
ODŮVODNĚNÍ 

návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb. o předkládání výkazů 

spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění vyhlášky 

č. 310/2014 Sb. 

 

I. OBECNÁ ČÁST 

 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejich hlavních 

principů 

Předkládaný návrh vyhlášky dává do souladu výkaznictví bank a spořitelních a úvěrních 

družstev, které jsou společně považovány v evropském právu za úvěrové instituce. 

Výkaznictví úvěrových institucí je v současné době upraveno zejména přímo 

použitelnými předpisy Evropské unie, zejména prováděcím nařízením Komise (EU) 

č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud 

jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 575/2013. To však nevylučuje národní výkazy, které se orientují na oblasti 

nepokryté tzv. jednotnými evropskými reportovacími rámci, ale zahrnují oblasti, na které 

se vztahují specifické národní předpisy nebo kde neexistuje jednotná evropská regulace.  

Úpravy ve výkaznictví spořitelních a úvěrních družstev (dále jen „družstevní záložny“) na 

rok 2016 vycházejí zejména z nutnosti reagovat na změny zákonů upravujících činnost 

družstevních záložen, a to zejména v oblasti pojištění vkladů a řešení krizí, kdy je 

nezbytné sledovat specifické informace potřebné pro výpočet příspěvků do příslušných 

fondů, a to i v návaznosti na obecné pokyny podle čl. 16 nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu 

(Evropského orgánu pro bankovnictví), které jsou vedle přímo použitelných regulačních a 

prováděcích technických norem dalším nástrojem orgánů dohledu k zajištění harmonizace 

zejména v oblasti jednotných, účinných a efektivních postupů dohledu. Další změny 

vyplývají z nutnosti zachovat určitý soulad ve vykazovacích povinnostech úvěrových 

institucí, za které jsou družstevní záložny spolu s bankami považovány a kdy řada 

souhrnných údajů je požadována za obě skupiny finančních institucí.  

Z věcného hlediska dochází ve výkaznictví družstevních záložen od roku 2016 

k následujícím změnám:  

a) zavedení nového výkazu na individuálním základě v oblasti výkonných a 

nevýkonných expozic a expozic s úlevou, který zajistí srovnatelné informace v rámci 

celého sektoru družstevních záložen (výkaz zatím existuje pouze na konsolidovaném 

základě) i ve skupině úvěrových institucí; nový výkaz vychází z jednotné doporučené 

mezinárodní klasifikace aktiv a umožní kromě jiného poskytovat srovnatelné údaje za 

celý sektor úvěrových institucí, 

b) zavedení nového výkazu se čtvrtletní periodicitou (původně měsíční) ke sledování 

pojištěných a krytých vkladů pro potřeby výpočtu příspěvků do Fondu pojištění 

vkladů (na základě § 14 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech ve spojení 

s § 41ca zákona o bankách a obecných pokynů EBA upravujících metody výpočtu 

příspěvků do systému pojištění vkladů EBA/GL/2015/10) a příspěvku do Fondu pro 

řešení krize (stanoveného podle zákona o ozdravných postupech a řešení krize na 

finančním trhu a nařízení Komise č. 2015/63),  
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c) dílčí úpravy výkazu DZ (ČNB) 50–04 „Hlášení o organizační struktuře družstevní 

záložny“ spočívající ve zrušení některých datových oblastí, kde potřebné údaje budou 

přebírány ze základních registrů (informace o řídících orgánech družstevní záložny) a 

v drobných doplněních datových oblastí. 

 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání a s právem 

Evropské unie  

Návrh vyhlášky je v souladu se zmocněním uvedeným v ustanovení § 41 odst. 3 zákona 

č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.  

Návrh vyhlášky není v rozporu s právem Evropské unie. 

Předkládaný návrh neobsahuje řešení, která by představovala zvýšené riziko z hlediska 

proveditelnosti a vynutitelnosti. 

 

3. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Jediným důvodem pro vydání nové vyhlášky týkající se informačních povinností 

družstevních záložen je nastolení souladu ve vymezených oblastech s požadavky 

kladenými na úvěrové instituce a sledování potřebných informací ve vazbě na nové právní 

úpravy v oblasti pojištění vkladů a řešení krizí.  

 

4. Dopady na podnikatelský sektor a zhodnocení dalších specifických dopadů  

Předkládaný návrh vyhlášky nemá přímý dopad na podnikatelské prostředí. 

Navrhovaná úprava nebude mít dopad na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty ani na 

územní samosprávné celky.  

Dále nemá žádné negativní sociální dopady ani nemá žádné dopady na spotřebitele, na 

oblast rovnosti mužů a žen, na specifické skupiny obyvatel, na osoby sociálně slabé, ani 

na osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny. 

Předkládaný návrh vyhlášky nemá žádné negativní dopady na životní prostředí. 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem diskriminace, 

nevytváří prostor pro korupční rizika, rovněž nemá dopady ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů nebo k výkonu státní statistické služby. 

 

5. Konzultace 

Návrh nové vyhlášky byl konzultován s asociacemi družstevních záložen a Ministerstvem 

financí, které k němu neměly připomínky, resp. pouze připomínku legislativně 

technického charakteru.  

Návrh nové vyhlášky nepodléhá konzultaci s Evropskou centrální bankou podle 

Rozhodnutí Rady č. 98/415/ES ze dne 29. června 1998 o konzultacích vnitrostátních 

orgánů s Evropskou centrální bankou k návrhům právních předpisů. 

Předkládaný návrh vyhlášky nepodléhá hodnocení dopadů regulace (RIA) v souladu 

s postupem podle procesních pravidel „Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace 

(RIA)“, schválených usnesením vlády č. 922 ze dne 14. prosince 2011, ve znění změny 
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schválené usnesením vlády č. 26 ze dne 8. ledna 2014. Na základě zpracovaného Přehledu 

dopadů návrhu právního předpisu, který byl ČNB předložen Úřadu vlády v rámci 

podkladů pro vypracování Plánu přípravy vyhlášek na rok 2015, rozhodl ministr pro 

lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předseda LRV dne 22. prosince 2014 (čj. 

18518/2014-OKL) o neprovedení RIA. 

 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K čl. I 

K bodu 1 až 4 a 6 

Legislativně technické úpravy v návaznosti na zavedení výkazu o výkonných a nevýkonných 

expozicích a expozicích s úlevou na individuálním základě a výkazu o pojištěných 

pohledávkách z vkladů. Výkaz o výkonných a nevýkonných expozicích a expozicích s úlevou 

je již ve shodném rozsahu vyžadován na konsolidovaném základě na základě přímo 

použitelného předpisu EU. Jeho zavedení na individuální úrovni umožní získat kompletní 

informace za celý sektor úvěrových institucí a poskytne tak údaje podle jednotné statistické 

klasifikace pohledávek srovnatelné i v mezinárodním měřítku. Nový výkaz týkající se 

pojištěných a krytých pohledávek z vkladů bude především sloužit k výpočtu příspěvků 

družstevních záložen do relevantních fondů. Vymezení obsahové náplně nových výkazů je 

uvedeno v bodu 11 a 12 přílohy č. 1 vyhlášky. 

K bodu 5 

Vzhledem ke zrušení sledování některých informací, které jsou dostupné z jiných zdrojů 

(základní registry), se odpovídajícím způsobem mění popis obsahu výkazu.  

 

K čl. II 

Účinnost vyhlášky je stanovena dnem 1. ledna 2016. 
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