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VUS (ČNB) 1-12Akronym:

 ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Přehled stavu vkladů a úvěrů přijatých od klientů - rezidentů ČR (bez vládních a
finančních institucí) ke konci měsíce (ve vazbě na  "Měsíční výkaz o vkladech a
úvěrech klientů VST(ČNB)11-12" (RISIFE61)) v členění dle propočtené úrokové
sazby (tzv. anualizované sjednané sazby, případně úzce definované efektivní
úrokové sazby),  sektorů klientů, vybraných měn, typů vkladů a smluvní/původní
splatnosti.

Charakteristika:

Části datového souboru:

SISIFE01Kód:

Měsíční výkaz o úrokových sazbách přijatých vkladů a úvěrůNázev:

1 - Úrokové sazby přijatých vkladů a úvěrůČást:
Přiřazené datové oblasti:
Pořadí Kód Název
1 SIS01_01 Úrokové sazby ze stavů obchodů - přijaté vklady a

úvěry
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SISIFE01Datový soubor:

 VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Objemy vkladů a úvěrů přijatých od klientů - rezidentů ČR dané bilančními
zůstatky ke konci měsíce v členění dle propočtené úrokové sazby,  tj.
anualizované sjednané sazby, případně (zejména u komplexnějších produktů) úzce
definované efektivní úrokové sazby  (výše sazby s přesností na 2 desetinná
místa), sektorů klientů (nefinanční podniky, domácnosti, neziskové instituce
sloužící domácnostem - rezidenti ČR), vybraných měn (CZK, EUR, USD), typů vkladů
(podrobné členění typů vkladů a přijatých úvěrů vycházející z členění v "
Měsíčním výkazu o vkladech a úvěrech klientů VST(ČNB)11-12"), smluvní/původní
splatnosti  (hranice pásem:  netermínováno, 1 den, 3 měsíce, 1 rok, 2 roky, 5
let).

Charakteristika:

VUS (ČNB) 1-12Akronym:
Název: Měsíční výkaz o úrokových sazbách přijatých vkladů a úvěrů

Kód Název Hodnota
Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Interval nad DT p3_2

CZK,EUR a USD
Vklady a úvěry celkem
Nefinanční podniky,domácnosti a
nezisk.inst. sloužící domác.

Propočtená úroková sazba v
procentech
Struktura sledovaných měn
Typ vkladu
Objekt vykazování podle sektorů
ESA95

P0017

P0019
P0024
P0036

EPR1383_001
EPR1383_002
EPR1383_003
EPR1383_004
EPR1383_005
EPR1383_010
EPR1383_009

Kód
Vklady od klientů netermínované
Vklady a úvěry od klientů termínované do 1 dne včetně
Vklady a úvěry od klientů termínované nad 1den do 3 měs. vč.
Vklady a úvěry od klientů termínované nad 3 měs.do 1roku vč.
Vklady a úvěry od klientů termínované nad 1 rok do 2 let vč.
Vklady a úvěry od klientů termínované nad 2roky do 5 let vč.
Vklady a úvěry od klientů termínované nad 5 let

Název
Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Úrokové sazby ze stavů obchodů - přijaté vklady a úvěryNázev:
SIS01_01Datová oblast:
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VUS (ČNB) 2-12Akronym:

 ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Přehled stavu  úvěrů poskytnutých klientům a ostatních obdobných pohledávek za
klienty - rezidenty ČR (bez vládních a finančních institucí) jako bilanční
zůstatky ke konci měsíce (ve vazbě na "Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za
klienty VST(ČNB)1-12" (RISIFE31)) v členění dle propočtené úrokové sazby (tzv.
anualizované sjednané sazby, případně úzce definované efektivní úrokové sazby),
sektorů klientů, vybraných měn, typů úvěrů, smluvní/původní splatnosti a doby po
splatnosti  a restrukturalizace pohledávky.

Charakteristika:

Části datového souboru:

SISIFE02Kód:

Měsíční výkaz o úrokových sazbách poskytnutých úvěrůNázev:

1 - Úrokové sazby poskytnutých úvěrůČást:
Přiřazené datové oblasti:
Pořadí Kód Název
1 SIS02_01 Úrokové sazby ze stavů obchodů - poskytnuté úvěry
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SISIFE02Datový soubor:

 VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Objemy úvěrů poskytnutých klientům a ostatních obdobných pohledávek za klienty -
rezidenty ČR dané bilančními zůstatky ke konci měsíce v členění dle propočtené
úrokové sazby tzv. anualizované sjednané sazby, případně (zejména u
komplexnějších produktů) úzce definované efektivní úrokové sazby  (výše sazby s
přesností na 2 desetinná místa), sektorů klientů (nefinanční podniky,
domácnosti, neziskové instituce sloužící domácnostem - rezidenti ČR), vybraných
měn (CZK, EUR, USD), typů úvěrů (podrobné členění typů úvěrů vycházejících z
členění v "Mesíčním výkaze o úvěrech a pohledávkách za klienty VST(ČNB)1-12",
smluvní/původní splatnosti (hranice pásem: 1 rok, 5 let) a doby po splatnosti
(hranice pásem:  3 měsíce (včetně do splatnosti), 6 měsíců a 12 měsíců) a
restrukturalizace pohledávky.

Charakteristika:

VUS (ČNB) 2-12Akronym:
Název: Měsíční výkaz o úrokových sazbách poskytnutých úvěrů

Kód Název Hodnota
Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Interval nad DT p3_2

CZK,EUR a USD
Úvěry a vklady celkem
Nefinanční podniky,domácnosti a
nezisk.inst. sloužící domác.
Doba do splatnosti  v členění pro
výkazy SISIFE
Ano , ne

Propočtená úroková sazba v
procentech
Struktura sledovaných měn
Typ úvěru
Objekt vykazování podle sektorů
ESA95
Doba po splatnosti pohledávek

Restrukturalizovaná pohledávka

P0017

P0019
P0021
P0036

P0063

P0901

EAR1482_001
EAR1482_006
EAR1482_004

Kód
Úvěry a ost.pohled.za klienty se splat.do 1roku vč. neterm.
Úvěry a ost.pohled.za klienty se splat.nad 1rok do 5let vč.
Úvěry a ostat.pohledávky za klienty se splatností nad 5 let

Název
Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Úrokové sazby ze stavů obchodů - poskytnuté úvěryNázev:
SIS02_01Datová oblast:
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VUS (ČNB) 3-12Akronym:

 ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Přehled stavu bankou emitovaných neobchodovatelných dluhových cenných papírů v
držení rezidentů ČR (bez finančních a vládních institucí) ke konci měsíce (ve
vazbě na rozvahový "Měsíční výkaz o cenných papírech emitovaných bankou
VST(ČNB)22-12" (RISIFE22)) v členění dle propočtené úrokové sazby (tzv.
anualizované sjednané sazby, případně úzce definované efektivní úrokové sazby),
sektorů držitelů, vybraných měn, druhů cenných papírů, původně stanovené
splatnosti při emisi a objemů bankou držených neobchodovatelných dluhových
cenných papírů emitovaných nebankovními subjekty - rezidenty ČR (bez finančních
a vládních institucí) ke konci měsíce (ve vazbě na rozvahový "Měsíční výkaz o
cenných papírech a účastech v držení banky VST(ČNB21-12" (RISIFE21)) v členění
dle propočtené úrokové sazby (tzv. anualizované sjednané sazby, případně úzce
definované efektivní úrokové sazby), sektorů emitentů, vybraných měn, druhů
cenného papíru a původně stanovené splatnosti při emisi.

Charakteristika:

Části datového souboru:

SISIFE03Kód:

Měsíční výkaz o úrokových sazbách neobch.dluh.cenných papírůNázev:

1 - Úrokové sazby emit.neobchod.cenných papírů

2 - Úrokové sazby držených neobchod.cen. papírů

Část:

Část:

Přiřazené datové oblasti:

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí

Pořadí

Kód

Kód

Název

Název

1

1

SIS03_01

SIS03_02

Úrokové sazby ze stavů obchodů -
emit.neobchod.cenné papíry

Úrokové sazby ze stavů obchodů - držené
neobchod.cen. papíry
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SISIFE03Datový soubor:

 VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Objemy bankou emitovaných neobchodovatelných dluhových cenných papírů v držení
rezidentů ČR dané  bilančními  zůstatky ke konci měsíce v členění dle
propočtené úrokové sazby,  tj. anualizované sjednané sazby, případně (zejména u
komplexnějších produktů) úzce definované efektivní úrokové sazby (výše sazby s
přesností na 2 desetinná místa), sektorů držitelů (nefinanční podniky,
domácnosti, neziskové instituce sloužící domácnostem - rezidenti ČR), vybraných
měn (CZK, EUR, USD), druhů cenných papírů (depozitní směnky, ostatní směnky,
neobchodovatelné dluhopisy), původně stanovené splatnosti při emisi (hranice
pásem: 1 rok, 2 roky, 5 let).

Objemy bankou držených neobchodovatelných dluhových cenných papírů emitovaných
nebankovními subjekty - rezidenty ČR dané bilančními  zůstatky ke konci období v
členění dle propočtené úrokové sazby,  tj. anualizované sjednané sazby, případně
(zejména u komplexnějších produktů) úzce definované efektivní úrokové sazby
(výše sazby s přesnotí na 2 desetinná místa), sektorů emitentů (nefinanční
podniky, domácnosti, neziskové instituce sloužící domácnostem - rezidenti ČR),
vybraných měn (CZK, EUR, USD), druhů cenných papírů (depozitní směnky, ostatní
směnky, neobchodovatelné dluhopisy), původně stanovené splatnosti při emisi
(hranice pásem: 1 rok, 5 let).

Charakteristika:

Charakteristika:

VUS (ČNB) 3-12Akronym:
Název: Měsíční výkaz o úrokových sazbách neobch.dluh.cenných papírů

Kód

Kód

Název

Název

Hodnota

Hodnota

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Interval nad DT p3_2

CZK,EUR a USD
Nefinanční podniky,domácnosti a
nezisk.inst. sloužící domác.
Neobchodovatelné CP

Interval nad DT p3_2

CZK,EUR a USD
Nefinanční podniky,domácnosti a
nezisk.inst. sloužící domác.
Neobchodovatelné CP

Propočtená úroková sazba v
procentech
Struktura sledovaných měn
Objekt vykazování podle sektorů
ESA95
Druh cenného papíru

Propočtená úroková sazba v
procentech
Struktura sledovaných měn
Objekt vykazování podle sektorů
ESA95
Druh cenného papíru

P0017

P0019
P0036

P0088

P0017

P0019
P0036

P0088

EPR1390_008
EPR1390_009
EPR1390_013
EPR1390_012

EAR1483_009
EAR1483_014
EAR1483_013

Kód

Kód

*Emitované neobchod.dluhové cenné papíry do 1 roku vč.
*Emitované neobchod. dluhové cenné papíry nad 1 do 2 let vč.
*Emitované neobchod dluh. cenné papíry nad 2 do 5 let vč.
*Emitované neobchod.dluhové cenné papíry nad 5 let

*Neobchod. dluh. cenné papíry v držení banky do 1 roku vč.
*Neobchod.dluh.cenné papíry v drž. banky nad 1 do 5 let vč.
*Neobchod. dluh.cenné papíry v držení banky nad 5 let

Název

Název

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Úrokové sazby ze stavů obchodů - emit.neobchod.cenné papíry

Úrokové sazby ze stavů obchodů - držené neobchod.cen. papíry

Název:

Název:

SIS03_01

SIS03_02

Datová oblast:

Datová oblast:
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VUS (ČNB) 11-12Akronym:

 ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Přehled objemů přijatých vkladů a  úvěrů jako výsledků nových obchodů sjednaných
mezi bankou a klienty - rezidenty ČR (bez finančních a vládních institucí) v
průběhu sledovaného měsíce v členění dle propočtené úrokové sazby (tzv.
anualizované sjednané sazby, případně úzce definované efektivní úrokové sazby) ,
sektorů klientů, vybraných měn, typu vkladu a smluvní/původní splatnosti.

Charakteristika:

Části datového souboru:

SISIFE11Kód:

Měsíční výkaz o úrokových sazbách nově přijat.vkladů a úvěrůNázev:

1 - Úrokové sazby z nově přijatých vkladů a úvěrůČást:
Přiřazené datové oblasti:
Pořadí Kód Název
1 SIS11_01 Úrokové sazby z nových obchodů - přijaté vklady a

úvěry
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SISIFE11Datový soubor:

 VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Objemy přijatých vkladů a  úvěrů jako výsledků nových obchodů (tj. nových smluv
a nových jednání s klienty vztahujících se k těmto smlouvám) sjednaných mezi
bankou a klienty - rezidenty ČR (bez finančních a vládních institucí) v průběhu
sledovaného měsíce v členění dle propočtené úrokové sazby, tj. anualizované
sjednané sazby, případně (zejména u komplexnějších produktů) úzce definované
efektivní úrokové sazby (výše sazby s přesností na 2 desetinná místa), sektorů
klientů (nefinančnní podniky, domácnosti, neziskové instituce sloužící
domácnostem - rezidenti ČR), vybraných měn (CZK, EUR, USD), typů vkladů a
smluvní/původní splatnosti (hranice pásem: 1 den, 1 rok, 2 roky, 5 let).

Charakteristika:

VUS (ČNB) 11-12Akronym:
Název: Měsíční výkaz o úrokových sazbách nově přijat.vkladů a úvěrů

Kód Název Hodnota
Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Interval nad DT p3_2

CZK,EUR a USD
Přijaté vklady pro nové obchody
Nefinanční podniky,domácnosti a
nezisk.inst. sloužící domác.

Propočtená úroková sazba v
procentech
Struktura sledovaných měn
Typ vkladu
Objekt vykazování podle sektorů
ESA95

P0017

P0019
P0024
P0036

EPN0001_001
EPN0001_002
EPN0001_003
EPN0001_004
EPN0001_005

Kód
Úvěry přijaté v nových repo obchodech do jednoho dne včetně
Vklady a úvěry přij.v nových obch.nad 1 den až do 1 roku vč.
Vklady a úvěry přij.v nových obch.nad 1 rok až do 2 let vč.
Vklady a úvěry přij.v nových obch.nad 2 roky až do 5 let vč.
Vklady a úvěry přij. v nových obchodech nad 5 let

Název
Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Úrokové sazby z nových obchodů - přijaté vklady a úvěryNázev:
SIS11_01Datová oblast:
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VUS (ČNB) 12-12Akronym:

 ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Přehled objemů poskytnutých úvěrů jako výsledků nových obchodů sjednaných mezi
bankou a klienty - rezidenty ČR (bez finančních a vládních institucí) v průběhu
sledovaného měsíce v členění podle propočtené úrokové sazby (tzv. anualizované
sjednané sazby, případně úzce definované efektivní úrokové sazby), sektorů
klientů, vybraných měn, typů úvěrů, doby fixace úrokové sazby a  výše úvěru a 
přehled objemů poskytnutých úvěrů domácnostem - rezidentům ČR na spotřebu a na
nákup a úpravy nemovitostí v nových obchodech v členění podle roční procentní
sazby nákladů, subsektorů domácností, vybraných měn a typů úvěrů.

Charakteristika:

Části datového souboru:

SISIFE12Kód:

Měsíční výkaz o úrokových sazbách nově poskytnutých úvěrůNázev:

1 - Úrokové sazby nově poskytnutých úvěrů

2 - Roční procentní sazby nákladů nově poskytnutých úvěrů

Část:

Část:

Přiřazené datové oblasti:

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí

Pořadí

Kód

Kód

Název

Název

1

1

SIS12_01

SIS12_02

Úrokové sazby z nových obchodů - poskytnuté úvěry

Roční procentní sazby nákladů nových úvěrových
obchodů
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SISIFE12Datový soubor:

 VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Objem poskytnutých úvěrů jako výsledků nových obchodů (t.j. nově uzavřených
smluv a nových ujednání vztahujících se k dříve uzavřeným smlouvám) sjednaných
mezi bankou a klienty - rezidenty ČR (bez finančních a vládních institucí) v
průběhu sledovaného měsíce v  členění dle propočtené úrokové sazby, tj.
anualizované sjednané sazby, případně (zejména u komplexnějších produktů) úzce
definované efektivní úrokové sazby (výše sazby s přesností na 2 desetinná
místa). sektorů klientů (nefinančnní podniky, domácnosti, neziskové instituce
sloužící domácnostem - rezidenti ČR), vybraných měn (CZK, EUR, USD), typů
vkladů, doby fixace sazby  (hranice pásem: 1 rok, 5 let, 10 let) a výše úvěru
(do 30 mil CZK a nad 30 mil CZK).                             

Objem poskytnutých úvěrů na spotřebu a na nákup a úpravy nemovitostí jako
výsledků nových obchodů (t.j. nově uzavřených smluv a nových ujednání
vztahujících se k dříve uzavřeným smlouvám) sjednaných mezi bankou a domácnostmi
- rezidenty ČR v průběhu sledovaného měsíce v členění dle roční procentní sazby
nákladů (výše sazby s přesností na 2 desetinná místa), subsektorů domácností
(obyvatelstvo, živnosti), vybraných měn (CZK, EUR, USD) a typů úvěrů (podrobné
členění vybraných typů úvěrů týkajících se spotřebních úvěrů a úvěrů na
bydlení).

Charakteristika:

Charakteristika:

VUS (ČNB) 12-12Akronym:
Název: Měsíční výkaz o úrokových sazbách nově poskytnutých úvěrů

Kód Název Hodnota
Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Interval nad DT p3_2

CZK,EUR a USD
Úvěry a vklady celkem
Nefinanční podniky,domácnosti a
nezisk.inst. sloužící domác.
Ano , ne

Propočtená úroková sazba v
procentech
Struktura sledovaných měn
Typ úvěru
Objekt vykazování podle sektorů
ESA95
Restrukturalizovaná pohledávka

P0017

P0019
P0021
P0036

P0901

EAN0002_001
EAN0002_002
EAN0002_003
EAN0002_004
EAN0002_005
EAN0002_006
EAN0002_007
EAN0002_008

EAN0001_001
EAN0001_002

Kód

Kód

Úvěry v nov.obch. do 30 mil CZK, float. a s fix.do 1 rok vč.
Úvěry v nov.obch.do 30 mil.CZK,s fix.nad 1 rok do 5 let vč.
Úvěry v nov.obch.do 30 mil.CZK,s fix.nad 5 let do 10 let vč
Úvěry v nov.obch.do 30 mil.CZK,s fix.nad 10 let
Úvěry v nov.obch.nad 30 mil.CZK ,float a s fix.do 1 rok vč.
Úvěry v nov.obch.nad 30 mil.CZK,s fix.nad 1 rok do 5 let vč.
Úvěry v nov.obch.nad 30 mil.CZK,s fix.nad 5 let do 10 let vč
Úvěry v nov.obch. nad 30 mil.CZK,s fix.nad 10 let

Úvěry domácnostem - obyvatelstvu spotřeb. a na nemov.
Úvěry domácnostem - živnostem na nemovitosti

Název

Název

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Úrokové sazby z nových obchodů - poskytnuté úvěry

Roční procentní sazby nákladů nových úvěrových obchodů

Název:

Název:

SIS12_01

SIS12_02

Datová oblast:

Datová oblast:
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SISIFE12Datový soubor: VUS (ČNB) 12-12Akronym:

Kód Název Hodnota
Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

CZK,EUR a USD
Spotřebitelské úvěry a úvěry
domácnostem (nákup nemovitostí)
Interval nad DT p3_2
Ano , ne

Struktura sledovaných měn
Typ úvěru

Roční procentní sazba nákladů
Restrukturalizovaná pohledávka

P0019
P0021

P0117
P0901

SIS12_02Datová oblast:
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VUS (ČNB) 13-12Akronym:

 ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Přehled objemů bankou emitovaných neobchodovatelných dluhových cenných papírů
prodaných v nových obchodech sjednaných mezi bankou a rezidenty ČR (jinými než
finanční a vládní instituce) v průběhu sledovaného měsíce v členění podle
propočtené úrokové sazby (tzv. anualizované sjednané sazby, případně úzce
definované efektivní úrokové sazby), sektorů držitelů, vybraných měn, typu
cenného papíru a  původně stanovené splatnosti při emisi a 
přehled objemů bankou nově v primárních emisích nakoupených neobchodovatelných
dluhových cenných papírů emitovaných nebankovními subjekty - rezidenty ČR (bez
finančních a vládních institucí) v průběhu sledovaného  měsíce v členění dle
propočtené úrokové sazby (tzv. anualizované sjednané sazby, případně úzce
definované efektivní úrokové sazby), sektorů emitentů, vybraných měn, typů
cenných papírů a původně stanovené splatnosti při emisi.

Charakteristika:

Části datového souboru:

SISIFE13Kód:

Měs. výkaz o úrok.sazbách neob.dluh.CP v nových obchodechNázev:

1 - Úrokové sazby emitovaných neobch.cen.papírů

2 - Úrokové sazby nakoupených neobch.cen.papírů

Část:

Část:

Přiřazené datové oblasti:

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí

Pořadí

Kód

Kód

Název

Název

1

1

SIS13_01

SIS13_02

Úrokové sazby z nových obchodů - emit. neobchod.
cen. papíry

Úrokové sazby z nových obchodů - nakoup. neobch.
cen. papíry
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SISIFE13Datový soubor:

 VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Objem bankou emitovaných neobchodovatelných dluhových cenných papírů, které byly
prodány rezidentům v ČR (jiným než finančním a vládním institucím) v nových
obchodech v průběhu sledovaného měsíce v členění dle propočtené úrokové sazby
(výše sazby s přesností na 2 desetinná místa), sektorů klientů (nefinanční
podniky, domácnosti, neziskové instituce sloužící domácnostem - rezidenti ČR),
vybraných měn (CZK, EUR, USD), druhů cenných  papírů (depozitní směnky, ostatní
směnky, neobchodovatelné dluhopisy) a původní splatnosti stanovené při emisi
(hranice pásem: 1 rok, 2 roky, 5 let).

Objem neobchodovatelných dluhových cenných papírů emitovaných nebankovními
subjekty - rezidenty ČR (bez finančních a vládních institucí) nakoupených bankou
v primárních emisích v průběhu sledovaného měsíce  v členění dle propočtené
úrokové sazby (výše sazby s přesností na 2 desetinná místa), sektorů emitentů
(nefinanční podniky, domácnosti, neziskové instituce sloužící domácnostem -
rezidenti ČR), vybraných měn (CZK, EUR, USD), druhů cenných  papírů (depozitní
směnky, ostatní směnky, neobchodovatelné dluhopisy) a původní splatnosti
stanovené při emisi (hranice pásem: 1 rok, 5 let, 10 let).

Charakteristika:

Charakteristika:

VUS (ČNB) 13-12Akronym:
Název: Měs. výkaz o úrok.sazbách neob.dluh.CP v nových obchodech

Kód

Kód

Název

Název

Hodnota

Hodnota

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Interval nad DT p3_2

CZK,EUR a USD
Nefinanční podniky,domácnosti a
nezisk.inst. sloužící domác.
Neobchodovatelné CP

Interval nad DT p3_2

CZK,EUR a USD
Nefinanční podniky,domácnosti a
nezisk.inst. sloužící domác.
Neobchodovatelné CP

Propočtená úroková sazba v
procentech
Struktura sledovaných měn
Objekt vykazování podle sektorů
ESA95
Druh cenného papíru

Propočtená úroková sazba v
procentech
Struktura sledovaných měn
Objekt vykazování podle sektorů
ESA95
Druh cenného papíru

P0017

P0019
P0036

P0088

P0017

P0019
P0036

P0088

EPN0002_001
EPN0002_002
EPN0002_003
EPN0002_004

EAN0003_001
EAN0003_002
EAN0003_003

Kód

Kód

Emit. neobch. CP - splatnost do 1 roku včetně
Emit. neobch. CP - splatnost nad 1 rok až do 2 let včetně
Emit. neobch. CP - splatnost nad 2 roky až do 5 let včetně
Emit. neobch. CP - splatnost nad 5 let

Nakoup. neobch. CP - splatnost do 1 roku včetně
Nakoup. neobch. CP - splatnost nad 1 rok až do 5 let včetně
Nakoup. neobch. CP - splatnost nad 5 let

Název

Název

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Úrokové sazby z nových obchodů - emit. neobchod. cen. papíry

Úrokové sazby z nových obchodů - nakoup. neobch. cen. papíry

Název:

Název:

SIS13_01

SIS13_02

Datová oblast:

Datová oblast:
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