
Příloha 2 – Pokyny k vykazování, podle 
kterých se vykáží informace k expozicím, na 
které se vztahují opatření použitá 
v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií 
COVID-19 

ČÁST I: VŠEOBECNÉ POKYNY 

1. Struktura a konvence 

1.1. Struktura 

1. Tato příloha obsahuje pokyny pro následující šablony zahrnuté do přílohy 1, které se 
týkají úvěrů a jiných pohledávek zařazených do jiných kategorií než „určené 
k obchodování“, „obchodovatelné“ nebo „určené k prodeji“ v souladu s příslušným 
účetním rámcem: 

a. přehled moratorií v souladu s režimem EBA (legislativních a nelegislativních), 
jiných opatření týkajících se úlevy souvisejících s pandemií COVID-19 a nově 
vzniklých úvěrů a jiných pohledávek, na které se vztahují systémy veřejné 
záruky v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-19 (F 90.01, F 90.02, 
F 90.03); 

b. informace k úvěrům a jiným pohledávkám, na které se vztahují moratoria 
v souladu s režimem EBA (legislativní a nelegislativní) a jiná opatření týkající 
se úlevy související s pandemií COVID-19 (F91.01, F 91.02); 

c. úvěry a jiné pohledávky s moratorii v souladu s režimem EBA (legislativními 
a nelegislativními), která pozbyla platnost, a s opatřeními týkajícími se úlevy 
souvisejícími s pandemií COVID-19, která pozbyla platnost (F 91.03, F 91.04); 

d. informace k nově vzniklým úvěrům a jiným pohledávkám, na které se vztahují 
systémy veřejné záruky v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-19 (F 
91.05); 

e. opatření použitá v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-19: členění 
podle kódů NACE (F 92.01); 

f. výnosy z úroků a z poplatků a provizí z úvěrů a jiných pohledávek, na které se 
vztahují opatření související s pandemií COVID-19, a obezřetnostní informace 



k úvěrům a jiným pohledávkám, na které se vztahují systémy veřejné záruky 
v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-19 (F 93.01, F 93.02). 

2. Pokyny by měly být uplatňovány jak institucemi, které používají ve svých účetních 
výkazech národní účetní standardy (národní obecně uznávané účetní zásady (národní 
GAAP)), tak institucemi, které používají mezinárodní standardy účetního výkaznictví 
(IFRS), pokud není stanoveno jinak. 

3. Datové body uváděné v šablonách se sestaví v souladu s pravidly uznávání, 
kompenzování a oceňování platnými v příslušném účetním rámci ve smyslu čl. 4 
odst. 1 bodu 77 nařízení (EU) č. 575/2013. 

1.2. Konvence 

4. Pro účely přílohy 1 se datovými body, které jsou vystínovány šedě, rozumí, že se tyto 
datové body nevykazují, a „z toho“ odkazuje na položku, která je podmnožinou dané 
vyšší úrovně kategorie aktiva nebo pasiva. 

1.3. Konvence v oblasti znamének 

5. Měla by být použita konvence v oblasti znamének používaná pro rámec finančního 
vykazování (FINREP) podle pokynů v příloze V části první tabulce 1 nařízení (EU) 
č. 680/20141. Kumulované ztráty ze znehodnocení a kumulované záporné změny 
reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika by tedy měly být vykazovány se záporným 
znaménkem. 

1.4. Zkratky 

6. Pro účely této přílohy se použijí tyto zkratky: 

a) „CRR“: nařízení (EU) č. 575/2013; 

b) „IFRS“: „mezinárodní standardy účetního výkaznictví“ definované v článku 2 
nařízení (ES) č. 1606/2002; 

c) „národní GAAP“: na národní úrovni obecně uznávané účetní zásady 
vypracované na základě směrnice 86/635/EHS; 

d) „BAD“: směrnice Rady 86/635/EHS2; 

                                                            
1 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, 
pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 575/2013. 
2 Směrnice Rady 86/635/EHS ze dne 8. prosince 1986 o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních 
závěrkách bank a ostatních finančních institucí (Úř. věst. L 372, 31.12.1986, s. 1). 



e) „kódy NACE“: kódy uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1893/20063; 

f) „Obecné pokyny EBA k moratoriím“: obecné pokyny EBA k legislativním a 
nelegislativním moratoriím na splácení úvěrů použitým v souvislosti s krizí 
vyvolanou pandemií COVID-194; 

g) „ITS“: prováděcí nařízení (EU) č. 680/20145. 

  

                                                            
3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická 
klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení 
ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1). 
4 EBA/GL/2020/02. 
5 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, 
pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 575/2013. 



ČÁST II: POKYNY K ŠABLONÁM 

1. Přehled moratorií v souladu s režimem EBA (legislativních a nelegislativních) (F 90.01) 

1.1. Obecné poznámky 

7. Tato šablona se týká úvěrů a jiných pohledávek s moratorii v souladu s režimem EBA 
(legislativními a nelegislativními), které splňují požadavky uvedené v bodu 10 
obecných pokynů EBA k moratoriím. 

 
8. Šablona by měla poskytnout informace o počtu dlužníků a hrubé účetní hodnotě úvěrů 

a jiných pohledávek, jež byly předmětem různých statusů moratorií v souladu 
s režimem EBA (žádaných/poskytnutých). Kromě toho šablona obsahuje rozčlenění 
podle zbytkové splatnosti u moratorií v souladu s režimem EBA a informace k hrubé 
účetní hodnotě legislativních moratorií ve smyslu definice uvedené v obecných 
pokynech EBA k moratoriím. 

1.2. F 90.01: PŘEHLED MORATORIÍ V SOULADU S REŽIMEM EBA 
(LEGISLATIVNÍCH A NELEGISLATIVNÍCH) 
 

1.2.1. Pokyny pro konkrétní pozice 

Sloupce Pokyny 

0010 Počet dlužníků 
Instituce by měly vykázat počet žádostí individuálních klientů přijatých 
v souvislosti s moratorii v souladu s režimem EBA, bez ohledu na to, zda již byla 
tato moratoria zavedena. 
Instituce by měly počítat více žádostí od jednoho klienta jako jednu žádost 
individuálního klienta. 
Tam, kde počet žádostí klientů o moratoria v souladu s režimem EBA není znám, 
by se měla vykazovat odhadnutá hodnota. 

0020 Z toho: poskytnuto 
Instituce by měly vykázat počet dlužníků, jejichž žádosti o moratoria v souladu 
s režimem EBA již byly vyřízeny. 

0030 Hrubá účetní hodnota 
Příloha V část první odstavec 34 nařízení ITS. 
Instituce by měly vykázat hrubou účetní hodnotu úvěrů a jiných pohledávek vůči 
dlužníkům, kteří požádali o moratoria v souladu s režimem EBA, bez ohledu na to, 
zda tato opatření již byla nebo nebyla zavedena. Hrubá účetní hodnota by měla 
zahrnovat jak skončená, tak aktivní moratoria v souladu s režimem EBA. 



Hrubá účetní hodnota expozic, které jsou předmětem jak legislativního, tak 
nelegislativního moratoria v souladu s režimem EBA, by měla být vykázána pouze 
jednou, jako legislativní moratorium. 
Hrubá účetní hodnota expozic, které jsou předmětem moratorií v souladu s režimem 
EBA a jiných opatření týkajících se úlevy souvisejících s pandemií COVID-19, by 
měla být vykázána pouze jednou jako součást úvěrů, na které se vztahují moratoria 
v souladu s režimem EBA, v této šabloně, a nikoli také v šabloně F 90.02. 
Tam, kde hrubá účetní hodnota úvěrů a jiných pohledávek vůči dlužníkům, kteří 
jsou oprávněni žádat o moratoria v souladu s režimem EBA, není známa, by se měla 
vykazovat odhadnutá hodnota.  

0040 Z toho: poskytnuto 
Příloha V část první odstavec 34 nařízení ITS. 
Instituce by měly vykázat hrubou účetní hodnotu úvěrů a jiných pohledávek, pro 
něž byla moratoria v souladu s režimem EBA již zavedena. 
Tento sloupec by měl být součtem sloupců 0060 až 0120. 

0050 Z toho: legislativní moratoria 
Odstavec 34 části první přílohy V nařízení ITS a bod 10 obecných pokynů EBA 
k moratoriím. 
Instituce by měly vykázat hrubou účetní hodnotu úvěrů a jiných pohledávek, na 
které se vztahují moratoria, jež se zakládají na použitelných právních předpisech a 
splňují kritéria pro obecná moratoria na splácení uvedená v bodu 10 obecných 
pokynů EBA k moratoriím. 
Expozice, které jsou předmětem jak legislativního, tak nelegislativního moratoria 
v souladu s režimem EBA, by měly být vykázány pouze jednou, jako legislativní 
moratorium. 

0055 Z toho: předmětem prodlouženého moratoria 
Příloha V část první odstavec 34 nařízení ITS. 
V tomto sloupci by měla být uvedena hrubá účetní hodnota úvěrů a jiných 
pohledávek, u nichž byla opatření v rámci moratorií v souladu s režimem EBA 
prodloužena. 

0060 
 

Z toho: pozbylo platnost 
Příloha V část první odstavec 34 nařízení ITS. 
Měla by být vykázána hrubá účetní hodnota úvěrů a jiných pohledávek, u nichž 
moratoria v souladu s režimem EBA pozbyla k referenčnímu datu platnost (tj. 
zbytková splatnost u moratoria je rovna nule). 
Pokud moratorium v souladu s režimem EBA vypršelo, ale na expozici jsou ještě 
stále uplatněna jiná opatření týkající se úlevy související s pandemií COVID-19, 



expozice by měla být vykázána v tomto sloupci a v šabloně F 91.03. Expozice by 
se neměla vykázat v šablonách F 90.02 a F 91.02. 

0070-
0120 

Zbytková splatnost u moratorií 
Příloha V část první odstavec 34 nařízení ITS. 
Hrubá účetní hodnota úvěrů a jiných pohledávek by měla být rozčleněna podle 
zbytkové splatnosti moratorií v souladu s režimem EBA. 
Zbytková splatnost u moratoria je doba, která uplyne mezi referenčním datem a 
koncem uplatňování moratoria. 

 

Řádky Pokyny 

0010 Úvěry a jiné pohledávky s využitím moratorií v souladu s režimem EBA 
Bod 10 a bod 19 písm. a) a b) obecných pokynů EBA k moratoriím; odstavec 32 
části první přílohy V nařízení ITS. 
Instituce by měla vykázat úvěry a jiné pohledávky, k nimž bylo požádáno o 
moratoria v souladu s režimem EBA splňující požadavky bodu 10 obecných 
pokynů EBA. Tato částka zahrnuje rovněž úvěry a jiné pohledávky, ve vztahu 
k nimž byla moratoria v souladu s režimem EBA skutečně zavedena a vykázána ve 
sloupcích 0020 a 0040-0120, včetně těch, která pozbyla platnost (zbytková 
splatnost odpovídajícího opatření je rovna nule). 
Expozice, které jsou předmětem moratorií v souladu s režimem EBA a jiných 
opatření týkajících se úlevy souvisejících s pandemií COVID-19, by měly být 
vykázány pouze jednou jako moratoria v souladu s režimem EBA, v této šabloně, a 
nikoli také v šabloně F 90.02. 

0020 Z toho: domácnosti 
Příloha V část první odst. 42 písm. f) nařízení ITS. 

0030 Z toho: zajištěno obytnými nemovitostmi 
Část druhá odst. 86 písm. a) a odst. 87 písm. a) přílohy V nařízení ITS. 

0040 Z toho: nefinanční podniky 
Příloha V část první odst. 42 písm. e) nařízení ITS.  

0050 Z toho: malé a střední podniky 
Příloha V část první odst. 5 písm. i) nařízení ITS. 

0060 Z toho: zajištěno obchodními nemovitostmi 
Příloha V část druhá odst. 86 písm. a) a odst. 87 písm. a nařízení ITS. 



2. Přehled jiných opatření týkajících se úlevy souvisejících s pandemií COVID-19 (F90.02) 

2.1. Obecné poznámky 

9. Tato šablona se týká ostatních úvěrů a jiných pohledávek s opatřeními týkajícími se 
úlevy souvisejícími s pandemií COVID-19, jež nesplňují požadavky stanovené v bodu 
10 obecných pokynů EBA k moratoriím. Za předpokladu, že souvisely s krizí 
vyvolanou pandemií COVID-19, by měly být zohledněny všechny typy opatření 
týkajících se úlevy (smluvní úpravy a/nebo refinancování), kromě případů, kdy se jedná 
o „nově vzniklé úvěry, na které se vztahují systémy veřejné záruky v souvislosti s krizí 
vyvolanou pandemií COVID-19“. Ty by měly být vykázány pouze v šabloně F 91.05 
a v odpovídajícím sloupci šablony 92.01. 

 
10. Šablona by měla poskytnout informace o počtu dlužníků a hrubé účetní hodnotě úvěrů 

a jiných pohledávek, na které se vztahují jiná opatření týkající se úlevy související 
s pandemií COVID-19. Tato šablona rovněž obsahuje rozčlenění podle zbytkové 
splatnosti u jiných opatření týkajících se úlevy souvisejících s pandemií COVID-19 ve 
formě odkladu splácení / moratoria na splácení. 

2.2. F 90.02: PŘEHLED JINÝCH OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍCH SE ÚLEVY SOUVISEJÍCÍCH 
S PANDEMIÍ COVID-19 

2.2.1. Pokyny pro konkrétní pozice 

Sloupce Pokyny 

0010 Počet dlužníků 
Instituce by měly vykázat počet žádostí individuálních klientů přijatých 
v souvislosti s opatřeními týkajícími se úlevy souvisejícími s pandemií vyvolanou 
COVID-19 bez ohledu na to, zda již byla tato opatření skutečně poskytnuta. 
Instituce by měly počítat více žádostí od jednoho klienta jako jednu individuální 
žádost. 

0020 Z toho: poskytnuto 
Instituce by měly vykázat počet dlužníků, jejichž žádosti o opatření týkající se úlevy 
související s epidemií COVID-19 již byly vyřízeny. 

0030 Hrubá účetní hodnota 
Příloha V část první odstavec 34 nařízení ITS. 
Instituce by měly vykázat hrubou účetní hodnotu úvěrů a jiných pohledávek vůči 
dlužníkům, kteří požádali o opatření týkající se úlevy související s epidemií 
COVID-19, bez ohledu na to, zda tato opatření již byla nebo nebyla zavedena. 
V případě opatření týkajících se úlevy souvisejících s pandemií COVID-19 ve 



formě odkladu splácení / moratoria na splácení by tato hrubá účetní hodnota měla 
zahrnovat jak skončená, tak aktivní opatření. 
Hrubá účetní hodnota expozic, které jsou předmětem moratorií v souladu s režimem 
EBA a jiných opatření týkajících se úlevy souvisejících s pandemií COVID-19, by 
měla být vykázána pouze jednou jako součást úvěrů, na které se vztahují moratoria 
v souladu s režimem EBA, v šabloně F 90.01, a nikoli také v této šabloně. 

0040 Z toho: poskytnuto 
Příloha V část první odstavec 34 nařízení ITS. 
Instituce by měly vykázat hrubou účetní hodnotu úvěrů a jiných pohledávek, pro 
něž byla opatření týkající se úlevy související s epidemií COVID-19 již zavedena. 

0050 
 

Z toho: pozbylo platnost 
Část první odstavec 34; část druhá odst. 358 písm. a) přílohy V nařízení ITS. 
Hrubá účetní hodnota úvěrů a jiných pohledávek by měla být vykázána pouze 
v případě opatření týkajících se úlevy souvisejících s pandemií COVID-19 ve 
formě odkladu splácení / moratoria na splácení, u nichž odklad splácení / 
moratorium na splácení pozbyly k referenčnímu datu platnost. Odklad splácení / 
moratorium na splácení jsou definovány příloze V části druhé odst. 358 písm. a) 
nařízení ITS a nejsou v souladu s požadavky odstavce 10 obecných pokynů EBA 
k moratoriím. 

0055 Z toho: s použitím prodloužených opatření týkajících se úlevy souvisejících 
s pandemií COVID-19 
Příloha V část první odstavec 34 nařízení ITS. 
V tomto sloupci se uvádí hrubá účetní hodnota úvěrů a jiných pohledávek, pro něž 
byla další opatření úlevy související s pandemií COVID-19 prodloužena. 

0060-
0110 

Zbytková splatnost u opatření týkajících se úlevy souvisejících s pandemií 
COVID-19 (odklad splácení / moratorium na splácení) 
Část první odstavec 34; část druhá odst. 358 písm. a) přílohy V nařízení ITS. 
Hrubá účetní hodnota úvěrů a jiných pohledávek by měla být rozčleněna podle 
zbytkové splatnosti jiných opatření týkajících se úlevy souvisejících s pandemií 
COVID-19. 
Vykazuje se pouze zbytková splatnost jiných opatření týkajících se úlevy 
souvisejících s pandemií COVID-19 ve formě opatření odkladu splácení / moratoria 
na splácení. 
Zbytková splatnost u odkladu splácení / moratoria na splácení je doba, která uplyne 
mezi referenčním datem a koncem uplatňování odkladu splácení / moratoria na 
splácení. 

  



Řádky Pokyny 

0010 Ostatní úvěry a jiné pohledávky s opatřeními týkajícími se úlevy souvisejícími 
s pandemií COVID-19 
Příloha V část první odstavec 32 nařízení ITS. 
Instituce by zde měly vykázat opatření týkající se úlevy, o která bylo požádáno / 
která byla poskytnuta institucemi v důsledku krize vyvolané pandemií COVID-19 
a která nesplňují požadavky bodu 10 obecných pokynů EBA k moratoriím, vyjma 
případů, kdy se jedná o „nově vzniklé úvěry, na které se vztahují systémy veřejné 
záruky v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-19“. 

0020 Z toho: domácnosti 
Příloha V část první odst. 42 písm. f) nařízení ITS. 

0030 Z toho: nefinanční podniky 
Příloha V část první odst. 42 písm. e) nařízení ITS. 



3. Přehled nově vzniklých úvěrů a jiných pohledávek, na které se vztahují systémy veřejné 
záruky v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-19 (F 90.03) 

3.1. Obecné poznámky 

11. Tato šablona se týká nově vzniklých úvěrů a jiných pohledávek ve smyslu bodu 15 
těchto pokynů, na které se vztahují systémy veřejné záruky, jež členské státy zavedly 
v souvislosti s krizí i vyvolanou pandemií COVID-19. V případě refinancování 
dřívějšího dluhu novým úvěrem nebo v případě přeskupení několika dluhů do nového 
úvěru by se tento nový úvěr uznaný ve finančních výkazech měl vykázat v této šabloně 
za předpokladu, že je krytý systémy veřejné záruky souvisejícími s krizí vyvolanou 
pandemií COVID-19, které členské státy zavedly v souvislosti s krizí vyvolanou 
pandemií COVID-19. 

 
12. Tato šablona by měla poskytnout informace o počtu dlužníků a hrubé účetní hodnotě 

těchto úvěrů. Šablona dále obsahuje rozčlenění podle zbytkové splatnosti u veřejné 
záruky. A do šablony je také nutno uvést informace o platbách v rámci záruk 
obdržených během sledovaného období od veřejného ručitele. 

3.2. F 90.03: PŘEHLED NOVĚ VZNIKLÝCH ÚVĚRŮ A JINÝCH POHLEDÁVEK, NA 
KTERÉ SE VZTAHUJÍ SYSTÉMY VEŘEJNÉ ZÁRUKY V SOUVISLOSTI S KRIZÍ 
VYVOLANOU PANDEMIÍ COVID-19 

3.2.1 Pokyny pro konkrétní pozice 

Sloupce Pokyny 

0010 Počet dlužníků 
Bude vykázán počet dlužníků, jimž byly veřejné záruky poskytnuty. 

0020 Z toho: s uplatněnou veřejnou zárukou 
Instituce by měla vykázat počet dlužníků, jejichž veřejná záruka přijatá 
v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-19 pro nově vzniklé úvěry již byla 
uplatněna, ale platba nebyla od ručitele dosud obdržena. 

0030 Hrubá účetní hodnota 
Příloha V část první odstavec 34 nařízení ITS.  

0040 Z toho: s uplatněnou veřejnou zárukou 
Příloha V část první odstavec 34 nařízení ITS. 
Instituce by měla vykázat hrubou účetní hodnotu úvěrů, u nichž byla veřejná záruka 
přijatá v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-19 již uplatněna, ale platba 
nebyla od ručitele dosud obdržena. 



0050-
0080 

Z toho: zbytková splatnost u veřejné záruky 
Příloha V část první odstavec 34 nařízení ITS. 
Hrubá účetní hodnota nově vzniklých úvěrů a jiných pohledávek s veřejnou 
zárukou přijatou v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-19 by měla být 
rozčleněna podle zbytkové hodnoty u veřejné záruky. 

0090 Platby přijaté od veřejného ručitele během sledovaného období 
Instituce by měly vykázat platbu obdrženou během sledovaného období z veřejné 
záruky v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-19 pro nově vzniklé úvěry. 

  

Řádky Pokyny 

0010 Nově vzniklé úvěry a jiné pohledávky, na které se vztahují systémy veřejné 
záruky 
Příloha V část první odstavec 32 nařízení ITS. 
Instituce by měly vykázat nově vzniklé úvěry a jiné pohledávky, na které se vztahují 
systémy veřejné záruky, jež členské státy zavedly v souvislosti s krizí vyvolanou 
pandemií COVID-19. Tato kategorie by měla zahrnovat jak půjčky novým 
dlužníkům, tak úvěry na refinancování stávajícím dlužníkům, které lze považovat 
za nový úvěr. 

0020 Z toho: domácnosti 
Příloha V část první odst. 42 písm. f) nařízení ITS. 

0030 Z toho: nefinanční podniky 
Příloha V část první odst. 42 písm. e) nařízení ITS. 

  



4. Informace k úvěrům a jiným pohledávkám, na které se vztahují moratoria v souladu 
s režimem EBA (legislativní a nelegislativní) (F 91.01) 

4.1. Obecné poznámky 

13. Tato šablona se týká úvěrů a jiných pohledávek, na které se vztahují moratoria 
v souladu s režimem EBA (legislativní a nelegislativní). 
 

14. Šablona obsahuje rozčlenění hrubé účetní hodnoty a souvisejících opravných položek 
na ztráty podle statusu expozice (výkonná a nevýkonná). Kromě toho by měly být 
v samostatných sloupcích uváděny následující expozice, výkonné i nevýkonné: i) 
expozice, u nichž byl poskytnut odklad splácení kapitálové a úrokové složky, a ii) 
expozice s opatřeními týkajícími se úlevy. 
 

15. Další informace by měly být uvedeny v těchto sloupcích: i) pro výkonné expozice, 
„nástroje s podstatným zvýšením úvěrového rizika od prvotního zaúčtování, které však 
nejsou úvěrově znehodnoceny (stupeň 2)“; a ii) pro nevýkonné expozice, ty, které 
„které nebudou pravděpodobně splaceny a které nejsou po splatnosti nebo jsou po 
splatnosti <= 90 dnů“; iii) veřejné záruky přijaté v souvislosti s krizí vyvolanou 
pandemií COVID-19; iv) „přítok do kategorie nevýkonných expozic“ a v) hospodářská 
ztráta plynoucí z uplatnění těchto opatření. 

4.2. F 91.01: INFORMACE K ÚVĚRŮM A JINÝM POHLEDÁVKÁM, NA KTERÉ SE 
VZTAHUJÍ MORATORIA V SOULADU S REŽIMEM EBA (LEGISLATIVNÍ A 
NELEGISLATIVNÍ) 

4.2.1. Pokyny pro konkrétní pozice 

Sloupce Pokyny 

0010 Hrubá účetní hodnota 
Příloha V část první odstavec 34 nařízení ITS. 
Částky vykázané v tomto sloupci odpovídají součtu částek vykázaných ve 
sloupcích 0020 a 0060. 

0020 Výkonné 
Část první odstavec 34 a část druhá odstavce 213 až 239 přílohy V nařízení ITS. 

0030 Z toho: odklad splácení kapitálové a úrokové složky 
Příloha V část první odstavec 34 nařízení ITS. 
Instituce by měly vykázat hrubou účetní hodnotu úvěrů nebo jiných pohledávek, u 
nichž mají moratoria v souladu s režimem EBA k referenčnímu datu za důsledek 
odklad splácení jak kapitálové, tak úrokové složky. To se týká dlužníků, kteří 
nemají žádné platební povinnosti během období, po které se moratorium uplatňuje. 



0040 Z toho: expozice s opatřeními týkajícími se úlevy 
Článek 47b nařízení CRR; část první odstavec 34 a část druhá odstavce 240 až 268 
přílohy V nařízení ITS. 
V případě, že existují expozice, na které se vztahují moratoria v souladu s režimem 
EBA a jsou také předmětem jiných opatření týkajících se úlevy souvisejících 
s epidemií COVID-19, měly by být vykázány v tomto sloupci.  

0050 Z toho: nástroje s podstatným zvýšením úvěrového rizika od prvotního 
zaúčtování, které však nejsou úvěrově znehodnoceny (stupeň 2) 
IFRS 9 odst. 5.5.3; IFRS 7.35M písm. b) bod i); příloha V část první odstavec 34 
nařízení ITS. 
Tento sloupec by měl být vykazován pouze institucemi vykazujícími podle 
standardu IFRS. 

0060 Nevýkonné 
Čl. 47a odst. 3 nařízení CRR; část první odstavec 34 a část druhá odstavce 213 až 
239 přílohy V nařízení ITS. 

0070 Z toho: odklad splácení kapitálové a úrokové složky 
Příloha V část první odstavec 34 nařízení ITS. 
Instituce by měly vykázat hrubou účetní hodnotu úvěrů nebo jiných pohledávek, u 
nichž mají moratoria v souladu s režimem EBA k referenčnímu datu za důsledek 
odklad splácení jak kapitálové, tak úrokové složky. To se týká dlužníků, kteří 
nemají žádné platební povinnosti během období, po které se moratorium uplatňuje. 

0080 Z toho: expozice s opatřeními týkajícími se úlevy 
Článek 47b nařízení CRR; část první odstavec 34 a část druhá odstavce 240 až 268 
přílohy V nařízení ITS. 
V případě, že existují expozice, na které se vztahují moratoria v souladu s režimem 
EBA a jsou také předmětem jiných opatření týkajících se úlevy souvisejících 
s epidemií COVID-19, měly by být vykázány v tomto sloupci.  

0090 Z toho: které nebudou pravděpodobně splaceny a které nejsou po splatnosti 
nebo jsou po splatnosti <= 90 dnů 
Část první odstavec 34 a část druhá odstavec 236 přílohy V nařízení ITS. 

0100 Kumulované ztráty ze znehodnocení, kumulované negativní změny reálné 
hodnoty z titulu úvěrového rizika 
Příloha V část druhá odstavce 69 až 71 nařízení ITS. 
Částky vykázané v tomto sloupci odpovídají součtu částek vykázaných ve 
sloupcích 0110 a 0150. 



0110 Výkonné 
Příloha V část druhá odstavce 69 až 71 nařízení ITS. 

0120 Z toho: odklad splácení kapitálové a úrokové složky 
Příloha V část druhá odstavce 69 až 71 nařízení ITS. 
Instituce by měly vykázat kumulované ztráty ze znehodnocení a kumulované 
negativní změny reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika u úvěrů nebo jiných 
pohledávek, u nichž mají moratoria v souladu s režimem EBA k referenčnímu datu 
za důsledek odklad splácení jak kapitálové, tak úrokové složky. To se týká dlužníků, 
kteří nemají žádné platební povinnosti během období, po které se moratorium 
uplatňuje. 

0130 Z toho: expozice s opatřeními týkajícími se úlevy 
Příloha V část druhá odstavce 69 až 71 nařízení ITS. 

0140 Z toho: nástroje s podstatným zvýšením úvěrového rizika od prvotního 
zaúčtování, které však nejsou úvěrově znehodnoceny (stupeň 2) 
IFRS 9 odst. 5.5.3; IFRS 7.35M písm. b) bod i); příloha V část druhá odstavce 69 
až 71 nařízení ITS. 
Tento sloupec by měl být vykazován pouze institucemi vykazujícími podle 
standardu IFRS. 

0150 Nevýkonné 
Příloha V část druhá odstavce 69 až 71 nařízení ITS. 

0160 Z toho: odklad splácení kapitálové a úrokové složky 
Příloha V část druhá odstavce 69 až 71 nařízení ITS. 
Instituce by měly vykázat kumulované ztráty ze znehodnocení a kumulované 
negativní změny reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika u úvěrů nebo jiných 
pohledávek, u nichž mají moratoria v souladu s režimem EBA k referenčnímu datu 
za důsledek odklad splácení jak kapitálové, tak úrokové složky. To se týká dlužníků, 
kteří nemají žádné platební povinnosti během období, po které se moratorium 
uplatňuje. 

0170 Z toho: expozice s opatřeními týkajícími se úlevy 
Příloha V část druhá odstavce 69 až 71 nařízení ITS. 

0180 Z toho: které nebudou pravděpodobně splaceny a které nejsou po splatnosti 
nebo jsou po splatnosti <= 90 dnů 
Příloha V část druhá odstavce 69 až 71 a odstavec 236 nařízení ITS. 



0190 Veřejná záruka přijatá v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-19 
Bod 15 těchto obecných pokynů. 
Instituce by měly vykázat maximální částku veřejné záruky, kterou členské státy 
zavedly v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-19, v případě úvěrů a 
jiných pohledávek, na které se vztahují moratoria způsobilá pro režim EBA. Výše 
záruky by neměla přesáhnout hrubou účetní hodnotu souvisejícího úvěru. Existence 
jiných forem kolaterálu nebo záruky by při vypočítávání maximální částky veřejné 
záruky přijaté v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-19, která může být 
nárokována, neměla být brána v úvahu. 

0200 Přítok do kategorie nevýkonných expozic 
Přítok by měl být vykazován na čtvrtletním základě od začátku vykazovaného 
období až po referenční datum. 
Pro expozici, která je během vykazovaného období vícekrát reklasifikována 
z nevýkonné na výkonnou, by hodnota přítoku měla být stanovena na základě 
porovnání mezi stavem expozice na začátku vykazovaného období a stavem, ve 
kterém se nalézá k referenčnímu datu. 
Reklasifikace nevýkonné expozice z jednoho účetního portfolia do jiného by se 
jako přítok vykazovat neměla. 

0210 Hospodářská ztráta 
Bod 19 písm. d) obecných pokynů EBA k moratoriím; IFRS 9 odst. 5.4.3. 
Hospodářská ztráta by se měla počítat jako rozdíl mezi čistou současnou hodnotou 
znovu projednávaných nebo upravovaných smluvních peněžních toků a čistou 
hodnotou peněžních toků před udělením daného opatření. 
Měla by být vykazována jak subjekty vykazujícími podle národních GAAP, tak 
subjekty vykazujícími podle standardu IFRS. V případě subjektů vykazujících 
podle standardu IFRS by hospodářská ztráta měla být vypočtena podle odstavce 
5.4.3 standardu IFRS 9. 
Instituce by měly v tomto sloupci vykazovat, jen pokud vypočetly nějakou 
hospodářskou ztrátu. Vypočítávané hospodářské zisky by se vykazovat neměly. 

 

Řádky Pokyny 

0010 Úvěry a jiné pohledávky, na které se vztahují moratoria v souladu s režimem 
EBA 
Bod 19 písm. b) obecných pokynů EBA k moratoriím; příloha V část první odstavec 
32 nařízení ITS. 



Měly by být vykázány úvěry a jiné pohledávky, pro něž byla moratoria v souladu 
s režimem EBA (legislativní a nelegislativní) již zavedena a ještě neskončila. 
Expozice, které jsou předmětem moratorií v souladu s režimem EBA a jiných 
opatření týkajících se úlevy souvisejících s pandemií COVID-19, by měly být 
vykázány pouze jednou, v této šabloně, a nikoli v šabloně F 91.02. 
Úvěry a jiné pohledávky, na které se moratoria v souladu s režimem EBA 
nevztahují, by měly být vykázány nikoli v této šabloně, ale v šabloně F 91.02. 
Úvěry a jiné pohledávky, které jsou uvedeny v těchto dvou šablonách, se vzájemně 
vylučují. 

0020 Z toho: domácnosti 
Příloha V část první odst. 42 písm. f) nařízení ITS. 

0030 Z toho: zajištěno obytnými nemovitostmi 
Příloha V část druhá odst. 86 písm. a) a odst. 87 písm. a nařízení ITS. 

0040 Z toho: nefinanční podniky 
Příloha V část první odst. 42 písm. e) nařízení ITS.  

0050 Z toho: malé a střední podniky 
Příloha V část první odst. 5 písm. i) nařízení ITS. 

0060 Z toho: zajištěno obchodními nemovitostmi 
Příloha V část druhá odst. 86 písm. a) a odst. 87 písm. a nařízení ITS. 

  



5. Informace k ostatním úvěrům a jiným pohledávkám, na které se vztahují opatření týkající se 
úlevy související s pandemií COVID-19 (F 91.02) 

5.1. Obecné poznámky 

16. Tato šablona se týká úvěrů a jiných pohledávek, na které se vztahují opatření týkající 
se úlevy související s pandemií COVID-19, která nesplňují požadavky stanovené 
v bodu 10 obecných pokynů EBA k moratoriím. Za předpokladu, že souvisely s krizí 
vyvolanou pandemií COVID-19, by měly být zohledněny všechny typy opatření 
týkajících se úlevy (smluvní úpravy a/nebo refinancování), kromě případů, kdy se jedná 
o „nově vzniklé úvěry, na které se vztahují systémy veřejné záruky v souvislosti s krizí 
vyvolanou pandemií COVID-19“. Ty by měly být vykázány pouze v šabloně F 91.05 
a v odpovídajícím sloupci šablony 92.01. 
 

17. Šablona obsahuje rozčlenění hrubé účetní hodnoty a souvisejících opravných položek 
na ztráty podle statusu expozice (výkonná a nevýkonná). Kromě toho by být měly 
v samostatných sloupcích uváděny expozice (výkonné a nevýkonné), u nichž byl 
poskytnut odklad splácení kapitálové a úrokové složky. 
 

18. Další informace by měly být uvedeny v těchto sloupcích: i) pro výkonné expozice, 
„nástroje s podstatným zvýšením úvěrového rizika od prvotního zaúčtování, které však 
nejsou úvěrově znehodnoceny (stupeň 2)“; a ii) pro nevýkonné expozice, ty, které 
„které nebudou pravděpodobně splaceny a které nejsou po splatnosti nebo jsou po 
splatnosti <= 90 dnů“; iii) veřejné záruky přijaté v souvislosti s krizí vyvolanou 
pandemií COVID-19; a iv) přítok do kategorie nevýkonných expozic. 

5.2. F 91.02: INFORMACE K ÚVĚRŮM A JINÝM POHLEDÁVKÁM, NA KTERÉ SE 
VZTAHUJÍ OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE ÚLEVY SOUVISEJÍCÍ S PANDEMIÍ COVID-
19 

5.2.1. Pokyny pro konkrétní pozice 

Sloupce Pokyny 

0010 Hrubá účetní hodnota 
Příloha V část první odstavec 34 nařízení ITS. 
Částky vykázané v tomto sloupci odpovídají součtu částek vykázaných ve 
sloupcích 0020 a 0050. 
Každý jiný úvěr, na který se vztahují opatření týkající se úlevy související 
s pandemií COVID-19, by měl být vykázán pouze jednou, bez ohledu na počet 
uplatněných opatření. 

0020 Výkonné 
Část první odstavec 34 a část druhá odstavce 213 až 239 přílohy V nařízení ITS. 



0030 Z toho: odklad splácení kapitálové a úrokové složky 
Příloha V část první odstavec 34 nařízení ITS. 
Instituce by měly vykázat hrubou účetní hodnotu úvěrů nebo jiných pohledávek, u 
nichž jiná opatření týkající se úlevy související s pandemií COVID-19 mají 
k referenčnímu datu za důsledek odklad splácení jak kapitálové, tak úrokové 
složky. To se týká dlužníků, kteří nemají žádné platební povinnosti během období, 
po které se uplatňuje úleva. 

0040 Z toho: nástroje s podstatným zvýšením úvěrového rizika od prvotního 
zaúčtování, které však nejsou úvěrově znehodnoceny (stupeň 2) 
IFRS 9 odst. 5.5.3; IFRS 7.35M písm. b) bod i); příloha V část první odstavec 34 
nařízení ITS. 
Tento sloupec by měl být vykazován pouze institucemi vykazujícími podle 
standardu IFRS. 

0050 Nevýkonné 
Čl. 47a odst. 3 nařízení CRR; část první odstavec 34 a část druhá odstavce 213 až 
239 přílohy V nařízení ITS. 

0060 Z toho: odklad splácení kapitálové a úrokové složky 
Příloha V část první odstavec 34 nařízení ITS. 
Instituce by měly vykázat hrubou účetní hodnotu úvěrů nebo jiných pohledávek, u 
nichž opatření týkající se úlevy související s pandemií COVID-19 mají 
k referenčnímu datu za důsledek odklad splácení jak kapitálové, tak úrokové 
složky. To se týká dlužníků, kteří nemají žádné platební povinnosti během období, 
po které se uplatňuje úleva. 

0070 Z toho: které nebudou pravděpodobně splaceny a které nejsou po splatnosti 
nebo jsou po splatnosti <= 90 dnů 
Část první odstavec 34 a část druhá odstavec 236 přílohy V nařízení ITS. 

0080 Kumulované ztráty ze znehodnocení, kumulované negativní změny reálné 
hodnoty z titulu úvěrového rizika 
Příloha V část druhá odstavce 69 až 71 nařízení ITS. 
Částky vykázané v tomto sloupci odpovídají součtu částek vykázaných ve 
sloupcích 0090 a 0120. 

0090 Výkonné 
Příloha V část druhá odstavce 69 až 71 nařízení ITS. 



0100 Z toho: odklad splácení kapitálové a úrokové složky 
Příloha V část druhá odstavce 69 až 71 nařízení ITS. 
Instituce by měly vykázat kumulované ztráty ze znehodnocení a kumulované 
negativní změny reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika u úvěrů nebo jiných 
pohledávek, u nichž opatření týkající se úlevy související s pandemií COVID-19 
mají k referenčnímu datu za důsledek odklad splácení jak kapitálové, tak úrokové 
složky. To se týká dlužníků, kteří nemají žádné platební povinnosti během období, 
po které se uplatňuje úleva. 

0110 Z toho: nástroje s podstatným zvýšením úvěrového rizika od prvotního 
zaúčtování, které však nejsou úvěrově znehodnoceny (stupeň 2) 
IFRS 9 odst. 5.5.3; IFRS 7.35M písm. b) bod i); příloha V část druhá odstavce 69 
až 71 nařízení ITS. 
Tento sloupec by měl být vykazován pouze institucemi vykazujícími podle 
standardu IFRS. 

0120 Nevýkonné 
Příloha V část druhá odstavce 69 až 71 nařízení ITS. 

0130 Z toho: odklad splácení kapitálové a úrokové složky 
Příloha V část druhá odstavce 69 až 71 nařízení ITS. 
Instituce by měly vykázat kumulované ztráty ze znehodnocení a kumulované 
negativní změny reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika u úvěrů nebo jiných 
pohledávek, u nichž opatření týkající se úlevy související s pandemií COVID-19 
mají k referenčnímu datu za důsledek odklad splácení jak kapitálové, tak úrokové 
složky. To se týká dlužníků, kteří nemají žádné platební povinnosti během období, 
po které se uplatňuje úleva. 

0140 Z toho: které nebudou pravděpodobně splaceny a které nejsou po splatnosti 
nebo jsou po splatnosti <= 90 dnů 
Příloha V část druhá odstavce 69 až 71 a odstavec 236 nařízení ITS. 

0150 Veřejná záruka přijatá v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-19 
Bod 15 těchto obecných pokynů. 
Instituce by měly vykázat maximální částku veřejné záruky, kterou členské státy 
zavedly v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-19, v případě úvěrů a 
jiných pohledávek, na které se vztahují opatření týkající se úlevy související 
s pandemií COVID-19 (kromě „nově vzniklých úvěrů, na které se vztahují systémy 
veřejné záruky v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-19“). Výše záruky 
by neměla přesáhnout hrubou účetní hodnotu souvisejícího úvěru. Existence jiných 
forem kolaterálu nebo záruky by při vypočítávání maximální částky veřejné záruky 



přijaté v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-19, která může být 
nárokována, neměla být brána v úvahu. 

0160 Přítok do kategorie nevýkonných expozic 
Přítok by měl být vykazován na čtvrtletním základě od začátku vykazovaného 
období až po referenční datum. 
Pro expozici, která je během vykazovaného období vícekrát reklasifikována 
z nevýkonné na výkonnou, by hodnota přítoku měla být stanovena na základě 
porovnání mezi stavem expozice na začátku vykazovaného období a stavem, ve 
kterém se nalézá k referenčnímu datu. 
Reklasifikace nevýkonné expozice z jednoho účetního portfolia do jiného by se 
jako přítok vykazovat neměla. 

 

Řádky Pokyny 

0010 Ostatní úvěry a jiné pohledávky, na které se vztahují opatření týkající se úlevy 
související s pandemií COVID-19 
Příloha V část první odstavec 32 nařízení ITS. 
Instituce by měly vykázat všechna opatření týkající se úlevy, která byla zavedena 
v důsledku krize vyvolané pandemií COVID-19 a jež nesplňují požadavky bodu 10 
obecných pokynů EBA k moratoriím. 
V případě opatření týkajících se úlevy v podobě odkladu splácení / moratoria na 
splácení by v tomto řádku měly být vykázány pouze úvěry a jiné pohledávky 
s takovým odkladem splácení / moratoriem na splácení, který nepozbyl / které 
nepozbylo platnost. 
Úvěry a jiné pohledávky, které jsou předmětem moratorií v souladu s režimem 
EBA a jiných opatření týkajících se úlevy souvisejících s pandemií COVID-19, by 
měly být vykázány pouze jednou, v šabloně F 91.01, a nikoli také v šabloně F 91.02. 
Úvěry a jiné pohledávky, které jsou uvedeny v těchto dvou šablonách, se vzájemně 
vylučují.  

0020 Z toho: domácnosti 
Příloha V část první odst. 42 písm. f) nařízení ITS. 

0030 Z toho: nefinanční podniky 
Příloha V část první odst. 42 písm. e) nařízení ITS. 

 

  



6. Úvěry a jiné pohledávky s moratorii v souladu s režimem EBA (legislativními a 
nelegislativními), která pozbyla platnost (F 91.03) 

6.1. Obecné poznámky 

19. Tato šablona se týká úvěrů a jiných pohledávek, pro něž moratoria v souladu s režimem 
EBA (legislativní a nelegislativní) pozbyla k referenčnímu datu platnost, bez ohledu na to, 
zda jiná opatření týkající se úlevy související s pandemií COVID-19 jsou ještě aktivní, 
nebo již skončila. 
 

20. Šablona obsahuje rozčlenění hrubé účetní hodnoty a souvisejících opravných položek na 
ztráty podle statusu expozice (výkonná a nevýkonná). Kromě toho by měly v samostatných 
sloupcích být uváděny expozice, výkonné i nevýkonné, s opatřeními týkajícími se úlevy. 

 
21. Další informace by měly být uvedeny v těchto sloupcích: i) pro výkonné expozice, 

„nástroje s podstatným zvýšením úvěrového rizika od prvotního zaúčtování, které však 
nejsou úvěrově znehodnoceny (stupeň 2)“; a ii) pro nevýkonné expozice, ty, „které 
nebudou pravděpodobně splaceny a které nejsou po splatnosti nebo jsou po splatnosti <= 
90 dnů“; iii) veřejné záruky přijaté v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-19; 
iv) přítok do kategorie nevýkonných expozic a v) hospodářská ztráta plynoucí z uplatnění 
těchto opatření. 

6.2. F 91.03: ÚVĚRY A JINÉ POHLEDÁVKY S MORATORII V SOULADU S REŽIMEM 
EBA (LEGISLATIVNÍMI A NELEGISLATIVNÍMI), KTERÁ POZBYLA PLATNOST 

6.2.1. Pokyny pro konkrétní pozice 

Sloupce Pokyny 

0010 Hrubá účetní hodnota 
Příloha V část první odstavec 34 nařízení ITS. 
Částky vykázané v tomto sloupci odpovídají součtu částek vykázaných ve 
sloupcích 0020 a 0050. 

0020 Výkonné 
Část první odstavec 34 a část druhá odstavce 213 až 239 přílohy V nařízení ITS. 

0030 Z toho: expozice s opatřeními týkajícími se úlevy 
Článek 47b nařízení CRR; část první odstavec 34 a část druhá odstavce 240 až 268 
přílohy V nařízení ITS. 
Tento sloupec by měl rovněž uvádět expozice s moratorii v souladu s režimem 
EBA, jež pozbyla platnost, i s jinými opatřeními týkajícími se úlevy souvisejícími 
s pandemií COVID-19 (aktivními nebo ukončenými). 



0040 Z toho: nástroje s podstatným zvýšením úvěrového rizika od prvotního 
zaúčtování, které však nejsou úvěrově znehodnoceny (stupeň 2) 
IFRS 9 odst. 5.5.3; IFRS 7.35M písm. b) bod i); část první odstavec 34 a část druhá 
odstavce 213 až 239 přílohy V nařízení ITS. 
Tento sloupec by měl být vykazován pouze institucemi vykazujícími podle 
standardu IFRS. 

0050 Nevýkonné 
Čl. 47a odst. 3 nařízení CRR; část první odstavec 34 a část druhá odstavce 213 až 
239 přílohy V nařízení ITS. 

0060 Z toho: expozice s opatřeními týkajícími se úlevy 
Článek 47b nařízení CRR; část první odstavec 34 a část druhá odstavce 240 až 268 
přílohy V nařízení ITS. 
Tento sloupec by měl rovněž uvádět expozice s moratorii v souladu s režimem 
EBA, jež pozbyla platnost, i s jinými opatřeními týkajícími se úlevy souvisejícími 
s pandemií COVID-19 (aktivními nebo ukončenými). 

0070 Z toho: které nebudou pravděpodobně splaceny a které nejsou po splatnosti 
nebo jsou po splatnosti <= 90 dnů 
Část první odstavec 34 a část druhá odstavec 236 přílohy V nařízení ITS. 

0080 Kumulované ztráty ze znehodnocení, kumulované negativní změny reálné 
hodnoty z titulu úvěrového rizika 
Příloha V část druhá odstavce 69 až 71 nařízení ITS. 
Částky vykázané v tomto sloupci odpovídají součtu částek vykázaných ve 
sloupcích 0090 a 0120. 

0090 Výkonné 
Příloha V část druhá odstavce 69 až 71 nařízení ITS. 

0100 Z toho: expozice s opatřeními týkajícími se úlevy 
Příloha V část druhá odstavce 69 až 71 nařízení ITS. 

0110 Z toho: nástroje s podstatným zvýšením úvěrového rizika od prvotního 
zaúčtování, které však nejsou úvěrově znehodnoceny (stupeň 2) 
IFRS 9 odst. 5.5.3; IFRS 7.35M písm. b) bod i); příloha V část druhá odstavce 69 
až 71 nařízení ITS. 
Tento sloupec by měl být vykazován pouze institucemi vykazujícími podle 
standardu IFRS. 



0120 Nevýkonné 
Příloha V část druhá odstavce 69 až 71 nařízení ITS. 

0130 Z toho: expozice s opatřeními týkajícími se úlevy 
Příloha V část druhá odstavce 69 až 71 nařízení ITS. 

0140 Z toho: které nebudou pravděpodobně splaceny a které nejsou po splatnosti 
nebo jsou po splatnosti <= 90 dnů 
Příloha V část druhá odstavce 69 až 71 a 236 nařízení ITS. 

0150 Veřejná záruka přijatá v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-19 
Bod 15 těchto obecných pokynů. 
Instituce by měly vykázat maximální částku veřejné záruky, kterou členské státy 
zavedly v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-19, v případě úvěrů a 
jiných pohledávek s moratorii v souladu s režimem EBA, která pozbyla platnost. 
Výše záruky by neměla přesáhnout hrubou účetní hodnotu souvisejícího úvěru. 
Existence jiných forem kolaterálu nebo záruky by při vypočítávání maximální 
částky veřejné záruky přijaté v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-19, 
která může být nárokována, neměla být brána v úvahu. 

0160 Přítok do kategorie nevýkonných expozic 
Přítok by měl být vykazován na čtvrtletním základě od začátku vykazovaného 
období až po referenční datum. 
Pro expozici, která je během vykazovaného období vícekrát reklasifikována 
z nevýkonné na výkonnou, by hodnota přítoku měla být stanovena na základě 
porovnání mezi stavem expozice na začátku vykazovaného období a stavem, ve 
kterém se nalézá k referenčnímu datu. 
Reklasifikace nevýkonné expozice z jednoho účetního portfolia do jiného by se 
jako přítok vykazovat neměla. 

0170 Hospodářská ztráta 
Bod 19 písm. d) obecných pokynů EBA k moratoriím; IFRS 9 odst. 5.4.3. 
Hospodářská ztráta by se měla počítat jako rozdíl mezi čistou současnou hodnotou 
znovu projednávaných nebo upravovaných smluvních peněžních toků a čistou 
hodnotou peněžních toků před udělením daného opatření. 
Měla by být vykazována jak subjekty vykazujícími podle národních GAAP, tak 
subjekty vykazujícími podle standardu IFRS. V případě subjektů vykazujících 
podle standardu IFRS by hospodářská ztráta měla být vypočtena podle odstavce 
5.4.3 standardu IFRS 9. 
Instituce by měly vykazovat jen v tomto sloupci, pokud vypočetly nějakou 
hospodářskou ztrátu. Vypočítávané hospodářské zisky by se vykazovat neměly. 



 

Řádky Pokyny 

0010 Úvěry a jiné pohledávky s moratorii v souladu s režimem EBA, která pozbyla 
platnost 
Bod 19 písm. b) obecných pokynů EBA k moratoriím; příloha V část první odstavec 
32 nařízení ITS. 
Instituce by měly vykázat úvěry a jiné pohledávky, u nichž mají moratoria 
v souladu s režimem EBA (legislativní a nelegislativní) zbytkovou splatnost, která 
se rovná nule (moratoria pozbyla platnost). Úvěry a jiné pohledávky by měly být 
vykazovány od prvního dne následujícího po dni, kdy skončila platnost příslušného 
moratoria. 
V případech, kdy platnost moratorií v souladu s režimem EBA skončila, by měly 
být expozice vykázány rovněž v odpovídajícím sloupci v šabloně F 90.01. 
Expozice s jak moratorii v souladu s režimem EBA, jež pozbyla platnost, tak 
s opatřeními týkajícími se úlevy souvisejícími s pandemií COVID-19 (ve formě 
odkladu splácení / moratoria na splácení), jež pozbyla platnost, by měly být 
vykázány pouze v této šabloně a nikoli rovněž v šabloně F 91.04. 

0020 Z toho: domácnosti 
Příloha V část první odst. 42 písm. f) nařízení ITS. 

0030 Z toho: zajištěno obytnými nemovitostmi 
Příloha V část druhá odst. 86 písm. a) a odst. 87 písm. a nařízení ITS. 

0040 Z toho: nefinanční podniky 
Příloha V část první odst. 42 písm. e) nařízení ITS.  

0050 Z toho: malé a střední podniky 
Příloha V část první odst. 5 písm. i) nařízení ITS. 

0060 Z toho: zajištěno obchodními nemovitostmi 
Příloha V část druhá odst. 86 písm. a) a odst. 87 písm. a nařízení ITS. 

  



7. Ostatní úvěry a jiné pohledávky s opatřeními týkajícími se úlevy souvisejícími s pandemií 
COVID-19, která pozbyla platnost (odklad splácení / moratorium na splácení) (F 91.04) 

7.1. Obecné poznámky 

22. Tato šablona se týká jiných opatření týkajících se úlevy souvisejících s pandemií 
COVID-19 ve formě odkladu splácení / moratoria na splácení, která k referenčnímu 
datu pozbyla platnost a nesplňují požadavky dle bodu 10 obecných pokynů EBA 
k moratoriím. Expozice s moratorii v souladu s režimem EBA, jež pozbyla platnost, i 
s opatřeními týkajícími se úlevy souvisejícími s pandemií COVID-19 (ve formě 
odkladu splácení / moratoria na splácení), jež pozbyla platnost, by měly být vykázány 
pouze jednou, v šabloně F 91.03, a nikoli rovněž v této šabloně. Pokud platnost 
moratoria v souladu s režimem EBA neskončila, ale platnost jiných opatření, konkrétně 
odkladu splácení / moratoria na splácení souvisejících s pandemií COVID-19, ano, 
expozice by i tak měly být vykázány v šabloně F 91.01. 
 

23. Šablona obsahuje rozčlenění hrubé účetní hodnoty a souvisejících opravných položek 
na ztráty podle statusu expozic (výkonné a nevýkonné). 
 

24. Další informace by měly být uvedeny v těchto sloupcích: i) pro výkonné expozice, 
„nástroje s podstatným zvýšením úvěrového rizika od prvotního zaúčtování, které však 
nejsou úvěrově znehodnoceny (stupeň 2)“; a ii) pro nevýkonné expozice, ty, které 
„které nebudou pravděpodobně splaceny a které nejsou po splatnosti nebo jsou po 
splatnosti <= 90 dnů“; iii) veřejné záruky přijaté v souvislosti s krizí vyvolanou 
pandemií COVID-19; a iv) přítok do kategorie nevýkonných expozic. 

7.2. F 91.04: OSTATNÍ ÚVĚRY A JINÉ POHLEDÁVKY S OPATŘENÍMI TÝKAJÍCÍMI SE 
ÚLEVY SOUVISEJÍCÍMI S PANDEMIÍ COVID-19 (ODKLAD SPLÁCENÍ / 
MORATORIUM NA SPLÁCENÍ), KTERÁ POZBYLA PLATNOST 

7.2.1. Pokyny pro konkrétní pozice 

Sloupce Pokyny 

0010 Hrubá účetní hodnota 
Příloha V část první odstavec 34 nařízení ITS. 
Částky vykázané v tomto sloupci odpovídají součtu částek vykázaných ve 
sloupcích 0020 a 0040. 

0020 Výkonné 
Část první odstavec 34 a část druhá odstavce 213 až 239 přílohy V nařízení ITS. 



0030 Z toho: nástroje s podstatným zvýšením úvěrového rizika od prvotního 
zaúčtování, které však nejsou úvěrově znehodnoceny (stupeň 2) 
IFRS 9 odst. 5.5.3; IFRS 7.35M písm. b) bod i); část první odstavec 34 a část druhá 
odstavce 213 až 239 přílohy V nařízení ITS. 
Tento sloupec by měl být vykazován pouze institucemi vykazujícími podle 
standardu IFRS. 

0040 Nevýkonné 
Čl. 47a odst. 3 nařízení CRR; část první odstavec 34 a část druhá odstavce 213 až 
239 přílohy V nařízení ITS. 

0050 Z toho: které nebudou pravděpodobně splaceny a které nejsou po splatnosti 
nebo jsou po splatnosti <= 90 dnů 
Část první odstavec 34 a část druhá odstavec 236 přílohy V nařízení ITS. 

0060 Kumulované ztráty ze znehodnocení, kumulované negativní změny reálné 
hodnoty z titulu úvěrového rizika 
Příloha V část druhá odstavce 69 až 71 nařízení ITS. 
Částky vykázané v tomto sloupci odpovídají součtu částek vykázaných ve 
sloupcích 0070 a 0090. 

0070 Výkonné 
Příloha V část druhá odstavce 69 až 71 nařízení ITS. 

0080 Z toho: nástroje s podstatným zvýšením úvěrového rizika od prvotního 
zaúčtování, které však nejsou úvěrově znehodnoceny (stupeň 2) 
IFRS 9 odst. 5.5.3; IFRS 7.35M písm. b) bod i); příloha V část druhá odstavce 69 
až 71 nařízení ITS. 
Tento sloupec by měl být vykazován pouze institucemi vykazujícími podle 
standardu IFRS. 

0090 Nevýkonné 
Příloha V část druhá odstavce 69 až 71 nařízení ITS. 

0100 Z toho: které nebudou pravděpodobně splaceny a které nejsou po splatnosti 
nebo jsou po splatnosti <= 90 dnů 
Příloha V část druhá odstavce 69 až 71 a 236 nařízení ITS. 

0110 Veřejná záruka přijatá v souvislosti s krizí pandemií COVID-19 
Bod 15 těchto obecných pokynů. 



Instituce by měly vykázat maximální částku veřejné záruky, kterou členské státy 
zavedly v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-19, v případě ostatních 
úvěrů a jiných pohledávek s opatřeními týkajícími se úlevy souvisejícími 
s pandemií COVID-19, která pozbyla platnost. Výše záruky by neměla přesáhnout 
hrubou účetní hodnotu souvisejícího úvěru. Existence jiných forem kolaterálu nebo 
záruky by při vypočítávání maximální částky veřejné záruky přijaté v souvislosti 
s krizí vyvolanou pandemií COVID-19, která může být nárokována, neměla být 
brána v úvahu. 

0120 Přítok do kategorie nevýkonných expozic 
Přítok by měl být vykazován na čtvrtletním základě od začátku vykazovaného 
období až po referenční datum. 
Pro expozici, která je během vykazovaného období vícekrát reklasifikována 
z nevýkonné na výkonnou, by hodnota přítoku měla být stanovena na základě 
porovnání mezi stavem expozice na začátku vykazovaného období a stavem, ve 
kterém se nalézá k referenčnímu datu. 
Reklasifikace nevýkonné expozice z jednoho účetního portfolia do jiného by se 
jako přítok vykazovat neměla. 

 

Řádky Pokyny 

0010 Ostatní úvěry a jiné pohledávky s opatřeními týkajícími se úlevy souvisejícími 
s pandemií COVID-19 (odklad splácení / moratorium na splácení), která 
pozbyla platnost 
Část první odstavec 32 a část druhá odst. 358 písm. a) přílohy V nařízení ITS. 
Instituce by měly vykázat úvěry a jiné pohledávky, u nichž mají jiná opatření 
týkající se úlevy související s pandemií COVID-19 ve formě odkladu splácení / 
moratoria na splácení zbytkovou splatnost, která se rovná nule (opatření pozbyla 
platnost). Úvěry a jiné půjčky by měly být vykazovány od prvního dne 
následujícího po dni, kdy skončila platnost příslušného opatření úlevy. 
V případech, kdy platnost opatření týkajících se úlevy souvisejících s pandemií 
COVID-19 skončila, by měly být expozice vykázány rovněž v odpovídající 
kategorii v šabloně F 90.02. 

0020 Z toho: domácnosti 
Příloha V část první odst. 42 písm. f) nařízení ITS. 

0030 Z toho: nefinanční podniky 
Příloha V část první odst. 42 písm. e) nařízení ITS. 

  



8. Informace k nově vzniklým úvěrům a jiným pohledávkám, na které se vztahují systémy 
veřejné záruky v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-19 (F 91.05) 

8.1. Obecné poznámky 

25. Tato šablona se týká nově vzniklých úvěrů a jiných pohledávek ve smyslu bodu 15 
těchto pokynů, na které se vztahují systémy veřejné záruky, jež členské státy zavedly 
v souvislosti s krizí i vyvolanou pandemií COVID-19. V případě refinancování 
dřívějšího dluhu novým úvěrem nebo v případě přeskupení několika dluhů do nového 
úvěru by se tento nový úvěr uznaný ve finančních výkazech měl vykázat v této šabloně 
za předpokladu, že je kryt systémem veřejné záruky souvisejícím s krizí vyvolanou 
pandemií COVID-19. 

26. Šablona obsahuje rozčlenění hrubé účetní hodnoty a souvisejících opravných položek 
na ztráty podle statusu expozice (výkonná a nevýkonná). Kromě toho by měly 
v samostatných sloupcích být uváděny expozice, výkonné a nevýkonné, s opatřeními 
týkajícími se úlevy. Pokud byly zaručené úvěry poskytnuty k refinancování dřívější 
dluhové smlouvy, měly by být klasifikace expozic posouzeny v souladu s článkem 47b 
nařízení CRR a odstavci 240 až 268 části druhé přílohy V nařízení ITS. 

27. Další informace by měly být uvedeny v těchto sloupcích: i) pro výkonné expozice, 
„nástroje s podstatným zvýšením úvěrového rizika od prvotního zaúčtování, které však 
nejsou úvěrově znehodnoceny (stupeň 2)“; ii) pro nevýkonné expozice, ty, „které 
nebudou pravděpodobně splaceny a které nejsou po splatnosti nebo jsou po splatnosti 
<= 90 dnů“; iii) částka veřejných záruk vztahující se k úvěrům a jiným pohledávkám; 
a iv) přítok do kategorie nevýkonných expozic a v) přítok spojený s poskytováním 
nových úvěrů. 

8.2. F 91.05: INFORMACE K NOVĚ VZNIKLÝM ÚVĚRŮM A JINÝM POHLEDÁVKÁM, 
NA KTERÉ SE VZTAHUJÍ SYSTÉMY VEŘEJNÉ ZÁRUKY V SOUVISLOSTI 
S KRIZÍ VYVOLANOU PANDEMIÍ COVID-19 

8.2.1. Pokyny pro konkrétní pozice 

Sloupce Pokyny 

0010 Hrubá účetní hodnota 
Příloha V část první odstavec 34 nařízení ITS. 
Částky vykázané v tomto sloupci odpovídají součtu částek vykázaných ve 
sloupcích 0020 a 0050.  

0020 Výkonné 
Část první odstavec 34 a část druhá odstavce 213 až 239 přílohy V nařízení ITS. 



0030 Z toho: expozice s opatřeními týkajícími se úlevy 
Článek 47b nařízení CRR; část první odstavec 34 a část druhá odstavce 240 až 268 
přílohy V nařízení ITS. 
Měla by být vykázána hrubá účetní hodnota nové smlouvy („refinancování dluhu“) 
poskytnuté v rámci výkonné refinanční operace, kterou lze považovat za opatření 
týkající se úlevy.  

0040 Z toho: nástroje s podstatným zvýšením úvěrového rizika od prvotního 
zaúčtování, které však nejsou úvěrově znehodnoceny (stupeň 2) 
IFRS 9 odst. 5.5.3; IFRS 7.35M písm. b) bod i); příloha V část první odstavec 34 
nařízení ITS. 
Tento sloupec by měl být vykazován pouze institucemi vykazujícími podle 
standardu IFRS. 

0050 Nevýkonné 
Čl. 47a odst. 3 nařízení CRR; část první odstavec 34 a část druhá odstavce 213 až 
239 přílohy V nařízení ITS.  

0060 Z toho: expozice s opatřeními týkajícími se úlevy 
Článek 47b nařízení CRR; část první odstavec 34 a část druhá odstavce 240 až 268 
přílohy V nařízení ITS. 
Měla by být vykázána hrubá účetní hodnota nové smlouvy („refinancování dluhu“) 
poskytnuté v rámci nevýkonné refinanční operace, kterou lze považovat za opatření 
týkající se úlevy.  

0070 Z toho: které nebudou pravděpodobně splaceny a které nejsou po splatnosti 
nebo jsou po splatnosti <= 90 dnů 
Část první odstavec 34 a část druhá odstavec 236 přílohy V nařízení ITS. 

0080 Kumulované ztráty ze znehodnocení, kumulované negativní změny reálné 
hodnoty z titulu úvěrového rizika 
Příloha V část druhá odstavce 69 až 71 nařízení ITS. 
Částky vykázané v tomto sloupci odpovídají součtu částek vykázaných ve 
sloupcích 0090 a 0120. 

0090 Výkonné 
Příloha V část druhá odstavce 69 až 71 nařízení ITS. 

0100 Z toho: expozice s opatřeními týkajícími se úlevy 
Příloha V část druhá odstavce 69 až 71 nařízení ITS. 



Měla by být vykázána opravná položka na ztrátu u nové smlouvy („refinancování 
dluhu“) poskytnuté v rámci výkonné refinanční operace, kterou lze považovat za 
opatření týkající se úlevy. 

0110 Z toho: nástroje s podstatným zvýšením úvěrového rizika od prvotního 
zaúčtování, které však nejsou úvěrově znehodnoceny (stupeň 2) 
IFRS 9 odst. 5.5.3; IFRS 7.35M písm. b) bod i); příloha V část druhá odstavce 69 
až 71 nařízení ITS. 
Tento sloupec by měl být vykazován pouze institucemi vykazujícími podle 
standardu IFRS. 

0120 Nevýkonné 
Příloha V část druhá odstavce 69 až 71 nařízení ITS. 

0130 Z toho: expozice s opatřeními týkajícími se úlevy 
Příloha V část druhá odstavce 69 až 71 nařízení ITS. 
Měla by být vykázána opravná položka na ztrátu u nové smlouvy („refinancování 
dluhu“) poskytnuté v rámci nevýkonné refinanční operace, kterou lze považovat za 
opatření týkající se úlevy. 

0140 Z toho: které nebudou pravděpodobně splaceny a které nejsou po splatnosti 
nebo jsou po splatnosti <= 90 dnů 
Příloha V část druhý odstavce 69 až 71 a odstavec 236 nařízení ITS. 

0150 Veřejná záruka přijatá v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-19 
Bod 15 těchto obecných pokynů. 
Instituce by měly vykázat maximální částku veřejné záruky, kterou členské státy 
zavedly v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-19, v případě nově 
vzniklých úvěrů a jiných pohledávek. Výše záruky by neměla přesáhnout hrubou 
účetní hodnotu souvisejícího úvěru. Existence jiných forem kolaterálu nebo záruky 
by při vypočítávání maximální částky veřejné záruky přijaté v souvislosti s krizí 
vyvolanou pandemií COVID-19, která může být nárokována, neměla být brána 
v úvahu. 

0160 Přítok do kategorie nevýkonných expozic 
Přítok by měl být vykazován na čtvrtletním základě od začátku vykazovaného 
období až po referenční datum. 
Pro expozici, která je během vykazovaného období vícekrát reklasifikována 
z nevýkonné na výkonnou, by hodnota přítoku měla být stanovena na základě 
porovnání mezi stavem expozice na začátku vykazovaného období a stavem, ve 
kterém se nalézá k referenčnímu datu. 



Reklasifikace nevýkonné expozice z jednoho účetního portfolia do jiného by se 
jako přítok vykazovat neměla. 

0170 Přítok spojený s poskytováním nových úvěrů 
Instituce by měly vykázat hrubou účetní hodnotu nově vzniklých úvěrů a jiných 
pohledávek od posledního referenčního data vykazování, v různých úvěrových 
kategoriích (v jednotlivých řádcích). 

 

Řádky Pokyny 

0010 Nově vzniklé úvěry a jiné pohledávky, na které se vztahují systémy veřejné 
záruky 
Bod 15 těchto obecných pokynů; příloha V část první odstavec 32 nařízení ITS. 

0020 Z toho: domácnosti 
Příloha V část první odst. 42 písm. f) nařízení ITS. 

0030 Z toho: zajištěno obytnými nemovitostmi 
Příloha V část druhá odst. 86 písm. a) a odst. 87 písm. a nařízení ITS. 

0040 Z toho: nefinanční podniky 
Příloha V část první odst. 42 písm. e) nařízení ITS.  

0050 Z toho: malé a střední podniky 
Příloha V část první odst. 5 písm. i) nařízení ITS. 

0060 Z toho: zajištěno obchodními nemovitostmi 
Příloha V část druhá odst. 86 písm. a) a odst. 87 písm. a nařízení ITS. 

  



9. Opatření použitá v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-19: členění podle 
klasifikace NACE (F 92.01) 

9.1. Obecné poznámky 

28. Tato šablona se použije pro úvěry a jiné pohledávky, na které se vztahují moratoria 
v souladu s režimem EBA (legislativní a nelegislativní), jiná opatření týkající se úlevy 
související s pandemií COVID-19 a nově vzniklé úvěry a jiné pohledávky ve smyslu 
bodu 15 těchto obecných pokynů, na které se vztahují systémy veřejné záruky zavedené 
v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-19. 

29. Šablona zahrnuje informace rozčleněné podle odvětví ekonomické činnosti s použitím 
kódů NACE na základě hlavní činnosti dané protistrany. Kromě toho by měly být 
poskytnuty informace k částce poskytnuté veřejné záruky, v členění podle kódů 
NACE. 

30. Klasifikace expozic podle kódů NACE by se měla řídit pokyny uvedenými v příloze V 
části druhé odstavcích 91 a 92 nařízení ITS. 

9.2. F 92.01: OPATŘENÍ POUŽITÁ V SOUVISLOSTI S KRIZÍ VYVOLANOU PANDEMIÍ 
COVID-19: ČLENĚNÍ PODLE KÓDŮ NACE 

9.2.1. Pokyny pro konkrétní pozice 

Sloupce Pokyny 

0010 Hrubá účetní hodnota úvěrů a jiných pohledávek, na které se vztahují 
moratoria v souladu s režimem EBA 
Příloha V část první odstavec 34 nařízení ITS. 
Měla by být vykázána hrubá účetní hodnota úvěrů a jiných pohledávek vůči 
nefinančním korporacím, na které se vztahují moratoria v souladu s režimem EBA 
a jsou zařazeny do jiných kategorií než „určené k obchodování“, „obchodovatelné“ 
nebo „určené k prodeji“ v souladu s příslušným účetním rámcem. 
Vykázány by měly být pouze úvěry a jiné pohledávky vůči nefinančním 
korporacím, pro něž byla moratoria v souladu s režimem EBA zavedena a ještě 
neskončila. 

0020 Hrubá účetní hodnota ostatních úvěrů a jiných pohledávek, na které se 
vztahují opatření týkající se úlevy související s pandemií COVID-19 
Příloha V část první odstavec 34 nařízení ITS. 
Měla by být vykázána hrubá účetní hodnota ostatních úvěrů a jiných pohledávek 
vůči nefinančním korporacím, na které se vztahují opatření týkající se úlevy 
související s pandemií COVID-19 a jsou zařazeny do jiných kategorií než „určené 



k obchodování“, „obchodovatelné“ nebo „určené k prodeji“ v souladu s příslušným 
účetním rámcem. 
Vykázány by měly být pouze úvěry a jiné pohledávky vůči nefinančním 
korporacím, pro něž byla opatření týkající se úlevy související s pandemií COVID-
19 zavedena a ještě neskončila a které nesplňují požadavky uvedené v bodu 10 
obecných pokynů EBA k moratoriím. 

0030 Hrubá účetní hodnota nově vzniklých úvěrů a jiných pohledávek, na které se 
vztahují systémy veřejné záruky v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií 
COVID-19 
Bod 15 těchto obecných pokynů; příloha V část první odstavec 34 nařízení ITS. 
Měla by být vykázána hrubá účetní hodnota nově vzniklých úvěrů a jiných 
pohledávek vůči nefinančním korporacím, na které se vztahují systémy veřejné 
záruky a které jsou zařazeny do jiných kategorií než „určené k obchodování“, 
„obchodovatelné“ nebo „určené k prodeji“ v souladu s příslušným účetním 
rámcem. 

0040 Veřejná záruka přijatá v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-19 
Bod 15 těchto obecných pokynů. 
Instituce by měly vykázat maximální částku veřejné záruky přijaté v souvislosti 
s krizí vyvolanou pandemií COVID-19 pro všechny úvěry a jiné pohledávky, kromě 
úvěrů, které jsou zařazeny do kategorií „určené k obchodování“, „obchodovatelné“ 
nebo „určené k prodeji“ v souladu s příslušným účetním rámcem. Výše záruky by 
neměla přesáhnout hrubou účetní hodnotu souvisejícího úvěru. Existence jiných 
forem kolaterálu nebo záruky by při vypočítávání maximální částky veřejné záruky 
přijaté v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-19, která může být 
nárokována, neměla být brána v úvahu. 

 

Řádky Pokyny 

0010-
0180 

Úvěry a jiné pohledávky v členění podle kódů NACE 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1893/2006; část první odstavec 32 
a část druhá odstavce 91 a 92 přílohy V nařízení ITS. 

0190 Celkem 
Řádek 0190 je součtem řádků 0010–0180. 

 

  



10. Výnosy z úroků a z poplatků a provizí z úvěrů a jiných pohledávek, na které se vztahují 
opatření související s pandemií COVID-19 (F 93.01) 

10.1. Obecné poznámky 

31. Tato šablona se použije pro informace o dopadu na zisk nebo ztrátu u úvěrů a jiných 
pohledávek, na které se vztahují moratoria v souladu s režimem EBA (legislativní a 
nelegislativní), jiná opatření týkající se úlevy související s pandemií COVID-19, a nově 
vzniklé úvěry a jiné pohledávky ve smyslu bodu 15 těchto obecných pokynů, na které 
se vztahují systémy veřejné záruky zavedené v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií 
COVID-19. 

10.2. F 93.01: Výnosy z úroků a z poplatků a provizí z úvěrů a jiných pohledávek, na které se 
vztahují opatření související s pandemií COVID-19 

10.2.1. Pokyny pro konkrétní pozice 

Sloupce Pokyny 

0010 Běžné období 
Vykáže se aktuální pozice k referenčnímu datu. 

0020 Plánovaná pozice na konci účetního roku 
Instituce by měly vykázat plánovanou pozici na následujícím konci účetního roku 
se zohledněním dopadů vypuknutí krize COVID-19. Pokud je referenční datum 
koncem účetního roku, vykáže se plánovaná pozice konce příštího účetního roku. 

0030 Poznámka 
Instituce by měly poskytnout další informace o významných změnách ve výnosech 
z úroků a z poplatků a provizí oproti předchozímu období. 

 

Řádky Pokyny 

0010 Výnosy z úroků z úvěrů a jiných pohledávek, na které se vztahují opatření 
související s pandemií COVID-19 
Příloha V část druhá odstavec 31 nařízení ITS. 
Výnosy z úroků ve smyslu přílohy V části druhé odstavce 31 nařízení ITS 
pocházející z úroků a jiných pohledávek, na které se vztahují moratoria v souladu 
s režimem EBA (legislativní a nelegislativní), jiná opatření týkající se úlevy 
související s pandemií COVID-19 a nově vzniklé úvěry a jiné pohledávky, na které 
se vztahují systémy veřejné záruky v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií 
COVID-19. 



0020 Výnosy z poplatků a provizí z úvěrů a jiných pohledávek, na které se vztahují 
opatření související s pandemií COVID-19 
IFRS 7 odst. 20 písm. c); článek 27. Vertikální členění v položce 4 BAD 
Výnosy z poplatků a provizí ve smyslu přílohy V nařízení ITS [IFRS 7 odst. 20 
písm. c), článek 27. Vertikální členění v položce 4 BAD] pocházející z úroků a 
jiných pohledávek, na které se vztahují moratoria v souladu s režimem EBA 
(legislativní a nelegislativní), jiná opatření týkající se úlevy související s pandemií 
COVID-19 a nově vzniklé úvěry a jiné pohledávky, na které se vztahují systémy 
veřejné záruky v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-19. 

 

  



11. Obezřetnostní informace k úvěrům a jiným pohledávkám, na které se vztahují systémy veřejné 
záruky v kontextu krize vyvolané pandemií COVID-19 (F 93.02) 

11.1. Obecné poznámky 

32. Tato šablona se týká obezřetnostních informací k úvěrům a jiným pohledávkám, na 
které se vztahují systémy veřejné záruky zavedené v souvislosti s krizí vyvolanou 
pandemií COVID-19. 

11.2. F 93.02: OBEZŘETNOSTNÍ INFORMACE K ÚVĚRŮM A JINÝM POHLEDÁVKÁM, 
NA KTERÉ SE VZTAHUJÍ SYSTÉMY VEŘEJNÉ ZÁRUKY V SOUVISLOST S KRIZÍ 
VYVOLANOU PANDEMIÍ COVID-19 

11.2.1. Pokyny pro konkrétní pozice 

Sloupce Pokyny 

0010 Částka 
Vykáže se aktuální pozice k referenčnímu datu. 

0020 Plánovaná pozice na konci roku 
Instituce by měly vykázat plánovanou pozici na konci roku se zohledněním dopadů 
vypuknutí krize COVID-19. 
Pokud je zpráva ke konci roku, vykáže se pozice plánovaná na konci následujícího 
roku. 

0030 Poznámka 
Instituce by měly poskytnout další informace tam, kde: 
- řádky 0010 a 0020 neobsahují stejnou částku, tj. ne všechny záruky lze považovat 
za způsobilý kolaterál podle nařízení CRR; 
- řádky 0030 nebo 0060 se nerovnají 0, tj. uznání veřejné státní záruky nesnižuje 
částku rizikově vážené expozice daného úvěru nebo jiné pohledávky na nulu. 

 

Řádky Pokyny 

0010 Hodnota expozice u úvěrů a jiných pohledávek v rámci systémů veřejné 
záruky v souvislosti s krizí vyvolané pandemií COVID-19, které nepozbyly 
platnost 
Hodnota expozice, jak je definována pro účely sloupce 0200 šablony C 07.00 a 
sloupce 0110 šablony C 08.01 přílohy I nařízení ITS, u úvěrů a jiných pohledávek, 



kde byly systémy veřejné záruky v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-
19 uplatněny a záruka ještě neskončila. 

0020 Z toho: Úvěry a jiné pohledávky, kde záruky lze považovat za způsobilý 
kolaterál pro účely snižování úvěrového rizika podle nařízení CRR 
Hodnota expozice u úvěrů a jiných pohledávek vykázaných v řádku 0010, pokud 
lze přijatou veřejnou záruku považovat za způsobilý kolaterál pro účely snižování 
úvěrového rizika v souladu s částí třetí hlavou II kapitolou 4 nařízení CRR. 
Jestliže se částka vykázaná v tomto řádku liší od částky vykázané v řádku 0010, 
mělo by být ve sloupci 0030 poskytnuto zdůvodnění. 

0030 Objem rizikově vážené expozice v případě těchto úvěrů a jiných pohledávek 
Hodnota rizikově vážené expozice, jak je stanovena pro účely čl. 92 odst. 3 nařízení 
CRR, u úvěrů a jiných pohledávek v řádku 0020. 
Jestliže se částka vykázaná v tomto řádku nerovná 0, mělo by to být ve sloupci 0030 
vysvětleno. 

0040 Z toho: Úvěry a jiné pohledávky, které byly restrukturalizovány, aby bylo 
možné tyto záruky použít 
Hodnota expozice u těch úvěrů a jiných pohledávek vykázaných v řádku 0010, na 
něž se původně veřejná záruka nevztahovala, a byly tedy restrukturalizovány, aby 
se staly způsobilými. 

0050 Objem rizikově vážené expozice v případě těchto úvěrů a jiných pohledávek 
(před restrukturalizací) 
Hodnota rizikově vážené expozice, jak je stanovena pro účely čl. 92 odst. 3 nařízení 
CRR, u úvěrů a jiných pohledávek v řádku 0040, před restrukturalizací. 

0060 Objem rizikově vážené expozice spojené s těmito úvěry a jinými pohledávkami 
Hodnota rizikově vážené expozice, jak je vypočtena pro účely čl. 92 odst. 3 nařízení 
CRR, u úvěrů a jiných pohledávek vykázaných v řádku 0010. 
Jestliže se částka vykázaná v tomto řádku nerovná 0, mělo by to být ve sloupci 0030 
vysvětleno. 

0070 Hodnota expozice u úvěrů a jiných pohledávek v rámci systému veřejné 
záruky v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-19, které pozbyly 
platnost 
Hodnota expozice, jak je definována pro účely sloupce 0200 šablony C 07.00 a 
sloupce 0110 šablony C 08.01 přílohy I nařízení ITS, u úvěrů a jiných pohledávek, 
kde byly systémy veřejné záruky v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-
19 uplatněny a záruka již skončila. Vykazují se pouze ty úvěry a jiné pohledávky, 
kde ještě zbývají nesplacené další platby kapitálové složky, úrokové složky a/nebo 
poplatků. 



0080 Rizikově vážená expozice v případě těchto úvěrů a jiných pohledávek 
Hodnota rizikově vážené expozice, jak je vypočtena pro účely čl. 92 odst. 3 nařízení 
CRR, u úvěrů a jiných pohledávek vykázaných v řádku 0070.  
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