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BD (ČNB) 25-04Akronym:

 POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Hlášení o souhrnné výši pohledávek (z poskytnutých úvěrů a uložených vkladů a
jiných pohledávek) a závazků (z přijatých vkladů a úvěrů, včetně vkladových
certifikátů a vkladních listů a obdobných závazků) za 15 největších úvěrových
institucí a 15 největších jiných osob než úvěrových institucí (tj. vládní
instituce a ostatní klienti), v Kč nebo přepočtu na Kč. Pohledávky jsou uváděny
v hodnotě před znehodnocením, tj. v hodnotě před kompenzací o opravné položky  a
před snížením reálné hodnoty.

Charakteristika:

Části datového souboru:

DISIFE25Kód:

Hlášení o koncentraci úvěrů a vkladůNázev:

P0002

P0046

P0053

Kód
Vykazující subjekt - banka,
nebankovní subjekt
Rozsah vykazování podle
území
Stav ke dni

Název parametru
E

E

E

O
Banky a pobočky zahraničních
bank působící v ČR bez ČNB
Údaje za Českou republiku a
zahraničí
Datum ve tvaru YYYYMMDD z
přípustného intervalu

Název hodnotyHodnota
ZKOMBAN

ZSVET

d1_I1

P0012
P0060

Kód
Periodicita
Termín předkládání

Název parametru
=
E

O
04
ZQ_73

Hodnota
Čtvrtletní
Do 29. kalend. dne po konci 1.-
3.Q, do 10.2. za 4Q,

Název hodnoty
Výčet a konkretizace organizačních parametrů datového souboru:

Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru:

1 - Pohledávky z poskytnutých úvěrů a uložených vkladů

2 - Závazky z přijatých vkladů a úvěrů

Část:

Část:

Přiřazené datové oblasti:

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí

Pořadí

Kód

Kód

Název

Název

1
2

1
2

DIS25_01
DIS25_02

DIS25_03
DIS25_04

Největší pohledávky za úvěrovými institucemi
Největší pohledávky za j. osobami než úvěrovými
institucemi

Největší vklady a úvěry od úvěrových institucí
Největší vklady a úvěry od j. osob než úvěrových
institucí

Poznámka:

1.0 PlatnýStav: 01.01.2007Platnost od:
ČNBZdroj:

Verze:

Šípová/odb.416Garant metodického popisu:
Žulavská/odb.535Garant věcného obsahu    :

Název          :
VP_DISIFE25_1Vykaz.povinnost:
Vykazovací povinnost pro DISIFE25
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DISIFE25Datový soubor:

 POPIS DATOVÝCH OBLASTÍ PRO DATOVÝ SOUBOR

Přehled 15 úvěrových institucí vůči nimž má vykazující subjekt nejvyšší souhrnnou výši pohledávek, tj. pohledávek
splatných na požádání a ostatních pohledávek v pořadí podle jejich velikosti. Za každou úvěrovou instituci je uveden
souhrn jejich pohledávek v hodnotě před znehodnocením (tj. hodnota před kompenzací o opravné položky a před snížením
reálné hodnoty).

Charakteristika:

DIS25_01
Název: Největší pohledávky za úvěrovými institucemi

BD (ČNB) 25-04Akronym:

Datová oblast:

Název: Hlášení o koncentraci úvěrů a vkladů

Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty
Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Koruna česká
Poslední den sledovaného čtvrtletí
Skutečnost
Okamžikový údaj (stav)
Úvěrové instituce (rezidenti a
nerezidenti)
Hodnota před znehodnocením

Položka : CZK
Položka : 120
Položka : 100
Položka : 001
Položka : S_RNUVIN

Položka : 14

Jednotka veličiny
Časová charakteristika
Povaha hodnoty ukazatele
Typ ukazatele
Objekt vykazování podle sektorů ESA95

Ocenění aktiv/pasiv

P0009
P0011
P0013
P0014
P0036

P0186

Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty
Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

Doména nad dat. typem an_35
Interval nad DT an10

Několik : an_35_I1
Několik : an10_I1

Zkrácený název právnické osoby
Identifikační číslo ekonomického
subjektu - IČO

P0200
P1052

ABD0566
Kód

Pohledávky z úvěrů a vkladů
Název

Výčet informačních prvků v datové oblasti:
Datový typ údajů

n11 3T - n14 (11čís. znaků + 3 des. místa v násobku  tisíc)
Datový typ údajů v datové oblasti:
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DISIFE25Datový soubor:

1.0 PlatnýStav: 01.01.2007Platnost od:
ČNBZdroj: Šípová / odb.416Garant:

Verze:

Poznámka:

DIS25_01

BD (ČNB) 25-04Akronym:

Datová oblast:

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:
Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.
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DISIFE25Datový soubor:

Přehled 15 jiných než úvěrových institucí (tj. vládní instituce a ostatní klienti - právnické nebo fyzické osoby) vůči
nimž má vykazující subjekt nejvyšší souhrnnou výši pohledávek, tj. pohledávek splatných na požádání a ostatních pohledávek
v pořadí podle jejich velikosti. Za každou jinou než úvěrovou nstituci je uveden souhrn jejich pohledávek v hodnotě před
znehodnocením (tj. hodnota před kompenzací o opravné položky a před snížením reálné hodnoty).

Charakteristika:

DIS25_02
Název: Největší pohledávky za j. osobami než úvěrovými institucemi

BD (ČNB) 25-04Akronym:

Datová oblast:

Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty
Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Koruna česká
Poslední den sledovaného čtvrtletí
Skutečnost
Okamžikový údaj (stav)
Rezidenti a nerezidenti bez úvěrových
institucí a CB
Hodnota před znehodnocením

Položka : CZK
Položka : 120
Položka : 100
Položka : 001
Položka : S_RNBUIACB

Položka : 14

Jednotka veličiny
Časová charakteristika
Povaha hodnoty ukazatele
Typ ukazatele
Objekt vykazování podle sektorů ESA95

Ocenění aktiv/pasiv

P0009
P0011
P0013
P0014
P0036

P0186

Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty
Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

Doména nad dat. typem an_35

Interval nad DT an10

Několik : an_35_I1

Několik : an10_I1

Jméno fyzické osoby / zkr. název
právnické osoby
Datum narození (RRMMDD) občana nebo IČO

P0097

P0158

ABD0567
Kód

Pohledávky z úvěrů
Název

Výčet informačních prvků v datové oblasti:
Datový typ údajů

n11 3T - n14 (11čís. znaků + 3 des. místa v násobku  tisíc)
Datový typ údajů v datové oblasti:
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DISIFE25Datový soubor:

1.0 PlatnýStav: 01.01.2007Platnost od:
ČNBZdroj: Šípová / odb.416Garant:

Verze:

Poznámka:

DIS25_02

BD (ČNB) 25-04Akronym:

Datová oblast:

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:
Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.
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DISIFE25Datový soubor:

Přehled 15 úvěrových institucí  vůči nimž má vykazující subjekt nejvyšší souhrnnou výši závazků (splatných na požádání a
ostatních) v pořadí podle jejich velikosti.  Za každou úvěrovou instituci je uveden souhrn jejich závazků.

Charakteristika:

DIS25_03
Název: Největší vklady a úvěry od úvěrových institucí

BD (ČNB) 25-04Akronym:

Datová oblast:

Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty
Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Koruna česká
Poslední den sledovaného čtvrtletí
Skutečnost
Okamžikový údaj (stav)
Úvěrové instituce (rezidenti a
nerezidenti)
Hodnota před znehodnocením

Položka : CZK
Položka : 120
Položka : 100
Položka : 001
Položka : S_RNUVIN

Položka : 14

Jednotka veličiny
Časová charakteristika
Povaha hodnoty ukazatele
Typ ukazatele
Objekt vykazování podle sektorů ESA95

Ocenění aktiv/pasiv

P0009
P0011
P0013
P0014
P0036

P0186

Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty
Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

Doména nad dat. typem an_35
Interval nad DT an10

Několik : an_35_I1
Několik : an10_I1

Zkrácený název právnické osoby
Identifikační číslo ekonomického
subjektu - IČO

P0200
P1052

PBD0387
Kód

Závazky z přijatých vkladů a úvěrů
Název

Výčet informačních prvků v datové oblasti:
Datový typ údajů

n11 3T - n14 (11čís. znaků + 3 des. místa v násobku  tisíc)
Datový typ údajů v datové oblasti:
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DISIFE25Datový soubor:

1.0 PlatnýStav: 01.01.2007Platnost od:
ČNBZdroj: Šípová / odb.416Garant:

Verze:

Poznámka:

DIS25_03

BD (ČNB) 25-04Akronym:

Datová oblast:

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:
Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.
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DISIFE25Datový soubor:

Přehled 15 jiných než úvěrových institucí (tj. vládních institucí a ostatních klientů - právnických nebo fyzických osob)
vůči nimž má vykazující subjekt nejvyšší souhrnné výše závazků (splatných na požádání a ostatních) v pořadí podle jejich
velikosti. . Za každou jinou než úvěrovou instituci  je uveden souhrn jejich závazků (vkladů, přijatých úvěrů, vkladových
certifikátů, vkladních listů a jiných obdobných závazků).

Charakteristika:

DIS25_04
Název: Největší vklady a úvěry od j. osob než úvěrových institucí

BD (ČNB) 25-04Akronym:

Datová oblast:

Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty
Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Koruna česká
Poslední den sledovaného čtvrtletí
Skutečnost
Okamžikový údaj (stav)
Rezidenti a nerezidenti bez úvěrových
institucí a CB
Hodnota před znehodnocením

Položka : CZK
Položka : 120
Položka : 100
Položka : 001
Položka : S_RNBUIACB

Položka : 14

Jednotka veličiny
Časová charakteristika
Povaha hodnoty ukazatele
Typ ukazatele
Objekt vykazování podle sektorů ESA95

Ocenění aktiv/pasiv

P0009
P0011
P0013
P0014
P0036

P0186

Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty
Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

Doména nad dat. typem an_35

Interval nad DT an10

Několik : an_35_I1

Několik : an10_I1

Jméno fyzické osoby / zkr. název
právnické osoby
Datum narození (RRMMDD) občana nebo IČO

P0097

P0158

PBD0388
Kód

Závazky z přijatých vkladů a úvěrů
Název

Výčet informačních prvků v datové oblasti:
Datový typ údajů

n11 3T - n14 (11čís. znaků + 3 des. místa v násobku  tisíc)
Datový typ údajů v datové oblasti:
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DISIFE25Datový soubor:

1.0 PlatnýStav: 01.01.2007Platnost od:
ČNBZdroj: Šípová / odb.416Garant:

Verze:

Poznámka:

DIS25_04

BD (ČNB) 25-04Akronym:

Datová oblast:

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:
Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.
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