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VYHLÁŠKA

ze dne 1. prosince 2017

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,
§ 90c odst. 4 tohoto zákona, a podle § 41 odst. 3
zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve
znění zákona č. 227/2013 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje obsah, formu, četnost,
lhůty a způsob sestavování a předkládání výkazů
České národní bance některými osobami podnikají-
cími na kapitálovém trhu, a to jak výkazů v návaz-
nosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1),
tak i dalších výkazů k zabezpečení úkolů České ná-
rodní banky, a dále předkládání a uveřejňování dal-
ších informací těmito osobami.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) výkazem strukturovaný soubor údajů vytvo-
řený vykazující osobou,

b) datovým souborem elektronické seskupení
údajů s definovanými datovými strukturami,

c) vykazující osobou

1. obchodník s cennými papíry, který je ban-
kou,

2. zahraniční banka s povolením k poskytování
investičních služeb, která poskytuje služby
v České republice prostřednictvím své po-
bočky (dále jen „pobočka zahraniční
banky“),

3. obchodník s cennými papíry, který není ban-
kou nebo pobočkou zahraniční banky,

4. zahraniční osoba s povolením k poskytování
investičních služeb, která není bankou a která
poskytuje služby v České republice pro-
střednictvím své pobočky,

5. investiční společnost a zahraniční osoba s po-
volením k činnosti obhospodařovatele2),
která není srovnatelná s investičním fondem,
pokud obhospodařuje majetek zákazníka, je-
hož součástí je investiční nástroj, na základě
volné úvahy v rámci smluvního ujednání
(portfolio management)3),

6. investiční společnost z jiného členského státu
Evropské unie, která v České republice pro-
střednictvím své pobočky obhospodařuje
majetek zákazníka, jehož součástí je investič-
ní nástroj, na základě volné úvahy v rámci
smluvního ujednání (portfolio manage-
ment)3),

7. organizátor regulovaného trhu,

Sbírka zákonů č. 424 / 2017Strana 4922 Částka 151

1) Čl. 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů
a o změně nařízení (EU) č. 648/2012.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 ze dne 28. července 2016, kterým se doplňuje nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro hlášení obchodů
příslušným orgánům.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1093 ze dne 20. června 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy,
pokud jde o formát zpráv o pozicích investičních podniků a organizátorů trhu.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na
úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, v platném znění.

2) § 481 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona č. 336/2014 Sb.
3) § 11 zákona č. 240/2013 Sb., ve znění zákona č. 336/2014 Sb. a zákona č. 148/2016 Sb.



8. provozovatel mnohostranného obchodního
systému,

9. provozovatel organizovaného obchodního
systému,

10. provozovatel vypořádacího systému,

11. poskytovatel služeb hlášení údajů.

§ 3

Výkazy podle přímo použitelných předpisů
Evropské unie

Výkazy podle přímo použitelných předpisů
Evropské unie upravujících oblast kapitálových trhů
nebo obezřetnostní požadavky úvěrových institucí
a investičních podniků a podle přímo použitelných
předpisů Evropské unie je provádějících1) se sesta-
vují a předkládají způsobem podle § 9 odst. 1.

§ 4

Výkazy o poskytování investičních služeb,
obchodování v obchodních systémech
a vypořádání obchodů a převodů

(1) Vykazující osoby podle § 2 písm. c) bodů 1,
3, 5 a 6 za každý obchodní den sestavují a nejpozději
do konce pracovního dne následujícího po tomto
obchodním dni předkládají tyto výkazy:

a) FIM (ČNB) 20-97 „Informace o uzavřených,
vypořádaných a zrušených obchodech a převo-
dech“,

b) FIM (ČNB) 30-97 „Informace o všech přijatých
pokynech“,

c) FIM (ČNB) 11-97 „Doplňkové informace
o uzavřených, vypořádaných a zrušených ob-
chodech a převodech“,

d) REF (ČNB) 10-97 „Informace o investičních
nástrojích, kterých se týkaly pokyny, obchody
a převody“ a

e) REF (ČNB) 30-97 „Informace o osobách“.

(2) Vykazující osoby podle § 2 písm. c) bodů 2
a 4 za každý obchodní den sestavují výkazy podle
odstavce 1 a předkládají je nejpozději do 7 dnů ná-
sledujících po tomto obchodním dni.

(3) Vykazující osoby podle § 2 písm. c) bodů 7
až 9 za každý obchodní den sestavují a nejpozději do
konce pracovního dne následujícího po tomto ob-
chodním dni předkládají tyto výkazy:

a) FIM (ČNB) 12-97 „Informace o obchodech
s investičními nástroji pro obchodní systémy“,

b) FIM (ČNB) 40-97 „Informace o objednávkách
v obchodním systému“,

c) FIM (ČNB) 60-97 „Informace o cenách a obje-
mech obchodů“,

d) FIM (ČNB) 70-97 „Informace o indexech“ a

e) REF (ČNB) 40-97 „Informace o účastnících
obchodního systému a vypořádacího systému
s neodvolatelností vypořádání“.

(4) Provozovatel vypořádacího systému sesta-
vuje a předkládá

a) nejpozději do konce pracovního dne následují-
cího po každém provozním dni tyto výkazy:

1. FIM (ČNB) 50-97 „Informace o vypořádání
obchodů a převodů“ a

2. REF (ČNB) 40-97 „Informace o účastnících
obchodního systému a vypořádacího systé-
mu s neodvolatelností vypořádání“ a

b) nejpozději do konce pracovního dne, jenž před-
chází dni, ke kterému se údaje nebo jejich
změna vztahují, výkaz REF (ČNB) 20-97 „In-
formace o nástrojích přijatých k vypořádání“.

(5) Obsah výkazů podle odstavců 1 až 3 je uve-
den v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 5

Výkazy o majetku zákazníků, finanční
a ekonomické situaci, organizační struktuře

a o osobách s kvalifikovanou účastí

(1) Vykazující osoby podle § 2 písm. c) bodů 1
až 6, pokud jsou oprávněny přijímat peněžní pro-
středky nebo investiční nástroje zákazníků, k posled-
nímu dni kalendářního měsíce sestavují a do 20 dnů
po skončení sledovaného kalendářního měsíce před-
kládají tyto výkazy:

a) MKT (ČNB) 51-12 „Přehled o cenných papí-
rech v majetku zákazníků“,

b) MKT (ČNB) 52-12 „Přehled o jiných investič-
ních nástrojích v majetku zákazníků“,

c) MKT (ČNB) 53-12 „Přehled o peněžních pro-
středcích v majetku zákazníků“,

d) MKT (ČNB) 54-12 „Přehled o změnách v počtu
investičních nástrojů v majetku zákazníků“ a

Sbírka zákonů č. 424 / 2017Částka 151 Strana 4923



e) MKT (ČNB) 55-12 „Přehled o změnách peněž-
ních prostředků v majetku zákazníků“.

(2) Vykazující osoby podle § 2 písm. c) bodů 3
a 4 k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí sestavují
a do 30 dnů po skončení sledovaného kalendářního
čtvrtletí, k němuž se vztahují, předkládají tyto vý-
kazy:

a) FIS (ČNB) 10-12 „Rozvaha a podrozvaha“,

b) FIS (ČNB) 20-12 „Výkaz zisku nebo ztráty“,

c) FIS (ČNB) 40-12 „Doplňkové informace k roz-
vaze“ a

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

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

§ 6

Hlášení o struktuře konsolidačního celku
a operacích uvnitř skupiny smíšené

holdingové osoby

(1) Obchodník s cennými papíry, který není
bankou nebo pobočkou zahraniční banky, který je
odpovědnou osobou ve skupině finanční holdingové
osoby, odpovědnou osobou ve skupině zahraniční
ovládající úvěrové instituce, odpovědnou osobou ve
skupině smíšené holdingové osoby nebo odpověd-
nou osobou ovládanou smíšenou finanční holdingo-
vou osobou, nevztahují-li se na takovouto vykazující
osobu pouze příslušná ustanovení zákona upravují-
cího doplňkový dohled nad finančními konglome-
ráty, každý kalendářní rok podle stavu k 1. lednu
sestavuje a do 31. ledna předkládá výkaz OCP
(ČNB) 80-01 „Hlášení o struktuře konsolidačního
celku“.

(2) Osoba uvedená v odstavci 1 dále předkládá
výkaz OCP (ČNB) 80-01 „Hlášení o struktuře kon-
solidačního celku“ bez zbytečného odkladu poté, co
se stane odpovědnou osobou nebo přestane být od-
povědnou osobou.

(3) K výkazu podle odstavce 1 předkládá vyka-
zující osoba doplňkové informace uvedené v příloze
č. 2 k této vyhlášce. Tyto informace zašle vykazující
osoba České národní bance ve lhůtě shodné s lhůtou
pro předložení tohoto výkazu.

(4) Obchodník s cennými papíry, který není
bankou nebo pobočkou zahraniční banky, který je

odpovědnou osobou ve skupině smíšené holdingové
osoby, k poslednímu dni kalendářního pololetí se-
stavuje a do 30 dnů po skončení kalendářního polo-
letí, k němuž se vztahuje, předkládá výkaz OCP
(ČNB) 72-02 „Hlášení o operacích uvnitř skupiny
smíšené holdingové osoby“. Obsah výkazu je uve-
den v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 7

Předkládání ostatních informací

(1) Vykazující osoby podle § 2 písm. c) bodů 7,
10 a 11 předkládají České národní bance nejpozději
do 30 dnů po uplynutí příslušného kalendářního
čtvrtletí informace v rozsahu a struktuře podle práv-
ního předpisu upravujícího účetnictví o výsledcích
svého hospodaření v uplynulém čtvrtletí a dále, s vý-
jimkou organizátora regulovaného trhu, o své fi-
nanční situaci k poslednímu dni příslušného kalen-
dářního čtvrtletí.

(2) Pokud je vykazující osoba povinna předklá-
dat České národní bance výroční zprávu nebo kon-
solidovanou výroční zprávu, předkládá ji způsobem
podle § 9 odst. 3 a 4.

(3) Provozovatel vypořádacího systému před-
kládá informace podle odstavce 2 do 6 měsíců po
skončení účetního období.

(4) Vykazující osoby podle § 2 písm. c) bodů 7
až 10 informují Českou národní banku o

a) obchodních nebo provozních dnech a jejich
změnách nejpozději 2 pracovní dny před
prvním dnem období, ke kterému se údaje
a změny vztahují,

b) číselnících a jejich změnách používaných ve vý-
kazech podle § 4 odst. 3 a 4 nejpozději 2 pra-
covní dny před obchodním nebo provozním
dnem, ke kterému se údaje a změny vztahují, a

c) osobách, které na nich měly v době konání
valné hromady kvalifikovanou účast, do 30 dnů
od konání valné hromady.

(5) Má-li provozovatel vypořádacího systému
jen jediného akcionáře, předává informace o tomto
akcionáři podle odstavce 4 písm. c) do 30 dnů po
rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné
hromady.

(6) Vykazující osoby podle § 2 písm. c) bodů 7
až 9 informují Českou národní banku o parametrech
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obchodování a jejich změnách v rozsahu a struktuře
podle bodu 23 přílohy č. 1 k této vyhlášce nejpozději
do konce pracovního dne před obchodním dnem, ke
kterému se parametry a jejich změny vztahují.
O změně v parametrech, jejíž účinnost nastává v prů-
běhu obchodního dne, informují bez zbytečného od-
kladu a uvedou čas účinnosti této změny.

(7) Poskytovatel služeb hlášení údajů informuje
Českou národní banku o druzích a rozsahu poskyt-
nutých služeb tak, že jí umožní vzdálený přístup
k systému pro uveřejňování údajů o obchodech.

§ 8

Společná ustanovení pro sestavování výkazů

(1) Vykazující osoba postupuje při sestavování
výkazů podle zákona o účetnictví a předpisů jej pro-
vádějících4) nebo podle mezinárodních účetních
standardů upravených právem Evropské unie5).

(2) Vykazující osoba přepočítává údaje vyjád-
řené v cizí měně, pokud je to požadováno, na údaje
vyjádřené v české měně kurzem devizového trhu vy-
hlášeným Českou národní bankou pro den sestavení
výkazu, nestanoví-li právní předpisy upravující účet-
nictví nebo obezřetnostní požadavky na úvěrové in-
stituce a investiční podniky jinak. Pro údaje v mě-
nách, pro něž Česká národní banka nevyhlašuje
kurzy devizového trhu, použije vykazující osoba
přepočet podle právních předpisů upravujících účet-
nictví.

§ 9

Způsob a forma předkládání informací

(1) Vykazující osoba předkládá České národní
bance výkazy podle § 3 až 5 v elektronické podobě
jako datové zprávy ve formátu a struktuře datových
souborů.

(2) Datové zprávy podle odstavce 1 jsou předá-
vány prostředky umožňujícími dálkový přístup pro-
střednictvím internetového aplikačního nebo uživa-

telského rozhraní sběrného systému České národní
banky.

(3) Datovou zprávu podle odstavce 1 podepíše
vykazující osoba uznávaným elektronickým podpi-
sem kontaktní osoby.

(4) Informace podle § 6 a 7 předkládá vykazu-
jící osoba v elektronické podobě ve formě datové
zprávy prostřednictvím datové schránky České ná-
rodní banky nebo na elektronickou adresu podatelny
České národní banky s jednoznačným označením
informační povinnosti. Datová zpráva zasílaná na
elektronickou adresu podatelny České národní
banky musí být opatřena uznávaným elektronickým
podpisem kontaktní osoby.

(5) Pokud velikost datové zprávy neumožňuje
předložení informace podle § 7 odst. 2 způsobem
podle odstavce 4, zašle ji vykazující osoba na tech-
nickém nosiči dat na adresu České národní banky.

(6) Vykazující osoba, která sestavuje a před-
kládá výkazy České národní bance způsobem podle
odstavce 1, sdělí České národní bance jména a pří-
jmení, adresu pracoviště, telefonní číslo a adresu
elektronické pošty kontaktních osob. O změnách
těchto údajů informuje vykazující osoba Českou ná-
rodní banku bez zbytečného odkladu.

§ 10

Opravy a změny v předložených informacích

(1) Je-li po předložení informací České národní
bance zjištěna chyba nebo byla-li provedena změna
v údajích či doplnění údajů, předloží vykazující
osoba České národní bance bez zbytečného odkladu
opravené, změněné či doplněné informace. Pokud
oprava, změna či doplnění údajů ovlivňuje údaje i v ji-
ných výkazech nebo výkazy k dalším časovým ob-
dobím, upraví vykazující osoba též všechny tyto na-
vazující výkazy.

(2) Dojde-li na základě ověření účetní závěrky
auditorem u vykazující osoby ke změnám údajů ve
výkazech sestavených k 31. prosinci, předloží vyka-
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4) Například zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,
které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.

5) Čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezi-
národních účetních standardů.



zující osoba do 30 dnů po provedení odpovídajících
změn v jejím účetnictví tyto výkazy opětovně s upra-
venými hodnotami. Pokud oprava ovlivňuje údaje
i v jiných výkazech nebo výkazy k dalším časovým
obdobím, opraví vykazující osoba též všechny tyto
navazující výkazy.

(3) Opravené výkazy jsou předkládány ve lhůtě
podle odstavců 1 a 2 způsobem stanoveným v § 9
odst. 1 a 2 společně s informacemi o obsahu a dů-
vodu opravy.

§ 11

Uveřejňování informací

Organizátor regulovaného trhu uveřejní údaje
o osobách, které na něm měly v době konání valné
hromady nebo rozhodnutí jediného akcionáře vyko-
návajícího působnost valné hromady kvalifikovanou
účast, a o osobách jej ovládajících, a velikost jejich
účasti v českém jazyce způsobem umožňujícím dál-
kový přístup, a to nejpozději do 30 dnů ode dne
konání nebo rozhodnutí.

§ 12

Přechodné ustanovení

Pro povinnost sestavit a předložit výkazy, které
se vztahují k období přede dnem nabytí účinnosti
této vyhlášky, se použije
a) vyhláška č. 235/2008 Sb., o informačních povin-

nostech provozovatele vypořádacího systému
a centrálního depozitáře cenných papírů, ve

znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
této vyhlášky,

b) vyhláška č. 236/2008 Sb., o informačních povin-
nostech organizátora regulovaného trhu a pro-
vozovatele mnohostranného obchodního systé-
mu, ve znění účinném přede dnem nabytí účin-
nosti této vyhlášky,

c) vyhláška č. 427/2013 Sb., o předkládání výkazů
obchodníky s cennými papíry České národní
bance, ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti této vyhlášky.

§ 13

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 235/2008 Sb., o informačních povin-
nostech provozovatele vypořádacího systému
a centrálního depozitáře cenných papírů.

2. Vyhláška č. 236/2008 Sb., o informačních povin-
nostech organizátora regulovaného trhu a provo-
zovatele mnohostranného obchodního systému.

3. Vyhláška č. 427/2013 Sb., o předkládání výkazů
obchodníky s cennými papíry České národní
bance.

§ 14

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 3. ledna
2018.

Guvernér:

v z. Ing. Hampl, MSc., Ph.D., v. r.
viceguvernér
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 424/2017 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 424/2017 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 424/2017 Sb.
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SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra
o opravě tiskové chyby v částce 137/2017 Sb.

V záhlaví částky 137/2017 Sb. mají místo slov „Částka N69“ správně být slova „Částka 137“.
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Sbírka zákonů 2017

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2017 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; České Budějovice: SEVT,
a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství –
Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3;
Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a na-
kladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 9: DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347;
Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o.,
Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz;
Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky před-
platného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravi-
delné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování před-
platného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na
tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno
Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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