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Výčet položek číselníku:

 POPIS ČÍSELNÍKU

Rezidenti

Kód Název položky

Rezident v ČR je ekonomický subjekt resp. institucionální
jednotka, která má centrum ekonomického zájmu, tj. sídlí a
působí (vyrábí, poskytuje služby,zabývá se financováním,
pojišťováním, přerozdělováním prostředků nebo vystupuje jako
spotřebitel) na hospodářském území České republiky.Tato
jednotka, může nebo nemusí mít státní příslušnost dané země,
může nebo nemusí být právnickou osobou a může nebo nemusí
být přítomná na ekonomickém území země, v době kdy provádí
transakci . Zahraniční  právnické a fyzické osoby s vyjímkou
poboček zahraničních bank a zahraničních vlastníků budov a
pozemků na území ČR jsou považovány za rezidenty , pokud
ekonomicky  působí na území ČR alespoň jeden rok nebo déle .
Za rezidenta se rovněž považuje :
  -- subjekt, který působí  mimo ČR, ale podle mezinárodní
dohody je umístěný na území, nad kterým má výhradní právo ČR
(zejména  zastupitelské úřady a jiné vládní orgány
ČR) ;
  -- občané. kteří na krátké období (méně než jeden rok)
vycestovali do zahraničí za prací    či z jiných
podnikatelských nebo  osobních důvodů (příhraniční a sezónní
pracovníci, obchodníci , sportovci, umělci, studenti
apod.), studenti se vždy považují za rezidenta, i když
studují v cizině déle než jeden rok;
  -- subjekt, který je vlastníkem budov, pozemků na území ČR
(je rezidentem při transakcích s těmito pozemky nebo
budovami);
  -- pobočka zahraniční banky působící v ČR.

V případě, že institucionální jednotka se sídlem v ČR ma
pobočky (filiálky, agentury, reprezentace a podobné
jednotky), které působí v jiné zemi, je každá z těchto osob
(za podmínek uvedených výše) rezidentem v té zemi, ve které
působí. Současně to znamená, že všechny jednotky pod
zahraniční kontrolou v ČR, resp. zahraniční osoby, které
mají sídlo v ČR a působí zde alespoň jeden rok nebo déle (s
vyjímkou poboček zahraničních bank a zahraničních vlastníků
budov a pozemků na území ČR), se považují za rezidenta, vč.
osob, které nemají právní status nezávislosti, ale splňují
kritéria pro institucionální jednotku. 

Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNBNázev:

P0036
P1036
P2036
P3036

Objekt vykazování podle sektorů ESA95
Ekonomický sektor  klienta
Ekonomický sektor protistrany převodu
Sektor původce

Použití číselníku v parametrech:

Klasifikace ekonomických sektorů a subsektorů podle metodiky ESA95 (European
System of Accounts) a opatření ČSÚ ze dne 20.10.1997 k zavedení číselníku
institucionálních sektorů a subsekorů  ve smyslu následné novely s rozšířením
členění sektoru finančních institucí, vlády a nerezidentů podle České národní
banky.

Charakteristika:

Poznámka:
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1100000

1100100

1100200

Nefinanční podniky

Nefinanční podniky veřejné

Nefinanční podniky soukromé národní

Kód Název položky

Sektor S.11 obsahuje korporace a kvazikorporace
(resp.podniky, kvazipodniky, instituce apod.), které jsou
tržním výrobcem a jejichž základní činnost spočívá ve výrobě
zboží a v poskytování nefinančních služeb (tj. služeb mimo
peněžnictví a pojišťovnictví). Jejich rozdělovací a finanční
transakce jsou oddělené od transakcí jejich vlastníků.
Do sektoru S.11 se zahrnují:
a) státní podniky, obchodní společnosti,družstva, 
b) příspěvkové organizace a obecně, či veřejně prospěšné
společnosti (Česká televize, Český rozhlas), které jsou
tržním výrobcem,
c) asociace podnikatelů (zájmová sdružení právnických a
fyzických osob zapsaných v obchodním rejstříku), které jsou
neziskovou institucí, ale jsou tržním výrobcem a poskytují
služby nefinančním podnikům. Včetně institucí, které jsou
financované dobrovolnými příspěvky kvazi-fiskálního
charakteru. Tyto příspěvky se považují za nákupy tržních
služeb. 
d) holdingové společnosti kontrolující skupinu nefinančních
podniků (jestliže jejich převažující činnost - vyjádřená
přidanou hodnotou - je produkce zboží a nefinančních
služeb),
e) soukromé podniky ve vlastnictví fyzických osob zapsaných
(na vlastní žádost) do obchodního rejstříku - soukromé
kvazipodniky (národní),
f) zahraniční osoby rezidenti. Zahraniční osobou se rozumí
fyzická osoba s bydlištěm a právnická osoba se sídlem mimo
území ČR, která má podnik nebo jeho organizační složku
úmístěnou na území ČR - viz. Obchodní zákoník, §3, Díl I,
Úvodní ustanovení a §21, Díl I,Hlava II
Sektor nefinančních podniků je rozdělen do třech subsektorů:
- veřejné nefinanční podniky (S.11001)
- soukromé nefinanční podniky (národní) (S.11002)
- nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou (S.11003).

Subsektor S.11001 obsahuje všechny nefinanční korporace a
kvazikorporace, které jsou kontrolované vládními
institucemi. Jsou to zejména státní podniky a podniky s
převažující účastí státu (obchodní společnosti), Fond tržní
regulace (resp. Státní zemědělský intervenční fond),
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond a příspěvkové
organizace, obecně prospěšné a veřejně právní společnosti,
které jsou tržním výrobcem. 

Subsektor S.11002 obsahuje všechny nefinanční korporace a
kvazikorporace, které nejsou kontrolované vládními
institucemi nebo nerezidentskými jednotkami, tj.v soukromém
vlastnictví s převažující účastí národních jednotek. Jsou to
obchodní společnosti, obecně prospěšné společnosti nebo
neziskové instituce poskytující služby nefinančním podnikům
(asociace podnikatelů apod.) 
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1100300

1200000

Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou

Finanční instituce

Kód Název položky

Subsektor S.11003 nefinančních podniků pod zahraniční
kontrolou obsahuje všechny korporace a kvazikorporace, které
jsou kontrolované nerezidentskými institucionálními
jednotkami. Jsou to zahraniční osoby (právnické a fyzické)
zapsané v obchodním rejstříku ČR, např. dceřinné společnosti
nerezidentských podniků, zahraniční podniky s převažující
účastí nerezidentských jednotek. Jsou to také nekorporované
agentury, např. zahraniční kulturní, informační střediska
nebo rozhlasové, tiskové a televizní agentury kontrolované
nerezidentskou jednotkou (tj. i zahraniční vládou). 

Sektor finančních institucí S.12 zahrnuje všechny finanční
korporace a kvazikorporace, které se zabývají převážně
finančním zprostředkováním (finanční zprostředkovatele) nebo
pomocnými finančními aktivitami (pomocné finanční
instituce); za finanční zprostředkování se považuje i
pojišťovací činnost.Finanční zprostředkování je činnost, při
které institucionální jednotka nabývá pasiva na svůj vlastní
účet s cílem vytvářet finanční aktiva; soustřeďuje
prostředky (fondy) od jiných jednotek (přijímá depozita nebo
vydává obligace, či jiné cenné papíry) , pořizuje si aktiva,
která poskytuje těm, které mají finanční potřebu (poskytuje
půjčky, kupuje obligace a jiné cenné papíry nebo pohledávky
od jiných jednotek). Tyto činnosti provádí na svůj vlastní
účet, tj. nese rizika spojená s touto činností.) 

Sektor finančních institucí je rozdělen do pěti základních
subsektorů:
- Centrální banka (S.121, resp. 12100)
- Ostatní měnově finanční instituce (S.122, resp. 12200)
- Ostatní finanční zprostředkovatelé, s výjimkou
pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124,
resp.12300)
- Pomocné finanční instituce (S.124, resp.12300)
- Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S.125,
resp.12500)

Každý subsektor, s výjimkou subsektoru centrální banky
(S.121), se dále rozděluje na:
- veřejné finanční instituce
- soukromé finanční instituce (národní)
- finanční instituce pod zahraniční kontrolou.

Kritéria pro toto rozdělení jsou stejná jako pro rozdělení
nefinančních podniků. 
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1210000

1220000

1220100

1220200

1220300

1221100

Centrální banka

Ostatní měnové finanční instituce

Ostatní měnové finanční instituce veřejné

Ostatní měnové finanční instituce soukromé národní

Ostatní měnové finanční instituce soukromé pod zahr. kontr.

Banky veřejné

Kód Název položky

Subsektor S.121 zahrnuje všechny finanční korporace a
kvazikorporace, jejichž základní funkcí je emise národní
měny, udržování její vnitřní a mezinárodní hodnoty a správa
devizových rezerv.

Do tohoto subsektoru se zahrnuje Česká národní banka.

Subsektor S.121 nezahrnuje institucionální jednotky, které
provádějí dozor nad finančními institucemi nebo nad
finančními trhy. Ty se zahrnují se do subsektoru S.124.  

Subsektor S.122 zahrnuje všechny finanční korporace a
kvazikorporace, které se zabývají finančním zprostředkováním
a jejichž základní funkcí je přijímat  depozita
(netermínovaná i krátkodobá a dlouhodobá) nebo depozitům
velmi podobné prostředky od jiných institucionálních
jednotek (které nejsou měnově finančními institucemi) a na
svůj vlastní účet poskytovat úvěry (půjčky) nebo investovat
do cenných papírů.

Do subsektoru S.122 se zahrnují zejména:
a) komerční banky , "universální" banky ,"všeobecné" banky,
b) spořitelny, 
c) poštovní banky, žirobanky; žirové instituce poštovních
úřadů,
d) venkovské úvěrové banky, zemědělské úvěrové banky,
e) družstevní úvěrové banky, úvěrové unie,
f) specializované banky,
g) hypotekární banky
h) úvěrová družstva
g) obecní úvěrové instituce.
 

Subsektor S.12001 zahrnuje všechny ostatní měnově finanční
instituce, které jsou kontrolované vládními institucemi
(např. státní peněžní ústavy)

Subsektor S.12002 zahrnuje všechny ostatní měnově finanční
instituce v soukromém vlastnictví s převažující účastí
národních rezidentských jednotek (které nejsou kontrolované
vládními institucemi nebo nerezidentskými jednotkami).

Subsektor S.12003 zahrnuje všechny ostatní měnově finanční
instituce, které jsou kontrolované převážně nerezidentskými
institucionálními jednotkami.

Ostatní měnově finanční  instituce, které působí podle
zákona č.21/1992 Sb., o bankách , ve znění pozdějších
předpisů a které jsou kontrolovány vládními institucemi
(např. státní peněžní ústavy).
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1221200

1221300

1222100

1222200

1222300

1223200

Banky soukromé národní

Banky soukromé pod zahraniční kontrolou

Jiné měnové finanční instituce veřejné

Spořitelní a úvěrní družstva soukromá národní

Spořitelní a úvěrní družstva soukromá pod zahr. kontrolou

Fondy peněžního trhu soukromé národní

Kód Název položky

Ostatní měnově finanční  instituce, které působí podle
zákona č.21/1992 Sb., o bankách , ve znění pozdějších
předpisů a které jsou kontrolovány převážně národními
(rezidentskými) jednotkami jinými než vládní instituce.

Ostatní měnově finanční  instituce, které působí podle
zákona č.21/1992 Sb., o bankách , ve znění pozdějších
předpisů a které jsou kontrolované převážně nerezidentskými
institucionálními jednotkami (jedná se zejména o dceřinné
banky a pobočky zahraničních bank.)

Ostatní měnově finanční instituce jiné než banky, které jsou
kontrolované vládními institucemi.

Ostatní měnově finanční  instituce, které působí podle
zákona č.87/1995 Sb. o spotřebních a úvěrních družstvech a
některých opatřeních s tím souvisejících , ve znění
pozdějších předpisů, které jsou kontrolované převážně
národními  (rezidentskými)  jednotkami. Do tohoto subsektoru
se nezahrnují spořitelní a úvěrní družstva  s uděleným
povolením ke vzniku a činnosti podle §2a zákona, které jsou
v konkurzu nebo v likvidaci.

Ostatní měnově finanční  instituce, které působí podle
zákona č.87/1995 Sb. o spotřebních a úvěrních družstvech a
některých opatřeních s tím souvisejících , ve znění
pozdějších předpisů, které jsou kontrolované převážně
nerezidentskými jednotkami.
 Do tohoto subsektoru se nezahrnují spořitelní a úvěrní
družstva  s uděleným povolením ke vzniku a činnosti podle
§2a zákona, které jsou v konkurzu nebo v likvidaci.

Ostatní měnově finanční  instituce, které působí podle
zákona č.248/1992 Sb., o investičních společnostech a
investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů,
přičemž podílové listy těchto fondů lze považovat za blízkou
náhradu vkladů, fondy investují do nástrojů peněžního trhu
a/nebo obdobných  instrumentů a/nebo sledují míru
návratnosti blížící se úrokovým sazbám nástrojů peněžního
trhu a jsou  převážně pod  přímou kontrolou národních
(rezidentských) jednotek.
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1223300

1224200

1224300

1230000

Fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou

Jiné měnové finanční instituce soukromé národní

Jiné měnové finanční instituce pod zahraniční kontrolou

Ostatní finanč. zprostř. (bez pojišť. spol. a penzij. fondů)

Kód Název položky

Ostatní měnově finanční instituce rezidenti , které působí
podle zákona č.248/1992 Sb., o investičních společnostech a
investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů , přičemž
podílové listy těchto fondů lze považovat za blízkou náhradu
vkladů , fondy investují do nástrojů peněžního trhu a/nebo
obdobných  instrumentů a/nebo sledují míru návratnosti
blížící se úrokovým sazbám nástrojů peněžního trhu a jsou
pod přímou kontrolou nerezidenských jednotek.

Ostatní měnově finanční  instituce, jiné než banky,
spořitelní a úvěrní drustva a fondy peněžního trhu, které
jsou kontrolovány národními (rezidenskými)  jednotkami.

Ostatní měnově finanční  instituce, jiné než banky,
spořitelní a úvěrní drustva a fondy peněžního trhu, které
jsou kontrolovány nerezidenskými jednotkami.

Subsektor S.123 ostatní finanční zprostředkovatelé (mimo
pojišťovacích společností a penzijních fondů), zahrnuje
všechny finanční korporace a kvazikorporace, které se
převážně zabývají finančním zprostředkováním přičemž
vytvářejí pasiva jiná než  depozita, nebo prostředky velmi
podobná depozitům; přijímají splatné prostředky od jiných
institucionálních jednotek (např. ve formě nepřetržité emise
obligací a jiných srovnatelných cenných papírů, apod.).
Jsou to zejména finanční instituce, které se zabývají
dlouhodobým financováním, což je odlišuje od předchozích
měnově finančních institucí. Od pojišťovacích společností je
odlišuje neexistence pasiv ve formě technických
pojišťovacích rezerv.
Do subsektoru S.123 se zahrnují zejména:
a) investiční fondy a společnosti, včetně podílových fondů,
které se zabývají kolektivním investováním, např. do
převoditelných cenných papírů, Restituční fond, Nadační
fond,
b) jednotky, které se zabývají finančním pronájmem
(leasingem),
c) jednotky zabývající se faktoringem a forfaitingem
(odkupem krátkodobých a dlouhodobých pohledávek a rizika s
tím spojená přebírají na vlastní účet),
d) jednotky, které se zabývají splátkovým prodejem,
e) obchodníci s cennými papíry nebo finančními deriváty
(obchodující na vlastní účet),
f) specializované finanční instituce (např.rozvojové
kapitálové společnosti nebo společnosti     financující
export/import), 
g) holdingové společnosti, které pouze kontrolují a řídí
skupinu dceřinných společností převážně zapojených ve
finančním zprostředkování a (nebo) v pomocných finančních
aktivitách, ale které samy nejsou finanční institucí.
Subsektor S.123 nezahrnuje neziskové instituce, které
poskytují služby "ostatním finančním zprostředkovatelům";
takové jednotky se zahrnují do subsektoru S.124.  



Popis ČÍS Strana:7/23

BA0036Kód: SEKTESA95Akronym:

1230100

1230200

1230300

1231200

1231300

1232200

1232300

1233200

1233300

Ostatní finační zprostředkovatelé veřejní

Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní

Ostatní finanční zprostřed. soukromí pod zahr. kontrolou

Investiční fondy soukromé národní

Investiční fondy pod zahraniční kontrolou

Investiční společnosti soukromé národní

Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou

Ostatní fin. zprostřed.soukr. národní bez inv. spol. a fondů

Ostat. fin. zprostř. pod zahr. kontr. bez inv. spol. a fondů

Kód Název položky

Subsektor S.12301 zahrnuje ostatní finanční
zprostředkovatele,kteří jsou kontrolováni vládními
institucemi

Subsektor S.12302 zahrnuje ostatní finanční
zprostředkovatele , kteří jsou kontrolováni národními
(rezidenskými) jednotkami jinými než vládní instituce.

Subsektor S.12303 zahrnuje ostatní finanční
zprostředkovatele,kteří jsou kontrolováni nerezidentskými
institucionálními jednotkami .

Ostatní  finanční zprostředkovatelé, kteří působí podle
zákona č.248/1992 Sb., o investičních společnostech a
investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů a jsou
pod kontrolou národních (nerezidenských) jednotek

Ostatní  finanční zprostředkovatelé, kteří působí podle
zákona č.248/1992 Sb., o investičních společnostech a
investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů a jsou
převážně pod kontrolou nerezidenských jednotek.

Ostatní  finanční zprostředkovatelé, kteří působí podle
zákona č.248/1992 Sb., o investičních společnostech a
investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů a  jsou
převážně pod kontrolou národních (rezidentských) jednotek.
  Zahrnuje i podílové fondy zřízené těmito společnostmi,
kromě fondů peněžního trhu (obsažených v subsektoru S.122).

Ostatní  finanční zprostředkovatelé, kteří působí podle
zákona č.248/1992 Sb., o investičních společnostech a
investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů a jsou
pod převážně pod kontrolou nerezidenských jednotek  Zahrnuje
i podílové fondy zřízené těmito společnostmi, kromě fondů
peněžního trhu (obsažených v subsektu S.122).

Ostatní finanční zprostředkovatelé , jiní než banky,
spořitelní a úvěrní drustva a fondy peněžního trhu, které
jsou kontrolovány národními (rezidenskými)  jednotkami.

Ostatní finanční zprostředkovatelé, jiní než banky,
spořitelní a úvěrní drustva a fondy peněžního trhu, které
jsou kontrolovány nerezidenskými jednotkami.
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BA0036Kód: SEKTESA95Akronym:

1240000

1240100

1240200

1240300

1250000

Pomocné finanční instituce

Pomocné finanční instituce veřejné

Pomocné finanční instituce soukromé národní

Pomocné  finanční instituce soukr. pod zahraniční kontrolou

Pojišťovací společnosti a penzijní fondy

Kód Název položky

Subsektor S.124 obsahuje všechny korporace a kvazikorporace,
které se zabývají činností související velmi úzce s
finančním zprostředkováním; samy však finanční
zprostředkování neprovádějí.
Jsou to zejména
a) pojišťovací makléři, odhadci škod , pojišťovací a
penzijní konzultanti, atd.,
b) makléři v půjčkách, cenných papírech, investiční poradci,
atd.,
c) instituce zajišťující směnu cenných papírů a pojištění -
burzy,
d) instituce, které organizují derivátové a hedgingové
nástroje, takové jako swapy, opce a futures (aniž je
vydávají),
e) neziskové instituce (např. asociace), které poskytují
služby finančním institucím, ale samy se však finančním
zprostředkováním nebo pomocnou finanční činností nezabývají
f) zahrnuje i společnosti , kterým zaniklo povolení působit
jako banka (tj . bývalé banky po odejmutí licence v konkurzu
nebo v likvidaci ), pokud nezměnily předmět svého podnikání
a nejsou zahrnuty v jiném subsektoru, zahrnuje rovněž
spořitelní a úvěrní družstva a platným povolením ke vzniku a
činnosti podle §2a zákona 87/1995 sb., ve znění pozdějších
předpisů, které jsou v konkurzu nebo v likvidaci.
Do subsektoru S.124 se také zahrnují instituce státního
dozoru nad finančním zprostředkováním a finančními trhy,
jestliže jsou právně samostatnou (institucionální)
jednotkou.
Subsektor S.124 nezahrnuje holdingové společnosti, které
kontrolují a řídí jednotky zabývající se pomocnou finanční
činností, ale samy nejsou pomocnou finanční institucí; ty se
zahrnují do subsektoru S.123  

Subsektor S.12401 zahrnuje pomocné finanční instituce, které
jsou kontrolovány vládními institucemi .

Subsektor S.12402 zahrnuje pomocné finanční instituce, které
jsou kontrolovány národními (rezidenskými) jednotkami .

Subsektor S.12403 zahrnuje pomocné finanční instituce, které
jsou kontrolovány nerezidenskými jednotkami .

Subsektor S.125 pojišťovacích společností a penzijních fondů
obsahuje všechny finanční korporace a kvazikorporace, které
se převážně zabývají finančním zprostředkováním ve formě
přebírání rizik.
Jsou to:
a) pojišťovací společnosti, které se zabývají životním nebo
neživotním pojištěním a zajišťovací instituce,
b) penzijní fondy (autonomní), které pojišťují skupinu rizik
souvisejících se sociálními riziky a potřebami pojišťovaných
osob; neautonomní penzijní fondy jsou součástí
institucionální jednotky, která je založila. 
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BA0036Kód: SEKTESA95Akronym:

1250100

1250200

1250300

1300000

Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné

Pojišťovací společnosti a penzij. fondy soukromé národní

Pojišťovací spol. a penzij. fondy soukromé pod zahr. kontr.

Vládní instituce

Kód Název položky

Subektor S.12501 zahrnuje pojišťovací společnosti a penzijní
fondy , které jsou kontrolovány vládními institucemi.

Subektor S.12502 zahrnuje pojišťovací společnosti a penzijní
fondy , které jsou kontrolovány národními (rezidenskými)
jednotkami.

Subektor S.12503 zahrnuje pojišťovací společnosti a penzijní
fondy , které jsou kontrolovány nerezidenskými jednotkami.

Sektor S.13 vládních institucí zahrnuje všechny
institucionální jednotky, které jsou netržním výrobcem a
jejichž produkce je určena na individuální a kolektivní
spotřebu, a které jsou financovány povinnými platbami od
jednotek z ostatních sektorů. Patří sem jednotky, které se
převážně zabývají přerozdělením národního důchodu a
bohatství a neziskové instituce kontrolované a financované
vládou.
Do sektoru vládních institucí se nezahrnují jednotky tržních
výrobců klasifikované v sektorech nefinančních podniků a
finančních institucí.

Sektor vládních institucí se rozděluje do čtyř subsektorů:
- ústřední vládní instituce (S.1311, resp.13110)
- národní vládní instituce (S.1312, resp. 13120)
- místní vládní instituce (S.1313, resp.13130)
- fondy sociálního zabezpečení (S.1314, resp. 13140). 
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BA0036Kód: SEKTESA95Akronym:

1311000

1311600

1311700

1311800

Ústřední vládní instituce

Ústřední vládní instituce bez státních a veřejných  fondů

Státní fondy

Veřejné fondy  ústřední

Kód Název položky

Subsektor S.1311 zahrnuje všechny institucionální jednotky,
jejichž pravomoc se obvykle vztahuje na celé ekonomické
teritorium ČR.
Jsou to :
a) všechny organizační složky státu (např. ministerstva,
ústřední úřady a organizace jimi řízené) s celostátní
působností a financované ze státního (ústředního) rozpočtu ,
b) Fond národního majetku,
c) Pozemkový fond,
d) Česká konsolidační agentura
e) státní fondy (životního prostředí, pro zúrodnění půdy,
kultury, pro podporu a rozvoj kinematografie) s výjimkou
Fondu tržní regulace v zemědělství,
f) Správa státních hmotných rezerv,
g) příspěvkové organizace a podobné neziskové instituce s
celostátní působností a napojené na státní (ústřední)
rozpočet pouze příspěvkem, které jsou netržním výrobcem,
jejichž provozní náklady jsou hrazeny  z více než 50% ze
státního rozpočtu (např.  státní a veřejné  vysoké školy),
h) jiné mimorozpočtové fondy nebo instituce, které
přerozdělují národní důchod a bohatství (např. fondy tržní
regulace , pokud se převážně zabývají rozdělováním dotací
nebo garanční instituce kontrolované a zejména financované
vládou).

Nezahrnují se institucionální jednotky spravující fondy
sociálního zabezpečení (zdravotní pojišťovny apod.). 

Všechny  ústřední institucionální jednotky, jejichž pravomoc
se obvykle vztahuje na celé ekonomické teritorium ČR  s
vyloučením státních a veřejných fondů.

Institucionální jednotky zřízené a kontrolované ústředními
vládními (resp. ústavními) institucemi  jako státní fondy se
specifickým poslámím a fukcemi stanovenými zvláštním zákonem
nebo zřizovacím aktem ústřední vládní instituce. Nezahrnují
se sem státní fondy zařazené do sektoru nefinančních podniků
a fondy sociálního zabezpečení.

Institucionální jednotky zřízené a kontrolované ústředními
vládními (popř. ústavními)  institucemi jako veřejné fondy
(jiné než státní fondy  a fondy sociálního zabezpečení) se
stanoveným posláním a funkcemi. Zahrnují i fondy zřízené
podle zvláštních  zákonů (které nejsou ze zákona státními
fondy) jako např. Fond národního majetku nebo Pozemkový
fond.
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BA0036Kód: SEKTESA95Akronym:

1312000

1312600

1312700

1313000

1313600

1313700

Národní vládní instituce

Národní vládní instituce bez veřejných fondů

Veřejné fondy  národní

Místní vládní instituce

Místní vládní instituce bez veřejných fondů

Veřejné fondy  místní

Kód Název položky

Subsektor S.1312 zahrnuje oddělené národní (regionální)
institucionální jednotky, které vykonávají některé z funkcí
vlády na nižší úrovni než jsou ústřední vládní instituce,
ale na vyšší úrovni než jsou místní vládní instituce.
Nezahrnují se institucionální jednotky spravující fondy
sociálního zabezpečení (zdravotní pojišťovny apod.). 
Vzhledem ke státnímu uspořádání České republiky není v tomto
subsektoru zařazena žádná institucionální jednotka.

Národní (regionální) institucionální jednotky vykonavající
na stanoveném teritoriu ČR a úrovni  některé z funkcí vlády,
kromě jimi zřízených veřejných fondů.
Vzhledem ke státnímu uspořádání České republiky není v tomto
subsektoru zařazena žádná institucionální jednotka.

Veřejné fondy zřízené a kontrolované národními
(regionálními)  vládními  institucionálními jednotkami a
působící na stanoveném teriroriu v ČR.
Vzhledem ke státnímu uspořádání České republiky není v tomto
subsektoru zařazena žádná institucionální jednotka.

Subsektor S.1313 zahrnuje všechny institucionální jednotky,
jejichž pravomoc se obvykle vztahuje na určité vymezené
území ČR .

Zahrnují se: 
a) územní samosprávné celky - krajské, městské a obecní
úřady (případně úřady spravující větší územní celky),
b) příspěvkové organizace napojené na místní rozpočty pouze
příspěvkem, zpravidla s  místní  působností, které jsou
netržním výrobcem, jejichž  provozní náklady jsou hrazeny z
více než 50% z místních rozpočtů ,
c) sdružení obcí,
d) jiné neziskové instituce,  jejichž provozní náklady jsou
hrazeny  z více než 50% z místních rozpočtů, které jsou
netržním výrobcem.

     Nezahrnují se institucionální jednotky spravující fondy
sociálního zabezpečení (např. zdravotní pojišťovny ).

Místní vládní instituce s vymezenou teritoriální působností
v ČR, kromě  zpravidla jimi veřejných fondů.

Veřejné fondy zřízené a kontrolované místními vládními
institucemi a působící na vymezeném teritoriu  ČR.
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1314000

1314600

1314700

Fondy sociálního zabezpečení

Fondy sociálního zabezpečení bez zdravotních pojišťoven

Zdravotní pojišťovny

Kód Název položky

Subsektor S.1314 obsahuje všechny ústřední, národní a místní
institucionální jednotky, které poskytují sociální dávky, a
které splňují obě následující kriteria:

a) vybírají příspěvky od určitých skupin obyvatelstva, které
jsou povinny podle zákona nebo podle nařízení účastnit se v
programech sociálního a zdravotního pojištění a platit
příspěvky; 
b) vládní instituce jsou zodpovědné za řízení těchto
jednotek - pokud jde o vyměřování nebo schvalování
sociálních příspěvků a dávek , nezávisle na své úloze jako
orgánu dozoru nebo zaměstnavatele.

Mezi částkou placených příspěvků a rizikem, kterému je
určitý jednotlivec vystaven, neexistuje obvykle žádná přímá
vazba.

Do toho subsektoru jsou zatříděny zdravotní pojišťovny,
asociace zdravotních pojišťoven a podobné neziskové
instituce spravující povinné sociální pojištění.

Samostatné institucionální jednotky pod kontrolou vládních
institucí vybírající příspěvky a poskytující sociální dávky
jiné než stanovené předpisy o zdravotním pojištění.

Institucionální jednotky působící podle zvlášťních zákonů o
zdravotních pojišťovnách v oblasti všeobecného zdravotního
pojištění.
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1400000 Domácnosti

Kód Název položky

Sektor S.14 zahrnuje:
a) Jednotlivce nebo skupiny jednotlivců jako konečných
spotřebitelů.Domácnost jako spotřebitele je možné definovat
jako malou skupinu osob, které spolu bydlí, společně užívají
určité druhy zboží a služeb (zejména potraviny a bydlení) a
společně se podílejí na některém nebo na všech svých
důchodech. K tomuto pojetí    je možné připojit i kriterium
existence rodiny nebo citových vztahů, které tuto skupinu
spojují.
b) Jednotlivce nebo skupiny jednotlivců jako podnikatelů,
což jsou fyzické osoby podnikající podle živnostenského
zákona, či jiných právních předpisů a nezapsané v obchodním
rejstříku (živnostníci, zemědělci, soukromí lékaři,
auditoři, daňoví poradci, právníci,    umělci a pod.). Jsou
tržním výrobcem, produkují zboží a finanční nebo nefinanční
služby a jejich firmy nejsou zařazeny v sektorech
nefinančních podniků nebo finančních institucí;
Tyto fyzické osoby - osoby samostatně výdělečné činné (OSVČ)
- podnikají a pracují buď s placenými zaměstnanci nebo bez
nich, tj. na vlastní účet (Tato skupina osob se také
označuje jako sebezaměstnaní (z angl. self-employed persons)
a z této činnosti získávají tzv. smíšený důchod.
c) Jednotlivce nebo skupiny jednotlivců, jejichž hlavní
funkcí je spotřeba, kteří však produkují zboží (např.
zeleninu, ovoce aj.) a nefinanční služby pro vlastní konečné
užití. 
d) Osoby trvale žijící v institucích, které mají malé nebo
žádné právo v ekonomickém a jiném rozhodování, tj. osoby
trvale žijící v domovech důchodců, dlouhodobě ležící
pacienti v    nemocnicích, členové náboženských řádů žijící
v klášterech a dlouhodobě odsouzení.
U těchto osob se předpokládá, že vytvářejí dohromady jednu
domácnost; tj. jednu institucionální jednotku.
Sektor domácností se rozděluje podle převažujícího
důchodového zdroje do subsektorů :
- zaměstnavatelé a ostatní osoby samostatně výdělečně činné
(S.141 + S.142, resp. 14100 + 14200); 
- zaměstnanci (S.143, resp. 14300)
-  příjemci důchodů z vlastnictví   (S.1441, resp.14410), 
-  příjemci dávek důchodového zabezpečení   (S.1442,
resp.14420),
-  příjemci ostatních transferových důchodů (S.1443,
resp.14430),
-  ostatní domácnosti (S.145, resp.14500).

     Kritériem rozdělení domácností do subsektorů je
nejvyšší zdroj z celkového souhrnu všech typů  důchodů,
které  domácnost obdrží (což může být důchod zaměstnavatelů
nebo náhrady zaměstnancům či dávky důchodového zabezpečení
apod.).
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1410000

1420000

1430000

1441000

Zaměstnavatelé

Ostatní osoby samostatně výdělečně činné

Zaměstnanci

Příjemci důchodu z vlastnictví

Kód Název položky

Subsektor zaměstnavatelů (S.141)  zahrnuje skupinu
domácností, pro které je smíšený důchod největším zdrojem
celkových důchodů v domácnosti, a to i v případě, že netvoří
více než polovinu důchodů této domácnosti.
Smíšený důchod, ve kterém se slučuje zisk a odměna za práci,
získávají tyto osoby , ze své podnikatelské činnosti.
Tyto osoby podnikají a pracují s placenými zaměstnanci .
Zaměstnavatelem se rozumí osoba samostatně výdělečně činná -
fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku, podnikající
podle živnostenského zákona nebo jiných právních předpisů a
pracující s placenými zaměstnanci. Jejím základním důchodem
je smíšený důchod. 

Subsektor  osob samostatně výdělečně činných (S.142)
zahrnuje skupinu domácností, pro které je smíšený důchod
největším zdrojem celkových důchodů v domácnosti, a to i v
případě, že netvoří více než polovinu důchodů této
domácnosti.
Smíšený důchod, ve kterém se slučuje zisk a odměna za práci,
získávají osoby samostatně výdělečně činné, tj. fyzické
osoby nezapsané v obchodním rejstříku, ze své podnikatelské
činnosti.
Tato skupina zahrnuje ostatní samostatně výdělečně činné
osoby - fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku,
podnikající podle živnostenského zákona nebo jiných právních
předpisů a pracující bez placených zaměstnanců, tj. na
vlastní účet.
Patří sem také příjemci důchodů z pronajímání bytů,
nebytových prostor, budov, staveb v případě, že tento důchod
je největším zdrojem celkových důchodů v domácnosti, a to i
v případě, že netvoří více než polovinu důchodů této
domácnosti. 

Subsektor S.143 zahrnuje skupinu domácností, pro kterou je
důchod získávaný ve formě náhrad zaměstnancům největším
zdrojem důchodů domácnosti jako celku. 

Subsektor S.1441 zahrnuje skupinu domácností, pro kterou
jsou důchody z vlastnictví největším zdrojem důchodů
domácnosti jako celku. Tyto domácnosti se označují jako
rentierské.

Důchody z vlastnictví vyplývají z úroků, dividend, podílů na
zisku a důchodů z pronajímané půdy (nájemného ze zemědělské
a lesní půdy, z pronajatých rybníků, apod.; nezahrnuje se
nájemné z budov a staveb umístěných na této půdě, ani
nájemné z jednotlivě pronajímaných bytů, či nebytových
prostor). 
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1442000

1443000

1450000

Přijemci dávek důchodového zabezpečení

Příjemci ostatních transferových důchodů

Ostatní domácnosti - SVJ

Kód Název položky

Subsektor S.1442 zahrnuje skupinu domácností, pro které jsou
dávky důchodového zabezpečení (starobní, invalidní, sirotčí
aj. důchody) největším zdrojem důchodů domácnosti jako
celku. 

Subsektor S.1443 obsahuje skupinu domácností, pro kterou je
důchod získávaný z ostatních transferů největším zdrojem
důchodů pro domácnost jako celek.
Důchody z ostatních transferů jsou zejména různé druhy
existujících sociálních dávek (ale s výjimkou dávek
důchodového zabezpečení), výživné, stipendia, kapesné a
podobné finanční zdroje. Patří sem tedy takové osoby
(domácnosti), které nebyly podle největšího důchodového
zdroje zařazené do některé z předchozích skupin, tj. do
skupiny zaměstnavatelů, zaměstnanců, či příjemců dávek
důchodového zabezpečení ani do skupiny ostatních domácností.

Subsektor S.145 obsahuje osoby trvale žijící v určitých
institucích, které mají malé nebo žádné právo v ekonomickém
a jiném rozhodování. Jsou to osoby žijící v dětských
domovech, v domovech důchodců, dlouhodobě ležící pacienti v
nemocnicích, členové náboženských řádů žijící v klášterech a
dlouhodobě odsouzení.

V sektoru domácností se zahrnují do samostatného subsektoru
z toho důvodu, že kriterium největšího zdroje uvedených
důchodů neumožňuje, aby byly zahrnuty do některého z
předchozích subsektorů. Podle konvence se předpokládá, že
tyto osoby vytvářejí dohromady jednu domácnost; tj. jednu
institucionální jednotku. 
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1500000 Neziskové instituce sloužící domácnostem

Kód Název položky

Sektor S.15 (NISD) obsahuje neziskové instituce, které jsou
samostatným subjektem (tj. institucionální jednotkou) a
poskytují netržní zboží a služby domácnostem - jsou netržním
výrobcem. Jsou založeny, financovány a kontrolovány zejména
domácnostmi nebo samotnými neziskovými institucemi. Zboží a
služby poskytují zejména svým členům a zpravidla zdarma nebo
za ceny ekonomicky nevýznamné.Jejich základní zdroje
vyplývají především z dobrovolných (hotovostních nebo
naturálních) příspěvků domácností jako spotřebitelů, z
plateb poskytovaných vládními institucemi a z důchodů z
vlastnictví. Doplňkové zdroje mohou vyplývat z
příležitostných prodejů zboží a služeb. 
Zahrnují se zejména:
a) politické strany a politická hnutí (vč. jejich
organizačních složek), 
b) odborové svazy,
c) církevní a náboženské společnosti (včetně těch, které
jsou financované, ale nekontrolované vládou), církevní školy
a církevní zdravotnická, či charitativní zařízení,
d) různé druhy dobročinných (humanitárních) organizací,
které jsou financované na základě    dobrovolných transferů
(v hotovosti nebo naturálních) od jiných institucionálních
jednotek,
e) sdružení spotřebitelů,
f) profesní (stavovské) organizace související s výkonem
povolání,
Do sektoru S.15 se také zahrnují další institucionální
jednotky, pokud splňují kriteria netržního výrobce a slouží
domácnostem nebo jiným neziskovým institucím, které jsou v
tomto sektoru zahrnuty, a to
g) sociální, kulturní zařízení, rekreační a amatérské
sportovní kluby a vzdělávací společnosti, zájmová sdružení
(např. svaz zahrádkářů, rybářů - jako jednotlivců),
h) soukromé školy, předškolní zařízení,
i) obecně prospěšné společnosti,
j) nadace.
Do sektoru S.15 se nezahrnují:
- netržní neziskové instituce kontrolované a zejména
financované vládními institucemi, které se zařazují do
sektoru vládních institucí (což jsou zejména všechny
rozpočtové organizace, obecní a okresní úřady, sdružení
obcí, a příspěvkové organizace, které jsou    netržním
výrobcem a dále zdravotní pojišťovny - viz S.13),
- tržní neziskové instituce, které se zařazují do sektoru
nefinančních podniků jsou to např. různá sdružení podniků,
svazy družstev, některé obecně prospěšné společnosti či
veřejnoprávní společnosti, případně i nadace aj. - viz S11.
-tržní neziskové instituce, které se zařazují do sektoru
finančních institucí (např. některé příspěvkové organizace,
může to být sdružení jednotek, které se zabývají převážně
finančním pronájmem, nebo sdružení pojišťoven apod. - viz
S.12).
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2000000

2001000

2001001

2001002

2001003

2002000

2002100

2002200

Nerezidenti

Nefinanční podniky

Nefinanční podniky veřejné

Nefinanční podniky soukromé národní

Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou

Finanční instituce

Centrální banka

Ostatní měnové finanční instituce

Kód Název položky

Nerezident je ekonomický subjekt,resp. intitucionální
jednotka, která sídlí a působí v zahraničí, tj. na
ekonomickém území jiné země, v případě institucionálních
jednotek ostatních zemí zpravidla alespoň jeden rok nebo
déle.
Za nerezidenta je považována rovněž :
 --- oddělená část národní mateřské institucionální
jednotky, která sídlí a působí zpravidla déle než jeden rok
mimo ekonomické území ČR, např. pobočky ostatních finančních
a pojišťovacích společností, zastoupení, reprezentace,
agentury nebo oddělené části výrobních podniků (které sídlí
a působí např. na území Slovenské republiky) a pobočka české
banky v zahraničí (i v případě, že  zde působí méně než
jeden rok).

 --- jednotka, která sice sídlí a působí na území ČR,  déle
než jeden rok, která však má statut svrchovanosti (byla
založena a funguje podle mezistátních dohod); jsou to
zpravidla zastupitelské úřady cizích států a mezinárodní
instituce, jejíchž členové jsou z různých zemí (např.
Světová odborová federace, Informační ústředí OSN a jiné);

 --- jednotka, která sídlí a působí v ČR, ale na území jiné
země vlastní půdu nebo budovu, tj. působí tam ve funkci
vlastníka budov a pozemků (jen při transakcích s těmito
aktivy).

Zahrnuje nerezidentské institucionální jednotky obdobné jako
v sektoru 1100000 pro rezidenty.

Zahrnuje nerezidentské institucionální jednotky obdobné jako
v subsektoru  1100100 pro rezidenty.

Zahrnuje nerezidentské institucionální jednotky obdobné jako
v subsektoru  1100200 pro rezidenty.

Zahrnuje nerezidentské institucionální jednotky obdobné jako
v subsektoru  1100300 pro rezidenty.

Zahrnuje nerezidentské institucionální jednotky obdobné jako
v sektoru  1200000 pro rezidenty.

Zahrnuje nerezidentské institucionální jednotky obdobné jako
v subsektoru  1210000 pro rezidenty, včetně Evropské
centrální banky.

Zahrnuje nerezidentské institucionální jednotky obdobné jako
v subsektoru  1220000 pro rezidenty.
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2002201

2002202

2002203

2002211

2002212

2002213

2002221

2002222

2002223

2002232

2002233

Ostatní měnové finanční instituce veřejné

Ostatní měnové finanční instituce soukromé národní

Ostatní měnové finanční instituce soukromé pod zahr. kontr.

Banky veřejné

Banky soukromé národní

Banky soukromé pod zahraniční kontrolou

Jiné měnové finanční instituce veřejné

Spořitelní a úvěrní družstva soukromá národní

Spořitelní a úvěrní družstevní soukromá pod zahr. kontrolou

Fondy peněžního trhu soukromé národní

Fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou

Kód Název položky

Zahrnuje nerezidentské institucionální jednotky obdobné jako
v subsektoru  1220100  pro rezidenty.

Zahrnuje nerezidentské institucionální jednotky obdobné jako
v subsektoru  1220200 pro rezidenty.

Zahrnuje nerezidentské institucionální jednotky obdobné jako
v subsektoru  1220300 pro rezidenty.

Zahrnuje nerezidentské institucionální jednotky obdobné jako
v subsektoru  1221100  pro rezidenty.

Zahrnuje nerezidentské institucionální jednotky obdobné jako
v subsektoru  1221200 pro rezidenty.

Zahrnuje nerezidentské institucionální jednotky obdobné jako
v subsektoru  1221300 pro rezidenty.

Zahrnuje nerezidentské institucionální jednotky obdobné jako
v subsektoru  1222100 pro rezidenty.

Zahrnuje nerezidentské institucionální jednotky obdobné jako
v subsektoru  1222200 pro rezidenty.

Zahrnuje nerezidentské institucionální jednotky obdobné jako
v subsektoru  1222300 pro rezidenty.

Zahrnuje nerezidentské institucionální jednotky obdobné jako
v subsektoru  1223200 pro rezidenty, registrované a působící
převážně v členských státech Evropské unie a kandidátských
zemích EU .
Seznam fondů peněžního trhu - nerezidentů je součástí
seznamů měnově  finančních institucí, které vydává  a
aktualizuje  ECB (List of Monetary Financial Institutions
and institutions subject to  minimum reserves a Provisional/
Preliminary list of Monetary Financial Institutions on the
Accession Countries).

Zahrnuje nerezidentské institucionální jednotky obdobné jako
v subsektoru  1223300 pro rezidenty,  registrované a
působící převážně v členských státech Evropské unie a
kanditátských zemí EU.
Seznam fondů peněžního trhu - nerezidentů je součástí
seznamů měnově finančních institucí, které vydává  a
aktualizuje  ECB (List of Monetary Financial Institutions
and institutions subject to  minimum reserves a
Provisional/Preliminary List of Monetary Financial
Institutions in the Accession Countries).
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2002242

2002243

2002300

2002301

2002302

2002303

2002312

2002313

2002322

2002323

2002332

2002333

2002400

2002401

Jiné měnové finanční instituce soukromé národní

Jiné měnové finanční instituce pod zahraniční kontrolou

Ost. finanč. zprostř.(bez pojišť. spol a penzij. fondů)

Ostatní finanční zprostředkovatelé  veřejní

Ostatní zprostředkovatelé soukromí národní

Ostat. fin. zprostř. pod zahr. kontr. bez inv. spol. a fondů

Investiční fondy soukromé národní

Investiční fondy pod zahraniční kontrolou

Investiční společnosti soukromé národní

Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou

Ostatní fin. zprotř. soukromí národní bez inv. spol. a fondů

Ostat. fin. zprostř. pod zahr. kontr. bez inv. spol. a fondů

Pomocné finanční instituce

Pomocné finanční instituce veřejné

Kód Název položky

Zahrnuje nerezidentské institucionální jednotky obdobné jako
v subsektoru  1224200 pro rezidenty.

Zahrnuje nerezidentské institucionální jednotky obdobné jako
v subsektoru  1224300 pro rezidenty.

Zahrnuje nerezidentské institucionální jednotky obdobné jako
v subsektoru  1230000 pro rezidenty.

Zahrnuje nerezidentské institucionální jednotky obdobné jako
v subsektoru  1230100 pro rezidenty.

Zahrnuje nerezidentské institucionální jednotky obdobné jako
v subsektoru  1230200 pro rezidenty.

Zahrnuje nerezidentské institucionální jednotky obdobné jako
v subsektoru  1230300 pro rezidenty.

Zahrnuje nerezidentské institucionální jednotky obdobné jako
v subsektoru  1231200 pro rezidenty.

Zahrnuje nerezidentské institucionální jednotky obdobné jako
v subsektoru  1231300 pro rezidenty.

Zahrnuje nerezidentské institucionální jednotky obdobné jako
v subsektoru  1232200 pro rezidenty.

Zahrnuje nerezidentské institucionální jednotky obdobné jako
v subsektoru  1232300 pro rezidenty.

Zahrnuje nerezidentské institucionální jednotky obdobné jako
v subsektoru  1233200 pro rezidenty.

Zahrnuje nerezidentské institucionální jednotky obdobné jako
v subsektoru  1233300 pro rezidenty.

Zahrnuje nerezidentské institucionální jednotky obdobné jako
v subsektoru  1240000 pro rezidenty.

Zahrnuje nerezidentské institucionální jednotky obdobné jako
v subsektoru  1240100 pro rezidenty.
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2002402

2002403

2002500

2002501

2002502

2002503

2003000

2003110

2003116

2003117

2003118

2003120

2003126

2003127

Pomocné finanční instituce soukromé národní

Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou

Pojišťovací společnosti a penzijní fondy

Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné

Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní

Pojišťovací společnosti a penzijní fondy pod zahr. kontrolou

Vládní instituce

Ústřední vládní instituce

Ústřední vládní instituce bez státních a veřejných fondů

Státní fondy

Veřejné fondy ústřední

Národní vládní instituce

Národní vládní instituce bez vládních fondů

Veřejné fondy  národní

Kód Název položky

Zahrnuje nerezidentské institucionální jednotky obdobné jako
v subsektoru  1240400 pro rezidenty.

Zahrnuje nerezidentské institucionální jednotky obdobné jako
v subsektoru  1240300 pro rezidenty.

Zahrnuje nerezidentské institucionální jednotky obdobné jako
v subsektoru  1250000 pro rezidenty.

Zahrnuje nerezidentské institucionální jednotky obdobné jako
v subsektoru  1250100 pro rezidenty.

Zahrnuje nerezidentské institucionální jednotky obdobné jako
v subsektoru  1250200 pro rezidenty.

Zahrnuje nerezidentské institucionální jednotky obdobné jako
v subsektoru  1250300 pro rezidenty.

Zahrnuje nerezidentské institucionální jednotky obdobné jako
v sektoru  1300000 pro rezidenty.

Zahrnuje nerezidentské institucionální jednotky obdobné jako
v subsektoru  1311000 pro rezidenty.

Zahrnuje nerezidentské institucionální jednotky obdobné jako
v subsektoru  1311600 pro rezidenty.

Zahrnuje nerezidentské institucionální jednotky obdobné jako
v subsektoru  1311700 pro rezidenty.

Zahrnuje nerezidentské institucionální jednotky obdobné jako
v subsektoru  1311800 pro rezidenty.

Zahrnuje nerezidentské institucionální jednotky obdobné jako
v subsektoru  1312000 pro rezidenty.

Zahrnuje nerezidentské institucionální jednotky obdobné jako
v subsektoru  1312600 pro rezidenty.

Zahrnuje nerezidentské institucionální jednotky obdobné jako
v subsektoru  1312700 pro rezidenty.
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2003130

2003136

2003137

2003140

2003146

2003147

2004000

2004100

2004200

2004300

2004410

2004420

2004430

2004500

Místní vládní instituce

Místní vládní instituce bez veřejných fondů

Veřejné fondy  místní

Fondy sociálního zabezpečení

Fondy sociálního zabezpečí bez zdravotních pojišťoven

Zdravotní pojišťovny

Domácnosti

Zaměstnavatelé

Ostatní osoby samostatně výdělečně činné

Zaměstnanci

Příjemci důchodu z vlastnictví

Příjemci dávek důchodového zabezpečení

Příjemci ostatních transferových důchodů

Ostatní domácnosti- SVJ

Kód Název položky

Zahrnuje nerezidentské institucionální jednotky obdobné jako
v subsektoru  1313000 pro rezidenty.

Zahrnuje nerezidentské institucionální jednotky obdobné jako
v subsektoru  1313600 pro rezidenty.

Zahrnuje nerezidentské institucionální jednotky obdobné jako
v subsektoru  1313700 pro rezidenty.

Zahrnuje nerezidentské institucionální jednotky obdobné jako
v subsektoru  1314000 pro rezidenty.

Zahrnuje nerezidentské institucionální jednotky obdobné jako
v subsektoru  1314600 pro rezidenty.

Zahrnuje nerezidentské institucionální jednotky obdobné jako
v subsektoru  1314700 pro rezidenty.

Zahrnuje nerezidentské institucionální jednotky obdobné jako
v sektoru  1400000 pro rezidenty.

Zahrnuje nerezidentské institucionální jednotky obdobné jako
v subsektoru  1410000 pro rezidenty.

Zahrnuje nerezidentské institucionální jednotky obdobné jako
v subsektoru  1420000 pro rezidenty.

Zahrnuje nerezidentské institucionální jednotky obdobné jako
v subsektoru  1430000 pro rezidenty.

Zahrnuje nerezidentské institucionální jednotky obdobné jako
v subsektoru  1441000 pro rezidenty.

Zahrnuje nerezidentské institucionální jednotky obdobné jako
v subsektoru  1442000 pro rezidenty.

Zahrnuje nerezidentské institucionální jednotky obdobné jako
v subsektoru  1443000 pro rezidenty.

Zahrnuje nerezidentské institucionální jednotky obdobné jako
v subsektoru  1450000 pro rezidenty.



Popis ČÍS Strana:22/23

BA0036Kód: SEKTESA95Akronym:

2005000

2009030

2009031

2009035

S_BANKY

S_DOMACT

S_ESACNB

S_NBANKY

S_NDONIN

S_NFONPT

S_NMFI

S_NOFZAPFI

S_NROB

S_NROBY

S_NROMFI

S_NRZIV

S_NVLBU

S_RBANKY

S_RDONIN

S_RFONPT

S_RMFI

Neziskové instituce sloužící domácnostem

Mezinárodní instituce

Mezinárodní rozvojové banky

Ostatní mezinárodní instituce

Centrální a obchodní banky (rezidenti a nerezidenti)

Domácnosti  celkem  (rezidenti a nerezidenti) bez SVJ

Rezidenti a  nerezidenti  celkem

Centrální banka a obchodní banky (nerezidenti)

Domácnosti a neziskové inst. sloužící domácnostem (nerez.)

Fondy peněžního trhu nerezidenti

Měnové finanční instituce (nerezidenti)

Ost. fin. zprostředkovatelé a pom. fin. instituce - nerezi

Obchodní banky (nerezidenti)

Domácnosti - obyvatelstvo (nerezidenti)  bez SVJ

Ostat. měnové finanč. instituce bez  bank (nerezidenti)

Domácnosti - živnosti (nerezidenti)

Vládní instituce bez ústř. vládních institucí (nerezidenti)

Centrální banka a obchodní banky ( rezidenti )

Domácnosti a neziskové inst. sloužící domácnostem (rezid.)

Fondy peněžního trhu celkem (rezidenti)

Měnové finanční instituce (rezidenti)

Kód Název položky

Zahrnuje nerezidentské institucionální jednotky obdobné jako
v sektoru  1500000 pro rezidenty.

Zahrnuje mezinárodní instituce, které jsou považovány za
státy "sui genesis" sídlící v extrateritoriálních enklávách.
(viz číselník BA0025)

Zahrnuje mezinárodní rozvojové banky podle přílohy č. 4, bod
4 Vyhlášky ČNB  č.123/2007.
Pro potřeby výkaznictví roku 2010 je učiněna vyjimka pro EIB
( Evropská investiční banka), která se vykazuje v rámci
nerezidenských obchodních bank.

Zahrnuje mezinárodní instituce, které jsou považovány za
státy "sui genesis" sídlící v extrateritoriálních enklávách.
(viz číselník BA0025) kromě mezinárodních rozvojových bank
podle přílohy č. 4, bod 4 Vyhlášky ČNB  č.123/2007.
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BA0036Kód: SEKTESA95Akronym:

30.0 PlatnýStav: 01.12.2010Platnost od:
ČNBZdroj: ing.Zámečníková / odb. 714Garant:

S_RNBRMFI

S_RNKLOMFI

S_RNMEFIIN

S_RNMFINS

S_RNOFZAPFI

S_ROFZAPFI

S_RVLBU

S_RZOB

S_RZOBY

S_RZOTMF

S_RZZIV

Verze:

Rezidenti a nerezidenti bez měnově fin. institucí

Klienti bez bank a ost. měnově finan. institucí(rez. a ner.)

Měnové finanční instituce (rezidenti a nerezidenti)

Ostatní měnové finanční instituce bez bank (rez. a ner.)

Ost. fin. zprostředkov. a pom. fin. instituce ( rez.+nerez.)

Ost. finanční zprostředkovatelé a pom. fin. instituce - rez

Vládní instituce bez ústřed. vládních institucí  (rezidenti)

Obchodní banky (rezidenti)

Domácnosti - obyvatelstvo  (rezidenti)  bez SVJ

Ostat. měnové finanční instituce bez bank (rezidenti)

Domácnosti - živnosti (rezidenti)

Kód Název položky

Subsektor zaměstnavatelů (S.141) a ostatních osob samostatně
výdělečně činných (S.142) zahrnuje skupinu domácností, pro
které je smíšený důchod největším zdrojem celkových důchodů
v domácnosti, a to i v případě, že netvoří více než polovinu
důchodů této domácnosti.
Smíšený důchod, ve kterém se slučuje zisk a odměna za práci,
získávají osoby samostatně výdělečně činné, tj. fyzické
osoby nezapsané v obchodním rejstříku, ze své podnikatelské
činnosti.
Vzhledem ke stejnému zdroji příjmu jsou domácnosti těchto
samostatně výdělečně činných osob ("sebezaměstnaných")
slučovány do jednoho subsektoru (domácnosti - živnosti). 
Tyto osoby podnikají a pracují s placenými zaměstnanci nebo
bez nich. Za účelem podrobnějších analýz se proto tento
subsektor rozděluje na další dvě podskupiny (1410000 a
1420000).
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KATALOG ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU

Verze StavKód Členění

BA0036

Název členění

Kód: Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNBNázev:

CESACNB

CMENFIIN

CPROTI

Ekonomické sektory podle ESA95 v základním členění

Měnově finanční instituce ve členění pro rez. a ner. celkem

Členení v rozlišení  tradiční sekuritizace

4.0

4.0

1.0

20

20

20

01.12.2010

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od
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CESACNBKód: CESACNBAkronym:

Ekonomické sektory podle ESA95 v základním členěníNázev:

Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB
Pro Číselník:

Číselník ekonomických sektorů podle ESA95 v hierarchickém uspořádání.
Charakteristika:

BA0036

Položky:

S_ESACNB - Rezidenti a  nerezidenti  celkem
    1000000 - Rezidenti
        1100000 - Nefinanční podniky
            1100100 - Nefinanční podniky veřejné
            1100200 - Nefinanční podniky soukromé národní
            1100300 - Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
        1200000 - Finanční instituce
            1210000 - Centrální banka
            1220000 - Ostatní měnové finanční instituce
                1220100 - Ostatní měnové finanční instituce veřejné
                    1221100 - Banky veřejné
                    1222100 - Jiné měnové finanční instituce veřejné
                1220200 - Ostatní měnové finanční instituce soukromé národní
                    1221200 - Banky soukromé národní
                    1222200 - Spořitelní a úvěrní družstva soukromá národní
                    1223200 - Fondy peněžního trhu soukromé národní
                    1224200 - Jiné měnové finanční instituce soukromé národní
                1220300 - Ostatní měnové finanční instituce soukromé pod zahr. kontr.
                    1221300 - Banky soukromé pod zahraniční kontrolou
                    1222300 - Spořitelní a úvěrní družstva soukromá pod zahr. kontrolou
                    1223300 - Fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou
                    1224300 - Jiné měnové finanční instituce pod zahraniční kontrolou
            1230000 - Ostatní finanč. zprostř. (bez pojišť. spol. a penzij. fondů)

Kód - Název

 POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU
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CESACNBKód: CESACNBAkronym:

Položky:

                1230100 - Ostatní finační zprostředkovatelé veřejní
                1230200 - Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní
                    1231200 - Investiční fondy soukromé národní
                    1232200 - Investiční společnosti soukromé národní
                    1233200 - Ostatní fin. zprostřed.soukr. národní bez inv. spol. a fondů
                1230300 - Ostatní finanční zprostřed. soukromí pod zahr. kontrolou
                    1231300 - Investiční fondy pod zahraniční kontrolou
                    1232300 - Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou
                    1233300 - Ostat. fin. zprostř. pod zahr. kontr. bez inv. spol. a fondů
            1240000 - Pomocné finanční instituce
                1240100 - Pomocné finanční instituce veřejné
                1240200 - Pomocné finanční instituce soukromé národní
                1240300 - Pomocné  finanční instituce soukr. pod zahraniční kontrolou
            1250000 - Pojišťovací společnosti a penzijní fondy
                1250100 - Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné
                1250200 - Pojišťovací společnosti a penzij. fondy soukromé národní
                1250300 - Pojišťovací spol. a penzij. fondy soukromé pod zahr. kontr.
        1300000 - Vládní instituce
            1311000 - Ústřední vládní instituce
                1311600 - Ústřední vládní instituce bez státních a veřejných  fondů
                1311700 - Státní fondy
                1311800 - Veřejné fondy  ústřední
            1312000 - Národní vládní instituce
                1312600 - Národní vládní instituce bez veřejných fondů
                1312700 - Veřejné fondy  národní
            1313000 - Místní vládní instituce
                1313600 - Místní vládní instituce bez veřejných fondů
                1313700 - Veřejné fondy  místní
            1314000 - Fondy sociálního zabezpečení
                1314600 - Fondy sociálního zabezpečení bez zdravotních pojišťoven
                1314700 - Zdravotní pojišťovny

Kód - Název
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CESACNBKód: CESACNBAkronym:

Položky:

        1400000 - Domácnosti
            1410000 - Zaměstnavatelé
            1420000 - Ostatní osoby samostatně výdělečně činné
            1430000 - Zaměstnanci
            1441000 - Příjemci důchodu z vlastnictví
            1442000 - Přijemci dávek důchodového zabezpečení
            1443000 - Příjemci ostatních transferových důchodů
            1450000 - Ostatní domácnosti - SVJ
        1500000 - Neziskové instituce sloužící domácnostem
    2000000 - Nerezidenti
        2001000 - Nefinanční podniky
            2001001 - Nefinanční podniky veřejné
            2001002 - Nefinanční podniky soukromé národní
            2001003 - Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
        2002000 - Finanční instituce
            2002100 - Centrální banka
            2002200 - Ostatní měnové finanční instituce
                2002201 - Ostatní měnové finanční instituce veřejné
                    2002211 - Banky veřejné
                    2002221 - Jiné měnové finanční instituce veřejné
                2002202 - Ostatní měnové finanční instituce soukromé národní
                    2002212 - Banky soukromé národní
                    2002222 - Spořitelní a úvěrní družstva soukromá národní
                    2002232 - Fondy peněžního trhu soukromé národní
                    2002242 - Jiné měnové finanční instituce soukromé národní
                2002203 - Ostatní měnové finanční instituce soukromé pod zahr. kontr.
                    2002213 - Banky soukromé pod zahraniční kontrolou
                    2002223 - Spořitelní a úvěrní družstevní soukromá pod zahr. kontrolou
                    2002233 - Fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou
                    2002243 - Jiné měnové finanční instituce pod zahraniční kontrolou
            2002300 - Ost. finanč. zprostř.(bez pojišť. spol a penzij. fondů)

Kód - Název
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CESACNBKód: CESACNBAkronym:

Položky:

                2002301 - Ostatní finanční zprostředkovatelé  veřejní
                2002302 - Ostatní zprostředkovatelé soukromí národní
                    2002312 - Investiční fondy soukromé národní
                    2002322 - Investiční společnosti soukromé národní
                    2002332 - Ostatní fin. zprotř. soukromí národní bez inv. spol. a fondů
                2002303 - Ostat. fin. zprostř. pod zahr. kontr. bez inv. spol. a fondů
                    2002313 - Investiční fondy pod zahraniční kontrolou
                    2002323 - Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou
                    2002333 - Ostat. fin. zprostř. pod zahr. kontr. bez inv. spol. a fondů
            2002400 - Pomocné finanční instituce
                2002401 - Pomocné finanční instituce veřejné
                2002402 - Pomocné finanční instituce soukromé národní
                2002403 - Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou
            2002500 - Pojišťovací společnosti a penzijní fondy
                2002501 - Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné
                2002502 - Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní
                2002503 - Pojišťovací společnosti a penzijní fondy pod zahr. kontrolou
        2003000 - Vládní instituce
            2003110 - Ústřední vládní instituce
                2003116 - Ústřední vládní instituce bez státních a veřejných fondů
                2003117 - Státní fondy
                2003118 - Veřejné fondy ústřední
            2003120 - Národní vládní instituce
                2003126 - Národní vládní instituce bez vládních fondů
                2003127 - Veřejné fondy  národní
            2003130 - Místní vládní instituce
                2003136 - Místní vládní instituce bez veřejných fondů
                2003137 - Veřejné fondy  místní
            2003140 - Fondy sociálního zabezpečení
                2003146 - Fondy sociálního zabezpečí bez zdravotních pojišťoven
                2003147 - Zdravotní pojišťovny

Kód - Název
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CESACNBKód: CESACNBAkronym:

Položky:

        2004000 - Domácnosti
            2004100 - Zaměstnavatelé
            2004200 - Ostatní osoby samostatně výdělečně činné
            2004300 - Zaměstnanci
            2004410 - Příjemci důchodu z vlastnictví
            2004420 - Příjemci dávek důchodového zabezpečení
            2004430 - Příjemci ostatních transferových důchodů
            2004500 - Ostatní domácnosti- SVJ
        2005000 - Neziskové instituce sloužící domácnostem
        2009030 - Mezinárodní instituce
            2009031 - Mezinárodní rozvojové banky
            2009035 - Ostatní mezinárodní instituce

Kód - Název

4.0 PlatnýStav: *********Platnost od
Zdroj:  / Garant:

Verze:

Poznámka:
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CMENFIINKód: CMENFIINAkronym:

Měnově finanční instituce ve členění pro rez. a ner. celkemNázev:

Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNBPro Číselník:
Charakteristika:

BA0036

Položky:

S_ESACNB - Rezidenti a  nerezidenti  celkem
    S_RNMEFIIN - Měnové finanční instituce (rezidenti a nerezidenti)
        S_BANKY - Centrální a obchodní banky (rezidenti a nerezidenti)
            1210000 - Centrální banka
            S_RZOB - Obchodní banky (rezidenti)
                1221100 - Banky veřejné
                1221200 - Banky soukromé národní
                1221300 - Banky soukromé pod zahraniční kontrolou
            2002100 - Centrální banka
            S_NROB - Obchodní banky (nerezidenti)
                2002211 - Banky veřejné
                2002212 - Banky soukromé národní
                2002213 - Banky soukromé pod zahraniční kontrolou
        S_RNMFINS - Ostatní měnové finanční instituce bez bank (rez. a ner.)
            S_RZOTMF - Ostat. měnové finanční instituce bez bank (rezidenti)
                1222100 - Jiné měnové finanční instituce veřejné
                1222200 - Spořitelní a úvěrní družstva soukromá národní
                1223200 - Fondy peněžního trhu soukromé národní
                1224200 - Jiné měnové finanční instituce soukromé národní
                1222300 - Spořitelní a úvěrní družstva soukromá pod zahr. kontrolou
                1223300 - Fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou
                1224300 - Jiné měnové finanční instituce pod zahraniční kontrolou
            S_NROMFI - Ostat. měnové finanč. instituce bez  bank (nerezidenti)
                2002221 - Jiné měnové finanční instituce veřejné

Kód - Název

 POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU
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CMENFIINKód: CMENFIINAkronym:

Položky:

                2002222 - Spořitelní a úvěrní družstva soukromá národní
                2002232 - Fondy peněžního trhu soukromé národní
                2002242 - Jiné měnové finanční instituce soukromé národní
                2002223 - Spořitelní a úvěrní družstevní soukromá pod zahr. kontrolou
                2002233 - Fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou
                2002243 - Jiné měnové finanční instituce pod zahraniční kontrolou
    S_RNKLOMFI - Klienti bez bank a ost. měnově finan. institucí(rez. a ner.)
        1100000 - Nefinanční podniky
            1100100 - Nefinanční podniky veřejné
            1100200 - Nefinanční podniky soukromé národní
            1100300 - Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
        1230000 - Ostatní finanč. zprostř. (bez pojišť. spol. a penzij. fondů)
            1230100 - Ostatní finační zprostředkovatelé veřejní
            1230200 - Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní
                1231200 - Investiční fondy soukromé národní
                1232200 - Investiční společnosti soukromé národní
                1233200 - Ostatní fin. zprostřed.soukr. národní bez inv. spol. a fondů
            1230300 - Ostatní finanční zprostřed. soukromí pod zahr. kontrolou
                1231300 - Investiční fondy pod zahraniční kontrolou
                1232300 - Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou
                1233300 - Ostat. fin. zprostř. pod zahr. kontr. bez inv. spol. a fondů
        1240000 - Pomocné finanční instituce
            1240100 - Pomocné finanční instituce veřejné
            1240200 - Pomocné finanční instituce soukromé národní
            1240300 - Pomocné  finanční instituce soukr. pod zahraniční kontrolou
        1250000 - Pojišťovací společnosti a penzijní fondy
            1250100 - Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné
            1250200 - Pojišťovací společnosti a penzij. fondy soukromé národní
            1250300 - Pojišťovací spol. a penzij. fondy soukromé pod zahr. kontr.
        1300000 - Vládní instituce
            1311000 - Ústřední vládní instituce

Kód - Název
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CMENFIINKód: CMENFIINAkronym:

Položky:

                1311600 - Ústřední vládní instituce bez státních a veřejných  fondů
                1311700 - Státní fondy
                1311800 - Veřejné fondy  ústřední
            1312000 - Národní vládní instituce
                1312600 - Národní vládní instituce bez veřejných fondů
                1312700 - Veřejné fondy  národní
            1313000 - Místní vládní instituce
                1313600 - Místní vládní instituce bez veřejných fondů
                1313700 - Veřejné fondy  místní
            1314000 - Fondy sociálního zabezpečení
                1314600 - Fondy sociálního zabezpečení bez zdravotních pojišťoven
                1314700 - Zdravotní pojišťovny
        1500000 - Neziskové instituce sloužící domácnostem
        2001000 - Nefinanční podniky
            2001001 - Nefinanční podniky veřejné
            2001002 - Nefinanční podniky soukromé národní
            2001003 - Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
        2002300 - Ost. finanč. zprostř.(bez pojišť. spol a penzij. fondů)
            2002301 - Ostatní finanční zprostředkovatelé  veřejní
            2002302 - Ostatní zprostředkovatelé soukromí národní
                2002312 - Investiční fondy soukromé národní
                2002322 - Investiční společnosti soukromé národní
                2002332 - Ostatní fin. zprotř. soukromí národní bez inv. spol. a fondů
            2002303 - Ostat. fin. zprostř. pod zahr. kontr. bez inv. spol. a fondů
                2002313 - Investiční fondy pod zahraniční kontrolou
                2002323 - Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou
                2002333 - Ostat. fin. zprostř. pod zahr. kontr. bez inv. spol. a fondů
        2002400 - Pomocné finanční instituce
            2002401 - Pomocné finanční instituce veřejné
            2002402 - Pomocné finanční instituce soukromé národní
            2002403 - Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou

Kód - Název
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CMENFIINKód: CMENFIINAkronym:

Položky:

        2002500 - Pojišťovací společnosti a penzijní fondy
            2002501 - Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné
            2002502 - Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní
            2002503 - Pojišťovací společnosti a penzijní fondy pod zahr. kontrolou
        2003000 - Vládní instituce
            2003110 - Ústřední vládní instituce
                2003116 - Ústřední vládní instituce bez státních a veřejných fondů
                2003117 - Státní fondy
                2003118 - Veřejné fondy ústřední
            2003120 - Národní vládní instituce
                2003126 - Národní vládní instituce bez vládních fondů
                2003127 - Veřejné fondy  národní
            2003130 - Místní vládní instituce
                2003136 - Místní vládní instituce bez veřejných fondů
                2003137 - Veřejné fondy  místní
            2003140 - Fondy sociálního zabezpečení
                2003146 - Fondy sociálního zabezpečí bez zdravotních pojišťoven
                2003147 - Zdravotní pojišťovny
        2005000 - Neziskové instituce sloužící domácnostem
        2009030 - Mezinárodní instituce
            2009031 - Mezinárodní rozvojové banky
            2009035 - Ostatní mezinárodní instituce
        S_DOMACT - Domácnosti  celkem  (rezidenti a nerezidenti) bez SVJ
            S_RZZIV - Domácnosti - živnosti (rezidenti)
                1410000 - Zaměstnavatelé
                1420000 - Ostatní osoby samostatně výdělečně činné
            S_RZOBY - Domácnosti - obyvatelstvo  (rezidenti)  bez SVJ
                1430000 - Zaměstnanci
                1441000 - Příjemci důchodu z vlastnictví
                1442000 - Přijemci dávek důchodového zabezpečení
                1443000 - Příjemci ostatních transferových důchodů

Kód - Název



Popis Členění ČÍS Strana:10/15

CMENFIINKód: CMENFIINAkronym:

Položky:

            S_NRZIV - Domácnosti - živnosti (nerezidenti)
                2004100 - Zaměstnavatelé
                2004200 - Ostatní osoby samostatně výdělečně činné
            S_NROBY - Domácnosti - obyvatelstvo (nerezidenti)  bez SVJ
                2004300 - Zaměstnanci
                2004410 - Příjemci důchodu z vlastnictví
                2004420 - Příjemci dávek důchodového zabezpečení
                2004430 - Příjemci ostatních transferových důchodů
        1450000 - Ostatní domácnosti - SVJ
        2004500 - Ostatní domácnosti- SVJ

Kód - Název

4.0 PlatnýStav: *********Platnost od
Zdroj:  / Garant:

Verze:

Poznámka:



Popis Členění ČÍS Strana:11/15

CPROTIKód: CPROTIAkronym:

Členení v rozlišení  tradiční sekuritizaceNázev:

Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNBPro Číselník:
Charakteristika:

BA0036

Položky:

S_ESACNB - Rezidenti a  nerezidenti  celkem
    S_RMFI - Měnové finanční instituce (rezidenti)
        S_RBANKY - Centrální banka a obchodní banky ( rezidenti )
            1210000 - Centrální banka
            S_RZOB - Obchodní banky (rezidenti)
                1221100 - Banky veřejné
                1221200 - Banky soukromé národní
                1221300 - Banky soukromé pod zahraniční kontrolou
        S_RZOTMF - Ostat. měnové finanční instituce bez bank (rezidenti)
            S_RFONPT - Fondy peněžního trhu celkem (rezidenti)
                1223200 - Fondy peněžního trhu soukromé národní
                1223300 - Fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou
            1222100 - Jiné měnové finanční instituce veřejné
            1222200 - Spořitelní a úvěrní družstva soukromá národní
            1224200 - Jiné měnové finanční instituce soukromé národní
            1222300 - Spořitelní a úvěrní družstva soukromá pod zahr. kontrolou
            1224300 - Jiné měnové finanční instituce pod zahraniční kontrolou
    S_RNBRMFI - Rezidenti a nerezidenti bez měnově fin. institucí
        1100000 - Nefinanční podniky
            1100100 - Nefinanční podniky veřejné
            1100200 - Nefinanční podniky soukromé národní
            1100300 - Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
        2001000 - Nefinanční podniky
            2001001 - Nefinanční podniky veřejné

Kód - Název

 POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU
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CPROTIKód: CPROTIAkronym:

Položky:

            2001002 - Nefinanční podniky soukromé národní
            2001003 - Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
        S_RNOFZAPFI - Ost. fin. zprostředkov. a pom. fin. instituce ( rez.+nerez.)
            S_ROFZAPFI - Ost. finanční zprostředkovatelé a pom. fin. instituce - rez
                1230000 - Ostatní finanč. zprostř. (bez pojišť. spol. a penzij. fondů)
                    1230100 - Ostatní finační zprostředkovatelé veřejní
                    1230200 - Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní
                        1231200 - Investiční fondy soukromé národní
                        1232200 - Investiční společnosti soukromé národní
                        1233200 - Ostatní fin. zprostřed.soukr. národní bez inv. spol. a fondů
                    1230300 - Ostatní finanční zprostřed. soukromí pod zahr. kontrolou
                        1231300 - Investiční fondy pod zahraniční kontrolou
                        1232300 - Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou
                        1233300 - Ostat. fin. zprostř. pod zahr. kontr. bez inv. spol. a fondů
                1240000 - Pomocné finanční instituce
                    1240100 - Pomocné finanční instituce veřejné
                    1240200 - Pomocné finanční instituce soukromé národní
                    1240300 - Pomocné  finanční instituce soukr. pod zahraniční kontrolou
            S_NOFZAPFI - Ost. fin. zprostředkovatelé a pom. fin. instituce - nerezi
                2002300 - Ost. finanč. zprostř.(bez pojišť. spol a penzij. fondů)
                    2002301 - Ostatní finanční zprostředkovatelé  veřejní
                    2002302 - Ostatní zprostředkovatelé soukromí národní
                        2002312 - Investiční fondy soukromé národní
                        2002322 - Investiční společnosti soukromé národní
                        2002332 - Ostatní fin. zprotř. soukromí národní bez inv. spol. a fondů
                    2002303 - Ostat. fin. zprostř. pod zahr. kontr. bez inv. spol. a fondů
                        2002313 - Investiční fondy pod zahraniční kontrolou
                        2002323 - Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou
                        2002333 - Ostat. fin. zprostř. pod zahr. kontr. bez inv. spol. a fondů
                2002400 - Pomocné finanční instituce
                    2002401 - Pomocné finanční instituce veřejné

Kód - Název
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CPROTIKód: CPROTIAkronym:

Položky:

                    2002402 - Pomocné finanční instituce soukromé národní
                    2002403 - Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou
        1250000 - Pojišťovací společnosti a penzijní fondy
            1250100 - Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné
            1250200 - Pojišťovací společnosti a penzij. fondy soukromé národní
            1250300 - Pojišťovací spol. a penzij. fondy soukromé pod zahr. kontr.
        2002500 - Pojišťovací společnosti a penzijní fondy
            2002501 - Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné
            2002502 - Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní
            2002503 - Pojišťovací společnosti a penzijní fondy pod zahr. kontrolou
        1311000 - Ústřední vládní instituce
            1311600 - Ústřední vládní instituce bez státních a veřejných  fondů
            1311700 - Státní fondy
            1311800 - Veřejné fondy  ústřední
        S_RVLBU - Vládní instituce bez ústřed. vládních institucí  (rezidenti)
            1312000 - Národní vládní instituce
                1312600 - Národní vládní instituce bez veřejných fondů
                1312700 - Veřejné fondy  národní
            1313000 - Místní vládní instituce
                1313600 - Místní vládní instituce bez veřejných fondů
                1313700 - Veřejné fondy  místní
            1314000 - Fondy sociálního zabezpečení
                1314600 - Fondy sociálního zabezpečení bez zdravotních pojišťoven
                1314700 - Zdravotní pojišťovny
        2003110 - Ústřední vládní instituce
            2003116 - Ústřední vládní instituce bez státních a veřejných fondů
            2003117 - Státní fondy
            2003118 - Veřejné fondy ústřední
        S_NVLBU - Vládní instituce bez ústř. vládních institucí (nerezidenti)
            2003120 - Národní vládní instituce
                2003126 - Národní vládní instituce bez vládních fondů

Kód - Název
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CPROTIKód: CPROTIAkronym:

Položky:

                2003127 - Veřejné fondy  národní
            2003130 - Místní vládní instituce
                2003136 - Místní vládní instituce bez veřejných fondů
                2003137 - Veřejné fondy  místní
            2003140 - Fondy sociálního zabezpečení
                2003146 - Fondy sociálního zabezpečí bez zdravotních pojišťoven
                2003147 - Zdravotní pojišťovny
        S_NMFI - Měnové finanční instituce (nerezidenti)
            S_NBANKY - Centrální banka a obchodní banky (nerezidenti)
                2002100 - Centrální banka
                S_NROB - Obchodní banky (nerezidenti)
                    2002211 - Banky veřejné
                    2002212 - Banky soukromé národní
                    2002213 - Banky soukromé pod zahraniční kontrolou
            S_NROMFI - Ostat. měnové finanč. instituce bez  bank (nerezidenti)
                S_NFONPT - Fondy peněžního trhu nerezidenti
                    2002232 - Fondy peněžního trhu soukromé národní
                    2002233 - Fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou
                2002221 - Jiné měnové finanční instituce veřejné
                2002222 - Spořitelní a úvěrní družstva soukromá národní
                2002242 - Jiné měnové finanční instituce soukromé národní
                2002223 - Spořitelní a úvěrní družstevní soukromá pod zahr. kontrolou
                2002243 - Jiné měnové finanční instituce pod zahraniční kontrolou
        S_RDONIN - Domácnosti a neziskové inst. sloužící domácnostem (rezid.)
            1400000 - Domácnosti
                1410000 - Zaměstnavatelé
                1420000 - Ostatní osoby samostatně výdělečně činné
                1430000 - Zaměstnanci
                1441000 - Příjemci důchodu z vlastnictví
                1442000 - Přijemci dávek důchodového zabezpečení
                1443000 - Příjemci ostatních transferových důchodů

Kód - Název



Popis Členění ČÍS Strana:15/15

CPROTIKód: CPROTIAkronym:

Položky:

                1450000 - Ostatní domácnosti - SVJ
            1500000 - Neziskové instituce sloužící domácnostem
        S_NDONIN - Domácnosti a neziskové inst. sloužící domácnostem (nerez.)
            2004000 - Domácnosti
                2004100 - Zaměstnavatelé
                2004200 - Ostatní osoby samostatně výdělečně činné
                2004300 - Zaměstnanci
                2004410 - Příjemci důchodu z vlastnictví
                2004420 - Příjemci dávek důchodového zabezpečení
                2004430 - Příjemci ostatních transferových důchodů
                2004500 - Ostatní domácnosti- SVJ
            2005000 - Neziskové instituce sloužící domácnostem
        2009030 - Mezinárodní instituce
            2009031 - Mezinárodní rozvojové banky
            2009035 - Ostatní mezinárodní instituce

Kód - Název

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

Verze:

Poznámka:
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KATALOG DOMÉN NAD ČÍSELNÍKEM

Verze StavKód domény

BA0036

Název domény

Kód: Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNBNázev:

D_10000001

D_11000001

D_11000009

D_1100000_24

D_12000001

D_12200001

D_12201001

D_12202001

D_12203001

D_12300001

D_12300009

D_1230000_23

D_12302001

D_12302009

D_1230200_24

D_12303001

D_12303009

D_1230300_23

D_12400001

D_12400009

Rezidenti

Nefinanční podniky

Nefinanční podniky

Nefinanční podniky

Finanční instituce

Ostatní měnově finanční instituce

Ostatní měnově finanční instituce veřejné

Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní

Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahr. kontr.

Ostatní finanční zprostřed. (kromě pojišť. spol. a penz. f.)

Ostatní finanč. zprostř. (bez pojišť. spol. a penzij. fondů)

Ostatní finanč. zprostř. (bez pojišť. spol. a penzij. fondů)

Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní

Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní

Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní

Ostatní finanční zprostřed. soukromí pod zahraniční kontr.

Ostatní finanční zprostřed. soukromí pod zahr. kontrolou

Ostatní finanční zprostřed. soukromí pod zahr. kontrolou

Pomocné finanční instituce

Pomocné finanční instituce

3.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

01.12.2010

01.03.2005

01.03.2005

01.12.2010

01.03.2005

01.03.2005

01.03.2005

01.03.2005

01.03.2005

01.03.2005

01.03.2005

01.12.2010

01.03.2005

01.03.2005

01.12.2010

01.03.2005

01.03.2005

01.12.2010

01.03.2005

01.03.2005

Platnost od
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Verze StavKód domény

BA0036

Název domény

Kód: Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNBNázev:

D_1240000_23

D_12500001

D_12500009

D_1250000_23

D_13000001

D_13000007

D_13110001

D_13110008

D_1311000_22

D_13120001

D_13120008

D_1312000_22

D_13130001

D_13130008

D_1313000_22

D_13140001

D_13140008

D_1314000_22

D_14000001

D_1400000_20

D_20000001

Pomocné finanční instituce

Pojišťovací společnosti a penzijní fondy

Pojišťovací společnosti a penzijní fondy

Pojišťovací společnosti a penzijní fondy

Vládní instituce

Vládní instituce

Ústřední vládní instituce

Ústřední vládní instituce

Ústřední vládní instituce

Národní vládní instituce

Národní vládní instituce

Národní vládní instituce

Místní vládní fondy

Místní vládní instituce

Místní vládní instituce

Fondy sociálního zabezpečení

Fondy sociálního zabezpečení

Fondy sociálního zabezpečení

Domácnosti

Domácnosti

Nerezidenti

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

2.0

1.0

4.0

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

01.12.2010

01.03.2005

01.03.2005

01.12.2010

01.03.2005

01.03.2005

01.03.2005

01.03.2005

01.12.2010

01.03.2005

01.03.2005

01.12.2010

01.03.2005

01.03.2005

01.12.2010

01.03.2005

01.03.2005

01.12.2010

01.12.2010

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od
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Verze StavKód domény

BA0036

Název domény

Kód: Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNBNázev:

D_20010001

D_20010003

D_2001000_23

D_20020001

D_20022001

D_20022011

D_20022021

D_20022031

D_20023001

D_20023007

D_2002300_21

D_20023021

D_20023026

D_2002302_20

D_20023031

D_20023036

D_2002303_20

D_20024001

D_20024007

D_2002400_21

D_20025001

Nefinanční podniky

Nefinanční podniky

Nefinanční podniky

Finanční instituce

Ostatní měnově finanční instiutce

Ostatní měnově finanční instituce veřejné

Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní

Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahr. kontr.

Ost. finanční zprostřed.(kromě pojišť.spol s penzij. fondů)

Ost. finanč. zprostř.(bez pojišť. spol a penzij. fondů)

Ost. finanč. zprostř.(bez pojišť. spol a penzij. fondů)

Ostatní zprostředkovatelé soukromí národní

Ostatní zprostředkovatelé soukromí národní

Ostatní zprostředkovatelé soukromí národní

Ost. finanční zprostř. soukromí pod zahr. kontrolou

Ostat. fin. zprostř. pod zahr. kontr. bez inv. spol. a fondů

Ostat. fin. zprostř. pod zahr. kontr. bez inv. spol. a fondů

Pomocné finanční instituce

Pomocné finanční instituce

Pomocné finanční instituce

Pojišťovací společnosti a penzijní fondy

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

01.03.2005

01.03.2005

01.12.2010

01.03.2005

01.03.2005

01.03.2005

01.03.2005

01.03.2005

01.03.2005

01.03.2005

01.12.2010

01.03.2005

01.03.2005

01.12.2010

01.03.2005

01.03.2005

01.12.2010

01.03.2005

01.03.2005

01.12.2010

01.03.2005

Platnost od
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Verze StavKód domény

BA0036

Název domény

Kód: Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNBNázev:

D_20025003

D_2002500_23

D_20030001

D_20030007

D_20031101

D_20031103

D_2003110_23

D_20031201

D_20031203

D_2003120_23

D_20031301

D_20031303

D_2003130_23

D_20031401

D_20031403

D_2003140_23

D_20040001

D_2004000_19

D_2009030_1

D_2009030_23

D_2009030_8

Pojišťovací společnosti a penzijní fondy

Pojišťovací společnosti a penzijní fondy

Vládní instituce

Vládní instituce

Ústřední vládní instituce

Ústřední vládní instituce

Ústřední vládní instituce

Národní vládní instituce

Národní vládní instituce

Národní vládní instituce

Místní vládní instituce

Místní vládní instituce

Místní vládní instituce

Fondy sociálního zabezpečení

Fondy sociálního zabezpečení

Fondy sociálního zabezpečení

Domácnosti

Domácnosti

Mezinárodní instituce

Mezinárodní instituce

Mezinárodní instituce

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

2.0

1.0

1.0

1.0

1.0

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

01.03.2005

01.12.2010

01.03.2005

01.03.2005

01.03.2005

01.03.2005

01.12.2010

01.03.2005

01.03.2005

01.12.2010

01.03.2005

01.03.2005

01.12.2010

01.03.2005

01.03.2005

01.12.2010

01.12.2010

01.12.2010

01.01.2008

01.12.2010

01.01.2008

Platnost od
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Verze StavKód domény

BA0036

Název domény

Kód: Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNBNázev:

D_S_BANKY2

D_S_DOMACT3

D_S_ESACNB1

D_S_ESACNB3

D_S_ESACNB_23

D_S_NBANKY_5

D_S_NDONIN_4

D_S_NFONPT_7

D_S_NMFI_5

D_S_NOFZAPFI_2

D_S_NROB6

D_S_NROBY2

D_S_NROB_15

D_S_NROMFI3

D_S_NROMFI_10

D_S_NRZIV2

D_S_NVLBU_2

D_S_RBANKY_6

D_S_RDONIN_4

D_S_RFONPT_6

D_S_RMFI_5

Centrální a obchodní banky

Domácnosti  celkem  (rezidenti a nerezidenti)

Rezident, nerezident

Rezidenti a  nerezidenti  celkem

Rezidenti a  nerezidenti  celkem

Centrální banka a obchodní banky (nerezidenti)

Domácnosti a neziskové inst. sloužící domácnostem (nerez.)

Fondy peněžního trhu nerezidenti

Měnové finanční instituce (nerezidenti)

Ost. fin. zprostředkovatelé a pom. fin. instituce - nerezi

Obchodní banky (nerezidenti)

Domácnosti - obyvatelstvo (nerezidenti)

Obchodní banky (nerezidenti)

Ostat. měnově finanč. instituce bez obch. bank (nerezidenti)

Ostat. měnové finanč. instituce bez  bank (nerezidenti)

Domácnosti - živnosti (nerezidenti)

Vládní instituce bez ústř. vládních institucí (nerezidenti)

Centrální banka a obchodní banky ( rezidenti )

Domácnosti a neziskové inst. sloužící domácnostem (rezid.)

Fondy peněžního trhu celkem (rezidenti)

Měnové finanční instituce (rezidenti)

1.0

2.0

4.0

4.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

2.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

01.03.2005

01.12.2010

01.12.2010

01.12.2010

01.12.2010

01.12.2010

01.12.2010

01.12.2010

01.12.2010

01.12.2010

01.03.2005

01.12.2010

01.12.2010

01.03.2005

01.12.2010

01.03.2005

01.12.2010

01.12.2010

01.12.2010

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od
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Verze StavKód domény

BA0036

Název domény

Kód: Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNBNázev:

D_S_RNBRMFI_1

D_S_RNKLOMFI1

D_S_RNMEFIIN1

D_S_RNMFINS1

D_S_RNOFZAPFI_1

D_S_ROFZAPFI_2

D_S_RVLBU_3

D_S_RZOB6

D_S_RZOBY8

D_S_RZOB_15

D_S_RZOTMF4

D_S_RZOTMF_11

D_S_RZZIV8

Z_CRZNRZ

Rezidenti a nerezidenti bez měnově fin. institucí

Klienti bez bank a ost. měnově finan. institucí(rez. a ner.)

Měnově finanční instituce

Ostatní měnově finanční instituce bez bank (rez. a ner.)

Ost. fin. zprostředkov. a pom. fin. instituce ( rez.+nerez.)

Ost. finanční zprostředkovatelé a pom. fin. instituce - rez

Vládní instituce bez ústřed. vládních institucí  (rezidenti)

Obchodní banky (rezidenti)

Domácnosti - obyvatelstvo  (rezidenti)

Obchodní banky (rezidenti)

Ostat. měnově finanční instituce bez bank (rezidenti)

Ostat. měnové finanční instituce bez bank (rezidenti)

Domácnosti - živnosti (rezidenti)

Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

1.0

4.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

2.0

1.0

1.0

1.0

1.0

2.0

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

01.12.2010

01.12.2010

01.03.2005

01.03.2005

01.12.2010

01.12.2010

01.12.2010

01.03.2005

01.12.2010

01.12.2010

01.03.2005

01.12.2010

01.03.2005

01.12.2010

Platnost od
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D_10000001

D_11000001

Kód:

Kód:

Rezidenti

Nefinanční podniky

Akronym:

Akronym:

3.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.03.2005

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:

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

Rezidenti

Nefinanční podniky

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Rezidenti

Nefinanční podniky

CESACNB

CESACNB

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Nefinanční podniky
Finanční instituce
Vládní instituce
Domácnosti
Neziskové instituce sloužící domácnostem

Nefinanční podniky veřejné
Nefinanční podniky soukromé národní
Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou

1000000

1100000

1100000
1200000
1300000
1400000
1500000

1100100
1100200
1100300

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_11000009

D_1100000_24

Kód:

Kód:

Nefinanční podniky

Nefinanční podniky

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.03.2005

01.12.2010

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:

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

Nefinanční podniky

Nefinanční podniky

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Nefinanční podniky

Nefinanční podniky

CMENFIIN

CPROTI

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Nefinanční podniky veřejné
Nefinanční podniky soukromé národní
Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou

Nefinanční podniky veřejné
Nefinanční podniky soukromé národní
Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou

1100000

1100000

1100100
1100200
1100300

1100100
1100200
1100300

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_12000001

D_12200001

Kód:

Kód:

Finanční instituce

Ostatní měnově finanční instituce

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.03.2005

01.03.2005

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:

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

Finanční instituce

Ostatní měnově finanční instituce

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Finanční instituce

Ostatní měnové finanční instituce

CESACNB

CESACNB

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Centrální banka
Ostatní měnové finanční instituce
Ostatní finanč. zprostř. (bez pojišť. spol. a penzij. fondů)
Pomocné finanční instituce
Pojišťovací společnosti a penzijní fondy

Ostatní měnové finanční instituce veřejné
Ostatní měnové finanční instituce soukromé národní
Ostatní měnové finanční instituce soukromé pod zahr. kontr.

1200000

1220000

1210000
1220000
1230000
1240000
1250000

1220100
1220200
1220300

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_12201001

D_12202001

Kód:

Kód:

Ostatní měnově finanční instituce veřejné

Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.03.2005

01.03.2005

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:

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

Ostatní měnově finanční instituce veřejné

Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Ostatní měnové finanční instituce veřejné

Ostatní měnové finanční instituce soukromé národní

CESACNB

CESACNB

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Banky veřejné
Jiné měnové finanční instituce veřejné

Banky soukromé národní
Spořitelní a úvěrní družstva soukromá národní
Fondy peněžního trhu soukromé národní
Jiné měnové finanční instituce soukromé národní

1220100

1220200

1221100
1222100

1221200
1222200
1223200
1224200

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_12203001

D_12300001

Kód:

Kód:

Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahr. kontr.

Ostatní finanční zprostřed. (kromě pojišť. spol. a penz. f.)

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.03.2005

01.03.2005

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:

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahr. kontr.

Ostatní finanční zprostřed. (kromě pojišť. spol. a penz. f.)

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Ostatní měnové finanční instituce soukromé pod
zahr. kontr.

Ostatní finanč. zprostř. (bez pojišť. spol. a
penzij. fondů)

CESACNB

CESACNB

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Banky soukromé pod zahraniční kontrolou
Spořitelní a úvěrní družstva soukromá pod zahr. kontrolou
Fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou
Jiné měnové finanční instituce pod zahraniční kontrolou

Ostatní finační zprostředkovatelé veřejní
Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní
Ostatní finanční zprostřed. soukromí pod zahr. kontrolou

1220300

1230000

1221300
1222300
1223300
1224300

1230100
1230200
1230300

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_12300009

D_1230000_23

Kód:

Kód:

Ostatní finanč. zprostř. (bez pojišť. spol. a penzij. fondů)

Ostatní finanč. zprostř. (bez pojišť. spol. a penzij. fondů)

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.03.2005

01.12.2010

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:

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

Ostatní finanč. zprostř. (bez pojišť. spol. a penzij. fondů)

Ostatní finanč. zprostř. (bez pojišť. spol. a penzij. fondů)

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Ostatní finanč. zprostř. (bez pojišť. spol. a
penzij. fondů)

Ostatní finanč. zprostř. (bez pojišť. spol. a
penzij. fondů)

CMENFIIN

CPROTI

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Ostatní finační zprostředkovatelé veřejní
Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní
Ostatní finanční zprostřed. soukromí pod zahr. kontrolou

Ostatní finační zprostředkovatelé veřejní
Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní
Ostatní finanční zprostřed. soukromí pod zahr. kontrolou

1230000

1230000

1230100
1230200
1230300

1230100
1230200
1230300

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_12302001

D_12302009

Kód:

Kód:

Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní

Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.03.2005

01.03.2005

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:

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní

Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní

Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní

CESACNB

CMENFIIN

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Investiční fondy soukromé národní
Investiční společnosti soukromé národní
Ostatní fin. zprostřed.soukr. národní bez inv. spol. a fondů

Investiční fondy soukromé národní
Investiční společnosti soukromé národní
Ostatní fin. zprostřed.soukr. národní bez inv. spol. a fondů

1230200

1230200

1231200
1232200
1233200

1231200
1232200
1233200

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_1230200_24

D_12303001

Kód:

Kód:

Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní

Ostatní finanční zprostřed. soukromí pod zahraniční kontr.

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.03.2005

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:

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní

Ostatní finanční zprostřed. soukromí pod zahraniční kontr.

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní

Ostatní finanční zprostřed. soukromí pod zahr.
kontrolou

CPROTI

CESACNB

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Investiční fondy soukromé národní
Investiční společnosti soukromé národní
Ostatní fin. zprostřed.soukr. národní bez inv. spol. a fondů

Investiční fondy pod zahraniční kontrolou
Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou
Ostat. fin. zprostř. pod zahr. kontr. bez inv. spol. a fondů

1230200

1230300

1231200
1232200
1233200

1231300
1232300
1233300

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_12303009

D_1230300_23

Kód:

Kód:

Ostatní finanční zprostřed. soukromí pod zahr. kontrolou

Ostatní finanční zprostřed. soukromí pod zahr. kontrolou

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.03.2005

01.12.2010

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:

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

Ostatní finanční zprostřed. soukromí pod zahr. kontrolou

Ostatní finanční zprostřed. soukromí pod zahr. kontrolou

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Ostatní finanční zprostřed. soukromí pod zahr.
kontrolou

Ostatní finanční zprostřed. soukromí pod zahr.
kontrolou

CMENFIIN

CPROTI

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Investiční fondy pod zahraniční kontrolou
Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou
Ostat. fin. zprostř. pod zahr. kontr. bez inv. spol. a fondů

Investiční fondy pod zahraniční kontrolou
Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou
Ostat. fin. zprostř. pod zahr. kontr. bez inv. spol. a fondů

1230300

1230300

1231300
1232300
1233300

1231300
1232300
1233300

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_12400001

D_12400009

Kód:

Kód:

Pomocné finanční instituce

Pomocné finanční instituce

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.03.2005

01.03.2005

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:

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

Pomocné finanční instituce

Pomocné finanční instituce

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Pomocné finanční instituce

Pomocné finanční instituce

CESACNB

CMENFIIN

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Pomocné finanční instituce veřejné
Pomocné finanční instituce soukromé národní
Pomocné  finanční instituce soukr. pod zahraniční kontrolou

Pomocné finanční instituce veřejné
Pomocné finanční instituce soukromé národní
Pomocné  finanční instituce soukr. pod zahraniční kontrolou

1240000

1240000

1240100
1240200
1240300

1240100
1240200
1240300

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_1240000_23

D_12500001

Kód:

Kód:

Pomocné finanční instituce

Pojišťovací společnosti a penzijní fondy

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.03.2005

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:

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

Pomocné finanční instituce

Pojišťovací společnosti a penzijní fondy

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Pomocné finanční instituce

Pojišťovací společnosti a penzijní fondy

CPROTI

CESACNB

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Pomocné finanční instituce veřejné
Pomocné finanční instituce soukromé národní
Pomocné  finanční instituce soukr. pod zahraniční kontrolou

Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné
Pojišťovací společnosti a penzij. fondy soukromé národní
Pojišťovací spol. a penzij. fondy soukromé pod zahr. kontr.

1240000

1250000

1240100
1240200
1240300

1250100
1250200
1250300

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_12500009

D_1250000_23

Kód:

Kód:

Pojišťovací společnosti a penzijní fondy

Pojišťovací společnosti a penzijní fondy

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.03.2005

01.12.2010

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:

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

Pojišťovací společnosti a penzijní fondy

Pojišťovací společnosti a penzijní fondy

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Pojišťovací společnosti a penzijní fondy

Pojišťovací společnosti a penzijní fondy

CMENFIIN

CPROTI

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné
Pojišťovací společnosti a penzij. fondy soukromé národní
Pojišťovací spol. a penzij. fondy soukromé pod zahr. kontr.

Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné
Pojišťovací společnosti a penzij. fondy soukromé národní
Pojišťovací spol. a penzij. fondy soukromé pod zahr. kontr.

1250000

1250000

1250100
1250200
1250300

1250100
1250200
1250300

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_13000001

D_13000007

Kód:

Kód:

Vládní instituce

Vládní instituce

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.03.2005

01.03.2005

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:

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

Vládní instituce

Vládní instituce

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Vládní instituce

Vládní instituce

CESACNB

CMENFIIN

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Ústřední vládní instituce
Národní vládní instituce
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení

Ústřední vládní instituce
Národní vládní instituce
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení

1300000

1300000

1311000
1312000
1313000
1314000

1311000
1312000
1313000
1314000

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_13110001

D_13110008

Kód:

Kód:

Ústřední vládní instituce

Ústřední vládní instituce

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.03.2005

01.03.2005

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:

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

Ústřední vládní instituce

Ústřední vládní instituce

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Ústřední vládní instituce

Ústřední vládní instituce

CESACNB

CMENFIIN

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Ústřední vládní instituce bez státních a veřejných  fondů
Státní fondy
Veřejné fondy  ústřední

Ústřední vládní instituce bez státních a veřejných  fondů
Státní fondy
Veřejné fondy  ústřední

1311000

1311000

1311600
1311700
1311800

1311600
1311700
1311800

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_1311000_22

D_13120001

Kód:

Kód:

Ústřední vládní instituce

Národní vládní instituce

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.03.2005

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:

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

Ústřední vládní instituce

Národní vládní instituce

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Ústřední vládní instituce

Národní vládní instituce

CPROTI

CESACNB

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Ústřední vládní instituce bez státních a veřejných  fondů
Státní fondy
Veřejné fondy  ústřední

Národní vládní instituce bez veřejných fondů
Veřejné fondy  národní

1311000

1312000

1311600
1311700
1311800

1312600
1312700

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_13120008

D_1312000_22

Kód:

Kód:

Národní vládní instituce

Národní vládní instituce

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.03.2005

01.12.2010

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:

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

Národní vládní instituce

Národní vládní instituce

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Národní vládní instituce

Národní vládní instituce

CMENFIIN

CPROTI

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Národní vládní instituce bez veřejných fondů
Veřejné fondy  národní

Národní vládní instituce bez veřejných fondů
Veřejné fondy  národní

1312000

1312000

1312600
1312700

1312600
1312700

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_13130001

D_13130008

Kód:

Kód:

Místní vládní fondy

Místní vládní instituce

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.03.2005

01.03.2005

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:

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

Místní vládní fondy

Místní vládní instituce

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Místní vládní instituce

Místní vládní instituce

CESACNB

CMENFIIN

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Místní vládní instituce bez veřejných fondů
Veřejné fondy  místní

Místní vládní instituce bez veřejných fondů
Veřejné fondy  místní

1313000

1313000

1313600
1313700

1313600
1313700

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_1313000_22

D_13140001

Kód:

Kód:

Místní vládní instituce

Fondy sociálního zabezpečení

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.03.2005

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:

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

Místní vládní instituce

Fondy sociálního zabezpečení

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Místní vládní instituce

Fondy sociálního zabezpečení

CPROTI

CESACNB

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Místní vládní instituce bez veřejných fondů
Veřejné fondy  místní

Fondy sociálního zabezpečení bez zdravotních pojišťoven
Zdravotní pojišťovny

1313000

1314000

1313600
1313700

1314600
1314700

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_13140008

D_1314000_22

Kód:

Kód:

Fondy sociálního zabezpečení

Fondy sociálního zabezpečení

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.03.2005

01.12.2010

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:

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

Fondy sociálního zabezpečení

Fondy sociálního zabezpečení

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Fondy sociálního zabezpečení

Fondy sociálního zabezpečení

CMENFIIN

CPROTI

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Fondy sociálního zabezpečení bez zdravotních pojišťoven
Zdravotní pojišťovny

Fondy sociálního zabezpečení bez zdravotních pojišťoven
Zdravotní pojišťovny

1314000

1314000

1314600
1314700

1314600
1314700

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_14000001

D_1400000_20

Kód:

Kód:

Domácnosti

Domácnosti

Akronym:

Akronym:

2.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

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:

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

Domácnosti

Domácnosti

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Domácnosti

Domácnosti

CESACNB

CPROTI

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Zaměstnavatelé
Ostatní osoby samostatně výdělečně činné
Zaměstnanci
Příjemci důchodu z vlastnictví
Přijemci dávek důchodového zabezpečení
Příjemci ostatních transferových důchodů
Ostatní domácnosti - SVJ

Zaměstnavatelé
Ostatní osoby samostatně výdělečně činné
Zaměstnanci
Příjemci důchodu z vlastnictví
Přijemci dávek důchodového zabezpečení
Příjemci ostatních transferových důchodů
Ostatní domácnosti - SVJ

1400000

1400000

1410000
1420000
1430000
1441000
1442000
1443000
1450000

1410000
1420000
1430000
1441000
1442000
1443000
1450000

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_20000001

D_20010001

Kód:

Kód:

Nerezidenti

Nefinanční podniky

Akronym:

Akronym:

4.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.03.2005

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:

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

Nerezidenti

Nefinanční podniky

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Nerezidenti

Nefinanční podniky

CESACNB

CESACNB

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Nefinanční podniky
Finanční instituce
Vládní instituce
Domácnosti
Neziskové instituce sloužící domácnostem
Mezinárodní instituce

Nefinanční podniky veřejné
Nefinanční podniky soukromé národní
Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou

2000000

2001000

2001000
2002000
2003000
2004000
2005000
2009030

2001001
2001002
2001003

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_20010003

D_2001000_23

Kód:

Kód:

Nefinanční podniky

Nefinanční podniky

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.03.2005

01.12.2010

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:

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

Nefinanční podniky

Nefinanční podniky

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Nefinanční podniky

Nefinanční podniky

CMENFIIN

CPROTI

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Nefinanční podniky veřejné
Nefinanční podniky soukromé národní
Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou

Nefinanční podniky veřejné
Nefinanční podniky soukromé národní
Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou

2001000

2001000

2001001
2001002
2001003

2001001
2001002
2001003

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_20020001

D_20022001

Kód:

Kód:

Finanční instituce

Ostatní měnově finanční instiutce

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.03.2005

01.03.2005

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:

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

Finanční instituce

Ostatní měnově finanční instiutce

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Finanční instituce

Ostatní měnové finanční instituce

CESACNB

CESACNB

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Centrální banka
Ostatní měnové finanční instituce
Ost. finanč. zprostř.(bez pojišť. spol a penzij. fondů)
Pomocné finanční instituce
Pojišťovací společnosti a penzijní fondy

Ostatní měnové finanční instituce veřejné
Ostatní měnové finanční instituce soukromé národní
Ostatní měnové finanční instituce soukromé pod zahr. kontr.

2002000

2002200

2002100
2002200
2002300
2002400
2002500

2002201
2002202
2002203

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_20022011

D_20022021

Kód:

Kód:

Ostatní měnově finanční instituce veřejné

Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.03.2005

01.03.2005

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:

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

Ostatní měnově finanční instituce veřejné

Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Ostatní měnové finanční instituce veřejné

Ostatní měnové finanční instituce soukromé národní

CESACNB

CESACNB

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Banky veřejné
Jiné měnové finanční instituce veřejné

Banky soukromé národní
Spořitelní a úvěrní družstva soukromá národní
Fondy peněžního trhu soukromé národní
Jiné měnové finanční instituce soukromé národní

2002201

2002202

2002211
2002221

2002212
2002222
2002232
2002242

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_20022031

D_20023001

Kód:

Kód:

Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahr. kontr.

Ost. finanční zprostřed.(kromě pojišť.spol s penzij. fondů)

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.03.2005

01.03.2005

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:

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahr. kontr.

Ost. finanční zprostřed.(kromě pojišť.spol s penzij. fondů)

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Ostatní měnové finanční instituce soukromé pod
zahr. kontr.

Ost. finanč. zprostř.(bez pojišť. spol a penzij.
fondů)

CESACNB

CESACNB

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Banky soukromé pod zahraniční kontrolou
Spořitelní a úvěrní družstevní soukromá pod zahr. kontrolou
Fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou
Jiné měnové finanční instituce pod zahraniční kontrolou

Ostatní finanční zprostředkovatelé  veřejní
Ostatní zprostředkovatelé soukromí národní
Ostat. fin. zprostř. pod zahr. kontr. bez inv. spol. a fondů

2002203

2002300

2002213
2002223
2002233
2002243

2002301
2002302
2002303

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_20023007

D_2002300_21

Kód:

Kód:

Ost. finanč. zprostř.(bez pojišť. spol a penzij. fondů)

Ost. finanč. zprostř.(bez pojišť. spol a penzij. fondů)

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.03.2005

01.12.2010

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:

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

Ost. finanč. zprostř.(bez pojišť. spol a penzij. fondů)

Ost. finanč. zprostř.(bez pojišť. spol a penzij. fondů)

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Ost. finanč. zprostř.(bez pojišť. spol a penzij.
fondů)

Ost. finanč. zprostř.(bez pojišť. spol a penzij.
fondů)

CMENFIIN

CPROTI

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Ostatní finanční zprostředkovatelé  veřejní
Ostatní zprostředkovatelé soukromí národní
Ostat. fin. zprostř. pod zahr. kontr. bez inv. spol. a fondů

Ostatní finanční zprostředkovatelé  veřejní
Ostatní zprostředkovatelé soukromí národní
Ostat. fin. zprostř. pod zahr. kontr. bez inv. spol. a fondů

2002300

2002300

2002301
2002302
2002303

2002301
2002302
2002303

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_20023021

D_20023026

Kód:

Kód:

Ostatní zprostředkovatelé soukromí národní

Ostatní zprostředkovatelé soukromí národní

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.03.2005

01.03.2005

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:

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

Ostatní zprostředkovatelé soukromí národní

Ostatní zprostředkovatelé soukromí národní

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Ostatní zprostředkovatelé soukromí národní

Ostatní zprostředkovatelé soukromí národní

CESACNB

CMENFIIN

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Investiční fondy soukromé národní
Investiční společnosti soukromé národní
Ostatní fin. zprotř. soukromí národní bez inv. spol. a fondů

Investiční fondy soukromé národní
Investiční společnosti soukromé národní
Ostatní fin. zprotř. soukromí národní bez inv. spol. a fondů

2002302

2002302

2002312
2002322
2002332

2002312
2002322
2002332

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_2002302_20

D_20023031

Kód:

Kód:

Ostatní zprostředkovatelé soukromí národní

Ost. finanční zprostř. soukromí pod zahr. kontrolou

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.03.2005

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:

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

Ostatní zprostředkovatelé soukromí národní

Ost. finanční zprostř. soukromí pod zahr. kontrolou

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Ostatní zprostředkovatelé soukromí národní

Ostat. fin. zprostř. pod zahr. kontr. bez inv.
spol. a fondů

CPROTI

CESACNB

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Investiční fondy soukromé národní
Investiční společnosti soukromé národní
Ostatní fin. zprotř. soukromí národní bez inv. spol. a fondů

Investiční fondy pod zahraniční kontrolou
Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou
Ostat. fin. zprostř. pod zahr. kontr. bez inv. spol. a fondů

2002302

2002303

2002312
2002322
2002332

2002313
2002323
2002333

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_20023036

D_2002303_20

Kód:

Kód:

Ostat. fin. zprostř. pod zahr. kontr. bez inv. spol. a fondů

Ostat. fin. zprostř. pod zahr. kontr. bez inv. spol. a fondů

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.03.2005

01.12.2010

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:

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

Ostat. fin. zprostř. pod zahr. kontr. bez inv. spol. a fondů

Ostat. fin. zprostř. pod zahr. kontr. bez inv. spol. a fondů

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Ostat. fin. zprostř. pod zahr. kontr. bez inv.
spol. a fondů

Ostat. fin. zprostř. pod zahr. kontr. bez inv.
spol. a fondů

CMENFIIN

CPROTI

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Investiční fondy pod zahraniční kontrolou
Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou
Ostat. fin. zprostř. pod zahr. kontr. bez inv. spol. a fondů

Investiční fondy pod zahraniční kontrolou
Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou
Ostat. fin. zprostř. pod zahr. kontr. bez inv. spol. a fondů

2002303

2002303

2002313
2002323
2002333

2002313
2002323
2002333

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_20024001

D_20024007

Kód:

Kód:

Pomocné finanční instituce

Pomocné finanční instituce

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.03.2005

01.03.2005

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:

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

Pomocné finanční instituce

Pomocné finanční instituce

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Pomocné finanční instituce

Pomocné finanční instituce

CESACNB

CMENFIIN

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Pomocné finanční instituce veřejné
Pomocné finanční instituce soukromé národní
Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou

Pomocné finanční instituce veřejné
Pomocné finanční instituce soukromé národní
Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou

2002400

2002400

2002401
2002402
2002403

2002401
2002402
2002403

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_2002400_21

D_20025001

Kód:

Kód:

Pomocné finanční instituce

Pojišťovací společnosti a penzijní fondy

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.03.2005

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:

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

Pomocné finanční instituce

Pojišťovací společnosti a penzijní fondy

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Pomocné finanční instituce

Pojišťovací společnosti a penzijní fondy

CPROTI

CESACNB

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Pomocné finanční instituce veřejné
Pomocné finanční instituce soukromé národní
Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou

Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné
Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní
Pojišťovací společnosti a penzijní fondy pod zahr. kontrolou

2002400

2002500

2002401
2002402
2002403

2002501
2002502
2002503

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_20025003

D_2002500_23

Kód:

Kód:

Pojišťovací společnosti a penzijní fondy

Pojišťovací společnosti a penzijní fondy

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.03.2005

01.12.2010

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:

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

Pojišťovací společnosti a penzijní fondy

Pojišťovací společnosti a penzijní fondy

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Pojišťovací společnosti a penzijní fondy

Pojišťovací společnosti a penzijní fondy

CMENFIIN

CPROTI

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné
Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní
Pojišťovací společnosti a penzijní fondy pod zahr. kontrolou

Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné
Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní
Pojišťovací společnosti a penzijní fondy pod zahr. kontrolou

2002500

2002500

2002501
2002502
2002503

2002501
2002502
2002503

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_20030001

D_20030007

Kód:

Kód:

Vládní instituce

Vládní instituce

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.03.2005

01.03.2005

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:

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

Vládní instituce

Vládní instituce

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Vládní instituce

Vládní instituce

CESACNB

CMENFIIN

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Ústřední vládní instituce
Národní vládní instituce
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení

Ústřední vládní instituce
Národní vládní instituce
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení

2003000

2003000

2003110
2003120
2003130
2003140

2003110
2003120
2003130
2003140

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_20031101

D_20031103

Kód:

Kód:

Ústřední vládní instituce

Ústřední vládní instituce

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.03.2005

01.03.2005

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:

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

Ústřední vládní instituce

Ústřední vládní instituce

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Ústřední vládní instituce

Ústřední vládní instituce

CESACNB

CMENFIIN

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Ústřední vládní instituce bez státních a veřejných fondů
Státní fondy
Veřejné fondy ústřední

Ústřední vládní instituce bez státních a veřejných fondů
Státní fondy
Veřejné fondy ústřední

2003110

2003110

2003116
2003117
2003118

2003116
2003117
2003118

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_2003110_23

D_20031201

Kód:

Kód:

Ústřední vládní instituce

Národní vládní instituce

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.03.2005

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:

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

Ústřední vládní instituce

Národní vládní instituce

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Ústřední vládní instituce

Národní vládní instituce

CPROTI

CESACNB

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Ústřední vládní instituce bez státních a veřejných fondů
Státní fondy
Veřejné fondy ústřední

Národní vládní instituce bez vládních fondů
Veřejné fondy  národní

2003110

2003120

2003116
2003117
2003118

2003126
2003127

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_20031203

D_2003120_23

Kód:

Kód:

Národní vládní instituce

Národní vládní instituce

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.03.2005

01.12.2010

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:

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

Národní vládní instituce

Národní vládní instituce

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Národní vládní instituce

Národní vládní instituce

CMENFIIN

CPROTI

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Národní vládní instituce bez vládních fondů
Veřejné fondy  národní

Národní vládní instituce bez vládních fondů
Veřejné fondy  národní

2003120

2003120

2003126
2003127

2003126
2003127

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_20031301

D_20031303

Kód:

Kód:

Místní vládní instituce

Místní vládní instituce

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.03.2005

01.03.2005

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:

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

Místní vládní instituce

Místní vládní instituce

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Místní vládní instituce

Místní vládní instituce

CESACNB

CMENFIIN

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Místní vládní instituce bez veřejných fondů
Veřejné fondy  místní

Místní vládní instituce bez veřejných fondů
Veřejné fondy  místní

2003130

2003130

2003136
2003137

2003136
2003137

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_2003130_23

D_20031401

Kód:

Kód:

Místní vládní instituce

Fondy sociálního zabezpečení

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.03.2005

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:

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

Místní vládní instituce

Fondy sociálního zabezpečení

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Místní vládní instituce

Fondy sociálního zabezpečení

CPROTI

CESACNB

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Místní vládní instituce bez veřejných fondů
Veřejné fondy  místní

Fondy sociálního zabezpečí bez zdravotních pojišťoven
Zdravotní pojišťovny

2003130

2003140

2003136
2003137

2003146
2003147

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_20031403

D_2003140_23

Kód:

Kód:

Fondy sociálního zabezpečení

Fondy sociálního zabezpečení

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.03.2005

01.12.2010

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:

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

Fondy sociálního zabezpečení

Fondy sociálního zabezpečení

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Fondy sociálního zabezpečení

Fondy sociálního zabezpečení

CMENFIIN

CPROTI

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Fondy sociálního zabezpečí bez zdravotních pojišťoven
Zdravotní pojišťovny

Fondy sociálního zabezpečí bez zdravotních pojišťoven
Zdravotní pojišťovny

2003140

2003140

2003146
2003147

2003146
2003147

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_20040001

D_2004000_19

Kód:

Kód:

Domácnosti

Domácnosti

Akronym:

Akronym:

2.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

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:

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

Domácnosti

Domácnosti

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Domácnosti

Domácnosti

CESACNB

CPROTI

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Zaměstnavatelé
Ostatní osoby samostatně výdělečně činné
Zaměstnanci
Příjemci důchodu z vlastnictví
Příjemci dávek důchodového zabezpečení
Příjemci ostatních transferových důchodů
Ostatní domácnosti- SVJ

Zaměstnavatelé
Ostatní osoby samostatně výdělečně činné
Zaměstnanci
Příjemci důchodu z vlastnictví
Příjemci dávek důchodového zabezpečení
Příjemci ostatních transferových důchodů
Ostatní domácnosti- SVJ

2004000

2004000

2004100
2004200
2004300
2004410
2004420
2004430
2004500

2004100
2004200
2004300
2004410
2004420
2004430
2004500

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_2009030_1

D_2009030_23

Kód:

Kód:

Mezinárodní instituce

Mezinárodní instituce

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.01.2008

01.12.2010

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:

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

Mezinárodní instituce

Mezinárodní instituce

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Mezinárodní instituce

Mezinárodní instituce

CESACNB

CPROTI

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Mezinárodní rozvojové banky
Ostatní mezinárodní instituce

Mezinárodní rozvojové banky
Ostatní mezinárodní instituce

2009030

2009030

2009031
2009035

2009031
2009035

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_2009030_8

D_S_BANKY2

Kód:

Kód:

Mezinárodní instituce

Centrální a obchodní banky

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.01.2008

01.03.2005

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:

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

Mezinárodní instituce

Centrální a obchodní banky

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Mezinárodní instituce

Centrální a obchodní banky (rezidenti a
nerezidenti)

CMENFIIN

CMENFIIN

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Mezinárodní rozvojové banky
Ostatní mezinárodní instituce

Centrální banka
Obchodní banky (rezidenti)
Centrální banka
Obchodní banky (nerezidenti)

2009030

S_BANKY

2009031
2009035

1210000
S_RZOB
2002100
S_NROB

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_S_DOMACT3

D_S_ESACNB1

Kód:

Kód:

Domácnosti  celkem  (rezidenti a nerezidenti)

Rezidenti, nerezidenti včetně EU a ost. mezinár. institucí

Akronym:

Akronym:

2.0

4.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

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:

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

Domácnosti  celkem  (rezidenti a nerezidenti)

Rezident, nerezident

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Domácnosti  celkem  (rezidenti a nerezidenti) bez
SVJ

Rezidenti a  nerezidenti  celkem

CMENFIIN

CESACNB

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Domácnosti - živnosti (rezidenti)
Domácnosti - obyvatelstvo  (rezidenti)  bez SVJ
Domácnosti - živnosti (nerezidenti)
Domácnosti - obyvatelstvo (nerezidenti)  bez SVJ

Rezidenti
Nerezidenti

S_DOMACT

S_ESACNB

S_RZZIV
S_RZOBY
S_NRZIV
S_NROBY

1000000
2000000

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_S_ESACNB3

D_S_ESACNB_23

Kód:

Kód:

Rezidenti a  nerezidenti  celkem

Rezidenti a  nerezidenti  celkem

Akronym:

Akronym:

4.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

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:

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

Rezidenti a  nerezidenti  celkem

Rezidenti a  nerezidenti  celkem

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Rezidenti a  nerezidenti  celkem

Rezidenti a  nerezidenti  celkem

CMENFIIN

CPROTI

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Měnové finanční instituce (rezidenti a nerezidenti)
Klienti bez bank a ost. měnově finan. institucí(rez. a ner.)

Měnové finanční instituce (rezidenti)
Rezidenti a nerezidenti bez měnově fin. institucí

S_ESACNB

S_ESACNB

S_RNMEFIIN
S_RNKLOMFI

S_RMFI
S_RNBRMFI

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_S_NBANKY_5

D_S_NDONIN_4

Kód:

Kód:

Centrální banka a obchodní banky (nerezidenti)

Domácnosti a neziskové inst. sloužící domácnostem (nerez.)

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

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:

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

Centrální banka a obchodní banky (nerezidenti)

Domácnosti a neziskové inst. sloužící domácnostem (nerez.)

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Centrální banka a obchodní banky (nerezidenti)

Domácnosti a neziskové inst. sloužící domácnostem
(nerez.)

CPROTI

CPROTI

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Centrální banka
Obchodní banky (nerezidenti)

Domácnosti
Neziskové instituce sloužící domácnostem

S_NBANKY

S_NDONIN

2002100
S_NROB

2004000
2005000

Kód

Kód

Kód

Kód



Popis Dom ČÍS Strana:46/60

D_S_NFONPT_7

D_S_NMFI_5

Kód:

Kód:

Fondy peněžního trhu nerezidenti

Měnové finanční instituce (nerezidenti)

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

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:

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

Fondy peněžního trhu nerezidenti

Měnové finanční instituce (nerezidenti)

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Fondy peněžního trhu nerezidenti

Měnové finanční instituce (nerezidenti)

CPROTI

CPROTI

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Fondy peněžního trhu soukromé národní
Fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou

Centrální banka a obchodní banky (nerezidenti)
Ostat. měnové finanč. instituce bez  bank (nerezidenti)

S_NFONPT

S_NMFI

2002232
2002233

S_NBANKY
S_NROMFI

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_S_NOFZAPFI_2

D_S_NROB6

Kód:

Kód:

Ost. fin. zprostředkovatelé a pom. fin. instituce - nerezi

Obchodní banky (nerezidenti)

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.03.2005

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:

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

Ost. fin. zprostředkovatelé a pom. fin. instituce - nerezi

Obchodní banky (nerezidenti)

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Ost. fin. zprostředkovatelé a pom. fin. instituce -
nerezi

Obchodní banky (nerezidenti)

CPROTI

CMENFIIN

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Ost. finanč. zprostř.(bez pojišť. spol a penzij. fondů)
Pomocné finanční instituce

Banky veřejné
Banky soukromé národní
Banky soukromé pod zahraniční kontrolou

S_NOFZAPFI

S_NROB

2002300
2002400

2002211
2002212
2002213

Kód

Kód

Kód

Kód



Popis Dom ČÍS Strana:48/60

D_S_NROBY2

D_S_NROB_15

Kód:

Kód:

Domácnosti - obyvatelstvo (nerezidenti)

Obchodní banky (nerezidenti)

Akronym:

Akronym:

2.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

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:

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

Domácnosti - obyvatelstvo (nerezidenti)

Obchodní banky (nerezidenti)

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Domácnosti - obyvatelstvo (nerezidenti)  bez SVJ

Obchodní banky (nerezidenti)

CMENFIIN

CPROTI

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Zaměstnanci
Příjemci důchodu z vlastnictví
Příjemci dávek důchodového zabezpečení
Příjemci ostatních transferových důchodů

Banky veřejné
Banky soukromé národní
Banky soukromé pod zahraniční kontrolou

S_NROBY

S_NROB

2004300
2004410
2004420
2004430

2002211
2002212
2002213

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_S_NROMFI3

D_S_NROMFI_10

Kód:

Kód:

Ostat. měnově finanč. instituce bez obch. bank (nerezidenti)

Ostat. měnové finanč. instituce bez  bank (nerezidenti)

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.03.2005

01.12.2010

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:

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

Ostat. měnově finanč. instituce bez obch. bank (nerezidenti)

Ostat. měnové finanč. instituce bez  bank (nerezidenti)

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Ostat. měnové finanč. instituce bez  bank
(nerezidenti)

Ostat. měnové finanč. instituce bez  bank
(nerezidenti)

CMENFIIN

CPROTI

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Jiné měnové finanční instituce veřejné
Spořitelní a úvěrní družstva soukromá národní
Fondy peněžního trhu soukromé národní
Jiné měnové finanční instituce soukromé národní
Spořitelní a úvěrní družstevní soukromá pod zahr. kontrolou
Fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou
Jiné měnové finanční instituce pod zahraniční kontrolou

Fondy peněžního trhu nerezidenti
Jiné měnové finanční instituce veřejné
Spořitelní a úvěrní družstva soukromá národní
Jiné měnové finanční instituce soukromé národní
Spořitelní a úvěrní družstevní soukromá pod zahr. kontrolou
Jiné měnové finanční instituce pod zahraniční kontrolou

S_NROMFI

S_NROMFI

2002221
2002222
2002232
2002242
2002223
2002233
2002243

S_NFONPT
2002221
2002222
2002242
2002223
2002243

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_S_NRZIV2

D_S_NVLBU_2

Kód:

Kód:

Domácnosti - živnosti (nerezidenti)

Vládní instituce bez ústř. vládních institucí (nerezidenti)

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.03.2005

01.12.2010

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:

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

Domácnosti - živnosti (nerezidenti)

Vládní instituce bez ústř. vládních institucí (nerezidenti)

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Domácnosti - živnosti (nerezidenti)

Vládní instituce bez ústř. vládních institucí
(nerezidenti)

CMENFIIN

CPROTI

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Zaměstnavatelé
Ostatní osoby samostatně výdělečně činné

Národní vládní instituce
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení

S_NRZIV

S_NVLBU

2004100
2004200

2003120
2003130
2003140

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_S_RBANKY_6

D_S_RDONIN_4

Kód:

Kód:

Centrální banka a obchodní banky ( rezidenti )

Domácnosti a neziskové inst. sloužící domácnostem (rezid.)

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

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:

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

Centrální banka a obchodní banky ( rezidenti )

Domácnosti a neziskové inst. sloužící domácnostem (rezid.)

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Centrální banka a obchodní banky ( rezidenti )

Domácnosti a neziskové inst. sloužící domácnostem
(rezid.)

CPROTI

CPROTI

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Centrální banka
Obchodní banky (rezidenti)

Domácnosti
Neziskové instituce sloužící domácnostem

S_RBANKY

S_RDONIN

1210000
S_RZOB

1400000
1500000

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_S_RFONPT_6

D_S_RMFI_5

Kód:

Kód:

Fondy peněžního trhu celkem (rezidenti)

Měnové finanční instituce (rezidenti)

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

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:

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

Fondy peněžního trhu celkem (rezidenti)

Měnové finanční instituce (rezidenti)

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Fondy peněžního trhu celkem (rezidenti)

Měnové finanční instituce (rezidenti)

CPROTI

CPROTI

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Fondy peněžního trhu soukromé národní
Fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou

Centrální banka a obchodní banky ( rezidenti )
Ostat. měnové finanční instituce bez bank (rezidenti)

S_RFONPT

S_RMFI

1223200
1223300

S_RBANKY
S_RZOTMF

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_S_RNBRMFI_1Kód:

Rezidenti a nerezidenti bez měnově fin. institucíAkronym:

1.0 PlatnýStav: 01.12.2010Platnost od:
Zdroj: / Garant:

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Verze:

Poznámka

Odvozena z číselníku:
BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

Rezidenti a nerezidenti bez měnově fin. institucíNázev:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně
Název Členění Σ
Rezidenti a nerezidenti bez měnově fin. institucí CPROTI Σ

Výčet položek domény
Název
Nefinanční podniky
Nefinanční podniky
Ost. fin. zprostředkov. a pom. fin. instituce ( rez.+nerez.)
Pojišťovací společnosti a penzijní fondy
Pojišťovací společnosti a penzijní fondy
Ústřední vládní instituce
Vládní instituce bez ústřed. vládních institucí  (rezidenti)
Ústřední vládní instituce
Vládní instituce bez ústř. vládních institucí (nerezidenti)
Měnové finanční instituce (nerezidenti)
Domácnosti a neziskové inst. sloužící domácnostem (rezid.)
Domácnosti a neziskové inst. sloužící domácnostem (nerez.)
Mezinárodní instituce

S_RNBRMFI

1100000
2001000
S_RNOFZAPFI
1250000
2002500
1311000
S_RVLBU
2003110
S_NVLBU
S_NMFI
S_RDONIN
S_NDONIN
2009030

Kód

Kód
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D_S_RNKLOMFI1

D_S_RNMEFIIN1

Kód:

Kód:

Klienti bez bank a ost. měnově finan. institucí(rez. a ner.)

Měnově finanční instituce

Akronym:

Akronym:

4.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.03.2005

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:

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

Klienti bez bank a ost. měnově finan. institucí(rez. a ner.)

Měnově finanční instituce

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Klienti bez bank a ost. měnově finan.
institucí(rez. a ner.)

Měnové finanční instituce (rezidenti a nerezidenti)

CMENFIIN

CMENFIIN

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Nefinanční podniky
Ostatní finanč. zprostř. (bez pojišť. spol. a penzij. fondů)
Pomocné finanční instituce
Pojišťovací společnosti a penzijní fondy
Vládní instituce
Neziskové instituce sloužící domácnostem
Nefinanční podniky
Ost. finanč. zprostř.(bez pojišť. spol a penzij. fondů)
Pomocné finanční instituce
Pojišťovací společnosti a penzijní fondy
Vládní instituce
Neziskové instituce sloužící domácnostem
Mezinárodní instituce
Domácnosti  celkem  (rezidenti a nerezidenti) bez SVJ
Ostatní domácnosti - SVJ
Ostatní domácnosti- SVJ

Centrální a obchodní banky (rezidenti a nerezidenti)
Ostatní měnové finanční instituce bez bank (rez. a ner.)

S_RNKLOMFI

S_RNMEFIIN

1100000
1230000
1240000
1250000
1300000
1500000
2001000
2002300
2002400
2002500
2003000
2005000
2009030
S_DOMACT
1450000
2004500

S_BANKY
S_RNMFINS

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_S_RNMFINS1

D_S_RNOFZAPFI_1

Kód:

Kód:

Ostatní měnově finanční instituce bez bank (rez. a ner.)

Ost. fin. zprostředkov. a pom. fin. instituce ( rez.+nerez.)

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.03.2005

01.12.2010

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:

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

Ostatní měnově finanční instituce bez bank (rez. a ner.)

Ost. fin. zprostředkov. a pom. fin. instituce ( rez.+nerez.)

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Ostatní měnové finanční instituce bez bank (rez. a
ner.)

Ost. fin. zprostředkov. a pom. fin. instituce (
rez.+nerez.)

CMENFIIN

CPROTI

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Ostat. měnové finanční instituce bez bank (rezidenti)
Ostat. měnové finanč. instituce bez  bank (nerezidenti)

Ost. finanční zprostředkovatelé a pom. fin. instituce - rez
Ost. fin. zprostředkovatelé a pom. fin. instituce - nerezi

S_RNMFINS

S_RNOFZAPFI

S_RZOTMF
S_NROMFI

S_ROFZAPFI
S_NOFZAPFI

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_S_ROFZAPFI_2

D_S_RVLBU_3

Kód:

Kód:

Ost. finanční zprostředkovatelé a pom. fin. instituce - rez

Vládní instituce bez ústřed. vládních institucí  (rezidenti)

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

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:

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

Ost. finanční zprostředkovatelé a pom. fin. instituce - rez

Vládní instituce bez ústřed. vládních institucí  (rezidenti)

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Ost. finanční zprostředkovatelé a pom. fin.
instituce - rez

Vládní instituce bez ústřed. vládních institucí
(rezidenti)

CPROTI

CPROTI

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Ostatní finanč. zprostř. (bez pojišť. spol. a penzij. fondů)
Pomocné finanční instituce

Národní vládní instituce
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení

S_ROFZAPFI

S_RVLBU

1230000
1240000

1312000
1313000
1314000

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_S_RZOB6

D_S_RZOBY8

Kód:

Kód:

Obchodní banky (rezidenti)

Domácnosti - obyvatelstvo  (rezidenti)

Akronym:

Akronym:

1.0

2.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.03.2005

01.12.2010

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:

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

Obchodní banky (rezidenti)

Domácnosti - obyvatelstvo  (rezidenti)

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Obchodní banky (rezidenti)

Domácnosti - obyvatelstvo  (rezidenti)  bez SVJ

CMENFIIN

CMENFIIN

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Banky veřejné
Banky soukromé národní
Banky soukromé pod zahraniční kontrolou

Zaměstnanci
Příjemci důchodu z vlastnictví
Přijemci dávek důchodového zabezpečení
Příjemci ostatních transferových důchodů

S_RZOB

S_RZOBY

1221100
1221200
1221300

1430000
1441000
1442000
1443000

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_S_RZOB_15

D_S_RZOTMF4

Kód:

Kód:

Obchodní banky (rezidenti)

Ostat. měnově finanční instituce bez bank (rezidenti)

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.03.2005

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:

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

Obchodní banky (rezidenti)

Ostat. měnově finanční instituce bez bank (rezidenti)

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Obchodní banky (rezidenti)

Ostat. měnové finanční instituce bez bank
(rezidenti)

CPROTI

CMENFIIN

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Banky veřejné
Banky soukromé národní
Banky soukromé pod zahraniční kontrolou

Jiné měnové finanční instituce veřejné
Spořitelní a úvěrní družstva soukromá národní
Fondy peněžního trhu soukromé národní
Jiné měnové finanční instituce soukromé národní
Spořitelní a úvěrní družstva soukromá pod zahr. kontrolou
Fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou
Jiné měnové finanční instituce pod zahraniční kontrolou

S_RZOB

S_RZOTMF

1221100
1221200
1221300

1222100
1222200
1223200
1224200
1222300
1223300
1224300

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_S_RZOTMF_11

D_S_RZZIV8

Kód:

Kód:

Ostat. měnové finanční instituce bez bank (rezidenti)

Domácnosti - živnosti (rezidenti)

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.03.2005

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:

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

Ostat. měnové finanční instituce bez bank (rezidenti)

Domácnosti - živnosti (rezidenti)

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Ostat. měnové finanční instituce bez bank
(rezidenti)

Domácnosti - živnosti (rezidenti)

CPROTI

CMENFIIN

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Fondy peněžního trhu celkem (rezidenti)
Jiné měnové finanční instituce veřejné
Spořitelní a úvěrní družstva soukromá národní
Jiné měnové finanční instituce soukromé národní
Spořitelní a úvěrní družstva soukromá pod zahr. kontrolou
Jiné měnové finanční instituce pod zahraniční kontrolou

Zaměstnavatelé
Ostatní osoby samostatně výdělečně činné

S_RZOTMF

S_RZZIV

S_RFONPT
1222100
1222200
1224200
1222300
1224300

1410000
1420000

Kód

Kód

Kód

Kód
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Z_CRZNRZKód:

Z_CRZNRZAkronym:

2.0 PlatnýStav: 01.12.2010Platnost od:
ČNBZdroj: Vonšovská / odb. 711Garant:

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Verze:

Poznámka

Výčet položek domény
Název Členění
Rezidenti a  nerezidenti  celkem
Rezidenti
Nerezidenti

CESACNB
CESACNB
CESACNB

Σ
Σ

Odvozena z číselníku:
BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezidentNázev:

Charakteristika:

S_ESACNB
 1000000
 2000000

Kód
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