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30

31

32

33

34

35

38

Výčet položek číselníku:

 POPIS ČÍSELNÍKU

Úvěry  na  oběžná aktiva

Úvěry na obchodní pohledávky

Úvěry na sezónní náklady

Úvěry předexportní

Úvěry exportní

Úvěry importní na neinvestiční dovozy

Ostatní provozní úvěry

Kód Název položky

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na
oběžná aktiva. Zahrnují i obdobné úvěry neziskovému a
vládnímu sektoru. Do 31. prosince 2001 byly zahrnuty do
"Úvěrů na oběžné prostředky včetně úvěrů na akce VIA". Od 1.
ledna 2002  jsou "Úvěry na vybrané integrační akce" součástí
"Ostatních investičních úvěrů".

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na
obchodní pohledávky (kromě úvěrů exportních a importních).
Zahrnují i obdobné úvěry neziskovému a vládnímu sektoru.

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na
sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému
sektoru.

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na
předexportní aktivity.

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na
činnosti související s exportem zboží a služeb (bez
předexportních aktivit). 

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na
dovozy neinvestičního charakteru. Zahrnují i případné
obdobné úvěry neziskovému a vládnímu sektoru.

Podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na ostatní
účely. Zahrnují i ostatní provozní úvěry neziskovému a
vládnímu sektoru a od 1. ledna 2002 i kategorii bývalých
"Úvěrů překlenovacích na TOZ".

Typy úvěrůNázev:

P0021 Typ úvěru
Použití číselníku v parametrech:

Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho
charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených vkladů. 
Pokud není výslovně stanoveno v příslušné položce číselníku nebo při použití
číselníku, položky číselníku neobsahují pohledávky obdobné úvěrům, které vznikly
nákupem směnek, eventuelně jiných cenných papírů, o nichž se účtuje na účtech
pro cenné papíry držené příslušným subjektem.

Charakteristika:

Poznámka:
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40

41

43

44

45

46

47

48

50

51

Úvěry importní na investiční dovozy

Úvěry na obytné nemovitosti k podnikatelským účelům

Standardní úvěry ze stavebního spoření

Překlenovací úvěry ze stavebního spoření

Úvěry hypoteční na bytové potřeby bez státní podpory

Úvěry hypoteční na bytové potřeby se státní podporou

Úvěry hypoteční na nebytové prostory

Úvěry na KBV

Úvěry na nákup cenných papírů

Úvěry na nákup podílů v obchodních společnostech

Kód Název položky

Účelové podnikatelské investiční úvěry poskytnuté klientům
na investiční dovozy (např. úvěry na dovozy technologií -
strojů, zařízení, investičních celků a informačních
technologií, úvěry na dovozy stavebních prací a úvěry na
ostatní investiční dovozy - např. investiční služby,
pořízení nehmotného investičního majetku ap.). Zahrnují i
obdobné úvěry neziskovému a vládnímu sektoru.

Účelové investiční úvěry poskytnuté klientům na obytné
nemovitosti k podnikatelským účelům  včetně pronájmu  (např.
komerční úvěry bank i stavebních spořitelen právnickým a
fyzickým osobám na výstavbu a rekonstrukce domů a bytů,
resp. obytných objektů k trvalému bydlení a na investice do
stavebních pozemků pro obytné nemovitosti).

Úvěry ze stavebního spoření poskytnuté účastníkům stavebního
spoření podle zákona o stavebním spoření. Zahrnují i obdobné
úvěry neziskovému a vládnímu sektoru.

Úvěry ze stavebního spoření poskytnuté účastníkům stavebního
spoření před vznikem nároku na standardní úvěr ze stavebního
spoření. Zahrnují i obdobné úvěry neziskovému a vládnímu
sektoru.

Hypoteční úvěry bez státní podpory poskytnuté klientům
výhradně k financování bytových potřeb - investic do
nemovitostí.

Hypoteční úvěry se státní podporou poskytnuté klientům
výhradně k financování bytových potřeb - investic do
nemovitostí.

Hypoteční úvěry poskytnuté klientům k financování pořízení
nebytových nemovitostí.

Účelové podnikatelské investiční úvěry poskytnuté klientům
v minulosti na komplexní bytovou výstavbu (KBV).

Účelové investiční úvěry poskytnuté klientům např. na nákup
akcií a podílových listů k obchodování a na nákup dluhopisů
k obchodování nebo držených do splatnosti (včetně úvěrů
fyzickým osobám na tyto účely). Zahrnují i případné obdobné
úvěry vládnímu a neziskovému sektoru.

Účelové investiční úvěry poskytnuté klientům např. na nákup
akcií k trvalejšímu držení (t. j. pořízených jako majetkové
účasti) a na získání podílů v ostatních společnostech (kromě
úvěrů na nákupy podílů vlastněných státem). Zahrnují i
případné obdobné úvěry vládnímu a neziskovému sektoru.
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52

53

54

58

60

61

68

70

Úvěry na nákupy státních podílů v obchodních společnostech

Úvěry na malou privatizaci

Úvěry na velkou privatizaci

Ostatní investiční úvěry

Spotřebitelské účelové úvěry na zboží a služby

Spotřebitelské úvěry na nemovitosti

Ostatní spotřebitelské účelové úvěry

Úvěry kontokorentní a debetní zůstatky na BÚ

Kód Název položky

Účelové investiční úvěry poskytnuté klientům na individuální
privatizací mimo Úvěrů na malou privatizaci a Úvěrů na
velkou privatizaci.

Účelové investiční úvěry poskytnuté klientům na malou
privatizaci po roce 1989. Od 1. ledna 2002 jsou do této
kategorie sloučeny "Úvěry na dražební jistoty a nákup
privatizačních jednotek při malé privatizaci", "Úvěry na
zásoby při nákupu privatizačních jednotek při malé
privatizaci" a "Úvěry na nákup privatizačních jednotek při
malé privatizaci".

Účelové investiční úvěry poskytnuté klientům na velkou
privatizaci. Od 1. ledna 2002 jsou do této kategorie
sloučeny "Úvěry na nákup akcií při velké privatizaci" a
"Úvěry na nákup privatizačních jednotek při velké
privatizaci" poskytnuté v základních privatizačních vlnách
po roce 1989.

Ostatní investiční úvěry poskytnuté klientům k
podnikatelským účelům (např. ostatní úvěry na nákup a
modernizace technologií včetně investičních celků, úvěry na
nemovitosti k podnikání, t. j. na nákup, výstavbu a
rekonstrukce nemovitostí včetně stavebních pozemků k
podnikatelským účelům a úvěry na pořízení nehmotného
investičního majetku, kromě úvěrů na nemovitosti z bydlení a
úvěrů na investiční dovozy). Zahrnují i obdobné úvěry
neziskovému a vládnímu sektoru. Dále zahrnuje účelové
podnikatelské investiční úvěry poskytnuté klientům na tzv.
vybrané integrační akce (VIA), které do 31. prosince 2001
byly zahrnuty do kategorie "Úvěrů na oběžné prostředky
včetně úvěrů na akce VIA".

Spotřebitelské účelové úvěry poskytnuté klientům -
obyvatelstvu na zboží a služby pro osobní spotřebu, např. na
bezhotovostní spotřebitelské úvěry na nákup zboží a služeb,
spotřebitelské úvěry na nákup motorových vozidel.

Spotřebitelské účelové úvěry poskytnuté klientům -
obyvatelstvu na komerční financování investic do nemovitostí
občanů určených k vlastnímu bydlení, t. j. k
nepodnikatelským účelům.

Spotřebitelské úvěry poskytnuté klientům - obyvatelstvu na
ostatní účely (např. úvěry na vzdělání, jiné osobní úvěry
nekryté ostatními položkami).

Kontokorentní finanční úvěry jiné povolené i nepovolené a
debetní zůstatky na běžných účtech (včetně kontokorentních
úvěrů čerpaných prostřednictvím platebních/debetních karet).
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73

74

75

76

78

80

81

88

91

Podřízené úvěry

Úvěry z repo obchodů (operací)

Úvěry na přechodný nedostatek finančních zdrojů

Pohledávky za bankami bez licence

Ostatní podnikatelské finanční  úvěry

Spotřebitelské neúčelové úvěry

Pohledávky z karet

Ostatní spotřebitelské finanční úvěry

Podřízené vklady (uložené)

Kód Název položky

Podřízené úvěry poskytnuté klientům nebo jiným bankám, resp
MFI (bez určení účelu), které mají znaky podřízeného aktiva
podle účtové osnovy a postupů účtování pro banky (resp. pro
finační instituce).

Finanční úvěry a obdobné pohledávky za klienty vzniklé z
repo obchodů (operací). Zahrnují i úvěry z repo obchodů
poskytnuté jiným bankám (resp. MFI), popř. neziskovému a
vládnímu sektoru.

Podnikatelské finanční úvěry poskytnuté klientům na
přechodný nedostatek finančních zdrojů. Zahrnují i případné
obdobné úvěry poskytnuté neziskovému a vládnímu sektoru a
úvěry na doplnění likvidity poskytnuté jiným bankám.

Bývalé mezibankovní pohledávky za bankami, kterým bylo
odňato povolení působit jako banka (bankovní licence).

Ostatní finanční a neúčelové úvěry poskytnuté klientům v
souvislosti s podnikáním, včetně pohledávek z realizovaných
záruk, pohledávek z finančního leasingu , pohledávek z
platebního styku a pohledávek z nakoupených směnek, které
může držitel použít pro refinancování emisní bankou.
Zahrnují i obdobné úvěry poskytnuté neziskovému a vládnímu
sektoru a jiným bankám (resp. MFI). U jiných institucí než
banky a družstevní záložny zahrnuje zejména zálohy a
pohledávky vztahující se k cenným papírům podle § 8 vyhlášky
č.501/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Spotřebitelské neúčelové finanční úvěry, např. bezhotovostní
a hotovostní úvěry k financování osobních nepodnikatelských
potřeb klientů, bez uvedení účelu použití finančních
prostředků poskytnutých bankou.

Spotřebitelské neúčelové finanční úvěry vzniklé čerpáním z
úvěrových limitů kreditních karet (tzv. úvěry z karet).

Ostatní spotřebitelské finanční úvěry a pohledávky za
klienty - obyvatelstvem, včetně pohledávek z realizovaných
záruk, pohledávek z finančního leasingu, popř. pohledávek z
platebního styku a jiné obdobné úvěry a pohledávky vzniklé v
souvislosti s financováním osobních nepodnikatelských
potřeb.

Podřízené vklady uložené u jiných bank (popř. u jiných MFI),
které mají znaky podřízeného aktiva podle účtové osnovy a
postupů účtování pro banky (resp. pro finanční instituce).
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95

S_FIUVERY

S_HYPOUV

S_INVUV

S_PODFIUV

S_PODPRUV

S_SPOFIUV

S_SPOUCUV

S_STAVSP

Ostatní uložené vklady

Finanční úvěry

Úvěry hypoteční

Investiční úvěry

Podnikatelské finanční úvěry

Provozní úvěry

Spotřebitelské finanční úvěry

Spotřebitelské účelové úvěry

Úvěry ze stavebního spoření

Kód Název položky

 Ostatní vklady uložené u  bank (popř. u jiných MF), včetně
vkladů na běžných účtech.

Úvěry poskytnuté klientům k financování aktivit finanční
povahy (kromě úvěrů na nákup cenných papírů) a úvěry
poskytnuté klientům bez předem stanoveného věcného účelu
jejich použití. Zahrnují i případné obdobné úvěry poskytnuté
neziskovému a vládnímu sektoru a mezibankovní vklady uložené
u jiných bank (event. vklady měnových finančních institucí
nebo jiných finančních institucí uložené u  MFI).

Účelové investiční úvěry poskytnuté klientům  k financování
bytových potřeb - investic do nemovitostí, popřípadě k
financování nebytových nemovitostí. Hypotéční úvěry jsou
zajištěny zástavním právem k obytné nemovitosti nebo
stavebnímu pozemku (tzv. hypotékou). V této kategorii se
nerozlišují hypoteční úvěry s běžnou a  zvýhodněnou úrokovou
sazbou.

Úvěry poskytnuté klientům na hmotné i kapitálové investice
související s podnikáním, včetně investic v neziskovém a
vládním sektoru, a úvěry k financování bytových potřeb.
Nezahrnují  "Spotřebitelské úvěry na nemovitosti".

Úvěry poskytnuté klientům k financování podnikatelských
aktivit finanční povahy nebo bez určení věcného použití
úvěru a obdobné pohledávky. Zahrnují i případné obdobné
úvěry poskytnuté neziskovému a vládnímu sektoru.

Úvěry poskytnuté klientům na financování provozních potřeb
souvisejících s podnikáním, včetně provozních úvěrů
neziskovému a vládnímu sektoru.

Úvěry poskytnuté klientům- obyvatelstvu k financování
osobních potřeb bez předchozího určení účelu jejich použití
a obdobné pohledávky.

Úvěry poskytnuté klientům - obyvatelstvu  k financování
nákupu vybraných spotřebních předmětů a  služeb, popř. k
financování bytových potřeb, určených k osobní, t. j. k
nepodnikatelské spotřebě.

Účelové úvěry ze stavebního spoření poskytnuté fyzickým a
právnickým osobám např. na získání, výstavbu, rekonstrukce,
modernizace a jiné úpravy bytu nebo stavby pro bydlení, atp.
Zahrnují i obdobné úvěry neziskovému a vládnímu sektoru.
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12.0 PlatnýStav: 20.09.2004Platnost od:
ČNBZdroj: ing.Zámečníková / odb. 418Garant:

S_UCELUV

S_ULVKLA

S_UVERFO

S_UVERY

S_UVEVKL

S_UVKLFO

Verze:

Účelové úvěry

Uložené vklady

Pohledávky FKI obdobné úvěrům

Úvěry celkem

Úvěry a vklady celkem

Uložené vklady a pohledávky FKI obd. úvěrům

Kód Název položky

Úvěry poskytnuté klientům na konkrétní předem stanovené
věcné potřeby související s podnikáním nebo s neziskovou
činností a na konkrétní potřeby v oblasti spotřeby fyzických
osob. Zahrnují i případné účelové úvěry poskytnuté jiným
bankám (resp. MFI).

Mezibankovní vklady uložené u jiných bank, popř. vklady
měnově finančních institucí  nebo jiných finančních
institucí uložené u jiných MFI.

Pohledávky fondů kolektivního investování (FKI), tj.
podílových a investičních fondů podle zákona č. 189/2004
Sb., o kolektivním investování .

Souhrn účelových a finančních úvěrů.

Celkový souhrn úvěrů a uložených vkladů.

Uložené vklady a pohledávky fondů kolektivního investování
(FKI), tj. podílových a investičních fondů podle zákona č.
189/2004 Sb., o kolektivním investování.
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KATALOG ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU

Verze StavKód Členění

BA0021

Název členění

Kód: Typy úvěrůNázev:

CUVEVKL
CUVKLFO

Základní členění pro úvěry a uložené vklady
Uložené vklady a pohledávky FKI obd. úvěrům

2.0
1.0

20
20

01.01.2004
20.09.2004

Platnost od
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CUVEVKLKód: CUVEVKLAkronym:
Základní členění pro úvěry a uložené vkladyNázev:

Typy úvěrůPro Číselník:
Charakteristika:
BA0021

Položky:
S_UVEVKL - Úvěry a vklady celkem
    S_UVERY - Úvěry celkem
        S_UCELUV - Účelové úvěry
            S_PODPRUV - Provozní úvěry
                30 - Úvěry  na  oběžná aktiva
                31 - Úvěry na obchodní pohledávky
                32 - Úvěry na sezónní náklady
                33 - Úvěry předexportní
                34 - Úvěry exportní
                35 - Úvěry importní na neinvestiční dovozy
                38 - Ostatní provozní úvěry
            S_INVUV - Investiční úvěry
                40 - Úvěry importní na investiční dovozy
                41 - Úvěry na obytné nemovitosti k podnikatelským účelům
                S_STAVSP - Úvěry ze stavebního spoření
                    43 - Standardní úvěry ze stavebního spoření
                    44 - Překlenovací úvěry ze stavebního spoření
                S_HYPOUV - Úvěry hypoteční
                    45 - Úvěry hypoteční na bytové potřeby bez státní podpory
                    46 - Úvěry hypoteční na bytové potřeby se státní podporou
                    47 - Úvěry hypoteční na nebytové prostory
                48 - Úvěry na KBV
                50 - Úvěry na nákup cenných papírů
                51 - Úvěry na nákup podílů v obchodních společnostech

Kód - Název

 POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU
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CUVEVKLKód: CUVEVKLAkronym:
Položky:
                52 - Úvěry na nákupy státních podílů v obchodních společnostech
                53 - Úvěry na malou privatizaci
                54 - Úvěry na velkou privatizaci
                58 - Ostatní investiční úvěry
            S_SPOUCUV - Spotřebitelské účelové úvěry
                60 - Spotřebitelské účelové úvěry na zboží a služby
                61 - Spotřebitelské úvěry na nemovitosti
                68 - Ostatní spotřebitelské účelové úvěry
        S_FIUVERY - Finanční úvěry
            70 - Úvěry kontokorentní a debetní zůstatky na BÚ
            81 - Pohledávky z karet
            S_PODFIUV - Podnikatelské finanční úvěry
                73 - Podřízené úvěry
                74 - Úvěry z repo obchodů (operací)
                75 - Úvěry na přechodný nedostatek finančních zdrojů
                76 - Pohledávky za bankami bez licence
                78 - Ostatní podnikatelské finanční  úvěry
            S_SPOFIUV - Spotřebitelské finanční úvěry
                80 - Spotřebitelské neúčelové úvěry
                88 - Ostatní spotřebitelské finanční úvěry
    S_ULVKLA - Uložené vklady
        91 - Podřízené vklady (uložené)
        95 - Ostatní uložené vklady

Kód - Název

2.0 PlatnýStav: *********Platnost od
Zdroj:  / Garant:
Verze:
Poznámka:
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CUVKLFOKód: CUVKLFOAkronym:
Uložené vklady a pohledávky FKI obd. úvěrůmNázev:

Typy úvěrůPro Číselník:
Charakteristika:
BA0021

Položky:
S_UVKLFO - Uložené vklady a pohledávky FKI obd. úvěrům
    S_ULVKLA - Uložené vklady
        91 - Podřízené vklady (uložené)
        95 - Ostatní uložené vklady
    S_UVERFO - Pohledávky FKI obdobné úvěrům
        74 - Úvěry z repo obchodů (operací)
        78 - Ostatní podnikatelské finanční  úvěry

Kód - Název

1.0 PlatnýStav: *********Platnost od
Zdroj:  / Garant:
Verze:
Poznámka:

 POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU
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KATALOG DOMÉN NAD ČÍSELNÍKEM

Verze StavKód domény

BA0021

Název domény

Kód: Typy úvěrůNázev:

D_S_FIUVERY1

D_S_HYPOUV1

D_S_INVUV1

D_S_PODFIUV1

D_S_PODPRUV1

D_S_SPOFIUV1

D_S_SPOUCUV1

D_S_STAVSP1

D_S_UCELUV1

D_S_ULVKLA1

D_S_ULVKLA3

D_S_UVERFO1

D_S_UVERY1

D_S_UVEVKL1

D_S_UVKLFO1

Finanční úvěry

Úvěry hypoteční

Investiční úvěry

Podnikatelské finanční úvěry

Podnikatelské provozní úvěry

Spotřebitelské finanční úvěry

Spotřebitelské účelové úvěry

Úvěry ze stavebního spoření

Účelové úvěry

Uložené vklady

Uložené vklady

Pohledávky FKI obdobné úvěrům

Úvěry celkem

Úvěry a vklady celkem

Uložené vklady a pohledávky FKI obd. úvěrům

2.0

2.0

2.0

1.0

1.0

2.0

1.0

1.0

2.0

1.0

1.0

1.0

2.0

2.0

1.0

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

01.01.2004

01.01.2004

01.01.2004

31.12.2002

31.12.2002

01.01.2004

31.12.2002

31.12.2002

01.01.2004

31.12.2002

20.09.2004

20.09.2004

01.01.2004

01.01.2004

20.09.2004

Platnost od
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D_S_FIUVERY1

D_S_HYPOUV1

Kód:

Kód:

Finanční úvěry

Úvěry hypoteční

Akronym:

Akronym:

2.0

2.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.01.2004

01.01.2004

Platnost od:

Platnost od:

Zdroj:

Zdroj:

 / 

 / 

Garant:

Garant:

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Verze:

Verze:

Poznámka

Poznámka

Odvozena z číselníku:

Odvozena z číselníku:

BA0021 - Typy úvěrů

BA0021 - Typy úvěrů

Finanční úvěry

Úvěry hypoteční

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

�

�

Finanční úvěry

Úvěry hypoteční

CUVEVKL

CUVEVKL

�

�

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Úvěry kontokorentní a debetní zůstatky na BÚ
Pohledávky z karet
Podnikatelské finanční úvěry
Spotřebitelské finanční úvěry

Úvěry hypoteční na bytové potřeby bez státní podpory
Úvěry hypoteční na bytové potřeby se státní podporou
Úvěry hypoteční na nebytové prostory

S_FIUVERY

S_HYPOUV

70
81
S_PODFIUV
S_SPOFIUV

45
46
47

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_S_INVUV1

D_S_PODFIUV1

Kód:

Kód:

Investiční úvěry

Podnikatelské finanční úvěry

Akronym:

Akronym:

2.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.01.2004

31.12.2002

Platnost od:

Platnost od:

Zdroj:

Zdroj:

 / 

 / 

Garant:

Garant:

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Verze:

Verze:

Poznámka

Poznámka

Odvozena z číselníku:

Odvozena z číselníku:

BA0021 - Typy úvěrů

BA0021 - Typy úvěrů

Investiční úvěry

Podnikatelské finanční úvěry

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

�

�

Investiční úvěry

Podnikatelské finanční úvěry

CUVEVKL

CUVEVKL

�

�

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Úvěry importní na investiční dovozy
Úvěry na obytné nemovitosti k podnikatelským účelům
Úvěry ze stavebního spoření
Úvěry hypoteční
Úvěry na KBV
Úvěry na nákup cenných papírů
Úvěry na nákup podílů v obchodních společnostech
Úvěry na nákupy státních podílů v obchodních společnostech
Úvěry na malou privatizaci
Úvěry na velkou privatizaci
Ostatní investiční úvěry

Podřízené úvěry
Úvěry z repo obchodů (operací)
Úvěry na přechodný nedostatek finančních zdrojů
Pohledávky za bankami bez licence
Ostatní podnikatelské finanční  úvěry

S_INVUV

S_PODFIUV

40
41
S_STAVSP
S_HYPOUV
48
50
51
52
53
54
58

73
74
75
76
78

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_S_PODPRUV1

D_S_SPOFIUV1

Kód:

Kód:

Podnikatelské provozní úvěry

Spotřebitelské finanční úvěry

Akronym:

Akronym:

1.0

2.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

31.12.2002

01.01.2004

Platnost od:

Platnost od:

Zdroj:

Zdroj:

/ 

 / 

Garant:

Garant:

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Verze:

Verze:

Poznámka

Poznámka

Odvozena z číselníku:

Odvozena z číselníku:

BA0021 - Typy úvěrů

BA0021 - Typy úvěrů

Podnikatelské provozní úvěry

Spotřebitelské finanční úvěry

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

�

�

Provozní úvěry

Spotřebitelské finanční úvěry

CUVEVKL

CUVEVKL

�

�

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Úvěry  na  oběžná aktiva
Úvěry na obchodní pohledávky
Úvěry na sezónní náklady
Úvěry předexportní
Úvěry exportní
Úvěry importní na neinvestiční dovozy
Ostatní provozní úvěry

Spotřebitelské neúčelové úvěry
Ostatní spotřebitelské finanční úvěry

S_PODPRUV

S_SPOFIUV

30
31
32
33
34
35
38

80
88

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_S_SPOUCUV1

D_S_STAVSP1

Kód:

Kód:

Spotřebitelské účelové úvěry

Úvěry ze stavebního spoření

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

31.12.2002

31.12.2002

Platnost od:

Platnost od:

Zdroj:

Zdroj:

 / 

 / 

Garant:

Garant:

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Verze:

Verze:

Poznámka

Poznámka

Odvozena z číselníku:

Odvozena z číselníku:

BA0021 - Typy úvěrů

BA0021 - Typy úvěrů

Spotřebitelské účelové úvěry

Úvěry ze stavebního spoření

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

�

�

Spotřebitelské účelové úvěry

Úvěry ze stavebního spoření

CUVEVKL

CUVEVKL

�

�

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Spotřebitelské účelové úvěry na zboží a služby
Spotřebitelské úvěry na nemovitosti
Ostatní spotřebitelské účelové úvěry

Standardní úvěry ze stavebního spoření
Překlenovací úvěry ze stavebního spoření

S_SPOUCUV

S_STAVSP

60
61
68

43
44

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_S_UCELUV1

D_S_ULVKLA1

Kód:

Kód:

Účelové úvěry

Uložené vklady

Akronym:

Akronym:

2.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.01.2004

31.12.2002

Platnost od:

Platnost od:

Zdroj:

Zdroj:

 / 

 / 

Garant:

Garant:

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Verze:

Verze:

Poznámka

Poznámka

Odvozena z číselníku:

Odvozena z číselníku:

BA0021 - Typy úvěrů

BA0021 - Typy úvěrů

Účelové úvěry

Uložené vklady

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

�

�

Účelové úvěry

Uložené vklady

CUVEVKL

CUVEVKL

�

�

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Provozní úvěry
Investiční úvěry
Spotřebitelské účelové úvěry

Podřízené vklady (uložené)
Ostatní uložené vklady

S_UCELUV

S_ULVKLA

S_PODPRUV
S_INVUV
S_SPOUCUV

91
95

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_S_ULVKLA3

D_S_UVERFO1

Kód:

Kód:

Uložené vklady

Pohledávky FKI obdobné úvěrům

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

20.09.2004

20.09.2004

Platnost od:

Platnost od:

Zdroj:

Zdroj:

 / 

 / 

Garant:

Garant:

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Verze:

Verze:

Poznámka

Poznámka

Odvozena z číselníku:

Odvozena z číselníku:

BA0021 - Typy úvěrů

BA0021 - Typy úvěrů

Uložené vklady

Pohledávky FKI obdobné úvěrům

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

�

�

Uložené vklady

Pohledávky FKI obdobné úvěrům

CUVKLFO

CUVKLFO

�

�

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Podřízené vklady (uložené)
Ostatní uložené vklady

Úvěry z repo obchodů (operací)
Ostatní podnikatelské finanční  úvěry

S_ULVKLA

S_UVERFO

91
95

74
78

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_S_UVERY1

D_S_UVEVKL1

Kód:

Kód:

Úvěry celkem

Úvěry a vklady celkem

Akronym:

Akronym:

2.0

2.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.01.2004

01.01.2004

Platnost od:

Platnost od:

Zdroj:

Zdroj:

 / 

 / 

Garant:

Garant:

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Verze:

Verze:

Poznámka

Poznámka

Odvozena z číselníku:

Odvozena z číselníku:

BA0021 - Typy úvěrů

BA0021 - Typy úvěrů

Úvěry celkem

Úvěry a vklady celkem

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

�

�

Úvěry celkem

Úvěry a vklady celkem

CUVEVKL

CUVEVKL

�

�

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Účelové úvěry
Finanční úvěry

Úvěry celkem
Uložené vklady

S_UVERY

S_UVEVKL

S_UCELUV
S_FIUVERY

S_UVERY
S_ULVKLA

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_S_UVKLFO1Kód:

Uložené vklady a pohledávky FKI obd. úvěrůmAkronym:

1.0 PlatnýStav: 20.09.2004Platnost od:
Zdroj:  / Garant:

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Verze:

Poznámka

Odvozena z číselníku:
BA0021 - Typy úvěrů

Uložené vklady a pohledávky FKI obd. úvěrůmNázev:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně
Název Členění �

Uložené vklady a pohledávky FKI obd. úvěrům CUVKLFO �

Výčet položek domény
Název
Uložené vklady
Pohledávky FKI obdobné úvěrům

S_UVKLFO

S_ULVKLA
S_UVERFO

Kód

Kód
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