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Příloha č. 2 k opatření České národní banky č. 3 ze dne 9. prosince 2003

Termíny předkládání výkazů bank a poboček zahraničních bank

České národní bance

                  Termíny

Označení výkazu Periodicita Termín předkládání podle § 2 odst. 1

Bil(ČNB)1-12 měsíčně do 15. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz
za prosinec do 15. ledna následujícího roku
(předběžné údaje) a do 31. ledna následujícího roku
(výsledné údaje)

Bil(ČNB)2-12 měsíčně do 23. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz
za prosinec do 10. února následujícího roku

Bil(ČNB)3-01 ročně do 31. července následujícího roku

Bil(ČNB)4-04 čtvrtletně do 35. kalendářního dne následujícího čtvrtletí,
výkaz za 4. čtvrtletí do 25. března následujícího roku

nepravidelně během roku na vyžádání

Bil(ČNB)5-12 měsíčně do 23. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz
za prosinec do 10. února následujícího roku

Bil(ČNB)6-04 čtvrtletně do 35. kalendářního dne následujícího čtvrtletí,
výkaz za 4. čtvrtletí do 25. března následujícího roku

nepravidelně během roku na vyžádání

V(ČNB)13-04 čtvrtletně do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po
konci čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 20. února
následujícího roku

V(ČNB)20-12 měsíčně do 20. kalendářního dne následujícího měsíce

V(ČNB)25-04 čtvrtletně do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po
konci čtvrtletí, výkaz za prosinec do 31. ledna
následujícího roku

V(ČNB)28-04 čtvrtletně do 20. kalendářního dne následujícího měsíce po
konci čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 31. ledna
následujícího roku

VST(ČNB)1-12 měsíčně do 15. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz
za prosinec do 15. ledna následujícího roku
(předběžné údaje) a do 31. ledna následujícího roku
(výsledné údaje)

VST(ČNB)3-12 měsíčně do 15. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz
za prosinec do 15. ledna následujícího roku
(předběžné údaje) a do 31. ledna následujícího roku
(výsledné údaje)
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                  Termíny

Označení výkazu Periodicita Termín předkládání podle § 2 odst. 1

VST(ČNB)11-12 měsíčně do 15. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz
za prosinec do 15. ledna následujícího roku
(předběžné údaje) a do 31. ledna následujícího roku
(výsledné údaje)

VST(ČNB)21-12 měsíčně do 15. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz
za prosinec do 15. ledna následujícího roku
(předběžné údaje) a do 31. ledna následujícího roku
(výsledné údaje)

VST(ČNB)22-12 měsíčně do 15. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz
za prosinec do 15. ledna následujícího roku
(předběžné údaje) a do 31. ledna následujícího roku
(výsledné údaje)

VT(ČNB)1-12 měsíčně do 20. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz
za prosinec do 20. ledna následujícího roku
(předběžné údaje) a do 10. února následujícího roku
(výsledné údaje)

VT(ČNB)2-12 měsíčně do 20. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz
za prosinec do 20. ledna následujícího roku
(předběžné údaje) a do 10. února následujícího roku
(výsledné údaje)

VUS(ČNB)1-12 měsíčně do 17. kalendářního dne následujícího měsíce

VUS(ČNB)2-12 měsíčně do 17. kalendářního dne následujícího měsíce

VUS(ČNB)3-12 měsíčně do 17. kalendářního dne následujícího měsíce

VUS(ČNB)11-12 měsíčně do 1. kalendářního dne druhého následujícího
měsíce

VUS(ČNB)12-12 měsíčně do 1. kalendářního dne druhého následujícího
měsíce

VUS(ČNB)13-12 měsíčně do 1. kalendářního dne druhého následujícího
měsíce

Dev(ČNB)12-12 měsíčně do 18. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz
za prosinec do 31. ledna následujícího roku

Dev(ČNB)14-12 měsíčně do 20. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz
za prosinec do 31. ledna následujícího roku

Dev(ČNB)16-12 měsíčně do 20. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz
za prosinec do 5. února následujícího roku

Dev(ČNB)19-12 měsíčně do 18. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz
za prosinec do 5. února následujícího roku

P(ČNB)3-02 pololetně do 20. kalendářního dne prvního měsíce běžného
pololetí
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                  Termíny

Označení výkazu Periodicita Termín předkládání podle § 2 odst. 1

P(ČNB)4-02 pololetně do 25. kalendářního dne prvního měsíce běžného
pololetí

BD(ČNB)1-12 měsíčně do 23. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz
za prosinec do 10. února následujícího roku

BD(ČNB)2-12 měsíčně do 23. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz
za prosinec do 10. února následujícího roku

nepravidelně během měsíce na vyžádání

BD(ČNB)3-12 měsíčně do 23. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz
za prosinec do 10. února následujícího roku

nepravidelně během měsíce na vyžádání

BD(ČNB)4-12 měsíčně do 23. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz
za prosinec do 10. února následujícího roku

nepravidelně během měsíce na vyžádání

BD(ČNB)7-04 čtvrtletně do 23. kalendářního dne následujícího měsíce po
konci čtvrtletí, výkaz za prosinec do 10. února
následujícího roku

BD(ČNB)8-04 čtvrtletně do 23. kalendářního dne následujícího měsíce po
konci čtvrtletí, výkaz za prosinec do 10. února
následujícího roku

nepravidelně během měsíce na vyžádání

BD(ČNB)11-04 čtvrtletně do 23. kalendářního dne následujícího měsíce po
konci čtvrtletí, výkaz za prosinec do 10. února
následujícího roku

BD(ČNB)12-04 čtvrtletně do 35. kalendářního dne následujícího čtvrtletí,
výkaz za 4. čtvrtletí do 25. března následujícího roku

nepravidelně během roku na vyžádání

BD(ČNB)13-04 čtvrtletně do 35. kalendářního dne následujícího čtvrtletí,
výkaz za 4. čtvrtletí do 25. března následujícího roku

nepravidelně během roku na vyžádání

BD(ČNB)16-12 měsíčně do 23. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz
za prosinec do 10. února následujícího roku

nepravidelně během měsíce na vyžádání

E(ČNB)5-04 čtvrtletně do 12. kalendářního dne následujícího měsíce po
konci čtvrtletí

E(ČNB)7-04 čtvrtletně do 23. kalendářního dne následujícího měsíce po
konci čtvrtletí
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                  Termíny

Označení výkazu Periodicita Termín předkládání podle § 2 odst. 1

E(ČNB)8-01 ročně do 31. ledna následujícího roku

nepravidelně během roku při změně / vzniku vykazovaných
skutečností




