálním bankám, mohou národní 
centrální banky revidovat údaje, které se týkají předchozího referenčního čtvrtletí; 

b)  během řádného ročního období zpracování statistiky, tj. za daný referenční rok, od uplynutí lhůty uvedené 
v odst. 7 písm. b) do dne, kdy jsou údaje zasílány zpět národním centrálním bankám, mohou národní 
centrální banky revidovat údaje, které se týkají předchozího referenčního roku; 

c)  mimo řádná období zpracování statistiky uvedená v písmenech a) a b) mohou národní centrální banky 
revidovat údaje, které se týkají předchozích referenčních období, pokud se tím podstatně zvyšuje kvalita údajů. 

9. Výjimky a přepočet údajů na 100 % pokrytí 

Aby byla zajištěna kvalita statistiky penzijních fondů, jsou národní centrální banky povinny, pokud udělí malým 
penzijním fondům výjimky podle čl. 7 odst. 1 nařízení (EU) 2018/231 (ECB/2018/2), navýšit čtvrtletní údaje 
o penzijních fondech vykazované do ECB na ekvivalent ve výši 100 % pokrytí. 

Národní centrální banky mohou zvolit postup pro přepočet na 100 % pokrytí na základě údajů shromážděných 
v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. a) až d) nařízení (EU) 2018/231 (ECB/2018/2). 

10. Odvození agregovaných údajů o cenných papírech 

Národní centrální banky odvozují agregované čtvrtletní údaje o aktivech a pasivech penzijních fondů v souladu 
s tabulkami 1a až 1c v části 24 přílohy II takto: 

a)  V případě cenných papírů s kódy ISIN přiřazují národní centrální banky informace poskytnuté podle 
jednotlivých cenných papírů k informacím z centralizované databáze cenných papírů, která je referenční 
databází. Takto přiřazené informace podle jednotlivých cenných papírů se použijí k sestavení hodnoty aktiv 
a pasiv v eurech a k odvození potřebných členění pro každý jednotlivý cenný papír držený nebo vydaný 
penzijním fondem. Nelze-li identifikační kódy cenných papírů nalézt v centralizované databázi cenných papírů 
nebo nejsou-li informace potřebné k sestavení aktiv a pasiv podle tabulek 1a až 1c části 24 přílohy II z centrali
zované databáze cenných papírů dostupné, národní centrální banky chybějící údaje odhadnou. 

b)  Národní centrální banky agregují údaje o cenných papírech odvozené podle písmene a) a přičtou je 
k informacím vykázaným za cenné papíry bez kódů ISIN s cílem sestavit agregáty za: i) dluhové cenné papíry 
v členění podle splatnosti (původní) a protistran (sektoru a rezidentské příslušnosti); ii) akcie a ostatní účasti 
v členění podle nástrojů a protistran (sektoru a rezidentské příslušnosti) a iii) akcie/podílové listy investičních 
fondů v členění podle druhu investičního fondu a rezidentské příslušnosti protistrany. 
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11. Členění držby akcií/podílových listů investičních fondů podle hlavního investičního cíle 

Národní centrální banky předávají ECB nejlepší odhady týkající se držby akcií/podílových listů investičních fondů 
penzijními fondy v členění podle hlavního investičního cíle (tj. dluhopisové fondy, akciové fondy, smíšené fondy, 
fondy nemovitostí, hedgeové fondy a jiné fondy). Tyto údaje mohou být odvozeny přiřazením informací, které 
byly poskytnuty podle jednotlivých cenných papírů v souladu s nařízením (EU) 2018/231 (ECB/2018/2), 
k informacím získaným z centralizované databáze cenných papírů, která je referenční databází. 

Nelze-li držené akcie/podílové listy investičních fondů nalézt v centralizované databázi cenných papírů, národní 
centrální banky chybějící údaje odhadnou nebo údaje odvodí za použití alternativních zdrojů. 

12. Vykazování čtvrtletních odhadů pasiv 

Národní centrální banky předávají ECB čtvrtletní odhady pasiv penzijních fondů odvozené v souladu s čl. 4 
odst. 2 nařízení (EU) 2018/231 (ECB/2018/2). 

13. Metody oceňování a/nebo účetní pravidla 

Metody oceňování v souladu s ESA 2010 a/nebo účetní pravidla podle článku 6 nařízení (EU) 2018/231 
(ECB/2018/2) se použijí i v případech, kdy národní centrální banky vykazují údaje o penzijních fondech do ECB. 

14. Vysvětlivky 

Národní centrální banky předkládají vysvětlivky, ve kterých uvedou důvody významných revizí, jakož i revizí 
provedených mimo řádný cyklus zpracování statistiky ve smyslu odst. 8 písm. c) tohoto článku. Kromě toho 
poskytují národní centrální banky ECB vysvětlivky k úpravám z reklasifikací. 

15. Metoda sestavování 

Národní centrální banky shromažďují údaje od všech penzijních fondů, které jsou rezidenty v jejich členském 
státě, v souladu s čl. 2 odst. 1 nařízení (EU) 2018/231 (ECB/2018/2).“.  

3. Přílohy II, III a IV se mění v souladu s přílohou těchto obecných zásad. 

Článek 2 

Nabytí účinku a provedení 

1. Tyto obecné zásady nabývají účinku dnem oznámení národním centrálním bankám členských států, jejichž měnou 
je euro. 

2. Národní centrální banky členských států, jejichž měnou je euro, zajistí soulad s těmito obecnými zásadami od 
2. října 2019. 

Článek 3 

Určení 

Tyto obecné zásady jsou určeny národním centrálním bankám členských států, jejichž měnou je euro. 

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 7. června 2019. 

Za Radu guvernérů ECB 

prezident ECB 
Mario DRAGHI  
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PŘÍLOHA 

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

1. Příloha II se mění takto: 

a)  část 9 se nahrazuje tímto: 

„ČÁST 9 

Roční konsolidované bankovní údaje – Zpravodajské subjekty  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované 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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Roční konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – IFRS FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 vyka
zované do zisku nebo ztráty        

Realizovatelná finanční aktiva        

Úvěry a pohledávky*        

Investice držené do splatnosti        

Deriváty – Zajišťovací účetnictví, úrokové riziko        

Ostatní aktiva        

Úrokové výnosy ze závazků        

(Úrokové náklady)        

(Finanční pasiva držená k obchodování)        

(Finanční pasiva oceněná v reálné hodnotě vyka
zované do zisku nebo ztráty)        

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

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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

(Deriváty – Zajišťovací účetnictví, úrokové ri
ziko)        

(Ostatní pasiva)        

(Úrokové náklady na aktiva)        

(Náklady na akciový kapitál splatný na po
žádání)        

Výnos z dividend        

Výnos z poplatků a provizí        

(Náklady na poplatky a provize)        

Zisky nebo (-) ztráty z odúčtování finanč
ních aktiv & pasiv neoceněných v reálné 
hodnotě vykazované do zisku nebo 
ztráty        

Zisky nebo (-) ztráty z finančních aktiv 
a pasiv držených k obchodování, čisté        

Zisky nebo (-) ztráty z finančních aktiv 
a pasiv oceněné v reálné hodnotě vykazo
vané do zisku nebo ztráty, čisté        

Zisky nebo (-) ztráty ze zajišťovacího 
účetnictví, čisté        

Kurzové rozdíly, čisté        

6.9.2019 
L 232/7 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – IFRS FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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

Zisky (ztráty) z odúčtování aktiv jiných 
než držených k obchodování, čisté*        

Jiné 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 neoceně
ných v reálné hodnotě vykazované do 
zisku nebo ztráty)        

(Finanční aktiva oceněná pořizovací ce
nou [nekótovaný kapitálový nástroj])        

6.9.2019 
L 232/8 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – IFRS FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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

Realizovatelná finanční aktiva        

Úvěry a pohledávky [včetně finančního 
leasingu]        

(Investice držené do splatnosti)        

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

(Ztráty ze znehodnocení nebo (–) jejich 
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 přidružených 
podniků        

6.9.2019 
L 232/9 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – IFRS FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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

Zisk nebo (-) ztráta z dlouhodobých aktiv 
a vyřazovaných skupin klasifikovaných 
jako držené k prodeji, které se nekvalifi
kují jako ukončovaná činnost        

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA Z POKRAČUJÍCÍ 
ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM        

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

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA Z POKRAČUJÍCÍ 
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 ukončo
vané činnosti)        

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA ZA ROK        

Připadající na menšinový podíl        

Připadající na vlastníky mateřské společnosti        

6.9.2019 
L 232/10 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – IFRS FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Konsolidovaná výsledovka 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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 vyka
zované do zisku nebo ztráty     

Realizovatelná finanční aktiva     

Úvěry a pohledávky*     

Investice držené do splatnosti     

Deriváty – Zajišťovací účetnictví, úrokové riziko     

Ostatní aktiva     

Úrokové výnosy ze závazků     

(Úrokové náklady)     

(Finanční pasiva držená k obchodování)     

(Finanční pasiva oceněná v reálné hodnotě vyka
zované do zisku nebo ztráty)     

(Finanční pasiva oceněná zůstatkovou hodnotou)     

6.9.2019 
L 232/11 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – IFRS FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Konsolidovaná výsledovka 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

(Deriváty – Zajišťovací účetnictví, úrokové ri
ziko)     

(Ostatní pasiva)     

(Úrokové náklady na aktiva)     

(Náklady na akciový kapitál splatný na po
žádání)     

Výnos z dividend     

Výnos z poplatků a provizí     

(Náklady na poplatky a provize)     

Zisky nebo (-) ztráty z odúčtování finanč
ních aktiv & pasiv neoceněných v reálné 
hodnotě vykazované do zisku nebo 
ztráty     

Zisky nebo (-) ztráty z finančních aktiv 
a pasiv držených k obchodování, čisté     

Zisky nebo (-) ztráty z finančních aktiv 
a pasiv oceněné v reálné hodnotě vykazo
vané do zisku nebo ztráty, čisté     

Zisky nebo (-) ztráty ze zajišťovacího 
účetnictví, čisté     

Kurzové rozdíly, čisté     

6.9.2019 
L 232/12 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – IFRS FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Konsolidovaná výsledovka 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

Zisky (ztráty) z odúčtování aktiv jiných 
než držených k obchodování, čisté*     

Jiné 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 neoceně
ných v reálné hodnotě vykazované do 
zisku nebo ztráty)     

(Finanční aktiva oceněná pořizovací ce
nou [nekótovaný kapitálový nástroj])     

6.9.2019 
L 232/13 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – IFRS FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Konsolidovaná výsledovka 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

Realizovatelná finanční aktiva     

Úvěry a pohledávky [včetně finančního 
leasingu]     

(Investice držené do splatnosti)     

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

(Ztráty ze znehodnocení nebo (–) jejich 
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 přidružených 
podniků     

6.9.2019 
L 232/14 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – IFRS FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Konsolidovaná výsledovka 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

Zisk nebo (-) ztráta z dlouhodobých aktiv 
a vyřazovaných skupin klasifikovaných 
jako držené k prodeji, které se nekvalifi
kují jako ukončovaná činnost     

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA Z POKRAČUJÍCÍ 
ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM     

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

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA Z POKRAČUJÍCÍ 
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 ukončo
vané činnosti)     

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA ZA ROK     

Připadající na menšinový podíl     

Připadající na vlastníky mateřské společnosti      

6.9.2019 
L 232/15 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – GAAP FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 finanč
ních aktiv & pasiv neoceněných v reálné 
hodnotě vykazované do zisku nebo 
ztráty        

Zisky nebo (-) ztráty z finančních aktiv 
a pasiv držených k obchodování, čisté        

Zisky nebo (-) ztráty z finančních aktiv 
a pasiv oceněné v reálné hodnotě vykazo
vané do zisku nebo ztráty, čisté        

Zisky nebo (–) ztráty z neobchodovatel
ných finančních aktiv a pasiv, čisté        

Zisky nebo (-) ztráty ze zajišťovacího 
účetnictví, čisté        

Kurzové rozdíly, čisté        

6.9.2019 
L 232/16 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – GAAP FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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

Zisky nebo (–) ztráty z odúčtování inves
tic do dceřiných, společných a přidruže
ných podniků, čisté        

Zisky (ztráty) z odúčtování aktiv jiných 
než držených k obchodování, čisté*        

Jiné 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)        

6.9.2019 
L 232/17 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – GAAP FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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

(Znehodnocení finančních aktiv neoceně
ných v reálné hodnotě vykazované do 
zisku nebo ztráty)        

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

(Ztráty ze znehodnocení nebo (–) jejich 
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 přidružených 
podniků        

6.9.2019 
L 232/18 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – GAAP FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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

Zisk nebo (-) ztráta z dlouhodobých aktiv 
a vyřazovaných skupin klasifikovaných 
jako držené k prodeji, které se nekvalifi
kují jako ukončovaná činnost        

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA Z POKRAČUJÍCÍ 
ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM        

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

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA Z POKRAČUJÍCÍ 
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        

6.9.2019 
L 232/19 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – GAAP FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Konsolidovaná výsledovka 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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 finanč
ních aktiv & pasiv neoceněných v reálné 
hodnotě vykazované do zisku nebo 
ztráty     

Zisky nebo (-) ztráty z finančních aktiv 
a pasiv držených k obchodování, čisté     

Zisky nebo (-) ztráty z finančních aktiv 
a pasiv oceněné v reálné hodnotě vykazo
vané do zisku nebo ztráty, čisté     

Zisky nebo (–) ztráty z neobchodovatel
ných finančních aktiv a pasiv, čisté     

Zisky nebo (-) ztráty ze zajišťovacího 
účetnictví, čisté     

Kurzové rozdíly, čisté     

6.9.2019 
L 232/20 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – GAAP FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Konsolidovaná výsledovka 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

Zisky nebo (–) ztráty z odúčtování inves
tic do dceřiných, společných a přidruže
ných podniků, čisté     

Zisky (ztráty) z odúčtování aktiv jiných 
než držených k obchodování, čisté*     

Jiné 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)     

6.9.2019 
L 232/21 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – GAAP FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Konsolidovaná výsledovka 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

(Znehodnocení finančních aktiv neoceně
ných v reálné hodnotě vykazované do 
zisku nebo ztráty)     

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

(Ztráty ze znehodnocení nebo (–) jejich 
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 přidružených 
podniků     

6.9.2019 
L 232/22 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – GAAP FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Konsolidovaná výsledovka 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

Zisk nebo (-) ztráta z dlouhodobých aktiv 
a vyřazovaných skupin klasifikovaných 
jako držené k prodeji, které se nekvalifi
kují jako ukončovaná činnost     

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA Z POKRAČUJÍCÍ 
ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM     

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

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA Z POKRAČUJÍCÍ 
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      

6.9.2019 
L 232/23 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



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

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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)        

6.9.2019 
L 232/24 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



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

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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

(Rezervy nebo (-) zrušení rezerv)        

(Znehodnocení finančních aktiv neoceně
ných v reálné hodnotě vykazované do 
zisku nebo ztráty)        

(Ztráty ze znehodnocení nebo (–) jejich 
reverzování u nefinančních aktiv)        

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA Z POKRAČUJÍCÍ 
ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM        

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA Z POKRAČUJÍCÍ 
ČINNOSTI PO ZDANĚNÍ        

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA ZA ROK          

6.9.2019 
L 232/25 

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 zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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)     

6.9.2019 
L 232/26 

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 zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

(Rezervy nebo (-) zrušení rezerv)     

(Znehodnocení finančních aktiv neoceně
ných v reálné hodnotě vykazované do 
zisku nebo ztráty)     

(Ztráty ze znehodnocení nebo (–) jejich 
reverzování u nefinančních aktiv)     

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA Z POKRAČUJÍCÍ 
ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM     

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA Z POKRAČUJÍCÍ 
ČINNOSTI PO ZDANĚNÍ     

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA ZA ROK        

6.9.2019 
L 232/27 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



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

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 POKRAČUJÍCÍ 
ČINNOSTI PO ZDANĚNÍ        

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA ZA ROK*          

6.9.2019 
L 232/28 

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 zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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 POKRAČUJÍCÍ 
ČINNOSTI PO ZDANĚNÍ     

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA ZA ROK*        

6.9.2019 
L 232/29 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – IFRS FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 %        

6.9.2019 
L 232/30 

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 zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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 %      

6.9.2019 
L 232/31 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – GAAP FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 %        

6.9.2019 
L 232/32 

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 zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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 %      

6.9.2019 
L 232/33 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



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

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 %        

6.9.2019 
L 232/34 

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 zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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 %      

6.9.2019 
L 232/35 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



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

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 %        

6.9.2019 
L 232/36 

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 zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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 %      

6.9.2019 
L 232/37 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje- Rozvaha – IFRS FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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

Hotovost a zůstatky hotovosti u centrál
ních bank a ostatní vklady na požádání        

Finanční aktiva držená k obchodování        

Deriváty držené k obchodování        

Kapitálové nástroje        

Dluhové cenné papíry        

Úvěry a zálohy        

Finanční aktiva oceněná v reálné hodnotě 
vykazované do zisku nebo ztráty        

Kapitálové nástroje        

Dluhové cenné papíry        

Úvěry a zálohy        

Realizovatelná finanční aktiva        

Kapitálové nástroje        

Dluhové cenné papíry        

Úvěry a zálohy        

6.9.2019 
L 232/38 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje- Rozvaha – IFRS FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 po
ložek v portfoliu zajišťovacích nástrojů 
proti úrokovému riziku        

Investice do přidružených, dceřiných 
a společných podniků        

Hmotná aktiva        

Nehmotná aktiva        

Daňové pohledávky        

Splatné daňové pohledávky        

Odložené daňové pohledávky        

6.9.2019 
L 232/39 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje- Rozvaha – IFRS FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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

Ostatní aktiva        

Dlouhodobá aktiva a vyřazované skupiny 
klasifikované jako držené k prodeji        

CELKOVÁ AKTIVA*          

6.9.2019 
L 232/40 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje- Rozvaha – IFRS FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Aktiva 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

Hotovost a zůstatky hotovosti u centrál
ních bank a ostatní vklady na požádání     

Finanční aktiva držená k obchodování     

Deriváty držené k obchodování     

Kapitálové nástroje     

Dluhové cenné papíry     

Úvěry a zálohy     

Finanční aktiva oceněná v reálné hodnotě 
vykazované do zisku nebo ztráty     

Kapitálové nástroje     

Dluhové cenné papíry     

Úvěry a zálohy     

Realizovatelná finanční aktiva     

Kapitálové nástroje     

Dluhové cenné papíry     

Úvěry a zálohy     

6.9.2019 
L 232/41 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje- Rozvaha – IFRS FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Aktiva 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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 po
ložek v portfoliu zajišťovacích nástrojů 
proti úrokovému riziku     

Investice do přidružených, dceřiných 
a společných podniků     

Hmotná aktiva     

Nehmotná aktiva     

Daňové pohledávky     

Splatné daňové pohledávky     

Odložené daňové pohledávky     

6.9.2019 
L 232/42 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje- Rozvaha – IFRS FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Aktiva 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

Ostatní aktiva     

Dlouhodobá aktiva a vyřazované skupiny 
klasifikované jako držené k prodeji     

CELKOVÁ AKTIVA*        

6.9.2019 
L 232/43 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 hodnotě 
vykazované do zisku nebo ztráty        

Vklady        

Emitované dluhové cenné papíry        

Ostatní finanční pasiva oceněná v reálné hodnotě 
vykazované do zisku nebo ztráty        

Finanční pasiva oceněná zůstatkovou hod
notou        

Vklady        

Emitované dluhové cenné papíry        

Ostatní finanční pasiva oceněná zůstatkovou hod
notou        

Deriváty – Zajišťovací účetnictví        

6.9.2019 
L 232/44 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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

Změny reálné hodnoty zajišťovaných po
ložek v portfoliu zajišťovacích nástrojů 
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 skupi
nách klasifikovaných jako držené k pro
deji        

CELKOVÁ PASIVA          

6.9.2019 
L 232/45 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Pasiva 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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 hodnotě 
vykazované do zisku nebo ztráty     

Vklady     

Emitované dluhové cenné papíry     

Ostatní finanční pasiva oceněná v reálné hodnotě 
vykazované do zisku nebo ztráty     

Finanční pasiva oceněná zůstatkovou hod
notou     

Vklady     

Emitované dluhové cenné papíry     

Ostatní finanční pasiva oceněná zůstatkovou hod
notou     

Deriváty – Zajišťovací účetnictví     

6.9.2019 
L 232/46 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Pasiva 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

Změny reálné hodnoty zajišťovaných po
ložek v portfoliu zajišťovacích nástrojů 
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 skupi
nách klasifikovaných jako držené k pro
deji     

CELKOVÁ PASIVA        

6.9.2019 
L 232/47 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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

Kapitál        

Emisní ážio        

Emitované kapitálové nástroje jiné než ka
pitál        

Ostatní kapitál        

Kumulovaný ostatní úplný výsledek        

Nerozdělený zisk        

Rezervní fondy z přecenění        

Jiné rezervní fondy        

(Vlastní akcie)        

Zisk nebo ztráta připadající vlastníkům 
mateřské společnosti        

(Zálohy na dividendy)        

Menšinový podíl        

VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM        

PASIVA A VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM        

6.9.2019 
L 232/48 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Vlastní kapitál a menšinový podíl 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

Kapitál     

Emisní ážio     

Emitované kapitálové nástroje jiné než ka
pitál     

Ostatní kapitál     

Kumulovaný ostatní úplný výsledek     

Nerozdělený zisk     

Rezervní fondy z přecenění     

Jiné rezervní fondy     

(Vlastní akcie)     

Zisk nebo ztráta připadající vlastníkům 
mateřské společnosti     

(Zálohy na dividendy)     

Menšinový podíl     

VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM     

PASIVA A VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM      

6.9.2019 
L 232/49 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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          

6.9.2019 
L 232/50 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Úvěrové přísliby, finanční záruky a jiné 
poskytnuté přísliby 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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        

6.9.2019 
L 232/51 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Rozvaha – GAAP FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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

Hotovost a zůstatky hotovosti u centrál
ních bank a ostatní vklady na požádání        

Finanční aktiva držená k obchodování        

Deriváty držené k obchodování        

Kapitálové nástroje        

Dluhové cenné papíry        

Úvěry a zálohy        

Neobchodovatelná nederivátová finanční 
aktiva v reálné hodnotě vykázané do 
zisku nebo ztráty        

Kapitálové nástroje        

Dluhové cenné papíry        

Úvěry a zálohy        

Neobchodovatelná nederivátová finanční 
aktiva v reálné hodnotě zaúčtované do 
vlastního kapitálu        

Kapitálové nástroje        

Dluhové cenné papíry        

6.9.2019 
L 232/52 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Rozvaha – GAAP FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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

Úvěry a zálohy        

Neobchodovatelné dluhové nástroje v po
řizovací ceně        

Dluhové cenné papíry        

Úvěry a zálohy        

Ostatní neobchodovatelná nederivátová 
finanční aktiva        

Kapitálové nástroje        

Dluhové cenné papíry        

Úvěry a zálohy        

Deriváty – Zajišťovací účetnictví        

Změny reálné hodnoty zajišťovaných po
ložek v portfoliu zajišťovacích nástrojů 
proti úrokovému riziku        

Investice do přidružených, dceřiných 
a společných podniků        

Hmotná aktiva        

Nehmotná aktiva        

6.9.2019 
L 232/53 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Rozvaha – GAAP FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 skupiny 
klasifikované jako držené k prodeji        

CELKOVÁ AKTIVA*          

6.9.2019 
L 232/54 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Rozvaha – GAAP FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Aktiva 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

Hotovost a zůstatky hotovosti u centrál
ních bank a ostatní vklady na požádání     

Finanční aktiva držená k obchodování     

Deriváty držené k obchodování     

Kapitálové nástroje     

Dluhové cenné papíry     

Úvěry a zálohy     

Neobchodovatelná nederivátová finanční 
aktiva v reálné hodnotě vykázané do 
zisku nebo ztráty     

Kapitálové nástroje     

Dluhové cenné papíry     

Úvěry a zálohy     

Neobchodovatelná nederivátová finanční 
aktiva v reálné hodnotě zaúčtované do 
vlastního kapitálu     

Kapitálové nástroje     

Dluhové cenné papíry     

6.9.2019 
L 232/55 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Rozvaha – GAAP FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Aktiva 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

Úvěry a zálohy     

Neobchodovatelné dluhové nástroje v po
řizovací ceně     

Dluhové cenné papíry     

Úvěry a zálohy     

Ostatní neobchodovatelná nederivátová 
finanční aktiva     

Kapitálové nástroje     

Dluhové cenné papíry     

Úvěry a zálohy     

Deriváty – Zajišťovací účetnictví     

Změny reálné hodnoty zajišťovaných po
ložek v portfoliu zajišťovacích nástrojů 
proti úrokovému riziku     

Investice do přidružených, dceřiných 
a společných podniků     

Hmotná aktiva     

Nehmotná aktiva     

6.9.2019 
L 232/56 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Rozvaha – GAAP FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Aktiva 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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 skupiny 
klasifikované jako držené k prodeji     

CELKOVÁ AKTIVA*        

6.9.2019 
L 232/57 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 finanční 
závazky v pořizovací ceně        

Vklady        

Emitované dluhové cenné papíry        

Ostatní finanční závazky        

Deriváty – Zajišťovací účetnictví        

Změny reálné hodnoty zajišťovaných po
ložek v portfoliu zajišťovacích nástrojů 
proti úrokovému riziku        

Rezervy        

6.9.2019 
L 232/58 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 skupi
nách klasifikovaných jako držené k pro
deji        

CELKOVÁ PASIVA          

6.9.2019 
L 232/59 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Pasiva 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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 finanční 
závazky v pořizovací ceně     

Vklady     

Emitované dluhové cenné papíry     

Ostatní finanční závazky     

Deriváty – Zajišťovací účetnictví     

Změny reálné hodnoty zajišťovaných po
ložek v portfoliu zajišťovacích nástrojů 
proti úrokovému riziku     

Rezervy     

6.9.2019 
L 232/60 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Pasiva 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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 skupi
nách klasifikovaných jako držené k pro
deji     

CELKOVÁ PASIVA        

6.9.2019 
L 232/61 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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

Kapitál        

Emisní ážio        

Emitované kapitálové nástroje jiné než ka
pitál        

Ostatní kapitál        

Kumulovaný ostatní úplný výsledek        

Nerozdělený zisk        

Rezervní fondy z přecenění        

Fondy z přecenění reálnou hodnotou        

Jiné rezervní fondy        

Konsolidační rozdíly po první konsolidaci        

(Vlastní akcie)        

Zisk nebo ztráta připadající vlastníkům 
mateřské společnosti        

(Zálohy na dividendy)        

Menšinový podíl        

VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM        

PASIVA A VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM        

6.9.2019 
L 232/62 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Vlastní kapitál a menšinový podíl 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

Kapitál     

Emisní ážio     

Emitované kapitálové nástroje jiné než ka
pitál     

Ostatní kapitál     

Kumulovaný ostatní úplný výsledek     

Nerozdělený zisk     

Rezervní fondy z přecenění     

Fondy z přecenění reálnou hodnotou     

Jiné rezervní fondy     

Konsolidační rozdíly po první konsolidaci     

(Vlastní akcie)     

Zisk nebo ztráta připadající vlastníkům 
mateřské společnosti     

(Zálohy na dividendy)     

Menšinový podíl     

VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM     

PASIVA A VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM      

6.9.2019 
L 232/63 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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      

6.9.2019 
L 232/64 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Rozvaha – Jiné než FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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

Hotovost a zůstatky hotovosti u centrál
ních 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 společných 
podniků          

6.9.2019 
L 232/65 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Rozvaha – Jiné než FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Aktiva 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

Hotovost a zůstatky hotovosti u centrál
ních 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 společných 
podniků        

6.9.2019 
L 232/66 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

Vklady     

Emitované dluhové cenné papíry     

Rezervy     

Zbývající pasiva     

CELKOVÁ PASIVA      

6.9.2019 
L 232/67 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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

Kapitál        

VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM        

PASIVA A VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Vlastní kapitál a menšinový podíl 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

Kapitál     

VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM     

PASIVA A VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM      

6.9.2019 
L 232/68 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Rozvaha – Úplný výběrový soubor  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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

Hotovost a zůstatky hotovosti u centrál
ních 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 společných 
podniků          

6.9.2019 
L 232/69 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Rozvaha – Úplný výběrový soubor  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Aktiva 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

Hotovost a zůstatky hotovosti u centrál
ních 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 společných 
podniků        

6.9.2019 
L 232/70 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

Vklady*     

Emitované dluhové cenné papíry     

Rezervy     

Zbývající pasiva     

CELKOVÁ PASIVA*      

6.9.2019 
L 232/71 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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

Kapitál        

VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM*        

PASIVA A VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Vlastní kapitál a menšinový podíl 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

Kapitál     

VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM*     

PASIVA A VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM      

6.9.2019 
L 232/72 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Rozvaha – IFRS FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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        

6.9.2019 
L 232/73 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Rozvaha – IFRS FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Aktiva 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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      

6.9.2019 
L 232/74 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

Podřízené finanční závazky     

Vklady     

Emitované dluhové cenné papíry      

6.9.2019 
L 232/75 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Rozvaha – GAAP FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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        

6.9.2019 
L 232/76 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Rozvaha – GAAP FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Aktiva 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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      

6.9.2019 
L 232/77 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

Podřízené finanční závazky     

Vklady     

Emitované dluhové cenné papíry      

6.9.2019 
L 232/78 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Rozvaha – Jiné než FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

Úvěry a zálohy     

Vládní instituce     

Centrální banky     

Úvěrové instituce     

Ostatní      

6.9.2019 
L 232/79 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Rozvaha – Úplný výběrový soubor  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

Úvěry a zálohy     

Vládní instituce     

Centrální banky     

Úvěrové instituce     

Ostatní      

6.9.2019 
L 232/80 

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 společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) Expozice s úlevou A. Velké B. Střední C. Malé 

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

Dluhové cenné papíry – Hrubá účetní hodnota 
výkonných expozic s opatřeními týkajícími 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 hodnota 
nevýkonných expozic s opatřeními týkajícími 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        

6.9.2019 
L 232/81 

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 společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 výkon
ných expozic s opatřeními týkajícími se úlevy*        

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

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

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

Úvěry a zálohy – Kumulované ztráty ze zne
hodnocení, kumulované změny reálné hod
noty z titulu úvěrového rizika a rezervy – vý
konné expozice s opatřeními týkajícími se 
úlevy        

Úvěry a zálohy – Kumulované ztráty ze zne
hodnocení, kumulované změny reálné hod
noty z titulu úvěrového rizika a rezervy – ne
výkonné expozice s opatřeními týkajícími se 
úlevy        

6.9.2019 
L 232/82 

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 zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

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

Dluhové cenné papíry – Hrubá účetní hodnota 
výkonných expozic s opatřeními týkajícími 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 hodnota 
nevýkonných expozic s opatřeními týkajícími 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     

6.9.2019 
L 232/83 

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 zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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 výkon
ných expozic s opatřeními týkajícími se úlevy*     

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

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

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

Úvěry a zálohy – Kumulované ztráty ze zne
hodnocení, kumulované změny reálné hod
noty z titulu úvěrového rizika a rezervy – vý
konné expozice s opatřeními týkajícími se 
úlevy     

Úvěry a zálohy – Kumulované ztráty ze zne
hodnocení, kumulované změny reálné hod
noty z titulu úvěrového rizika a rezervy – ne
výkonné expozice s opatřeními týkajícími se 
úlevy      

6.9.2019 
L 232/84 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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          

6.9.2019 
L 232/85 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celková hrubá účetní hodnota expozic 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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        

6.9.2019 
L 232/86 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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          

6.9.2019 
L 232/87 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celková hrubá účetní hodnota výkonných 
expozic 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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        

6.9.2019 
L 232/88 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) 

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

<= 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          

6.9.2019 
L 232/89 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

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

<= 30 dnů 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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        

6.9.2019 
L 232/90 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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          

6.9.2019 
L 232/91 

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 zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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        

6.9.2019 
L 232/92 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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          

6.9.2019 
L 232/93 

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 zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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        

6.9.2019 
L 232/94 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) Celková hrubá účetní hodnota 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          

6.9.2019 
L 232/95 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celková hrubá účetní hodnota nevýkonných 
expozic 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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        

6.9.2019 
L 232/96 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky Dceřiné společ

nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) 

Celková hrubá účetní hodnota nevýkonných 
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          

6.9.2019 
L 232/97 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celková hrubá účetní hodnota nevýkonných 
expozic – Zřejmě nebudou uhrazeny, ale 

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

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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        

6.9.2019 
L 232/98 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) Celková hrubá účetní hodnota nevýkonných 

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          

6.9.2019 
L 232/99 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celková hrubá účetní hodnota nevýkonných 
expozic – Po splatnosti > 90 dnů <= 180 dnů 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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        

6.9.2019 
L 232/100 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) Celková hrubá účetní hodnota nevýkonných 

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          

6.9.2019 
L 232/101 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celková hrubá účetní hodnota nevýkonných 
expozic – Po splatnosti > 180 dnů <= 1 rok 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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        

6.9.2019 
L 232/102 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) Celková hrubá účetní hodnota nevýkonných 

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          

6.9.2019 
L 232/103 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celková hrubá účetní hodnota nevýkonných 
expozic – Po splatnosti > 1 rok 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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        

6.9.2019 
L 232/104 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) Celková hrubá účetní hodnota nevýkonných 

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          

6.9.2019 
L 232/105 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celková hrubá účetní hodnota nevýkonných 
expozic – Z toho: v selhání 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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        

6.9.2019 
L 232/106 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) 

Kumulované ztráty ze znehodnocení, kumulo
vané změny reálné hodnoty z titulu úvěro

vého 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          

6.9.2019 
L 232/107 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Kumulované ztráty ze znehodnocení, kumulo
vané změny reálné hodnoty z titulu úvěro

vého rizika a rezervy 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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        

6.9.2019 
L 232/108 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) 

Kumulované ztráty ze znehodnocení, kumulo
vané změny reálné hodnoty z titulu úvěro
vého 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          

6.9.2019 
L 232/109 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Kumulované ztráty ze znehodnocení, kumulo
vané změny reálné hodnoty z titulu úvěro
vého rizika a rezervy na výkonné expozice 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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        

6.9.2019 
L 232/110 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) 

Kumulované ztráty ze znehodnocení, kumulo
vané změny reálné hodnoty z titulu úvěro

vého 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          

6.9.2019 
L 232/111 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Kumulované ztráty ze znehodnocení, kumulo
vané změny reálné hodnoty z titulu úvěro

vého rizika a rezervy na nevýkonné expozice 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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        

6.9.2019 
L 232/112 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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          

6.9.2019 
L 232/113 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Přijaté zajištění u nevýkonných expozic 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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        

6.9.2019 
L 232/114 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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          

6.9.2019 
L 232/115 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Přijaté finanční záruky u nevýkonných 
expozic 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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        

6.9.2019 
L 232/116 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje- Kvalita aktiv – IFRS FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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      

6.9.2019 
L 232/117 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) 

Znehodnocené dluhové nástroje – Opravné 
položky k jednotlivě posuzovaným 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 posuzovaným finančním 

aktivům 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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      

6.9.2019 
L 232/118 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) 

Znehodnocené dluhové nástroje – Opravné 
položky ke společně posuzovaným 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 posuzovaným finančním 

aktivům 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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      

6.9.2019 
L 232/119 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) Znehodnocené dluhové nástroje – Opravné 

položky pro vzniklé, ale nevykázané 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 nevykázané ztráty 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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      

6.9.2019 
L 232/120 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje- Kvalita aktiv – GAAP FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) Znehodnocené dluhové nástroje – Neobcho

dovatelné dluhové nástroje v pořizovací ceně A. Velké B. Střední C. Malé 

Celková hrubá účetní hodnota znehodnoce
ných aktiv        

Dluhové cenné papíry        

Úvěry a zálohy        

Opravné položky k jednotlivě posuzovaným 
finančním aktivům        

Dluhové cenné papíry        

Úvěry a zálohy        

Opravné položky ke společně posuzovaným 
finančním aktivům        

Dluhové cenné papíry        

Úvěry a zálohy          

6.9.2019 
L 232/121 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje- Kvalita aktiv – GAAP FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Znehodnocené dluhové nástroje – Neobcho
dovatelné dluhové nástroje v pořizovací ceně 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

Celková hrubá účetní hodnota znehodnoce
ných aktiv     

Dluhové cenné papíry     

Úvěry a zálohy     

Opravné položky k jednotlivě posuzovaným 
finančním aktivům     

Dluhové cenné papíry     

Úvěry a zálohy     

Opravné položky ke společně posuzovaným 
finančním aktivům     

Dluhové cenné papíry     

Úvěry a zálohy        

6.9.2019 
L 232/122 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje- Kvalita aktiv – Jiné než FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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, kumu
lované změny reálné hodnoty z titulu úvěro
vého rizika a rezervy*        

Roční konsolidované bankovní údaje- Kvalita aktiv – Jiné než FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Nevýkonné expozice 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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, kumu
lované změny reálné hodnoty z titulu úvěro
vého rizika a rezervy*      

6.9.2019 
L 232/123 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – ZEMĚPISNÁ KONCENTRACE  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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        

LU        

6.9.2019 
L 232/124 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – ZEMĚPISNÁ KONCENTRACE  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) Celková původní 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)        

6.9.2019 
L 232/125 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – ZEMĚPISNÁ KONCENTRACE  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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          

6.9.2019 
L 232/126 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – ZEMĚPISNÁ KONCENTRACE  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celková původní hodnota expozice 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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     

6.9.2019 
L 232/127 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – ZEMĚPISNÁ KONCENTRACE  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celková původní hodnota expozice 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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)     

6.9.2019 
L 232/128 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – ZEMĚPISNÁ KONCENTRACE  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celková původní hodnota expozice 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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        

6.9.2019 
L 232/129 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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        

6.9.2019 
L 232/130 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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)        

6.9.2019 
L 232/131 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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)          

6.9.2019 
L 232/132 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celkové expozice v selhání 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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     

6.9.2019 
L 232/133 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celkové expozice v selhání 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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)     

6.9.2019 
L 232/134 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celkové expozice v selhání 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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)        

6.9.2019 
L 232/135 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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        

6.9.2019 
L 232/136 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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)        

6.9.2019 
L 232/137 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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)          

6.9.2019 
L 232/138 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celková hodnota expozice 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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     

6.9.2019 
L 232/139 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celková hodnota expozice 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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)     

6.9.2019 
L 232/140 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celková hodnota expozice 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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)        

6.9.2019 
L 232/141 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) Celkové expozice zajištěné obytnými nemovi

tostmi A. Velké B. Střední C. Malé 

AT        

BE        

BG        

HR        

CY        

CZ        

DK        

EE        

FI        

FR        

DE        

EL        

HU        

IE        

IT        

LV        

LT        

LU        

6.9.2019 
L 232/142 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) Celkové expozice zajištěné obytnými nemovi

tostmi A. Velké B. Střední C. Malé 

MT        

NL        

PL        

PT        

RO        

SK        

SI        

ES        

SE        

UK        

Země mimo EU          

6.9.2019 
L 232/143 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celkové expozice zajištěné obytnými nemovi
tostmi 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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     

6.9.2019 
L 232/144 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celkové expozice zajištěné obytnými nemovi
tostmi 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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        

6.9.2019 
L 232/145 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) Celkové expozice zajištěné komerčními nemo

vitostmi A. Velké B. Střední C. Malé 

AT        

BE        

BG        

HR        

CY        

CZ        

DK        

EE        

FI        

FR        

DE        

EL        

HU        

IE        

IT        

LV        

LT        

LU        

6.9.2019 
L 232/146 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) Celkové expozice zajištěné komerčními nemo

vitostmi A. Velké B. Střední C. Malé 

MT        

NL        

PL        

PT        

RO        

SK        

SI        

ES        

SE        

UK        

Země mimo EU          

6.9.2019 
L 232/147 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celkové expozice zajištěné komerčními nemo
vitostmi 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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     

6.9.2019 
L 232/148 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celkové expozice zajištěné komerčními nemo
vitostmi 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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        

6.9.2019 
L 232/149 

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 společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) Tuzemské činnosti A. Velké B. Střední C. Malé 

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          

6.9.2019 
L 232/150 

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 zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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        

6.9.2019 
L 232/151 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) Netuzemské činnosti A. Velké B. Střední C. Malé 

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          

6.9.2019 
L 232/152 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Netuzemské činnosti 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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        

6.9.2019 
L 232/153 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – KONCENTRACE PROTISTRAN  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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

Velké expozice (celkem)        

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

Velké expozice – Instituce        

Velké expozice – Neregulované finanční sub
jekty        

Roční konsolidované bankovní údaje – KONCENTRACE PROTISTRAN  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Velké expozice (celkem) 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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 sub
jekty      

6.9.2019 
L 232/154 

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 společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) Expozice vůči centrálním bankám A. Velké B. Střední C. Malé 

Splatné na požádání [výzvu] a s krátkou lhů
tou [běžný účet]        

Pohledávky z kreditních karet        

Finanční leasing        

Úvěry z reverzních repo operací        

Jiné termínované úvěry        

Zálohy jiné než úvěry        

ÚVĚRY A ZÁLOHY          

6.9.2019 
L 232/155 

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 zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

Splatné na požádání [výzvu] a s krátkou lhů
tou [běžný účet]     

Pohledávky z kreditních karet     

Finanční leasing     

Úvěry z reverzních repo operací     

Jiné termínované úvěry     

Zálohy jiné než úvěry     

ÚVĚRY A ZÁLOHY        

6.9.2019 
L 232/156 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) Expozice vůči vládním institucím A. Velké B. Střední C. Malé 

Splatné na požádání [výzvu] a s krátkou lhů
tou [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 nemovi
tostmi]        

z toho: jiné zajištěné úvěry          

6.9.2019 
L 232/157 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Expozice vůči vládním institucím 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

Splatné na požádání [výzvu] a s krátkou lhů
tou [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 nemovi
tostmi]     

z toho: jiné zajištěné úvěry        

6.9.2019 
L 232/158 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) Expozice vůči úvěrovým institucím A. Velké B. Střední C. Malé 

Splatné na požádání [výzvu] a s krátkou lhů
tou [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 nemovi
tostmi]        

z toho: jiné zajištěné úvěry          

6.9.2019 
L 232/159 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Expozice vůči úvěrovým institucím 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

Splatné na požádání [výzvu] a s krátkou lhů
tou [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 nemovi
tostmi]     

z toho: jiné zajištěné úvěry        

6.9.2019 
L 232/160 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) Expozice vůči jiným finančním institucím A. Velké B. Střední C. Malé 

Splatné na požádání [výzvu] a s krátkou lhů
tou [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 nemovi
tostmi]        

z toho: jiné zajištěné úvěry        

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

Úvěry zajištěné nemovitostmi        

Jiné zajištěné úvěry        

Přijaté finanční záruky        

6.9.2019 
L 232/161 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Expozice vůči jiným finančním institucím 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

Splatné na požádání [výzvu] a s krátkou lhů
tou [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 nemovi
tostmi]     

z toho: jiné zajištěné úvěry     

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

Úvěry zajištěné nemovitostmi     

Jiné zajištěné úvěry     

Přijaté finanční záruky      

6.9.2019 
L 232/162 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) Expozice vůči nefinančním podnikům A. Velké B. Střední C. Malé 

Splatné na požádání [výzvu] a s krátkou lhů
tou [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 nemovi
tostmi]        

z toho: jiné zajištěné úvěry        

z toho: úvěry na projektové financování        

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

Úvěry zajištěné nemovitostmi        

Jiné zajištěné úvěry        

Přijaté finanční záruky        

6.9.2019 
L 232/163 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Expozice vůči nefinančním podnikům 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

Splatné na požádání [výzvu] a s krátkou lhů
tou [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 nemovi
tostmi]     

z toho: jiné zajištěné úvěry     

z toho: úvěry na projektové financování     

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

Úvěry zajištěné nemovitostmi     

Jiné zajištěné úvěry     

Přijaté finanční záruky      

6.9.2019 
L 232/164 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) Expozice vůči domácnostem A. Velké B. Střední C. Malé 

Splatné na požádání [výzvu] a s krátkou lhů
tou [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 nemovi
tostmi]        

z toho: jiné zajištěné úvěry        

z toho: spotřebitelské úvěry        

z toho: úvěry na bydlení        

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

Úvěry zajištěné nemovitostmi        

Jiné zajištěné úvěry        

Přijaté finanční záruky        

6.9.2019 
L 232/165 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Expozice vůči domácnostem 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

Splatné na požádání [výzvu] a s krátkou lhů
tou [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 nemovi
tostmi]     

z toho: jiné zajištěné úvěry     

z toho: spotřebitelské úvěry     

z toho: úvěry na bydlení     

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

Úvěry zajištěné nemovitostmi     

Jiné zajištěné úvěry     

Přijaté finanční záruky      

6.9.2019 
L 232/166 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) Úvěry a zálohy nefinančním podnikům – 

hrubá účetní hodnota A. Velké B. Střední C. Malé 

A  Zemědělství, lesnictví a rybářství        

B  Těžba a dobývání        

C  Zpracovatelský průmysl        

D Dodávání elektřiny, plynu, páry a klimati
zovaného 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 sociální 
zabezpečení        

6.9.2019 
L 232/167 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) Úvěry a zálohy nefinančním podnikům – 

hrubá účetní hodnota A. Velké B. Střední C. Malé 

P  Vzdělávání        

Q  Zdravotní a sociální péče        

R  Kulturní, zábavní a rekreační činnosti        

S  Ostatní služby          

6.9.2019 
L 232/168 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Úvěry a zálohy nefinančním podnikům – 
hrubá účetní hodnota 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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 klimati
zovaného 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 sociální 
zabezpečení     

6.9.2019 
L 232/169 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Úvěry a zálohy nefinančním podnikům – 
hrubá účetní hodnota 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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        

6.9.2019 
L 232/170 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky Dceřiné společ

nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) 

Úvěry a zálohy nefinančním podnikům – 
Kumulované ztráty ze znehodnocení nebo 

Kumulované změny reálné hodnoty z titulu 
úvěrového rizika 

A. Velké B. Střední C. Malé 

A  Zemědělství, lesnictví a rybářství        

B  Těžba a dobývání        

C  Zpracovatelský průmysl        

D Dodávání elektřiny, plynu, páry a klimati
zovaného 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 sociální 
zabezpečení        

6.9.2019 
L 232/171 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky Dceřiné společ

nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) 

Úvěry a zálohy nefinančním podnikům – 
Kumulované ztráty ze znehodnocení nebo 

Kumulované změny reálné hodnoty z titulu 
úvěrového rizika 

A. Velké B. Střední C. Malé 

P  Vzdělávání        

Q  Zdravotní a sociální péče        

R  Kulturní, zábavní a rekreační činnosti        

S  Ostatní služby          

6.9.2019 
L 232/172 

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 zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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 klimati
zovaného 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 sociální 
zabezpečení     

6.9.2019 
L 232/173 

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 zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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        

6.9.2019 
L 232/174 

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 společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) Účetní hodnota (FINREP-IFRS) A. Velké B. Střední C. Malé 

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        

6.9.2019 
L 232/175 

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 společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) Účetní hodnota (FINREP-IFRS) A. Velké B. Střední C. Malé 

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        

6.9.2019 
L 232/176 

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 společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) Účetní hodnota (FINREP-IFRS) A. Velké B. Střední C. Malé 

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        

6.9.2019 
L 232/177 

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 zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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     

6.9.2019 
L 232/178 

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 zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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     

6.9.2019 
L 232/179 

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 zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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      

6.9.2019 
L 232/180 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) Účetní hodnota (FINREP-GAAP) A. Velké B. Střední C. Malé 

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        

6.9.2019 
L 232/181 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) Účetní hodnota (FINREP-GAAP) A. Velké B. Střední C. Malé 

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        

6.9.2019 
L 232/182 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) Účetní hodnota (FINREP-GAAP) A. Velké B. Střední C. Malé 

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        

6.9.2019 
L 232/183 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Účetní hodnota (FINREP-GAAP) 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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     

6.9.2019 
L 232/184 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Účetní hodnota (FINREP-GAAP) 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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     

6.9.2019 
L 232/185 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Účetní hodnota (FINREP-GAAP) 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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      

6.9.2019 
L 232/186 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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*          

6.9.2019 
L 232/187 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celková přijatá částka 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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*        

6.9.2019 
L 232/188 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Likvidita a financování  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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

NEUPRAVENÁ LIKVIDNÍ AKTIVA CEL
KEM*        

Neupravená aktiva ÚROVNĚ 1 bez krytých 
dluhopisů mimořádně vysoké kvality cel
kem        

Čerpatelné rezervy v centrální bance        

Aktiva ve vztahu k centrálním bankám        

Aktiva ve vztahu k ústředním vládám        

Jiná likvidní aktiva, která lze zahrnout do 
kategorie expozic vůči centrálním bankám 
nebo expozic zaručených státem        

Neupravené kryté dluhopisy mimořádně vy
soké kvality ÚROVNĚ 1 celkem        

Neupravená aktiva ÚROVNĚ 2 A celkem        

Neupravená aktiva ÚROVNĚ 2 B celkem          

6.9.2019 
L 232/189 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Likvidita a financování  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Likvidní aktiva 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

NEUPRAVENÁ LIKVIDNÍ AKTIVA CEL
KEM*     

Neupravená aktiva ÚROVNĚ 1 bez krytých 
dluhopisů mimořádně vysoké kvality cel
kem     

Čerpatelné rezervy v centrální bance     

Aktiva ve vztahu k centrálním bankám     

Aktiva ve vztahu k ústředním vládám     

Jiná likvidní aktiva, která lze zahrnout do 
kategorie expozic vůči centrálním bankám 
nebo expozic zaručených státem     

Neupravené kryté dluhopisy mimořádně vy
soké kvality ÚROVNĚ 1 celkem     

Neupravená aktiva ÚROVNĚ 2 A celkem     

Neupravená aktiva ÚROVNĚ 2 B celkem        

6.9.2019 
L 232/190 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) KRYTÍ LIKVIDITY A. Velké B. Střední C. Malé 

Rezerva v oblasti likvidity*        

Čistý odtok likvidity*         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

KRYTÍ LIKVIDITY 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

Rezerva v oblasti likvidity*     

Čistý odtok likvidity*      

6.9.2019 
L 232/191 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINAN

COVÁNÍ 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 vyso
kou 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        

6.9.2019 
L 232/192 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINAN
COVÁNÍ 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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 vyso
kou 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      

6.9.2019 
L 232/193 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINAN

COVÁNÍ – 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 vyso
kou 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        

6.9.2019 
L 232/194 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINAN
COVÁNÍ – aktiva uvedená v článku 416 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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 vyso
kou 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      

6.9.2019 
L 232/195 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky Dceřiné společ

nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINAN
COVÁNÍ – 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 vyso
kou 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        

6.9.2019 
L 232/196 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINAN
COVÁNÍ – 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 zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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 vyso
kou 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      

6.9.2019 
L 232/197 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky Dceřiné společ

nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINAN
COVÁNÍ – cenné papíry a nástroje peněžního 
trhu nevykazované v odstavci 2.1, 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 vyso
kou 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        

6.9.2019 
L 232/198 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINAN
COVÁNÍ – cenné papíry a nástroje peněžního 
trhu nevykazované v odstavci 2.1, jež splňují 

podmínky pro stupeň úvěrové kvality 1 podle 
článku 122 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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 vyso
kou 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      

6.9.2019 
L 232/199 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINAN
COVÁNÍ – jiné cenné papíry a nástroje peně

žního trhu jinde nevykazované 
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 vyso
kou 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        

6.9.2019 
L 232/200 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINAN
COVÁNÍ – jiné cenné papíry a nástroje peně

žního trhu jinde nevykazované 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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 vyso
kou 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      

6.9.2019 
L 232/201 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky Dceřiné společ

nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINAN
COVÁNÍ – majetkové cenné papíry nefinanč

ních subjektů zahrnuté do hlavního 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 vyso
kou 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        

6.9.2019 
L 232/202 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINAN
COVÁNÍ – majetkové cenné papíry nefinanč

ních subjektů zahrnuté do hlavního indexu na 
uznané burze 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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 vyso
kou 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      

6.9.2019 
L 232/203 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINAN

COVÁNÍ – 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 vyso
kou 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        

6.9.2019 
L 232/204 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINAN
COVÁNÍ – ostatní majetkové cenné papíry 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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 vyso
kou 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      

6.9.2019 
L 232/205 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINAN

COVÁNÍ – 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 vyso
kou 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        

6.9.2019 
L 232/206 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINAN
COVÁNÍ – zlato 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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 vyso
kou 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      

6.9.2019 
L 232/207 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINAN

COVÁNÍ – 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 vyso
kou 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        

6.9.2019 
L 232/208 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINAN
COVÁNÍ – ostatní drahé kovy 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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 vyso
kou 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      

6.9.2019 
L 232/209 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINAN

COVÁNÍ – 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 FINAN
COVÁNÍ – neobnovitelné úvěry a pohledávky 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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      

6.9.2019 
L 232/210 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky Dceřiné společ

nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINAN
COVÁNÍ – 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 FINAN
COVÁNÍ – neobnovitelné úvěry a pohledávky 

uvedené v odstavci 1.9, jež jsou zajištěny 
nemovitostí 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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      

6.9.2019 
L 232/211 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINAN

COVÁNÍ – 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 FINAN
COVÁNÍ – pohledávky z derivátů 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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      

6.9.2019 
L 232/212 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINAN

COVÁNÍ – 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 FINAN
COVÁNÍ – všechna ostatní aktiva 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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      
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Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINAN
COVÁNÍ – aktiva odečtená z kapitálu nevyža

dující 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 FINAN
COVÁNÍ – aktiva odečtená z kapitálu nevyža

dující stabilní financování 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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      

6.9.2019 
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Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky Dceřiné společ

nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINAN
COVÁNÍ – 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 FINAN
COVÁNÍ – poskytnuté nevyčerpané úvěrové 

facility, které lze podle přílohy I považovat za 
položky se „středním rizikem“ nebo „středně 

nízkým rizikem“ 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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 společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINAN

COVÁNÍ 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        
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Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINAN
COVÁNÍ 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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 společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINAN
COVÁNÍ – kapitál po provedení příslušných 

odpočtů 
A. Velké B. Střední C. Malé 

po 12 měsících         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINAN
COVÁNÍ – kapitál po provedení příslušných 

odpočtů 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

po 12 měsících      

6.9.2019 
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Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINAN

COVÁNÍ – 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 FINAN
COVÁNÍ – retailové vklady 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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      
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Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINAN
COVÁNÍ – 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 FINAN
COVÁNÍ – závazky zákazníků, kteří nejsou 

finančními zákazníky 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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      
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Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINAN
COVÁNÍ – 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 FINAN
COVÁNÍ – závazky zákazníků, kteří jsou 

finančními zákazníky 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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      
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Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky Dceřiné společ

nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINAN
COVÁNÍ – 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 FINAN
COVÁNÍ – závazky vyplývající z vydaných 

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

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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      
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Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky Dceřiné společ

nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINAN
COVÁNÍ – 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 FINAN
COVÁNÍ – závazky vyplývající z cenných 

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

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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      
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Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINAN
COVÁNÍ – další závazky vyplývající z vyda

ných 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 FINAN
COVÁNÍ – další závazky vyplývající z vyda

ných cenných papírů 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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      

6.9.2019 
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Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINAN
COVÁNÍ – 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 FINAN
COVÁNÍ – závazky vyplývající ze smluv 

o derivátech se závazky 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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      
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Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINAN

COVÁNÍ – 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 FINAN
COVÁNÍ – všechny ostatní závazky 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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      
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Roční konsolidované bankovní údaje – Zatížení aktiv  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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          

6.9.2019 
L 232/225 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Zatížení aktiv  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Účetní hodnota zatížených aktiv 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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        
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Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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          

6.9.2019 
L 232/227 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Účetní hodnota zatížených aktiv z toho: 
emitovaných jinými subjekty skupiny 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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        

6.9.2019 
L 232/228 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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          

6.9.2019 
L 232/229 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Účetní hodnota zatížených aktiv z toho: 
způsobilých pro centrální banku 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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        

6.9.2019 
L 232/230 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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          

6.9.2019 
L 232/231 

Ú
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Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Účetní hodnota nezatížených aktiv 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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        

6.9.2019 
L 232/232 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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          

6.9.2019 
L 232/233 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Účetní hodnota nezatížených aktiv z toho: 
emitovaných jinými subjekty skupiny 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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        

6.9.2019 
L 232/234 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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          

6.9.2019 
L 232/235 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Účetní hodnota nezatížených aktiv z toho: 
způsobilých pro centrální banku 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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        

6.9.2019 
L 232/236 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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

Reálná hodnota zatíženého přijatého zajištění 
nebo emitovaných vlastních dluhových cen
ných papírů*        

Reálná hodnota nezatíženého přijatého zajiš
tění nebo emitovaných vlastních dluhových 
cenných papírů k dispozici pro zatížení*         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Zajištění přijaté vykazující institucí 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

Reálná hodnota zatíženého přijatého zajištění 
nebo emitovaných vlastních dluhových cen
ných papírů*     

Reálná hodnota nezatíženého přijatého zajiš
tění nebo emitovaných vlastních dluhových 
cenných papírů k dispozici pro zatížení*      

6.9.2019 
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Roční konsolidované bankovní údaje – KAPITÁL, OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC A SOLVENTNOST  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 kapitál 
CET1        

Splacené kapitálové nástroje        

Doplňková (memo) položka: Nezpůsobilé kapitá
lové nástroje        

Emisní ážio        

(–) Vlastní nástroje zahrnované do kmenového 
kapitálu tier 1        

(–) Skutečné nebo podmíněné závazky odkoupit 
vlastní nástroje zahrnované do kmenového kapi
tálu tier 1        

Nerozdělený zisk        

Nerozdělený zisk minulých let        

Použitelný zisk nebo ztráta        

Úpravy kmenového kapitálu tier 1        

6.9.2019 
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Roční konsolidované bankovní údaje – KAPITÁL, OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC A SOLVENTNOST  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 ri
zika        

Přechodné úpravy provedené v důsledku 
nástrojů zahrnovaných do kmenového ka
pitálu tier 1, pro něž platí zachování práv
ních účinků        

Menšinové podíly uznané v kmenovém 
kapitálu tier 1        

Přechodné úpravy provedené v důsledku 
dodatečných menšinových podílů        

Úpravy kmenového kapitálu tier 1 v dů
sledku obezřetnostních filtrů        

Ostatní přechodné úpravy kmenového ka
pitálu 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 společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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

(–) Odložené daňové pohledávky, které 
jsou závislé na budoucím zisku a nevyplý
vají z přechodných rozdílů, po zohled
nění souvisejících daňových závazků        

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

(–) Aktiva penzijního fondu definovaných 
požitků        

(–) Odpočet od položek vedlejšího kapi
tálu tier 1, který přesahuje výši vedlejšího 
kapitálu tier 1        

VEDLEJŠÍ KAPITÁL TIER 1        

Kapitálové nástroje způsobilé jako kapitál 
AT1        

Splacené kapitálové nástroje        

Doplňková (memo) položka: Nezpůsobilé kapitá
lové nástroje        

Emisní ážio        

(–) Vlastní nástroje zahrnované do vedlejšího ka
pitálu tier 1        

(–) Skutečné nebo podmíněné závazky odkoupit 
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 společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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

Přechodné úpravy provedené v důsledku 
nástrojů zahrnovaných do vedlejšího ka
pitálu tier 1, pro něž platí zachování práv
ních účinků        

Nástroje vydané dceřinými společnostmi 
a uznané ve vedlejším kapitálu tier 1        

Přechodné úpravy v důsledku dodateč
ného uznání nástrojů, které jsou vydány 
dceřinými společnostmi, ve vedlejším ka
pitálu tier 1        

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

Ostatní přechodné úpravy vedlejšího ka
pitálu tier 1        

Odpočet od položek vedlejšího kapitálu 
tier 1, který přesahuje výši vedlejšího ka
pitálu tier 1 (odečítá se od kmenového ka
pitálu tier 1)        

(–) Dodatečné odpočty vedlejšího kapitálu 
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 společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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

Splacené kapitálové nástroje a podřízené úvěry        

Doplňková (memo) položka: Nezpůsobilé kapitá
lové nástroje a podřízené úvěry        

Emisní ážio        

(–) Vlastní nástroje zahrnované do kapitálu tier 2        

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

Přechodné úpravy provedené v důsledku 
nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2 
a podřízených úvěrů, pro něž platí zacho
vání právních účinků        

Nástroje vydané dceřinými společnostmi 
a uznané v kapitálu tier 2        

Přechodné úpravy v důsledku dodateč
ného uznání nástrojů, které jsou vydány 
dceřinými společnostmi, v kapitálu tier 2        

Přebytek rezerv v porovnání se způsobi
lými očekávanými ztrátami při přístupu 
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 společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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 kapitál 
CET1     

Splacené kapitálové nástroje     

Doplňková (memo) položka: Nezpůsobilé kapitá
lové nástroje     

Emisní ážio     

(–) Vlastní nástroje zahrnované do kmenového 
kapitálu tier 1     

(–) Skutečné nebo podmíněné závazky odkoupit 
vlastní nástroje zahrnované do kmenového kapi
tálu 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 zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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 ri
zika     

Přechodné úpravy provedené v důsledku 
nástrojů zahrnovaných do kmenového ka
pitálu tier 1, pro něž platí zachování práv
ních účinků     

Menšinové podíly uznané v kmenovém 
kapitálu tier 1     

Přechodné úpravy provedené v důsledku 
dodatečných menšinových podílů     

Úpravy kmenového kapitálu tier 1 v dů
sledku obezřetnostních filtrů     

Ostatní přechodné úpravy kmenového ka
pitálu tier 1     

Prvky kmenového kapitálu kapitálu tier 1 
nebo odpočty – ostatní     

Odpočty od kmenového kapitálu tier 1     

(-) Goodwill     

(-) Jiná nehmotná aktiva     

6.9.2019 
L 232/245 

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 zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

(–) Odložené daňové pohledávky, které 
jsou závislé na budoucím zisku a nevyplý
vají z přechodných rozdílů, po zohled
nění souvisejících daňových závazků     

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

(–) Aktiva penzijního fondu definovaných 
požitků     

(–) Odpočet od položek vedlejšího kapi
tálu tier 1, který přesahuje výši vedlejšího 
kapitálu tier 1     

VEDLEJŠÍ KAPITÁL TIER 1     

Kapitálové nástroje způsobilé jako kapitál 
AT1     

Splacené kapitálové nástroje     

Doplňková (memo) položka: Nezpůsobilé kapitá
lové nástroje     

Emisní ážio     

(–) Vlastní nástroje zahrnované do vedlejšího ka
pitálu tier 1     

(–) Skutečné nebo podmíněné závazky odkoupit 
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 zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

Přechodné úpravy provedené v důsledku 
nástrojů zahrnovaných do vedlejšího ka
pitálu tier 1, pro něž platí zachování práv
ních účinků     

Nástroje vydané dceřinými společnostmi 
a uznané ve vedlejším kapitálu tier 1     

Přechodné úpravy v důsledku dodateč
ného uznání nástrojů, které jsou vydány 
dceřinými společnostmi, ve vedlejším ka
pitálu tier 1     

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

Ostatní přechodné úpravy vedlejšího ka
pitálu tier 1     

Odpočet od položek vedlejšího kapitálu 
tier 1, který přesahuje výši vedlejšího ka
pitálu tier 1 (odečítá se od kmenového ka
pitálu tier 1)     

(–) Dodatečné odpočty vedlejšího kapitálu 
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 zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

Splacené kapitálové nástroje a podřízené úvěry     

Doplňková (memo) položka: Nezpůsobilé kapitá
lové nástroje a podřízené úvěry     

Emisní ážio     

(–) Vlastní nástroje zahrnované do kapitálu tier 2     

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

Přechodné úpravy provedené v důsledku 
nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2 
a podřízených úvěrů, pro něž platí zacho
vání právních účinků     

Nástroje vydané dceřinými společnostmi 
a uznané v kapitálu tier 2     

Přechodné úpravy v důsledku dodateč
ného uznání nástrojů, které jsou vydány 
dceřinými společnostmi, v kapitálu tier 2     

Přebytek rezerv v porovnání se způsobi
lými očekávanými ztrátami při přístupu 
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  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Tabulka x.x 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

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

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) Původní expozice před vynásobením konver

zními faktory A. Velké B. Střední C. Malé 

OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPO
ZIC PRO ÚVĚROVÉ RIZIKO, RIZIKO 
PROTISTRANY A RIZIKO ROZŘEDĚNÍ 
A VOLNÉ DODÁVKY*        

Standardizovaný přístup (SA)        

Kategorie expozic podle SA vyjma sekuritizova
ných 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 společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) Původní expozice před vynásobením konver

zními faktory A. Velké B. Střední C. Malé 

Expozice v selhání        

Položky související se zvláště vysokým rizikem        

Kryté dluhopisy        

Pohledávky vůči institucím a podnikům s krát
kodobým úvěrovým hodnocením        

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 konverzní 
faktory        

Ústřední vládní instituce a centrální banky        

Instituce        

Podniky – malé a střední podniky        

Podniky – specializované úvěrování        

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

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) Původní expozice před vynásobením konver

zními faktory A. Velké B. Střední C. Malé 

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 zajiš
těním nemovitostmi        

Maloobchod – jiné než malé a střední podniky 
se zajištěním nemovitostmi        

Maloobchod – kvalifikované revolvingové 
expozice        

Maloobchod – ostatní malé a střední podniky        

Maloobchod – ostatní jiné než malé a střední 
podniky        

Vlastní kapitál podle IRB        

Sekuritizované pozice podle IRB        
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Roční konsolidované bankovní údaje – KAPITÁL, OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC A SOLVENTNOST  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Původní expozice před vynásobením konver
zními faktory 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPO
ZIC PRO ÚVĚROVÉ RIZIKO, RIZIKO 
PROTISTRANY A RIZIKO ROZŘEDĚNÍ 
A VOLNÉ DODÁVKY*     

Standardizovaný přístup (SA)     

Kategorie expozic podle SA vyjma sekuritizova
ných 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  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Původní expozice před vynásobením konver
zními faktory 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

Expozice v selhání     

Položky související se zvláště vysokým rizikem     

Kryté dluhopisy     

Pohledávky vůči institucím a podnikům s krát
kodobým úvěrovým hodnocením     

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 konverzní 
faktory     

Ústřední vládní instituce a centrální banky     

Instituce     

Podniky – malé a střední podniky     

Podniky – specializované úvěrování     

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

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Původní expozice před vynásobením konver
zními faktory 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

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 zajiš
těním nemovitostmi     

Maloobchod – jiné než malé a střední podniky 
se zajištěním nemovitostmi     

Maloobchod – kvalifikované revolvingové 
expozice     

Maloobchod – ostatní malé a střední podniky     

Maloobchod – ostatní jiné než malé a střední 
podniky     

Vlastní kapitál podle IRB     

Sekuritizované pozice podle IRB      
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Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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

Standardizovaný přístup (SA)        

Kategorie expozic podle SA vyjma sekuritizova
ných 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 rizikem        

Kryté dluhopisy        

Pohledávky vůči institucím a podnikům s krát
kodobým úvěrovým hodnocením        

6.9.2019 
L 232/256 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 konverzní 
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        
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Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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

Podniky – ostatní        

Maloobchod – malé a střední podniky se zajiš
těním nemovitostmi        

Maloobchod – jiné než malé a střední podniky 
se zajištěním nemovitostmi        

Maloobchod – kvalifikované revolvingové 
expozice        

Maloobchod – ostatní malé a střední podniky        

Maloobchod – ostatní jiné než malé a střední 
podniky        

Sekuritizované pozice podle IRB          
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Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Úpravy ocenění 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

Standardizovaný přístup (SA)     

Kategorie expozic podle SA vyjma sekuritizova
ných 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 rizikem     

Kryté dluhopisy     

Pohledávky vůči institucím a podnikům s krát
kodobým úvěrovým hodnocením     

6.9.2019 
L 232/259 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Úpravy ocenění 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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 konverzní 
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     

6.9.2019 
L 232/260 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Úpravy ocenění 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

Podniky – ostatní     

Maloobchod – malé a střední podniky se zajiš
těním nemovitostmi     

Maloobchod – jiné než malé a střední podniky 
se zajištěním nemovitostmi     

Maloobchod – kvalifikované revolvingové 
expozice     

Maloobchod – ostatní malé a střední podniky     

Maloobchod – ostatní jiné než malé a střední 
podniky     

Sekuritizované pozice podle IRB        

6.9.2019 
L 232/261 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE 
/ CELKOVÉ EXPOZICE*        

OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPO
ZIC PRO ÚVĚROVÉ RIZIKO, RIZIKO 
PROTISTRANY A RIZIKO ROZŘEDĚNÍ 
A VOLNÉ DODÁVKY        

Standardizovaný přístup (SA)        

Kategorie expozic podle SA vyjma sekuritizova
ných 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        

6.9.2019 
L 232/262 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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

Položky související se zvláště vysokým rizikem        

Kryté dluhopisy        

Pohledávky vůči institucím a podnikům s krát
kodobým úvěrovým hodnocením        

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 konverzní 
faktory        

Ústřední vládní instituce a centrální banky        

Instituce        

Podniky – malé a střední podniky        

Podniky – specializované úvěrování        

Podniky – ostatní        

6.9.2019 
L 232/263 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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

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 zajiš
těním nemovitostmi        

Maloobchod – jiné než malé a střední podniky 
se zajištěním nemovitostmi        

Maloobchod – kvalifikované revolvingové 
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 závazku        

Objem rizikové expozice pro příspěvky 
do fondu pro riziko selhání ústřední 
protistrany        

6.9.2019 
L 232/264 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE 
TÝKAJÍCÍ SE VYPOŘÁDÁNÍ/DODÁNÍ        

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE 
PRO POZIČNÍ, MĚNOVÉ A KOMODITNÍ 
RIZIKO        

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

Obchodované dluhové nástroje        

Vlastní kapitál        

Vlastní kapitál        

Měna Komodity        

Objem rizikové expozice pro poziční, 
měnové a komoditní riziko podle inter
ních modelů (IM)        

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE 
PRO OPERAČNÍ RIZIKO (OpR)        

OpR podle přístupu základního ukaza
tele (BIA)        

OpR podle standardizovaných přístupů 
(STA) / alternativních standardizova
ných přístupů (ASA)        

OpR podle přístupů pokročilého měření 
(AMA)        

6.9.2019 
L 232/265 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE 
PRO ÚVĚROVOU ÚPRAVU V OCENĚNÍ        

Pokročilá metoda        

Standardizovaná metoda        

Na základě OEM        

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE 
TÝKAJÍCÍ SE VÝZNAMNÝCH EXPOZIC 
V OBCHODNÍM PORTFOLIU        

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 ko
merčních nemovitostí        

z toho: v důsledku expozic uvnitř finančního 
sektoru        

Z toho: Dodatečné přísnější obezřet
nostní požadavky podle článku 459        

Z toho: Objem dodatečné rizikové expo
zice na základě článku 3 CRR        

6.9.2019 
L 232/266 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Objemy rizikově vážené expozice 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE 
/ CELKOVÉ EXPOZICE*     

OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPO
ZIC PRO ÚVĚROVÉ RIZIKO, RIZIKO 
PROTISTRANY A RIZIKO ROZŘEDĚNÍ 
A VOLNÉ DODÁVKY     

Standardizovaný přístup (SA)     

Kategorie expozic podle SA vyjma sekuritizova
ných 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     

6.9.2019 
L 232/267 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Objemy rizikově vážené expozice 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

Položky související se zvláště vysokým rizikem     

Kryté dluhopisy     

Pohledávky vůči institucím a podnikům s krát
kodobým úvěrovým hodnocením     

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 konverzní 
faktory     

Ústřední vládní instituce a centrální banky     

Instituce     

Podniky – malé a střední podniky     

Podniky – specializované úvěrování     

Podniky – ostatní     

6.9.2019 
L 232/268 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Objemy rizikově vážené expozice 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

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 zajiš
těním nemovitostmi     

Maloobchod – jiné než malé a střední podniky 
se zajištěním nemovitostmi     

Maloobchod – kvalifikované revolvingové 
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 závazku     

Objem rizikové expozice pro příspěvky 
do fondu pro riziko selhání ústřední 
protistrany     

6.9.2019 
L 232/269 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Objemy rizikově vážené expozice 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE 
TÝKAJÍCÍ SE VYPOŘÁDÁNÍ/DODÁNÍ     

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE 
PRO POZIČNÍ, MĚNOVÉ A KOMODITNÍ 
RIZIKO     

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

Obchodované dluhové nástroje     

Vlastní kapitál     

Vlastní kapitál     

Měna Komodity     

Objem rizikové expozice pro poziční, 
měnové a komoditní riziko podle inter
ních modelů (IM)     

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE 
PRO OPERAČNÍ RIZIKO (OpR)     

OpR podle přístupu základního ukaza
tele (BIA)     

OpR podle standardizovaných přístupů 
(STA) / alternativních standardizova
ných přístupů (ASA)     

OpR podle přístupů pokročilého měření 
(AMA)     

6.9.2019 
L 232/270 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Objemy rizikově vážené expozice 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE 
PRO ÚVĚROVOU ÚPRAVU V OCENĚNÍ     

Pokročilá metoda     

Standardizovaná metoda     

Na základě OEM     

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE 
TÝKAJÍCÍ SE VÝZNAMNÝCH EXPOZIC 
V OBCHODNÍM PORTFOLIU     

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 ko
merčních nemovitostí     

z toho: v důsledku expozic uvnitř finančního 
sektoru     

Z toho: Dodatečné přísnější obezřet
nostní požadavky podle článku 459     

Z toho: Objem dodatečné rizikové expo
zice na základě článku 3 CRR      

6.9.2019 
L 232/271 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 konverzní 
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 zajiš
těním nemovitostmi        

Maloobchod – jiné než malé a střední podniky 
se zajištěním nemovitostmi        

Maloobchod – kvalifikované revolvingové 
expozice        

Maloobchod – ostatní malé a střední podniky        

Maloobchod – ostatní jiné než malé a střední 
podniky        

Vlastní kapitál podle IRB        

6.9.2019 
L 232/272 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Výše očekávaných ztrát 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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 konverzní 
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 zajiš
těním nemovitostmi     

Maloobchod – jiné než malé a střední podniky 
se zajištěním nemovitostmi     

Maloobchod – kvalifikované revolvingové 
expozice     

Maloobchod – ostatní malé a střední podniky     

Maloobchod – ostatní jiné než malé a střední 
podniky     

Vlastní kapitál podle IRB      

6.9.2019 
L 232/273 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



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

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) Kapitálové rezervy a požadavky podle pilíře 

II A. Velké B. Střední C. Malé 

Požadavek kombinované kapitálové rezervy        

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 ri
zika        

Kapitálová rezerva pro systémově významné 
instituce        

Kapitálová rezerva pro globální systémově 
významné instituce        

Kapitálová rezerva pro jiné systémově vý
znamné instituce        

Kapitálové požadavky související s úpravami 
podle pilíře II          

6.9.2019 
L 232/274 

Ú
řední věstník Evropské unie 
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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 zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

Požadavek kombinované kapitálové rezervy     

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 ri
zika     

Kapitálová rezerva pro systémově významné 
instituce     

Kapitálová rezerva pro globální systémově 
významné instituce     

Kapitálová rezerva pro jiné systémově vý
znamné instituce     

Kapitálové požadavky související s úpravami 
podle pilíře II        

6.9.2019 
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Ú
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Roční konsolidované bankovní údaje – KAPITÁL, OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC A SOLVENTNOST  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 jednoho 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 zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(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 jednoho či 
více přístupů úvěrového rizika)      

6.9.2019 
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Ú
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Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 jednoho či 
více přístupů tržního rizika)         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Tržní riziko – počet institucí podle přístupu 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

Standardizovaný přístup     

Interní modely     

Celkový počet institucí (za použití jednoho či 
více přístupů tržního rizika)      

6.9.2019 
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Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) Tržní riziko – počet institucí podle přístupu A. Velké B. Střední C. Malé 

Přístup základního ukazatele        

Standardizovaný přístup / alternativní stan
dardizovaný        

Pokročilý přístup k měření        

Celkový počet institucí (za použití jednoho či 
více přístupů operačního rizika)         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Tržní riziko – počet institucí podle přístupu 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

Přístup základního ukazatele     

Standardizovaný přístup / alternativní stan
dardizovaný     

Pokročilý přístup k měření     

Celkový počet institucí (za použití jednoho či 
více přístupů operačního rizika)      

6.9.2019 
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Roční konsolidované bankovní údaje – Počet institucí  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

< 8     

8 - 12     

12 - 16     

16 - 20     

> 20      

6.9.2019 
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Ú
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Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

< 6     

6 - 8     

8 - 12     

12 - 16     

> 16      

6.9.2019 
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Ú
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Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

< 4     

4 - 6     

6 - 8     

8 - 12     

12 - 16     

> 16      

6.9.2019 
L 232/281 

Ú
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Roční konsolidované bankovní údaje – CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE / CELKOVÉ EXPOZICE  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

< 8     

8 - 12     

12 - 16     

16 - 20     

> 20      

6.9.2019 
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Ú
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Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

< 6     

6 - 8     

8 - 12     

12-16     

> 16      

6.9.2019 
L 232/283 

Ú
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Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

< 4     

4 - 6     

6 - 8     

8 - 12     

12 - 16     

> 16      

6.9.2019 
L 232/284 

Ú
řední věstník Evropské unie 
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Roční konsolidované bankovní údaje – Aktiva  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

< 8     

8 - 12     

12 - 16     

16 - 20     

> 20      

6.9.2019 
L 232/285 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

< 6     

6 - 8     

8 - 12     

12 - 16     

> 16      

6.9.2019 
L 232/286 

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

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

< 4     

4 - 6     

6 - 8     

8 - 12     

12 - 16     

> 16      

6.9.2019 
L 232/287 

Ú
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Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Zpravodajské subjekty  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované 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*      

6.9.2019 
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Ú
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Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – IFRS FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 vykazo
vané do zisku nebo ztráty        

Realizovatelná finanční aktiva        

Úvěry a pohledávky*        

Investice držené do splatnosti        

Deriváty – Zajišťovací účetnictví, úrokové riziko        

Ostatní aktiva        

Úrokové výnosy ze závazků        

(Úrokové náklady)        

(Finanční pasiva držená k obchodování)        

(Finanční pasiva oceněná v reálné hodnotě vykazo
vané do zisku nebo ztráty)        

6.9.2019 
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Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – IFRS FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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

(Finanční pasiva oceněná zůstatkovou hodnotou)        

(Deriváty – Zajišťovací účetnictví, úrokové riziko)        

(Ostatní pasiva)        

(Úrokové náklady na aktiva)        

Výnos z dividend        

Výnos z poplatků a provizí        

(Náklady na poplatky a provize)        

Zisky nebo (-) ztráty z odúčtování finanč
ních aktiv & pasiv neoceněných v reálné 
hodnotě vykazované do zisku nebo 
ztráty        

Zisky nebo (-) ztráty z finančních aktiv 
a pasiv držených k obchodování, čisté        

Zisky nebo (-) ztráty z finančních aktiv 
a pasiv oceněné v reálné hodnotě vykazo
vané 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        

6.9.2019 
L 232/290 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – IFRS FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 (–) jejich 
reverzování u finančních aktiv neoceňo
vaných reálnou hodnotou vykázanou do 
zisku nebo ztráty)        

(Finanční aktiva oceněná pořizovací cenou [nekó
tovaný kapitálový nástroj])        

Realizovatelná finanční aktiva        

Úvěry a pohledávky [včetně finančního leasingu]        

(Investice držené do splatnosti)        

(Ztráty ze znehodnocení nebo (–) jejich 
reverzování u nefinančních aktiv)        

6.9.2019 
L 232/291 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – IFRS FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA Z POKRAČUJÍCÍ 
ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM        

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

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA Z POKRAČUJÍCÍ 
ČINNOSTI PO ZDANĚNÍ        

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA ZA ROK          

6.9.2019 
L 232/292 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – IFRS FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Konsolidovaná výsledovka 
Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované 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 vykazo
vané do zisku nebo ztráty     

Realizovatelná finanční aktiva     

Úvěry a pohledávky*     

Investice držené do splatnosti     

Deriváty – Zajišťovací účetnictví, úrokové riziko     

Ostatní aktiva     

Úrokové výnosy ze závazků     

(Úrokové náklady)     

(Finanční pasiva držená k obchodování)     

(Finanční pasiva oceněná v reálné hodnotě vykazo
vané do zisku nebo ztráty)     

6.9.2019 
L 232/293 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – IFRS FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Konsolidovaná výsledovka 
Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované nebo samostatné) 

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

(Finanční pasiva oceněná zůstatkovou hodnotou)     

(Deriváty – Zajišťovací účetnictví, úrokové riziko)     

(Ostatní pasiva)     

(Úrokové náklady na aktiva)     

Výnos z dividend     

Výnos z poplatků a provizí     

(Náklady na poplatky a provize)     

Zisky nebo (-) ztráty z odúčtování finanč
ních aktiv & pasiv neoceněných v reálné 
hodnotě vykazované do zisku nebo 
ztráty     

Zisky nebo (-) ztráty z finančních aktiv 
a pasiv držených k obchodování, čisté     

Zisky nebo (-) ztráty z finančních aktiv 
a pasiv oceněné v reálné hodnotě vykazo
vané 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     

6.9.2019 
L 232/294 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – IFRS FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Konsolidovaná výsledovka 
Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované 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 (–) jejich 
reverzování u finančních aktiv neoceňo
vaných reálnou hodnotou vykázanou do 
zisku nebo ztráty)     

(Finanční aktiva oceněná pořizovací cenou [nekó
tovaný kapitálový nástroj])     

Realizovatelná finanční aktiva     

Úvěry a pohledávky [včetně finančního leasingu]     

(Investice držené do splatnosti)     

(Ztráty ze znehodnocení nebo (–) jejich 
reverzování u nefinančních aktiv)     

6.9.2019 
L 232/295 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – IFRS FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Konsolidovaná výsledovka 
Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované nebo samostatné) 

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

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA Z POKRAČUJÍCÍ 
ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM     

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

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA Z POKRAČUJÍCÍ 
ČINNOSTI PO ZDANĚNÍ     

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA ZA ROK        

6.9.2019 
L 232/296 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – GAAP FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 finanč
ních aktiv & pasiv neoceněných v reálné 
hodnotě vykazované do zisku nebo 
ztráty        

Zisky nebo (-) ztráty z finančních aktiv 
a pasiv držených k obchodování, čisté        

Zisky nebo (-) ztráty z finančních aktiv 
a pasiv oceněné v reálné hodnotě vykazo
vané do zisku nebo ztráty, čisté        

Zisky nebo (–) ztráty z neobchodovatel
ných finančních aktiv a pasiv, čisté        

Zisky nebo (-) ztráty ze zajišťovacího 
účetnictví, čisté        

Kurzové rozdíly, čisté        

Jiné provozní výnosy        

6.9.2019 
L 232/297 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – GAAP FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 (–) jejich 
reverzování u finančních aktiv neoceňo
vaných reálnou hodnotou vykázanou do 
zisku nebo ztráty)        

(Ztráty ze znehodnocení nebo (–) jejich 
reverzování u nefinančních aktiv)        

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA Z POKRAČUJÍCÍ 
ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM        

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA Z POKRAČUJÍCÍ 
ČINNOSTI PO ZDANĚNÍ        

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA ZA ROK        

6.9.2019 
L 232/298 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – GAAP FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Konsolidovaná výsledovka 
Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované 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 finanč
ních aktiv & pasiv neoceněných v reálné 
hodnotě vykazované do zisku nebo 
ztráty     

Zisky nebo (-) ztráty z finančních aktiv 
a pasiv držených k obchodování, čisté     

Zisky nebo (-) ztráty z finančních aktiv 
a pasiv oceněné v reálné hodnotě vykazo
vané do zisku nebo ztráty, čisté     

Zisky nebo (–) ztráty z neobchodovatel
ných finančních aktiv a pasiv, čisté     

Zisky nebo (-) ztráty ze zajišťovacího 
účetnictví, čisté     

Kurzové rozdíly, čisté     

Jiné provozní výnosy     

6.9.2019 
L 232/299 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – GAAP FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Konsolidovaná výsledovka 
Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované 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 (–) jejich 
reverzování u finančních aktiv neoceňo
vaných reálnou hodnotou vykázanou do 
zisku nebo ztráty)     

(Ztráty ze znehodnocení nebo (–) jejich 
reverzování u nefinančních aktiv)     

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA Z POKRAČUJÍCÍ 
ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM     

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA Z POKRAČUJÍCÍ 
ČINNOSTI PO ZDANĚNÍ     

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA ZA ROK      

6.9.2019 
L 232/300 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



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

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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)        

6.9.2019 
L 232/301 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



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

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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

(Ztráty ze znehodnocení nebo (–) jejich 
reverzování u finančních aktiv neoceňo
vaných reálnou hodnotou vykázanou do 
zisku nebo ztráty)        

(Ztráty ze znehodnocení nebo (–) jejich 
reverzování u nefinančních aktiv)        

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA Z POKRAČUJÍCÍ 
ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM        

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA Z POKRAČUJÍCÍ 
ČINNOSTI PO ZDANĚNÍ        

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA ZA ROK          

6.9.2019 
L 232/302 

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 zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované 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)     

6.9.2019 
L 232/303 

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 zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované nebo samostatné) 

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

(Ztráty ze znehodnocení nebo (–) jejich 
reverzování u finančních aktiv neoceňo
vaných reálnou hodnotou vykázanou do 
zisku nebo ztráty)     

(Ztráty ze znehodnocení nebo (–) jejich 
reverzování u nefinančních aktiv)     

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA Z POKRAČUJÍCÍ 
ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM     

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA Z POKRAČUJÍCÍ 
ČINNOSTI PO ZDANĚNÍ     

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA ZA ROK        

6.9.2019 
L 232/304 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



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

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 POKRAČUJÍCÍ 
ČINNOSTI PO ZDANĚNÍ        

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA ZA ROK*          

6.9.2019 
L 232/305 

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 zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované 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 POKRAČUJÍCÍ 
ČINNOSTI PO ZDANĚNÍ     

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA ZA ROK*        

6.9.2019 
L 232/306 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje- Rozvaha – IFRS FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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

Hotovost a zůstatky hotovosti u centrál
ních bank a ostatní vklady na požádání        

Finanční aktiva držená k obchodování        

Deriváty držené k obchodování        

Kapitálové nástroje        

Dluhové cenné papíry        

Úvěry a zálohy        

Finanční aktiva oceněná v reálné hodnotě 
vykazované do zisku nebo ztráty        

Kapitálové nástroje        

Dluhové cenné papíry        

Úvěry a zálohy        

Realizovatelná finanční aktiva        

Kapitálové nástroje        

Dluhové cenné papíry        

Úvěry a zálohy        

6.9.2019 
L 232/307 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje- Rozvaha – IFRS FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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        

Nehmotná aktiva        

CELKOVÁ AKTIVA*          

6.9.2019 
L 232/308 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje- Rozvaha – IFRS FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Aktiva 
Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované nebo samostatné) 

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

Hotovost a zůstatky hotovosti u centrál
ních bank a ostatní vklady na požádání     

Finanční aktiva držená k obchodování     

Deriváty držené k obchodování     

Kapitálové nástroje     

Dluhové cenné papíry     

Úvěry a zálohy     

Finanční aktiva oceněná v reálné hodnotě 
vykazované do zisku nebo ztráty     

Kapitálové nástroje     

Dluhové cenné papíry     

Úvěry a zálohy     

Realizovatelná finanční aktiva     

Kapitálové nástroje     

Dluhové cenné papíry     

Úvěry a zálohy     

6.9.2019 
L 232/309 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje- Rozvaha – IFRS FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Aktiva 
Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované 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     

Nehmotná aktiva     

CELKOVÁ AKTIVA*        

6.9.2019 
L 232/310 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 hodnotě 
vykazované do zisku nebo ztráty        

Vklady        

Emitované dluhové cenné papíry        

Finanční pasiva oceněná zůstatkovou hod
notou        

Vklady        

Emitované dluhové cenné papíry        

Rezervy        

CELKOVÁ PASIVA        

6.9.2019 
L 232/311 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Pasiva 
Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované 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 hodnotě 
vykazované do zisku nebo ztráty     

Vklady     

Emitované dluhové cenné papíry     

Finanční pasiva oceněná zůstatkovou hod
notou     

Vklady     

Emitované dluhové cenné papíry     

Rezervy     

CELKOVÁ PASIVA      

6.9.2019 
L 232/312 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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

Kapitál        

VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM        

PASIVA A VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Vlastní kapitál a menšinový podíl 
Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované nebo samostatné) 

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

Kapitál     

VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM     

PASIVA A VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM      

6.9.2019 
L 232/313 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované nebo samostatné) 

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

Poskytnuté     

Úvěrové přísliby*     

Finanční záruky*     

Přijaté     

Úvěrové přísliby*     

Finanční záruky*      

6.9.2019 
L 232/314 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje- Rozvaha – GAAP FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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

Hotovost a zůstatky hotovosti u centrál
ních bank a ostatní vklady na požádání        

Finanční aktiva držená k obchodování        

Deriváty držené k obchodování        

Kapitálové nástroje        

Dluhové cenné papíry        

Úvěry a zálohy        

Neobchodovatelná nederivátová finanční 
aktiva v reálné hodnotě vykázané do 
zisku nebo ztráty        

Kapitálové nástroje        

Dluhové cenné papíry        

Úvěry a zálohy        

Neobchodovatelná nederivátová finanční 
aktiva v reálné hodnotě zaúčtované do 
vlastního kapitálu        

Kapitálové nástroje        

Dluhové cenné papíry        

Úvěry a zálohy        

6.9.2019 
L 232/315 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje- Rozvaha – GAAP FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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

Neobchodovatelné dluhové nástroje v po
řizovací ceně        

Dluhové cenné papíry        

Úvěry a zálohy        

Ostatní neobchodovatelná nederivátová 
finanční aktiva        

Kapitálové nástroje        

Dluhové cenné papíry        

Úvěry a zálohy        

Deriváty – Zajišťovací účetnictví        

Nehmotná aktiva        

CELKOVÁ AKTIVA*          

6.9.2019 
L 232/316 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje- Rozvaha – GAAP FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Aktiva 
Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované nebo samostatné) 

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

Hotovost a zůstatky hotovosti u centrál
ních bank a ostatní vklady na požádání     

Finanční aktiva držená k obchodování     

Deriváty držené k obchodování     

Kapitálové nástroje     

Dluhové cenné papíry     

Úvěry a zálohy     

Neobchodovatelná nederivátová finanční 
aktiva v reálné hodnotě vykázané do 
zisku nebo ztráty     

Kapitálové nástroje     

Dluhové cenné papíry     

Úvěry a zálohy     

Neobchodovatelná nederivátová finanční 
aktiva v reálné hodnotě zaúčtované do 
vlastního kapitálu     

Kapitálové nástroje     

Dluhové cenné papíry     

Úvěry a zálohy     

6.9.2019 
L 232/317 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje- Rozvaha – GAAP FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Aktiva 
Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované nebo samostatné) 

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

Neobchodovatelné dluhové nástroje v po
řizovací ceně     

Dluhové cenné papíry     

Úvěry a zálohy     

Ostatní neobchodovatelná nederivátová 
finanční aktiva     

Kapitálové nástroje     

Dluhové cenné papíry     

Úvěry a zálohy     

Deriváty – Zajišťovací účetnictví     

Nehmotná aktiva     

CELKOVÁ AKTIVA*        

6.9.2019 
L 232/318 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované 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      

6.9.2019 
L 232/319 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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

Kapitál        

VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM        

PASIVA A VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Vlastní kapitál a menšinový podíl 
Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované nebo samostatné) 

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

Kapitál     

VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM     

PASIVA A VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM       

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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*        

6.9.2019 
L 232/320 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Úvěrové přísliby, finanční záruky a jiné 
poskytnuté přísliby 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované 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 společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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

Hotovost a zůstatky hotovosti u centrál
ních bank        

Úvěry a zálohy        

Dluhové cenné papíry        

Kapitálové nástroje        

Zbývající aktiva        

CELKOVÁ AKTIVA        

Doplňkové (memo) položky        

Finanční aktiva držená k obchodování        

6.9.2019 
L 232/321 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje- Rozvaha – Jiné než FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Aktiva 
Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované nebo samostatné) 

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

Hotovost a zůstatky hotovosti u centrál
ních 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 společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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

Vklady        

Emitované dluhové cenné papíry        

Rezervy        

Zbývající pasiva        

CELKOVÁ PASIVA        

6.9.2019 
L 232/322 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Pasiva 
Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované 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 společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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

Kapitál        

VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM        

PASIVA A VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Vlastní kapitál a menšinový podíl 
Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované nebo samostatné) 

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

Kapitál     

VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM     

PASIVA A VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM      

6.9.2019 
L 232/323 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Rozvaha – Úplný výběrový soubor  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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

Hotovost a zůstatky hotovosti u centrál
ních 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 zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované nebo samostatné) 

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

Hotovost a zůstatky hotovosti u centrál
ních bank     

Úvěry a zálohy*     

Dluhové cenné papíry*     

Kapitálové nástroje*     

Zbývající aktiva     

CELKOVÁ AKTIVA*     

Doplňkové (memo) položky     

Finanční aktiva držená k obchodování      

6.9.2019 
L 232/324 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované nebo samostatné) 

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

Vklady*     

Emitované dluhové cenné papíry     

Rezervy     

Zbývající pasiva     

CELKOVÁ PASIVA*      

6.9.2019 
L 232/325 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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

Kapitál        

VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM*        

PASIVA A VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Vlastní kapitál a menšinový podíl 
Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované nebo samostatné) 

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

Kapitál     

VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM*     

PASIVA A VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM      

6.9.2019 
L 232/326 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje- Rozvaha – IFRS FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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        

6.9.2019 
L 232/327 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje- Rozvaha – IFRS FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Aktiva 
Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované 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      

6.9.2019 
L 232/328 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje- Rozvaha – GAAP FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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        

6.9.2019 
L 232/329 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje- Rozvaha – GAAP FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Aktiva 
Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované 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      

6.9.2019 
L 232/330 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje- Rozvaha – Jiné než FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované nebo samostatné) 

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

Úvěry a zálohy     

Vládní instituce     

Centrální banky     

Úvěrové instituce     

Ostatní      

6.9.2019 
L 232/331 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Rozvaha – Úplný výběrový soubor  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované nebo samostatné) 

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

Úvěry a zálohy     

Vládní instituce     

Centrální banky     

Úvěrové instituce     

Ostatní      

6.9.2019 
L 232/332 

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 společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 hodnota 
výkonných expozic s opatřeními týkajícími 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 hodnota 
nevýkonných expozic s opatřeními týkajícími se 
úlevy        

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

6.9.2019 
L 232/333 

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 společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 výkon
ných expozic s opatřeními týkajícími se úlevy*        

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

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

Úvěry a zálohy – Hrubá účetní hodnota nevý
konných expozic s opatřeními týkajícími se 
úlevy, z toho úleva nevýkonných expozic        

Úvěry a zálohy – Kumulované ztráty ze znehod
nocení, kumulované změny reálné hodnoty z titulu 
úvěrového rizika a rezervy – výkonné expozice s 
opatřeními týkajícími se úlevy        

Úvěry a zálohy – Kumulované ztráty ze znehod
nocení, kumulované změny reálné hodnoty z titulu 
úvěrového rizika a rezervy – nevýkonné expozice s 
opatřeními týkajícími se úlevy        

6.9.2019 
L 232/334 

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 zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované 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 hodnota 
výkonných expozic s opatřeními týkajícími 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 hodnota 
nevýkonných expozic s opatřeními týkajícími se 
úlevy     

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

6.9.2019 
L 232/335 

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 zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované 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 výkon
ných expozic s opatřeními týkajícími se úlevy*     

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

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

Úvěry a zálohy – Hrubá účetní hodnota nevý
konných expozic s opatřeními týkajícími se 
úlevy, z toho úleva nevýkonných expozic     

Úvěry a zálohy – Kumulované ztráty ze znehod
nocení, kumulované změny reálné hodnoty z titulu 
úvěrového rizika a rezervy – výkonné expozice s 
opatřeními týkajícími se úlevy     

Úvěry a zálohy – Kumulované ztráty ze znehod
nocení, kumulované změny reálné hodnoty z titulu 
úvěrového rizika a rezervy – nevýkonné expozice s 
opatřeními týkajícími se úlevy      

6.9.2019 
L 232/336 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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          

6.9.2019 
L 232/337 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celková hrubá účetní hodnota expozic 
Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované 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        

6.9.2019 
L 232/338 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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          

6.9.2019 
L 232/339 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celková hrubá účetní hodnota výkonných 
expozic 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované 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        

6.9.2019 
L 232/340 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) Celková hrubá účetní hodnota 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          

6.9.2019 
L 232/341 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celková hrubá účetní hodnota nevýkonných 
expozic 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované 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        

6.9.2019 
L 232/342 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) 

Kumulované ztráty ze znehodnocení, kumulo
vané změny reálné hodnoty z titulu úvěro

vého 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          

6.9.2019 
L 232/343 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Kumulované ztráty ze znehodnocení, kumulo
vané změny reálné hodnoty z titulu úvěro

vého rizika a rezervy 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované 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        

6.9.2019 
L 232/344 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) 

Kumulované ztráty ze znehodnocení, kumulo
vané změny reálné hodnoty z titulu úvěro
vého 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          

6.9.2019 
L 232/345 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Kumulované ztráty ze znehodnocení, kumulo
vané změny reálné hodnoty z titulu úvěro
vého rizika a rezervy na výkonné expozice 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované 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        

6.9.2019 
L 232/346 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) 

Kumulované ztráty ze znehodnocení, kumulo
vané změny reálné hodnoty z titulu úvěro

vého 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          

6.9.2019 
L 232/347 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Kumulované ztráty ze znehodnocení, kumulo
vané změny reálné hodnoty z titulu úvěro

vého rizika a rezervy na nevýkonné expozice 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované 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        

6.9.2019 
L 232/348 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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          

6.9.2019 
L 232/349 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Přijaté zajištění u nevýkonných expozic 
Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované 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        

6.9.2019 
L 232/350 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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          

6.9.2019 
L 232/351 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Přijaté finanční záruky u nevýkonných 
expozic 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované 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        

6.9.2019 
L 232/352 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje- Kvalita aktiv – IFRS FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) 

Znehodnocené dluhové nástroje – Opravné 
položky k jednotlivě posuzovaným 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 posuzovaným 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      

6.9.2019 
L 232/353 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) 

Znehodnocené dluhové nástroje – Opravné 
položky ke společně posuzovaným 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 posuzovaným finančním 

aktivům 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované 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 společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) 

Znehodnocené dluhové nástroje – Opravné 
položky pro vzniklé, ale nevykázané 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 nevykázané ztráty 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované nebo samostatné) 

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

Úvěry a pohledávky     

Investice držené do splatnosti      

6.9.2019 
L 232/354 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje- Kvalita aktiv – GAAP FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) Znehodnocené dluhové nástroje – Neobcho

dovatelné dluhové nástroje v pořizovací ceně A. Velké B. Střední C. Malé 

Celková hrubá účetní hodnota znehodno
cených aktiv        

Úvěry a zálohy        

Opravné položky k jednotlivě posuzovaným 
finančním aktivům        

Úvěry a zálohy        

Opravné položky ke společně posuzovaným 
finančním aktivům        

Úvěry a zálohy        

Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje- Kvalita aktiv – GAAP FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Znehodnocené dluhové nástroje – Neobcho
dovatelné dluhové nástroje v pořizovací ceně 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované nebo samostatné) 

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

Celková hrubá účetní hodnota znehodno
cených aktiv     

Úvěry a zálohy     

Opravné položky k jednotlivě posuzovaným 
finančním aktivům     

Úvěry a zálohy     

Opravné položky ke společně posuzovaným 
finančním aktivům     

Úvěry a zálohy      

6.9.2019 
L 232/355 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje- Kvalita aktiv – Jiné než FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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, kumu
lované změny reálné hodnoty z titulu úvěro
vého rizika a rezervy*        

Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje- Kvalita aktiv – Jiné než FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Nevýkonné expozice 
Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované 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, kumu
lované změny reálné hodnoty z titulu úvěro
vého rizika a rezervy*      

6.9.2019 
L 232/356 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – ZEMĚPISNÁ KONCENTRACE  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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        

LU        

6.9.2019 
L 232/357 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – ZEMĚPISNÁ KONCENTRACE  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) Celková původní 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)        

6.9.2019 
L 232/358 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – ZEMĚPISNÁ KONCENTRACE  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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          

6.9.2019 
L 232/359 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – ZEMĚPISNÁ KONCENTRACE  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celková původní hodnota expozice 
Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované 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     

6.9.2019 
L 232/360 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – ZEMĚPISNÁ KONCENTRACE  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celková původní hodnota expozice 
Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované 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)     

6.9.2019 
L 232/361 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – ZEMĚPISNÁ KONCENTRACE  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celková původní hodnota expozice 
Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované 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        

6.9.2019 
L 232/362 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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        

6.9.2019 
L 232/363 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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)        

6.9.2019 
L 232/364 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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)          

6.9.2019 
L 232/365 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celkové expozice v selhání 
Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované 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     

6.9.2019 
L 232/366 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celkové expozice v selhání 
Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované 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)     

6.9.2019 
L 232/367 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celkové expozice v selhání 
Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované 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)        

6.9.2019 
L 232/368 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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        

6.9.2019 
L 232/369 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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)        

6.9.2019 
L 232/370 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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)          

6.9.2019 
L 232/371 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celková hodnota expozice 
Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované 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     

6.9.2019 
L 232/372 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celková hodnota expozice 
Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované 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)     

6.9.2019 
L 232/373 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celková hodnota expozice 
Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované 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)        

6.9.2019 
L 232/374 

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 společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované 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      

6.9.2019 
L 232/375 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Netuzemské činnosti 
Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované 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      

6.9.2019 
L 232/376 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – KONCENTRACE PROTISTRAN – Subjekty vykazující FINREP (IFRS a GAAP)  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované nebo samostatné) 

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

ÚVĚRY A ZÁLOHY       

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) Expozice vůči vládním institucím A. Velké B. Střední C. Malé 

ÚVĚRY A ZÁLOHY*        

z toho: hypoteční úvěry [úvěry zajištěné nemovi
tostmi]        

z toho: jiné zajištěné úvěry        

6.9.2019 
L 232/377 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Expozice vůči vládním institucím 
Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované nebo samostatné) 

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

ÚVĚRY A ZÁLOHY*     

z toho: hypoteční úvěry [úvěry zajištěné nemovi
tostmi]     

z toho: jiné zajištěné úvěry       

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) Expozice vůči úvěrovým institucím A. Velké B. Střední C. Malé 

ÚVĚRY A ZÁLOHY        

z toho: hypoteční úvěry [úvěry zajištěné nemovi
tostmi]        

z toho: jiné zajištěné úvěry         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Expozice vůči úvěrovým institucím 
Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované nebo samostatné) 

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

ÚVĚRY A ZÁLOHY     

z toho: hypoteční úvěry [úvěry zajištěné nemovi
tostmi]     

z toho: jiné zajištěné úvěry      

6.9.2019 
L 232/378 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) Expozice vůči jiným finančním institucím A. Velké B. Střední C. Malé 

ÚVĚRY A ZÁLOHY        

z toho: hypoteční úvěry [úvěry zajištěné nemovi
tostmi]        

z toho: jiné zajištěné úvěry         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Expozice vůči jiným finančním institucím 
Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované nebo samostatné) 

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

ÚVĚRY A ZÁLOHY     

z toho: hypoteční úvěry [úvěry zajištěné nemovi
tostmi]     

z toho: jiné zajištěné úvěry      

6.9.2019 
L 232/379 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) Expozice vůči nefinančním podnikům A. Velké B. Střední C. Malé 

ÚVĚRY A ZÁLOHY*        

z toho: hypoteční úvěry [úvěry zajištěné nemovi
tostmi]        

z toho: jiné zajištěné úvěry        

z toho: úvěry na projektové financování         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Expozice vůči nefinančním podnikům 
Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované nebo samostatné) 

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

ÚVĚRY A ZÁLOHY*     

z toho: hypoteční úvěry [úvěry zajištěné nemovi
tostmi]     

z toho: jiné zajištěné úvěry     

z toho: úvěry na projektové financování      

6.9.2019 
L 232/380 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) Expozice vůči domácnostem A. Velké B. Střední C. Malé 

ÚVĚRY A ZÁLOHY*        

z toho: hypoteční úvěry [úvěry zajištěné nemovi
tostmi]        

z toho: jiné zajištěné úvěry        

z toho: spotřebitelské úvěry        

z toho: úvěry na bydlení         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Expozice vůči domácnostem 
Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované nebo samostatné) 

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

ÚVĚRY A ZÁLOHY*     

z toho: hypoteční úvěry [úvěry zajištěné nemovi
tostmi]     

z toho: jiné zajištěné úvěry     

z toho: spotřebitelské úvěry     

z toho: úvěry na bydlení      

6.9.2019 
L 232/381 

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 společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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          

6.9.2019 
L 232/382 

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 zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované 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        

6.9.2019 
L 232/383 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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          

6.9.2019 
L 232/384 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Účetní hodnota (FINREP-GAAP) 
Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované 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        

6.9.2019 
L 232/385 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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*          

6.9.2019 
L 232/386 

Ú
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Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celková přijatá částka 
Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované 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*        

6.9.2019 
L 232/387 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Likvidita a financování  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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

Neupravená aktiva ÚROVNĚ 1 bez krytých 
dluhopisů mimořádně vysoké kvality celkem*        

Čerpatelné rezervy v centrální bance        

Aktiva ve vztahu k centrálním bankám        

Aktiva ve vztahu k ústředním vládám        

Jiná likvidní aktiva, která lze zahrnout do 
kategorie expozic vůči centrálním bankám 
nebo expozic zaručených státem        

Neupravené kryté dluhopisy mimořádně vy
soké kvality ÚROVNĚ 1 celkem        

Neupravená aktiva ÚROVNĚ 2A celkem        

Neupravená aktiva ÚROVNĚ 2B celkem          

6.9.2019 
L 232/388 

Ú
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Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Likvidita a financování  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Likvidní aktiva 
Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované nebo samostatné) 

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

Neupravená aktiva ÚROVNĚ 1 bez krytých 
dluhopisů mimořádně vysoké kvality celkem*     

Čerpatelné rezervy v centrální bance     

Aktiva ve vztahu k centrálním bankám     

Aktiva ve vztahu k ústředním vládám     

Jiná likvidní aktiva, která lze zahrnout do 
kategorie expozic vůči centrálním bankám 
nebo expozic zaručených státem     

Neupravené kryté dluhopisy mimořádně vy
soké kvality ÚROVNĚ 1 celkem     

Neupravená aktiva ÚROVNĚ 2A celkem     

Neupravená aktiva ÚROVNĚ 2B celkem        

6.9.2019 
L 232/389 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) KRYTÍ LIKVIDITY A. Velké B. Střední C. Malé 

Rezerva v oblasti likvidity*        

Čistý odtok likvidity*         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

KRYTÍ LIKVIDITY 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z eurozóny 

(EA) (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

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

Rezerva v oblasti likvidity*     

Čistý odtok likvidity*      

6.9.2019 
L 232/390 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINAN

COVÁNÍ 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 vyso
kou 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        

6.9.2019 
L 232/391 
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Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINAN
COVÁNÍ 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované 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 vyso
kou 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      

6.9.2019 
L 232/392 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINAN

COVÁNÍ – 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 FINAN
COVÁNÍ – neobnovitelné úvěry a pohledávky 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované 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      

6.9.2019 
L 232/393 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky Dceřiné společ

nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINAN
COVÁNÍ – 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 FINAN
COVÁNÍ – neobnovitelné úvěry a pohledávky 

uvedené v odstavci 1.9, jež jsou zajištěny 
nemovitostí 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované 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      

6.9.2019 
L 232/394 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINAN

COVÁNÍ – 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 FINAN
COVÁNÍ – pohledávky z derivátů 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované 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      

6.9.2019 
L 232/395 

Ú
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Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINAN

COVÁNÍ – 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 FINAN
COVÁNÍ – všechna ostatní aktiva 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované 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      

6.9.2019 
L 232/396 

Ú
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Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINAN
COVÁNÍ – aktiva odečtená z kapitálu nevyža

dující 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 FINAN
COVÁNÍ – aktiva odečtená z kapitálu nevyža

dující stabilní financování 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované 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      

6.9.2019 
L 232/397 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky Dceřiné společ

nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINAN
COVÁNÍ – 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 FINAN
COVÁNÍ – poskytnuté nevyčerpané úvěrové 

facility, které lze podle přílohy I považovat za 
položky se „středním rizikem“ nebo „středně 

nízkým rizikem“ 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované nebo samostatné) 

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

do 3 měsíců včetně      

6.9.2019 
L 232/398 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ FINAN

COVÁNÍ 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 FINAN
COVÁNÍ 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované 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      

6.9.2019 
L 232/399 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Zatížení aktiv  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované 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      

6.9.2019 
L 232/400 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované 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      

6.9.2019 
L 232/401 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované 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      

6.9.2019 
L 232/402 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované 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      

6.9.2019 
L 232/403 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované 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      

6.9.2019 
L 232/404 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované 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      

6.9.2019 
L 232/405 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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

Reálná hodnota zatíženého přijatého zajištění 
nebo emitovaných vlastních dluhových cenných pa
pírů*        

Reálná hodnota nezatíženého přijatého zajištění 
nebo emitovaných vlastních dluhových cenných pa
pírů k dispozici pro zatížení*         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Zajištění přijaté vykazující institucí 
Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované nebo samostatné) 

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

Reálná hodnota zatíženého přijatého zajištění 
nebo emitovaných vlastních dluhových cenných pa
pírů*     

Reálná hodnota nezatíženého přijatého zajištění 
nebo emitovaných vlastních dluhových cenných pa
pírů k dispozici pro zatížení*      

6.9.2019 
L 232/406 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



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

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 kme
nový kapitál tier 1        

Nerozdělený zisk        

Úpravy kmenového kapitálu tier 1        

Odpočty od kmenového kapitálu tier 1        

VEDLEJŠÍ KAPITÁL TIER 1        

KAPITÁL TIER 2          

6.9.2019 
L 232/407 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



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

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Tabulka x.x 
Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované nebo samostatné) 

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

KAPITÁL     

KAPITÁL TIER 1*     

KMENOVÝ KAPITÁL TIER 1*     

Kapitálové nástroje způsobilé jako kme
nový kapitál tier 1     

Nerozdělený zisk     

Úpravy kmenového kapitálu tier 1     

Odpočty od kmenového kapitálu tier 1     

VEDLEJŠÍ KAPITÁL TIER 1     

KAPITÁL TIER 2        

6.9.2019 
L 232/408 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



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

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) 

Původní expozice před vynásobením konver
zními faktory A. Velké B. Střední C. Malé 

OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPO
ZIC PRO ÚVĚROVÉ RIZIKO, RIZIKO 
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 konver
zními faktory 

Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované nebo samostatné) 

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

OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPO
ZIC PRO ÚVĚROVÉ RIZIKO, RIZIKO 
PROTISTRANY A RIZIKO ROZŘEDĚNÍ 
A VOLNÉ DODÁVKY*     

Standardizovaný přístup (SA)     

Přístup založený na interním ratingu 
(IRB)*      

6.9.2019 
L 232/409 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované nebo samostatné) 

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

Standardizovaný přístup (SA)     

Přístup založený na interním ratingu 
(IRB)      

6.9.2019 
L 232/410 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE 
/ CELKOVÉ EXPOZICE*        

OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPO
ZIC PRO ÚVĚROVÉ RIZIKO, RIZIKO 
PROTISTRANY A RIZIKO ROZŘEDĚNÍ 
A VOLNÉ DODÁVKY        

Standardizovaný přístup (SA)        

Přístup založený na interním ratingu 
(IRB)        

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE 
TÝKAJÍCÍ SE VYPOŘÁDÁNÍ/DODÁNÍ        

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE 
PRO POZIČNÍ, MĚNOVÉ A KOMODITNÍ 
RIZIKO        

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE 
PRO OPERAČNÍ RIZIKO (OpR)        

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE 
PRO ÚVĚROVOU ÚPRAVU V OCENĚNÍ        

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE 
TÝKAJÍCÍ SE VÝZNAMNÝCH EXPOZIC 
V OBCHODNÍM PORTFOLIU        

OBJEMY OSTATNÍCH RIZIKOVÝCH 
EXPOZIC        

6.9.2019 
L 232/411 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Objemy rizikově vážené expozice 
Dceřiné společnosti pod zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované nebo samostatné) 

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

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE 
/ CELKOVÉ EXPOZICE*     

OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPO
ZIC PRO ÚVĚROVÉ RIZIKO, RIZIKO 
PROTISTRANY A RIZIKO ROZŘEDĚNÍ 
A VOLNÉ DODÁVKY     

Standardizovaný přístup (SA)     

Přístup založený na interním ratingu 
(IRB)     

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE 
TÝKAJÍCÍ SE VYPOŘÁDÁNÍ/DODÁNÍ     

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE 
PRO POZIČNÍ, MĚNOVÉ A KOMODITNÍ 
RIZIKO     

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE 
PRO OPERAČNÍ RIZIKO (OpR)     

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE 
PRO ÚVĚROVOU ÚPRAVU V OCENĚNÍ     

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE 
TÝKAJÍCÍ SE VÝZNAMNÝCH EXPOZIC 
V OBCHODNÍM PORTFOLIU     

OBJEMY OSTATNÍCH RIZIKOVÝCH 
EXPOZIC      

6.9.2019 
L 232/412 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované nebo samostatné) 

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

Přístup založený na interním ratingu 
(IRB)      
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Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – KAPITÁL, OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC A SOLVENTNOST  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou z EU 
(samostatné) Kapitálové rezervy a požadavky podle pilíře 

II A. Velké B. Střední C. Malé 

Požadavek kombinované kapitálové rezervy        

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 ri
zika        

Kapitálová rezerva pro systémově významné 
instituce        

Kapitálová rezerva pro globální systémově 
významné instituce        

Kapitálová rezerva pro jiné systémově vý
znamné instituce        

Kapitálové požadavky související s úpravami 
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 zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované nebo samostatné) 

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

Požadavek kombinované kapitálové rezervy     

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 ri
zika     

Kapitálová rezerva pro systémově významné 
instituce     

Kapitálová rezerva pro globální systémově 
významné instituce     

Kapitálová rezerva pro jiné systémově vý
znamné instituce     

Kapitálové požadavky související s úpravami 
podle pilíře II        
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Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Počet institucí  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované 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 společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované 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 společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované 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 společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované 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 společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované 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 společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované 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 – Aktiva  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované 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 společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované 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 společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (subkon
solidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

kontrolou mimo 
EU (samostatné) 

Dceřiné společ
nosti pod zahra
niční kontrolou 

z EU (subkonsoli
dované nebo samo

statné) 

Pobočky pod 
zahraniční 

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 zahra
niční kontrolou z EA (subkon
solidované 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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b)  část 22 se nahrazuje tímto: 

„ČÁST 22 

Statistika penzijních fondů 

Tabulka 

Statistika penzijních fondů (stavy a transakce) 

Aktiva Penzijní fondy  

Celkem  

Tuzemsko 

Celkem 

Měnové 
finanční 
instituce 
(S.121 + 
S.122 + 
S.123)  

Instituce jiné než MFI 

Celkem Vládní insti
tuce (S.13)  

Instituce jiné než měnové finanční instituce kromě vládních institucí 

Celkem 

Investiční fondy 
jiné než fondy 

peněžního trhu 
(S.124) 

Ostatní finanční zprostředkova
telé + pomocné finanční instituce 

+ kaptivní finanční instituce 
a půjčovatelé peněz (S.125 + 

S.126 + S.127) 

Pojišťo
vací 

společ
nosti 

(S.128) 

Penzij
ní 

fondy 
(S.129) 

Nefi
nanční 

podnik
y (S.11) 

Domácnosti a nezi
skové instituce slou

žící domácnostem 
(S.14 + S.15) 

Oběživo a vklady             

do 1 roku             

nad 1 rok a do 2 let             

nad 2 roky             

z toho: Převoditelné vklady             

Dluhové cenné papíry             

do 1 roku             

nad 1 rok a do 2 let             

nad 2 roky             

Finanční deriváty             

Úvěry             

do 1 roku             

nad 1 rok a do 5 let             

nad 5 let             

Akcie a ostatní účasti             

z toho kótované akcie             

Akcie/podílové listy investičních fondů             

Akcie/podílové listy fondů peněžního 
trhu             

Akcie/podílové listy investičních fondů 
jiných než fondů peněžního trhu             

Pojistné technické rezervy a související 
pohledávky (1)             

Ostatní aktiva             

Nefinanční aktiva celkem             

6.9.2019 
L 232/425 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Členské státy eurozóny kromě tuzemska 

Zbytek 
světa Celkem 

Měnové 
finanční 
instituce 
(S.121 + 
S.122 + 
S.123)  

Instituce jiné než MFI 

Celkem Vládní insti
tuce (S.13)  

Instituce jiné než měnové finanční instituce kromě vládních institucí 

Celkem 

Investiční fondy 
jiné než fondy 

peněžního trhu 
(S.124) 

Ostatní finanční zprostředkova
telé + pomocné finanční instituce 

+ kaptivní finanční instituce 
a půjčovatelé peněz (S.125 + 

S.126 + S.127) 

Pojišťo
vací 

společ
nosti 

(S.128) 

Penzij
ní 

fondy 
(S.129) 

Nefi
nanční 

podnik
y (S.11) 

Domácnosti a nezi
skové instituce slou

žící domácnostem 
(S.14 + S.15) 

Oběživo a vklady             

do 1 roku             

nad 1 rok a do 2 let             

nad 2 roky             

z toho: Převoditelné vklady             

Dluhové cenné papíry             

do 1 roku             

nad 1 rok a do 2 let             

nad 2 roky             

Finanční deriváty             

Úvěry             

do 1 roku             

nad 1 rok a do 5 let             

nad 5 let             

Akcie a ostatní účasti             

z toho kótované akcie             

Akcie/podílové listy investičních fondů             

Akcie/podílové listy fondů peněžního 
trhu             

Akcie/podílové listy investičních fondů 
jiných než fondů peněžního trhu             

Pojistné technické rezervy a související 
pohledávky (1)             

Ostatní aktiva             

Nefinanční aktiva celkem             

(1) Tato položka může zahrnovat technické rezervy neživotního pojištění (ESA 2010: F.61), nároky pojišťovacích společností vůči penzijním správcům (ESA 2010: F.64) a rezervy na uplatnění standardi
zovaných záruk (ESA 2010: F.66).  
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Pasiva Penzijní fondy  

Celke
m  

Tuzemsko 

Celke
m 

Měnové 
finanční 
instituce 
(S.121 + 
S.122 + 
S.123)  

Instituce jiné než MFI 

Celke
m 

Vládní insti
tuce (S.13)  

Instituce jiné než měnové finanční instituce kromě vládních institucí 

Celke
m 

Investiční 
fondy jiné než 

fondy peně
žního trhu 

(S.124) 

Ostatní finanční zprostředko
vatelé (S.125 + S.126 + S.127) 

Poji
šťovací 
společ

nosti 
(S.128) 

Penzij
ní 

fondy 
(S.129) 

Nefi
nanční 
podni

ky 
(S.11) 

Domácnosti a neziskové 
instituce sloužící 

domácnostem (S.14 + 
S.15) 

Emitované dluhové cenné papíry             

Finanční deriváty             

Úvěry             

do 1 roku             

nad 1 rok a do 5 let             

nad 5 let             

Akcie a ostatní účasti             

z toho kótované akcie             

Pojistné technické rezervy             

z toho: Penzijní nároky (1)             

Příspěvkově definované pro
gramy             

Dávkově definované programy             

Hybridní programy             

Ostatní pasiva             

Čisté jmění             
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Členské státy eurozóny kromě tuzemska 

Zbytek 
světa Celke

m 

Měnové 
finanční 
instituce 
(S.121 + 
S.122 + 
S.123)  

Instituce jiné než MFI 

Celke
m 

Vládní insti
tuce (S.13)  

Instituce jiné než měnové finanční instituce kromě vládních institucí 

Celke
m 

Investiční 
fondy jiné než 

fondy peně
žního trhu 

(S.124) 

Ostatní finanční zprostředko
vatelé (S.125 + S.126 + S.127) 

Poji
šťovací 
společ

nosti 
(S.128) 

Penzij
ní 

fondy 
(S.129) 

Nefi
nanční 
podni

ky 
(S.11) 

Domácnosti a nezi
skové instituce sloužící 

domácnostem (S.14 
+S.15) 

Emitované dluhové cenné papíry             

Finanční deriváty             

Úvěry             

do 1 roku             

nad 1 rok a do 5 let             

nad 5 let             

Akcie a ostatní účasti             

z toho kótované akcie             

Pojistné technické rezervy             

z toho: Penzijní nároky (1)             

Příspěvkově definované pro
gramy             

Dávkově definované programy             

Hybridní programy             

Ostatní pasiva             

Čisté jmění             

(1)  Tato položka včetně příslušného členění může zahrnovat nároky penzijních správců vůči penzijním fondům (ESA 2010: (F.64) a nároky na dávky jiné než penzijní (ESA 2010: F.65).“  
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c)  v části 23 se tabulka 2a nahrazuje tímto: 

„Tabulka 2a 

Údaje o aktivech poskytované čtvrtletně: stavy a úpravy toků  

Celke
m 

Eurozóna Zbytek světa 

Tuzemsko 
Členské státy euro

zóny kromě 
tuzemska 

Členské státy eurozóny 
kromě tuzemska 

(informace podle jednot
livých zemí) 

Evropský 
mecha

nismus stabi
lity (ESM) 

Celke
m 

Nezúčastněné 
členské státy 

(informace podle 
jednotlivých 

zemí) 

Hlavní protistrany mimo Evropskou 
unii (informace podle jednotlivých 

zemí – Brazílie, Kanada, Čína, Hong
kong, Indie, Japonsko, Rusko, 

Švýcarsko a USA) 

AKTIVA (F)         

1.  Oběživo a vklady (ESA 2010: 
F.21+F.22+F.29) - reálná hodnota         

do 1 roku (zbývající doba splat
nosti)         

nad 1 rok (zbývající doba splat
nosti)         

1x. Oběživo a vklady z toho převo
ditelné vklady (F.22)         

1.  Oběživo a vklady (ESA 2010: 
F.21+F.22+F.29) - nominální hod
nota         

2.  Dluhové cenné papíry (ESA 
2010: F.3)         

emitované měnovými finančními 
institucemi         

emitované vládními institucemi         

emitované ostatními finančními 
zprostředkovateli         

emitované pojišťovacími společ
nostmi         

emitované penzijními fondy         

emitované nefinančními podniky         

emitované domácnostmi a nezi
skovými institucemi sloužícími 
domácnostem         
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Celke
m 

Eurozóna Zbytek světa 

Tuzemsko 
Členské státy euro

zóny kromě 
tuzemska 

Členské státy eurozóny 
kromě tuzemska 

(informace podle jednot
livých zemí) 

Evropský 
mecha

nismus stabi
lity (ESM) 

Celke
m 

Nezúčastněné 
členské státy 

(informace podle 
jednotlivých 

zemí) 

Hlavní protistrany mimo Evropskou 
unii (informace podle jednotlivých 

zemí – Brazílie, Kanada, Čína, Hong
kong, Indie, Japonsko, Rusko, 

Švýcarsko a USA) 

do 1 roku (původní doba splat
nosti)         

emitované měnovými finančními 
institucemi         

emitované vládními institucemi         

emitované ostatními finančními 
zprostředkovateli         

emitované pojišťovacími společ
nostmi         

emitované penzijními fondy         

emitované nefinančními podniky         

emitované domácnostmi a nezi
skovými institucemi sloužícími 
domácnostem         

od 1 roku do 2 let (původní 
doba splatnosti)         

emitované měnovými finančními 
institucemi         

emitované vládními institucemi         

emitované ostatními finančními 
zprostředkovateli         

emitované pojišťovacími společ
nostmi         

emitované penzijními fondy         

emitované nefinančními podniky         

emitované domácnostmi a nezi
skovými institucemi sloužícími 
domácnostem         
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Celke
m 

Eurozóna Zbytek světa 

Tuzemsko 
Členské státy euro

zóny kromě 
tuzemska 

Členské státy eurozóny 
kromě tuzemska 

(informace podle jednot
livých zemí) 

Evropský 
mecha

nismus stabi
lity (ESM) 

Celke
m 

Nezúčastněné 
členské státy 

(informace podle 
jednotlivých 

zemí) 

Hlavní protistrany mimo Evropskou 
unii (informace podle jednotlivých 

zemí – Brazílie, Kanada, Čína, Hong
kong, Indie, Japonsko, Rusko, 

Švýcarsko a USA) 

nad 2 roky (původní doba splat
nosti)         

emitované měnovými finančními 
institucemi         

emitované vládními institucemi         

emitované ostatními finančními 
zprostředkovateli         

emitované pojišťovacími společ
nostmi         

emitované penzijními fondy         

emitované nefinančními podniky         

emitované domácnostmi a nezi
skovými institucemi sloužícími 
domácnostem         

do 1 roku (zbývající doba splat
nosti)         

emitované měnovými finančními 
institucemi         

emitované vládními institucemi         

emitované ostatními finančními 
zprostředkovateli         

emitované pojišťovacími společ
nostmi         

emitované penzijními fondy         

emitované nefinančními podniky         

emitované domácnostmi a nezi
skovými institucemi sloužícími 
domácnostem         
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Celke
m 

Eurozóna Zbytek světa 

Tuzemsko 
Členské státy euro

zóny kromě 
tuzemska 

Členské státy eurozóny 
kromě tuzemska 

(informace podle jednot
livých zemí) 

Evropský 
mecha

nismus stabi
lity (ESM) 

Celke
m 

Nezúčastněné 
členské státy 

(informace podle 
jednotlivých 

zemí) 

Hlavní protistrany mimo Evropskou 
unii (informace podle jednotlivých 

zemí – Brazílie, Kanada, Čína, Hong
kong, Indie, Japonsko, Rusko, 

Švýcarsko a USA) 

od 1 roku do 2 let (zbývající 
doba splatnosti)         

emitované měnovými finančními 
institucemi         

emitované vládními institucemi         

emitované ostatními finančními 
zprostředkovateli         

emitované pojišťovacími společ
nostmi         

emitované penzijními fondy         

emitované nefinančními podniky         

emitované domácnostmi a nezi
skovými institucemi sloužícími 
domácnostem         

od 2 do 5 let (zbývající doba spl
atnosti)         

emitované měnovými finančními 
institucemi         

emitované vládními institucemi         

emitované ostatními finančními 
zprostředkovateli         

emitované pojišťovacími společ
nostmi         

emitované penzijními fondy         

emitované nefinančními podniky         

emitované domácnostmi a nezi
skovými institucemi sloužícími 
domácnostem         
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Celke
m 

Eurozóna Zbytek světa 

Tuzemsko 
Členské státy euro

zóny kromě 
tuzemska 

Členské státy eurozóny 
kromě tuzemska 

(informace podle jednot
livých zemí) 

Evropský 
mecha

nismus stabi
lity (ESM) 

Celke
m 

Nezúčastněné 
členské státy 

(informace podle 
jednotlivých 

zemí) 

Hlavní protistrany mimo Evropskou 
unii (informace podle jednotlivých 

zemí – Brazílie, Kanada, Čína, Hong
kong, Indie, Japonsko, Rusko, 

Švýcarsko a USA) 

nad 5 let (zbývající doba splat
nosti)         

emitované měnovými finančními 
institucemi         

emitované vládními institucemi         

emitované ostatními finančními 
zprostředkovateli         

emitované pojišťovacími společ
nostmi         

emitované penzijními fondy         

emitované nefinančními podniky         

emitované domácnostmi a nezi
skovými institucemi sloužícími 
domácnostem         

3.  Úvěry (ESA 2010: F.4) - reálná 
hodnota         

původní doba splatnosti do 1 
roku – reálná hodnota         

vládním institucím         

investičním fondům         

investičním fondům         

ostatním finančním zprostředko
vatelům         

pojišťovacím společnostem         

penzijním fondům         
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Celke
m 

Eurozóna Zbytek světa 

Tuzemsko 
Členské státy euro

zóny kromě 
tuzemska 

Členské státy eurozóny 
kromě tuzemska 

(informace podle jednot
livých zemí) 

Evropský 
mecha

nismus stabi
lity (ESM) 

Celke
m 

Nezúčastněné 
členské státy 

(informace podle 
jednotlivých 

zemí) 

Hlavní protistrany mimo Evropskou 
unii (informace podle jednotlivých 

zemí – Brazílie, Kanada, Čína, Hong
kong, Indie, Japonsko, Rusko, 

Švýcarsko a USA) 

nefinančním podnikům         

domácnostem a neziskovým in
stitucím sloužícím domácnostem         

původní doba splatnosti od 1 
roku do 5 let – reálná hodnota         

vládním institucím         

investičním fondům         

investičním fondům         

ostatním finančním zprostředko
vatelům         

pojišťovacím společnostem         

penzijním fondům         

nefinančním podnikům         

domácnostem a neziskovým in
stitucím sloužícím domácnostem         

původní doba splatnosti nad 5 
let – reálná hodnota         

vládním institucím         

investičním fondům         

investičním fondům         

ostatním finančním zprostředko
vatelům         
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Celke
m 

Eurozóna Zbytek světa 

Tuzemsko 
Členské státy euro

zóny kromě 
tuzemska 

Členské státy eurozóny 
kromě tuzemska 

(informace podle jednot
livých zemí) 

Evropský 
mecha

nismus stabi
lity (ESM) 

Celke
m 

Nezúčastněné 
členské státy 

(informace podle 
jednotlivých 

zemí) 

Hlavní protistrany mimo Evropskou 
unii (informace podle jednotlivých 

zemí – Brazílie, Kanada, Čína, Hong
kong, Indie, Japonsko, Rusko, 

Švýcarsko a USA) 

pojišťovacím společnostem         

penzijním fondům         

nefinančním podnikům         

domácnostem a neziskovým in
stitucím sloužícím domácnostem         

zbývající doba splatnosti do 1 
roku - reálná hodnota         

zbývající doba splatnosti od 1 
roku do 2 let - reálná hodnota         

zbývající doba splatnosti od 2 
do 5 let - reálná hodnota         

zbývající doba splatnosti nad 5 
let - reálná hodnota         

3x.  Úvěry z toho záruční depozita 
v souvislosti se zajišťovací čin
ností - reálná hodnota         

3. Úvěry (ESA 2010: F.4) - nomi
nální hodnota         

původní doba splatnosti do 1 
roku - nominální hodnota         

původní doba splatnosti od 1 
roku do 5 let - nominální hod
nota         

původní doba splatnosti nad 5 
let - nominální hodnota         

4.  Akcie a ostatní účasti (ESA 
2010: F.51)         
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Celke
m 

Eurozóna Zbytek světa 

Tuzemsko 
Členské státy euro

zóny kromě 
tuzemska 

Členské státy eurozóny 
kromě tuzemska 

(informace podle jednot
livých zemí) 

Evropský 
mecha

nismus stabi
lity (ESM) 

Celke
m 

Nezúčastněné 
členské státy 

(informace podle 
jednotlivých 

zemí) 

Hlavní protistrany mimo Evropskou 
unii (informace podle jednotlivých 

zemí – Brazílie, Kanada, Čína, Hong
kong, Indie, Japonsko, Rusko, 

Švýcarsko a USA) 

4a.  Akcie a účasti z toho kótované 
akcie         

emitované měnovými finančními 
institucemi         

emitované vládními institucemi         

emitované ostatními finančními 
zprostředkovateli         

emitované pojišťovacími společ
nostmi         

emitované penzijními fondy         

emitované nefinančními podniky         

4b. Akcie a účasti z toho nekóto
vané akcie         

emitované měnovými finančními 
institucemi         

emitované vládními institucemi         

emitované ostatními finančními 
zprostředkovateli         

emitované pojišťovacími společ
nostmi         

emitované penzijními fondy         

emitované nefinančními podniky         

4c.  Akcie a účasti z toho ostatní 
účasti         

emitované měnovými finančními 
institucemi         

emitované vládními institucemi         
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Celke
m 

Eurozóna Zbytek světa 

Tuzemsko 
Členské státy euro

zóny kromě 
tuzemska 

Členské státy eurozóny 
kromě tuzemska 

(informace podle jednot
livých zemí) 

Evropský 
mecha

nismus stabi
lity (ESM) 

Celke
m 

Nezúčastněné 
členské státy 

(informace podle 
jednotlivých 

zemí) 

Hlavní protistrany mimo Evropskou 
unii (informace podle jednotlivých 

zemí – Brazílie, Kanada, Čína, Hong
kong, Indie, Japonsko, Rusko, 

Švýcarsko a USA) 

emitované ostatními finančními 
zprostředkovateli         

emitované pojišťovacími společ
nostmi         

emitované penzijními fondy         

emitované nefinančními podniky         

5.  Akcie/podílové listy investičních 
fondů (ESA 2010: F.52)         

5a. Akcie/podílové listy fondů peně
žního trhu         

5b.  Akcie/podílové listy investičních 
fondů jiných než fondů peně
žního trhu         

Akciové fondy         

Dluhopisové fondy         

Smíšené fondy         

Fondy nemovitostí         

Hedgeové fondy         

Ostatní fondy         

6.  Finanční deriváty (ESA 2010: 
F.7)         

7. Pojistné technické rezervy a sou
visející pohledávky (1)         

8.  Nefinanční aktiva (ESA 2010: 
AN)         
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Celke
m 

Eurozóna Zbytek světa 

Tuzemsko 
Členské státy euro

zóny kromě 
tuzemska 

Členské státy eurozóny 
kromě tuzemska 

(informace podle jednot
livých zemí) 

Evropský 
mecha

nismus stabi
lity (ESM) 

Celke
m 

Nezúčastněné 
členské státy 

(informace podle 
jednotlivých 

zemí) 

Hlavní protistrany mimo Evropskou 
unii (informace podle jednotlivých 

zemí – Brazílie, Kanada, Čína, Hong
kong, Indie, Japonsko, Rusko, 

Švýcarsko a USA) 

9.  Ostatní aktiva         

10.  Celková aktiva         

(1)  Tato položka může zahrnovat technické rezervy neživotního pojištění (ESA 2010: F.61), nároky pojišťovacích společností vůči penzijním správcům (ESA 2010: F.64) a rezervy na uplatnění standardizovaných záruk (ESA 2010: 
F.66)  

Požadavky uložené pojišťovacím společnostem nařízením (EU) č. 1374/2014 (ECB/2014/50).  

Požadavky, které se za pojišťovací společnosti vykazují, pokud je mají národní centrální banky k dispozici (doplňkové (memo) položky).“   
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d)  doplňuje se nová část 24, která zní: 

„ČÁST 24 

Statistika penzijních fondů vykazovaná národními centrálními bankami v souladu s nařízením (EU) 2018/231 (ECB/2018/2) 

Tabulka 1a 

Údaje o aktivech poskytované čtvrtletně - Stavy a úpravy toků (reklasifikace a přecenění)  

Celkem  

Tuzemsko / členské státy eurozóny kromě tuzemska (celkem)  

Měnové 
finanční 
instituce 
(S.121 
+122)  

Instituce jiné než MFI - celkem  

Vládní instituce 
(S.13)  

Ostatní rezidenti 

Celkem 
Investiční fondy jiné než 

fondy peněžního trhu 
(S.124) 

AKTIVA (celkem)        

1  Oběživo a vklady (ESA 2010: F.21, F.22 a F.29)        

z toho převoditelné vklady (ESA 2010: F.22)        

2  Dluhové cenné papíry (ESA 2010: F.3)        

do 1 roku        

nad 1 rok a do 2 let        

nad 2 roky        

3  Úvěry (ESA 2010: F.4)        

do 1 roku        

nad 1 rok a do 5 let        

nad 5 let        

4  Akcie a ostatní účasti (ESA 2010: F.51)        

z toho kótované akcie (ESA 2010: F.511)        

z toho nekótované akcie (ESA 2010: F. 512)        

z toho ostatní účasti (ESA 2010: F.519)        
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Celkem  

Tuzemsko / členské státy eurozóny kromě tuzemska (celkem)  

Měnové 
finanční 
instituce 
(S.121 
+122)  

Instituce jiné než MFI - celkem  

Vládní instituce 
(S.13)  

Ostatní rezidenti 

Celkem 
Investiční fondy jiné než 

fondy peněžního trhu 
(S.124) 

5  Akcie/podílové listy investičních fondů (ESA 2010: 
F.52)        

Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu (ESA 2010: 
F.521)        

Akcie/podílové listy investičních fondů jiných než 
fondů peněžního trhu (ESA 2010: F.522)         

z toho dluhopisové fondy         

z toho akciové fondy         

z toho smíšené fondy         

z toho fondy nemovitostí         

z toho hedgeové fondy         

z toho jiné fondy        

6  Rezervy penzijních fondů (ESA 2010: F. 6)        

z toho nároky penzijních fondů na penzijní správce 
(ESA 2010: F.64)        

z toho částky vymahatelné ze zajištění (F.61)        

7  Finanční deriváty (ESA 2010: F.7)        

8  Ostatní pohledávky/závazky (ESA 2010: F.8)        

9  Nefinanční aktiva celkem        
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Tuzemsko / členské státy eurozóny kromě tuzemska (celkem) 

Zbytek 
světa 

(celkem) 

Instituce jiné než MFI - celkem 

Ostatní rezidenti 

Ostatní finanční zprostředkovatelé 
(S.125), pomocné finanční insti

tuce (S.126), kaptivní finanční 
instituce a půjčovatelé peněz 

(S.127) 

Pojišťovací 
společnosti 

(S.128) 

Penzijní fondy 
(S.129) 

Nefinanční 
podniky (S.11) 

Domácnosti + nezi
skové instituce sloužící 

domácnostem (S.14 
+S.15) 

AKTIVA (celkem)       

1  Oběživo a vklady (ESA 2010: F.21, F.22 a F.29)       

z toho převoditelné vklady (ESA 2010: F.22)       

2  Dluhové cenné papíry (ESA 2010: F.3)       

do 1 roku       

nad 1 rok a do 2 let       

nad 2 roky       

3  Úvěry (ESA 2010: F.4)       

do 1 roku       

nad 1 rok a do 5 let       

nad 5 let       

4  Akcie a ostatní účasti (ESA 2010: F.51)       

z toho kótované akcie (ESA 2010: F.511)       

z toho nekótované akcie (ESA 2010: F. 512)       

z toho ostatní účasti (ESA 2010: F.519)       
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Tuzemsko / členské státy eurozóny kromě tuzemska (celkem) 

Zbytek 
světa 

(celkem) 

Instituce jiné než MFI - celkem 

Ostatní rezidenti 

Ostatní finanční zprostředkovatelé 
(S.125), pomocné finanční insti

tuce (S.126), kaptivní finanční 
instituce a půjčovatelé peněz 

(S.127) 

Pojišťovací 
společnosti 

(S.128) 

Penzijní fondy 
(S.129) 

Nefinanční 
podniky (S.11) 

Domácnosti + nezi
skové instituce sloužící 

domácnostem (S.14 
+S.15) 

5  Akcie/podílové listy investičních fondů (ESA 2010: 
F.52)       

Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu (ESA 2010: 
F.521)       

Akcie/podílové listy investičních fondů jiných než 
fondů peněžního trhu (ESA 2010: F.522)        

z toho dluhopisové fondy        

z toho akciové fondy        

z toho smíšené fondy        

z toho fondy nemovitostí        

z toho hedgeové fondy        

z toho jiné fondy       

6  Rezervy penzijních fondů (ESA 2010: F. 6)       

z toho nároky penzijních fondů na penzijní správce 
(ESA 2010: F.64)       

z toho částky vymahatelné ze zajištění (F.61)       

7  Finanční deriváty (ESA 2010: F.7)       

8  Ostatní pohledávky/závazky (ESA 2010: F.8)       

9  Nefinanční aktiva celkem        
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Tabulka 1b (1) 

Údaje o pasivech poskytované čtvrtletně - Stavy a úpravy toků (reklasifikace a přecenění)  

Celkem  

Tuzemsko / členské státy eurozóny kromě tuzemska (celkem)  

Měnové finanční 
instituce (S.121 + 

122)  

Instituce jiné než MFI - celkem  

Vládní instituce 
(S.13)  

Ostatní rezidenti 

Celkem 
Investiční fondy jiné 
než fondy peněžního 

trhu (S.124) 

PASIVA (celkem)        

10  Přijaté úvěry (ESA 2010: F.4)        

do 1 roku        

nad 1 rok a do 5 let        

nad 5 let        

11  Emitované dluhové cenné papíry (ESA 2010: F.3)        

12  Akcie a ostatní účasti (ESA 2010: F.5, F.519)        

13  Technické rezervy (ESA 2010: F.6) (2)        

13.1  Penzijní nároky (ESA 2010: F.63)        

z toho příspěvkově definované programy        

z toho dávkově definované programy (3)        

13.2  Nároky penzijních fondů na penzijní správce (ESA 
2010: F.64)        

13.3  Nároky na dávky jiné než penzijní (ESA 2010: F.65)        

14  Finanční deriváty (ESA 2010: F.71)        

15  Ostatní pohledávky/závazky (ESA 2010: F.8)        

16  Čisté jmění (ESA 2010: B.90)        
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Tuzemsko / členské státy eurozóny kromě tuzemska (celkem) 

Zbytek 
světa 

(celkem) 

Instituce jiné než MFI - celkem 

Ostatní rezidenti 

Ostatní finanční zprostředkovatelé 
(S.125), pomocné finanční insti
tuce (S. 126), kaptivní finanční 

instituce a půjčovatelé peněz 
(S.127) 

Pojišťovací 
společnosti 

(S.128) 

Penzijní fondy 
(S.129) 

Nefinanční 
podniky (S.11) 

Domácnosti + nezi
skové instituce sloužící 
domácnostem (S.14 + 

S.15) (4) 

PASIVA (celkem)       

10  Přijaté úvěry (ESA 2010: F.4)       

do 1 roku       

nad 1 rok a do 5 let       

nad 5 let       

11  Emitované dluhové cenné papíry (ESA 2010: F.3)       

12  Akcie a ostatní účasti (ESA 2010: F.5, F.519)       

13  Technické rezervy (ESA 2010: F.6) (2)       

13.1  Penzijní nároky (ESA 2010: F.63)       

z toho příspěvkově definované programy       

z toho dávkově definované programy (3)       

13.2  Nároky penzijních fondů na penzijní správce (ESA 
2010: F.64)       

13.3  Nároky na dávky jiné než penzijní (ESA 2010: F.65)       

14  Finanční deriváty (ESA 2010: F.71)       

15  Ostatní pohledávky/závazky (ESA 2010: F.8)       

16  Čisté jmění (ESA 2010: B.90)       

(1)  Čtvrtletní odhady poskytované národními centrálními bankami 
(2)  Technické rezervy (celkem) mohou zahrnovat životní pojištění 
(3)  Pomyslné příspěvkově definované programy a hybridní programy se klasifikují jako dávkově definované programy 
(4)  Nároky se týkají jen domácností (S.14)  

6.9.2019 
L 232/444 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tabulka 1c 

Členění podle zemí - Údaje o aktivech a pasivech poskytované čtvrtletně - Stavy a úpravy toků (reklasifikace a přecenění)   

Ostatní rezidenti eurozóny (kromě tuzemska)  

BE DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU MT NL AT PT SI SK FI 

AKTIVA (celkem)                     

Oběživo a vklady                     

Dluhové cenné papíry (ESA 2010: F.3)                     

emitované měnovými finančními institucemi                     

do 1 roku                     

nad 1 rok                     

emitované institucemi jinými než MFI                     

Vládní instituce                     

do 1 roku                     

nad 1 rok                     

Ostatní rezidenti                     

do 1 roku                     

nad 1 rok                     

Akcie a ostatní účasti (ESA 2010: F.51)                     

emitované měnovými finančními institucemi                     

z toho kótované akcie (ESA 2010: F.511)                     

z toho nekótované akcie (ESA 2010: F. 512)                     

z toho ostatní účasti (ESA 2010: F.519)                     

emitované institucemi jinými než MFI                     
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Ostatní rezidenti eurozóny (kromě tuzemska)  

BE DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU MT NL AT PT SI SK FI 

Vládní instituce                     

z toho kótované akcie (ESA 2010: F.511)                     

z toho nekótované akcie (ESA 2010: F. 512)                     

z toho ostatní účasti (ESA 2010: F.519)                     

Ostatní rezidenti                     

z toho kótované akcie (ESA 2010: F.511)                     

z toho nekótované akcie (ESA 2010: F. 512)                     

z toho ostatní účasti (ESA 2010: F.519)                     

Akcie/podílové listy investičních fondů (ESA 
2010: F.52)                     

PASIVA (celkem)                     

Penzijní nároky (ESA 2010: F. 63) (1)                     

(1)  Národní centrální banky mají poskytovat čtvrtletní odhady  
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Nezúčastněné členské státy  

BG CZ DK HR HU PL RO SE UK 

AKTIVA (celkem)           

Oběživo a vklady           

Dluhové cenné papíry (ESA 2010: F.3)           

emitované měnovými finančními institucemi           

do 1 roku           

nad 1 rok           

emitované institucemi jinými než MFI           

Vládní instituce           

do 1 roku           

nad 1 rok           

Ostatní rezidenti           

do 1 roku           

nad 1 rok           

Akcie a ostatní účasti (ESA 2010: F.51)           

emitované měnovými finančními institucemi           

z toho kótované akcie (ESA 2010: F.511)           

z toho nekótované akcie (ESA 2010: F. 512)           

z toho ostatní účasti (ESA 2010: F.519)           

emitované institucemi jinými než MFI           
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Nezúčastněné členské státy  

BG CZ DK HR HU PL RO SE UK 

Vládní instituce           

z toho kótované akcie (ESA 2010: F.511)           

z toho nekótované akcie (ESA 2010: F. 512)           

z toho ostatní účasti (ESA 2010: F.519)           

Ostatní rezidenti           

z toho kótované akcie (ESA 2010: F.511)           

z toho nekótované akcie (ESA 2010: F. 512)           

z toho ostatní účasti (ESA 2010: F.519)           

Akcie/podílové listy investičních fondů (ESA 
2010: F.52)           

PASIVA (celkem)           

Penzijní nároky (ESA 2010: F.63) (1)           

(1)  Národní centrální banky mají poskytovat čtvrtletní odhady  
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Hlavní protistrany mimo EU  

Brazílie Kanada Čína 
HK 

(Hong
kong) 

Indie Japons
ko Rusko Švýcar

sko USA Orgány 
EU 

Ostatní meziná
rodní organi

zace 

Offshore 
finanční centra 
(jako skupina) 

AKTIVA (celkem)              

Oběživo a vklady              

Dluhové cenné papíry (ESA 2010: F.3)              

do 1 roku              

nad 1 rok              

Akcie a ostatní účasti (ESA 2010: F.51)              

z toho kótované akcie (ESA 2010: F.511)              

z toho nekótované akcie (ESA 2010: F. 
512)              

z toho ostatní účasti (ESA 2010: F.519)              

Akcie/podílové listy investičních fondů 
(ESA 2010: F.52)              

PASIVA (celkem)              

Penzijní nároky (ESA 2010: F.63) (1)              

(1)  Národní centrální banky mají poskytovat čtvrtletní odhady    
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Tabulka 2 

Počet členů penzijních programů - Údaje poskytované jednou ročně – Údaje ke konci roku   

Celkem  

z toho: aktivní 
členové 

z toho: čekatelé na 
důchod z toho: důchodci 

Počet členů“;       

2. V příloze III se část 2 nahrazuje tímto: 

„ČÁST 2 

Definice struktury údajů a toky údajů/soubory údajů 

1.  V zasílaných zprávách SDMX mohou být statistické veličiny používány buď jako dimenze (při sestavování „klíčů“ 
označujících časové řady), nebo jako atributy (které poskytují informace o údajích). Kódované dimenze a atributy 
odvozují své hodnoty z předem definovaných seznamů kódů. Definice struktury údajů vymezují strukturu 
zasílaných ukazatelů, pokud jde o veličiny a příslušné seznamy kódů. Kromě toho vymezují jejich vztah 
s příslušnými atributy. Stejnou strukturu lze použít pro několik toků údajů, které jsou odlišeny informací o toku 
údajů/souboru údajů. 

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. Pro účely zpracování, lhůt pro vykazování a/nebo odpovědnosti bylo v kontextu výměny 
definováno několik souborů údajů s použitím definic struktury údajů „ECB_BSI1“ „ECB_SS1“ a „ECB_ICPF1“ 
a jsou rozlišeny na úrovni identifikátoru souboru údajů. Podobně byly v návaznosti na definici struktury údajů 
„ECB_ICPF1“ definovány různé soubory údajů, které jsou rozlišeny na úrovni identifikátoru souboru údajů. 
Vytvářejí se tyto znaky toků údajů: 

—  rozvahové položky, identifikátor definice struktury údajů a identifikátor souboru údajů „ECB_BSI1“, 

—  rozvahové položky v souvislosti s Modrou knihou (Blue Book) (BSP), identifikátor definice struktury údajů 
„ECB_BSI1“ a identifikátor souboru údajů „ECB_BSP“, 

—  bankovní strukturální finanční ukazatele (SSI), identifikátor definice struktury údajů a identifikátor souboru 
údajů „ECB_SSI1“, 

—  bankovní strukturální finanční ukazatele v souvislosti s Modrou knihou (SSP), identifikátor definice struktury 
údajů „ECB_SS1“ a identifikátor souboru údajů „ECB_SSP“, 

—  úrokové sazby MFI (MIR), identifikátor definice struktury údajů a identifikátor souboru údajů „ECB_MIR1“, 

—  ostatní finanční zprostředkovatelé (OFI), identifikátor definice struktury údajů a identifikátor souboru údajů 
„ECB_OFI1“, 

—  emise cenných papírů (SEC), identifikátor definice struktury údajů a identifikátor souboru údajů „ECB_SEC1“, 

—  platební a vypořádací systémy (PSS), identifikátor definice struktury údajů a identifikátor souboru údajů 
„ECB_PSS1“, 

—  investiční fondy (IVF), identifikátor definice struktury údajů a identifikátor souboru údajů „ECB_IVF1“, 

—  účelové finanční společnosti pro sekuritizaci (FVC), identifikátor definice struktury údajů a identifikátor 
souboru údajů „ECB_FVC1“, 

—  konsolidované bankovní údaje (CBD2), identifikátor definice struktury údajů a identifikátor souboru údajů 
„ECB_CBD2“, 
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—  mezinárodní konsolidovaná bankovní statistika (CBS), identifikátor definice struktury údajů a identifikátor 
souboru údajů „BIS_CBS“, 

—  aktiva a pasiva pojišťovacích společností (ICB), identifikátor definice struktury údajů „ECB_ICPF1“ a identifikátor 
souboru údajů „ECB_ICB“, 

—  operace pojišťovacích společností (pojistné, pojistná plnění, provize) (ICO), identifikátor definice struktury 
údajů a identifikátor souboru údajů „ECB_ICO1“, 

—  aktiva a pasiva penzijních fondů (PFB), identifikátor definice struktury údajů „ECB_ICPF1“ a identifikátor 
souboru údajů „ECB_PFB“ (*), 

—  nařízení o aktivech a pasivech penzijních fondů (PFBR), identifikátor definice struktury údajů „ECB_ICPF1“ 
a identifikátor souboru údajů „ECB_PFBR“, 

—  počet členů penzijních fondů (PFBM), identifikátor definice struktury údajů „ECB_PFM1“ a identifikátor 
souboru údajů „ECB_PFBM1“,  

(*) Tento znak toků údajů se nepoužije při vykazování údajů za prvé čtvrtletí 2020“;  

3. Příloha IV se mění takto: 

a)  název se nahrazuje tímto: 

„ODVOZENÍ TRANSAKCÍ V KONTEXTU ROZVAHOVÝCH POLOŽEK MĚNOVÝCH A FINANČNÍCH INSTITUCÍ 
A STATISTIKY INVESTIČNÍCH FONDŮ, ÚČELOVÝCH FINANČNÍCH SPOLEČNOSTÍ PRO SEKURITIZACI, 
POJIŠŤOVACÍCH SPOLEČNOSTÍ A PENZIJNÍCH FONDŮ“; 

b)  část 1 se nahrazuje tímto: 

„ČÁST 1 

Obecný popis postupu pro odvození transakcí 

Oddíl 1: Rámec 

1.  Rámec pro odvození transakcí pro statistiku rozvahový položek (BSI) měnových finančních institucí (MFI) 
a pro statistiku aktiv a pasiv investičních fondů (IF), účelových finančních společností pro sekuritizaci (FVC), 
pojišťovacích společností (IC) a penzijních fondů (PF) je založen na Evropském systému účtů (dále jen „ESA 
2010“). Je-li to nezbytné, dochází k odchylkám od tohoto mezinárodního standardu, pokud jde o obsah údajů 
a denominace statistických veličin. Tato příloha se vykládá v souladu s ESA 2010, pokud nařízení (EU) 
č. 1071/2013 (ECB/2013/33), nařízení (EU) č. 1073/2013 (ECB/2013/38), nařízení (EU) č. 1075/2013 
(ECB/2013/40), nařízení (EU) č. 1374/2014 (ECB/2014/50), nařízení (EU) 2018/231 (ECB/2018/2) nebo tyto 
obecné zásady nestanoví výslovně či implicitně jinak. 

2.  V souladu s ESA 2010 jsou finanční transakce definovány jako čisté pořízení finančních aktiv nebo čistý vznik 
závazků u každého druhu finančních nástrojů, tj. součet všech finančních transakcí, které se uskuteční během 
příslušného vykazovaného období (*). Transakce zahrnující všechny položky uvedené v nařízení (EU) 
č. 1071/2013 (ECB/2013/33), nařízení (EU) No 1073/2013 (ECB/2013/38), nařízení (EU) č. 1075/2013 
(ECB/2013/40), nařízení (EU) č. 1374/2014 (ECB/2014/50) a nařízení (EU) 2018/231 (ECB/2018/2) se počítají 
v čisté výši, tzn., že se nemusí identifikovat hrubé finanční transakce či obrat (**). Oceňovací metoda pro 
každou transakci spočívá v tom, že se vezme hodnota, za níž byla pořízena/zcizena aktiva nebo za níž se 
vytvářejí, likvidují nebo směňují pasiva. Odchylky od ESA 2010 jsou však dovoleny. 

3.  Tato příloha shrnuje metodiku pro odvození transakcí v kontextu rozvahové statistiky a statistiky investičních 
fondů, účelových finančních společností pro sekuritizaci, pojišťovacích společností a penzijních fondů. Tato 
část se soustředí na výpočet údajů o transakcích v Evropské centrální bance (ECB) a na vykazování 
podkladových informací národními centrálními bankami, zatímco část 2 se soustředí na pojetí úprav toků. 
V částech 3, 4, 5, 6 a 7 jsou poté uvedeny informace týkající se rámců pro sestavování statistiky rozvahových 
položek, investičních fondů, účelových finančních společností pro sekuritizaci, pojišťovacích společností 
a penzijních fondů. 

Další podrobné informace a číselné příklady jsou uvedeny v příručkách k těmto statistikám, které jsou 
zveřejněny na internetových stránkách ECB. 
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Oddíl 2: Výpočet údajů o transakcích prováděný ECB a vykazování národními centrálními bankami do ECB 

1.  Úvod 

1.  Pro účely rozvahové statistiky a statistiky investičních fondů, pojišťovacích společností a penzijních fondů ECB 
vypočítává transakce tak, že pro každou položku na straně aktiv a pasiv vezme rozdíl mezi stavovými 
pozicemi ke konci vykazovaných období a odstraní vlivy, které nejsou výsledkem transakcí, tj. „ostatní změny“. 
„Ostatní změny“ jsou seskupeny do dvou hlavních kategorií „reklasifikace a ostatní úpravy“ a „úpravy 
z přecenění“; „úpravy z přecenění“ zahrnují přecenění z důvodu změn cen i z důvodu změn směnných 
kurzů (***). Národní centrální banky ECB vykazují „reklasifikace a ostatní úpravy“ a „úpravy z přecenění“ tak, 
aby bylo možné tyto netransakční účinky z výpočtu statistiky toků odstranit. 

V případě rozvahové statistiky vykazují národní centrální banky ECB údaje o úpravách v souladu s částí 1 
přílohy II. „Úpravy z přecenění“, které vykazují národní centrální banky, se skládají z odpisů/snížení hodnoty 
úvěrů a z úprav z přecenění z důvodu změn cen. Úpravy z přecenění z důvodu změn směnných kurzů obvykle 
vypočítává ECB; mohou-li však národní centrální banky sestavit přesnější úpravy, mohou tyto úpravy rovněž 
předat přímo ECB (****). 

V případě statistiky investičních fondů vykazují národní centrální banky ECB údaje o úpravách v souladu 
s částí 17 přílohy II. „Úpravy z přecenění“, které vykazují národní centrální banky, se skládají z úprav 
z přecenění z důvodu změn cen a z důvodu změn směnných kurzů. 

V případě statistiky pojišťovacích společností vykazují národní centrální banky ECB údaje o úpravách 
v souladu s částí 23 přílohy II. „Úpravy z přecenění“, které vykazují národní centrální banky, se skládají 
z úprav z přecenění z důvodu změn cen a z důvodu změn směnných kurzů. 

V případě statistiky penzijních fondů vykazují národní centrální banky ECB údaje o úpravách v souladu s částí 
24 přílohy II. „Úpravy z přecenění“, které vykazují národní centrální banky, se skládají z úprav z přecenění 
z důvodu změn cen a z důvodu změn směnných kurzů. 

2.  V kontextu statistiky účelových finančních společností pro sekuritizaci národní centrální banky ECB přímo 
vykazují transakce, a nikoli úpravy toků. Výpočet transakcí (prováděný buď přímo zpravodajskými jednotkami, 
nebo národními centrálními bankami) by měl být v souladu s obecným postupem pro reklasifikace a ostatní 
úpravy a přecenění podle této přílohy. 

2.  Reklas i f ikace  a  osta tní  úp r avy  

1.  Národní centrální banky sestavují údaje o „reklasifikacích a ostatních úpravách“, jak vyžadují tyto obecné 
zásady, pomocí informací dohledu, kontrol věrohodnosti, ad hoc šetření (např. v souvislosti s odlehlými 
pozorováními), národních statistických požadavků, informací o tom, kdo vstoupil do souboru zpravodajských 
jednotek a kdo tento soubor opustil, a s použitím jakýchkoli jiných zdrojů, které mají k dispozici. Neočekává 
se, že ECB bude provádět následné úpravy, ledaže národní centrální banky v konečných údajích identifikují 
výrazné změny. 

2. Národní centrální banky identifikují změny stavů, ke kterým došlo v důsledku reklasifikací, a takto identifi
kovanou čistou částku zaznamenají pod „reklasifikace a ostatní úpravy“. Čistý nárůst stavů z důvodu reklasi
fikace se zapíše s kladným znaménkem, čistý pokles stavů se zapíše se záporným znaménkem. 

3.  Národní centrální banky zásadně splňují všechny požadavky týkající se „reklasifikací a ostatních úprav“, které 
jsou vymezeny v těchto obecných zásadách. Národní centrální banky zasílají minimálně všechny „reklasifikace 
a ostatní úpravy“ nad 50 miliónů EUR. Tato prahová hodnota má národním centrálním bankám pomoci 
rozhodnout, zda mají provést úpravu či nikoli. Pokud však nejsou informace snadno dostupné nebo mají 
nízkou kvalitu, lze rozhodnout, že se nebude nic provádět nebo že se provede odhad. Z tohoto důvodu je při 
používání této prahové hodnoty nutná určitá míra flexibility, přinejmenším z důvodu různorodosti stávajících 
postupů pro výpočet úprav. Například shromažďují-li se relativně podrobné informace bez ohledu na 
prahovou hodnotu, může být pokus o použití takové prahové hodnoty kontraproduktivní. 

3.  Úpravy  z  přeceněn í  

1.  Může dojít k tomu, že s cílem splnit požadavky týkající se „úprav z přecenění“ ve smyslu těchto obecných 
zásad potřebují národní centrální banky vypočítat úpravy z transakcí, údajů o jednotlivých cenných papírech 
nebo z jiných údajů, které vykazuje soubor zpravodajských jednotek, a/nebo potřebují úpravy odhadnout, 
pokud jde o určitá členění, jež soubor zpravodajských jednotek nevykazuje, protože nejsou považována za 
„minimální požadavky“. 
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2.  Úpravy z přecenění obvykle sestavují národní centrální banky na základě údajů, které přímo vykázaly soubory 
zpravodajských jednotek. Národní centrální banky však mohou tyto zpravodajské požadavky pokrýt nepřímo 
(např. přímým shromážděním údajů o transakcích); v každém případě jsou oprávněny od zpravodajských 
jednotek shromažďovat dodatečné údaje. Ať už je na vnitrostátní úrovni uplatněn jakýkoli postup, jsou 
národní centrální banky povinny ECB předkládat úplný soubor údajů podle části 1 přílohy II (pro rozvahovou 
statistiku), podle části 17 přílohy II (pro statistiku investičních fondů), podle části 23 přílohy II (pro statistiku 
pojišťovacích společností) a podle části 24 přílohy II (pro statistiku penzijních fondů).  

(*) To je v souladu s ESA 2010 a dalšími mezinárodními statistickými standardy. 
(**) V případě statistiky investičních fondů však nařízení (EU) č. 1073/2013 (ECB/2013/38) vyžaduje, aby nové 

emise a splácení či zpětné odkupy akcií/podílových listů investičních fondů byly během vykazovaného 
měsíce vykazovány odděleně. 

(***) Definice a klasifikace „ostatních změn“ je ve velké míře v souladu s ESA 2010. „Reklasifikace a ostatní 
úpravy“ představují obecně ekvivalent k „ostatním změnám objemu aktiv a závazků“ (K.1-K.6, viz odstavce 
6.03-25), zatímco „přecenění“ lze převést na „nominální zisky a ztráty z držby“ (K.7, viz odstavce 6.26-64). 
V případě rozvahové statistiky představuje důležitou odchylku začlenění „odpisů úvěrů“ do „přecenění“ 
(konkrétně ve formě přecenění z důvodu změn cen), zatímco v ESA 2010 se obvykle pokládají za „ostatní 
změny objemu“ (odstavec 6.14) - s výjimkou ztrát realizovaných při prodeji úvěrů; tyto ztráty, které se 
rovnají rozdílu mezi cenou transakce a účetní hodnotou úvěrů v rozvaze, by se měly zaznamenávat jako 
přecenění (odstavec 6.58). Začlenění „odpisů úvěrů“ do „přecenění“ představuje rovněž odchylku od 
pravidel pro mezinárodní investiční pozici. V rámci mezinárodní investiční pozice se „odpisy úvěrů“ 
považují za „ostatní úpravy“, a nikoli za „změny cen nebo směnných kurzů“. Pro statistiku investičních 
fondů se „odpisy/snížení hodnoty“ úvěrů nevyžadují. 

(****) Úpravy odpovídající vlastní rozvaze ECB vykazuje Generální ředitelství ECB pro administrativu.“; 

c)  doplňuje část 7, která zní: 

„ČÁST 7 

Úpravy toků: zvláštní znaky statistiky penzijních fondů 

Oddíl 1: Úvod 

1.  Pro statistiku penzijních fondů předkládají národní centrální banky úpravy z přecenění z důvodu změn cen 
i z důvodu změn směnných kurzů a úpravy z reklasifikace pro všechny položky v rozvaze penzijních fondů 
v souladu s čl. 26 odst. 6 písm. b). Je možné, že při tomto postupu musí národní centrální banky vypočítat 
nebo provést odhady úprav, jež penzijní fondy nevykazují. To zahrnuje údaje, u nichž jsou odpovídající stavové 
řady vykazovány podle jednotlivých položek, a údaje o rezervách penzijních fondů. 

Oddíl 2: Úpravy z přecenění 

1.  Nařízení (EU) 2018/231 (ECB/2018/2) dává flexibilitu, pokud jde o druh údajů, které jsou třeba k výpočtu 
úprav z přecenění aktiv a pasiv, a pokud jde o formu, v níž se tyto údaje shromažďují a sestavují. O metodě 
rozhodují národní centrální banky. 

2.  Pro odvození úprav z přecenění pro cenné papíry shromažďované podle jednotlivých cenných papírů existují 
tyto dvě možnosti. Národní centrální banky mohou postupovat obdobně v případě aktiv, která nejsou cennými 
papíry, shromažďují-li údaje podle jednotlivých položek. 

—  penzijní fondy vykazují informace podle jednotlivých cenných papírů, které národním centrálním bankám 
umožňují odvodit úpravy z přecenění: penzijní fondy národním centrálním bankám vykazují informace 
vyžadované v odstavcích 1, 2 a 4 tabulek 2.1 a 2.2 v části 3 přílohy I nařízení (EU) 2018/231 
(ECB/2018/2) podle jednotlivých cenných papírů. Díky této informaci mohou národní centrální banky 
získávat přesné informace o „úpravách z přecenění“, jež se mají předávat ECB. Zvolí-li tuto možnost, 
mohou národní centrální banky odvozovat „úpravy z přecenění“ podle jednotné metody v rámci 
Eurosystému, tzv. „metody odvozování toků“, jež je popsána v příručce pro penzijní fondy, která doprovází 
nařízení (EU) 2018/231 (ECB/2018/2) a tyto obecné zásady, 

6.9.2019 L 232/453 Úřední věstník Evropské unie CS     



—  Penzijní fondy přímo vykazují transakce podle jednotlivých cenných papírů národní centrální bance: 
Penzijní fondy vykazují kumulované částky nákupů a prodejů cenných papírů, k nimž došlo během 
referenčního období, jak je uvedeno v odstavcích 1 a 3 tabulek 2.1 a 2.2 v části 3 přílohy I nařízení (EU) 
2018/231 (ECB/2018/2), podle jednotlivých cenných papírů. Národní centrální banky vypočítají „úpravy 
z přecenění“ tak, že z rozdílu mezi stavy ke konci období odstraní transakce a případné „reklasifikace 
a ostatní úpravy“ ve smyslu oddílu 2.2 části 1 přílohy IV. Národní centrální banky ECB předkládají „úpravy 
z přecenění“ a „reklasifikace a ostatní úpravy“ v souladu s těmito obecnými zásadami. 

3.  Pro rezervy penzijních fondů v držení penzijních fondů jsou pro odvození přibližných hodnot úprav 
z přecenění dány tyto dvě možnosti: 

—  penzijní fondy vykazují agregované úpravy nebo transakce podle pokynů národních centrálních bank. 
Národní centrální banky, které zvolí tuto metodu, agregují úpravy vykázané penzijními fondy za účelem 
předání údajů ECB, 

—  národní centrální banky odvozují přibližné hodnoty na základě údajů poskytnutých penzijními fondy. 

4.  Pro aktiva a pasiva jiná než aktiva a pasiva shromažďovaná podle jednotlivých položek a rezervy penzijních 
fondů v držení penzijních fondů jsou pro odvození úprav z přecenění dány tyto tři možnosti: 

—  penzijní fondy vykazují agregované úpravy: penzijní fondy vykazují úpravy pro každou položku, které 
odrážejí změny ocenění z důvodu změn cen a směnných kurzů. Národní centrální banky, které zvolí tuto 
metodu, agregují úpravy vykázané penzijními fondy za účelem předání údajů ECB; 

—  penzijní fondy vykazují agregované transakce: penzijní fondy akumulují transakce během čtvrtletí 
a předávají hodnotu nákupů a prodejů národní centrální bance. Národní centrální banky, které obdrží údaje 
o transakcích, vypočítají „úpravy z přecenění“ tak, že z rozdílu mezi stavy ke konci období odstraní 
transakce a případné „reklasifikace a ostatní úpravy“ ve smyslu oddílu 2.2 části 1 přílohy IV. Národní 
centrální banky ECB předkládají „úpravy z přecenění“ a „reklasifikace a ostatní úpravy“ v souladu s těmito 
obecnými zásadami; nebo 

—  národní centrální banky odvozují přibližné hodnoty na základě údajů poskytnutých penzijními fondy.“  
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