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Příloha č. 5 k opatření České národní banky č. 3 ze dne 9. prosince 2003

Doplňkové informace předkládané k výkazu E(ČNB)8-01

K  výkazu E(ČNB) 8-01 předkládanému za konsolidační celky předloží banky podle § 4
odst. 4 následující doplňkové informace textové a grafické povahy:

1. pro ovládající osobu:

a) předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku (přehled činností),

b) přehled činností skutečně prováděných,

c) předmět podnikání obchodních společností, v jejichž orgánech působí členové
statutárního orgánu, dozorčí rady nebo jiného kontrolního orgánu;

2. pro ovládané osoby :

a) předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku (přehled činností),

b) přehled činností skutečně prováděných,

c) předmět podnikání obchodních společností, v jejichž orgánech působí členové
statutárního orgánu, dozorčí rady nebo jiného kontrolního orgánu,

d) přehled služeb poskytovaných ovládanou osobou ovládající osobě, tj. ovládající
bance, finanční holdingové společnosti nebo smíšené holdingové společnosti,

e) přehled služeb poskytovaných ovládanou osobou dalším členům konsolidačního celku
(uvádí jen ovládající banka a finanční holdingová společnost),

f) přehled služeb poskytovaných ovládající osobou, která je bankou nebo finanční
holdingovou společností, ovládané osobě (uvádí jen ovládající banka a finanční
holdingová společnost);

3. pro přidružené společnosti (společně řízené podniky):

a) předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku (přehled činností),

b) přehled činností skutečně prováděných,

c) předmět podnikání obchodních společností, v jejichž orgánech působí členové
statutárního orgánu, dozorčí rady nebo jiného kontrolního orgánu,

d) přehled služeb poskytovaných přidruženou společností ovládající osobě, tj. ovládající
bance, finanční holdingové společnosti nebo smíšené holdingové společnosti,

e) přehled služeb poskytovaných přidruženou společností dalším členům konsolidačního
celku, (uvádí jen ovládající banka a finanční holdingová společnost)

f) přehled služeb poskytovaných ovládající osobou, pokud je bankou nebo finanční
holdingovou společností přidružené společnosti (uvádí jen ovládající banka a finanční
holdingová společnost);

4. grafické znázornění konsolidačního celku;

5. grafické znázornění regulovaného konsolidačního celku (uvádí jen ovládající banka a
finanční holdingová společnost).




