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BA0506Kód: INVNASTAkronym:

04

041

042

043

Výčet položek číselníku:

 POPIS ČÍSELNÍKU

Investiční CP

Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)

Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)

Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů

Kód Název položky

Investičními cennnými papíry (CP)  se obecně rozumí akcie
nebo obdobné  CP představující podíl na společnosti,
dluhopisy nebo obdobné CP představující právo na splacení
dlužné částky a CP opravňující k nabytí těchto cenných
papírů.  Přesná specifikace  položky se řídí příslušnými
zákony  dle užití položky. ( Např. pro pro obchodníky s CP §
3 odst. 2 zákon 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém
trhu, ve znění pozdějších předpisů nebo pro fondy
kolektivního investování §2 odst. 2 zákona č. 189/2004 Sb.,
o kolektivním investování ve znění pozdějších předpisů)

Cenný papír, vydávaný akciovou společností, s nímž jsou
spojena určitá majetková práva, ( právo na podíl na zisku -
dividendy , právo na podíl na likvidačním zůstatku při
zániku společnosti, právo na odkoupení akcie akciovou
společností, jejím právním nástupcem nebo jiným akcionářem v
případech stanovených zákonem nebo např.právo na úpis
dalších akcií při zvýšení základního kapitálu). Dále jsou s
akcií spojena práva společníka akciové společnosti - právo
podílet se na jejím řízení, účastnit se valné hromady a
hlasovat na ní, být volen do orgánů společnosti apod.
Přesné vymezení obsahu položky se řídí jejím konkrétním
použítím ( pro obchodníky s CP §3 odst. 2  písm. a zákona
256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu ve znění
pozdějších předpisů).

Cenný papír, kterým se dlužník, jenž tento papír vydává,
zavazuje jeho majiteli, že vyplatí peněžní obnos uvedený v
dokladu včetně příslušného úroku, a to ve vyznačeném
termínu. Na rozdíl od akcie zajišťuje tento druh cenného
papíru předem stanovený finanční výnos. Přesné vymezení
obsahu položky se řídí jejím použítím ( pro obchodníky s CP
 § 3 odst.2 písm. b) zákona 256/2004 Sb., o podnikání na
kapitálovém trhu ve znění pozdějších předpisů).

Jedná se o cenné papíry opravňující  k nabytí investičních
CP nebo CP kolektivního investování, se kterými se běžně
obchoduje na kapitálovém trhu, s vyjímkou platebních
nástrojů. 

Investiční nástroje a podkladová aktivaNázev:

P0506
P1506

Klasifikace investičních nástrojů
Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů

Použití číselníku v parametrech:

Rozlišení investičních nástrojů ve smyslu § 3 zákona č. 256/2004 Sb.,  o
podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

Charakteristika:

Poznámka:
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BA0506Kód: INVNASTAkronym:

2.0 PlatnýStav: 01.01.2007Platnost od:
ČNBZdroj: ing. Zámečníková / odb.418Garant:

08

081

082

12

S_INVNAS

Verze:

Cenné papíry kolektivního investování

Cenné papíry vydané standardním FKI

Cenné papíry vydané speciálním FKI

Nástroje peněžního trhu

Investiční CP,CP kolektivního investování a nástroje PT

Kód Název položky

Cennými papíry kolektivního investování se rozumí podílové
listy podílového fondu, akcie investičního fondu a obdobné
CP vydávané v zahraničí. Přesné vymezení obsahu položky se
řídí jejím použítím.

Cennými papíry vydané standardním fondem kolektivního
investování se rozumí podílové listy podílového fondu a
obdobné CP  vydané zahraničním standardním FKI

Cennými papíry vydané speciálním fondem kolektivního
investování se rozumí podílové listy podílového fondu, akcie
investičního fondu a obdobné CP vydané zahraničním
speciálním FKI.

Nástrojem peněžního trhu se obecně rozumí nástroje, které se
obvykle používají na peněžním trhu, jsou likvidní a mají
vyčíslitelnou hodnotu. Přesné vymezení obsahu položky se
řídí jejím použítím ( pro obchodníky s CP  zákonem 256/2004
Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a pro fondy
kolektivního investování zákonem 189/2004 Sb., o kolektivním
investování ve znění pozdějších předpisů).
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KATALOG ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU

Verze StavKód Členění

BA0506

Název členění

Kód: Investiční nástroje a podkladová aktivaNázev:

CINVNAS Investiční nástroje bez derivátů 2.0 20 01.01.2007

Platnost od
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CINVNASKód: CINVNASAkronym:

Investiční nástroje bez derivátůNázev:

Investiční nástroje a podkladová aktivaPro Číselník:
Charakteristika:

BA0506

Položky:

S_INVNAS - Investiční CP,CP kolektivního investování a nástroje PT
    04 - Investiční CP
        041 - Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)
        042 - Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)
        043 - Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů
    08 - Cenné papíry kolektivního investování
        081 - Cenné papíry vydané standardním FKI
        082 - Cenné papíry vydané speciálním FKI
    12 - Nástroje peněžního trhu

Kód - Název

2.0 PlatnýStav: *********Platnost od
Zdroj: / Garant:

Verze:

Poznámka:

 POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU
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KATALOG DOMÉN NAD ČÍSELNÍKEM

Verze StavKód domény

BA0506

Název domény

Kód: Investiční nástroje a podkladová aktivaNázev:

D_04_1

D_08_2

D_S_INVNAS_1

Z_INVNAST

Investiční CP

Cenné papíry vydané FKI

Investiční CP,CPvydané FKI a nástroje PT

Rozdělení investičních nástrojů

1.0

1.0

2.0

1.0

20

20

20

20

01.01.2007

01.01.2007

01.01.2007

01.01.2007

Platnost od
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D_04_1

D_08_2

Kód:

Kód:

Investiční CP

Cenné papíry vydané FKI

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.01.2007

01.01.2007

Platnost od:

Platnost od:

Zdroj:

Zdroj:

/ 

 / 

Garant:

Garant:

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Verze:

Verze:

Poznámka

Poznámka

Odvozena z číselníku:

Odvozena z číselníku:

BA0506 - Investiční nástroje a podkladová aktiva

BA0506 - Investiční nástroje a podkladová aktiva

Investiční CP

Cenné papíry vydané FKI

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Investiční CP

Cenné papíry kolektivního investování

CINVNAS

CINVNAS

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů

Cenné papíry vydané standardním FKI
Cenné papíry vydané speciálním FKI

04

08

041
042
043

081
082

Kód

Kód

Kód

Kód



Popis Dom ČÍS Strana:2/2

D_S_INVNAS_1

Z_INVNAST

Kód:

Kód:

Investiční CP,CPvydané FKI a nástroje PT

x

Akronym:

Akronym:

2.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.01.2007

01.01.2007

Platnost od:

Platnost od:

Zdroj:

Zdroj:

 / 

 / 

Garant:

Garant:

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Verze:

Verze:

Poznámka

Poznámka

Výčet položek domény
Název Členění
Investiční CP
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo
dluhopisů
Cenné papíry kolektivního investování
Nástroje peněžního trhu

CINVNAS
CINVNAS
CINVNAS
CINVNAS

CINVNAS
CINVNAS

Σ
Σ

Odvozena z číselníku:

Odvozena z číselníku:

BA0506 - Investiční nástroje a podkladová aktiva

BA0506 - Investiční nástroje a podkladová aktiva

Investiční CP,CPvydané FKI a nástroje PT

Rozdělení investičních nástrojů

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně
Název Členění Σ
Investiční CP,CP kolektivního investování a
nástroje PT

CINVNAS Σ

Výčet položek domény
Název
Investiční CP
Cenné papíry kolektivního investování
Nástroje peněžního trhu

04
 041
 042
 043

08
12

S_INVNAS

04
08
12

Kód

Kód

Kód
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