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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 130

Rozeslána dne 13. prosince 2010

Cena Kč 33,–

O B S A H:
356. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční
společnosti, ve znění vyhlášky č. 241/2007 Sb.
357. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška č. 604/2006 Sb., o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku
standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti, ve znění vyhlášky č. 98/2010 Sb.
358. V y h lá š k a o předkládání výkazů a dalších informací investiční společností a fondem kolektivního investování České národní
bance
359. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška č. 433/2009 Sb., o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny
360. V y h lá š k a , kterou se stanoví vzor elektronického formuláře návrhu na rozhodnutí sporu o povinnosti k peněžitému plnění
a technické náležitosti jeho užívání
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356
VYHLÁŠKA
ze dne 23. listopadu 2010,
kterou se mění vyhláška č. 603/2006 Sb.,
o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti,
ve znění vyhlášky č. 241/2007 Sb.

Česká národní banka stanoví podle § 139 písm. f)
zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve
znění zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 224/2006 Sb.
a zákona č. 230/2009 Sb.:

10. V § 7 odst. 2 se na konci písmene i) čárka nahrazuje tečkou a písmena j) až n) se zrušují.
11. V § 7 odst. 3 se na konci písmene h) čárka
nahrazuje tečkou a písmena i) až l) se zrušují.
12. V § 7 odst. 4 se písmeno d) zrušuje.

Čl. I
Vyhláška č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti
fondu kolektivního investování a investiční společnosti,
ve znění vyhlášky č. 241/2007 Sb., se mění takto:

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d)
a e).
13. § 9 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 9
zní:

1. V § 1 se písmena e) a f) zrušují.
„§ 9

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno e).

Měsíční informace fondu kolektivního investování

2. V § 2 se písmena b) až d) zrušují.
Dosavadní písmena e) až h) se označují jako písmena b)
až e).
3. V § 2 písm. b) se slova „podle § 10“ zrušují.
4. V § 3 se odstavec 2 zrušuje a ruší se označení
odstavce 1.
5. V § 4 se odstavec 2 zrušuje a ruší se označení
odstavce 1.
6. V § 5 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

Měsíční informace o struktuře majetku podle § 88
odst. 1 písm. c) a odstavce 2 zákona obsahují údaje
o struktuře aktiv v rozsahu podle zvláštního právního
předpisu upravujícího účetnictví jednotek, které jsou
bankami nebo jinými finančními institucemi9).
9

) 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.“.

14. § 10 až 14 a § 16 se včetně nadpisů a poznámek
pod čarou č. 10, 11, 13 a 14 zrušují.

7. V § 6 odst. 3 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až j) se označují jako písmena a)
až i).

15. Přílohy k vyhlášce č. 1 až 10 se zrušují.

8. V § 6 odst. 3 písm. d) a e) se slova „písmenu d)“
nahrazují slovy „písmenu c)“.

Čl. II

9. V § 7 odst. 1 se písmeno g) zrušuje.
Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno g).

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2011.

Guvernér:
Ing. Singer, Ph.D., v. r.
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357
VYHLÁŠKA
ze dne 23. listopadu 2010,
kterou se mění vyhláška č. 604/2006 Sb.,
o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu
a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti,
ve znění vyhlášky č. 98/2010 Sb.

Česká národní banka stanoví podle § 139 písm. e),
g) a k) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 224/
/2006 Sb. a zákona č. 230/2009 Sb.:
Čl. I

2. V § 2 se písmena l) až n) zrušují.
Dosavadní písmeno o) se označuje jako písmeno l).
3. § 13 až 18 se včetně nadpisů a poznámek pod
čarou č. 4 až 7 zrušují.
4. Příloha č. 4 se zrušuje.

Vyhláška č. 604/2006 Sb., o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti, ve znění vyhlášky č. 98/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2011.

Guvernér:
Ing. Singer, Ph.D., v. r.
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358
VYHLÁŠKA
ze dne 23. listopadu 2010
o předkládání výkazů a dalších informací investiční společností a fondem kolektivního investování
České národní bance

Česká národní banka stanoví podle § 139 písm. e)
a k) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování,
ve znění zákona č. 224/2006 Sb. a zákona č. 230/2009
Sb., 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
a) obsah, formu, termíny a způsob sestavování
a předkládání informací investiční společností
a fondem kolektivního investování České národní
bance a
b) způsob předkládání výroční zprávy investiční společnosti a investičního fondu1) (dále jen „vykazující subjekt“) České národní bance.
§2
Vykazující subjekty
(1) Osobami, které předkládají České národní
bance informace podle této vyhlášky, jsou:
a) investiční společnost za sebe,
b) investiční společnost za každý vytvořený podílový
fond určený veřejnosti, jehož majetek obhospodařuje,
c) investiční společnost za každý vytvořený podílový
fond kvalifikovaných investorů, jehož majetek obhospodařuje,
d) investiční společnost za investiční fond určený veřejnosti, jehož majetek obhospodařuje na základě
smlouvy o obhospodařování majetku investičního
fondu2),
e) investiční společnost za investiční fond kvalifikovaných investorů, jehož majetek obhospodařuje na

základě smlouvy o obhospodařování majetku investičního fondu,
f) investiční fond určený veřejnosti za sebe, pokud
nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování majetku investičního fondu,
g) investiční fond kvalifikovaných investorů za sebe,
pokud nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování majetku investičního fondu.
(2) Investiční společností podle odstavce 1 písm. b)
až e) se rozumí i zahraniční investiční společnost poskytující služby v České republice.
§3
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) výkazem strukturovaný soubor údajů, které mají
věcné a formální vazby,
b) datovým souborem seskupení údajů s předem definovanými datovými strukturami, které jsou informačním systémem metodicky popsány, předávány a zpracovávány jako celek,
c) kontaktní osobou osoba nebo osoby, které jménem vykazujícího subjektu předkládají výkazy
České národní bance,
d) zabezpečovací značkou údaje v elektronické podobě, které jsou připojeny k datové zprávě a které
splňují tyto požadavky:
1. jsou jednoznačně spojené s označující osobou
a umožňují její identifikaci prostřednictvím vydaného certifikátu,
2. byly vytvořeny a připojeny k datové zprávě
pomocí prostředků pro vytváření bezpečnostních značek, které označující osoba může
udržet pod svou výhradní kontrolou, a
3. jsou k datové zprávě, ke které se vztahují, při-

1

) § 21 odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb.

2

) § 17 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 230/2009 Sb.
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pojeny takovým způsobem, že je možné zjistit
jakoukoli následnou změnu dat.
§4
Výkazy investiční společnosti
(1) Vykazující subjekt podle § 2 písm. a) sestavuje
k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí a předkládá do
35 kalendářních dnů po skončení 1., 2. a 3. čtvrtletí
a předkládá do 50 kalendářních dnů po skončení
4. čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
a) OFZ (ČNB) 10-04 „Čtvrtletní rozvaha investiční
společnosti/fondu kolektivního investování“ a
b) OFZ (ČNB) 20-04 „Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty
investiční společnosti/fondu kolektivního investování“.
(2) Vykazující subjekt podle § 2 písm. a) sestavuje
k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí a předkládá do
40 kalendářních dnů po skončení 1., 2. a 3. čtvrtletí
a předkládá do 55 kalendářních dnů po skončení
4. čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz OFZ (ČNB)
50-04 „Hlášení o organizační struktuře investiční společnosti/investičního fondu určeného veřejnosti“.
§5
Výkazy fondu kolektivního investování
(1) Vykazující subjekt podle § 2 písm. b) a d) sestavuje:
a) k poslednímu dni kalendářního měsíce a předkládá
do 30 kalendářních dnů po skončení kalendářního
měsíce, k němuž se vztahuje, výkaz OFZ (ČNB)
11-12 „Měsíční informace fondu kolektivního investování“,
b) k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí a předkládá do 35 kalendářních dnů po skončení 1., 2.
a 3. čtvrtletí a do 50 kalendářních dnů po skončení
4. čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1. OFZ (ČNB) 10-04 „Čtvrtletní rozvaha investiční společnosti/fondu kolektivního investování“ a
2. OFZ (ČNB) 20-04 „Čtvrtletní výkaz zisku
a ztráty investiční společnosti/fondu kolektivního investování“,
c) k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí a předkládá do 40 kalendářních dnů po skončení 1., 2.
a 3. čtvrtletí a předkládá do 55 kalendářních dnů
po skončení 4. čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto
výkazy:
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1. OFZ (ČNB) 31-04 „Struktura investičních nástrojů v portfoliu fondu kolektivního investování“ a
2. OFZ (ČNB) 32-04 „Skladba majetku v portfoliu
fondu kolektivního investování“.
(2) Vykazující subjekt podle § 2 písm. b) sestavuje
za speciální fond nemovitostí určený veřejnosti k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí a předkládá do
40 kalendářních dnů následujících po skončení 1.,
2. a 3. čtvrtletí a předkládá do 55 kalendářních dnů
následujících po skončení 4. čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz OFZ (ČNB) 40-04 „Údaje o nemovitostech“.
(3) Vykazující subjekt podle § 2 písm. d) a f) sestavuje k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí a předkládá do 40 kalendářních dnů po skončení 1., 2. a 3.
čtvrtletí a předkládá do 55 kalendářních dnů po skončení 4. čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz OFZ
(ČNB) 50-04 „Hlášení o organizační struktuře investiční společnosti/investičního fondu“.
(4) Vykazující subjekt podle § 2 písm. c), e) a g)
sestavuje:
a) po uplynutí každých 6 měsíců účetního období a předkládá do 2 měsíců po uplynutí každých
6 měsíců účetního období výkaz OFZ (ČNB)
13-02 „Údaje o fondu kvalifikovaných investorů“,
b) k poslednímu dni účetního období a předkládá
vždy do 4 měsíců po skončení účetního období
tyto výkazy:
1. OFZ (ČNB) 10-04 „Čtvrtletní rozvaha investiční společnosti/fondu kolektivního investování“ a
2. OFZ (ČNB) 20-04 „Čtvrtletní výkaz zisku
a ztráty investiční společnosti/fondu kolektivního investování“.
§6
Společná ustanovení pro sestavování výkazů
(1) Obsah výkazů podle § 4 a 5 je uveden v příloze
k této vyhlášce. Výkazy se sestavují podle stavu ke
konci období, k němuž se vztahují, pokud není dále
stanoveno jinak.
(2) Vykazující subjekt postupuje při sestavování
předkládaných výkazů přiměřeně k jejich povaze v souladu s právními předpisy upravujícími vedení účetnictví
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a sestavování účetní závěrky3) nebo s mezinárodními
účetními standardy upravenými právem Evropské
unie4).
(3) Vykazující subjekt přepočítává údaje vyjádřené v cizí měně, pokud je to požadováno, na údaje
vyjádřené v české měně kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou a platným ke dni
sestavení výkazu. Měny, které nejsou obsaženy v kurzech 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) Vykazující subjekt oceňuje aktiva a pasiva podle stavu ke dni sestavení výkazu.
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gramové aplikace uvedené v odstavci 1 písm. b) opatří
vykazující subjekt zabezpečovací značkou založenou
na certifikátu vydaném Českou národní bankou.
§8
Opravy a změny ve výkazech
(1) Je-li po předložení výkazů České národní
bance zjištěna chyba nebo provedena změna v údajích
výkazu, předloží vykazující subjekt výkaz s upravenými údaji České národní bance opětovně bez zbytečného odkladu. Pokud oprava ovlivní údaje i v jiných
výkazech nebo výkazy k dalším časovým obdobím,
opraví vykazující subjekt též všechny tyto navazující
výkazy.

(1) Vykazující subjekt zasílá České národní bance
výkazy podle § 4 a 5 v elektronické podobě jako datové zprávy a ve struktuře a formě datových souborů,
které jsou dostupné prostřednictvím:

(2) Pokud dojde ve výkazu sestaveném k poslednímu dni kalendářního roku ke změně vykazovaného
údaje na základě ověření účetní závěrky auditorem, vykazující subjekt předloží výkaz opětovně s opravenými
údaji nejpozději do 30 dnů po auditu účetní závěrky.
Pokud oprava ovlivní údaje v jiném výkazu nebo výkazech k dalším časovým obdobím, opraví vykazující
subjekt též všechny tyto navazující výkazy.

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

(3) Opravené výkazy vykazující subjekt předloží
ve lhůtě podle odstavců 1 a 2 České národní bance
způsobem stanoveným v § 7 společně s informací o obsahu a důvodu opravy.

b) vlastní programové aplikace vykazujícího subjektu
umožňující elektronickou výměnu informací
(EDI/EDIFACT), nebo

§9

§7
Způsob a forma předkládání výkazů

c) vlastní programové aplikace vykazujícího subjektu
používající pro předání výkazu webové služby
České národní banky pro sběr dat (SDNS-WS).
(2) Datové zprávy zasílané prostřednictvím programových aplikací uvedených v odstavci 1 písm. a)
a c) podepíše kontaktní osoba zaručeným elektronickým podpisem5) založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
(3) Datové zprávy zasílané prostřednictvím pro-

Zajištění organizačních předpokladů
pro předkládání výkazů
(1) Vykazující subjekt, který sestavuje a předkládá
výkazy České národní bance pomocí aplikace uvedené
v § 7 odst. 1 písm. a) nebo c), sdělí České národní
bance
a) jména a příjmení kontaktních osob,
b) adresu pracoviště, telefonní číslo a adresu elektronické pošty těchto osob,
c) číslo kvalifikovaného certifikátu, včetně názvu

3

) 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.

4

) Článek 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních
účetních standardů.

5

) § 2 písm. b) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém
podpisu), ve znění zákona č. 440/2004 Sb.
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a identifikačního čísla osoby poskytovatele certifikačních služeb, který jej vydal.
(2) Vykazující subjekt informuje Českou národní
banku bez zbytečného odkladu o změnách údajů uvedených v odstavci 1.
§ 10
Výroční zpráva
(1) Vykazující subjekt předkládá České národní
bance výroční zprávu v elektronické podobě stanovené
právním předpisem o digitalizaci obchodního rejstříku6) na adresu elektronické podatelny České národní banky nebo prostřednictvím datové schránky.
Informace předkládané na adresu elektronické podatelny České národní banky musí být podepsány za-
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ručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb kontaktní osoby.
(2) Pokud velikost datové zprávy neumožňuje zasílání elektronickou poštou ani prostřednictvím datové
schránky, zašle vykazující subjekt výroční zprávu podle odstavce 1 v elektronické podobě na technickém
nosiči dat na adresu České národní banky.
§ 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2011, s výjimkou ustanovení § 2 odst. 2, které nabývá
účinnosti dnem 1. července 2011.

Guvernér:
Ing. Singer, Ph.D., v. r.

6

) § 2 vyhlášky č. 562/2006 Sb., kterou se stanoví způsob převedení listin do elektronické podoby, způsob nakládání s převedenými listinami a obligatorní elektronická podoba listin (vyhláška o digitalizaci obchodního rejstříku).
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359
VYHLÁŠKA
ze dne 23. listopadu 2010,
kterou se mění vyhláška č. 433/2009 Sb.,
o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny

Česká národní banka stanoví podle § 136 odst. 1
písm. d), e), i), n), r), s), v) a odstavce 3 zákona č. 277/
/2009 Sb., o pojišťovnictví, (dále jen „zákon o pojišťovnictví“) a podle § 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 57/2006 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 433/2009 Sb., o způsobu předkládání,
formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny,
se mění takto:
1. V § 4 odst. 1 písm. c) bodě 2 se číslo „65-0“
nahrazuje číslem „65-01“.
2. V § 9 odstavce 1 a 2 znějí:
„(1) Tuzemská pojišťovna nebo tuzemská zajišťovna předkládá k výkazu POJ (ČNB) 70-04 „Hlášení
o organizační struktuře a kvalifikovaných účastech pojišťovny/zajišťovny“ České národní bance grafické znázornění skupiny, které zahrnuje všechny ovládané a přidružené osoby tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny, všechny její ovládající osoby a všechny ovládané nebo přidružené osoby ovládajících osob
tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny. Pokud
ovládající osoby tuzemské pojišťovny nebo tuzemské
zajišťovny podléhají dohledu ve skupině nebo dohledu
na konsolidovaném základě nebo doplňkovému dohledu nad finančním konglomerátem a uveřejňují informace o své skupině, grafické znázornění může zahrnovat pouze ovládané a přidružené osoby tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny a všechny její ovládající osoby.
(2) Informace podle odstavce 1 jsou předkládány
ročně vždy podle stavu k 1. lednu do 31. ledna příslušného kalendářního roku, a to v elektronické podobě
na adresu České národní banky zveřejněné ve Věstníku
České národní banky nebo prostřednictvím datové
schránky2) České národní banky. Dojde-li ke změně
ve struktuře skupiny, předloží tuzemská pojišťovna
nebo tuzemská zajišťovna České národní bance nové
grafické znázornění struktury skupiny bez zbytečného
odkladu poté, co se o ní dozvěděla.“.

3. V § 13 odst. 2 se na konci textu doplňují slova
„ , včetně názvu a identifikačního čísla osoby poskytovatele certifikačních služeb, který jej vydal“.
4. V Příloze č. 1, výkaz POJ (ČNB) 10-04 Rozvaha pojišťovny/zajišťovny pro účely dohledu, Část 1
Rozvahová aktiva, Obsah, druhý odstavec, se ve větě
druhé za slova „dluhových cenných papírech“ vkládají
slova „v členění na cenné papíry oceňované reálnou
hodnotou proti účtům nákladů a výnosů, dluhopisy
členské země OECD držené do splatnosti a ostatní
cenné papíry držené do splatnosti“.
5. V Příloze č. 1, výkaz POJ (ČNB) 15-04 Doplňkové informace k finančním výkazům pojišťovny/
/zajišťovny, Část 3 Zisk/ztráta z finančního umístění
– životní pojištění, Obsah, se na konci textu doplňuje
věta, která zní: „Datová oblast dále obsahuje položku
rozdíl mezi použitím a tvorbou opravných položek
k dluhopisům oceňovaným naběhlou hodnotou.“.
6. V Příloze č. 1, výkaz POJ (ČNB) 15-04 Doplňkové informace k finančním výkazům pojišťovny/
/zajišťovny, Část 4 Zisk/ztráta z finančního umístění,
Obsah, se na konci textu doplňuje věta, která zní: „Datová oblast dále obsahuje položku rozdíl mezi použitím
a tvorbou opravných položek k dluhopisům oceňovaným naběhlou hodnotou.“.
7. V Příloze č. 1, výkaz POJ (ČNB) 34-04 Aktivní
zajištění týkající se životního pojištění, Část 1 Naturální ukazatele, Obsah, se na konci textu vkládají slova
„ , s tím, že u obou položek jsou zachyceny zvlášť údaje
o počtu smluv obligatorního zajištění“.
8. V Příloze č. 1, výkaz POJ (ČNB) 34-04 Aktivní
zajištění týkající se životního pojištění, Část 2 Finanční
ukazatele, Obsah, se ve větě první za slovo „zajistného,“ vkládají slova „z toho hrubou a čistou výši
předepsaného zajistného ze smluv obligatorního zajištění, dále“.
9. V Příloze č. 1, výkaz POJ (ČNB) 35-04 Aktivní
zajištění týkající se neživotního pojištění, Část 1 Naturální ukazatele, Obsah, věta první zní: „Datová oblast
obsahuje celkový počet zajistných smluv, z toho počty
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nově uzavřených zajistných smluv, s tím, že u obou
položek jsou zachyceny zvlášť údaje o počtu smluv obligatorního zajištění.“.
10. V Příloze č. 1, výkaz POJ (ČNB) 35-04 Aktivní zajištění týkající se neživotního pojištění, Část 2
Finanční ukazatele, Obsah, se ve větě první za slovo
„zajistného,“ vkládají slova „z toho hrubou a čistou
výši předepsaného zajistného ze smluv obligatorního
zajištění, dále“.
11. V Příloze č. 1, výkaz POJ (ČNB) 46-04 Výkaz
pojišťovny/zajišťovny o skladbě finančního umístění,
Část 1 Finanční umístění 1, Datová oblast DOPO46_41
Dluhové cenné papíry, Obsah, se ve větě druhé za slovo
„ISIN“ vkládají slova „a název“ a za slova „příslušnost
ke skupině,“ se vkládají slova „vztah ke způsobu ocenění cenného papíru,“.
12. V Příloze č. 1, výkaz POJ (ČNB) 46-04 Výkaz
pojišťovny/zajišťovny o skladbě finančního umístění,
Část 1 Finanční umístění 1, Datová oblast DOPO46_51
Deriváty, věta druhá zní: „U jednotlivých derivátů se
uvádí ISIN a název derivátu, identifikační číslo (IČ
nebo NIČ), název a stát sídla protistrany, datum obchodu a datum splatnosti, druh derivátu, zajišťované
riziko, měna, ve které je vedeno zajišťované portfolio,
příslušnost protistrany ke skupině, ISIN podkladového
aktiva, identifikační číslo a název emitenta podkladového aktiva, nominální hodnota podkladového aktiva,
počet jednotek, informace, zda se jedná o zajišťovací
derivát či ne, v případě měnového derivátu se uvádí
měna prodávaná a kupovaná, sjednaný měnový kurz,
v případě úrokového derivátu se uvádí poskytovaná či
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přijímaná úroková sazba, dále se uvede celková účetní
(reálná) hodnota derivátu, účetní (reálná) hodnota zajišťovacího derivátu použitého ke krytí rezerv neživotního pojištění, účetní (reálná) hodnota zajišťovacího derivátu použitého ke krytí rezerv životního pojištění bez
investičního životního pojištění, účetní (reálná) hodnota zajišťovacího derivátu použitého ke krytí rezervy
investičního životního pojištění, účetní (reálná) hodnota zajišťovacího derivátu použitého ke krytí zajišťovacích rezerv neživotního pojištění, účetní (reálná) hodnota zajišťovacího derivátu použitého ke krytí zajišťovacích rezerv životního pojištění a účetní (reálná) hodnota derivátu nepoužitého ke krytí technických
rezerv.“.
13. V Příloze č. 1, výkaz POJ (ČNB) 50-02 Vybrané ukazatele pojišťovny/zajišťovny – přeshraniční
aktivity, Obsah, se za slovo „pojišťovací“ vkládají slova
„nebo zajišťovací“.
14. V Příloze č. 1, výkaz POJ (ČNB) 50-02 Vybrané ukazatele pojišťovny/zajišťovny – přeshraniční
aktivity, Část 2 Ukazatele za provozování pojišťovací
činnosti formou pobočky a bez založení pobočky, se za
slovo „zprostředkovatelům“ vkládají slova „ , a to jak
v rozlišení druhu činnosti na pojišťovací a zajišťovací
aktivity, tak i“.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2011.

Guvernér:
Ing. Singer, Ph.D., v. r.
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360
VYHLÁŠKA
ze dne 6. prosince 2010,
kterou se stanoví vzor elektronického formuláře návrhu
na rozhodnutí sporu o povinnosti k peněžitému plnění
a technické náležitosti jeho užívání

Český telekomunikační úřad stanoví podle § 150
odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) k provedení § 129
odst. 2 zákona, ve znění zákona č. 153/2010 Sb.:

(2) Ve formuláři jsou označeny položky, jejichž
vyplnění je povinné.
(3) Přílohy mohou být pouze ve formátu pdf
(Portable Document Format). Připojením se přílohy
stávají nedílnou součástí formuláře.

§1

(4) Maximální souhrnná velikost jednoho formuláře včetně všech připojených příloh je 10 MB.

Vzor elektronického formuláře (dále jen „formulář“) návrhu na rozhodnutí sporu podle § 129 odst. 1
zákona, který se týká povinnosti účastníka, popřípadě
uživatele, k peněžitému plnění, je upraven v příloze této
vyhlášky.

(5) Formulář je možné použít pro elektronické
podání se zaručeným elektronickým podpisem nebo
pro elektronické podání bez použití zaručeného elektronického podpisu.

§2

§3

(1) Formulář je ve formátu fo/zfo (602XML Filter
dokument).

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2011.

Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu:
PhDr. Dvořák, CSc., v. r.
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