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314

VYHLÁŠKA

ze dne 17. září 2013

o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí

Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3
a § 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní
bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo
použitelné předpisy Evropské unie1) obsah, formu,
lhůty a způsob sestavování a předkládání výkazů České
národní bance osobami, které náleží do sektoru finanč-
ních institucí podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího systém národních a regio-
nálních účtů v Evropské unii2) a nejsou bankou nebo
pobočkou zahraniční banky (dále jen „vykazující
osoba“), a stanoví rozsah vykazování pro určitý druh
údajů z hlediska statistické významnosti.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) fondem peněžního trhu fond kolektivního investo-
vání podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie upravujícího rozvahu sektoru měnových fi-
nančních institucí3),

b) fondem penzijní společnosti důchodový, účast-
nický nebo transformovaný fond, jehož majetek
obhospodařuje penzijní společnost,

c) cenným papírem i zaknihovaný cenný papír,

d) výkazem strukturovaný soubor údajů, které mají
věcné a formální vazby,

e) datovým souborem elektronické seskupení údajů
výkazu s předem definovanými datovými struktu-
rami, které jsou informačním systémem metodicky
popsány, zpracovávány a předávány jako celek,

f) zabezpečovací značkou údaje v elektronické podo-
bě, které jsou připojeny k datové zprávě a které

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 elektronic-
kých 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

Okruh vykazujících osob

Výkazy sestavují a předkládají tyto vykazující
osoby:

a) obhospodařovatel, kterým je

1. investiční společnost,

2. jiná osoba, která obhospodařuje investiční fond,

b) samosprávný investiční fond,

c) finanční instituce zapsaná v obchodním rejstříku
s předmětem činnosti, který převážně spadá do
ostatního finančního zprostředkování podle klasi-
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1) Čl. 5 Protokolu (č. 4) o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky.
Nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální
bankou, v platném znění.
Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 25/2009 ze dne 19. prosince 2008 o rozvaze sektoru měnových finančních
institucí (přepracované znění) (ECB/2008/32), v platném znění.
Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 958/2007 ze dne 27. července 2007 o statistice aktiv a pasiv investičních fondů
(ECB/2007/8).
Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 24/2009 ze dne 19. prosince 2008 o statistice aktiv a pasiv účelových finančních
společností zapojených do sekuritizačních transakcí (ECB/2008/30).
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 ze dne 12. ledna 2005 o statistice Společenství týkající se platební
bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic, v platném znění.

2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních
a regionálních účtů v Evropské unii.

3) Čl. 1a nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 25/2009, v platném znění.



fikace ekonomických činností (CZ-NACE 64.9),
a která v rámci svého podnikání jako svou rozho-
dující nebo podstatnou činnost poskytuje úvěry
nebo půjčky nebo uzavírá smlouvy obdobné po-
vahy, například finanční leasing, faktoring, spotře-
bitelský úvěr, financování splátkového prodeje,
a to včetně zahraniční osoby s obdobnou náplní
činnosti, která podniká na území České republiky
prostřednictvím pobočky (dále jen „zprostředko-
vatel financování aktiv“),

d) tuzemská pojišťovna, tuzemská zajišťovna a po-
bočka pojišťovny nebo zajišťovny z jiného člen-
ského státu nebo z třetího státu, která provozuje
pojišťovací nebo zajišťovací činnost na území Čes-
ké republiky (dále jen „pojišťovna“),

e) penzijní společnost,

f) účelová finanční společnost pro sekuritizaci podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie4)
nebo osoba, která podle přímo použitelného před-
pisu Evropské unie za předkládání výkazů účelové
finanční společnosti zapojené do sekuritizačních
transakcí odpovídá5) (dále jen „účelová finanční
společnost pro sekuritizaci“),

g) obchodník s cennými papíry nebo pobočka zahra-
ničního obchodníka s cennými papíry, která po-
skytuje investiční služby na území České repu-
bliky (dále jen „obchodník s cennými papíry“).

§ 4

Výkazy investičního fondu

(1) Obhospodařovatel k poslednímu dni každého
kalendářního měsíce sestavuje jednotlivě za každý jím
obhospodařovaný investiční fond výkaz

a) FKI (ČNB) 1-12 „Měsíční bilance aktiv a pasiv
investičního fondu“,

b) FKI (ČNB) 3-12 „Měsíční přehled držených a vy-
daných účastnických cenných papírů investičního
fondu“,

c) FKI (ČNB) 4-12 „Měsíční výkaz o změnách v oce-
nění investičního fondu“.

(2) Výkazy podle odstavce 1 obhospodařovatel
předkládá České národní bance vždy do 25 dnů násle-
dujícího měsíce, s výjimkou výkazu sestavovaného za
fond peněžního trhu, který obhospodařovatel před-
kládá České národní bance vždy do 15 dnů následují-
cího měsíce.

(3) Obhospodařovatel fondu kvalifikovaných
investorů k poslednímu dni každého kalendářního mě-

síce sestavuje a předkládá České národní bance jednot-
livě za každý jím obhospodařovaný fond výkaz FKI
(ČNB) 5-12 „Měsíční výkaz fondu kvalifikovaných in-
vestorů o objemu vydaných a odkoupených podílo-
vých listů/investičních akcií“, a to vždy do 30 dnů ná-
sledujícího měsíce.

(4) Obhospodařovatel investičního fondu, který je
akciovou společností s proměnným základním kapitá-
lem, která vytváří podfondy, sestavuje a předkládá vý-
kazy podle odstavců 1 až 3 jednotlivě za každý z těchto
podfondů.

(5) Samosprávný investiční fond sestavuje a před-
kládá České národní bance výkazy podle odstavců 1
až 3. Pokud je samosprávný investiční fond akciovou
společností s proměnným základním kapitálem, která
vytváří podfondy, sestavuje a předkládá výkazy podle
odstavců 1 až 3 jednotlivě za každý z těchto podfondů.

(6) Obsah výkazů podle odstavců 1 a 3 je stanoven
v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 5

Výkazy zprostředkovatele financování aktiv

(1) Zprostředkovatel financování aktiv ke konci
každého kalendářního čtvrtletí sestavuje a předkládá
České národní bance výkaz OFZ (ČNB) 3-04
„Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv zprostředkovatele fi-
nancování aktiv“, a to vždy do 20 dnů druhého měsíce
následujícího po skončení čtvrtletí.

(2) Zprostředkovatel financování aktiv, který v bi-
lanci aktiv a pasiv vykazuje položky ve vztahu k zahra-
ničí,

a) k poslednímu dni každého kalendářního měsíce
sestavuje a předkládá České národní bance výkaz
PB (ČNB) 61-12 „Měsíční výkaz o úvěrech a vkla-
dech ve vztahu k zahraničí“, a to vždy do 25 dnů
následujícího měsíce,

b) ke konci každého kalendářního čtvrtletí sestavuje
a předkládá České národní bance výkaz PB (ČNB)
62-04 „Čtvrtletní výkaz – splátkový kalendář
dlouhodobých finančních úvěrů přijatých ze za-
hraničí“, a to vždy do 30 dnů následujících po
skončení čtvrtletí,

c) ke konci každého kalendářního roku sestavu-
je a předkládá České národní bance výkaz PB
(ČNB) 63-01 „Roční výkaz o přímých zahranič-
ních investicích“, a to vždy do 30 dnů následují-
cích po skončení roku.
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4) Čl. 1 bod 1) nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 24/2009.
5) Čl. 2 odst. 3 nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 24/2009.



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

§ 6

Výkazy pojišťovny

(1) Pojišťovna k poslednímu dni každého kalen-
dářního měsíce sestavuje a předkládá České národní
bance výkaz V (ČNB) 28-12 „Měsíční přehled drže-
ných zahraničních cenných papírů“, a to vždy do
20 dnů následujícího měsíce.

(2) Pojišťovna ke konci každého kalendářního
čtvrtletí sestavuje a předkládá České národní bance vý-
kaz POJ (ČNB) 11-04 „Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv
pojišťovny“, a to vždy do 30 dnů následujících po
skončení čtvrtletí.

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

§ 7

Výkaz penzijní společnosti

(1) Penzijní společnost ke konci každého kalen-
dářního čtvrtletí sestavuje výkaz PEF (ČNB) 12-04
„Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv penzijní společnosti/
/fondu penzijní společnosti“, a to samostatně za pen-
zijní společnost a za každý jednotlivý fond penzijní
společnosti.

(2) Výkaz podle odstavce 1 penzijní společnost
předkládá České národní bance vždy do 30 dnů násle-
dujících po skončení čtvrtletí.

(3) Obsah výkazu podle odstavce 1 je stanoven
v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 8

Výkazy účelové finanční společnosti pro sekuritizaci

(1) Účelová finanční společnost pro sekuritizaci
ke konci každého kalendářního čtvrtletí sestavuje vý-
kaz

a) OFZ (ČNB) 90-04 „Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv
účelové finanční společnosti pro sekuritizaci“,

b) OFZ (ČNB) 91-04 „Čtvrtletní přehled držených
cenných papírů účelové finanční společnosti pro
sekuritizaci“,

c) OFZ (ČNB) 20-04 „Čtvrtletní výkaz o finančních
transakcích účelové finanční společnosti pro seku-
ritizaci“.

(2) Výkazy podle odstavce 1 účelová finanční spo-
lečnost pro sekuritizaci předkládá České národní bance
vždy do 25 dnů následujících po skončení čtvrtletí.

(3) Obsah výkazů podle odstavce 1 je stanoven
v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 9

Výkazy obchodníka s cennými papíry

(1) Obchodník s cennými papíry k poslednímu
dni každého kalendářního měsíce sestavuje a předkládá
České národní bance výkaz V (ČNB) 28-12 „Měsíční
přehled držených zahraničních cenných papírů“, a to
vždy do 20 dnů následujícího měsíce.

(2) Obchodník s cennými papíry ke konci kaž-
dého kalendářního čtvrtletí sestavuje a předkládá České
národní bance výkaz P (ČNB) 3-04 „Předpokláda-
ná inkasa nerezidentů z tuzemských cenných papí-
rů“, a to vždy do 20 dnů následujících po skončení
čtvrtletí.

(3) Obsah výkazů podle odstavců 1 a 2 je stanoven
v příloze č. 6 k této vyhlášce.

§ 10

Hledisko statistické významnosti

(1) Vykazující osoba po obdržení informace
o uplatnění hlediska statistické významnosti předkládá
České národní bance jednou ročně pouze hodnotu cel-
kových aktiv vykazovaných podle této vyhlášky podle
stavu k 31. prosinci, a to doručením v listinné nebo
elektronické formě do 20. února následujícího kalen-
dářního roku.

(2) Dojde-li následně ke statisticky významné
změně v objemu vykazovaných aktiv, Česká národ-
ní banka sdělí vykazující osobě, že již nebude předklá-
dat hodnotu celkových aktiv podle odstavce 1 a vyka-
zující osoba sestavuje a předkládá výkaz podle této
vyhlášky.

(3) Statistická významnost se pro účely této vy-
hlášky zjišťuje podílem aktiv vykazující osoby na cel-
kovém objemu aktiv všech vykazujících osob v daném
okruhu vykazujících osob.

Způsob sestavování výkazů

§ 11

(1) Vykazující osoba vytváří z údajů svého infor-
mačního systému datový soubor s hodnotami údajů,
který předává jako součást datové zprávy České ná-
rodní bance.

(2) Vykazující osoba použije při sestavování vý-
kazů údaje z vlastního účetnictví a další podklady
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platné ke dni sestavení výkazu a postupuje podle pra-
videl pro sestavování účetní závěrky6).

(3) Pro oceňování vykazovaných údajů se použí-
vají způsoby stanovené právním předpisem upravují-
cím vedení účetnictví7).

(4) Pro přepočet údajů v cizích měnách na údaje
vykazované v české měně použije vykazující osoba
kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní ban-
kou pro den sestavení výkazu. Jedná-li se o údaje o tran-
sakcích ve vztahu k zahraničí, použije se kurz devizo-
vého trhu vyhlášený pro den uskutečnění transakce,
nebo pro den, kdy bylo o transakci účtováno, anebo
se použije průměrný kurz devizového trhu za vykazo-
vané období. Pro přepočet údajů v cizích měnách, pro
něž Česká národní banka nevyhlašuje kurz devizového
trhu, postupuje vykazující osoba podle pravidel pro
sestavování účetní závěrky.

§ 12

Při vykazování údajů o pohledávkách a závazcích
vůči měnovým finančním institucím8), které jsou rezi-
denty9)

a) České republiky, používá vykazující osoba pro je-
jich identifikaci a klasifikaci „Seznam měnových
finančních institucí v České republice“ vydaný
a aktualizovaný Českou národní bankou, která
jej uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový
přístup,

b) členských států Evropské unie, s výjimkou České
republiky, používá vykazující osoba pro jejich
identifikaci a klasifikaci „Seznam měnových fi-
nančních institucí a institucí podléhajících mini-
málním rezervám“ vydaný a aktualizovaný Evrop-
skou centrální bankou, která jej uveřejňuje způso-
bem umožňujícím dálkový přístup.

Předkládání výkazů

§ 13

(1) Vykazující osoba předkládá výkazy České ná-

rodní bance 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 vykazující osoby
umožňující elektronickou výměnu informací
(EDI/EDIFACT), nebo

c) vlastní programové aplikace vykazující osoby,
která používá 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 podpisem10).

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

§ 14

(1) Pokud jsou předložené výkazy správné
a úplné, Česká národní banka prostřednictvím progra-
mové aplikace uvedené v § 13 odst. 1 potvrdí vykazu-
jící osobě jejich přijetí.

(2) Požaduje-li to Česká národní banka, vykazu-
jící osoba provede opravu nesprávných nebo neú-
plných výkazů, opravené výkazy ve stanovené lhůtě
předloží České národní bance způsobem stanoveným
v § 13 a v případě potřeby poskytne požadované vy-
světlení.

(3) Pokud vykazující osoba zjistí, že údaje dříve
předloženého výkazu nejsou správné, provede pro-
střednictvím programové aplikace uvedené v § 13
odst. 1 opravu dat tohoto výkazu a v případě potřeby
i dat výkazů souvisejících a neprodleně uvědomí o pro-
vedení, rozsahu a obsahu oprav Českou národní banku.
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6) 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.
Vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů.

7) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
8) Nařízení Rady (ES) č. 2533/98.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013.
Čl. 1 nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 25/2009, v platném znění.

9) Příloha A kapitola 1 bod 1.61 až 1.63 a kapitola 2 bod 2.04 až 2.11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/
/2013.

10) § 11 odst. 3 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém
podpisu), ve znění zákona č. 167/2012 Sb.



§ 15

(1) Dojde-li na základě ověření účetní závěrky au-
ditorem ke změnám vykazovaných údajů ve výkazech
sestavených k 31. prosinci a předložených České ná-
rodní bance podle této vyhlášky, sestaví a předloží vy-
kazující osoba tyto výkazy znovu s upravenými hod-
notami do 15 dnů po provedení odpovídajících změn
v účetnictví. Opětovné předložení výkazů sestavených
k 31. prosinci provede vykazující osoba formou
zvláštní dodatečné opravy z důvodu auditu.

(2) Pokud jsou ovlivněny úpravou údajů podle
odstavce 1 také další výkazy, vykazující osoba je sestaví
a předloží znovu. Opětovné předložení upravených vý-
kazů provede vykazující osoba formou běžné opravy
do 30 dnů po předložení upravených výkazů sestave-
ných k 31. prosinci.

§ 16

(1) Vykazující osoba, která sestavuje a předkládá
výkazy České národní bance pomocí programové apli-
kace uvedené v § 13 odst. 1 písm. a) nebo c), sdělí Čes-
ké národní bance

a) jména nejméně 2 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) Vykazující osoba sdělí České národní bance
bez zbytečného odkladu každou změnu údajů podle
odstavce 1.

(3) Pokud jsou výkazy sestavovány a předkládány
České národní bance pomocí programové aplikace uve-
dené v § 13 odst. 1 písm. b), Česká národní banka na
požádání vystaví certifikát určený k vytváření zabezpe-
čovací značky uvedené v § 13 odst. 3.

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 17

Přechodné ustanovení

Pro povinnost sestavit a předložit výkazy, které se

vztahují k období do 31. prosince 2013, se použije vy-
hláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a pod-
kladů České národní bance osobami, které náleží do
sektoru finančních institucí, ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 18

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací
a podkladů České národní bance osobami, které
náleží do sektoru finančních institucí.

2. Vyhláška č. 34/2006 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů
České národní bance osobami, které náleží do sek-
toru finančních institucí.

3. Vyhláška č. 385/2008 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkla-
dů České národní bance osobami, které náleží do
sektoru finančních institucí, ve znění vyhlášky
č. 34/2006 Sb.

4. Vyhláška č. 225/2010 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkla-
dů České národní bance osobami, které náleží do
sektoru finančních institucí, ve znění pozdějších
předpisů.

5. Vyhláška č. 291/2011 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkla-
dů České národní bance osobami, které náleží do
sektoru finančních institucí, ve znění pozdějších
předpisů.

6. Vyhláška č. 413/2012 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkla-
dů České národní bance osobami, které náleží do
sektoru finančních institucí, ve znění pozdějších
předpisů.

§ 19

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2014.

Guvernér:

Ing. Singer, Ph.D., v. r.
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. 314/2013 Sb.
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Příloha č. 5 k vyhlášce č. 314/2013 Sb.
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315

VYHLÁŠKA

ze dne 12. září 2013

o směnárenské činnosti

Česká národní banka stanoví podle § 26 zákona
č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, k provedení
§ 6 odst. 6, § 8 odst. 2, § 10 odst. 5 a § 15 odst. 2 tohoto
zákona:

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška stanoví

a) náležitosti žádosti o udělení povolení k činnosti
směnárníka a její přílohy,

b) náležitosti oznámení o změně údajů uvedených
v žádosti o povolení k činnosti směnárníka a jeho
přílohy,

c) náležitosti oznámení o umístění provozovny
a oznámení o změně umístění provozovny a

d) formu a způsob podání žádosti a oznámení podle
písmen a) až c).

(2) Vyhláška dále stanoví rozsah, formu, lhůty
a způsob poskytování informací o objemu směnáren-
ských obchodů provedených v jednotlivých měnách.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) dokladem vydaným cizím státem o bezúhonnosti
doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku tres-
tů1) ne starší 3 měsíců vydaný cizím státem,

1. jehož je fyzická osoba občanem, jakož i cizím
státem, ve kterém se fyzická osoba v posledních
3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než
6 měsíců,

2. v němž má nebo v posledních 3 letech měla
právnická osoba sídlo, jakož i cizím státem, ve
kterém právnická osoba má nebo v posledních
3 letech měla organizační složku podniku, po-
kud právní řád tohoto státu upravuje trestní
odpovědnost právnických osob,

b) dokladem o oprávnění k podnikání úplný výpis,
anebo jiný dokument, z evidence podnikatelů
nebo jiné evidence, podle jiného právního před-
pisu, anebo z obdobných evidencí v zahraničí, ob-
sahující údaje platné v době podání žádosti, včetně
informací o podaném návrhu na zápis do příslušné
evidence, který nebyl ke dni podání žádosti pro-
veden,

c) dokladem k posouzení důvěryhodnosti prohlášení
osoby, které obsahuje osobní údaje pro účely opa-
tření výpisu z evidence Rejstříku trestů a údaje
o profesní a podnikatelské integritě osoby za po-
sledních 10 let a které se týká zejména

1. pravomocného rozhodnutí o uložení sankce za
správní delikt nebo srovnatelného zahraničního
pravomocného rozhodnutí souvisejících s výko-
nem zaměstnání, funkce nebo podnikatelskou
činností této osoby,

2. pravomocného rozhodnutí o úpadku nebo za-
mítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek
majetku,

3. rozhodnutí o pozastavení nebo odnětí povolení
k podnikatelské nebo jiné činnosti, nejde-li
o odnětí na základě žádosti osoby, která je drži-
telem takovéhoto povolení,

4. odmítnutí souhlasu soudu nebo správního
orgánu s volbou, jmenováním nebo ustanove-
ním do funkce nebo s nabytím kvalifikované
účasti nebo k ovládnutí osoby, jestliže je takový
souhlas vyžadován, a

5. rozhodnutí o vyloučení z profesního sdružení,
komory nebo asociace,

d) identifikačními údaji

1. jméno, případně jména, příjmení, datum na-
rození, adresa bydliště, případně i sídlo, pokud
se liší od adresy bydliště, identifikační číslo oso-
by, pokud bylo přiděleno, jde-li o fyzickou
osobu, a
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2. obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační
číslo osoby, a nebylo-li přiděleno, datum
vzniku, jde-li o právnickou osobu,

e) společenskou smlouvou společenská smlouva, sta-
novy, zakladatelská listina nebo jiný dokument
obdobné povahy v závislosti na právní formě práv-
nické osoby.

§ 3

Žádost fyzické osoby o udělení povolení
k činnosti směnárníka

(1) Náležitostmi žádosti fyzické osoby o udělení
povolení k činnosti směnárníka jsou

a) identifikační údaje žadatele,

b) identifikační údaje skutečného majitele žadatele,
je-li skutečný majitel odlišný od žadatele, včetně
uvedení skutečností, na jejichž základě je tato
osoba skutečným majitelem, a

c) identifikační údaje osoby, která je vedoucí osobou
žadatele, je-li vedoucí osoba odlišná od žadatele
nebo skutečného majitele.

(2) Přílohami k žádosti jsou

a) doklad k posouzení důvěryhodnosti žadatele a oso-
by, která je vedoucí osobou žadatele, je-li vedoucí
osoba odlišná od žadatele,

b) doklad o dosaženém vzdělání vedoucí osoby ža-
datele, která skutečně řídí provozování směnáren-
ské činnosti,

c) doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti ža-
datele a každé vedoucí osoby žadatele a

d) prohlášení žadatele o způsobilosti k právním úko-
nům.

(3) V případě, že žadatel není skutečným majite-
lem, jsou přílohami k žádosti o udělení povolení k čin-
nosti směnárníka dále

a) doklad k posouzení důvěryhodnosti osoby skuteč-
ného majitele žadatele a

b) doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti sku-
tečného majitele žadatele.

§ 4

Žádost právnické osoby o udělení povolení
k činnosti směnárníka

(1) Náležitostmi žádosti právnické osoby o udě-
lení povolení k činnosti směnárníka jsou

a) identifikační údaje žadatele,

b) identifikační údaje skutečného majitele žadatele
včetně uvedení skutečností, na jejichž základě je
tato osoba skutečným majitelem, a

c) identifikační údaje vedoucí osoby žadatele.

(2) Přílohami k žádosti jsou

a) doklad o oprávnění k podnikání žadatele,

b) doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti ža-
datele, každé jeho vedoucí osoby a skutečného ma-
jitele,

c) doklad k posouzení důvěryhodnosti osoby žada-
tele, každé jeho vedoucí osoby a skutečného maji-
tele a

d) doklad o dosaženém vzdělání vedoucí osoby ža-
datele, která skutečně řídí provozování směnáren-
ské činnosti.

(3) Podává-li žádost o udělení povolení k činnosti
směnárníka zakladatel právnické osoby, která dosud
nevznikla, je přílohou k žádosti společenská smlouva
této právnické osoby. Pro ostatní náležitosti žádos-
ti a přílohy k ní se odstavec 1 a odstavec 2 písm. b)
až d) použijí obdobně. Dovolávají-li se tato ustanovení
žadatele, rozumí se tím právnická osoba, jejíž zaklada-
tel žádost podal.

§ 5

Oznámení o změně údajů uvedených v žádosti
o udělení povolení k činnosti směnárníka

(1) Náležitostmi oznámení o změně údajů uvede-
ných v žádosti o udělení povolení k činnosti směnár-
níka nebo v jejích přílohách jsou

a) identifikační údaje směnárníka,

b) změna údaje, k níž dochází, a

c) identifikační údaje osoby, u níž dochází ke změně,
včetně uvedení, zda jde o vedoucí osobu žadatele,
vedoucí osobu žadatele, která skutečně řídí činnost
směnárníka, nebo skutečného majitele žadatele.

(2) Přílohami k oznámení podle povahy oznamo-
vané skutečnosti za osobu, jíž se změna týká, jsou

a) doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti,

b) doklad k prokázání důvěryhodnosti osoby,

c) doklad o dosaženém vzdělání, nebo

d) prohlášení o způsobilosti k právním úkonům.
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§ 6

Oznámení o umístění provozovny

(1) Náležitostmi oznámení o umístění provo-
zovny jsou

a) identifikační údaje provozovatele,

b) adresa provozovny, případně jiná jednoznačná
identifikace místa k označení umístění provo-
zovny, kde bude směnárenská činnost provozo-
vána, a

c) datum, ke kterému bude v provozovně zahájena
činnost, nebo časové rozmezí, je-li již při ozná-
mení o umístění provozovny známo datum zahá-
jení a ukončení činnosti výkonu směnárenské čin-
nosti v této provozovně.

(2) Náležitostmi oznámení o změně údajů uvede-
ných v oznámení o umístění provozovny jsou

a) identifikační údaje provozovatele a

b) datum ukončení nebo změna data zahájení čin-
nosti.

§ 7

Forma a způsob podání žádosti a oznámení

(1) Žádost o povolení k činnosti směnárníka
včetně požadovaných příloh, oznámení o umístění pro-
vozovny a oznámení o změně údajů uvedených v ozná-
mení o umístění provozovny se podává v elektronické
podobě prostřednictvím internetové aplikace České ná-
rodní banky pro registraci subjektů.

(2) Přílohy k žádosti mají formát Portable Docu-
ment Format (přípona pdf) nebo, není-li možné použít
formát Portable Document Format (přípona pdf), jiný
formát běžně používaný v elektronickém styku, který
neumožňuje změnu obsahu.

(3) Oznámení změny údajů uvedených v žádosti
o povolení k činnosti směnárníka se podává v elektro-
nické podobě.

§ 8

Informace o provedených směnárenských obchodech

(1) Provozovatel, který v uplynulém kalendářním
roce nakoupil nebo prodal cizí měnu v objemu alespoň
20 000 000 Kč, ke konci každého kalendářního čtvrtletí
sestavuje výkaz DEV (ČNB) 26 – 04 „Nákup a prodej
cizí měny“ vyplněním elektronického formuláře, kde
uvede za všechny své provozovny souhrnné údaje o ob-

jemu směnárenských obchodů provedených v jednotli-
vých měnách za vykazované kalendářní čtvrtletí.

(2) Výkaz podle odstavce 1 provozovatel před-
kládá České národní bance vždy do 15 kalendářních
dnů po skončení kalendářního čtvrtletí prostřednictvím
internetové aplikace České národní banky pro sběr
informačních povinností.

(3) Pokud provozovatel zjistí, že údaje v dříve
předloženém výkazu nejsou správné, provede bez zby-
tečného odkladu prostřednictvím internetové aplikace
opravu údajů tohoto výkazu.

(4) Provozovatel sdělí České národní bance jméno
a příjmení, telefonní číslo a adresu elektronické pošty
kontaktní osoby pro předkládání výkazu podle od-
stavce 1.

(5) Provozovatel, který v uplynulém kalendářním
roce nedosáhl objemu nákupu nebo prodeje cizí měny
ve výši podle odstavce 1, předkládá České národní
bance jednou ročně za všechny provozovny souhrnné
údaje o celkovém objemu směnárenských obchodů za
vykazovaný kalendářní rok podle stavu k 31. prosinci,
a to doručením v elektronické nebo listinné formě do
20. února následujícího kalendářního roku.

(6) Předkládání výkazů způsobem uvedeným po-
dle této vyhlášky se nevztahuje na provozovatele, který
pravidelně sestavuje a předkládá České národní bance
výkazy obsahující údaje o směnárenských obchodech
podle jiných právních předpisů.

§ 9

Společná ustanovení

(1) Pokud povaha věci vylučuje předložení pří-
lohy k žádosti nebo oznámení vyžadované touto vy-
hláškou a není-li to z žádosti nebo oznámení dostatečně
zjevné, žadatel nebo oznamovatel odůvodní nepředlo-
žení přílohy na samostatné příloze k žádosti nebo
oznámení a tyto důvody přiměřeně doloží.

(2) Nevydává-li cizí stát výpis z evidence trestů
nebo rovnocenný doklad nebo existují-li právní nebo
jiné překážky pro předložení výpisu z evidence trestů,
předloží

a) fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti
učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož
je fyzická osoba občanem, nebo státu, ve kterém se
v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po
dobu delší než 6 měsíců,

b) právnická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti
učiněné před notářem nebo orgánem státu, ve kte-
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rém má právnická osoba sídlo, nebo státu, ve kte-
rém má nebo v posledních 3 letech měla organi-
zační složku podniku.

(3) Doklad podle odstavce 2 nesmí být starší než
3 měsíce.

§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu
2013.

Guvernér:

v z. prof. PhDr. Ing. Tomšík, Ph.D., v. r.
viceguvernér
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tislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z před-
cházejícího 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 2013 činí 6 000,– Kč, druhá záloha na rok 2013 činí
6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 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; 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;
Ostrava: LIBREX, Nádražní 14; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., tří-
da Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému
dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban,
Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Pra-
ha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum,
Komenského 38; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45;
Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány
neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší
částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jedno-
rázově. 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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