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E (ČNB) 5-04Akronym:

 ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

  Výkaz je přehledem o organizační struktuře, orgánech, zaměstnancích,
akcionářích, významnějších majetkových účastech banky. 
  Skládá se z těchto částí: 
1.Základní údaje o bance;
2.Členové orgánů banky;
3.Řídící a kontaktní zaměstnanci banky;
4.Představitelé banky v jiných právnických osobách;
5.Akcionáři banky;
6.Kvalifikované účasti banky.

Charakteristika:

Části datového souboru:

DISIFE60Kód:

Hlášení o org. struktuře a kvalifikovaných účastech bankyNázev:

1 - Základní údaje o bance

2 - Členové  orgánů banky

3 - Řídící a kontaktní zaměstnanci banky

4 - Představitelé banky v jiných právnických osobách

5 - Akcionáři banky

Část:

Část:

Část:

Část:

Část:

Přiřazené datové oblasti:

Přiřazené datové oblasti:

Přiřazené datové oblasti:

Přiřazené datové oblasti:

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí

Pořadí

Pořadí

Pořadí

Pořadí

Kód

Kód

Kód

Kód

Kód

Název

Název

Název

Název

Název

1
2
3
4
5

1
2

1
2

1

1

2

3
4

5

6

DIS60_01
DIS60_02
DIS60_03
DIS60_04
DIS60_05

DIS60_11
DIS60_12

DIS60_13
DIS60_14

DIS60_21

DIS60_31

DIS60_32

DIS60_34
DIS60_36

DIS60_37

DIS60_38

Identifikace banky
Základní kapitál banky
Počet hlasovacích práv
Stav zaměstnanců
Počet organizačních jednotek

Členové představenstva banky
Členové dozorčí rady banky

Řídící zaměstnanci banky
Kontaktní zaměstnanci banky pro vymezené oblasti

Představitelé a zaměstnanci banky v jiných práv.
osobách

Akcionáři banky s nadlimitní účastí - práv.os. s
reg. v  ČR
Akcionáři banky s nadlimitní účastí - práv.os.s
reg. v zahr.
Akcionáři banky s nadlimitní účastí - fyzické osoby
Akcionáři banky s podlimitní účastí - práv.os. s
reg. v ČR
Akcionáři banky s podlimitní účastí - práv.os.s
reg. v zahr.
Akcionáři banky s podlimitní účastí - fyz.osoby s
reg. v ČR
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E (ČNB) 5-04Akronym:

Části datového souboru:

DISIFE60Kód:

Hlášení o org. struktuře a kvalifikovaných účastech bankyNázev:

5 - Akcionáři banky

6 - Kvalifikované účasti

Část:

Část:

Přiřazené datové oblasti:

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí

Pořadí

Kód

Kód

Název

Název

7

1

DIS60_39

DIS60_41

Akcionáři banky s podlimitní účastí - fyz.os. s
reg. v zahr.

Kvalifikované účasti banky v jiných právnických
osobách



Věcný obsah DO v DS Strana:1/8

DISIFE60Datový soubor:

 VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Základní identifikační údaje banky. Viz. též definice informačních prvků EVD0001
až EVD0006, EVD0011, EVD0044 až EVD0047. Předkládají i pobočky zahraničních
bank.

Základní kapitál banky: účetní hodnota splaceného i dosud nesplaceného upsaného
ZK,  ZK zapsaný,  splacený i zapsaný  v obchodním rejstříku a dále prostředky
pro splacení základního kapitálu vč. emisního ážia. Rozdělení ZK na tuzemský a
zahraniční se uvádí u právnických osob podle státu registrace a u fyzických osob
podle trvalého pobytu akcionáře.

Celkový počet hlasovacích práv - viz. definice informačního prvku EVD0012.

Charakteristika:

Charakteristika:

Charakteristika:

E (ČNB) 5-04Akronym:
Název: Hlášení o org. struktuře a kvalifikovaných účastech banky

Kód Název Hodnota

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Celkem CZ a ostatní zeměZemě (stát)P0025

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

EVD0001
EVD0002
EVD0003
EVD0004
EVD0005
EVD0006
EVD0044
EVD0045
EVD0046
EVD0047
EVD0011

EPR0170
EBD0967
EBD1082
EPR1241

EVD0012
 EVD0069
 EVD0070

Kód

Kód

Kód

Název banky ( 1. část plného názvu )
Název banky - pokračování plného názvu
IČO banky
Adresa sídla banky - ulice, číslo popisné
Adresa sídla banky - PSČ
Adresa sídla banky - obec
Telefonní číslo ústředny sídla banky - 1
Telefonní sídlo ústředny sídla banky - 2
Faxové číslo ústředny sídla banky - 1
Faxové číslo ústředny sídla banky - 2
Adresa elektronické pošty banky

Základní kapitál upsaný
Základní kapitál
Splacený základní kapitál
Prostředky pro splacení základ. kapitálu vč. emisního ážia

Počet hlasovacích práv
Počet hlasovacích práv z držených vlastních akcií
Uplatnitelná hlasovací práva

Název

Název

Název

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Identifikace banky

Základní kapitál banky

Počet hlasovacích práv

Název:

Název:

Název:

DIS60_01

DIS60_02

DIS60_03

Datová oblast:

Datová oblast:

Datová oblast:
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DISIFE60Datový soubor:

Obsahuje evidenční a průměrný evidenční stav zaměstnanců banky. Viz. též
definice informačních prvků EVD0013 a EVD0014. Pobočky zahraničních bank
předkládají pouze vybraná  data.

Počet organizačních jednotek banky.
Viz též definice informačního prvku EVD0015.
Navazuje na číselník BA0146 tj. "Strukturní složky bank a jiných právnických
osob".
Pobočky zahraničních bank vyplňují pouze data za ČR (P0025=CZ) mimo reprezentací
(tj. mimo P0246=03).

Údaje o členech představenstva banky.
Viz. též definice informačního prvku EVD0016.

Charakteristika:

Charakteristika:

Charakteristika:

E (ČNB) 5-04Akronym:

Kód

Kód

Název

Název

Hodnota

Hodnota

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Celkem CZ a ostatní země
Organizační jednotky banky vč.
centrály banky

Celkem CZ a ostatní země
Počet organizačních jednotek

Země (stát)
Typ organizační složky banky

Země (stát)
Typ organizační složky banky

P0025
P0246

P0025
P0246

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

EVD0013
EVD0014

EVD0015

EVD0016

Kód

Kód

Kód

Evidenční stav zaměstnanců
Průměrný evidenční přepočtený stav zaměstnanců

Počet organizačních jednotek a detašovaných pracovišť banky

Příjmení člena představenstva banky

Název

Název

Název

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Stav zaměstnanců

Počet organizačních jednotek

Členové představenstva banky

Název:

Název:

Název:

DIS60_03

DIS60_04

DIS60_05

DIS60_11

Datová oblast:

Datová oblast:

Datová oblast:

Datová oblast:
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DISIFE60Datový soubor:

Členové dozorčí rady banky. Viz. též definice informačního prvku EVD0017.

Řídící zaměstnanci banky. Viz. též definice informačního prvku EVD0018.
Předkládají i pobočky zahraničních bank. Položky číselníku BA0194: Vedoucí
organizační složky, Vedoucí pobočky a odštěpného závodu je jen pro pobočky zahr.
bank (nejvyšší představitel).

Charakteristika:

Charakteristika:

E (ČNB) 5-04Akronym:

Kód

Kód

Kód

Název

Název

Název

Hodnota

Hodnota

Hodnota

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z
přípustného intervalu
Doména RC_I1
Interval  nad DT a24
Doména nad dat. typem an_35
Členové představenstva banky
Členové představenstva, dozorčí
rady a řídící zaměst. banky
Doména nad dat. typem an_35
Doména nad dat. typem an_35
doména k datovému typu an_26
doména k datovému typu an_26

Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z
přípustného intervalu
Doména RC_I1
Interval  nad DT a24
Doména nad dat. typem an_35
Členové dozorčí rady banky
Členové představenstva, dozorčí
rady a řídící zaměst. banky
Doména nad dat. typem an_35
Doména nad dat. typem an_35
doména k datovému typu an_26
doména k datovému typu an_26

Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z
přípustného intervalu
Vztah řídícího pracovníka k bance

Datum

Rodné číslo občana
Jméno občana
Titul před jménem
Funkce v bance
Hlavní pracovní oblasti

Adresa elektronické pošty
Titul za jménem nezkrácený
Telefonní číslo
Faxové číslo

Datum

Rodné číslo občana
Jméno občana
Titul před jménem
Funkce v bance
Hlavní pracovní oblasti

Adresa elektronické pošty
Titul za jménem nezkrácený
Telefonní číslo
Faxové číslo

Datum

Vztah řídícího pracovníka k bance

P0043

P0190
P0191
P0192
P0194
P0196

P0199
P0293
P0294
P0295

P0043

P0190
P0191
P0192
P0194
P0196

P0199
P0293
P0294
P0295

P0043

P0094

EVD0017

EVD0018

Kód

Kód

Příjmení člena  dozorčí rady banky

Příjmení řídícího zaměstnance banky

Název

Název

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Členové dozorčí rady banky

Řídící zaměstnanci banky

Název:

Název:

DIS60_11

DIS60_12

DIS60_13

Datová oblast:

Datová oblast:

Datová oblast:
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DISIFE60Datový soubor:

Kontaktní zaměstnanci banky pro vymezené oblasti. Viz. též definice informačního
prvku EVD0019. Předkládají i pobočky zahraničních bank.

Představitelé a zaměstnanci banky v jiných právnických osobách. Viz. též
informační prvky  EVD0020 a EVD0021.  Předkládají i pobočky zahraničních bank.

Charakteristika:

Charakteristika:

E (ČNB) 5-04Akronym:

Kód

Kód

Kód

Název

Název

Název

Hodnota

Hodnota

Hodnota

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Doména RC_I1
Interval  nad DT a24
Doména nad dat. typem an_35
Řídící zaměstnanci banky
Členové představenstva, dozorčí
rady a řídící zaměst. banky
Doména nad dat. typem an_35
Doména nad dat. typem an_35
doména k datovému typu an_26
doména k datovému typu an_26

Doména RC_I1
Interval  nad DT a24
Doména nad dat. typem an_35
Představitelé banky v orgánech
jiných právnických osob
Pracovní oblasti kontaktních
pracovníků
Doména nad dat. typem an_35
Doména nad dat. typem an_35
doména k datovému typu an_26
doména k datovému typu an_26

Všechny země
Rezidenti a nerezidenti bez
domácností celkem
Interval nad DT ICO

Právní forma právnických osob
Doména RC_I1

Rodné číslo občana
Jméno občana
Titul před jménem
Funkce v bance
Hlavní pracovní oblasti

Adresa elektronické pošty
Titul za jménem nezkrácený
Telefonní číslo
Faxové číslo

Rodné číslo občana
Jméno občana
Titul před jménem
Funkce v bance

Hlavní pracovní oblasti

Adresa elektronické pošty
Titul za jménem nezkrácený
Telefonní číslo
Faxové číslo

Země (stát)
Objekt vykazování podle sektorů
ESA95
Identifikační číslo ekonomického
subjektu - IČO
Právní forma
Rodné číslo občana

P0190
P0191
P0192
P0194
P0196

P0199
P0293
P0294
P0295

P0190
P0191
P0192
P0194

P0196

P0199
P0293
P0294
P0295

P0025
P0036

P0052

P0162
P0190

EVD0019

EVD0020
EVD0021

Kód

Kód

Příjmení kontaktního  zaměstnance banky pro vymezenou oblast

Příjmení představitele banky v jiných právnických osobách
Celk.podíl banky na zákl. kap. práv.os.s vazbou na banku v %

Název

Název

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kontaktní zaměstnanci banky pro vymezené oblasti

Představitelé a zaměstnanci banky v jiných práv. osobách

Název:

Název:

DIS60_13

DIS60_14

DIS60_21

Datová oblast:

Datová oblast:

Datová oblast:
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DISIFE60Datový soubor:

Akcionáři banky s nadlimitní účastí - právnické osoby s registrací v ČR, tj.
takové právnické osoby, jejichž podíl na základním kapitálu banky je vyšší nebo
roven 1% nebo jmenovitá hodnota jimi držených akcií je rovna nebo vyšší než 15
mil. Kč.

Akcionáři banky s nadlimitní účastí - právnické osoby s registrací v zahraničí,
tj. takové právnické osoby, jejichž podíl na základním kapitálu banky je vyšší
nebo roven 1% nebo jmenovitá hodnota jimi držených akcií je rovna nebo vyšší než
15 mil. Kč.

Charakteristika:

Charakteristika:

E (ČNB) 5-04Akronym:

Kód

Kód

Název

Název

Hodnota

Hodnota

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Interval  nad DT a24
Doména nad dat. typem an_35
Představitelé banky v orgánech
jiných právnických osob
Doména nad dat. typem an_35
Výčet Ano iNe

Představitelé banky v orgánech
jiných právnických osob
Doména nad dat. typem an_35

Rezidenti celkem bez sektoru
domácnosti
Odvětví

Interval nad DT ICO

Doména nad dat. typem an_35

Jméno občana
Titul před jménem
Funkce v bance

Zkrácený název právnické osoby
Poskytování pomocných bankovních
služeb
Postavení představitele banky v
právnické osobě
Titul za jménem nezkrácený

Objekt vykazování podle sektorů
ESA95
Objekt vykazování podle odvětví
(OKEČ)
Identifikační číslo ekonomického
subjektu - IČO
Zkrácený název právnické osoby

P0191
P0192
P0194

P0200
P0201

P0203

P0293

P0036

P0050

P0052

P0200

EVD0022
EVD0023
EVD0024
EVD0025

EVD0026
EVD0023
EVD0048
EVD0024
EVD0025

Kód

Kód

Základní kapitál tuzemské práv. osoby - akcionáře banky
Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem
Celkový podíl akcionáře na základním kapitálu banky  v %
Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %

Kapitál zahraniční právnické osoby - akcionáře banky
Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem
Celková splátka akcií banky akcionářem vč. emisního ážia
Celkový podíl akcionáře na základním kapitálu banky  v %
Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %

Název

Název

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Akcionáři banky s nadlimitní účastí - práv.os. s reg. v  ČR

Akcionáři banky s nadlimitní účastí - práv.os.s reg. v zahr.

Název:

Název:

DIS60_21

DIS60_31

DIS60_32

Datová oblast:

Datová oblast:

Datová oblast:
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DISIFE60Datový soubor:

Akcionáři banky s nadlimitní účastí - fyzické osoby, tj. takové fyzické osoby,
jejichž podíl na základním jmění banky je vyšší nebo roven 1% nebo jmenovitá
hodnota jimi držených akcií je rovna nebo vyšší než 5 mil. Kč.

Akcionáři banky s podlimitní účastí - právnické osoby s registrací v ČR,  tj.
takové právnické osoby, jejichž podíl na základním kapitálu banky je nižší než
1% nebo jmenovitá hodnota jimi držených akcií je nižší než 15 mil. Kč a zároveń
nepatří do datové oblasti DIS60_31.   

Charakteristika:

Charakteristika:

E (ČNB) 5-04Akronym:

Kód

Kód

Název

Název

Hodnota

Hodnota

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Všechny země kromě České republiky
Nerezidenti celkem bez sektoru
domácností
Interval nad DT ICO

Doména nad dat. typem an_35

Všechny země
Domácnosti  celkem  (rezidenti a
nerezidenti)
Interval nad DT ICO

Doména RC_I1
Interval  nad DT a24
Doména nad dat. typem an_35
Doména nad dat. typem an_35
Interval  nad DT a24
Doména nad dat. typem an_35
Doména nad dat. typem an_35
Doména nad dat. typem an_35

Země (stát)
Objekt vykazování podle sektorů
ESA95
Identifikační číslo ekonomického
subjektu - IČO
Zkrácený název právnické osoby

Země (stát)
Objekt vykazování podle sektorů
ESA95
Identifikační číslo ekonomického
subjektu - IČO
Rodné číslo občana
Jméno občana
Titul před jménem
Adresa  - ulice,číslo
Adresa  - PSČ
Adresa  - obec
Příjmení občana
Titul za jménem nezkrácený

P0025
P0036

P0052

P0200

P0025
P0036

P0052

P0190
P0191
P0192
P0204
P0205
P0206
P0208
P0293

EVD0023
EVD0048
EVD0024
EVD0025

EVD0023
EVD0024
EVD0025

Kód

Kód

Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem
Celková splátka akcií banky akcionářem vč. emisního ážia
Celkový podíl akcionáře na základním kapitálu banky  v %
Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %

Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem
Celkový podíl akcionáře na základním kapitálu banky  v %
Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %

Název

Název

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Akcionáři banky s nadlimitní účastí - fyzické osoby

Akcionáři banky s podlimitní účastí - práv.os. s reg. v ČR

Název:

Název:

DIS60_32

DIS60_34

DIS60_36

Datová oblast:

Datová oblast:

Datová oblast:
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DISIFE60Datový soubor:

Akcionáři banky s podlimitní účastí - právnické osoby s registrací v zahraničí
tj. takové právnické osoby, jejichž podíl na základním kapitálu banky je nižší
než 1% nebo jmenovitá hodnota jimi držených akcií je nižší než 15 mil. Kč a
zároveń nepatří do datové oblasti DIS60_32.  

Akcionáři banky s podlimitní účastí - fyzické osoby s trvalým pobytem v ČR,  tj.
takové fyzické osoby, jejichž podíl na základním kapitálu banky je nižší než 1%
nebo jmenovitá hodnota jimi držených akcií je nižší než 5 mil. Kč a zároveń
nepatří do datové oblasti DIS60_34. 

Akcionáři banky s podlimitní účastí - fyzické osoby s trvalým pobytem v
zahraničí,  tj. takové fyzické osoby, jejichž podíl na základním kapitálu banky
je nižší než 1% nebo jmenovitá hodnota jimi držených akcií je nižší než 5 mil.
Kč a zároveń nepatří do datové oblasti DIS60_34.  

Charakteristika:

Charakteristika:

Charakteristika:

E (ČNB) 5-04Akronym:

Kód

Kód

Kód

Název

Název

Název

Hodnota

Hodnota

Hodnota

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Rezidenti celkem bez sektoru
domácnosti

Všechny země kromě České republiky
Nerezidenti celkem bez sektoru
domácností

Domácnosti

Objekt vykazování podle sektorů
ESA95

Země (stát)
Objekt vykazování podle sektorů
ESA95

Objekt vykazování podle sektorů
ESA95

P0036

P0025
P0036

P0036

EVD0023
EVD0048
EVD0024
EVD0025

EVD0023
EVD0024
EVD0025

Kód

Kód

Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem
Celková splátka akcií banky akcionářem vč. emisního ážia
Celkový podíl akcionáře na základním kapitálu banky  v %
Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %

Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem
Celkový podíl akcionáře na základním kapitálu banky  v %
Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %

Název

Název

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Akcionáři banky s podlimitní účastí - práv.os.s reg. v zahr.

Akcionáři banky s podlimitní účastí - fyz.osoby s reg. v ČR

Akcionáři banky s podlimitní účastí - fyz.os. s reg. v zahr.

Název:

Název:

Název:

DIS60_36

DIS60_37

DIS60_38

DIS60_39

Datová oblast:

Datová oblast:

Datová oblast:

Datová oblast:
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DISIFE60Datový soubor:

Kvalifikovaná účast banky v jiných právnických osobách podle zákona o bankách.
Charakteristika:

E (ČNB) 5-04Akronym:

Kód

Kód

Název

Název

Hodnota

Hodnota

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Všechny země kromě České republiky
Domácnosti

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

Kvalifikovaná účast

Země (stát)
Objekt vykazování podle sektorů
ESA95

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
Rozsah účasti

P0025
P0036

P0025
P0036

P0050

P0052

P0162
P0200
P0201

P0210

EVD0023
EVD0048
EVD0024
EVD0025

EVD0027
EVD0028
EVD0029
EVD0030
EVD0031
EVD0032
EVD0033
EVD0034
EVD0035
EVD0049
EVD0036
EVD0050

Kód

Kód

Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem
Celková splátka akcií banky akcionářem vč. emisního ážia
Celkový podíl akcionáře na základním kapitálu banky  v %
Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %

Zákl. kapitál právnické osoby s kvalifik. účastí banky
Celkový počet hlasovacích práv práv. osoby s kval. úč. banky
Hodnota přímého podílu banky na zákl.kapitálu jiné práv. os.
Hodnota nepřímého podílu banky na zákl. kapit. jiné práv.os.
Celkový podíl banky na zákl. kapitálu jiné práv. osoby v %
Počet přímých hlasov. práv banky v jiné právnické osobě
Počet nepřímých hlasov. práv banky v jiné právnické osobě
Celkový podíl banky na hlas. právech jiné práv. osoby v %
Výše kvalifikované účasti banky z titulu pohledávek v Kč
Výše kvalifikované účasti banky z titulu pohledávek v %
Výše kvalifikované účasti banky z titulu emis. služeb v Kč
Výše kvalifikované účasti banky z titulu emisních služeb v %

Název

Název

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kvalifikované účasti banky v jiných právnických osobáchNázev:

DIS60_39

DIS60_41

Datová oblast:

Datová oblast:
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E (ČNB) 7-04Akronym:

 ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Výkaz je přehledem o elektronickém bankovnictví, počtu a obsluze běžných a
vkladových účtů klientů a transakcích, prováděných na těchto účtech.
Skládá se z těchto částí:
1.Distribuční kanály elektronického bankovnictví
2.Platební karty 
3.Běžné a vkladové účty klientů

Uvedené části datového souboru obsahují informace o počtu a transakcích
požadovaných ukazatelů.                                           
Běžné a vkladové účty (korunové i cizoměnové) jsou sledovány podle sektorové
příslušnosti  a podle druhu obsluhy a  typu transakce prostřednictvím platebních
karet, PC, telefonu nebo osobně bez dálkové obsluhy klientem.

Charakteristika:

Části datového souboru:

DISIFE65Kód:

Hlášení o elektronickém bankovnictví a bankovních účtechNázev:

1 - Distribuční kanály elektronického bankovnictví

2 - Platební karty

3 - Běžné a vkladové účty klientů

Část:

Část:

Část:

Přiřazené datové oblasti:

Přiřazené datové oblasti:

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí

Pořadí

Pořadí

Kód

Kód

Kód

Název

Název

Název

1

1
2

1
2

DIS60_61

DIS60_62
DIS60_63

DIS65_01
DIS65_02

Distribuční kanály

Vydané platební karty
Transakce prováděné platebními kartami

Běžné a vkladové účty a jejich obsluha
Transakce prováděné na běžných a vkladových účtech
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DISIFE65Datový soubor:

 VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Základní informace o distribučních kanálech zřízených a provozovaných vykazující
bankou v ČR a jejími pobočkami v zahraničí podávající přehled o množství
distribučních kanálů, rozsahu transakcí provedených prostřednictvím těchto
distribučních kanálů a počtu klientů banky a jiných osob používajících tyto
kanály v členění podle  jednotlivých typů distribučních kanálů.

Přehled o počtech tuzemských a mezinárodních platebních karet všech druhů a typů
(kreditních, debetních, charge, klasických, čipových, hybridních a virtuálních)
vydaných vykazující bankou v ČR a jejími pobočkami v zahraničí  pro použití na
území ČR i v zahraničí.

Přehled o rozsahu transakcí (počtu a objemu) prováděných platebními kartami
vydanými jak vykazující bankou, tak jiným subjektem k účtům vedeným bankou, v
členění na výběry hotovostí uskutečňované platebními kartami z bankomatů
zřizovaných a provozovaných všemi příslušnými subjekty, výběry hotovostí
uskutečňované platebními kartami na přepážkách všech příslušných subjektů
(bankovních i nebankovních) a bezhotovostní platby za zboží a služby u
obchodníků prostřednictvím platebních karet, vydaných vykazující bankou, které
se dále člení podle země provedené transakce a podle emitenta platební karty. Do
transakcí prováděných kartami vykazující banky jsou zahrnuty jak transakce
kartami vydanými bankou v ČR, tak transakce kartami vydanými pobočkami v
zahraničí.

Charakteristika:

Charakteristika:

Charakteristika:

E (ČNB) 7-04Akronym:
Název: Hlášení o elektronickém bankovnictví a bankovních účtech

Kód

Kód

Název

Název

Hodnota

Hodnota

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Distribuční kanály elektronického
bankovnictví

Platební karty

Kanál elektronického bankovnictví

Druh/typ platební karty

P0178

P0092

EVD0055
EVD0056
EBD1261
EVD0057

EVD0063
EVD0060

Kód

Kód

Počet distribučních kanálů
Počet transakcí v distribučním kanálu
Objem transakcí v distribučním kanálu
Počet klientů používajících distribuční kanál

Počet vydaných platebních karet pro vlastní klienty
Počet vydaných platebních karet pro jiné společnosti

Název

Název

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Distribuční kanály

Vydané platební karty

Transakce prováděné platebními kartami

Název:

Název:

Název:

DIS60_61

DIS60_62

DIS60_63

Datová oblast:

Datová oblast:

Datová oblast:
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DISIFE65Datový soubor:

Údaje o počtu běžných a vkladových účtů a příslušných klientů banky v členění
podle smluvně sjednané obsluhy účtu prostřednictvím platebních karet, PC,
telefonu nebo osobně bez dálkové obsluhy (tzv."přes přepážku").
Veškeré údaje jsou zároveň členěny podle sektorové příslušnosti klientů
(domácnosti-živnosti, domácnosti-obyvatelstvo a ostatní sektory celkem bez bank
a domácností).

Údaje o počtech a objemech hotovostních a bezhotovostních transakcí na běžných a
vkladových účtech uskutečňovaných prostřednictvím platebních karet, PC, telefonu
nebo osobně bez dálkové obsluhy (tzv."přes přepážku").
Údaje jsou zároveň členěny podle sektorové příslušnosti klientů (domácnosti-
živnosti, domácnosti-obyvatelstvo a ostatní sektory celkem bez bank a
domácností) a podle typu transakce na kreditní a debetní.

Charakteristika:

Charakteristika:

E (ČNB) 7-04Akronym:

Kód

Kód

Kód

Název

Název

Název

Hodnota

Hodnota

Hodnota

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Celkem CZ a ostatní země
Transakce platebními kartami

Emitenti platebních karet

Sektory pro transakce na
bankovních účtech
Souhrn za účty s elektronickou a
klasickou obsluhou
Rozlišení běžných a vkladových
účtů

Sektory pro transakce na
bankovních účtech
Rozlišení běžných a vkladových
účtů

Země (stát)
Transakce provedená platební
kartou
Emitent platební karty

Objekt vykazování podle sektorů
ESA95
Způsob obsluhy  bankovního účtu

Typy bankovního účtu

Objekt vykazování podle sektorů
ESA95
Typy bankovního účtu

P0025
P0073

P0298

P0036

P0093

P0124

P0036

P0124

EVD0059
EBD1262

EVD0065
EVD0066

EVD0067
EBD1278

Kód

Kód

Kód

Počet transakcí prováděných platební kartou
Objem transakcí prováděných platební kartou

Počet běžných  a vkladových účtů
Počet klientů - majitelů běžných / vkladových účtů

Počet transakcí prováděných na běžných a vkladových účtech
Objem transakcí prováděných na běžných a vkladových účtech

Název

Název

Název

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Běžné a vkladové účty a jejich obsluha

Transakce prováděné na běžných a vkladových účtech

Název:

Název:

DIS60_63

DIS65_01

DIS65_02

Datová oblast:

Datová oblast:

Datová oblast:
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DISIFE65Datový soubor: E (ČNB) 7-04Akronym:

Kód Název Hodnota
Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kreditní a debetní transakce
Distribuční kanály pro obsluhu
bankovních účtů

Typ transakce na  bankovním účtu
Způsob provedení transakce na
bankovním účtu

P0173
P0179

DIS65_02Datová oblast:
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E (ČNB) 8-01Akronym:

 ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Hlášení obsahuje informační povinnosti podle vyhlášky České národní banky č.
333/2002 Sb., kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob
na konsolidovaném základě.
Informační povinnosti podle § 4 a 5 vyhlášky č. 333/2002 Sb., které nejsou
součástí tohoto výkazu, zašlou banky příslušnému odboru bankovního dohledu
souběžně s předložením výkazu.

Charakteristika:

Části datového souboru:

KISIFE80Kód:

Hlášení o struktuře konsolidačního celkuNázev:

1 - Ovládající osoba

2 - Ovládané osoby

3 - Přidružené společnosti

Část:

Část:

Část:

Přiřazené datové oblasti:

Přiřazené datové oblasti:

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí

Pořadí

Pořadí

Kód

Kód

Kód

Název

Název

Název

1
2
3
4
5
6
7

8

1
2
3
4
5
6

7

8

9

1
2
3

4
5

6

7

8

9

KIS80_01
KIS80_02
KIS80_03
KIS80_04
KIS80_05
KIS80_06
KIS80_07

KIS80_08

KIS80_11
KIS80_12
KIS80_13
KIS80_14
KIS80_15
KIS80_16

KIS80_17

KIS80_18

KIS80_19

KIS80_21
KIS80_22
KIS80_23

KIS80_24
KIS80_25

KIS80_26

KIS80_27

KIS80_28

KIS80_29

Základní údaje o ovládající osobě - práv. osoba
Základní údaje o ovládající osobě - fyz. osoba
Základní kapitál ovládající osoby
Členové statutárního orgánu ovládající osoby
Členové dozorčí rady ovládající osoby
Členové jiného kontrolního orgánu ovládající osoby
Práv.osoby s kvalifikovanou účastí na ovládající
osobě
Fyz.osoby s kvalifikovanou účastí na ovládající
osobě

Základní údaje o ovládaných osobách
Základní kapitál ovládaných osob
Členové statutárních orgánů ovládaných osob
Členové dozorčích rad ovládaných osob
Členové jiných kontrolních orgánů ovládaných osob
Kvalifikovaná účast ovládající osoby v ovládaných
osobách
Další práv.osoby s kvalifikovanou účastí na
ovládané osobě
Další fyz.osoby s kvalifikovanou účastí na ovládané
osobě
Zařazení do RKC a metody konsolidace

Základní údaje o přidružených společnostech
Základní kapitál přidružených společností
Členové statutárních orgánů společně řízených
podniků
Členové dozorčích rad společně řízených podniků
Členové jiných kontrol. orgánů společně řízených
podniků
Kvalifikovaná účast ovládající osoby v
přidruž.společnostech
Další práv.osoby s kvalifik.účastí na společně říz.
podniku
Další fyz.osoby s kvalifik.účastí na společně říz.
podniku
Zařazení spol. říz. podniků do RKC a metody
konsolidace



Věcný obsah DO v DS Strana:1/14

KISIFE80Datový soubor:

 VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Základní údaje o ovládající právnické osobě , o orgánech vykonávajících dohled
nad jejich finanční činností a o auditorovi. Vyplňuje ovládající banka, finanční
holdingová společnost, smíšená holdingová společnost.

Základní údaje o ovládající fyzické osobě. Vyplňuje ovládající banka, finanční
holdingová společnost, smíšená holdingová společnost.

Charakteristika:

Charakteristika:

E (ČNB) 8-01Akronym:
Název: Hlášení o struktuře konsolidačního celku

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

KEV0013
KEV0014
KEV0015
KEV0016
KEV0017
KEV0018
KEV0019
KEV0020
KEV0021
KEV0046_001
KEV0022_001
KEV0023_001
KEV0024_001
KEV0025_001
KEV0026_001
KEV0027_001
KEV0028_001
KEV0029_001
KEV0030_001
KEV0031_001
KEV0032_001
KEV0033_001
KEV0034_001

KEV0124
KEV0125
KEV0066
KEV0067
KEV0080
KEV0081
KEV0082
KEV0083

Kód

Kód

Ovládající osoba - typ (OB, FHS nebo SHS)
Název ovládající osoby (1.část plného názvu)
Název ovládající osoby (pokračování plného názvu)
IČO (NIČO) ovládající osoby
Adresa sídla ovládající osoby - ulice, číslo popisné
Adresa sídla ovládající osoby - PSČ
Adresa sídla ovládající osoby - obec
Adresa sídla ovládající osoby - stát
OKEČ ovládající osoby
*Exist.orgánu v zahran. vykon. dohled nad její fin.činností
*Název orgánu vyk.dohled nad její fin.čin.(1.č. pln. názvu)
*Název orgánu vyk. dohled nad její fin.čin.(pokrač.názvu)
*Adresa sídla orgánu vykon.dohled - ulice, číslo popisné
*Adresa sídla orgánu vykon.dohled - PSČ
*Adresa sídla orgánu vykon.dohled - obec
*Adresa sídla orgánu vykon.dohled - stát
*Prováděn vnější audit (ano - ne)
*Název auditora (1. část plného názvu)
*Název auditora (pokračování plného názvu)
*Adresa sídla auditora - ulice, číslo popisné
*Adresa sídla auditora - PSČ
*Adresa sídla auditora - obec
*Adresa sídla auditora - stát

Příjmení osoby
Jméno osoby
Titul fyz. osoby
Rodné číslo
Adresa sídla ovládající fyz.osoby - ulice, číslo popisné
Adresa sídla ovládající fyz.osoby - PSČ
Adresa sídla ovládající fyz.osoby - obec
Adresa sídla ovládající fyz.osoby - stát

Název

Název

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Základní údaje o ovládající osobě - práv. osoba

Základní údaje o ovládající osobě - fyz. osoba

Název:

Název:

KIS80_01

KIS80_02

Datová oblast:

Datová oblast:
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KISIFE80Datový soubor:

Celková hodnota splaceného i dosud nesplaceného upsaného základního kapitálu
ovládající osoby, v Kč.
Vyplňuje ovládající banka, finanční holdingová společnost, smíšená holdingová
společnost.

Základní informace o osobách, které jsou členy statutárního orgánu ovládající
osoby a o společnostech, v jejichž orgánech působí.
Vyplňuje ovládající banka, finanční holdingová společnost, smíšená holdingová
společnost.

Informace o osobách, které jsou členy dozorčí rady ovládající osoby a o
společnostech, v jejichž orgánech působí.
Vyplňuje ovládající banka, finanční holdingová společnost, smíšená holdingová
společnost.

Charakteristika:

Charakteristika:

Charakteristika:

E (ČNB) 8-01Akronym:

Kód

Kód

Název

Název

Hodnota

Hodnota

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Koruna česká, všechny cizí měny
bez Kč

Doména RC_I1
Interval  nad DT a24
Doména nad dat. typem an_35
Interval nad DT n3

Struktura sledovaných měn

Rodné číslo občana
Jméno občana
Titul před jménem
Pořadové číslo

P0019

P0190
P0191
P0192
P0900

KBD0193_001
KBD0194_001
KBD0195_001

KEV0047_001
KEV0037_001
KEV0038_001
KEV0039_001
KEV0040_001
KEV0041_001
KEV0042_001
KEV0043_001
KEV0044_001

KEV0048_001
KEV0037_001

Kód

Kód

Kód

*Základní kapitál upsaný
*Základní kapitál
*Splacený základní kapitál

*Příjmení člena statutárního orgánu
*Název obch.společnosti kde působí (1.část plného názvu)
*Název obch.společnosti kde působí (pokrač.plného názvu)
*IČO obchodní společnosti kde působí
*Adresa sídla společnosti kde působí - ulice, číslo popisné
*Adresa sídla společnosti kde působí - PSČ
*Adresa sídla společnosti kde působí - obec
*Adresa sídla společnosti kde působí - stát
*OKEČ společnosti kde působí (číselník BA0050)

*Příjmení člena dozorčí rady
*Název obch.společnosti kde působí (1.část plného názvu)

Název

Název

Název

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Základní kapitál ovládající osoby

Členové statutárního orgánu ovládající osoby

Členové dozorčí rady ovládající osoby

Název:

Název:

Název:

KIS80_03

KIS80_04

KIS80_05

Datová oblast:

Datová oblast:

Datová oblast:



Věcný obsah DO v DS Strana:3/14

KISIFE80Datový soubor:

Informace o osobách, které jsou členy jiného kontrolního orgánu ovládající osoby
a o společnostech, v jejichž orgánech působí.
Vyplňuje ovládající banka, finanční holdingová společnost, smíšená holdingová
společnost.

Základní údaje o právnických osobách, které mají kvalifikovanou účast na
ovládající osobě, její přímý a nepřímý podíl  na základním kapitálu a
hlasovacích právech ovládající osoby v % podle zákona o bankách,popřípadě jiný
způsob vykonávání rozhodujícího nebo významného vlivu na ovládající osobě.
Vyplňuje ovládající banka, finanční holdingová společnost.

Charakteristika:

Charakteristika:

E (ČNB) 8-01Akronym:

Kód

Kód

Název

Název

Hodnota

Hodnota

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Doména RC_I1
Interval  nad DT a24
Doména nad dat. typem an_35
Interval nad DT n3

Doména RC_I1
Interval  nad DT a24
Doména nad dat. typem an_35
Interval nad DT n3

Rodné číslo občana
Jméno občana
Titul před jménem
Pořadové číslo

Rodné číslo občana
Jméno občana
Titul před jménem
Pořadové číslo

P0190
P0191
P0192
P0900

P0190
P0191
P0192
P0900

KEV0038_001
KEV0039_001
KEV0040_001
KEV0041_001
KEV0042_001
KEV0043_001
KEV0044_001

KEV0049_001
KEV0037_001
KEV0038_001
KEV0039_001
KEV0040_001
KEV0041_001
KEV0042_001
KEV0043_001
KEV0044_001

KEV0084_001
KEV0085_001

Kód

Kód

Kód

*Název obch.společnosti kde působí (pokrač.plného názvu)
*IČO obchodní společnosti kde působí
*Adresa sídla společnosti kde působí - ulice, číslo popisné
*Adresa sídla společnosti kde působí - PSČ
*Adresa sídla společnosti kde působí - obec
*Adresa sídla společnosti kde působí - stát
*OKEČ společnosti kde působí (číselník BA0050)

*Příjmení člena jiného kontrolního orgánu
*Název obch.společnosti kde působí (1.část plného názvu)
*Název obch.společnosti kde působí (pokrač.plného názvu)
*IČO obchodní společnosti kde působí
*Adresa sídla společnosti kde působí - ulice, číslo popisné
*Adresa sídla společnosti kde působí - PSČ
*Adresa sídla společnosti kde působí - obec
*Adresa sídla společnosti kde působí - stát
*OKEČ společnosti kde působí (číselník BA0050)

*Název práv. osoby (1.část plného názvu)
*Název práv. osoby (pokračov.plného názvu)

Název

Název

Název

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Členové jiného kontrolního orgánu ovládající osoby

Práv.osoby s kvalifikovanou účastí na ovládající osobě

Název:

Název:

KIS80_05

KIS80_06

KIS80_07

Datová oblast:

Datová oblast:

Datová oblast:
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KISIFE80Datový soubor:

Základní údaje o fyzických osobách, které mají kvalifikovanou účast na
ovládající osobě, její přímý a nepřímý podíl  na základním kapitálu a
hlasovacích právech ovládající osoby v % podle zákona o bankách,popřípadě jiný
způsob vykonávání rozhodujícího nebo významného vlivu na ovládající osobě.
Vyplňuje ovládající banka, finanční holdingová společnost.

Základní údaje o ovládaných osobách , o orgánech vykonávajících dohled nad
jejich finanční činností a o auditorovi.
Vyplňuje ovládající banka, finanční holdingová společnost, smíšená holdingová
společnost.

Charakteristika:

Charakteristika:

E (ČNB) 8-01Akronym:

Kód

Kód

Název

Název

Hodnota

Hodnota

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Interval nad DT ICO

Doména RC_I1

Identifikační číslo ekonomického
subjektu - IČO

Rodné číslo občana

P0052

P0190

KEV0086_001
KEV0087_001
KEV0088_001
KEV0089_001
KBD0196
KBD0197
KBD0198
KBD0199
KEV0045

KEV0050_001
KEV0051_001
KEV0052_001
KEV0053_001
KEV0054_001
KEV0055_001
KBD0196_001
KBD0197_001
KBD0198_001
KBD0199_001
KEV0045_001

KEV0056
KEV0057
KEV0058

Kód

Kód

Kód

*Adresa práv.osoby - ulice, číslo popisné
*Adresa práv.osoby - PSČ
*Adresa práv.osoby - obec
*Adresa práv.osoby - stát
Přímý podíl na zákl. kapitálu ovládající osoby v %
Nepřímý podíl na zákl. kapitálu ovládající osoby v %
Přímý podíl na hlasov. právech ovládající osoby v %
Nepřímý podíl na hlasov. právech ovládající osoby v %
Jiný způs.vykon.rozh. nebo význam.vlivu na ovládající osobě

*Příjmení fyz. osoby
*Jméno fyz. osoby
*Adresa - ulice, číslo popisné
*Adresa - PSČ
*Adresa - obec
*Adresa - stát
*Přímý podíl na zákl. kapitálu ovládající osoby v %
*Nepřímý podíl na zákl. kapitálu ovládající osoby v %
*Přímý podíl na hlasov. právech ovládající osoby v %
*Nepřímý podíl na hlasov. právech ovládající osoby v %
*Jiný způs.vykon.rozh. nebo význam.vlivu na ovládající osobě

Název ovládané osoby (1.část plného názvu)
Název ovládané osoby (pokračování plného názvu)
Adresa sídla ovládané osoby - ulice, číslo popisné

Název

Název

Název

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Fyz.osoby s kvalifikovanou účastí na ovládající osobě

Základní údaje o ovládaných osobách

Název:

Název:

KIS80_07

KIS80_08

KIS80_11

Datová oblast:

Datová oblast:

Datová oblast:
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KISIFE80Datový soubor:

Celková hodnota splaceného i dosud nesplaceného upsaného základního kapitálu
ovládaných osob, v Kč.
Vyplňuje ovládající banka, finanční holdingová společnost, smíšená holdingová
společnost.

Informace o osobách, které jsou členy statutárního orgánu ovládané osoby a o
společnostech, v jejichž orgánech působí. Informace se uvádějí podle
jednotlivých ovládaných osob. Vyplňuje ovládající banka, finanční holdingová
společnost, smíšená holdingová společnost.

Charakteristika:

Charakteristika:

E (ČNB) 8-01Akronym:

Kód

Kód

Název

Název

Hodnota

Hodnota

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Interval nad DT ICO

Doména nad dat. typem an_35

Koruna česká, všechny cizí měny
bez Kč
Interval nad DT ICO

Doména nad dat. typem an_35

Identifikační číslo ekonomického
subjektu - IČO
Zkrácený název ovládané osoby

Struktura sledovaných měn

Identifikační číslo ekonomického
subjektu - IČO
Zkrácený název ovládané osoby

P0052

P0215

P0019

P0052

P0215

KEV0059
KEV0060
KEV0061
KEV0062
KEV0046
KEV0022
KEV0023
KEV0024
KEV0025
KEV0026
KEV0027
KEV0028
KEV0029
KEV0030
KEV0031
KEV0032
KEV0033
KEV0034

KBD0193
KBD0194
KBD0195

Kód

Kód

Adresa sídla ovládané osoby - PSČ
Adresa sídla ovládané osoby - obec
Adresa sídla ovládané osoby - stát
OKEČ ovládané osoby (v rozsahu BA0050)
Exist.orgánu v zahran. vykon. dohled nad její fin.činností
Název orgánu vyk. dohled nad její fin.čin. (1.č. pln. názvu)
Název orgánu vyk. dohled nad její fin.čin.(pokrač.názvu)
Adresa sídla orgánu vykon.dohled - ulice, číslo popisné
Adresa sídla orgánu vykon.dohled - PSČ
Adresa sídla orgánu vykon.dohled - obec
Adresa sídla orgánu vykon.dohled - stát
Prováděn vnější audit (ano - ne)
Název auditora (1. část plného názvu)
Název auditora (pokračování plného názvu)
Adresa sídla auditora - ulice, číslo popisné
Adresa sídla auditora - PSČ
Adresa sídla auditora - obec
Adresa sídla auditora - stát

Základní kapitál upsaný
Základní kapitál
Splacený základní kapitál

Název

Název

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Základní kapitál ovládaných osob

Členové statutárních orgánů ovládaných osob

Název:

Název:

KIS80_11

KIS80_12

KIS80_13

Datová oblast:

Datová oblast:

Datová oblast:
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KISIFE80Datový soubor:

Informace o osobách, které jsou členy dozorčí rady ovládané osoby a o
společnostech, v jejichž orgánech působí. Informace se uvádějí podle
jednotlivých ovládaných osob. Vyplňuje ovládající banka, finanční holdingová
společnost, smíšená holdingová společnost.

Charakteristika:

E (ČNB) 8-01Akronym:

Kód

Kód

Název

Název

Hodnota

Hodnota

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Interval nad DT ICO

Doména RC_I1
Interval  nad DT a24
Doména nad dat. typem an_35
Doména nad dat. typem an_35
Interval nad DT n3

Interval nad DT ICO

Doména RC_I1
Interval  nad DT a24
Doména nad dat. typem an_35
Doména nad dat. typem an_35
Interval nad DT n3

Identifikační číslo ekonomického
subjektu - IČO
Rodné číslo občana
Jméno občana
Titul před jménem
Zkrácený název ovládané osoby
Pořadové číslo

Identifikační číslo ekonomického
subjektu - IČO
Rodné číslo občana
Jméno občana
Titul před jménem
Zkrácený název ovládané osoby
Pořadové číslo

P0052

P0190
P0191
P0192
P0215
P0900

P0052

P0190
P0191
P0192
P0215
P0900

KEV0047
KEV0037
KEV0038
KEV0039
KEV0040
KEV0041
KEV0042
KEV0043
KEV0044

KEV0048
KEV0037
KEV0038
KEV0039
KEV0040
KEV0041
KEV0042
KEV0043
KEV0044

Kód

Kód

Příjmení člena statutárního orgánu
Název obchodní společnosti (1.část plného názvu)
Název obchodní společnosti (pokrač.plného názvu)
IČO obchodní společnosti
Adresa sídla společnosti - ulice, číslo popisné
Adresa sídla společnosti - PSČ
Adresa sídla společnosti - obec
Adresa sídla společnosti - stát
OKEČ společnosti (číselník BA0050)

Příjmení člena dozorčí rady
Název obchodní společnosti (1.část plného názvu)
Název obchodní společnosti (pokrač.plného názvu)
IČO obchodní společnosti
Adresa sídla společnosti - ulice, číslo popisné
Adresa sídla společnosti - PSČ
Adresa sídla společnosti - obec
Adresa sídla společnosti - stát
OKEČ společnosti (číselník BA0050)

Název

Název

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Členové dozorčích rad ovládaných osobNázev:

KIS80_13

KIS80_14

Datová oblast:

Datová oblast:
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KISIFE80Datový soubor:

Informace o osobách, které jsou členy jiného kontrolního orgánu ovládané osoby a
o společnostech, v jejichž orgánech působí. Informace se uvádějí podle
jednotlivých ovládaných osob. Vyplňuje ovládající banka, finanční holdingová
společnost, smíšená holdingová společnost.

Informace o kvalifikovaných účastech ovládající osoby v ovládaných osobách a
její přímý a nepřímý podíl  na základním kapitálu a hlasovacích právech v %
podle zákona o bankách, popřípadě jiný způsob vykonávání rozhodujícího nebo
významného vlivu na ovládané osobě. Uvádí se podle jednotlivých ovládaných osob.
Vyplňuje ovládající banka, finanční holdingová společnost, smíšená holdingová
společnost.

Charakteristika:

Charakteristika:

E (ČNB) 8-01Akronym:

Kód

Kód

Název

Název

Hodnota

Hodnota

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Interval nad DT ICO

Doména RC_I1
Interval  nad DT a24
Doména nad dat. typem an_35
Doména nad dat. typem an_35
Interval nad DT n3

Interval nad DT ICO

Doména nad dat. typem an_35

Identifikační číslo ekonomického
subjektu - IČO
Rodné číslo občana
Jméno občana
Titul před jménem
Zkrácený název ovládané osoby
Pořadové číslo

Identifikační číslo ekonomického
subjektu - IČO
Zkrácený název ovládané osoby

P0052

P0190
P0191
P0192
P0215
P0900

P0052

P0215

KEV0049
KEV0037
KEV0038
KEV0039
KEV0040
KEV0041
KEV0042
KEV0043
KEV0044

KBD0200_001
KBD0201_001
KBD0202_001
KBD0203_001
KEV0063_001

Kód

Kód

Příjmení člena jiného kontrolního orgánu
Název obchodní společnosti (1.část plného názvu)
Název obchodní společnosti (pokrač.plného názvu)
IČO obchodní společnosti
Adresa sídla společnosti - ulice, číslo popisné
Adresa sídla společnosti - PSČ
Adresa sídla společnosti - obec
Adresa sídla společnosti - stát
OKEČ společnosti (číselník BA0050)

*Přímý podíl na základním kapitálu ovládané osoby v %
*Nepřímý podíl na základním kapitálu ovládané osoby v %
*Přímý podíl na hlasovacích právech ovládané osoby v %
*Nepřímý podíl na hlasovacích právech ovládané osoby v %
*Jiný způs.vykon.rozhod.nebo význam.vlivu na ovládané osobě

Název

Název

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Členové jiných kontrolních orgánů ovládaných osob

Kvalifikovaná účast ovládající osoby v ovládaných osobách

Název:

Název:

KIS80_15

KIS80_16

Datová oblast:

Datová oblast:
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KISIFE80Datový soubor:

Základní údaje o dalších právnických osobách, které mají kvalifikovanou účast na
ovládané osobě, její přímý a nepřímý podíl  na základním kapitálu a hlasovacích
právech ovládané osoby v % podle zákona o bankách, popřípadě jiný způsob
vykonávání rozhodujícího nebo významného vlivu na ovládané osobě. Informace se
uvádějí podle jednotlivých ovládaných osob. Vyplňuje ovládající banka a finanční
holdingová společnost.

Základní údaje o dalších fyzických osobách, které mají kvalifikovanou účast na
ovládané osobě, její přímý a nepřímý podíl  na základním kapitálu a hlasovacích
právech ovládané osoby v % podle zákona o bankách, popřípadě jiný způsob
vykonávání rozhodujícího nebo významného vlivu na ovládané osobě. Informace se
uvádějí podle jednotlivých ovládaných osob . Vyplňuje ovládající banka a
finanční holdingová společnost.

Charakteristika:

Charakteristika:

E (ČNB) 8-01Akronym:

Kód

Kód

Název

Název

Hodnota

Hodnota

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Interval nad DT ICO

Interval nad DT ICO

Doména nad dat. typem an_35
Interval nad DT n3

Interval nad DT ICO

Identifikační číslo ekonomického
subjektu - IČO
IČO souběžně sledovaného
ekonomického subjektu
Zkrácený název ovládané osoby
Pořadové číslo

Identifikační číslo ekonomického
subjektu - IČO

P0052

P0152

P0215
P0900

P0052

KEV0084
KEV0085
KEV0086
KEV0087
KEV0088
KEV0089
KBD0200
KBD0201
KBD0202
KBD0203
KEV0063

KEV0050
KEV0051
KEV0052
KEV0053
KEV0054
KEV0055
KBD0200
KBD0201
KBD0202
KBD0203
KEV0063

Kód

Kód

Název práv. osoby (1.část plného názvu)
Název práv. osoby (pokračov.plného názvu)
Adresa práv.osoby - ulice, číslo popisné
Adresa práv.osoby - PSČ
Adresa práv.osoby - obec
Adresa práv.osoby - stát
Přímý podíl na základním kapitálu ovládané osoby v %
Nepřímý podíl na základním kapitálu ovládané osoby v %
Přímý podíl na hlasovacích právech ovládané osoby v %
Nepřímý podíl na hlasovacích právech ovládané osoby v %
Jiný způs.vykon.rozhod.nebo význam.vlivu na ovládané osobě

Příjmení fyz. osoby
Jméno fyz. osoby
Adresa - ulice, číslo popisné
Adresa - PSČ
Adresa - obec
Adresa - stát
Přímý podíl na základním kapitálu ovládané osoby v %
Nepřímý podíl na základním kapitálu ovládané osoby v %
Přímý podíl na hlasovacích právech ovládané osoby v %
Nepřímý podíl na hlasovacích právech ovládané osoby v %
Jiný způs.vykon.rozhod.nebo význam.vlivu na ovládané osobě

Název

Název

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Další práv.osoby s kvalifikovanou účastí na ovládané osobě

Další fyz.osoby s kvalifikovanou účastí na ovládané osobě

Název:

Název:

KIS80_17

KIS80_18

Datová oblast:

Datová oblast:
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KISIFE80Datový soubor:

Zařazení ovládaných osob do regulovaného konsolidačního celku a metody
konsolidace podle §3, §6 a §8 Vyhlášky ČNB č. 333/2002, která stanoví pravidla
obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě. Vyplňuje
ovládající banka a finanční holdingová společnost.

Základní údaje o přidružených společnostech (společně řízených podnicích) , o
orgánech vykonávajících dohled nad jejich finanční činností a o auditorovi.
Vyplňuje ovládající banka, finanční holdingová společnost, smíšená holdingová
společnost.

Charakteristika:

Charakteristika:

E (ČNB) 8-01Akronym:

Kód

Kód

Název

Název

Hodnota

Hodnota

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Doména RC_I1
Doména nad dat. typem an_35
Interval nad DT n3

Interval nad DT ICO

Souhrn možností zahrnutí
společnosti do RKC
Interval nad DT n3

Rodné číslo občana
Zkrácený název ovládané osoby
Pořadové číslo

Identifikační číslo ekonomického
subjektu - IČO
Zahrnuto do RKC

Pořadové číslo

P0190
P0215
P0900

P0052

P0202

P0900

KEV0064

KEV0068
KEV0069
KEV0070
KEV0071
KEV0072
KEV0073
KEV0074
KEV0090
KEV0091
KEV0092
KEV0093
KEV0094
KEV0095
KEV0096
KEV0097
KEV0098
KEV0099
KEV0100
KEV0101
KEV0102
KEV0103

Kód

Kód

Zkrácený název ovládané osoby

Název přidruž.spol. (1.část plného názvu)
Název přidruž.spol. (pokrač.plného názvu)
Adresa sídla přidr.spol. - ulice, číslo popisné
Adresa sídla přidr.spol. - PSČ
Adresa sídla přidr.spol. - obec
Adresa sídla přidr.spol. - stát
OKEČ přidr.spol. (v rozsahu BA0050)
Exist.orgánu v zahran. vykon. dohled nad fin.činn. přidr.sp.
Název org.vyk.dohled nad fin.čin.přidr.sp.(1.č. pln.názvu)
Název org.vyk.dohled nad fin.čin.přidr.sp.(pokrač.názvu)
Adresa sídla orgánu vyk.dohled - ulice, číslo popisné
Adresa sídla orgánu vyk.dohled - PSČ
Adresa sídla orgánu vyk.dohled - obec
Adresa sídla orgánu vyk.dohled - stát
Prováděn vnější audit přidr.spol.(ano - ne)
Název auditora (1. část plného názvu)
Název auditora (pokrač.plného názvu)
Adresa sídla auditora - ulice, číslo popisné
Adresa sídla auditora - PSČ
Adresa sídla auditora - obec
Adresa sídla auditora - stát

Název

Název

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Zařazení do RKC a metody konsolidace

Základní údaje o přidružených společnostech

Název:

Název:

KIS80_18

KIS80_19

KIS80_21

Datová oblast:

Datová oblast:

Datová oblast:
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KISIFE80Datový soubor:

Celková hodnota splaceného i dosud nesplaceného upsaného základního kapitálu
přidružených společností (společně řízených podniků, v Kč. Vyplňuje ovládající
banka, finanční holdingová společnost, smíšená holdingová společnost.

Informace o osobách, které  jsou členy  statutárnho orgánu společně řízeného
podniku a o společnostech, v jejichž orgánech působí. Informace se uvádějí podle
společně řízených podniků. Vyplňuje ovládající banka a finanční holdingová
společnost.

Charakteristika:

Charakteristika:

E (ČNB) 8-01Akronym:

Kód

Kód

Kód

Název

Název

Název

Hodnota

Hodnota

Hodnota

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Interval nad DT ICO

Doména nad dat. typem an_35

Koruna česká, všechny cizí měny
bez Kč
Interval nad DT ICO

Doména nad dat. typem an_35

Interval nad DT ICO

Identifikační číslo ekonomického
subjektu - IČO
Zkrácený název přidružené
společnosti

Struktura sledovaných měn

Identifikační číslo ekonomického
subjektu - IČO
Zkrácený název přidružené
společnosti

Identifikační číslo ekonomického
subjektu - IČO

P0052

P0220

P0019

P0052

P0220

P0052

KEV0126

KBD0209
KBD0210
KBD0211

KEV0075
KEV0104
KEV0105
KEV0106
KEV0107
KEV0108
KEV0109
KEV0110
KEV0111

Kód

Kód

Kód

Společně řízený podnik (ano - ne)

Základní kapitál upsaný
Základní kapitál
Splacený základní kapitál

Příjmení člena statutár.orgánu společ.říz.podniku
Název společnosti kde působí (1.část plného názvu)
Název společnosti kde působí (pokrač.plného názvu)
IČO společnosti kde působí
Adresa sídla spol. kde působí - ulice, číslo popisné
Adresa sídla spol. kde působí - PSČ
Adresa sídla spol. kde působí - obec
Adresa sídla spol. kde působí - stát
OKEČ společnosti kde působí (číselník BA0050)

Název

Název

Název

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Základní kapitál přidružených společností

Členové statutárních orgánů společně řízených podniků

Název:

Název:

KIS80_21

KIS80_22

KIS80_23

Datová oblast:

Datová oblast:

Datová oblast:
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KISIFE80Datový soubor:

Informace o osobách, které jsou členy dozorčí rady společně řízeného podniku a o
společnostech, v jejichž orgánech působí. Informace se uvádějí podle společně
řízených podniků. Vyplňuje ovládající banka a finanční holdingová společnost.

Informace o osobách, které jsou členy jiného kontrolního orgánu společně
řízeného podniku a o společnostech, v jejichž orgánech působí. Informace se
uvádějí podle společně řízených podniků. Vyplňuje ovládající banka a finanční
holdingová společnost.

Charakteristika:

Charakteristika:

E (ČNB) 8-01Akronym:

Kód

Kód

Název

Název

Hodnota

Hodnota

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Doména RC_I1
Interval  nad DT a24
Doména nad dat. typem an_35
Doména nad dat. typem an_35

Interval nad DT n3

Interval nad DT ICO

Doména RC_I1
Interval  nad DT a24
Doména nad dat. typem an_35
Doména nad dat. typem an_35

Interval nad DT n3

Rodné číslo občana
Jméno občana
Titul před jménem
Zkrácený název společně řízeného
podniku
Pořadové číslo

Identifikační číslo ekonomického
subjektu - IČO
Rodné číslo občana
Jméno občana
Titul před jménem
Zkrácený název společně řízeného
podniku
Pořadové číslo

P0190
P0191
P0192
P0225

P0900

P0052

P0190
P0191
P0192
P0225

P0900

KEV0076
KEV0104
KEV0105
KEV0106
KEV0107
KEV0108
KEV0109
KEV0110
KEV0111

KEV0077
KEV0104
KEV0105
KEV0106
KEV0107
KEV0108
KEV0109
KEV0110

Kód

Kód

Příjmení člena dozorčí rady společ.říz.podniku
Název společnosti kde působí (1.část plného názvu)
Název společnosti kde působí (pokrač.plného názvu)
IČO společnosti kde působí
Adresa sídla spol. kde působí - ulice, číslo popisné
Adresa sídla spol. kde působí - PSČ
Adresa sídla spol. kde působí - obec
Adresa sídla spol. kde působí - stát
OKEČ společnosti kde působí (číselník BA0050)

Příjmení člena jiného kontrol.orgánu společ.říz.podniku
Název společnosti kde působí (1.část plného názvu)
Název společnosti kde působí (pokrač.plného názvu)
IČO společnosti kde působí
Adresa sídla spol. kde působí - ulice, číslo popisné
Adresa sídla spol. kde působí - PSČ
Adresa sídla spol. kde působí - obec
Adresa sídla spol. kde působí - stát

Název

Název

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Členové dozorčích rad společně řízených podniků

Členové jiných kontrol. orgánů společně řízených podniků

Název:

Název:

KIS80_23

KIS80_24

KIS80_25

Datová oblast:

Datová oblast:

Datová oblast:
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KISIFE80Datový soubor:

Informace o kvalifikovaných účastech. ovládající osoby  v přidružených
společnostech a  její přímý a nepřímý podíl  na základním kapitálu a hlasovacích
právech v % podle zákona o bankách, popřípadě jiný způsob vykonávání
rozhodujícího nebo významného vlivu v přidružené společnosti. Uvádí se podle
jednotlivých přidružených společností. Vyplňuje ovládající banka, finanční
holdingová společnost, smíšená holdingová společnost.

Základní údaje o dalších právnických osobách, které mají kvalifikovanou účast na
společně řízeném podniku, její přímý a nepřímý podíl  na základním kapitálu a
hlasovacích právech společně řízeného podniku  v % podle zákona o bankách,
popřípadě jiný způsob vykonávání rozhodujícího nebo významného vlivu na společně
řízeném podniku. Informace se uvádějí podle jednotlivých společně řízených
podniků. Vyplňuje ovládající banka a finanční holdingová společnost.

Charakteristika:

Charakteristika:

E (ČNB) 8-01Akronym:

Kód

Kód

Název

Název

Hodnota

Hodnota

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Interval nad DT ICO

Doména RC_I1
Interval  nad DT a24
Doména nad dat. typem an_35
Doména nad dat. typem an_35

Interval nad DT n3

Interval nad DT ICO

Doména nad dat. typem an_35

Identifikační číslo ekonomického
subjektu - IČO
Rodné číslo občana
Jméno občana
Titul před jménem
Zkrácený název společně řízeného
podniku
Pořadové číslo

Identifikační číslo ekonomického
subjektu - IČO
Zkrácený název přidružené
společnosti

P0052

P0190
P0191
P0192
P0225

P0900

P0052

P0220

KEV0111

KBD0204_001
KBD0205_001
KBD0206_001
KBD0207_001
KEV0078_001

KEV0118
KEV0119
KEV0120
KEV0121
KEV0122

Kód

Kód

Kód

OKEČ společnosti kde působí (číselník BA0050)

*Přímý podíl na základním kapitálu přidruž.společnosti v %
*Nepřímý podíl na základním kapitálu přidruž.společnosti v %
*Přímý podíl na hlasovacích právech přidruž.společnosti v %
*Nepřímý podíl na hlasovacích právech přidruž.společnosti v 
*Jiný způsob vykon.rozhod. nebo význam.vlivu na přidr.spol.

Název právn. osoby (1.část plného názvu)
Název právn. osoby (pokračov.plného názvu)
Adresa právn. osoby - ulice, číslo popisné
Adresa právn. osoby - PSČ
Adresa právn. osoby - obec

Název

Název

Název

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kvalifikovaná účast ovládající osoby v přidruž.společnostech

Další práv.osoby s kvalifik.účastí na společně říz. podniku

Název:

Název:

KIS80_25

KIS80_26

KIS80_27

Datová oblast:

Datová oblast:

Datová oblast:
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KISIFE80Datový soubor:

Základní údaje o dalších fyzických osobách, které mají kvalifikovanou účast na
společně řízeném podniku, její přímý a nepřímý podíl  na základním kapitálu a
hlasovacích právech společně řízeného podniku  v % podle zákona o bankách,
popřípadě jiný způsob vykonávání rozhodujícího nebo významného vlivu na společně
řízeném podniku. Informace se uvádějí podle jednotlivých společně řízených
podniků. Vyplňuje ovládající banka a finanční holdingová společnost.

Charakteristika:

E (ČNB) 8-01Akronym:

Kód

Kód

Název

Název

Hodnota

Hodnota

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Interval nad DT ICO

Interval nad DT ICO

Doména nad dat. typem an_35

Interval nad DT n3

Interval nad DT ICO

Doména RC_I1
Doména nad dat. typem an_35

Interval nad DT n3

Identifikační číslo ekonomického
subjektu - IČO
IČO souběžně sledovaného
ekonomického subjektu
Zkrácený název společně řízeného
podniku
Pořadové číslo

Identifikační číslo ekonomického
subjektu - IČO
Rodné číslo občana
Zkrácený název společně řízeného
podniku
Pořadové číslo

P0052

P0152

P0225

P0900

P0052

P0190
P0225

P0900

KEV0123
KBD0204
KBD0205
KBD0206
KBD0207
KEV0078

KEV0112
KEV0113
KEV0114
KEV0115
KEV0116
KEV0117
KBD0204
KBD0205
KBD0206
KBD0207
KEV0078

Kód

Kód

Adresa právn. osoby - stát
Přímý podíl na základním kapitálu společ.říz.podniku v %
Nepřímý podíl na základním kapitálu společ.říz.podniku v %
Přímý podíl na hlasovacích právech společ.říz.podniku v %
Nepřímý podíl na hlasovacích právech společ.říz.podniku v %
Jiný způsob vykon.rozhod. nebo význam.vlivu na SŘP

Příjmení fyzické osoby
Jméno fyzické osoby
Adresa fyzické osoby - ulice, číslo popisné
Adresa fyzické osoby - PSČ
Adresa fyzické osoby - obec
Adresa fyzické osoby - stát
Přímý podíl na základním kapitálu společ.říz.podniku v %
Nepřímý podíl na základním kapitálu společ.říz.podniku v %
Přímý podíl na hlasovacích právech společ.říz.podniku v %
Nepřímý podíl na hlasovacích právech společ.říz.podniku v %
Jiný způsob vykon.rozhod. nebo význam.vlivu na SŘP

Název

Název

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Další fyz.osoby s kvalifik.účastí na společně říz. podnikuNázev:

KIS80_27

KIS80_28

Datová oblast:

Datová oblast:
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KISIFE80Datový soubor:

Zařazení společně řízených podniků do regulovaného konsolidačního celku a metody
konsolidace podle §3, §6 a §8 Vyhlášky ČNB č. 333/2002, která stanoví pravidla
obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě. Vyplňuje
ovládající banka a finanční holdingová společnost.

Charakteristika:

E (ČNB) 8-01Akronym:

Kód Název Hodnota
Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Interval nad DT ICO

Souhrn možností zahrnutí
společnosti do RKC
Interval nad DT n3

Identifikační číslo ekonomického
subjektu - IČO
Zahrnuto do RKC

Pořadové číslo

P0052

P0202

P0900

KEV0079
Kód

Zkrácený název spol. řízeného podniku
Název

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Zařazení spol. říz. podniků do RKC a metody konsolidaceNázev:
KIS80_29Datová oblast:
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