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421

VYHLÁŠKA

ze dne 23. listopadu 2012,

kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona

Ministerstvo financí stanoví podle § 48 odst. 4,
§ 102 odst. 3, § 105 odst. 1, § 237e odst. 1, § 260f
odst. 1 a § 260m zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon,
ve znění zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 1/2002 Sb.,
zákona č. 187/2004 Sb. a zákona č. 104/2011 Sb.:

§ 1

Způsob provádění osobní prohlídky

(K § 48 odst. 4 celního zákona)

(1) Osobní prohlídka se provádí v místnostech
nebo vyhrazených prostorách, které jsou osvětleny,
mají dostatečnou teplotu, jsou vybaveny na odkládání
oděvů a věcí osoby, u které se osobní prohlídka pro-
vádí, a dosažitelným příslušenstvím umožňujícím umy-
tí po provedené osobní prohlídce, a které jsou zajištěny
proti vstupu nepovolaných osob.

(2) Osobní prohlídku provádí celník stejného po-
hlaví za přítomnosti jím určené osoby stejného pohlaví,
pokud o přítomnost této osoby, jejíž vztah je k osobě
celníka a kontrolované osoby nestranný, kontrolovaná
osoba požádá.

(3) Osobní prohlídka se provádí nejdříve prohlíd-
kou pokrývky hlavy, obuvi, částí svrchního ošacení
a dutiny ústní. Poté pokračuje celník prohlídkou dal-
ších částí oděvu včetně prádla a dalších částí těla.

(4) Má-li celník důvodné podezření, že se ukrý-
vané zboží nachází v konkrétní části oděvu, obuvi nebo
těla, provede nejdříve prohlídku této části oděvu, obuvi
nebo těla.

§ 2

Podmínky řízení o přidělení celně schváleného určení
prováděného mimo celní prostor a výše nákladů

za provedení tohoto řízení

(K § 102 odst. 3 celního zákona)

(1) Řízení o přidělení celně schváleného určení se
provede mimo celní prostor za podmínky, že

a) v době navržené deklarantem jsou potřebné do-

klady, zboží a případně dopravní prostředek,
v němž se zboží dopravuje, připraveny tak, aby
bylo možno řízení bezodkladně zahájit a bez prů-
tahů ukončit,

b) provedení řízení mimo celní prostor je odůvodně-
no hospodárností, zejména usnadní-li dopravu
zboží, nebo je-li to jinak naléhavé,

c) provedení řízení mimo celní prostor nebrání pro-
vozní podmínky celního úřadu, nebo

d) celní úřad neurčí, že dohled provede jen kontrolou
dokladů a písemností, aniž musí být celnímu úřadu
předloženo zboží.

(2) Za řízení provedené mimo celní prostor se sta-
noví náklady celního úřadu takto:

a) za každých započatých 15 minut řízení a cesty
nutné k dostavení se na místo řízení a zpět v pra-
covní době celního úřadu 50 Kč,

b) za každých započatých 15 minut řízení a cesty
nutné k dostavení se na místo řízení a zpět v pra-
covních dnech mimo pracovní dobu celního úřadu
75 Kč, nebo

c) za každých započatých 15 minut řízení a cesty
nutné k dostavení se na místo řízení a zpět ve
dnech pracovního volna nebo pracovního klidu
100 Kč.

(3) Náklady celního úřadu za řízení provedené
mimo celní prostor jsou také

a) náklady celním úřadem prokázaných jízdních vý-
dajů1), nebo

b) náhrada za používání silničních motorových vozi-
del celního úřadu při pracovních cestách1).

§ 3

Doplňující náležitosti celního prohlášení
pro celní a daňové účely

(K § 105 odst. 1 celního zákona)

Doplňující náležitosti celního prohlášení pro celní
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1) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.



a daňové účely jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vy-
hlášce.

§ 4

Vzor celního prohlášení pro osoby
požívající výsad a imunit

(K § 237e odst. 1 celního zákona)

Vzor celního prohlášení pro osoby požívající vý-
sad a imunit je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce.

Vzory

(K § 260m celního zákona)

§ 5

Vzor záruční listiny pro zajištění celního a daňo-
vého dluhu soubornou jistotou je stanoven v přílo-
ze č. 3 k této vyhlášce.

§ 6

Vzor osvědčení, jímž prokazuje uživatel údaje sta-
novené v rozhodnutí o povolení zajišťovat celní a da-
ňový dluh soubornou jistotou, je stanoven v příloze č. 4
k této vyhlášce.

§ 7

(1) Oprávnění fyzické osoby činit úkony jménem
uživatele souborné jistoty se v osvědčení potvrdí tak, že
na zadní straně osvědčení v bodě 10 se uvede jméno,
popřípadě jména, a příjmení oprávněné osoby a její
podpisový vzor, které uživatel souborné jistoty opatří
svým podpisem v bodě 11. Nepoužité rubriky na zadní
straně osvědčení může uživatel souborné jistoty pro-
škrtnout, pokud je nepředpokládá využít pro další
oprávnění. Do proškrtnutých rubrik nelze žádné údaje
uvádět. Zápis o oprávnění osoby může uživatel sou-
borné jistoty kdykoliv zrušit přeškrtnutím jména a pří-
jmení oprávněné osoby s uvedením data a poznámky
„Zrušeno“. Předložením osvědčení prokazují opráv-
něné osoby, uvedené uživatelem souborné jistoty na
jeho zadní straně, že jsou oprávněny za uživatele sou-
borné jistoty jednat v rozsahu uvedených právních
úkonů a zajišťovat celní a daňový dluh soubornou jis-
totou.

(2) Osvědčení se vyplňuje psacím strojem, tiskem
nebo jinak strojopisem, nikoliv ručně. Text zapsaný na
přední straně osvědčení není přípustné po jeho vydání
přepisovat, jinak měnit ani doplňovat. Do předepsa-
ných odstavců v jednotlivých rubrikách na zadní straně

lze zapisovat pouze vyhrazené údaje, které nelze pře-
pisovat, jinak měnit ani doplňovat, pokud nejde o zá-
pisy podle odstavce 1 věty čtvrté.

§ 8

Tiskopis osvědčení má formát 210 x 148 mm a je
opatřen gravírovaným podtiskem v barvě modré, na
kterém je viditelné každé mechanické nebo chemické
padělání. Pro výrobu tiskopisu se používá bílý bez-
dřevý papír o plošné hmotnosti nejméně 100 g/m2.
Tiskopis osvědčení obsahuje název nebo značku tis-
kárny a označení tiskopisu.

§ 9

Vzor záruční listiny pro zajištění celního a daňo-
vého dluhu jednotlivou jistotou s použitím záručního
dokladu je stanoven v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 10

(1) Vzor Záručního dokladu jednotlivé jistoty
(dále jen „záruční doklad“), který je záručním dokla-
dem podle § 9, je stanoven v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(2) Tiskopis Záručního dokladu je formátu
148 x 105 mm a je opatřen gravírovaným podtiskem
v barvě zelené, na kterém je viditelné každé mechanické
nebo chemické padělání. Pro výrobu tiskopisů se pou-
žívá bílý bezdřevý papír o plošné hmotnosti nejméně
55 g/m2. Tiskopis Záručního dokladu obsahuje název
nebo značku tiskárny, označení tiskopisu a sériové číslo
pro rozlišení jednotlivých tiskopisů.

§ 11

Vzor záruční listiny pro zajištění celního a daňo-
vého dluhu jednotlivou jistotou s použitím záruční lis-
tiny je stanoven v příloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 12

Stanovení operací, při kterých může být celní
a daňový dluh zajištěn soubornou jistotou

(K § 260f odst. 1 celního zákona)

Je-li zajištění celního a daňového dluhu soubornou
jistotou dostatečné, může být toto zajištění použito
u všech operací stanovených v záruční listině, u kterých
je zajištění celního a daňového dluhu povinné nebo je
celním úřadem požadováno.
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§ 13

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 171/2011 Sb., kterou se provádějí ně-
která ustanovení celního zákona, se zrušuje.

§ 14
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2013.

Ministr

Ing. Kalousek v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 421/2012 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 421/2012 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 421/2012 Sb.

Sbírka zákonů č. 421 / 2012Strana 5452 Částka 154



Příloha č. 4 k vyhlášce č. 421/2012 Sb.
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Příloha č. 5 k vyhlášce č. 421/2012 Sb.
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Příloha č. 6 k vyhlášce č. 421/2012 Sb.
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Příloha č. 7 k vyhlášce č. 421/2012 Sb.
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422

VYHLÁŠKA

ze dne 23. listopadu 2012

o stanovení minimální prahové hodnoty pro počet a objem dovozních operací,
které jsou dostatečné pro vydání osvědčení schváleného hospodářského subjektu

Ministerstvo financí stanoví podle § 9 odst. 5 zá-
kona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve
znění zákona č. 407/2012 Sb.:

§ 1

Hospodářský subjekt, který žádá o vydání osvěd-
čení schváleného hospodářského subjektu podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie1), musí v daném

kalendářním roce dosáhnout minimálního počtu 40 do-
vozních operací a současně souhrnné množství dováže-
ných produktů rybolovu v rámci těchto dovozních
operací musí dosáhnout alespoň 50 000 kg.

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2013.

Ministr:

Ing. Kalousek v. r.
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1) Čl. 16 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění
nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/
/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999, v platném znění.
Čl. 10 nařízení Komise (ES) č. 1010/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, kterým
se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybo-
lovu, v platném znění.
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VYHLÁŠKA

ze dne 22. listopadu 2012

o zvyšování důchodů vyplácených z pojistné smlouvy o pojištění důchodu

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle
§ 110 odst. 2 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém
spoření, k provedení § 18 odst. 2 zákona č. 426/2011
Sb., o důchodovém spoření:

§ 1

Důchod vyplácený z pojistné smlouvy o pojištění
důchodu uzavřené na základě zákona o důchodovém
spoření, jehož výplata započala nejpozději 31. prosince

kalendářního roku, který předchází kalendářnímu
roku, do něhož spadá den, od něhož se důchod zvyšu-
je, se zvyšuje od první splátky důchodu splatné po
31. březnu každého kalendářního roku o 2 % částky,
která náleží ke dni, od něhož se důchod zvyšuje.

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2013.

Ministryně:

Ing. Müllerová v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 12. listopadu 2012,

kterou se mění vyhláška č. 433/2009 Sb., o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny
a zajišťovny, ve znění vyhlášky č. 359/2010 Sb.

Česká národní banka stanoví podle § 136 odst. 1
písm. r) zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, a pod-
le § 110 odst. 1 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém
spoření, k provedení § 24 odst. 1 tohoto zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 433/2009 Sb., o způsobu předkládání,
formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny,
ve znění vyhlášky č. 359/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se na konci písmene h) tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i) rozsah, formu a lhůty pro předkládání výkazů
o provozování pojištění důchodu podle § 24
odst. 1 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém
spoření.“.

2. V § 3 odst. 1 písm. c) se slovo „vztahují“ na-
hrazuje slovem „vztahuje“.

3. V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) ročně a předkládá do 45 kalendářních dnů po
skončení sledovaného kalendářního roku, k němuž
se vztahuje, výkaz POJ (ČNB) 30-01 „Vybrané
ukazatele za odvětví životního pojištění týkajícího
se délky lidského života“.“.

4. V § 5 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) ročně a předkládá do 45 kalendářních dnů po
skončení sledovaného kalendářního roku, k němuž
se vztahuje, výkaz POJ (ČNB) 30-01 „Vybrané
ukazatele za odvětví životního pojištění týkajícího
se délky lidského života“.“.

5. V § 7 se na konci písmene b) tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) ročně a předkládá do 45 kalendářních dnů po
skončení sledovaného kalendářního roku, k němuž
se vztahuje, výkaz POJ (ČNB) 30-01 „Vybrané
ukazatele za odvětví životního pojištění týkajícího
se délky lidského života“.“.

6. V Příloze č. 1 se za výkaz POJ (ČNB) 15 – 04
Doplňkové informace k finančním výkazům pojišťov-
ny/zajišťovny, vkládá nový výkaz, který zní:

„Výkaz: POJ (ČNB) 30 – 01
Název: Vybrané ukazatele za odvětví životního pojiš-
tění týkajícího se délky lidského života
Obsah:
Výkaz POJ (ČNB) 30 – 01 „Vybrané ukazatele za od-
větví životního pojištění týkajícího se délky lidského
života“ obsahuje údaje týkající se počtu smluv a vybra-
ných finančních ukazatelů životního pojištění dle čás-
ti A, bodu IX přílohy č. 1 k zákonu č. 277/2009 Sb.,
o pojišťovnictví, v rozdělení podle typu důchodu. Jed-
notlivé typy důchodů jsou uvedené v § 18 odst. 1 zá-
kona o důchodovém spoření.

Část 1 Vybrané ukazatele
Datová oblast:
DOPO30_11
Název:
Vybrané ukazatele odvětví životního pojištění týkají-
cího se délky lidského života
Obsah:
Datová oblast obsahuje počet smluv, počet nově uza-
vřených smluv, předepsané hrubé pojistné, předepsané
hrubé pojistné očištěné od zajištění, hrubou výši ná-
kladů na pojistná plnění, podíl zajišťovatelů na nákla-
dech na pojistná plnění a pořizovací náklady na pojistné
smlouvy. Dalšími položkami jsou hrubá výše technic-
kých rezerv, čistá výše technických rezerv, výnosy
z umístění technických rezerv a nespotřebovaná část
pojistného v důsledku příznivějšího průběhu pojištění
důchodu. Všechny údaje jsou sledovány podle jednot-
livých typů důchodů uvedených v § 18 odst. 1 zákona
o důchodovém spoření.“.

7. V Příloze č. 1, výkaz POJ (ČNB) 46 – 04 Vý-
kaz pojišťovny/zajišťovny o skladbě finančního
umístění, Část 1 Finanční umístění 1, Datová oblast:
DOPO46_41 Dluhové cenné papíry, Obsah, se slova
„vztah ke způsobu ocenění cenného papíru“ nahrazují
slovy „účetní klasifikace portfolií finančních aktiv, pod-
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řízenost nebo zástava finančního umístění,“ a za slova
„bez investičního životního pojištění“ se vkládají slova
„a z toho účetní hodnota aktiv použitých ke krytí re-
zerv životního pojištění týkajícího se délky lidského
života,“.

8. V Příloze č. 1, výkaz POJ (ČNB) 46 – 04 Vý-
kaz pojišťovny/zajišťovny o skladbě finančního umís-
tění, Část 1 Finanční umístění 1, Datová oblast:
DOPO46_42 Majetkové cenné papíry, Obsah, se za
slova „příslušnost ke skupině,“ vkládají slova „podří-
zenost nebo zástava finančního umístění,“ a za slova
„bez investičního životního pojištění“ se vkládají slova
„a z toho účetní hodnota aktiv použitých ke krytí re-
zerv životního pojištění týkajícího se délky lidského
života,“.

9. V Příloze č. 1, výkaz POJ (ČNB) 46 – 04 Vý-
kaz pojišťovny/zajišťovny o skladbě finančního umís-
tění, Část 1 Finanční umístění 1, Datová oblast:
DOPO46_43 Půjčky, úvěry a jiné pohledávky, Obsah,
se za slova „byla půjčka či úvěr poskytnuty,“ vkládají
slova „podřízenost nebo zástava finančního umístění,“
a za slova „bez investičního životního pojištění“ se
vkládají slova „a z toho účetní hodnota dluhu použi-
tého ke krytí rezerv životního pojištění týkajícího se
délky lidského života,“.

10. V Příloze č. 1, výkaz POJ (ČNB) 46 – 04 Vý-
kaz pojišťovny/zajišťovny o skladbě finančního umís-
tění, Část 1 Finanční umístění 1, Datová oblast:
DOPO46_44 Ostatní pohledávky, Obsah, se za slova
„bez investičního životního pojištění“ vkládají slova
„a z toho účetní hodnota pohledávky použité ke krytí
rezerv životního pojištění týkajícího se délky lidského
života,“.

11. V Příloze č. 1, výkaz POJ (ČNB) 46 – 04 Vý-
kaz pojišťovny/zajišťovny o skladbě finančního umís-
tění, Část 1 Finanční umístění 1, Datová oblast:
DOPO46_45 Směnky, Obsah, se za slova „bez inves-
tičního životního pojištění“ vkládají slova „a z toho
účetní hodnota směnky použité ke krytí rezerv život-
ního pojištění týkajícího se délky lidského života,“.

12. V Příloze č. 1, výkaz POJ (ČNB) 46 – 04 Vý-
kaz pojišťovny/zajišťovny o skladbě finančního umís-
tění, Část 1 Finanční umístění 1, Datová oblast:
DOPO46_46 Nemovitosti, Obsah, se za slova „bez
investičního životního pojištění“ vkládají slova „a z to-
ho účetní hodnota nemovitosti použité ke krytí rezerv
životního pojištění týkajícího se délky lidského ži-
vota,“.

13. V Příloze č. 1, výkaz POJ (ČNB) 46 – 04 Vý-
kaz pojišťovny/zajišťovny o skladbě finančního umís-
tění, Část 1 Finanční umístění 1, Datová oblast:
DOPO46_47 Nemovitosti, souhrn, Obsah, se za slova
„bez investičního životního pojištění“ vkládají slova
„a z toho účetní hodnota nemovitosti použité ke krytí
rezerv životního pojištění týkajícího se délky lidského
života,“.

14. V Příloze č. 1, výkaz POJ (ČNB) 46 – 04 Vý-
kaz pojišťovny/zajišťovny o skladbě finančního umís-
tění, Část 1 Finanční umístění 1, Datová oblast:
DOPO46_48 Vklady a vklady potvrzené vkladovým
certifikátem, listem, Obsah, se za slova „měna, ve které
je vklad veden,“ vkládají slova „podřízenost nebo zá-
stava finančního umístění,“ a za slova „bez investičního
životního pojištění“ se vkládají slova „a z toho účetní
hodnota vkladu použitého ke krytí rezerv životního
pojištění týkajícího se délky lidského života,“.

15. V Příloze č. 1, výkaz POJ (ČNB) 46 – 04 Vý-
kaz pojišťovny/zajišťovny o skladbě finančního umís-
tění, Část 1 Finanční umístění 1, Datová oblast:
DOPO46_49 Předměty a díla umělecké kulturní hod-
noty, Obsah, se za slova „bez investičního životního
pojištění“ vkládají slova „a z toho účetní hodnota aktiv
použitých ke krytí rezerv životního pojištění týkajícího
se délky lidského života,“.

16. V Příloze č. 1, výkaz POJ (ČNB) 46 – 04 Vý-
kaz pojišťovny/zajišťovny o skladbě finančního umís-
tění, Část 1 Finanční umístění 1, Datová oblast:
DOPO46_50 Pohledávky za zajišťovnami, Obsah, se
za slova „bez investičního životního pojištění“ vkládají
slova „a z toho účetní hodnota pohledávky použité ke
krytí rezerv životního pojištění týkajícího se délky lid-
ského života,“.

17. V Příloze č. 1, výkaz POJ (ČNB) 46 – 04 Vý-
kaz pojišťovny/zajišťovny o skladbě finančního umís-
tění, Část 1 Finanční umístění 1, Datová oblast:
DOPO46_51 Deriváty, Obsah, se za slova „bez inves-
tičního životního pojištění“ vkládají slova „a z toho
účetní (reálná) hodnota zajišťovacího derivátu použi-
tého ke krytí rezerv životního pojištění týkajícího se
délky lidského života,“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2013.

Guvernér:

Ing. Singer, Ph.D., v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 12. listopadu 2012

o předkládání informací penzijní společností České národní bance

Česká národní banka stanoví podle § 110 odst. 1
zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, k pro-
vedení § 69 odst. 4 tohoto zákona, podle § 170 odst. 1
zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spo-
ření, k provedení § 119 odst. 4 tohoto zákona a podle
§ 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní
bance, ve znění zákona č. 57/2006 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví rozsah, strukturu, formu,
periodicitu, lhůty a způsob zasílání informací penzijní
společností České národní bance.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) obhospodařovaným fondem důchodový fond,
účastnický fond a transformovaný fond obhospo-
dařovaný penzijní společností,

b) datovým souborem seskupení údajů s předem
definovanými datovými strukturami, které jsou
informačním systémem metodicky popsány, zpra-
covávány a předávány jako celek,

c) zabezpečovací značkou údaje v elektronické podo-
bě, které jsou připojeny k datové zprávě a které
splňují tyto požadavky:

1. jsou jednoznačně spojené s označující osobou
a umožňují její identifikaci prostřednictvím vy-
daného certifikátu,

2. byly vytvořeny a připojeny k datové zprávě
pomocí prostředků pro vytváření bezpečnost-
ních značek, které označující osoba může
udržet pod svou výhradní kontrolou, a

3. jsou k datové zprávě, ke které se vztahují, při-
pojeny takovým způsobem, že je možné zjistit
jakoukoli následnou změnu dat.

§ 3

Přehled předkládaných výkazů

(1) Penzijní společnost sestavuje

a) k poslednímu dni kalendářního měsíce a předkládá
do 20 dnů po skončení kalendářního měsíce, k ně-
muž se vztahují, tyto výkazy:

1. PSP (ČNB) 10-12 „Měsíční rozvaha penzijní
společnosti/fondu“,

2. PSP (ČNB) 20-12 „Měsíční výkaz zisku a ztráty
penzijní společnosti/fondu“ a

3. PSP (ČNB) 30-12 „Hlášení o důchodové/pen-
zijní jednotce“,

b) k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí a před-
kládá do 30 dnů po skončení kalendářního
čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:

1. PSP (ČNB) 50-04 „Hlášení o organizační
struktuře penzijní společnosti“,

2. PSP (ČNB) 31-04 „Hlášení o přijatých a vypla-
cených prostředcích penzijní společností “ a

3. PSP (ČNB) 32-04 „Hlášení o kapitálu a kapitá-
lových požadavcích penzijní společnosti“.

(2) Penzijní společnost dále sestavuje za každý ob-
hospodařovaný fond jednotlivě k poslednímu dni ka-
lendářního měsíce a předkládá do 20 dnů po skončení
kalendářního měsíce, k němuž se vztahují, tyto výkazy:

a) PSP (ČNB) 10-12 „Měsíční rozvaha penzijní spo-
lečnosti/fondu“,

b) PSP (ČNB) 20-12 „Měsíční výkaz zisku a ztráty
penzijní společnosti/fondu“ a

c) PSP (ČNB) 34-12 „Hlášení o skladbě portfolia ob-
hospodařovaného fondu“.

§ 4

Společná ustanovení pro sestavování výkazů

(1) Obsah výkazů podle § 3 je uveden v příloze
k této vyhlášce. Výkazy se sestavují podle stavu ke
konci období, k němuž se vztahují, pokud není v pří-
loze uvedeno jinak.

(2) Penzijní společnost postupuje při sestavování
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předkládaných výkazů s přihlédnutím k jejich povaze
v souladu s právními předpisy upravujícími vedení
účetnictví a sestavování účetní závěrky1) nebo s mezi-
národními účetními standardy upravenými právem
Evropské unie2).

(3) Penzijní společnost 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 a platným ke dni
sestavení výkazu. Měny, které nejsou obsaženy v kur-
zech devizového trhu vyhlášených Českou národní
bankou, se přepočítávají oficiálním středním kurzem
centrální banky příslušné země, popřípadě aktuálním
kurzem mezibankovního trhu k americkému dolaru
nebo euru.

(4) Penzijní společnost oceňuje aktiva a pasiva po-
dle stavu ke dni sestavení výkazu.

§ 5

Další informace předkládané České národní bance

(1) Penzijní společnost předkládá České národní
bance výroční zprávy podle právního předpisu upravu-
jícího účetnictví za sebe a jednotlivé obhospodařované
fondy v elektronické podobě stanovené právním před-
pisem o digitalizaci obchodního rejstříku3). Výroční
zpráva v elektronické podobě podepsaná uznávaným
elektronickým podpisem4) je předkládána na elektro-
nickou adresu podatelny České národní banky nebo
prostřednictvím veřejné datové sítě do datové
schránky5).

(2) Pokud velikost datové zprávy neumožňuje za-
sílání elektronickou poštou ani prostřednictvím datové
schránky, zašle penzijní společnost výroční zprávu po-
dle odstavce 1 v elektronické podobě na technickém
nosiči dat na adresu České národní banky.

§ 6

Způsob a forma předkládání výkazů

(1) Penzijní společnost zasílá České národní bance
výkazy podle § 3 v elektronické podobě jako datové
zprávy a ve struktuře a formě datových souborů, které
jsou dostupné prostřednictvím

a) programové aplikace České národní banky pro
sběr dat od nebankovních subjektů (SDNS), která
je dostupná způsobem umožňujícím dálkový pří-
stup,

b) vlastní programové aplikace penzijní společnosti
umožňující elektronickou výměnu informací
(EDI/EDIFACT), nebo

c) vlastní programové aplikace penzijní společnosti
používající pro předání výkazu webové služby
České národní banky pro sběr dat (SDNS-WS).

(2) Datové zprávy zasílané prostřednictvím pro-
gramových aplikací uvedených v odstavci 1 písm. a)
a c) podepíše kontaktní osoba uznávaným elektronic-
kým podpisem.

(3) Datové zprávy zasílané prostřednictvím pro-
gramové aplikace uvedené v odstavci 1 písm. b) označí
penzijní společnost zabezpečovací značkou založenou
na certifikátu vydaném Českou národní bankou.

§ 7

Opravy a změny ve výkazech

(1) Je-li po předložení výkazů České národní
bance zjištěna chyba nebo provedena změna v údajích
výkazu, předloží penzijní společnost výkaz s uprave-
nými údaji České národní bance opětovně bez zbyteč-
ného odkladu. Pokud oprava ovlivní údaje i v jiných
výkazech nebo výkazy k dalším časovým obdobím,
opraví penzijní společnost též všechny tyto navazující
výkazy.

(2) Pokud dojde ve výkazu sestaveném k posled-
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nímu dni kalendářního roku ke změně vykazovaného
údaje na základě ověření účetní závěrky auditorem,
penzijní společnost předloží výkaz opětovně s oprave-
nými údaji nejpozději do 20 dnů po auditu účetní zá-
věrky. Pokud oprava ovlivní údaje v jiném výkazu
nebo výkazech k dalším časovým obdobím, opraví pen-
zijní společnost též všechny tyto navazující výkazy.

(3) Opravené výkazy penzijní společnost předloží
ve lhůtě podle odstavce 1 nebo 2 České národní bance
způsobem stanoveným v § 6 společně s informací o ob-
sahu a důvodu opravy.

§ 8

Zajištění organizačních předpokladů
pro předkládání výkazů

(1) Penzijní společnost, která sestavuje a předkládá
výkazy České národní bance pomocí aplikace uvedené
v § 6 odst. 1 písm. a) nebo c), sdělí České národní
bance

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení kontaktních
osob,

b) adresu pracoviště, telefonní číslo a adresu elektro-
nické pošty těchto osob a

c) číslo kvalifikovaného certifikátu, včetně názvu
a identifikačního čísla osoby poskytovatele certifi-
kačních služeb, který jej vydal.

(2) Penzijní společnost informuje Českou národní
banku bez zbytečného odkladu o změnách údajů uve-
dených v odstavci 1.

§ 9

Přechodná ustanovení

(1) Penzijní společnost za sebe a obhospodařovaný
transformovaný fond sestaví ke dni účinnosti této vy-
hlášky a předloží do 20. dne od nabytí účinnosti této
vyhlášky výkaz PSP (ČNB) 10-12 „Měsíční rozvaha
penzijní společnosti /fondu“.

(2) Pro povinnost sestavit a předložit výkazy nebo
informace, které se vztahují k období do 31. prosince
2012, platí vyhláška č. 302/2010 Sb.

§ 10

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 302/2010 Sb., o předkládání výkazů
a dalších informací penzijními fondy České národní
bance pro účely dohledu se zrušuje.

§ 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2013.

Guvernér:

Ing. Singer, Ph.D., v. r.
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SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 28. listopadu 2012

o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí
a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)

Český statistický úřad ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, oznamuje s účinností od 1. ledna 2013 aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace
nemocí a přidružených zdravotních problémů (dále jen „MKN-10“).

Aktualizované znění klasifikace MKN-10 nahrazuje dosavadní MKN-10, kterou Český statistický úřad
aktualizoval sdělením č. 340/2011 Sb., o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených
zdravotních problémů (MKN-10), platnou od 1. ledna 2012.

MKN-10 je určena zejména pro statistiku příčin smrti, pro sledování zdravotního stavu obyvatel (např.
zdravotnické registry, pracovní neschopnost) a pro účely zdravotního a sociálního pojištění. Náležitosti a podrob-
nosti použití MKN-10 určují metodické pokyny pro jednotlivé agendy a práce, kde je tato klasifikace požadována.

Platné znění aktualizované MKN-10 bude k dispozici v elektronické podobě na internetových strán-
kách Ministerstva zdravotnictví (www.mzcr.cz) a Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky
(www.uzis.cz).

Předsedkyně:

doc. Ing. Ritschelová, CSc., v. r.
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SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 28. listopadu 2012

o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)

Český statistický úřad ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, oznamuje s účinností od 1. ledna 2013 aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pa-
cientů IR-DRG (dále jen „klasifikace IR-DRG“).

Klasifikace IR-DRG (International Refined Diagnosis Related Groups – Mezinárodní zpřesněné skupiny
vztažené k diagnóze) umožňuje klasifikovat pacienty v akutní nemocniční péči na základě jejich klinické po-
dobnosti a srovnatelnosti nákladů na jejich nemocniční pobyt.

Pro klasifikaci IR-DRG se pro rok 2013 vydává definiční manuál, verze 010 (formát pdf), program pro
automatizované zařazování případů do DRG podle této klasifikace (tzv. grouper), česká verze 010 a závazné
metodické materiály a číselníky pro použití v rámci klasifikace IR-DRG, verze 010. Pro klasifikaci IR-DRG
pacientů v akutní nemocniční péči během roku 2011 je v platnosti definiční manuál, verze 008.2011 (formát pdf),
program pro automatizované zařazování případů do DRG podle této klasifikace (tzv. grouper), česká ver-
ze 008.2011 a závazné metodické materiály a číselníky pro použití v rámci klasifikace IR-DRG, ver-
ze 008.2011. Za vydání a distribuci výše uvedených materiálů odpovídá Ministerstvo zdravotnictví České repu-
bliky, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2.

Definiční manuál a grouper pro klasifikaci IR-DRG lze obdržet v elektronické podobě postupem uvedeným
na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví (www.mzcr.cz). Závazné metodické materiály a číselníky pro
použití v rámci klasifikace IR-DRG jsou rovněž zveřejněné na těchto webových stránkách.

Předsedkyně:

doc. Ing. Ritschelová, CSc., v. r.
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