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01

02

03

04

05

06

08

09

Výčet položek číselníku:

 POPIS ČÍSELNÍKU

Splátky úvěru (kromě kontokorentních) standardním způsobem

Splátky kontokorentních a obdobných úvěrů

Splátky úvěrů realizované poskytnutím nového úvěru

Splátky úvěrů realizací zajištění

Splátky úvěrů formou debt equity swap

Odepsání úvěrů proti rezervám a opravným položkám

Prodej úvěrů jiné bance nebo pobočce zahraniční banky

Prodej úvěrů ostatním subjektům

Kód Název položky

Splátky úvěrů (kromě splátek kontokorentních a obdobných
úvěrů), které byly zaplaceny v souladu se splátkovým
kalendářem anebo před dobou splatnosti, splátky úvěrů po
lhůtě splatnosti z finančních prostředků dlužníka (tj.
nikoli realizací zástavy, poskytnutím nového úvěru ap.),
splátky úvěrů v souladu s novými podmínkami,  u stavebních
spořitelen rovněž část překlenovacího úvěru splacená vkladem
(po ukončení stavebního spoření).

Splátky kontokorentních a obdobných úvěrů standardním
způsobem (na SYU221), v souladu se splátkovým  kalendářem.

Splátky úvěrů, které byly zaplaceny poskytnutím nového úvěru
z důvodů platební neschopnosti klienta. Stavební spořitelny
zde nevykazují překlopení překleňovacího úvěru do stavebního
úvěru.

Splátky úvěrů, které byly zaplaceny realizací všech forem
zajištění úvěrů (bankovní záruka, cenné papíry, depozita,
nemovitosti, movitý majetek ap.).

Splátky úvěrů formou kapitalizace, tj. získáním majetkové
účasti ve společnosti, které byl poskytnut úvěr.

Odepsání úvěrů použitím opravných položek, popř. použitím
vytvořené rezervy.

Souhrnná hodnota (hrubá) prodeje úvěrů jiné bance nebo
pobočce zahraniční banky. Banka uvede hrubou hodnotu
prodaného úvěru i v případě, že došlo k prodeji úvěru za
nižší hodnotu, než hrubá.Rozdíl mezi hrubou hodnotou úvěru a
prodejní cenou (t.j. saldo) zaúčtuje do výsledovky.

Souhrnná hodnota (hrubá) prodeje úvěrů ostatním subjektům
kromě bank a poboček zahraničních bank. Banka uvede hrubou
hodnotu prodaného úvěru i v případě, že došlo k prodeji
úvěru za nižší hodnotu, než hrubá.Rozdíl mezi hrubou
hodnotou úvěru a prodejní cenou (t.j. saldo) zaúčtuje do
výsledovky.

Typy změn úbytků / přírůstků úvěrůNázev:

P0080 Typ změny úbytku / přírůstku úvěru
Použití číselníku v parametrech:

Typy změn úbytků / přírůstků úvěrů za sledované období
Charakteristika:

Poznámka:
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Převod úvěrů na jiný účet v rámci bilance banky

Úbytek úvěrů změnou klasif. mezi stand. a sledov.+ohrož. úv.

Úbytek úvěrů změnou klasif.  jedn. kat. sledov a ohrož. úv.

Úbytek úvěrů jiným způsobem

Přírůstek úvěru z důvodu nezaplacení úroků

Přírůstek úvěrů změnou klasifik. mezi std. a  sled + ohrož.

Přírůstek úvěrů změnou klas. mezi jednot. kateg.  sled.+ohr.

Odkoupení úvěrů od jiného subjektu

Poskytnuté nové úvěry (bez nových kontokorentních) ap. úvěrů

Poskytnuté nové kontokorentní a obdobné úvěry

Převedení na úvěrovou pohledávku z podrozvahových aktiv

Kód Název položky

Převod úvěrů na jiné než úvěrové účty v rámci bilance banky
vzhledem ke změně vztahu vůči klientovi.

Úbytek úvěrů z důvodu překlasifikace úvěrů mezi standardními
  a sledovanými + ohroženými úvěry , tj.  úbytek
standardních  úvěrů a přírůstek  sledovaných + ohrožených
úvěrů a naopak.

Úbytek úvěrů změnou klasifikace mezi jednotlivými
kategoriemi sledovaných a ohrožených  úvěrů (tj. úbytek
úvěrů jedné kategorie a přírůstek úvěrů jiné kategorie
sledovaných a ohrožených  úvěrů).

Úbytek úvěrů jinými způsoby, tj. především v důsledku
kurzových rozdílů (pro zjednodušení rozdíl mezi konečným a
počátečním dnem sledovaného období) a  snížením pohledávek
z dluhových  CP pořízených v primárních emisích neurčených k
obchodování. Neobsahuje úbytky, ke kterým došlo v rámci
delimitace mezi jednotlivými organizačními složkami banky,
které musí být zařazeny z hlediska skutečného druhu úbytku.

Přírůstek úvěrů vzniklý  z nezaplacených úroků a poplatků
klientů.
Zde banka vykazuje i naběhlé úroky před splatností.

Přírůstek  úvěrů z důvodu překlasifikace úvěrů mezi
standardními  a sledovanými + ohroženými úvěry , tj.
přírůstek standardních  úvěrů  a úbytek sledovaných +
ohrožených  úvěrů a naopak.

Přírůstek úvěrů změnou klasifikace mezi jednotlivými
kategoriemi sledovaných + ohrožených  úvěrů (tj. přírůstek
úvěrů jedné kategorie a úbytek úvěrů jiné kategorie
sledovaných + ohrožených  úvěrů).

Odkoupení úvěrů od jiného subjektu.

Nově poskytnuté úvěry (bez nových kontokorentních ap. úvěrů)
včetně případů, že tyto úvěry za sledované období byly již
splaceny. U stavebních spořitelen překlopení překleňovacího
úvěru do stavebního úvěru není novým úvěrovým případem.

Nově poskytnuté kontokorentní a obdobné úvěry (na SYU 221).

Úvěry, které vznikly převodem z jiných pohledávek banky
(především podrozvahových), např. realizací záruky za
klientem, placení v důsledku avalu směnky ap.
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21

S_OBRATY

S_PONOUV

S_PRIUV1

S_PRJISU

S_SPLSTD

S_UBYUV1

Přírůstek úvěrů jiným způsobem

Úbytky a přírustky úvěrů

Poskytnuté nové úvěry

Přírůstek úvěrů a pohledávek

Prodej úvěrů jinému subjektu

Splátky úvěrů standardním způsobem

Úbytek úvěrů a pohledávek

Kód Název položky

Přírůstek úvěrů jinými způsoby, tj. především v důsledku
kurzových rozdílů (pro zjednodušení rozdíl mezi konečným a
počátečním dnem sledovaného období) a zvýšením pohledávek z
dluhových CP pořízených v primárních emisích neurčených k
obchodování.. Obsahuje přírůstek pohledávek za klienty z
důvodu odejmutí licence u banky. Obsahuje přírůstek úvěrů z
důvodů změny právní formy cenných papírů (emitent
nesplatil).  Obsahuje přírůstek pohledávek z důvodu
přeúčtování  zálohy na pořízení cenných papírů poskytnuté na
dobu delší než 30 kalendářních dnů, pohledávky vzniklé z
prodejů cenných papírů s odkladem splatnosti prodejní ceny
na dobu delší než 30 kalendářních dnů, pohledávky vzniklé z
prodejů cenných papírů nevypořádaných do 30 dnů po
stanoveném dni vypořádání. Neobsahuje přírůstky, ke kterým
došlo v rámci delimitace mezi jednotlivými organizačními
složkami banky, které musí být zařazeny podle skutečného
druhu přírůstku

Souhrnná hodnota přírůstků a úbytků úvěrů v Kč a nebo v
přepočtu na Kč..

Nově poskytnuté úvěry (včetně nových kontokorentních a
obdobných úvěrů) včetně případů, že tyto úvěry za sledované
období byly již splaceny. U stavebních spořitelen překlopení
překleňovacího úvěru do stavebního úvěru není novým úvěrovým
případem. 

Souhrnná hodnota  přírůstků standardních,  sledovaných  a
ohrožených  úvěrů poskytnutých klientům a obdobných
pohledávek banky za klienty .

Souhrnná hodnota (hrubá) prodeje úvěrů jiné bance nebo
pobočce zahraniční banky a ostatním subjektům .. Banka uvede
hrubou hodnotu prodaného úvěru i v případě, že došlo k
prodeji úvěru za nižší hodnotu, než hrubá. Rozdíl mezi
hrubou hodnotou úvěru a prodejní cenou (t.j. saldo) zaúčtuje
do výsledovky.

Splátky úvěrů, které byly zaplaceny v souladu se splátkovým
kalendářem anebo před dobou splatnosti, splátky úvěrů po
lhůtě splatnosti z finančních prostředků dlužníka (tj.
nikoli realizací zástavy, poskytnutím nového úvěru ap.),
splátky úvěrů v souladu s novými podmínkami a splátky
kontokorentních a obdobných úvěrů, u stavebních spořitelen
rovněž část překlenovacího úvěru splacená vkladem (po
ukončení stavebního spoření).

Souhrnná hodnota úbytků standardních,  sledovaných  a
ohrožených  úvěrů poskytnutých klientům a obdobných
pohledávek banky za klienty.
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Verze:
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KATALOG ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU

Verze StavKód Členění

BA0080

Název členění

Kód: Typy změn úbytků / přírůstků úvěrůNázev:

COBRATY Úbytky a přírustky úvěrů 1.0 20 01.01.2000

Platnost od
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COBRATYKód: COBRATYAkronym:

Úbytky a přírustky úvěrůNázev:

Typy změn úbytků / přírůstků úvěrů
Pro Číselník:

Položky:

 POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU

Charakteristika:

Poznámka:

S_OBRATY - Úbytky a přírustky úvěrů
    S_UBYUV1 - Úbytek úvěrů a pohledávek
        S_SPLSTD - Splátky úvěrů standardním způsobem
            01 - Splátky úvěru (kromě kontokorentních) standardním způsobem
            02 - Splátky kontokorentních a obdobných úvěrů
        03 - Splátky úvěrů realizované poskytnutím nového úvěru
        04 - Splátky úvěrů realizací zajištění
        05 - Splátky úvěrů formou debt equity swap
        06 - Odepsání úvěrů proti rezervám a opravným položkám
        S_PRJISU - Prodej úvěrů jinému subjektu
            08 - Prodej úvěrů jiné bance nebo pobočce zahraniční banky
            09 - Prodej úvěrů ostatním subjektům
        10 - Převod úvěrů na jiný účet v rámci bilance banky
        11 - Úbytek úvěrů změnou klasif. mezi stand. a sledov.+ohrož. úv.
        12 - Úbytek úvěrů změnou klasif.  jedn. kat. sledov a ohrož. úv.
        13 - Úbytek úvěrů jiným způsobem
    S_PRIUV1 - Přírůstek úvěrů a pohledávek
        14 - Přírůstek úvěru z důvodu nezaplacení úroků
        15 - Přírůstek úvěrů změnou klasifik. mezi std. a  sled + ohrož.
        16 - Přírůstek úvěrů změnou klas. mezi jednot. kateg.  sled.+ohr.
        17 - Odkoupení úvěrů od jiného subjektu
        S_PONOUV - Poskytnuté nové úvěry
            18 - Poskytnuté nové úvěry (bez nových kontokorentních) ap. úvěrů
            19 - Poskytnuté nové kontokorentní a obdobné úvěry
        20 - Převedení na úvěrovou pohledávku z podrozvahových aktiv
        21 - Přírůstek úvěrů jiným způsobem

BA0080

Kód - Název
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COBRATYKód: COBRATYAkronym:

1.0 PlatnýStav: 01.01.2000Platnost od:
Zdroj:  / Garant:
Verze:



Strana:Katalog Dom Čís 1/1

KATALOG DOMÉN NAD ČÍSELNÍKEM

Verze StavKód domény

BA0080

Název domény

Kód: Typy změn úbytků / přírůstků úvěrůNázev:

D_S_OBRATY1

D_S_PONOUV1

D_S_PRIUV11

D_S_PRJISU1

D_S_SPLSTD1

D_S_UBYUV11

Z_DIS80

Z_STRPUP

Úbytky a přírustky úvěrů

Poskytnuté nové úvěry

Přírůstek úvěrů a pohledávek

Prodej úvěrů jinému subjektu

Splátky úvěrů standardním způsobem

Úbytek úvěrů a pohledávek

Vybrané změny úbytků/přírůstků úvěrů pro kontroly

Struktura pohybu úvěrů a pohledávek

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

20

20

20

20

20

20

20

20

01.01.2000

01.01.2000

01.01.2000

01.01.2000

01.01.2000

01.01.2000

29.09.2002

01.01.2000

Platnost od
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D_S_OBRATY1

D_S_PONOUV1

Kód:

Kód:

S_OBRATY

S_PONOUV

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.01.2000

01.01.2000

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:

BA0080 - Typy změn úbytků / přírůstků úvěrů

BA0080 - Typy změn úbytků / přírůstků úvěrů

Úbytky a přírustky úvěrů

Poskytnuté nové úvěry

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně:

Součtová položka k doméně:

Položka

Položka

Členění

Členění

�

�

S_OBRATY - Úbytky a přírustky úvěrů

S_PONOUV - Poskytnuté nové úvěry

COBRATY

COBRATY

�

�

Výčet položek domény:

Výčet položek domény:

Položka

Položka

S_UBYUV1 - Úbytek úvěrů a pohledávek
S_PRIUV1 - Přírůstek úvěrů a pohledávek

18 - Poskytnuté nové úvěry (bez nových kontokorentních) ap. úvěrů
19 - Poskytnuté nové kontokorentní a obdobné úvěry
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D_S_PRIUV11

D_S_PRJISU1

Kód:

Kód:

S_PRIUV1

S_PRJISU

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.01.2000

01.01.2000

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:

BA0080 - Typy změn úbytků / přírůstků úvěrů

BA0080 - Typy změn úbytků / přírůstků úvěrů

Přírůstek úvěrů a pohledávek

Prodej úvěrů jinému subjektu

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně:

Součtová položka k doméně:

Položka

Položka

Členění

Členění

�

�

S_PRIUV1 - Přírůstek úvěrů a pohledávek

S_PRJISU - Prodej úvěrů jinému subjektu

COBRATY

COBRATY

�

�

Výčet položek domény:

Výčet položek domény:

Položka

Položka

14 - Přírůstek úvěru z důvodu nezaplacení úroků
15 - Přírůstek úvěrů změnou klasifik. mezi std. a  sled + ohrož.
16 - Přírůstek úvěrů změnou klas. mezi jednot. kateg.  sled.+ohr.
17 - Odkoupení úvěrů od jiného subjektu
S_PONOUV - Poskytnuté nové úvěry
20 - Převedení na úvěrovou pohledávku z podrozvahových aktiv
21 - Přírůstek úvěrů jiným způsobem

08 - Prodej úvěrů jiné bance nebo pobočce zahraniční banky
09 - Prodej úvěrů ostatním subjektům
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D_S_SPLSTD1

D_S_UBYUV11

Kód:

Kód:

S_SPLSTD

S_UBYUV1

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.01.2000

01.01.2000

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:

BA0080 - Typy změn úbytků / přírůstků úvěrů

BA0080 - Typy změn úbytků / přírůstků úvěrů

Splátky úvěrů standardním způsobem

Úbytek úvěrů a pohledávek

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně:

Součtová položka k doméně:

Položka

Položka

Členění

Členění

�

�

S_SPLSTD - Splátky úvěrů standardním způsobem

S_UBYUV1 - Úbytek úvěrů a pohledávek

COBRATY

COBRATY

�

�

Výčet položek domény:

Výčet položek domény:

Položka

Položka

01 - Splátky úvěru (kromě kontokorentních) standardním způsobem
02 - Splátky kontokorentních a obdobných úvěrů

S_SPLSTD - Splátky úvěrů standardním způsobem
03 - Splátky úvěrů realizované poskytnutím nového úvěru
04 - Splátky úvěrů realizací zajištění
05 - Splátky úvěrů formou debt equity swap
06 - Odepsání úvěrů proti rezervám a opravným položkám
S_PRJISU - Prodej úvěrů jinému subjektu
10 - Převod úvěrů na jiný účet v rámci bilance banky
11 - Úbytek úvěrů změnou klasif. mezi stand. a sledov.+ohrož. úv.
12 - Úbytek úvěrů změnou klasif.  jedn. kat. sledov a ohrož. úv.
13 - Úbytek úvěrů jiným způsobem
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Z_DIS80Kód:

Akronym:

1.0 PlatnýStav: 29.09.2002Platnost od:
Zdroj:  / Garant:

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Verze:

Poznámka:

Výčet položek domény:
Položka Členění
S_SPLSTD - Splátky úvěrů standardním způsobem
03 - Splátky úvěrů realizované poskytnutím nového úvěru
04 - Splátky úvěrů realizací zajištění
05 - Splátky úvěrů formou debt equity swap
06 - Odepsání úvěrů proti rezervám a opravným položkám
08 - Prodej úvěrů jiné bance nebo pobočce zahraniční banky
09 - Prodej úvěrů ostatním subjektům
10 - Převod úvěrů na jiný účet v rámci bilance banky
11 - Úbytek úvěrů změnou klasif. mezi stand. a sledov.+ohrož. úv.
13 - Úbytek úvěrů jiným způsobem
14 - Přírůstek úvěru z důvodu nezaplacení úroků
15 - Přírůstek úvěrů změnou klasifik. mezi std. a  sled + ohrož.
17 - Odkoupení úvěrů od jiného subjektu
20 - Převedení na úvěrovou pohledávku z podrozvahových aktiv
21 - Přírůstek úvěrů jiným způsobem
S_PONOUV - Poskytnuté nové úvěry
S_PRJISU - Prodej úvěrů jinému subjektu
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Odvozena z číselníku:
BA0080 - Typy změn úbytků / přírůstků úvěrů

Vybrané změny úbytků/přírůstků úvěrů pro kontrolyNázev:

Charakteristika:
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 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Verze:

Poznámka:

Výčet položek domény:
Položka Členění
S_UBYUV1 - Úbytek úvěrů a pohledávek
 S_SPLSTD - Splátky úvěrů standardním způsobem
  02 - Splátky kontokorentních a obdobných úvěrů
 03 - Splátky úvěrů realizované poskytnutím nového úvěru
 04 - Splátky úvěrů realizací zajištění
 05 - Splátky úvěrů formou debt equity swap
 06 - Odepsání úvěrů proti rezervám a opravným položkám
 S_PRJISU - Prodej úvěrů jinému subjektu
  08 - Prodej úvěrů jiné bance nebo pobočce zahraniční banky
  09 - Prodej úvěrů ostatním subjektům
 10 - Převod úvěrů na jiný účet v rámci bilance banky
 11 - Úbytek úvěrů změnou klasif. mezi stand. a sledov.+ohrož. úv.
 12 - Úbytek úvěrů změnou klasif.  jedn. kat. sledov a ohrož. úv.
 13 - Úbytek úvěrů jiným způsobem
S_PRIUV1 - Přírůstek úvěrů a pohledávek
 14 - Přírůstek úvěru z důvodu nezaplacení úroků
 15 - Přírůstek úvěrů změnou klasifik. mezi std. a  sled + ohrož.
 16 - Přírůstek úvěrů změnou klas. mezi jednot. kateg.  sled.+ohr.
 17 - Odkoupení úvěrů od jiného subjektu
 S_PONOUV - Poskytnuté nové úvěry
  19 - Poskytnuté nové kontokorentní a obdobné úvěry
 20 - Převedení na úvěrovou pohledávku z podrozvahových aktiv
 21 - Přírůstek úvěrů jiným způsobem
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Odvozena z číselníku:
BA0080 - Typy změn úbytků / přírůstků úvěrů

Struktura pohybu úvěrů a pohledávekNázev:

Charakteristika:
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