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324

VYHLÁŠKA

ze dne 3. prosince 2019,

kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona,
ve znění vyhlášky č. 106/2019 Sb.

Ministerstvo financí stanoví podle § 70 odst. 1
zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon:

Čl. I

Vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení někte-
rých ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky
č. 106/2019 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 1 části II písmenu A. text Ko-
lonky 38 zní:

„1. Údaj do této kolonky musí být uveden na
3 desetinná místa.

2. Při vývozu elektrické energie se do této ko-
lonky uvede údaj „0,001“.“.

2. V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolonce 8
písm. a) se slovo „Unii“ nahrazuje slovem „unii“.

3. V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolon-
ce 35 se slovo „text“ nahrazuje slovem „údaj“.

4. V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolon-
ce 38 bodě 2. se slova „radioaktivních látek nebo“
zrušují a slovo „text“ se nahrazuje slovem „údaj“.

5. V příloze č. 1 části III písmenu A. u přídav-
ného kódu R018 se slova „(vyjma alkoholických
podle zákona o opatřeních k ochraně před škodami
působenými tabákovými výrobky, alkoholem a ji-
nými návykovými látkami a o změně souvisejících
zákonů)“ nahrazují slovy „s výjimkou alkoholických
nápojů“, slova „číselných kódů 2203-2208 a zboží“
se zrušují a za číslo „2106“ se vkládají slova
„a 2201“.

6. V příloze č. 1 části III písmenu A. se řádek
s přídavným kódem R020 zrušuje.

7. V příloze č. 1 části III písmenu A. text pří-
davného kódu R203 zní:

„Druhá snížená sazba daně se uplatňuje u zboží čí-
selných kódů 4901-4905, 4911, 8523: Knihy, bro-
žury, letáky, prospekty, noviny, časopisy, periodika,
obrázkové knihy, předlohy ke kreslení, omalovánky,
hudebniny a kartografické výrobky, včetně zvuko-
vého záznamu přednesu jejich obsahu, pokud jsou
obsaženy na hmotném nosiči a nejde o zboží, u kte-
rého reklama představuje více než 50 % obsahu,
nebo které výlučně nebo převážně sestává z hudeb-
ního zvukového obsahu nebo audiovizuálního ob-
sahu.“.

8. V příloze č. 1 části V u kódu 01C se slovo
„Unie“ nahrazuje slovem „unie“.

9. V příloze č. 5 části I. se slova „Bývalé jugo-
slávské republiky“ nahrazují slovy „Republiky Se-
verní“.

10. V příloze č. 6 části I. se slova „Bývalé jugo-
slávské republiky“ nahrazují slovy „Republiky Se-
verní“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května
2020.

Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 3. prosince 2019,

kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami
a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3
zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve
znění zákona č. 227/2013 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů
bankami a pobočkami zahraničních bank České ná-
rodní bance, ve znění vyhlášky č. 216/2014 Sb. a vy-
hlášky č. 300/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

2. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který včetně nad-
pisu nad označením § 2a zní:

„Výkazy banky a pobočky zahraniční banky
na individuálním základě

§ 2a

Banka a pobočka zahraniční banky za každý
obchodní den sestavuje a nejpozději do osmé hodiny
pracovního dne následujícího po tomto obchodním
dni předkládá výkaz CEO (ČNB) 1-98 „Denní vý-
kaz o nezajištěných jednodenních vkladech“.“.

3. Nadpis nad označením § 3 se zrušuje.

4. V § 3 odst. 1 se na konci písmene d) čárka
nahrazuje slovem „a“.

5. V § 3 odst. 1 písmeno e) zní:

„e) do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce,
k němuž se vztahuje, výkaz FIN (IND) 01-12
„Finanční informace (FINREP) na individuál-
ním základě“.“.

6. V § 3 odst. 1 se písmeno f) zrušuje.

7. V § 3 odstavec 2 zní:

„(2) Výkaz podle odstavce 1 písm. e) sestavo-
vaný za

a) březen, červen a září se předkládá do 37 dnů po
skončení kalendářního měsíce, k němuž se vzta-
huje,

b) prosinec se předkládá do 10. února následují-
cího roku.“.

8. V § 4 odst. 1 písm. d) bodě 3 se slova „hy-
potečních zástavních listech“ nahrazují slovy „kry-
tých dluhopisech“.

9. V § 4 odst. 1 písm. e) se na konci bodu 2
čárka nahrazuje slovem „a“.

10. V § 4 odst. 1 se na konci písmene f) slo-
vo „a“ nahrazuje tečkou a písmeno g) se zrušuje.

11. V § 4 odst. 4 se slova „e) až g)“ nahrazují
slovy „e) a f)“.

12. V § 5 se na konci písmene c) čárka nahra-
zuje slovem „a“.

13. V § 5 se na konci písmene d) slovo „a“ na-
hrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

14. V § 6 odst. 2 písm. b) se text „FPS (ČNB)
10-01“ nahrazuje textem „FP (IND) 01-01“ a za
slovo „banky“ se doplňují slova „na individuálním
základě“.

15. V § 7 odst. 1 písm. b) se text „FPK (ČNB)
10-01“ nahrazuje textem „FP (CON) 01-01“.

16. V § 8 odst. 1 se slova „a f)“ zrušují a za
slova „písmene f)“ se vkládají slova „ , § 6 odst. 2
písm. b) a § 7 odst. 1 písm. b)“.

17. V § 8 odst. 2 se text „§ 3“ nahrazuje textem
„§ 2a“.

18. V § 9 odst. 1 větě první se slova „a výkaz
PLS (ČNB) 10-01“ nahrazují slovy „ , výkaz PLS
(ČNB) 10-01 a výkaz CEO (ČNB) 1-98“.

19. § 11 včetně nadpisu zní:

„§ 11

Způsob a forma předkládání výkazů

(1) Banka a pobočka zahraniční banky před-
kládá České národní bance výkazy podle § 2a až 7
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v elektronické podobě jako datové zprávy ve for-
mátu a struktuře datových souborů.

(2) Datové zprávy podle odstavce 1 jsou pře-
dávány prostředky umožňujícími dálkový přístup
prostřednictvím internetového aplikačního nebo uži-
vatelského rozhraní sběrného systému České ná-
rodní banky.

(3) Datovou zprávu podle odstavce 1 podepíše
banka a pobočka zahraniční banky uznávaným elek-
tronickým podpisem kontaktní osoby.

(4) Banka a pobočka zahraniční banky sdělí
České národní bance jméno, adresu pracoviště, tele-
fonní číslo a adresu elektronické pošty kontaktních
osob. O změnách těchto údajů informuje banka a po-
bočka zahraniční banky Českou národní banku bez
zbytečného odkladu.“.

Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.

20. V § 12 odst. 2 se za text „E (ČNB) 5-04,“
vkládá text „FIN (IND) 01-12 a“ a slova „a FIS“ se
zrušují.

21. § 13 se včetně nadpisu zrušuje.

22. V § 14 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

23. V § 14 odst. 2 se text „FPS (ČNB) 10-01
a FPK (ČNB) 10-01“ nahrazuje textem „FP (IND)
01-01 a FP (CON) 01-01“.

24. V příloze č. 1 se body 3 až 7 zrušují.

Dosavadní body 8 až 40 se označují jako body 3
až 35.

25. V příloze č. 1 bodu 5 větě první se slova
„čistých tocích sekuritizovaných úvěrů“ nahrazují
slovy „sekuritizovaných úvěrech“ a věta druhá se
zrušuje.

26. V příloze č. 1 bodu 6 větě první se slova
„čistých tocích sekuritizovaných úvěrů“ nahrazují
slovy „sekuritizovaných úvěrech“ a věta druhá se
zrušuje.

27. V příloze č. 1 se bod 22 zrušuje.

Dosavadní body 23 až 35 se označují jako body 22
až 34.

28. V příloze č. 1 bod 23 zní:

„23. BD (ČNB) 18-04 „Hlášení banky/pobočky zahraniční banky o krytých dluhopisech a hypo-
tečních úvěrech“
Výkaz obsahuje údaje o hypotečních zástavních listech, o krytých dluhopisech a o hypotečních úvě-
rech.“.
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29. V příloze č. 1 bodu 31 se slova „FPS (ČNB)
10-01 „Plán financování banky“ “ nahrazují slovy
„FP (IND) 01-01 „Plán financování banky na in-
dividuálním základě“ “.

30. V příloze č. 1 bodu 32 se text „FPK (ČNB)
10-01“ nahrazuje textem „FP (CON) 01-01“.

31. V příloze č. 1 se bod 33 zrušuje.

Dosavadní bod 34 se označuje jako bod 33.

32. Na konci přílohy č. 1 se doplňují body 34
a 35, které znějí:

„34. CEO (ČNB) 1-98 „Denní výkaz o nezajištěných jednodenních vkladech“
Výkaz obsahuje údaje o uložených nezajištěných jednodenních vkladech v české měně, kde proti-
stranou obchodu jsou banky a pobočky zahraničních bank.

35. FIN (IND) 01-12 „Finanční informace (FINREP) na individuálním základě“
Výkaz obsahuje údaje o finanční pozici banky/pobočky zahraniční banky a přehled výnosů a ná-
kladů a účetního zisku nebo ztráty od počátku roku do konce sledovaného období, vše v základním
členění odvozeném z mezinárodních účetních standardů. Dále obsahuje doplňkové informace
k rozvaze a k výkazu zisku nebo ztráty a informace o výkonných a nevýkonných expozicích
a expozicích s úlevou.“.

33. V příloze č. 4 bodu 2 se text „FPS (ČNB)
10-01 a FPK (ČNB) 10-01“ nahrazuje textem „FP
(IND) 01-01 a FP (CON) 01-01“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Pro povinnost sestavit a předložit výkazy,
které se vztahují k období přede dnem nabytí účin-
nosti této vyhlášky, se použije vyhláška č. 346/2013
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
této vyhlášky.

2. Výkaz podle § 2a vyhlášky č. 346/2013 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vy-
hlášky, sestaví banka a pobočka zahraniční banky
poprvé za 1. červenec 2020.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června
2020.

Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.
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326

VYHLÁŠKA

ze dne 3. prosince 2019,

kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními
a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3
zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve
znění zákona č. 227/2013 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů
spořitelními a úvěrními družstvy České národní
bance, ve znění vyhlášky č. 310/2014 Sb. a vyhlášky
č. 301/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

2. V § 3 odst. 2 písmeno b) zní:

„b) do 29 dnů po skončení kalendářního měsíce,
k němuž se vztahuje, výkaz FIN (IND) 01-12
„Finanční informace (FINREP) na individuál-
ním základě“.“.

3. V § 3 se za odstavec 2 vkládá nový odsta-
vec 3, který zní:

„(3) Výkaz podle odstavce 2 písm. b) sestavený
za

a) březen, červen a září se předkládá do 37 dnů po
skončení kalendářního měsíce, k němuž se vzta-
huje,

b) prosinec se předkládá do 10. února následují-
cího roku.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako od-
stavce 4 až 6.

4. V § 3 odst. 4 písmeno d) zní:

„d) do 33 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí,

k němuž se vztahuje, výkaz DZ (ČNB) 23-04
„Hlášení o úrokovém riziku družstevní zálož-
ny“.“.

5. V § 3 se odstavec 6 zrušuje.

6. § 6 včetně nadpisu zní:

„§ 6

Způsob a forma předkládání výkazů

(1) Družstevní záložna předkládá České ná-
rodní bance výkazy podle § 3 a 4 v elektronické
podobě jako datové zprávy ve formátu a struktuře
datových souborů.

(2) Datové zprávy podle odstavce 1 jsou pře-
dávány prostředky umožňujícími dálkový přístup
prostřednictvím internetového aplikačního nebo uži-
vatelského rozhraní sběrného systému České ná-
rodní banky.

(3) Datovou zprávu podle odstavce 1 podepíše
družstevní záložna uznávaným elektronickým pod-
pisem kontaktní osoby.

(4) Družstevní záložna sdělí České národní
bance jméno, adresu pracoviště, telefonní číslo a ad-
resu elektronické pošty kontaktních osob. O změ-
nách těchto údajů informuje družstevní záložna
Českou národní banku bez zbytečného odkladu.“.

7. § 8 se včetně nadpisu zrušuje.

8. V § 9 se věta druhá zrušuje.

9. Příloha č. 1 včetně nadpisu zní:
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„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 426/2013 Sb.

Obsah výkazů předkládaných družstevní záložnou České národní bance

1. DZ (ČNB) 26-12 „Měsíční výkaz o vybraných závazcích pro výpočet PMR“

Výkaz obsahuje údaje pro výpočet povinných minimálních rezerv souhrnně za všechny měny,
v členění podle původní splatnosti závazků a podle základního sektorového členění věřitelů.

2. DZ (ČNB) 43-04 „Hlášení o koncentraci úvěrů a vkladů družstevní záložny“
Výkaz obsahuje údaje o souhrnné výši pohledávek v hodnotě před znehodnocením a závazků za
15 úvěrových institucí a 15 jiných osob než úvěrových institucí (vládní instituce a ostatní klienti)
s nejvyšším objemem pohledávek nebo závazků.

3. DZ (ČNB) 50-04 „Hlášení o organizační struktuře družstevní záložny“
Výkaz obsahuje základní identifikační a klasifikační údaje o družstevní záložně, o počtu jejích
pracovníků a organizačních složek, základní identifikační údaje o pobočce družstevní záložny v za-
hraničí, identifikační a klasifikační údaje o osobách ve vrcholovém vedení družstevní záložny, kon-
taktních osobách, členské základně, dále přehled všech členů družstevní záložny, jejichž podíl člen-
ských vkladů na základním kapitálu družstevní záložny převyšuje 5 % včetně, a informace o kvali-
fikovaných účastech na družstevní záložně.

4. DZ (ČNB) 80-01 „Hlášení o struktuře konsolidačního celku“
Výkaz obsahuje základní informace o konsolidačním celku a osobách do něho zahrnutých, jedná se
o základní identifikační údaje, základní kapitál, základní identifikační a klasifikační údaje o členech
vedoucích orgánů, o kvalifikovaných účastech a o metodách konsolidace pro účely obezřetnostních
požadavků.

5. DZ (ČNB) 60-01 „Roční výkaz družstevní záložny o počtech zpracovaných bankovek a mincí“
Výkaz obsahuje informace o počtu zpracovaných tuzemských bankovek a mincí, s výjimkou tu-
zemských bankovek a mincí zpracovaných na přepážkových pokladnách, a to v členění podle
způsobu zpracování tuzemských bankovek a mincí na zpracované strojově nebo ručně. Dále ob-
sahuje informace o počtu nezpracovaných tuzemských bankovek a mincí předaných ke zpracování
zpracovateli tuzemských bankovek a mincí, jiné úvěrové instituci provádějící pokladní operace nebo
České národní bance, a také o počtu tuzemských bankovek a mincí vracených do oběhu neanonym-
ními zařízeními, a to v členění podle způsobu zpracování tuzemských bankovek a mincí vracených
do oběhu na zpracované neanonymním zařízením, vykazujícím subjektem, Českou národní bankou,
zpracovatelem tuzemských bankovek a mincí nebo jinou úvěrovou institucí.

6. DZ (ČNB) 24-04 „Čtvrtletní výkaz o pojištěných pohledávkách z vkladů“
Výkaz obsahuje údaje o pojištěných a krytých pohledávkách z vkladů u družstevní záložny v členění
podle typu věřitele.

7. FIN (IND) 01-12 „Finanční informace (FINREP) na individuálním základě“
Výkaz obsahuje údaje o finanční pozici družstevní záložny a přehled výnosů a nákladů a účetního
zisku nebo ztráty od počátku roku do konce sledovaného období v základním členění odvozeném
z mezinárodních účetních standardů. Dále obsahuje doplňkové informace k rozvaze, k výkazu zisku
nebo ztráty a informace o výkonných a nevýkonných expozicích a expozicích s úlevou.

8. DZ (ČNB) 23-04 „Hlášení o úrokovém riziku družstevní záložny“
Výkaz obsahuje údaje o základní struktuře aktiv, závazků, vlastního kapitálu a podrozvahových
položek podle časových pásem doby přecenění a výsledky standardizovaného šoku pro investiční
portfolio.“.
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Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Pro povinnost sestavit a předložit výkazy,
které se vztahují k období přede dnem nabytí účin-
nosti této vyhlášky, se použije vyhláška č. 426/2013
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
této vyhlášky.

2. Výkaz podle § 3 odst. 4 písm. d) vyhlášky

č. 426/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti této vyhlášky, sestaví družstevní záložna
poprvé k 31. prosinci 2020.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června
2020.

Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 3. prosince 2019,

kterou se mění vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob
podnikajících na kapitálovém trhu

Česká národní banka stanoví podle § 199
odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na ka-
pitálovém trhu, ve znění zákona č. 204/2017 Sb.,
k provedení § 16 odst. 7, § 47 odst. 5, § 50 odst. 8,
§ 63 odst. 5, § 71 odst. 5, § 73f odst. 7, § 77 odst. 3
a § 90c odst. 4, a podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993
Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/
/2013 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních po-
vinnostech některých osob podnikajících na kapitá-
lovém trhu, se mění takto:

1. V § 5 odst. 2 písmena a) a b) znějí:
„a) FIN (IND) 01-12 „Finanční informace

(FINREP) na individuálním základě“ a

b) OCP (ČNB) 48-04 „Organizační struktura
a osoby s kvalifikovanou účastí“.“.

2. V § 5 odst. 2 se písmena c) a d) zrušují.

3. V příloze č. 1 bod 20 zní:

„20. FIN (IND) 01-12 „Finanční informace (FINREP) na individuálním základě“
Výkaz obsahuje údaje o finanční pozici vykazující osoby a přehled výnosů a nákladů a účetního
zisku nebo ztráty od počátku roku do konce sledovaného období v základním členění odvozeném
z mezinárodních účetních standardů. Dále obsahuje doplňkové informace k rozvaze, k výkazu
zisku nebo ztráty a informace o výkonných a nevýkonných expozicích a expozicích s úlevou.“.

4. V příloze č. 1 se body 21 a 22 zrušují.

Dosavadní bod 23 se označuje jako bod 21.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června
2020.

Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

ze dne 4. prosince 2019

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 14. března 2020 nové volby do zastupi-
telstev obcí:

obec okres kraj

Černovice Domažlice Plzeňský

Cheznovice Rokycany Plzeňský

Kněžičky Nymburk Středočeský

Mladecko Opava Moravskoslezský

Neprobylice Kladno Středočeský

Schořov Kutná Hora Středočeský

Ministr:

Hamáček v. r.
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