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E(ČNB)6-04Akronym:

 POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Hlášení o kvalifikovaných účastech regulovaného konsolidačního celku v jiných
právnických osobách podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších
předpisů a vyhlášky ČNB č. 333/2002 Sb., kterou se stanoví pravidla obzeřetného
podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě.

Charakteristika:

Části datového souboru:

KISIFE60Kód:

Hlášení o kvalif. účastech regulovaného konsolidačního celkuNázev:

P0002

P0046

P0053

Kód
Vykazující subjekt - banka,
nebankovní subjekt
Rozsah vykazování podle
území
Stav ke dni

Název parametru
E

E

E

O
Regulované konsolidační celky
a banky ČR
Údaje za Českou republiku a
zahraničí
Datum ve tvaru YYYYMMDD z
přípustného intervalu

Název hodnotyHodnota
ZRKC

ZSVET

d1_I1

P0012
P0060

Kód
Periodicita
Termín předkládání

Název parametru
=
E

O
04
ZQ_64

Hodnota
Čtvrtletní
Do 35. kalendář.dne
násled.čtvrt., do 25.3. za
pros.,na vyž.

Název hodnoty
Výčet a konkretizace organizačních parametrů datového souboru:

Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru:

1 - Kvalif.účasti regul.konsolidač.celku v jiných práv.osobáchČást:
Přiřazené datové oblasti:
Pořadí Kód Název
1 KIS60_01 Kvalif.účasti regul.konsolidač.celku v jiných práv.

osobách

Poznámka:
U zahraničních osob IČO nebo NIČO (tj. náhradní identifikační číslo přiřazované
Střediskem cenných papírů pro zahraniční právnické osoby) a zkrácený název
zahraniční právnické osoby - definováno jako prvních 35 znaků názvu zahraniční
právnické osoby. Konkretizace parametru P0002 u výkazů s datovými soubory řady
KISIFE je pouze rámcová.
 Konkrétní soubor vykazujících bank (resp. vykazovaných regulovaných
konsolidačních celků  - RKC) bude stanoven na základě informací poskytnutých
České národní bance ovládajícími osobami, jež určí v návaznosti na sestavení
regulovaného konsolidačního celku (podle § 3 až § 5 vyhlášky č. 333/2002 Sb.)
banky, které podle § 74 citované vyhlášky jsou povinny předkládat ČNB hlášení za
regulovaný konsolidační celek. V případě výkazu za RKC, v němž je vykazující
banka ovládající osobou, bude po identifikaci datového souboru zaslaného bankou
do ČNB použit kód vykazující banky. U výkazů za vyšší (nadřazené) RKC, v nichž
je vykazující banka ovládanou osobou, bude pro identifikaci datového souboru
zaslaného bankou do ČNB (ev. datových souborů zaslaných bankou do ČNB za
jednotlivé nadřazené RKC) použit pro každý vyšší RKC podle dohody s příslušným
útvarem bankovního dohledu samostatný kód obsažený v číselníku BA0001 odvozený z
kódu vykazující banky.

2.1 PlatnýStav: 25.01.2003Platnost od:
ČNBZdroj:

Verze:

Fojtáchová/odb.416Garant metodického popisu:
Žulavská/odb.512Garant věcného obsahu    :

Název          :
VP_KISIFE60_01Vykaz.povinnost:
vykazovací povinnost pro KISIFE60
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KISIFE60Datový soubor:

 POPIS DATOVÝCH OBLASTÍ PRO DATOVÝ SOUBOR

Přehled o kvalifikovaných účastech regulovaného konsolidačního celku v jiných právnických osobách podle zákona č. 21/1992
Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky ČNB ze dne 3. července 2002 , kterou se stanoví pravidla
obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě.

Charakteristika:

KIS60_01
Název: Kvalif.účasti regul.konsolidač.celku v jiných práv. osobách

E(ČNB)6-04Akronym:

Datová oblast:

Název: Hlášení o kvalif. účastech regulovaného konsolidačního celku

Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty
Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Všechny země

Rezidenti a nerezidenti bez domácností
celkem
Odvětví
Interval nad DT ICO

Právní forma právnických osob
Doména nad dat. typem an_35
Výčet Ano iNe

Několik :
D_S_VSEZEME2
Několik : D_S_RNBD1

Několik : D_S_ODV1
Několik : ICO_I1

Několik : D_S_PFPRAV1
Několik : an_35_I1
Několik : V_AN

Země (stát)

Objekt vykazování podle sektorů ESA95

Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)
Identifikační číslo ekonomického
subjektu - IČO
Právní forma
Zkrácený název právnické osoby
Poskytování pomocných bankovních služeb

P0025

P0036

P0050
P0052

P0162
P0200
P0201

KEV0001
KEV0002
KEV0003
KEV0004
KEV0005
KEV0006
KEV0007
KEV0008
KEV0009
KEV0010
KEV0011
KEV0012

Kód
Základní kapitál práv.osoby s kvalifikovanou účastí RKC
Celk.počet hlas.práv práv.osoby s kvalifikovanou účastí RKC
Hodnota přímého podílu RKC na zákl.kapitálu jiné práv.osoby
Hodnota nepřímého podílu RKC na zákl.kapitálu j.práv.osoby
Celkový podíl RKC na zákl.kapitálu jiné práv.osoby v %
Počet přímých hlas.práv RKC v jiné právnické osobě
Počet nepřímých hlasov.práv RKC v jiné právnické osobě
Celkový podíl RKC na hlasov.právech jiné právnické osoby v %
Výše kvalifikované účasti RKC z titulu pohledávek v Kč
Výše kvalifikované účasti RKC z titulu pohledávek v %
Výše kvalifikované účasti RKC z titulu emisních služeb v Kč
Výše kvalifikované účasti RKC z titulu emisních služeb v %

Název
Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Datový typ údajů
n11T
n11
n11_2T
n11_2T
p3_2
n11
n11
p3_2
n11T
p3_2
n11T
p3_2

Datový typ údajů v datové oblasti:
proměnný
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KISIFE60Datový soubor:

KIS60_01

E(ČNB)6-04Akronym:

Datová oblast:

Právnická osoba
Poslední den sledovaného čtvrtletí
Skutečnost
Okamžikový údaj (stav)
Kvalif. účast regulovaného konzol. celku
na práv. osobě

Položka : 430
Položka : 120
Položka : 100
Položka : 001
Položka : 20

Objekt vykazování
Časová charakteristika
Povaha hodnoty ukazatele
Typ ukazatele
Rozsah účasti

P0008
P0011
P0013
P0014
P0210

Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty
Výčet konstantních parametrů datové oblasti:
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KISIFE60Datový soubor:

KIS60_01

E(ČNB)6-04Akronym:

Datová oblast:

KEV0001

KEV0002

KEV0003

KEV0004

KEV0005

KEV0006

KEV0007

KEV0008

Základní kapitál práv.osoby s kvalifikovanou účastí
RKC

Celk.počet hlas.práv práv.osoby s kvalifikovanou
účastí RKC

Hodnota přímého podílu RKC na zákl.kapitálu jiné
práv.osoby

Hodnota nepřímého podílu RKC na zákl.kapitálu
j.práv.osoby

Celkový podíl RKC na zákl.kapitálu jiné práv.osoby
v %

Počet přímých hlas.práv RKC v jiné právnické osobě

Počet nepřímých hlasov.práv RKC v jiné právnické
osobě

Celkový podíl RKC na hlasov.právech jiné právnické
osoby v %

P0009 P0019 P0034Parametry
Jednotka veličiny Struktura sledovaných

měn
Vazba údaje na opravné

položky a oprávky

Informační prvky
Položka : CZK Položka : S_VSEMEN

Položka : 960

Položka : CZK Položka : S_VSEMEN Položka : 0

Položka : CZK Položka : S_VSEMEN Položka : 0

Položka : 950

Položka : 960

Položka : 960

Položka : 950

Koruna česká Všechny měny

jeden hlas

Koruna česká Všechny měny Údaj nekompenzovaný o
opravné položky

Koruna česká Všechny měny Údaj nekompenzovaný o
opravné položky

procento

jeden hlas

jeden hlas

procento

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:
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KISIFE60Datový soubor:

1.0 PlatnýStav: 29.09.2002Platnost od:
ČNBZdroj: Fojtáchová / odb.416Garant:

Verze:

Poznámka:

KIS60_01

E(ČNB)6-04Akronym:

Datová oblast:

KEV0009

KEV0010

KEV0011

KEV0012

Výše kvalifikované účasti RKC z titulu pohledávek v
Kč

Výše kvalifikované účasti RKC z titulu pohledávek v
%

Výše kvalifikované účasti RKC z titulu emisních
služeb v Kč

Výše kvalifikované účasti RKC z titulu emisních
služeb v %

P0009 P0019 P0034Parametry
Jednotka veličiny Struktura sledovaných

měn
Vazba údaje na opravné

položky a oprávky

Informační prvky
Položka : CZK Položka : S_VSEMEN Položka : 0

Položka : 950

Položka : CZK Položka : S_VSEMEN Položka : 0

Položka : 950

Koruna česká Všechny měny Údaj nekompenzovaný o
opravné položky

procento

Koruna česká Všechny měny Údaj nekompenzovaný o
opravné položky

procento
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