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Výčet položek číselníku:

 POPIS ČÍSELNÍKU

Verze:

Nadlimitní účast právnické osoby na bance

Podlimitní účast právnické osoby na bance

Nadlimitní účast fyzické osoby  na bance

Podlimitní účast fyzické osoby na bance

Kvalifikovaná účast banky na právnické osobě

Kvalif. účast regulovaného konzol. celku na práv. osobě

Kód Název položky

Účast právnické osoby na bance, která je vyšší  nebo rovna 1
% základního kapitálu banky nebo 15 mil. Kč ve jmenovitých
hodnotách akcií.

Účast právnické osoby na bance, která je nižší než 1 %
základního kapitálu banky nebo 15 mil. Kč ve jmenovitých
hodnotách akcií a která zároveň nesplňuje podmínku
definovanou v položce 01.

Účast fyzické osoby na bance, která je vyšší nebo rovna 1%
základního kapitálu banky nebo 5 mil. Kč ve jmenovitých
hodnotách akcií.

Účast fyzické osoby  na bance, která je nižší než 1 %
základního Kapitálu banky nebo 5 mil. Kč ve jmenovitých
hodnotách akcií a která zároveň nesplňuje podmínku
definovanou v položce 03.

Kvalifikovaná účast banky na jiné právnické osobě znamená
přímý nebo nepřímý podíl nebo jejich součet , který
představuje alespoň 10% na základním kapitálu právnické
osoby nebo na hlasovacích právech  v právnické osobě nebo
možnost uplatňování významného vlivu na řízení této
právnické osoby podle §17a odst.4 zákona č.21/1992 Sb., o
bankách ve znění pozdějších předpisů a podle úředního
sdělení ČNB ze dne 14.srpna 1998 k některým ustanovením
zákona č.16/1998 Sb.,zveřejněném ve  Věstníku ČNB částka
16/98. Zahrnuje i kvalifikovanou účast banky na příslušné
právnické osobě z titulu pohledávek nebo emisních služeb
podle §17 odst.3 uvedeného zákona o bankách.

Členění účastí podle rozsahuNázev:

P0210 Rozsah účasti
Použití číselníku v parametrech:

Kategorie výše nebo procentního podílu účasti akcionáře na bance nebo banky na
jiné právnické osobě, vyplývající z rozsahu účasti, popř. z podílu na
hlasovacích právech nebo z uplatňování významného vlivu na řízení z jiného
důvodu.

Charakteristika:

Poznámka:
Jde o členění podle výše podílu (účasti) na základním kapitálu nebo míry vlivu.
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