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VYHLÁŠKA

ze dne 16. února 2023,

kterou se mění vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob
podnikajících na kapitálovém trhu, ve znění vyhlášky č. 327/2019 Sb.

Česká národní banka stanoví podle § 199
odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na ka-
pitálovém trhu, ve znění zákona č. 96/2022 Sb.,
k provedení § 16 odst. 7, § 47 odst. 5, § 50 odst. 8,
§ 63 odst. 5, § 71 odst. 5, § 73f odst. 7, § 90c odst. 4
a § 134f, 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, ve znění vyhlášky č. 327/2019 Sb., se
mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na
samostatných řádcích doplňují věty
„Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2019/2033 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnost-
ních požadavcích na investiční podniky a o změně
nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 575/2013, (EU)
č. 600/2014 a (EU) č. 806/2014, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/
/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytova-
telích služeb skupinového financování pro podniky
a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice (EU)
2019/1937.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2284 ze dne
10. prosince 2021, kterým se stanoví prováděcí tech-
nické normy pro uplatňování nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2019/2033, pokud jde
o podávání zpráv pro účely dohledu a zpřístupňování
informací investičními podniky.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2120 ze dne
13. července 2022, kterým se stanoví prováděcí tech-
nické normy pro uplatňování nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde
o standardy a formáty údajů, formuláře a postupy
pro podávání informací o projektech financovaných
prostřednictvím platforem skupinového financo-
vání.“.

2. V § 2 písm. c) bod 11 zní:

„11. poskytovatel služeb skupinového financo-
vání.“.

3. V § 3 se slova „trhů nebo“ nahrazují slovem
„trhů,“ a za slovo „podniků“ se vkládají slova „nebo
činnost poskytovatelů služeb skupinového financo-
vání“.

4. V § 4 se za odstavec 4 vkládá nový odsta-
vec 5, který zní:

„(5) Provozovatel obchodního systému, na
němž se obchodují komoditní deriváty nebo povo-
lenky na emise skleníkových plynů nebo jejich deri-
váty, sestavuje za každý obchodní den a předkládá
nejpozději do konce pracovního dne následujícího
po tomto obchodním dni výkaz KOM (ČNB)
20-97 „Hlášení pozic v komoditních derivátech, po-
volenkách na emise a jejich derivátech“.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

5. V § 4 odst. 6 se slova „1 až 3“ nahrazují
slovy „1 až 5“.

6. V § 5 se za odstavec 2 vkládají nové od-
stavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Vykazující osoba podle § 2 písm. c) bodu 3,
která je evropským kontrolujícím investičním pod-
nikem nebo je kontrolována evropskou investiční
holdingovou osobou a zároveň je zahrnuta do obe-
zřetnostní konsolidace podle čl. 7 nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033, sestavuje
k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí a předkládá
do 11 dnů druhého měsíce následujícího po skončení
sledovaného kalendářního čtvrtletí, k němuž se vzta-
huje, výkaz FIN (CON) 01-04 „Finanční informace
(FINREP) na konsolidovaném základě“.

(4) Pokud je více vykazujících osob podle od-
stavce 3 kontrolováno stejnou evropskou investiční
holdingovou osobou, výkaz FIN (CON) 01-04 „Fi-
nanční informace (FINREP) na konsolidovaném zá-

Sbírka zákonů č. 54 / 2023Strana 634 Částka 33



kladě“ sestavuje a předkládá vykazující osoba s nej-
vyšší bilanční sumou.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.

7. V § 5 odst. 5 se slova „1 a 2“ nahrazují slo-
vy „1 až 3“.

8. Za § 5 se vkládají nové § 5a a 5b, které včetně
nadpisů znějí:

„§ 5a

Informace o odměňování

(1) Vykazující osoba podle § 2 písm. c) bodu 3,
která není investičním podnikem podle čl. 12 odst. 1
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/
/2033 a není zahrnuta do obezřetnostní konsolidace
na úrovni České republiky, sestavuje na individuál-
ním základě a předkládá za uplynulé účetní období
do 15. června následujícího kalendářního roku výkaz
REMHE (IND) 01-01 „Informace o odměňování
pracovníků s vysokými příjmy“.

(2) Je-li vykazující osoba podle § 2 písm. c)
bodu 3 evropským kontrolujícím investičním podni-
kem nebo je kontrolována evropskou investiční hol-
dingovou osobou nebo evropskou smíšenou finanční
holdingovou osobou podléhající dohledu České ná-
rodní banky, sestavuje na konsolidovaném základě
a předkládá za uplynulé účetní období do 15. června
následujícího kalendářního roku výkaz REMHE
(CON) 01-01 „Informace o odměňování pracovníků
s vysokými příjmy na konsolidovaném základě“.

(3) Pokud je více vykazujících osob podle od-
stavce 2 kontrolováno stejnou evropskou investiční
holdingovou osobou nebo evropskou smíšenou fi-
nanční holdingovou osobou, výkaz REMHE
(CON) 01-01 „Informace o odměňování pracovníků
s vysokými příjmy na konsolidovaném základě“ se-
stavuje a předkládá vykazující osoba s nejvyšší bi-
lanční sumou.

(4) Na vykazující osobu podle § 2 písm. c)
bodu 4 se odstavec 1 vztahuje obdobně, jedná-li se
o pobočku zahraniční osoby z jiného než členského
státu.

(5) Obsah výkazů podle odstavců 1 a 2 je uve-
den v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 5b

Výkazy poskytovatele služeb
skupinového financování

(1) Vykazující osoba podle § 2 písm. c) bodu 11
k poslednímu dni kalendářního roku sestavuje a do
30. ledna následujícího roku předkládá tyto výkazy:

a) CRF (ČNB) 02-01 „Informace k plnění obe-
zřetnostních požadavků“ a

b) CRF (ČNB) 03-01 „Vybrané údaje z rozvahy
a výkazu zisku a ztráty“.

(2) Pokud poskytovatel služeb skupinového fi-
nancování splňuje výjimku podle čl. 11 odst. 3 ne-
bo 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2020/1503, nepředkládá výkaz podle odstavce 1
písm. a).

(3) Požadavek na předložení výkazu podle od-
stavce 1 písm. b) se považuje za splněný, pokud po-
skytovatel služeb skupinového financování příslušné
údaje z rozvahy a výkazu zisku a ztráty předkládá
jako jiná vykazující osoba podle této vyhlášky nebo
na základě jiného právního předpisu upravujícího
plnění informační povinnosti a předkládání výkazů
České národní bance.

(4) Obsah výkazů podle odstavce 1 je uveden
v příloze č. 1 k této vyhlášce.“.

9. § 6 včetně nadpisu zní:

„§ 6

Hlášení o skupině

(1) Vykazující osoba podle § 2 písm. c) bodu 3,
která je součástí skupiny, sestavuje k poslednímu dni
kalendářního roku a předkládá do 31. ledna následu-
jícího roku výkaz OCP (ČNB) 80-01 „Hlášení
o skupině“.

(2) Pokud je více vykazujících osob podle od-
stavce 1 součástí stejné skupiny, výkaz OCP (ČNB)
80-01 „Hlášení o skupině“ sestavuje a předkládá vy-
kazující osoba s nejvyšší bilanční sumou.

(3) Osoba podle odstavce 1 dále předkládá vý-
kaz OCP (ČNB) 80-01 „Hlášení o skupině“ bez
zbytečného odkladu poté, co se stane nebo přestane
být osobou podle odstavce 1.

(4) Obsah výkazu podle odstavce 1 je uveden
v příloze č. 1 k této vyhlášce.“.
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10. Za § 6 se vkládají nové § 6a a 6b, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 6a

Hlášení o obchodech uvnitř skupiny

(1) Vykazující osoba podle § 2 písm. c) bodu 3,
která je součástí skupiny smíšené holdingové osoby,
sestavuje k poslednímu dni kalendářního roku
a předkládá do 30. ledna následujícího roku výkaz
OCP (ČNB) 72-01 „Hlášení o obchodech uvnitř
skupiny“.

(2) Obsah výkazu podle odstavce 1 je uveden
v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 6b

Informace o systému vnitřně stanoveného
kapitálu a likvidních aktivech

(1) Vykazující osoba podle § 2 písm. c) bodu 3,
na kterou se vztahují pravidla vnitřně stanoveného
kapitálu a likvidních aktiv podle zákona upravujícího
podnikání na kapitálovém trhu, sestavuje za uply-
nulé účetní období a předkládá nejpozději do 4 mě-
síců následujících po skončení sledovaného účetního
období, k němuž se vztahuje, výkaz ICA (ČNB)
01-01 „Informace o systému vnitřně stanoveného
kapitálu a likvidních aktivech“.

(2) Obsah výkazu podle odstavce 1 je uveden
v příloze č. 1 k této vyhlášce.“.

11. V § 7 odst. 1 se slova „7, 10 a 11“ nahrazují
slovy „7 a 10“.

12. V § 7 odst. 6 se číslo „23“ nahrazuje čís-
lem 21“.

13. V § 7 se odstavec 7 zrušuje.

14. V § 9 odst. 1 se slova „§ 3 až 5“ nahrazují
slovy „§ 3 až 6b“.

15. V § 9 odst. 4 se slova „6 a“ zrušují.

16. V § 10 odst. 2 se za slova „k 31. prosinci“
vkládají slova „nebo ke konci účetního období“
a slova „do 30 dnů“ se nahrazují slovy „bez zbyteč-
ného odkladu“.

17. V příloze č. 1 body 19 a 20 znějí:

„19. OCP (ČNB) 80-01 „Hlášení o skupině“
Výkaz obsahuje vložený soubor se základními
údaji o struktuře skupiny v grafické podobě,

a to grafické znázornění skupiny z hlediska
vlastnického uspořádání a z hlediska řízení s vy-
značením osob zahrnutých do skupiny sesta-
vené pro účely obezřetnostních požadavků,
včetně uvedení jejich základního kapitálu a iden-
tifikačního čísla. Vložený soubor má datový
formát běžně používaný v elektronickém styku
neumožňující změnu obsahu.

20. FIN (IND) 01-12 „Finanční informace
(FINREP) na individuálním základě“
Výkaz obsahuje údaje o finanční situaci vyka-
zující osoby, a to o aktivech, závazcích a o vlast-
ním kapitálu v základním členění odvozeném
zmezinárodních účetních standardů, a o poskyt-
nutých a přijatých příslibech a zárukách. Výkaz
dále obsahuje přehled výnosů a nákladů a účet-
ního zisku nebo ztráty od počátku kalendářního
roku do konce sledovaného období v základním
členění odvozeném z mezinárodních účetních
standardů.“.

18. Na konci přílohy č. 1 se doplňují body 22
až 28, které znějí:

„22. KOM (ČNB) 20-97 „Hlášení pozic v komodit-
ních derivátech, povolenkách na emise a jejich
derivátech“
Výkaz obsahuje rozpis pozic v komoditních de-
rivátech, povolenkách na emise a jejich derivá-
tech držených všemi osobami v daném obchod-
ním systému, včetně účastníků a jejich zákaz-
níků.

23. FIN (CON) 01-04 „Finanční informace
(FINREP) na konsolidovaném základě“
Výkaz obsahuje údaje o finanční situaci vyka-
zující osoby na konsolidovaném základě, a to
o aktivech, závazcích a o vlastním kapitálu v zá-
kladním členění odvozeném z mezinárodních
účetních standardů, a o poskytnutých a přijatých
příslibech a zárukách. Výkaz dále obsahuje pře-
hled výnosů a nákladů a účetního zisku nebo
ztráty od počátku kalendářního roku do konce
sledovaného období v základním členění odvo-
zeném z mezinárodních účetních standardů.

24. REMHE (IND) 01-01 „Informace o odměňo-
vání pracovníků s vysokými příjmy“
Výkaz obsahuje informace o počtu pracovníků
s odměnami odpovídajícími částce 1 000 000 EUR
a více od počátku kalendářního roku do konce
sledovaného období členěné podle pracovního
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zařazení a struktury jednotlivých odměn uvede-
ných pracovníků.

25. REMHE (CON) 01-01 „Informace o odměňo-
vání pracovníků s vysokými příjmy na konso-
lidovaném základě“
Výkaz obsahuje na konsolidovaném základě in-
formace o počtu pracovníků s odměnami odpo-
vídajícími částce 1 000 000 EUR a více od po-
čátku kalendářního roku do konce sledovaného
období členěné podle pracovního zařazení
a struktury jednotlivých odměn uvedených pra-
covníků.

26. CRF (ČNB) 02-01 „Informace k plnění obe-
zřetnostních požadavků“
Výkaz obsahuje informace o plnění kapitálo-
vých požadavků vykazující osoby a přehled in-
formací o kapitálu a fixních režijních nákladech
od počátku kalendářního roku do konce sledo-
vaného období v členění odvozeném z meziná-
rodních účetních standardů.

27. CRF (ČNB) 03-01 „Vybrané údaje z rozvahy
a výkazu zisku a ztráty“
Výkaz obsahuje vybrané ukazatele z rozvahy,
podrozvahy a výkazu zisku a ztrát od počátku
kalendářního roku do konce sledovaného ob-
dobí v členění odvozeném z mezinárodních
účetních standardů.

28. ICA (ČNB) 01-01 „Informace o systému
vnitřně stanoveného kapitálu a likvidních
aktivech“
Výkaz obsahuje informace o plánovaném a prů-
běžně udržovaném kapitálu a vnitřní kapitálové
potřebě povinné osoby, s rozlišením kapitálo-
vých požadavků podle pilíře 1 a dodatečných
vnitřně stanovených kapitálových požadavků,
a popis procesu hodnocení přiměřenosti vnitřně
stanoveného kapitálu do vnitřní správy a řízení.
Výkaz dále obsahuje informace k likvidním akti-

vům a vnitřně stanoveným požadavkům na lik-
viditu s uvedením rizikových faktorů, které ji
ovlivňují, a popis procesu hodnocení přiměře-
nosti likvidity do vnitřní správy a řízení. Výkaz
obsahuje také informace k plánovaným výsled-
kům hospodaření, včetně slovního shrnutí, a dále
doplňkové informace týkající se rizika náhlého
ukončení činnosti nebo nedostatečně pokrytých
rizik.“.

19. Příloha č. 2 se zrušuje.

Dosavadní příloha č. 3 se označuje jako příloha č. 2.

20. V nadpisu přílohy č. 2 se text „72-02“ na-
hrazuje textem „72-01“.

21. V příloze č. 2 bodu 1 se slova „Výkaz OCP
(ČNB) 72-02 „Hlášení o operacích uvnitř skupiny
smíšené holdingové osoby“ “ nahrazují slovy „Vý-
kaz OCP (ČNB) 72-01 „Hlášení o obchodech uvnitř
skupiny“ “, za slova „smíšenou holdingovou oso-
bou“ se vkládají slova „ , která je součástí skupiny,“
a slova „nebo dalšími jí ovládanými osobami“ se
zrušují.

22. V příloze č. 2 bodu 2 se slova „8 % celko-
vého objemu rizikové expozice podle přímo použi-
telného předpisu Evropské unie upravujícího obe-
zřetnostní požadavky vykazující osoby na indivi-
duálním základě“ nahrazují slovy „minimální výše
kapitálového požadavku vykazující osoby“.

23. V příloze č. 2 bodu 4 se slova „smíšené
holdingové osoby“ a slova „smíšené finanční holdin-
gové osoby“ zrušují.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. čer-
vence 2023.

Guvernér:

Ing. Michl, Ph.D., v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 16. února 2023,

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

ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o předkládání výkazů
bankami a pobočkami zahraničních bank

České národní bance

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., vy-
hlášky č. 300/2015 Sb., vyhlášky č. 325/2019 Sb.,
vyhlášky č. 246/2021 Sb. a vyhlášky č. 230/2022
Sb., se mění takto:

1. V § 6 odstavec 4 zní:

„(4) Banka, která není zahrnuta do obezřet-
nostní konsolidace na úrovni České republiky, a po-
bočka banky z jiného než členského státu sestavuje
a předkládá za

a) každý kalendářní rok do 15. března podle stavu
k 31. prosinci předcházejícího roku výkaz
FP (IND) 01-01 „Plány financování na indivi-
duálním základě“ a

b) uplynulé účetní období do 15. června následu-
jícího kalendářního roku výkaz REMHE
(IND) 01-01 „Informace o odměňování pracov-
níků s vysokými příjmy“.“.

2. V § 6 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Banka sestavuje a předkládá jednou za
2 roky za uplynulé účetní období do 15. června ná-
sledujícího kalendářního roku výkaz REMHR
(IND) 01-01 „Schválené vyšší poměry mezi po-
hyblivou a pevnou složkou odměny“.“.

3. V § 7 odst. 1 se na konci písmene b) slo-
vo „a“ nahrazuje čárkou.

4. V § 7 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
slovem „a“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) za uplynulé účetní období do 15. června násle-
dujícího kalendářního roku výkaz REMHE
(CON) 01-01 „Informace o odměňování pra-
covníků s vysokými příjmy na konsolidovaném
základě“.“.

5. Na konci přílohy č. 1 se doplňují body 34
až 36, které znějí:

„34. REMHE (IND) 01-01 „Informace o odměňo-
vání pracovníků s vysokými příjmy“
Výkaz obsahuje informace o počtu pracovníků
s odměnami odpovídajícími částce 1 000 000 EUR
avíce členěné podle pracovního zařazení a struk-
tury jednotlivých odměn uvedených pracov-
níků.

35. REMHE (CON) 01-01 „Informace o odměňo-
vání pracovníků s vysokými příjmy na konso-
lidovaném základě“
Výkaz obsahuje informace o počtu pracovníků
s odměnami odpovídajícími částce 1 000 000 EUR
avíce členěné podle pracovního zařazení a struk-
tury jednotlivých odměn uvedených pracov-
níků.

36. REMHR (IND) 01-01 „Schválené vyšší
poměry mezi pohyblivou a pevnou složkou
odměny“
Výkaz obsahuje údaje o schváleném poměru
mezi pohyblivou a pevnou složkou odměny
vyšším než 100 % a o počtu vybraných pracov-
níků, kterým byla přiznána odměna s poměrem
pohyblivé a pevné složky odměny přesahující
100 % za účetní období.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Výkaz podle § 6 odst. 4 písm. b) vyhlášky
č. 346/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti této vyhlášky, předloží banka, která není
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zahrnuta do obezřetnostní konsolidace na úrovni
České republiky, a pobočka banky z jiného než člen-
ského státu poprvé do 15. června 2024.

2. Výkaz podle § 6 odst. 6 vyhlášky č. 346/2013
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této
vyhlášky, předloží banka poprvé do 15. června 2025.

3. Výkaz podle § 7 odst. 1 písm. d) vyhlášky
č. 346/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti této vyhlášky, předloží banka, která je tu-
zemskou ovládající bankou a která není ovládána
evropskou finanční holdingovou osobou, a finanční
holdingová osoba poprvé do 15. června 2024.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky o předkládání výkazů
spořitelními a úvěrními družstvy

České národní bance

Čl. III

Vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů
spořitelními a úvěrními družstvy České národní
bance, ve znění vyhlášky č. 310/2014 Sb., vyhlášky
č. 301/2015 Sb., vyhlášky č. 326/2019 Sb. a vyhlášky
č. 246/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odstavec 7 zní:

„(7) Družstevní záložna, která není zahrnuta do
obezřetnostní konsolidace na úrovni České re-
publiky, sestavuje a předkládá za
a) každý kalendářní rok do 15. března podle stavu

k 31. prosinci předcházejícího roku výkaz
FP (IND) 01-01 „Plány financování na indivi-
duálním základě“ a

b) uplynulé účetní období do 15. června následu-
jícího kalendářního roku výkaz REMHE
(IND) 01-01 „Informace o odměňování pracov-
níků s vysokými příjmy“.“.

2. V § 3 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Družstevní záložna sestavuje a předkládá
jednou za 2 roky za uplynulé účetní období do
15. června následujícího kalendářního roku výkaz

REMHR (IND) 01-01 „Schválené vyšší poměry
mezi pohyblivou a pevnou složkou odměny“.“.

3. Na konci přílohy č. 1 se doplňují body 10
a 11, které znějí:

„10. REMHE (IND) 01-01 „Informace o odměňo-
vání pracovníků s vysokými příjmy“
Výkaz obsahuje informace o počtu pracovníků
s odměnami odpovídajícími částce 1000 000EUR
avíce členěnépodlepracovníhozařazení a struk-
tury jednotlivých odměn uvedených pracov-
níků.

11. REMHR (IND) 01-01 „Schválené vyšší
poměry mezi pohyblivou a pevnou složkou
odměny“
Výkaz obsahuje údaje o schváleném poměru
mezi pohyblivou a pevnou složkou odměny
vyšším než 100 % a o počtu vybraných pracov-
níků, kterým byla přiznána odměna s poměrem
pohyblivé a pevné složky odměny přesahující
100 % za účetní období.“.

Čl. IV

Přechodná ustanovení

1. Výkaz podle § 3 odst. 7 písm. b) vyhlášky
č. 426/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti této vyhlášky, předloží družstevní záložna,
která není zahrnuta do obezřetnostní konsolidace na
úrovni České republiky, poprvé do 15. června 2024.

2. Výkaz podle § 3 odst. 8 vyhlášky č. 426/2013
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této
vyhlášky, předloží družstevní záložna poprvé do
15. června 2025.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. V

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. čer-
vence 2023.

Guvernér:

Ing. Michl, Ph.D., v. r.
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