
Popis Par Strana:1/5

P0002

P0009

P0011

Kód:

Kód:

Kód:

SUBJBIS

JEDVEL

SLEDOBDO

Akronym:

Akronym:

Akronym:

Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt

Jednotka veličiny

Časová charakteristika

Název:

Název:

Název:

Číselník: BA0001 - Banky v BANIS a vybrané nebankovní subjekty

Číselník: BA0009 - Jednotky veličin

Číselník: YY0102 - Určení časové charakteristiky

Obor hodnot:

Obor hodnot:

Obor hodnot:

8.2

5.0

5.0

Platný

Platný

Platný

Stav:

Stav:

Stav:

01.03.2005

01.03.2005

01.03.2005

Platnost od:

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Zdroj:

Ing. Boušková / odb. 61

Ing. Boušková / odb. 61

Ing. Boušková / odb. 61

Garant:

Garant:

Garant:

 POPIS PARAMETRU

 POPIS PARAMETRU

 POPIS PARAMETRU

Verze:

Verze:

Verze:

Banka,  pobočka zahraniční banky nebo  jiný (nebankovní) subjekt, který je podle
platných právních předpisů a opatření ČNB povinnen předkládat informace a
podklady (zpravidla ve formě výkazů) České národní bance o svém majetku,
závazcích a hospodaření, popř. o své struktuře, majetku přijatém do správy aj.
Pokud  jsou  údaje vykazovány za (nebankovní)  subjekt bez právní subjektivity
(např. podílový fond , regulovaný konsolidační celek), je tímto parametrem
konkretizován tento " vykazovaný subjekt".Reálným vykazujícím subjektem s
povinností předkládání informací je pak instituce s právní subjektivitou, která
vykazovaný subjekt založila nebo ho spravuje či jinak zastřešuje (např.
správcovská/zakladatelská investiční společnost vykazovaného podílového fondu, v
systému MTS-SUD-ISL označovaná jako odpovědný "komunikující subjekt"
konkretizovaný mimo systém parametrického popisu výkazu), nebo je stanovena jako
vykazující subjekt podle určitého právního předpisu (např. banka předkládající
výkazy za regulovaný konsolidační celek).

Jednotky vybraných fyzikálních, relativních a j. veličin.

Časová charakteristika kvalifikuje sledovaný jev resp. údaj buď k určitému
okamžiku nebo určitému období (intervalu) ve vazbě na stanovené vykazovací
období nebo termín.

Charakteristika:

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Poznámka:
Parametr P0011 úzce souvisí s parametrem P0014
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P0012

P0019

P0036

Kód:

Kód:

Kód:

PERIOD

PREPMEN

SEKTESA95

Akronym:

Akronym:

Akronym:

Periodicita

Struktura sledovaných měn

Objekt vykazování podle sektorů ESA95

Název:

Název:

Název:

Číselník: BA0012 - Typy vykazovacího období

Číselník: BA0010 - Kódy měn ISO

Číselník: BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

Obor hodnot:

Obor hodnot:

Obor hodnot:

6.0

5.0

6.1

Platný

Platný

Platný

Stav:

Stav:

Stav:

01.03.2005

01.03.2005

01.03.2005

Platnost od:

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Zdroj:

Ing. Boušková / odb. 61

Ing. Boušková / odb. 61

Ing. Boušková / odb. 61

Garant:

Garant:

Garant:

 POPIS PARAMETRU

 POPIS PARAMETRU

 POPIS PARAMETRU

Verze:

Verze:

Verze:

Periodicita (či frekvence) sestavování resp. předkládání výkazů nebo jiných
činností

 Struktura měn, v nichž je sledován příslušný ukazatel (údaj) nebo ve kterých
mohou být prováděny příslušné operace.

Ekonomický sektor, za nějž je vykazujícím subjektem (popř. jiným subjektem, v
němž vzniká příslušná informace) sledován nebo vykazován příslušný ukazatel
(údaj). Používá se při konkretizaci sektorové příslušnosti: - klientů, pro něž
vykazující subjekt provádí operace, - emitentů cenných papírů, s nimiž klienti
nebo vykazující subjekty provádějí příslušné operace, - dalších typů objektů
vykazování (držitelé CP atd).

Charakteristika:

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Poznámka:
Vlastnosti (objekty) definované v P0008, P0036, P0048, P0050, P0051 jsou věcně
shodné, rozlišují se pouze hlediskem třídění.
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P0046

P0053

Kód:

Kód:

SLOZBAN

DATUM

Akronym:

Akronym:

Rozsah vykazování podle území

Stav ke dni

Název:

Název:

Číselník: BA0046 - Územní rozsah vykazovaných údajů

Datový typ: d1 - Datum ve tvaru YYYYMMDD

Obor hodnot:

Obor hodnot:

6.2

4.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.03.2005

01.03.2005

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Ing. Zámečníková / odb. 714

Ing. Boušková / odb. 61

Garant:

Garant:

 POPIS PARAMETRU

 POPIS PARAMETRU

Verze:

Verze:

Souhrn  bankou vykazovaných údajů o bankovních operacích a službách,
pohledávkách a ostatním majetku a o závazcích a jiných zdrojích (ve vztahu k
rezidentům v ČR  i nerezidentům), které se vztahují k činnosti vykazující banky
nebo činnosti  vykazující pobočky zahraniční banky na stanoveném území, resp. k
organizačním složkám této banky nebo pobočky zahraniční banky působícím na
stanoveném území (např. stát, seskupení států, svět, region). Obdobně
charakterizuje souhrn vykazovaných údajů vztahujících se k činnosti nebo
organizačním složkám nebankovního vykazujícího subjektu na stanoveném území.

Termín sestavení výkazu, tj. den k němuž se vztahují vykazované údaje. V případě
údajů o minulosti se jedná o sledovaný časový okamžik/den při sledování
stavových veličin nebo koncový den sledovaného období při sledování
tokových/intervalových veličin. V případě údajů o budoucnosti se jedná zpravidla
o den, k němuž se předpokládá, resp. vztahuje, stanovení (platnost) příslušné
varianty plánu nebo prognózy.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Jednotlivé údaje mohou být v případě potřeby teritoriálně členěny podle územní
příslušnosti sledovaných objektů vykazování (klienti apod.) za použití jiných
odpovídajících parametrů.

Vyjadřuje den, měsíc, rok příslušného aktu, k němuž se vztahuje.



Popis Par Strana:4/5

P0060

P0065

Kód:

Kód:

TERPRED

SMLDO

Akronym:

Akronym:

Termín předkládání

Smluvní doba splatnosti

Název:

Název:

Číselník: XX0103 - Frekvence předkládání

Číselník: BA0022 - Intervaly členění aktiv a pasiv z časových hledisek

Obor hodnot:

Obor hodnot:

2.0

2.5

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.03.2005

01.03.2005

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Ing. Boušková / odb. 61

Ing. Zámečníková / odb. 418

Garant:

Garant:

 POPIS PARAMETRU

 POPIS PARAMETRU

Verze:

Verze:

Stanovené termíny předkládání výkazu (resp. datového souboru) vykazujícím
subjektem České národní bance. Zpravidla jsou dány opatřením nebo jiným právním
předpisem vydaným ČNB, resp. jsou z těchto předpisů odvozeny.

Splatnost sjednaná v úvěrové smlouvě, smlouvě o vkladovém účtu, nebo v závazcích
a pohledávkách vyplývajících z termínovaných operací, splatnost stanovená
emitentem cenného papíru, případně obdobně sjednaná nebo stanovená doba
splatnosti jiných aktiv nebo pasiv. Bývá též označována jako "původní
splatnost".
Doba splatnosti představuje  lhůtu počínající sledovaným okamžikem (např. dnem
uložení vkladu, dnem emise dluhopisu apod. podle použití parametru) a končící
okamžikem (zpravidla dnem) smluvně stanovené splatnosti. Tato lhůta se vztahuje
k reálným kalendářním dnům, týdnům, měsícům nebo rokům bez ohledu na bankou
uplatňovanou konvenci (např. 30/360) pro  úročení pohledávek a závazků , účetní
operace aj.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:
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P0125Kód: P0025 -ETAkronym:

Země  (ekonomické teritorium)Název:

Číselník: BA0025 - Kódy zemí ISO,geografické a ekonomické rozdělení světa
Obor hodnot:

1.2 PlatnýStav: 01.03.2005Platnost od:
Zdroj:  / Garant:

 POPIS PARAMETRU

Verze:

Země definováné jejich ekonomickým územím (teritoriem), které z největší části
tvoří geografické území spravované vládou dané země, na němž osoby, zboží a
kapitál obíhají volně.
Ekonomické teritorium dále tvoří vzdušný prostor, vnitrozemské vody a zemský
povrch vč. nerostných zdrojů, na které země uplaťňuje výlučná práva, nebo toto
specifikum spravuje na základě smlouvy s vládou jiné země (např. území využívané
pro diplomatické, vojenské či jiné speciální účely). 
Ekonomické území země nezahrnuje exteritoriální enklávy (části geografického
území, které jsou ve vlastnictví dané země, ale podle mezinárodních smluv nebo
dohod mezi státy je užívají vládní orgány jiných zemí, instituce EU  nebo
mezinárodní organizace).

Charakteristika:

Poznámka:
Používá se  obvykle v návaznosti na sektorové členění podle ESA 95.


