
Příloha 1 

1. BANKY 

a. denně 

 CEO (ČNB) 1-98 „Denní výkaz o nezajištěných jednodenních vkladech“ 

b. měsíčně 

 Bil (ČNB) 1-12 „Měsíční bilance aktiv a pasiv banky/pobočky zahraniční banky“ 

 V (ČNB) 60-12 „Měsíční výkaz o tradiční sekuritizaci a jiných převodech úvěrů 

banky/pobočky zahraniční banky“ 

 VST (ČNB) 1-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úvěrech 

a pohledávkách za klienty“ 

 VST (ČNB) 3-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úvěrech a vkladech 

ve vztahu k úvěrovým institucím“ 

 VST (ČNB) 11-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o vkladech a úvěrech 

od klientů“ 

 VST (ČNB) 22-12 „Měsíční výkaz o cenných papírech vydaných bankou/pobočkou 

zahraniční banky“ 

 VST (ČNB) 41-12 „Měsíční přehled cenných papírů v držení banky/pobočky zahraniční 

banky“ 

 VT (ČNB) 1-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o odpisech úvěrů 

a jiných pohledávek“ 

 VUS (ČNB) 1-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách 

přijatých vkladů a úvěrů“ 

 VUS (ČNB) 2-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách 

poskytnutých úvěrů“  

 VUS (ČNB) 3-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách 

neobchodovatelných dluhových cenných papírů“ 

 VUS (ČNB) 11-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách 

nově přijatých vkladů a úvěrů“ 

 VUS (ČNB) 12-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách 

nově poskytnutých úvěrů“  

 VUS (ČNB) 13-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách 

neobchodovatelných dluhových cenných papírů v nových obchodech“ 

 Dev (ČNB) 11-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o vybraných inkasech 

a platbách“  

 FIN (IND) 01-12 „Finanční informace (FINREP) na individuálním základě“ 

c. čtvrtletně 

 E (ČNB) 5-04 „Hlášení o organizační struktuře a kvalifikovaných účastech 

banky/pobočky zahraniční banky“ 

 V (ČNB) 61-04 „Čtvrtletní výkaz banky/pobočky zahraniční banky o tradiční sekuritizaci 

a jiných převodech úvěrů“ 



 P (ČNB) 3-04 „Čtvrtletní výkaz banky/pobočky zahraniční banky o předpokládaných 

inkasech nerezidentů z tuzemských cenných papírů“ 

 P (ČNB) 4-04 „Čtvrtletní výkaz banky/pobočky zahraniční banky o budoucích splátkách 

úvěrů přijatých od nerezidentů“ 

 V (ČNB) 13-04 „Čtvrtletní výkaz o úrokových nákladech a výnosech banky/pobočky 

zahraniční banky“ 

 V (ČNB) 39-04 „Doplňkové údaje banky/pobočky zahraniční banky o hypotečních 

úvěrech“ 

 BD (ČNB) 18-04 „Hlášení banky/pobočky zahraniční banky o krytých dluhopisech 

a hypotečních úvěrech“ 

 BD (ČNB) 25-04 „Hlášení banky/pobočky zahraniční banky o koncentraci úvěrů 

a vkladů“ 

 BD (ČNB) 24-04 „Čtvrtletní výkaz o pojištěných pohledávkách z vkladů“ 

 BD (ČNB) 23-04 „Hlášení o úrokovém riziku“ 

 BD (ČNB) 14-04 „Hlášení o operacích uvnitř skupiny smíšené holdingové osoby“ 

d. ročně 

 E (ČNB) 10-01 „Roční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o počtech zpracovaných 

bankovek a mincí“ 

 PLS (ČNB) 10-01 „Roční výkaz o platebním styku banky/pobočky zahraniční banky“ 

 E (ČNB) 9-01 „Roční výkaz o pokladní činnosti bank/poboček zahraničních bank“  

 Bil (ČNB) 3-01 „Roční výkaz rozdělení zisku banky/pobočky zahraniční banky“ 

 FP (IND) 01-01 „Plány financování na individuálním základě“ 

 FP (CON) 01-01 „Plány financování na konsolidovaném základě“ 

 E (ČNB) 8-01 „Hlášení o skupině“ 

2. SPOŘITELNÍ A ÚVĚRNÍ DRUŽSTVA 

a. měsíčně 

 DZ (ČNB) 26-12 „Měsíční výkaz o vybraných závazcích pro výpočet PMR“  

 FIN (IND) 01-12 „Finanční informace (FINREP) na individuálním základě“ 

b. čtvrtletně 

 DZ (ČNB) 50-04 „Hlášení o organizační struktuře družstevní záložny“ 

 DZ (ČNB) 43-04 „Hlášení o koncentraci úvěrů a vkladů družstevní záložny“ 

 DZ (ČNB) 24–04 „Čtvrtletní výkaz o pojištěných pohledávkách z vkladů“  

 DZ (ČNB) 23–04 „Hlášení o úrokovém riziku“ 

c. ročně  

 DZ (ČNB) 60-01 „Roční výkaz družstevní záložny o počtech zpracovávaných bankovek 

a mincí“ 



3. POJIŠŤOVNY A ZAJIŠŤOVNY 

a. čtvrtletně 

 POJ (ČNB) 10-04 „Rozvaha pojišťovny/zajišťovny podle účetní závěrky“ 

 POJ (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty pojišťovny/zajišťovny podle účetní závěrky“ 

 POJ (ČNB) 70-04 „Hlášení pojišťovny/zajišťovny o organizační struktuře 

a kvalifikovaných účastech“ (kromě poboček pojišťoven a zajišťoven z jiného členského 

státu) 

 POJ (ČNB) 19-04 „Doplňkové statistické informace v oblasti pojišťovnictví“ 

 POJ (ČNB) 66-04 „Použitelný primární kapitál ke krytí fiktivního minimálního 

kapitálového požadavku“ (pouze tuzemské pojišťovny a jejich pobočky) 

 POJ (ČNB) 80-04 „Vybrané ukazatele o činnosti poboček pojišťoven/zajišťoven z jiného 

členského státu v životním a neživotním pojištění“ 

b. ročně 

 POJ (ČNB) 36-01 „Zprostředkovatelská činnost za pojišťovnu“ (pouze tuzemské 

pojišťovny a jejich pobočky a pobočky pojišťoven a zajišťoven z třetího státu) 

 POJ (ČNB) 48-01 „Výkaz pojišťovny/zajišťovny o operacích uvnitř skupiny, které je 

členem“ (pouze tuzemské pojišťovny, tuzemské zajišťovny a jejich pobočky) 

4. OBCHODNÍCI S CENNÝMI PAPÍRY, INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, POBOČKY 

ZAHRANIČNÍCH INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTÍ A ZAHRANIČNÍ OSOBY 

S POVOLENÍM K ČINNOSTI OBHOSPODAŘOVATELE, ZAHRANIČNÍ 

BANKY ČI JINÉ OSOBY S POVOLENÍM K POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH 

SLUŽEB V ČR PROSTŘEDNICTVÍM SVÉ POBOČKY 

a. denně 

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

a převodech“ 

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

 FIM (ČNB) 11-97 „Doplňkové informace o uzavřených, vypořádaných a zrušených 

obchodech a převodech“ 

 REF (ČNB) 10-97 „Informace o investičních nástrojích, kterých se týkaly pokyny, 

obchody a převody“  

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

5. ORGANIZÁTOŘI REGULOVANÉHO TRHU A PROVOZOVATELÉ 

MNOHOSTRANNÉHO OBCHODNÍHO SYSTÉMU NEBO ORGANIZOVANÉHO 

OBCHODNÍHO SYSTÉMU 

a. denně 

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

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

 FIM (ČNB) 60-97 „Informace o cenách a objemech obchodů“ 

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



 REF (ČNB) 40-97 „Informace o účastnících obchodního systému a vypořádacího systému 

s neodvolatelností vypořádání“ 

6. PROVOZOVATELÉ VYPOŘÁDACÍHO SYSTÉMU 

a. denně 

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

 REF (ČNB) 40-97 „Informace o účastnících obchodního systému a vypořádacího systému 

s neodvolatelností vypořádání“ 

 REF (ČNB) 20-97 „Informace o nástrojích přijatých k vypořádání“ 

 TRAFIM10 „Informace o obchodech s investičními nástroji podle čl. 26 MiFIR  (hlášení 

dle čl. 26 MiFIR a CDR (EU) 2017/590 - RTS22)“ 

7. OBCHODNÍCI S CENNÝMI PAPÍRY, ZAHRANIČNÍ BANKY ČI JINÉ 

ZAHRANIČNÍ POBOČKY POSKYTUJÍCÍ INVESTIČNÍ SLUŽBY 

A OBHOSPODAŘOVATELÉ 

a. měsíčně 

 MKT (ČNB) 51-12 „Přehled o cenných papírech v majetku zákazníků“ 

 MKT (ČNB) 52-12 „Přehled o jiných investičních nástrojích v majetku zákazníků“ 

 MKT (ČNB) 53-12 „Přehled o peněžních prostředcích v majetku zákazníků“ 

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

zákazníků“ 

 MKT (ČNB) 55-12 „Přehled o změnách peněžních prostředků v majetku zákazníků“ 

8. OBCHODNÍCI S CENNÝMI PAPÍRY, KTEŘÍ NEJSOU BANKOU NEBO 

POBOČKOU ZAHRANIČNÍ BANKY A ZAHRANIČNÍM OSOBÁM 

S POVOLENÍM K POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH SLUŽEB, KTERÁ NENÍ 

BANKOU 

a. čtvrtletně 

 FIN (IND) 01-12 „Finanční informace (FINREP) na individuálním základě“  

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

9. PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI A FONDY PENZIJNÍCH SPOLEČNOSTÍ 

a. měsíčně 

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

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

 PSP (ČNB) 30-12 „Hlášení o důchodové/penzijní jednotce“ 

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

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



 PSP (ČNB) 34-12 „Hlášení o skladbě portfolia obhospodařovaného fondu“ 

b. čtvrtletně 

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

 PSP (ČNB) 31-04 „Hlášení o přijatých a vyplacených prostředcích penzijní společností“ 

 PSP (ČNB) 32-04 „Hlášení o kapitálu a kapitálových požadavcích penzijní společnosti“ 

10. INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI A INVESTIČNÍ FONDY, OSOBY PODLE § 15 

ZISIF 

a. měsíčně 

 OFZ (ČNB) 11-12 „Cenné papíry emitované obhospodařovaným fondem“  

b. čtvrtletně 

 OFZ (ČNB) 10-04 „Rozvaha“ (v některých případech ročně) 

 OFZ (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty“ (v některých případech ročně)  

 OFZ (ČNB) 50-04 „Souhrnné informace“  

 OFZ (ČNB) 60-04 „Hlášení o plnění podmínek pro výkon činnosti“ 

 OFZ (ČNB) 31-04 „Struktura investičních nástrojů v majetku obhospodařovaného fondu“ 

 OFZ (ČNB) 32-04 „Skladba majetku obhospodařovaného fondu“ 

 OFZ (ČNB) 40-04 „Údaje o nemovitostech“ 

 OFZ (ČNB) 33-04 „Hlášení nadlimitního správce alternativního fondu“  

 OFZ (ČNB) 35-04 „Hlášení o alternativním fondu nadlimitního správce“ 

c. ročně 

 OFZ (ČNB) 36-01 „Hlášení podlimitního správce alternativního fondu“ 

 OFZ (ČNB) 37-01 „Hlášení o alternativním fondu podlimitního správce“ 

 OFZ (ČNB) 70-01 „Klíčové informace“ 

 OFZ (ČNB) 36-01 „Hlášení podlimitního správce alternativního fondu“ 

 OFZ (ČNB) 37-01 „Hlášení o alternativním fondu podlimitního správce“ 

11. PLATEBNÍ INSTITUCE A INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ 

a. čtvrtletně 

 OFZ (ČNB) 10-04 „Rozvaha“ (v některých případech ročně) 

 OFZ (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty“ (v některých případech ročně) 

 PLT(ČNB) 10-04 „Čtvrtletní rozvaha“ (pouze nevykazuje-li platební instituce podle 

ZPKT) 

 PLT(ČNB) 20-04 „Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty“ (pouze nevykazuje-li platební instituce 

podle ZPKT) 

 PLT(ČNB) 30-04 „Hlášení o kapitálu“ 

 PLT(ČNB) 40-04 „Hlášení o přípustných aktivech a objemu platebních transakcí 

a vydaných elektronických peněz“  



 PLT(ČNB) 50-04 „Hlášení o organizační struktuře“ (pouze nevykazuje-li platební 

instituce podle ZPKT) 

 PLT(ČNB) 19-04 „Vybrané údaje z účetních výkazů“ 

 PLT(ČNB) 70-04 „Hlášení o objemu platebních transakcí a vydaných elektronických 

peněz“ 

 PLT(ČNB) 40-04 „Hlášení o přípustných aktivech a objemu platebních transakcí 

a vydaných elektronických peněz“ 

 PLT(ČNB) 80-04 „Pojištění odpovědnosti nebo srovnatelné zajištění“ 

 PLT(ČNB) 90-04 „Hlášení o poskytnutých spotřebitelských a jiných úvěrech“ 

12. DALŠÍ VÝKAZY 

a. měsíčně 

výkazy za oblast finančních úvěrů 

 PB (ČNB) 41-12 „Finanční úvěry a účty v zahraničí“ 

výkazy investičních fondů 

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

 FKI (ČNB) 3-12 „Měsíční přehled držených a vydaných účastnických cenných papírů 

investičního fondu“ 

 FKI (ČNB) 4-12 „Měsíční výkaz o změnách v ocenění investičního fondu“ 

 FKI (ČNB) 5-12 „Měsíční výkaz fondu kvalifikovaných investorů o objemu vydaných 

a odkoupených podílových listů/investičních akcií“ 

výkazy zprostředkovatelů 

 PB (ČNB) 61-12 „Měsíční výkaz o úvěrech a vkladech ve vztahu k zahraničí“ 

výkazy obchodníků s cennými papíry 

 V (ČNB) 28-12 „Měsíční přehled držených zahraničních cenných papírů“  

b. čtvrtletně 

výkazy za oblast aktiv a pasiv ve vztahu k zahraničí 

 PB (ČNB) 43-04 „Vybraná aktiva a pasiva vůči zahraničí“ 

výkazy za oblast finančních úvěrů 

 PB (ČNB) 42-04 „Splátkový kalendář dlouhodobých finančních úvěrů přijatých ze 

zahraničí“ 

výkazy zprostředkovatelů 

 OFZ (ČNB) 3-04 „Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv zprostředkovatele financování aktiv“ 

 PB (ČNB) 62-04 „Čtvrtletní výkaz - splátkový kalendář dlouhodobých finančních úvěrů 

přijatých ze zahraničí“ 

výkazy pojišťoven a zajišťoven 

 POJ (ČNB) 11-04 „Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv pojišťovny“ 

výkazy penzijních společností 

 PEF (ČNB) 12-04 „Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv penzijní společnosti/fondu penzijní 

společnosti“ 

 PEF (ČNB) 13-04 „Čtvrtletní přehled o úvěrech fondu penzijní společnosti“ 



 PEF (ČNB) 14-04 „Čtvrtletní přehled o penzijních nárocích fondu penzijní společnosti“ 

výkazy účelových finančních společností pro sekuritizaci 

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

sekuritizaci“ 

 OFZ (ČNB) 91-04 „Čtvrtletní přehled držených cenných papírů účelové finanční 

společnosti pro sekuritizaci“ 

 OFZ (ČNB) 20-04 „Čtvrtletní výkaz o finančních transakcích účelové finanční společnosti 

pro sekuritizaci“ 

 

výkazy obchodníků s cennými papíry 

 P (ČNB) 3-04 „Předpokládaná inkasa nerezidentů z tuzemských cenných papírů“ 

výkazy nebankovních směnárníků 

 DEV (ČNB) 26 – 04 „Nákup a prodej cizí měny“ sestavený z: 

o SMENOB26 „Souhrnné údaje o celkovém objemu směnárenských obchodů za 

vykazované kalendářní čtvrtletí“ 

c. ročně 

výkazy zprostředkovatelů finančních služeb 

 ZFS (ČNB) 01-01 „Roční výkaz činnosti zprostředkovatele finančních služeb“ 

výkazy v oblasti přímých investic 

 PB (ČNB) 71-01 „Roční výkaz o stavu přímých investic v zahraničí“ 

 PB (ČNB) 72-01 „Roční výkaz o stavu přímých investic v tuzemsku“ 

výkazy zprostředkovatelů 

 PB (ČNB) 63-01 „Roční výkaz o přímých zahraničních investicích“ 

výkazy penzijních společností 

 PEF (ČNB) 15-01 „Roční doplňkové informace o účastnících fondu penzijní společnosti“ 

výkazy spořitelních a úvěrních družstev 

 DZ (ČNB) 11-01 „Roční výkaz o platebním styku družstevní záložny“ 

výkazy platebních institucí a institucí elektronických peněz 

 PLT (ČNB) 12-01 „Roční výkaz o platebním styku platební instituce a instituce 

elektronických peněz“ 

výkazy nebankovních směnárníků 

 SMENOB25 „Souhrnné údaje o celkovém objemu směnárenských obchodů za vykazovaný 

kalendářní rok“ 
 


