
Popis IP Strana:1/65

KAR0208

KAR0258

Kód:

Kód:

KAR0208Akronym:

Akronym:

Pohledávky z odložené daně

Pohledávky splatné na požádání

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

2.1

3.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.07.2007

01.07.2007

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

odb.416

Zdroj:

Zdroj:

Vonšovská / odb.416

M.Slavíková / ČNB

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036 P0065 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Souhrnná hodnota odložené daňové pohledávky regulovaného konsolidačního celku, v
Kč nebo v přepočtu na Kč.    
Pokud banka splňuje podmínky pro kompenzaci, vykazuje takto odloženou daň  v
rozvaze, pokud nekompenzuje, vykazuje závazky i pohledávky z odložené daně.

Hodnota  pohledávek  za regulovaný konsolidační celek  splatných na požádání,
tj. hodnota debetních zůstatků na běžných účtech (kontokorentní úvěry jsou
zahrnuty jen v případě, že se jedná o klasifikovanou pohledávku) a termínových
vkladů do 24 hodin za úvěrovými institucemi, za  vládními institucemi a za
ostatními klienty, v Kč nebo v přepočtu na Kč.
Zahrnuty jsou i klasifikované pohledávky, tj. sledované pohledávky a pohledávky
se selháním (dříve ohrožené).

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

IAS 1.68 (n)

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

P0065(98) 

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

348DZa

131DZa, 132DZa, 133DZa, 134DZa, 139KZa, 212DZa, 213DZa, 214DZa, 219KZa, 
221DZa, 241DZa, 242DZa, 243DZa, 244DZa, 249KZa

 POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU



Popis IP Strana:2/65

KAR0267Kód: Akronym:

Hodnoty k inkasuNázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.1 PlatnýStav: 01.07.2007Platnost od:
odb.416Zdroj: M.Slavíková / ČNBGarant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Hodnoty k inkasu (včetně šeků) přijaté od úvěrových institucí - korespondentů
nebo klientů regulovaného konsolidačního celku, v Kč nebo v přepočtu na Kč.
Vykazují se zde hodnoty k inkasu, které byly vykazujícímu subjektu -
korespondentovi nebo klientovi připsány při předložení a nyní jsou v procesu
inkasa. Pokud vykazující subjekt účtuje v rozvaze i o hodnotách přijatých k
nezávaznému inkasu, vykazuje je po snížení o závazky z těchto hodnot zaslaných k
nezávaznému inkasu.

Charakteristika:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:
Účtová osnova
BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce
321DZa, 322DZa



Popis IP Strana:3/65

KAR0305Kód: Akronym:

Dluhové cenné papíryNázev:

Number - ČísloDatový typ:

2.1 PlatnýStav: 01.07.2007Platnost od:
odb.416Zdroj: M.Slavíková / ČNBGarant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0181 P0186 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Hodnota dluhových cenných papírů za regulovaný konsolidační celek  (tj.
bezkupónových a kupónových dluhopisů, směnek a cenných papírů zajištěných
aktivy) realizovatelných, dluhových cenných papírů z portfolia úvěrů a jiných
pohledávek a dluhových cenných papírů držených do splatnosti, v Kč nebo přepočtu
na Kč.

Charakteristika:

Poznámka:
Uvádí se: 1) hodnota před znehodnocením v naběhlé hodnotě nebo pořizovací ceně u
dluhových cenných papírů z portfolia Úvěry a jiné pohledávky a dluhových cenných
papírů držených do splatnosti a hodnota před znehodnocením v reálné hodnotě  u
dluhových cenných papírů realizovatelných    2) hodnota opravných položek u
dluhových cenných papírů z portfolia Úvěry a jiné pohledávky a dluhových cenných
papírův držených do splatnosti, 3) kumulovaná ztráta (z titulu úvěrového rizika)
u dluhových cenných papírů realizovatelných, 4) účetní hodnota (netto) v naběhlé
hodnotě nebo pořizovací ceně u dluhových cenných papírů z portfolia Úvěry a jiné
pohledávky a dluhových cenných papírů držených do splatnosti a účetní hodnota
(netto) v reálné hodnotě u dluhových cenných papírů realizovatelných.

Algoritmus odvození:

P0036(S_ESACNB) 
Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:
Účtová osnova
BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce
361VZa, 362VZa, 363VZa, 366VZa, 367VZa, 368VZa, 410DZa, 411DZa, 414DZa, 
415DZa, 416DZa, 417DZa, 418DZa, 419KZa



Popis IP Strana:4/65

KAR0404

KAR0407

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

Převedená realizovatelná finanční aktiva

Převedená ostatní aktiva

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

2.0

2.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.07.2007

01.07.2007

Platnost od:

Platnost od:

odb.416

odb.416

Zdroj:

Zdroj:

M.Slavíková / ČNB

M.Slavíková / ČNB

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0104 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0104 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Hodnota realizovatelných finančních aktiv převedených v repech a obdobných
transakcích jako kolaterál - neodúčtovaných, v Kč nebo přepočtu na Kč.

Hodnota ostatních aktiv převedených v repech a obdobných transakcích jako
kolaterál - neodúčtovaných, v Kč nebo přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

131DZa, 132DZa, 133DZa, 134DZa, 135DZa, 138DZa, 212DZa, 213DZa, 214DZa, 
216DZa, 218DZa, 221DZa, 241DZa, 242DZa, 243DZa, 244DZa, 319DZa, 321DZa, 
322DZa, 341DZa, 342DZa, 343DZa, 344DZa, 346DZa, 347DZa, 360DZa, 361DZa, 
362DZa, 363DZa, 364DZa, 365DZa, 366DZa, 367DZa, 368DZa, 369KZa, 371DZa, 
372DZa, 373DZa, 374DZa

412DZa, 413DZa, 431DZa, 432DZa, 433DZa, 434DZa, 438KZa, 439KZa, 471DZa, 
474DZa, 475DZa, 476DZa, 478KZa, 479KZa, 480DZa



Popis IP Strana:5/65

KAR0408

KAR0409

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

Pohledávky z reverzních rep a obdobných transakcí

Pohledávky z reverzních rep

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

2.0

2.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.07.2007

01.07.2007

Platnost od:

Platnost od:

odb.416

odb.416

Zdroj:

Zdroj:

M.Slavíková / ČNB

M.Slavíková / ČNB

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Hodnota pohledávek (poskytnutých úvěrů) z reverzních rep a obdobných transakcí,
členěných podle druhu použité transakce, v Kč nebo přepočtu na Kč.

Hodnota pohledávek (poskytnutých úvěrů) z reverzních rep, v Kč nebo přepočtu na
Kč.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

IAS 39.37 (a), IAS39 AG 51

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

KAR0408=KAR0409+KAR0410

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

123DZa, 133DZa, 138DZa, 139KZa, 212DZa, 213DZa, 214DZa, 216DZa, 218DZa, 
221DZa, 241DZa, 242DZa, 243DZa, 244DZa, 249KZa

123DZa, 133DZa, 138DZa, 139KZa, 212DZa, 213DZa, 214DZa, 216DZa, 218DZa, 
221DZa, 241DZa, 242DZa, 243DZa, 244DZa, 249KZa



Popis IP Strana:6/65

KAR0410

KAR0412

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

Pohledávky z obdobných transakcí

Finanční aktiva k obchodování

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

2.0

2.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.07.2007

01.07.2007

Platnost od:

Platnost od:

odb.416

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

M.Slavíková / ČNB

Šípová / odb.416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Hodnota pohledávek (poskytnutých úvěrů) z obdobných transakcí jiných než
reverzní repa, v Kč nebo přepočtu na Kč.  

Celková hodnota finančních aktiv k obchodování regulovaného konsolidačního
celku,  v Kč nebo přepočtu na Kč. Finanční aktiva k obchodování jsou aktiva,
která jsou klasifikována jako finanční aktiva držená za účelem obchodování (tzn.
jsou určeny k prodeji nebo zpětnému odkupu v blízké době, jsou součástí
portfolia finančních nástrojů, které jsou společně řízeny a u kterých je
doloženo obchodování realizované pro krátkodobý zisk nebo jsou derivátem jiným
než zajišťovacím).

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:
IAS 39.9. IFRS 7.8(a) (ii)

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

123DZa, 133DZa, 138DZa, 139KZa, 212DZa, 213DZa, 214DZa, 216DZa, 218DZa, 
221DZa, 241DZa, 242DZa, 243DZa, 244DZa, 249KZa

132DZa, 133DZa, 134DZa, 135DZa, 138DZa, 212DZa, 213DZa, 214DZa, 216DZa, 
218DZa, 241DZa, 242DZa, 243DZa, 244DZa, 311DZa, 313DZa, 315DZa, 317DZa, 
318DZa, 319DZa, 341DZa, 373DZa, 381VZa, 382VZa, 383VZa, 384VZa, 385VZa, 
386VZa, 387VZa, 388VZa, 391DZa, 393DZa, 395DZa, 397DZa, 398DZa



Popis IP Strana:7/65

KAR0415

KAR0416

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

Pohledávky k obchodování

Pohledávky k obchodování vůči úvěrovým institucím

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

2.0

2.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.07.2007

01.07.2007

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Šípová / odb.416

Šípová / odb.416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Celková hodnota pohledávek regulovaného konsolidačního celku, tj. pohledávek
splatných na požádání (běžné účty, vklady a úvěry do 24 hodin), ostatních
pohledávek (vklady a úvěry nad 24 hodin a jiné pohledávky) za klienty vč.
úvěrových institucí (tj.za úvěrovými institucemi a za jinými osobami než
úvěrovými institucemi) a sektorově nečleněných pohledávek určených k
obchodování, v Kč nebo přepočtu na Kč.

Celková hodnota pohledávek regulovaného konsolidačního celku, tj. pohledávek
splatných na požádání (běžné účty, vklady a úvěry do 24 hodin) a ostatních
pohledávek (vklady a úvěry nad 24 hodin a jiné pohledávky) za úvěrovými
institucemi určených k obchodování, v Kč nebo přepočtu na Kč. Nezahrnuje
pohledávky vůči centrálním bankám.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

IAS 39.9

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

132DZa, 133DZa, 135DZa, 138DZa, 212DZa, 213DZa, 214DZa, 216DZa, 218DZa, 
241DZa, 242DZa, 243DZa, 244DZa, 319DZa, 341DZa, 373DZa

132DZa, 133DZa, 135DZa, 138DZa



Popis IP Strana:8/65

KAR0418Kód: Akronym:

Ostatní pohledávky k obchod. sektorově nečleněnéNázev:

Number - ČísloDatový typ:

2.0 PlatnýStav: 01.07.2007Platnost od:
ČNBZdroj: Šípová / odb.416Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Celková hodnota pohledávek k obchodování sektorově nečleněných regulovaného
konsolidačního celku, (tj. marže z burzovních derivátů, pohledávky z obchodování
s cennými papíry, hodnoty k inkasu, pohledávky za různými dlužníky a jiné
pohledávky) , v Kč nebo přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Poznámka:
Vykazují se zde hodnoty k inkasu, které byly vykazujícímu subjektu -
korespondentovi nebo klientovi připsány při předložení a nyní jsou v procesu
inkasa. Pokud vykazující subjekt účtuje v rozvaze i o hodnotách přijatých k
nezávaznému inkasu, vykazuje je po snížení o závazky z těchto hodnot zaslaných k
nezávaznému inkasu.

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:
Účtová osnova
BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce
319DZa, 341DZa, 373DZa



Popis IP Strana:9/65

KAR0425Kód: Akronym:

Ostatní pohledávky v RH vykázané do Z/Z sektorově nečleněnéNázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.1 PlatnýStav: 01.07.2007Platnost od:
ČNBZdroj: Šípová / odb.416Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Celková hodnota pohledávek sektorově nečleněných regulovaného konsolidačního
celku (tj. marže z burzovních derivátů, pohledávky z obchodování s cennými
papíry, hodnoty k inkasu, pohledávky za různými dlužníky a jiné pohledávky) v
reálné hodnotě vykázaných do zisku nebo ztráty, v Kč nebo přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Poznámka:
Vykazují se zde hodnoty k inkasu, které byly vykazujícímu subjektu -
korespondentovi nebo klientovi připsány při předložení a nyní jsou v procesu
inkasa. Pokud vykazující subjekt účtuje v rozvaze i o hodnotách přijatých k
nezávaznému inkasu, vykazuje je po snížení o závazky z těchto hodnot zaslaných k
nezávaznému inkasu.

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:
Účtová osnova
BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce
319DZa, 321DZa, 322DZa, 341DZa, 342DZa, 343DZa, 344DZa, 346DZa, 347DZa, 
371DZa, 372DZa, 373DZa, 374DZa



Popis IP Strana:10/65

KAR0431Kód: Akronym:

Ostatní pohledávky realizovatelné sektorově nečleněnéNázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.1 PlatnýStav: 01.07.2007Platnost od:
ČNBZdroj: Šípová / odb.416Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Celková hodnota pohledávek realizovatelných tj. určených k prodeji sektorově
nečleněných regulovaného konsolidačního celku (tj. marže z burzovních derivátů,
pohledávky z obchodování s cennými papíry, hodnoty k inkasu, pohledávky za
různými dlužníky a jiné pohledávky), v Kč nebo přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Poznámka:
Vykazují se zde hodnoty k inkasu, které byly vykazujícímu subjektu -
korespondentovi nebo klientovi připsány při předložení a nyní jsou v procesu
inkasa. Pokud vykazující subjekt účtuje v rozvaze i o hodnotách přijatých k
nezávaznému inkasu, vykazuje je po snížení o závazky z těchto hodnot zaslaných k
nezávaznému inkasu.

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:
Účtová osnova
BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce
319DZa, 321DZa, 322DZa, 341DZa, 342DZa, 343DZa, 344DZa, 346DZa, 347DZa, 
371DZa, 372DZa, 373DZa, 374DZa



Popis IP Strana:11/65

KAR0437Kód: Akronym:

Ostatní pohledávky sektorově nečleněnéNázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.1 PlatnýStav: 01.07.2007Platnost od:
ČNBZdroj: Šípová / odb.416Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Celková hodnota pohledávek sektorově nečleněných regulovaného konsolidačního
celku  (tj. marže z burzovních derivátů, pohledávky z obchodování s cennými
papíry, hodnoty k inkasu, pohledávky za různými dlužníky a jiné pohledávky)
zařazených v portfoliu úvěrů a jiných pohledávek, v Kč nebo přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Poznámka:
Vykazují se zde hodnoty k inkasu, které byly vykazujícímu subjektu -
korespondentovi nebo klientovi připsány při předložení a nyní jsou v procesu
inkasa. Pokud vykazující subjekt účtuje v rozvaze i o hodnotách přijatých k
nezávaznému inkasu, vykazuje je po snížení o závazky z těchto hodnot zaslaných k
nezávaznému inkasu.

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:
Účtová osnova
BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce
319DZa, 321DZa, 322DZa, 341DZa, 342DZa, 343DZa, 344DZa, 346DZa, 347DZa, 
349KZa, 371DZa, 372DZa, 373DZa, 374DZa



Popis IP Strana:12/65

KAR0438Kód: Akronym:

 Finanční investice držené do splatnostiNázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.1 PlatnýStav: 01.07.2007Platnost od:
ČNBZdroj: Šípová / odb.416Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Celková hodnota finančních investic držených do splatnosti regulovaného
konsolidačního celku, v Kč nebo přepočtu na Kč. Finanční investice držené do
splatnosti jsou nederivátová finanční aktiva s pevně stanovenými nebo
určitelnými platbami a pevnou dobou splatnosti, které vykazující subjekt hodlá a
je schopen držet až do splatnosti, jiná než ta, která jsou označena jako
nástroje v RH vykázané do Z/Z, ta, která jsou označena jako realizovatelná
finanční aktiva, a ta, která naplňují definici úvěrů a jiných pohledávek.

Hodnota finančních investic držených do splatnosti regulovaného konsolidačního
celku, v Kč nebo přepočtu na Kč. Finanční investice (obchodovatelné)  držené do
splatnosti jsou nederivátová finanční aktiva s pevně stanovenými nebo
určitelnými platbami a pevnou dobou splatnosti, které vykazující subjekt hodlá a
je schopen držet až do splatnosti, jiná než 
a) k obchodování,
b) v reálné hodnotě  vykázaná do zisku nebo ztráty,
c) realizovatelná,
d) z portfolia úvěrů a jiných pohledávek.

Charakteristika:

Poznámka:
IAS 39.9, IFRS 7.8 ( b)

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:
Účtová osnova
BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce
133DZa, 135DZa, 138DZa, 139KZa, 212DZa, 213DZa, 214DZa, 216DZa, 218DZa, 
219KZa, 241DZa, 242DZa, 243DZa, 244DZa, 249KZa, 341DZa, 349KZa, 411DZa, 
414DZa, 415DZa, 416DZa, 417DZa, 418DZa, 419KZa
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KAR0443Kód: Akronym:

Ostatní pohledávky držené do splatnosti sektorově nečleněnéNázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.1 PlatnýStav: 01.07.2007Platnost od:
ČNBZdroj: Šípová / odb.416Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Celková hodnota pohledávek držených do splatnosti sektorově nečleněných
regulovaného konsolidačního celku (tj. marže z burzovních derivátů, pohledávky z
obchodování s cennými papíry, hodnoty k inkasu, pohledávky za různými dlužníky a
jiné pohledávky), v Kč nebo přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Poznámka:
Vykazují se zde hodnoty k inkasu, které byly vykazujícímu subjektu -
korespondentovi nebo klientovi připsány při předložení a nyní jsou v procesu
inkasa. Pokud vykazující subjekt účtuje v rozvaze i o hodnotách přijatých k
nezávaznému inkasu, vykazuje je po snížení o závazky z těchto hodnot zaslaných k
nezávaznému inkasu.

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:
Účtová osnova
BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce
341DZa, 349KZa
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KBD0002Kód: Akronym:

Angažovanost investičního portfolia RKC po úpraváchNázev:

Number - ČísloDatový typ:

3.1 PlatnýStav: 01.07.2007Platnost od:
ČNBZdroj: Karnet / odb. 416Garant:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0048 P0097 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Hodnota angažovanosti investičního portfolia regulovaného konsolidačního celku
vůči osobám a ekonomicky spjatým skupinám osob po plném nebo částečném vyloučení
expozic podle § 181 Vyhlášky ČNB č. xxx (dále jen Vyhláška) nebo snížená hodnota
expozice podle § 184 Vyhlášky při použití komplexní metody finančního
kolaterálu, vlastních odhadů LGD a konverzních faktorů  (tato hodnota nesmí však
být nižší než je součet hodnot E*, kterými se rozumí plně upravené hodnoty
expozic vůči osobě nebo ekonomicky spjaté skupině osob stanovených podle Pokud
je z angažovanosti investičního portfolia vůči osobě nebo ekonomicky spjaté
skupině osob vyloučena expozice nebo její část, zachází se s touto expozicí nebo
částí expozice jako by vznikla vůči poskytovateli zajištění, emitentovi cenného
papíru aj., a nikoliv vůči dlužníkovi (podle §181, odst.6 Vyhlášky). 
Regulovaný konsolidační celek dodržuje rovněž přechodná ustanovení k
angažovanosti vynezená v § 231 Vyhlášky. 
Hodnotou angažovanosti investičního portfolia vůči ekonomicky spjaté skupině
osob se rozumí součet angažovanosti po úpravách vůči jednotlivým osobám.
Hodnota v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

P0009(CZK) 
Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:
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KBD0054

KBD0108

Kód:

Kód:

KBD0054

KBD0108

Akronym:

Akronym:

Pohledávky zajištěné zástavním právem k nemovitostem

Kapitálový požadavek A

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

2.3

2.3

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.07.2007

01.07.2007

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Labská / odb.416

M.Slavíková / odb.416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Hodnota rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových aktiv v
investičním portfoliu regulovaného konsolidačního celku zajištěných zástavním
právem k nemovitostem podle  přílohy č.32, část B/I, písm. e), bod 1. Vyhlášky
ČNB č. xxx.
Hodnota v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Celková hodnota kapitálového požadavku A regulovaného konsolidačního celku,
který se rovná kapitálovému požadavku k úvěrovému riziku investičního portfolia
propočtenému podle přílohy č. 32, část B/I Vyhlášky ČNB č. xxx.
Hodnota v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

KBD0054 (P0013 = 114) = KBD0054 (P0013 = 113) x 0,5

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:
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KBD0109

KBD0170

Kód:

Kód:

KBD0109Akronym:

Akronym:

Kapitálový požadavek B celkem

Angažovanost obchod.portf. RKC - součet zbýv. dlouhých pozic

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

3.2

2.1

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.07.2007

01.07.2007

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

M.Slavíková / odb.416

Karnet / odb. 416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0048 P0097 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Celková hodnota kapitálového požadavku B, který se rovná součtu kapitálového
požadavku k úvěrovému riziku obchodního portfolia, kapitálového požadavku k
angažovanosti obchodního portfolia, kapitálového požadavku k obecnému úrokovému
a obecnému akciovému riziku obchodního portfolia, kapitálového požadavku k
měnovému a komoditnímu riziku a kapitálového požadavku ke specifickému riziku na
základě vlastních modelů, a to podle  přílohy č.32, část B/ II až VIII a část
C/II Vyhlášky ČNB č. xxx.

Hodnota v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Hodnota angažovanosti obchodního portfolia regulovaného konsolidačního celku
vůči osobám a ekonomicky spjatým skupinám osob definovaná v § 186 Vyhlášky ČNB
č.xxx (dále jen Vyhláška) snížená podle § 187, odst.5 Vyhlášky o krátké pozice
definované v § 186, odst.2 Vyhlášky, tj. uvede se součet zbývajících dlouhých
pozic portfolia. 
Hodnota v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

KBD0109 = KBD0110 + KBD0111 + KBD0112 + KBD0113 + KBD0114 + KBD0115 + KBD0212

P0009(CZK) 

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:
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KBD0186

KBD0217

Kód:

Kód:

KBD0186Akronym:

Akronym:

Pohledávky z cenných papírů

Splacený základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.3

1.1

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.07.2007

01.07.2007

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

odb.416

Zdroj:

Zdroj:

Labská / odb.416

M.Slavíková / ČNB

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 

P0009 P0011 P0014 P0019 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Hodnota rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových aktiv v
investičním portfoliu regulovaného konsolidačního celku z cenných papírů podle
přílohy č.32, část B/I, písm. e), bod 2 Vyhlášky ČNB č. xxx.
Hodnota v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Hodnota splaceného základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku snížená o
součet jmenovitých hodnot kumulativních prioritních akcií podle § 65 Vyhlášky
ČNB č.xxx. 
Hodnota v Kč.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

KBD0186 (P0013 = 114) = KBD0186 (P0013 = 113) x 0,5

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:
Účtová osnova
BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce
561KZa
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KBD0218

KBD0219

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

Vlastní akcie a podíly

Emisní ážio

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.1

1.1

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.07.2007

01.07.2007

Platnost od:

Platnost od:

odb.416

odb.416

Zdroj:

Zdroj:

M.Slavíková / ČNB

M.Slavíková / ČNB

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0014 P0019 

P0009 P0011 P0014 P0019 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Souhrnná hodnota nabytých vlastních akcií a podíly podle §65, písm. a) Vyhlášky
ČNB č.xxx, přičemž do této položky se zahrnují také položky z obchodů  s
vlastními akciemi a podíly, zejména z forwardů a opcí na vlastní akcie a podíly,
snižující vlastní kapitál. 
Tato položka snižuje hodnotu původního kapitálu (uvádí se se znaménkem minus). 
Hodnota v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Hodnota splaceného emisního ažia podle §65, písm. b) Vyhlášky ČNB č.xxx, přičemž
součástí je splacené emisní ážio, které souvisí se splaceným základním kapitálem
zapsaným v obchodním rejstříku nebo obdobném registru v zahraničí a emisní ážio
vzniklé z operací s vlastními akciemi a podíly.
Hodnota v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

566DZa

563KZa
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KBD0226

KBD0227

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

Goodwill z konsolidace

Výsledné kurzové rozdíly z konsolidace

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.1

1.1

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.07.2007

01.07.2007

Platnost od:

Platnost od:

odb.416

odb.416

Zdroj:

Zdroj:

M.Slavíková / ČNB

M.Slavíková / ČNB

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0014 P0019 

P0009 P0011 P0014 P0019 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Hodnota goodwillu z konsolidace dat osob v regulovaném konsolidačním celku podle
§ 65, písm. f) Vyhlášky ČNB č. xxx.
Tato položka snižuje hodnotu původního kapitálu (uvádí se se znaménkem minus). 
Hodnota v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Hodnota výsledných kurzových rozdílů z konsolidace dat zahraničních poboček a
zahraničních osob v regulovaném konsolidačním celku (plus/minus) podle § 65,
písm. g) Vyhlášky ČNB č. xxx. Jsou-li tyto výsledné kurzové rozdíly kladné,
zvyšují hodnotu původního kapitálu (uvádí se se znaménkem plus),  jsou-li
záporné, snižují hodnotu původního kapitálu (uvádí se se znaménkem minus), 
Hodnota v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:
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KBD0228

KBD0233

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

Menšinové podíly

Další odčitatelné položky z původního kapitálu

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.1

1.1

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.07.2007

01.07.2007

Platnost od:

Platnost od:

odb.416

odb.416

Zdroj:

Zdroj:

M.Slavíková / ČNB

M.Slavíková / ČNB

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0014 P0019 

P0009 P0011 P0014 P0019 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Hodnota menšinových podílů (kreditní zůstatek), tj. souhrnná hodnota podílů
(kreditní zůstatek) menšinových společníků v ovládaných osobách zahrnutých do
regulovaného konsolidačního celku na vlastním kapitálu regulovaného
konsolidačního celku, ve smyslu §  65, písm. e) Vyhlášky ČNB č. xxx.
Hodnota v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Součtová hodnota dalších odčitatelných položek z původního kapitálu, tj.
goodwillu jiného než z konsolidace dat osob v regulovaném konsolidačním celku,
nehmotného majetku jiného než goodwill, negativního oceňovacího rozdílu ze změn
reálných hodnot kapitálových nástrojů zařazených pro účely vedení účetnictví do
portfolia realizovatelných finančních nástrojů a hodnoty účastnických cenných
papírů vydaných osobou mající kvalifikovanou účast v bance, nabyté za účelem
tvorby trhu a zařazené do obchodního portfolia podle § 65, písm. i), j), k) a m)
Vyhlášky ČNB č. xxx. 
Tato položka snižuje hodnotu původního kapitálu (uvádí se se znaménkem minus). 
Hodnota v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:
Účtová osnova
BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce
384DZa, 471DZ, 473DZ, 474DZ, 475DZ, 476DZ, - 478KZ, - 479KZ, 560DZ
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KBD0234

KBD0235

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

Goodwill jiný než z konsolidace

Nehmotný majetek jiný než goodwill

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.1

1.1

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.07.2007

01.07.2007

Platnost od:

Platnost od:

odb.416

odb.416

Zdroj:

Zdroj:

M.Slavíková / ČNB

M.Slavíková / ČNB

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0014 P0019 

P0009 P0011 P0014 P0019 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Hodnota goodwillu jiného než goodwill z konsolidace dat osob v regulovaném
konsolidačním celku podle § 65, písm. i) Vyhlášky ČNB č. xxx. 
Tato položka snižuje hodnotu původního kapitálu (uvádí se se znaménkem minus). 
Hodnota v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Hodnota nehmotného majetku jiného než goodwill podle § 65, písm. j) Vyhlášky ČNB
č. xxx. 
Tato položka snižuje hodnotu původního kapitálu (uvádí se se znaménkem minus). 
Hodnota v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

473DZ, - 479KZa

471DZ, 474DZ, 475DZ, 476DZ, - 478KZ, - 479KZ
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KBD0236

KBD0237

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

Negat. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. kapitál. nástrojů

Účastnické CP vydané osobou s kvalifikov. účastí v bance

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.1

1.1

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.07.2007

01.07.2007

Platnost od:

Platnost od:

odb.416

odb.416

Zdroj:

Zdroj:

M.Slavíková / ČNB

M.Slavíková / ČNB

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0014 P0019 

P0009 P0011 P0014 P0019 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Hodnota oceňovacího rozdílu ze změn reálných hodnot kapitálových nástrojů
zařazených pro účely vedení účetnictví do portfolia realizovatelných finančních
nástrojů (available for sale), je-li negativní, podle § 65, písm. k) Vyhlášky
ČNB č.xxx. 
Tato položka snižuje hodnotu původního kapitálu (uvádí se se znaménkem minus). 
Hodnota v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Hodnota účastnických cenných papírů vydaných osobou mající kvalifikovanou účast
v bance, nabytých za účelem tvorby trhu a zařazených do obchodního portfolia,
podle § 65, písm. m) Vyhlášky ČNB č.xxx. 
Tato položka snižuje hodnotu původního kapitálu (uvádí se se znaménkem minus). 
Hodnota v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:

Účtová osnova

Účtová osnova

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

560DZa

384DZa
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KBD0246Kód: Akronym:

Kapitálové investice nad 10 % do bank a ost.fin.institucíNázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.1 PlatnýStav: 01.07.2007Platnost od:
odb.416Zdroj: M.Slavíková / ČNBGarant:

P0009 P0011 P0014 P0019 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Kapitálové investice investičního portfolia do institucí a ostatních finančních
institucí,
pokud přesahují 10 % základního kapitálu jednotlivých osob, do nichž je
investováno podle §71, písm. a), bod 1. a 3.  Vyhlášky ČNB č.xxx (dále jen
Vyhláška). Podle §2, odst. 2), písm. c) Vyhlášky se kapitálovou investicí rozumí
účastnické cenné papíry, obchodní podíl, podíl na jiné právnické osobě nebo
podřízená pohledávka (§2, odst. 4), písm.a) Vyhlášky).
Tato položka snižuje hodnotu původního a dodatkového kapitálu (uvádí se se
znaménkem minus). 
Hodnota v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:
Účtová osnova
BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce
133DZa, 138DZa, - 139KZa, 212DZa, 214DZa, 216DZa, 218DZa, - 219KZa, 241DZa, 
242DZa, 243DZa, 244DZa, - 249KZa, 360DZa, 363DZa, 364DZa, 366DZa, 367DZa, 
368DZa, - 369KZa, 410DZa, 411DZa, 412DZa, 413DZa, 414DZa, 415DZa, 418DZa, 
- 419KZa, 424DZa, - 429KZa
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KBD0247Kód: Akronym:

Kapitálové investice nad 10 % do pojišťovenNázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.1 PlatnýStav: 01.07.2007Platnost od:
odb.416Zdroj: M.Slavíková / ČNBGarant:

P0009 P0011 P0014 P0019 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Kapitálové investice investičního portfolia do pojišťoven, zajišťoven,
pojišťovacích holdingových osob či pojišťovacích holdingových osob se smíšenou
činností, pokud přesahují 10 % základního kapitálu jednotlivých osob, do nichž
je investováno podle §71, písm. a), bod 2. Vyhlášky ČNB č.xxx (dále jen
Vyhláška). Podle §2, odst. 2),  písm. c) Vyhlášky  se kapitálovou investicí se
rozumí účastnické cenné papíry, obchodní podíl, podíl na jiné právnické osobě
nebo podřízená pohledávka (§2, odst. 4), písm.a) Vyhlášky).
Tato položka snižuje hodnotu původního a dodatkového kapitálu (uvádí se se
znaménkem minus). 
Hodnota v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:
Účtová osnova
BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce
212DZa, 214DZa, 216DZa, 218DZa, - 219KZa, 241DZa, 242DZa, 243DZa, 244DZa, 
- 249KZa, 360DZa, 363DZa, 364DZa, 366DZa, 367DZa, 368DZa, - 369KZa, 410DZa, 
411DZa, 412DZa, 413DZa, 414DZa, 415DZa, 418DZa, - 419KZa, 424DZa, - 429KZa
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KBD0248Kód: Akronym:

Kapitálové investice do 10 % do institucí a fin. institucíNázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.1 PlatnýStav: 01.07.2007Platnost od:
odb.416Zdroj: M.Slavíková / ČNBGarant:

P0009 P0011 P0014 P0019 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Součet kapitálových investic investičního portfolia do institucí, pojišťoven,
zajišťoven, pojišťovacích holdingových osob či pojišťovacích holdingových osob
se smíšenou činností nebo ostatních finančních institucí podle § 71, písm. b)
Vyhlášky č. xxx (dále jen Vyhláška), přesahující 10 % kapitálu na konsolidovaném
základě před odečtením položek podle §71, písm. a)  a bodů 1., 2. a 3. Vyhlášky,
pokud jednotlivé kapitálové investice představují podíl do 10 % včetně
základního kapitálu  osob, do nichž je investováno.  
Podle §2, odst. 2), písm. c) Vyhlášky se kapitálovou investicí se rozumí
účastnické cenné papíry, obchodní podíl, podíl na jiné právnické osobě nebo
podřízená pohledávka (§2, odst. 4), písm. a) Vyhlášky).
Tato položka snižuje hodnotu původního a dodatkového kapitálu (uvádí se se
znaménkem minus).
Hodnota v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:
Účtová osnova
BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce
133DZa, 138DZa, - 139KZa, 212DZa, 214DZa, 216DZa, 218DZa, - 219KZa, 241DZa, 
242DZa, 243DZa, 244DZa, - 249KZa, 360DZa, 363DZa, 364DZa, 366DZa, 367DZa, 
368DZa, - 369KZa, 410DZa, 411DZa, 412DZa, 413DZa, 414DZa, 415DZa, 418DZa, 
- 419KZa, 424DZa, - 429KZa



Popis IP Strana:26/65

KBD0249Kód: Akronym:

Význ.obezř.úpravy při tržním oceňování n. oceňování modelemNázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.1 PlatnýStav: 01.07.2007Platnost od:
odb.416Zdroj: M.Slavíková / ČNBGarant:

P0009 P0011 P0014 P0019 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Významné obezřetné úpravy při tržním oceňování nebo oceňování modelem podle §
71, písm. e) ve vazbě na § 52 odst. 7 a 8 Vyhlášky ČNB č. xxx. 
Tato položka snižuje hodnotu původního a dodatkového kapitálu (uvádí se se
znaménkem minus).
Hodnota v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:27/65

KBD0255Kód: Akronym:

Jiné než význ. obezř. úpravy při trž.oceň. nebo oceň.modelemNázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.1 PlatnýStav: 01.07.2007Platnost od:
odb.416Zdroj: M.Slavíková / ČNBGarant:

P0009 P0011 P0014 P0019 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Jiné než významné obezřetné úpravy při tržním oceňování nebo oceňování modelem
podle § 69,  odst. 1, písm. a) Vyhlášky ČNB č. xxx (dále jen Vyhláška) ve vazbě
na § 52 odst.7 a 8 Vyhlášky. 
Tato položka snižuje hodnotu kapitálu na krytí tržního rizika (uvádí se se
znaménkem minus).  
Hodnota v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Poznámka: Pokud hodnota výše uvedených úprav převyšuje podřízený dluh B, pak
částka odpovídající tomuto převýšení je odčitatelnou položkou součtu původního a
dodatkového kapitálu a hodnota tohoto převýšení se vykáže v informačním prvku
KBD0571 (tj. od podřízeného dluhu B se odčítá hodnota úprav až do jeho výše,
převýšení se pak odčítá od součtu tier 1 a tier 2) při dodržení limitů položek
kapitálu podle § 73, odst. 3 Vyhlášky).

Charakteristika:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:28/65

KBD0384Kód: Akronym:

Kapitálové požadavky celkemNázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.1 PlatnýStav: 01.07.2007Platnost od:
odb.416Zdroj: M.Slavíková / ČNBGarant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Celková hodnota kapitálových požadavků stanovených na individuálním základě,
která se rovná součtu kapitálových požadavků k úvěrovému, tržnímu a operačnímu
riziku podle Basel 2 ve vazbě na část čtvrtou Vyhlášky č. xxx (dále jen
Vyhláška) resp. součtu kapitálových požadavků k úvěrovému a tržnímu riziku podle
§ 239 Vyhlášky resp. přílohy č. 32 Vyhlášky (propočet podle dosavadních pravidel
- Basel 1 pro úvěrové riziko investičního a obchodního portfolia).

Kapitálové požadavky celkem jsou součtem:
1. kapitálového požadavku k úvěrovému riziku (podle BASEL 2) 
2. kapitálového požadavku k úvěrovému riziku podle BASEL 1
3. kapitálového požadavku k vypořádacímu riziku obchodního portfolia 
4. kapitálového požadavku k pozičnímu riziku obchodního portfolia, měnovému a
 komoditnímu riziku 
5. kapitálového požadavku k operačnímu riziku 
6. kapitálového požadavku k riziku angažovanosti obchodního portfolia
7. kapitálového požadavku k ostatním nástrojům obchodního portfolia
8. přechodného kapitálového požadavku 
Povinná osoba vždy vyplňuje pouze ty položky, které odpovídají jí zvolenému
přístupu k výpočtu kapitálových požadavků. Je-li kapitálový požadavek pro
povinnou osobu irelevantní, uvede se  "0" hodnota.
Hodnota v Kč nebo v přepočtu na Kč. 
--------------------------
Postupuje-li povinná osoba při stanovení kapitálového požadavku k úvěrovému
riziku podle dosavadních pravidel (Basel 1) v návaznosti na § 235 Vyhlášky,
potom kapitálové požadavky celkem budou součtem pouze za kapitálový požadavek k
úvěrovému riziku (investičního a obchodního portfolia) podle Basel 1, kapitálový
požadavek k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku bez kapitálového požadavku
ke specifickému úrokovému a specifickému akciovému riziku (tj. v rozsahu tržního
rizika) a kapitálový požadavek k riziku angažovanosti obchodního portfolia (tj.
řádky 37, 39 a 50).  
--------------------------
Obchodník s cennými papíry s omezeným rozsahem investičních služeb a
obchodník s cennými papíry s omezeným obchodováním na vlastní účet stanovují
podle § 74, odst. 2 kapitálový požadavek na základě režijních nákladů,
postupují-li podle BASEL 2.

Charakteristika:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:
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KBD0386Kód: Akronym:

Kap. pož. k úvěr. riziku při STA celkemNázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.1 PlatnýStav: 01.07.2007Platnost od:
odb.416Zdroj: M.Slavíková / ČNBGarant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Celková hodnota kapitálových požadavků k úvěrovému riziku investičního portfolia
při standardizovaném přístupu (dále STA přístup) zahrnující
1. kapitálový požadavek pro kategorie expozic vymezené v § 84 Vyhlášky ČNB č.xxx
(dále     jen Vyhláška) a podrobněji v příloze č. 4 Vyhlášky nebo
2. kapitálový požadavek pro kategorie expozic vymezené v § 93 a podrobněji v
příloze č.11 Vyhlášky, uplatní-li povinná osoba STA přístup v rámci IRB přístupu
na základě § 100 Vyhlášky, 
3. kapitálový požadavek k úvěrovému riziku při STA přístupu k sekuritizovaným
pozicím podle části čtvrté, hlava čtvrtá, díl druhý, oddíl čtvrtý Vyhlášky
a rovněž část kapitálového požadavku k úvěrovému riziku obchodního portfolia,
která obsahující kapitálový požadavek k riziku protistrany a kapitálový
požadavek k volným dodávkám. 
Regulovaný konsolidsační celek nemůže současně použít přístupy výše uvedené pod
body 1 a 2, tj. vždy vykazuje údaje pouze podle bodu 1 nebo bodu 2. 
Postup stanovení kapitálového požadavku k úvěrovému riziku investičního
portfolia při STA přístupu je uveden v § 85 až 89 Vyhlášky. Rizikové váhy pro
jednotlivé kategorie expozic při STA jsou uvedeny v příloze č. 4 Vyhlášky.
Postup stanovení kapitálového  požadavku k úvěrovému riziku sekuritizovaných
expozic je vymezen v § 108 až 115 Vyhlášky. U sekuritizovaných expozic, které
jsou odčitatelnými položkami od kapitálu, se kapitálový požadavek nestanovuje. 
Postup stanovení kapitálového požadavku k riziku protistrany je uveden v § 128
Vyhlášky a postup stanovení kapitálového požadavku k volným dodávkám je uveden v
§ 130 Vyhlášky. Kapitálový požadavek k riziku protistrany a k volným dodávkám je
relevantní pouze pro vybrané kategorie expozic pro STA přístup (§ 84 odst.1,
písm.a) až h) Vyhlášky) a vybrané kategorie expozic pro STA v rámci IRB (§ 93
odst.1 písm.a) až d) Vyhlášky).
Regulovaný konsolidsační celek dodržuje rovněž přechodná ustanovení k STA
přístupu vymezená v § 226 Vyhlášky.
Hodnota v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:
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KBD0403Kód: Akronym:

Kap. pož. k úvěr. riziku při STA v IRB k expozicím celkemNázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.1 PlatnýStav: 01.07.2007Platnost od:
odb.416Zdroj: M.Slavíková / ČNBGarant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Celková hodnota kapitálových požadavků k úvěrovému riziku investičního
portfolia, k riziku protistrany a k volným dodávkám při standardizovaném
přístupu v rámci přístupu založeném na interním ratingu (dále STA v rámci IRB)
na základě § 100 Vyhlášky ČNB č. xxx (dále jen Vyhláška) pro kategorie expozic
vymezené v § 93 Vyhlášky a podrobněji v příloze č. 11 Vyhlášky. Je součtem
kapitálových požadavků k jednotlivým kategoriím expozic uvedených v příloze č.
11 Vyhlášky s výjimkou kapitálového požadavku k sekuritizovaným expozicím, který
je uváděn samostatně.
Postup stanovení kapitálového požadavku při STA v rámci IRB (stejný jako pro STA
přístup) je uveden v § 85 až 89 Vyhlášky. Rizikové váhy pro jednotlivé kategorie
expozic při STA jsou uvedeny v příloze č. 4 Vyhlášky. Povinná osoba dodržuje
rovněž přechodná ustanovení k STA přístupu vymezená v § 226 Vyhlášky.
Postup stanovení kapitálového požadavku k riziku protistrany je uveden v § 128
Vyhlášky a postup stanovení kapitálového požadavku k volným dodávkám je uveden v
§ 130 Vyhlášky. Kapitálový požadavek k riziku protistrany a k volným dodávkám je
relevantní pouze pro vybrané kategorie expozic pro STA přístup v rámci IRB (§93,
odst.1, písm.a) až d) Vyhlášky).
Hodnota v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:
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KBD0411Kód: Akronym:

Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB celkemNázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.1 PlatnýStav: 01.07.2007Platnost od:
odb.416Zdroj: M.Slavíková / ČNBGarant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Celková hodnota kapitálových požadavků k úvěrovému riziku investičního
portfolia, riziku rozmělnění investičního portfolia a rovněž část kapitálového
požadavku k úvěrovému riziku obchodního portfolia, která obsahuje kapitálový
požadavek k riziku protistrany a kapitálový požadavek k volným dodávkám, při
přístupu založeném na interním ratingu (dále IRB přístup) pro kategorie expozic
vymezené v § 93 Vyhlášky ČNB č.xxx (dále jen Vyhláška) a podrobněji v příloze č.
11 Vyhlášky. Je součtem kapitálových požadavků k jednotlivým expozicím vymezeným
v § 93 Vyhlášky.
Postup stanovení kapitálového požadavku při IRB přístupu je uveden v § 94 až 98,
v příloze č. 12 (výpočet hodnoty rizikově vážených expozic) a v příloze č. 13
(podrobnější vymezení parametrů PD, LGD, M a E) Vyhlášky. Povinná osoba dodržuje
rovněž přechodná ustanovení k IRB přístupu vymezená v § 227 a 228 Vyhlášky.
Kapitálový požadavek k riziku rozmělnění se stanovuje pouze za pohledávky nabyté
za úplatu (tj. je relevantní pouze pro podnikové a retailové expozice), podle
přílohy č.12, část 2, písm. e) a část 3, písm. e) Vyhlášky. 
Postup stanovení kapitálového požadavku k riziku protistrany je uveden v § 128
Vyhlášky a postup stanovení kapitálového požadavku k volným dodávkám je uveden v
§ 130 Vyhlášky. Kapitálový požadavek k riziku protistrany a k volným dodávkám je
relevantní pouze pro vybrané kategorie expozic pro IRB přístup (§ 93 odst.1
písm.a) až d) Vyhlášky).
Hodnota v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:
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KBD0412Kód: Akronym:

Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB k vybr. expozicím celkemNázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.1 PlatnýStav: 01.07.2007Platnost od:
odb.416Zdroj: M.Slavíková / ČNBGarant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Celková hodnota kapitálových požadavků k úvěrovému riziku investičního
portfolia, k riziku rozmělnění investičního portfolia, k riziku protistrany a k
volným dodávkám při přístupu založeném na interním ratingu (dále IRB přístup)
pro vybrané kategorie expozic vymezené v § 93 Vyhlášky ČNB č.xxx (dále jen
Vyhláška) a podrobněji v příloze č. 11  Vyhlášky, a to pro expozice vůči
centrálním vládám a centrálním bankám, expozice vůči institucím a podnikové a
retailové expozice. Postup stanovení kapitálového požadavku při IRB přístupu je
uveden v § 94 až 98, v příloze č. 12 (výpočet hodnoty rizikově vážených expozic)
a v příloze č. 13 (podrobnější vymezení parametrů PD, LGD, M a E) Vyhlášky.  
Povinná osoba dodržuje rovněž přechodná ustanovení k IRB přístupu vymezená v §
227 a 228 Vyhlášky. 
Kapitálový požadavek k riziku rozmělnění se stanovuje pouze za pohledávky nabyté
za úplatu (tj. je relevantní pouze pro podnikové a retailové expozice), podle
přílohy č.12, část 2., písm. e) a část 3., písm. e) Vyhlášky. 
Postup stanovení kapitálového požadavku k riziku protistrany je uveden v § 128
Vyhlášky a postup stanovení kapitálového požadavku k volným dodávkám je uveden v
§ 130 Vyhlášky. 
Kapitálový požadavek k riziku protistrany a k volným dodávkám je relevantní
pouze pro vybrané kategorie expozic pro IRB přístup (§ 93 odst.1 písm.a) až d)
Vyhlášky).
Hodnota v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:
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KBD0420Kód: Akronym:

Kap. pož. k úvěrovému riziku podle BASEL1Název:

Number - ČísloDatový typ:

1.1 PlatnýStav: 01.07.2007Platnost od:
odb.416Zdroj: M.Slavíková / ČNBGarant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Celková hodnota kapitálového požadavku k úvěrovému riziku investičního portfolia
a obchodního portfolia  podle dosavadních pravidel stanovených v příloze č. 32,
část B/I, B/II, B/III písm.d), B/IV písm.d) k přechodným ustanovením Vyhlášky
ČNB č. xxx (dále jen Vyhláška).
Daný kapitálový požadavek stanovují pouze povinné osoby, které pro rok 2007
zvolily možnost pokračovat při stanovení kapitálového požadavku k úvěrovému
riziku podle dosavadních pravidel (Basel 1) ve vazbě na § 235 Vyhlášky. Povinné
osoby postupující podle Basel 2 daný informační prvek nevyplňují.
Hodnota v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:
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KBD0421Kód: Akronym:

Kap. pož. k vypořádacímu rizikuNázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.1 PlatnýStav: 01.07.2007Platnost od:
odb.416Zdroj: M.Slavíková / ČNBGarant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Celková hodnota kapitálového požadavku k vypořádacímu riziku podle § 129
Vyhlášky ČNB č.xxx (dále jen Vyhláška), který se stanovuje, pokud transakce s
finančními nebo komoditními nástroji nebyly vypořádány (nevypořádané operace) do
4 pracovních dnů po stanoveném dni vypořádání (nevztahuje se na repo obchody
nebo půjčky či výpůjčky cenných papírů nebo komodit).
Kapitálový požadavek k vypořádacímu riziku se rovná rozdílu mezi sjednanou
vypořádací cenou a aktuálním tržním oceněním, pokud tento rozdíl představuje pro
povinnou osobu ztrátu, vynásobeném konverzním faktorem podle přílohy č. 20, část
A Vyhlášky.
Hodnota v Kč nebo v přepočtu na Kč.

---------------------
Postupuje-li povinná osoba podle dosavadních pravidel (Basel 1) podle § 235
odst. 1) a 2) písm. a) Vyhlášky, pak tento informační prvek nevyplňuje
(kapitálový požadavek k ostatním nástrojům obchodního portfolia je již obsažen v
kapitálovém požadavku k úvěrovému riziku).

Charakteristika:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:
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KBD0422Kód: Akronym:

Kap.pož. k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku celkemNázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.1 PlatnýStav: 01.07.2007Platnost od:
odb.416Zdroj: M.Slavíková / ČNBGarant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Součet kapitálového požadavku k pozičnímu riziku (tj. obecnému a specifickému
úrokovému riziku obchodního portfolia a obecnému a specifickému akciovému riziku
obchodního portfolia), měnovému a komoditnímu riziku při standardizovaném
přístupu a  kapitálového požadavku k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku
při přístupu založeném na vlastních modelech, podle části čtvrté, hlava IV, díl
3 Vyhlášky ČNB č.xxx. 

Hodnota v Kč nebo v přepočtu na Kč.
-------------------------
Postupuje-li povinná osoba při stanovení kapitálového požadavku k úvěrovému
riziku podle dosavadních pravidel (Basel 1) v návaznosti na § 235 Vyhlášky,
potom v daném informačním prvku vyplní kapitálový požadavek k pozičnímu,
měnovému a komoditnímu riziku bez kapitálového požadavku ke specifickému
úrokovému a specifickému akciovému riziku (tj. v rozsahu tržního rizika).

Charakteristika:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:
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KBD0428Kód: Akronym:

Kap. pož. k poz.,měn.a kom.riziku při přístupu založ.na vl.mNázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.1 PlatnýStav: 01.07.2007Platnost od:
odb.416Zdroj: M.Slavíková / ČNBGarant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Kapitálový požadavek k pozičnímu riziku (tj. obecnému a specifickému úrokovému
riziku obchodního portfolia a obecnému a specifickému akciovému riziku
obchodního portfolia), měnovému a komoditnímu riziku při přístupu založeném na
vlastních modelech podle části čtvrté, hlavy IV, dílu 3, oddílu 8 Vyhlášky ČNB
č.xxx (dále jen Vyhláška). 

Kapitálový požadavek je určen denně a je roven vyšší hodnotě z
a) rizikové hodnoty (VaR) předchozího dne zvýšené o dodatečnou přirážku pro
specifické úrokové či akciové riziko, pokud je aplikována, nebo
b) součtu průměrné denní rizikové hodnoty za předchozích 60 pracovních dnů
násobené multiplikačním faktorem zvýšeným o plus faktor, a dodatečné přirážky
pro specifické úrokové či akciové riziko,
podle přílohy č. 21, část III, bod 2 Vyhlášky.
Povinná osoba dodržuje rovněž přechodná ustanovení ke kapitálovým požadavkům
podle vlastních modelů vymezená v § 229 Vyhlášky.
Hodnota v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:
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KBD0429Kód: Akronym:

Kap. pož. k operačnímu riziku celkemNázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.1 PlatnýStav: 01.07.2007Platnost od:
odb.416Zdroj: M.Slavíková / ČNBGarant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0142 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Celková hodnota kapitálového požadavku k operačnímu riziku stanovená přístupem
základního ukazatele (BIA přístup), standardizovaným přístupem (TSA přístup),
alternativním standardizovaným přístupem (ASA přístup), resp. kombinací
uvedených přístupů a propočtená podle § 170 až 177 Vyhlášky ČNB č.xxx (dále jen
Vyhláška). Povinná osoba dodržuje rovněž přechodná ustanovení k operačnímu
riziku vymezená v § 230 Vyhlášky. 
Povinné osoby, které pro rok 2007 zvolily možnost pokračování v dosavadním
přístupu podle § 235 Vyhlášky kapitálový požadavek k operačnímu riziku
nestanovují a uvedou "0" hodnotu; pokud této možnosti využijí jen částečně
postupují podle téhož ustanovení Vyhlášky.
Hodnota v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

P0142(S_AKTIV) 
Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:
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KBD0430Kód: Akronym:

Kap. pož. k oper. riziku při BIANázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.1 PlatnýStav: 01.07.2007Platnost od:
odb.416Zdroj: M.Slavíková / ČNBGarant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0142 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Celková hodnota kapitálového požadavku k operačnímu riziku stanovená přístupem
základního ukazatele (BIA přístup), resp. při kombinací BIA přístupu (použitého
pro relevantní část aktivit) s ostatními přístupy podle § 170 a 171 Vyhlášky ČNB
č.xxx (dále jen Vyhláška). Kapitálový požadavek k operačnímu riziku podle BIA
přístupu se rovná 15% z hodnoty relevantního ukazatele (3-letý průměr čistého
úrokového a čistého neúrokového výnosu  upraveného o vybrané položky).
Podrobnější vymezení vč. způsobu výpočtu hodnoty relevantního ukazatele je
uvedeno v příloze č. 22 část. I) Vyhlášky. 
Povinná osoba může spolu s kapitálovým požadavkem stanoveným BIA přístupem
vykázat kapitálový požadavek k operačnímu riziku propočtený jiným přístupem (TSA
nebo ASA) pouze v případech uvedených v § 173 a 175.
Povinné osoby, které pro rok 2007 zvolily možnost pokračování v dosavadním
přístupu podle § 235 Vyhlášky kapitálový požadavek k operačnímu riziku
nestanovují a uvedou "0" hodnotu; pokud této možnosti využijí jen částečně
postupují podle téhož ustanovení Vyhlášky. 
Hodnota v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

P0142(04) 
Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:
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KBD0431Kód: Akronym:

Kap. pož. k oper. riziku při TSANázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.1 PlatnýStav: 01.07.2007Platnost od:
odb.416Zdroj: M.Slavíková / ČNBGarant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0142 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Celková hodnota kapitálového požadavku k operačnímu riziku stanovená
standardizovaným přístupem (TSA přístup) podle § 172 a 173 Vyhlášky ČNB č.xxx
(dále jen Vyhláška). 
Kapitálový požadavek k operačnímu riziku podle TSA přístupu se určuje jako
tříletý průměr součtu rizikově vážených (parametry beta) hodnot relevantních
ukazatelů, stanovených pro každý rok pro linie podnikání vymezené v tab. č. 2 v
příloze č. 22 Vyhlášky.
 
Podrobnější vymezení vč. způsobu výpočtu hodnoty relevantního ukazatele je
uvedeno v příloze č. 22, část II) a III) Vyhlášky. Povinná osoba dodržuje rovněž
přechodná ustanovení k operačnímu riziku vymezená v § 230 Vyhlášky.
Povinná osoba může spolu s kapitálovým požadavkem stanoveným TSA přístupem
vykázat kapitálový požadavek k operačnímu riziku propočtený jiným přístupem
pouze v případech uvedených v § 173.
Povinné osoby, které pro rok 2007 zvolily možnost pokračování v dosavadním
přístupu podle § 235 Vyhlášky kapitálový požadavek k operačnímu riziku
nestanovují a uvedou "0" hodnotu; pokud této možnosti využijí jen částečně
postupují podle téhož ustanovení Vyhlášky. 
Hodnota v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

P0142(S_TSA) 
Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:
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KBD0432

KBD0433

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

Kap. pož. k riziku angažovanosti obch. portfolia

Kap. pož. k ostatním nástrojům obch. portfolia

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.1

1.1

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.07.2007

01.07.2007

Platnost od:

Platnost od:

odb.416

odb.416

Zdroj:

Zdroj:

M.Slavíková / ČNB

M.Slavíková / ČNB

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Celková hodnota kapitálového požadavku k riziku angažovanosti obchodního
portfolia podle § 186 až 189 Vyhlášky ČNB č.xxx (dále jen Vyhláška). 

Povinné osoby, které pro rok 2007 zvolily možnost pokračovat pokračovat při
stanovení kapitálového požadavku k úvěrovému riziku podle dosavadních pravidel
(Basel 1) ve vazbě na § 235 odst. 1) a 2) písm. a) Vyhlášky, stanovují
kapitálový požadavek k riziku angažovanosti obchodního portfolia podle přílohy
č. 32, část C/II) Vyhlášky.
Hodnota v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Kapitálový požadavek k ostatním nástrojům obchodního portfolia se rovná 8 % ze
součtu hodnot rizikově vážených expozic z těchto nástrojů,  podle §131 Vyhlášky
ČNB č.xxx (dále jen Vyhláška).
Hodnota v Kč nebo v přepočtu na Kč.

-------------------------
Postupuje-li povinná osoba podle dosavadních pravidel (Basel 1) podle § 235
odst. 1) a 2) písm. a) Vyhlášky, pak tento informační prvek nevyplňuje
(kapitálový požadavek k ostatním nástrojům obchodního portfolia je již obsažen v
kapitálovém požadavku k úvěrovému riziku).

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:
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KBD0434

KBD0440

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

Přechodný kap. pož. - dorovnání k Basel 1

Přebyt./nedost. kapitálu před zápočtem  přech. kap. pož.

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.1

1.1

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.07.2007

01.07.2007

Platnost od:

Platnost od:

odb.416

odb.416

Zdroj:

Zdroj:

M.Slavíková / ČNB

M.Slavíková / ČNB

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 

P0009 P0011 P0014 P0019 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Hodnota přechodného kapitálového požadavku, kterým povinná osoba postupující
podle přístupu založeném na interním ratingu (IRB přístup) nebo pokročilého
přístupu k měření operačního rizika (AMA přístup od r.2008), dorovnává součet
kapitálových požadavků stanovených podle Basel 2 tak, aby kapitál v r. 2007,
2008 a 2009  byl minimálně ve výši 95 %, 90 % a 80 % ze součtu jednotlivých
kapitálových požadavků stanovených na základě přístupu podle dosavadních
pravidel (podle Basel 1), podle §234 Vyhlášky ČNB č.xxx (dále jen Vyhláška).
Podrobnější vymezení postupu pro výpočet kapitálových požadavků podle
dosavadních pravidel je uvedeno v příloze č. 32 Vyhlášky. Pro tyto účely se při
stanovení kapitálu nepřihlíží k přebytku ani k nedostatku v krytí očekávaných
úvěrových ztrát.
Hodnota v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Přebytek/nedostatek kapitálu před zápočtem přechodného kapitálového požadavku se
stanoví  jako rozdíl hodnoty kapitálu na konsolidovaném základě podle § 64
Vyhlášky ČNB č.xxx (dále jen Vyhláška) a součtu kapitálových požadavků  k
úvěrovému, tržnímu a operačnímu riziku stanovených na konsolidovaném základě
podle části čtvrté, hlava IV Vyhlášky. Do hodnoty kapitálových požadavků se
nepromítají přechodné kapitálové požadavky podle § 234 Vyhlášky.
Hodnota v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

P0009(CZK) P0019(S_VSEMEN) 

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:
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KBD0441Kód: Akronym:

Kapit. přiměřenost před zápočtem přech. kap. pož.Název:

Number - ČísloDatový typ:

1.1 PlatnýStav: 01.07.2007Platnost od:
odb.416Zdroj: M.Slavíková / ČNBGarant:

P0009 P0011 P0014 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Kapitálová přiměřenost před zápočtem přechodného kapitálového požadavku se rovná
8% z podílu, v jehož čitateli je kapitál na konsolidovaném základě podle § 64
Vyhlášky ČNB č.xxx (dále jen Vyhláška) a ve jmenovateli je součet kapitálových
požadavků stanovených na konsolidovaném základě podle části čtvrté, hlava IV
Vyhlášky. Do hodnoty kapitálových požadavků se nepromítají přechodné kapitálové
požadavky podle § 234 Vyhlášky.
Ukazatel kapitálové přiměřenosti je vymezen v §43 Vahlášky. 
Hodnota v %.

Charakteristika:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

P0009(950) 
Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:43/65

KBD0442Kód: Akronym:

Přebytek/nedostatek kapitáluNázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.1 PlatnýStav: 01.07.2007Platnost od:
odb.416Zdroj: M.Slavíková / ČNBGarant:

P0009 P0011 P0014 P0019 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Přebytek/nedostatek kapitálu po zápočtu přechodného kapitálového požadavku se
stanoví jako rozdíl hodnoty kapitálu na konsolidovaném základě podle § 64
Vyhlášky ČNB č.xxx (dále jen Vyhláška) a součtu kapitálových požadavků  k
úvěrovému, tržnímu a operačnímu riziku stanovených na konsolidovaném základě
podle části čtvrté, hlava IV  Vyhlášky vč. přechodného kapitálového požadavku
stanoveného podle §234 Vyhlášky. Přechodný kapitálový požadavek dorovnává součet
kapitálových požadavků stanovených podle současných pravidel (Basel 2) tak, aby
kapitál v letech  2007, 2008 a 2009 byl minimálně ve výši 95 %, 90% a 80 % ze
součtu jednotlivých kapitálových požadavků stanovených na základě přístupu podle
dosavadních pravidel (Basel 1) u povinných osob, které používají přístup
založený na interním ratingu (IRB přístup) nebo pokročilý přístup k měření
operačního rizika (AMA přístup od r.2008).
Hodnota v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

P0009(CZK) P0019(S_VSEMEN) 
Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:44/65

KBD0443Kód: Akronym:

Kapitálová přiměřenostNázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.1 PlatnýStav: 01.07.2007Platnost od:
odb.416Zdroj: M.Slavíková / ČNBGarant:

P0009 P0011 P0014 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Kapitálová přiměřenost se rovná 8% z podílu, v jehož čitateli je kapitál na
konsolidovaném základě podle § 64 Vyhlášky ČNB č.xxx (dále jen Vyhláška ) a ve
jmenovateli je součet kapitálových požadavků stanovených na konsolidovaném
základě  podle části čtvrté, hlava IV  Vyhlášky. vč. přechodného kapitálového
požadavku stanoveného podle §234 Vyhlášky. Přechodný kapitálový požadavek
dorovnává součet kapitálových požadavků stanovených podle současných pravidel
(Basel 2) tak, aby kapitál v letech  2007, 2008 a 2009 byl minimálně ve výši 95
%, 90% a 80 % ze součtu jednotlivých kapitálových požadavků stanovených na
základě přístupu podle dosavadních pravidel (Basel 1) u povinných osob, které
používají přístup založený na interním ratingu (IRB přístup) nebo pokročilý
přístup k měření operačního rizika (AMA přístup od r.2008).
Ukazatel kapitálové přiměřenosti je vymezen v §43 Vahlášky. 
Hodnota v %.

Charakteristika:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

P0009(950) 
Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:45/65

KBD0455Kód: Akronym:

Plně upravená hodnota expozice E*Název:

Number - ČísloDatový typ:

1.1 PlatnýStav: 01.07.2007Platnost od:
odb.416Zdroj: M.Slavíková / ČNBGarant:

P0009 P0011 P0014 P0019 P0135 P0137 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Hodnota expozice po uplatnění všech technik snižování úvěrového rizika
(relevantních pro standardizovaný přístup (dále jen STA přístup)), tj. čistá
hodnota expozice (po úpravách ocenění a po odečtení rezerv u podrozavahových
položek) po zohlednění technik snižování úvěrového rizika se substitučním vlivem
(relevantních pro STA přístup) a rovněž po zohlednění zajištění ovlivňujícího
hodnotu expozice  (komplexní metoda finančního kolaterálu), tj. po zohlednění
volatility hodnoty expozice a cenové volatility finančního kolaterálu (lze
použít regulatorní koeficienty volatility nebo vlastní odhady koeficientů
volatility), včetně zohlednění případného nesouladu měn a nesouladu splatností
expozice a kolaterálu, a to podle § 87 odst. 2) a přílohy č. 16, část II/3,
písm. d), e), g) až k) Vyhlášky ČNB č. xxx, před aplikací konverzních faktorů na
podrozvahové položky. 
Zohlední se typy zajištění, které jsou relevantní pro danou expozici; k jedné
expozici se může zohlednit i více typů zajištění, včetně kombinací majetkového a
osobního zajištění. V případě majetkového zajištění ve formě finančního
kolaterálu se však musí použít pouze jedna z metod pro zohlednění - tj. vybrat
buď jednoduchou, nebo komplexní metodu (bez možnosti jejich vzájemné kombinace).
Hodnota v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:46/65

KBD0462Kód: Akronym:

Plně upravená hodnota expozice E*Název:

Number - ČísloDatový typ:

1.1 PlatnýStav: 01.07.2007Platnost od:
odb.416Zdroj: M.Slavíková / ČNBGarant:

P0009 P0011 P0014 P0019 P0135 P0138 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Hodnota expozice po uplatnění všech technik snižování úvěrového rizika
(relevantních pro standardizovaný přístup (dále jen STA přístup)), tj. čistá
hodnota expozice (po úpravách ocenění a po odečtení rezerv u podrozavahových
položek) po zohlednění technik snižování úvěrového rizika se substitučním vlivem
(relevantních pro STA přístup) a rovněž po zohlednění zajištění ovlivňujícího
hodnotu expozice  (komplexní metoda finančního kolaterálu), tj. po zohlednění
volatility hodnoty expozice a cenové volatility finančního kolaterálu (lze
použít regulatorní koeficienty volatility nebo vlastní odhady koeficientů
volatility), včetně zohlednění případného nesouladu měn a nesouladu splatností
expozice a kolaterálu, a to podle § 87 odst. 2) a přílohy č. 16, část II/3,
písm. d), e), g) až k) Vyhlášky ČNB č. xxx, před aplikací konverzních faktorů na
podrozvahové položky. 
Zohlední se typy zajištění, které jsou relevantní pro danou expozici; k jedné
expozici se může zohlednit i více typů zajištění, včetně kombinací majetkového a
osobního zajištění. V případě majetkového zajištění ve formě finančního
kolaterálu se však musí použít pouze jedna z metod pro zohlednění - tj. vybrat
buď jednoduchou, nebo komplexní metodu (bez možnosti jejich vzájemné kombinace).
Hodnota v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:47/65

KBD0470Kód: Akronym:

Plně upravená hodnota expozice E*Název:

Number - ČísloDatový typ:

1.1 PlatnýStav: 01.07.2007Platnost od:
odb.416Zdroj: M.Slavíková / ČNBGarant:

P0009 P0011 P0014 P0019 P0135 P0137 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Hodnota expozice po uplatnění všech technik snižování úvěrového rizika
(relevantních pro standardizovaný přístup (dále jen STA přístup)), tj. čistá
hodnota expozice (po úpravách ocenění a po odečtení rezerv u podrozavahových
položek) po zohlednění technik snižování úvěrového rizika se substitučním vlivem
(relevantních pro STA přístup) a rovněž po zohlednění zajištění ovlivňujícího
hodnotu expozice  (komplexní metoda finančního kolaterálu), tj. po zohlednění
volatility hodnoty expozice a cenové volatility finančního kolaterálu (lze
použít regulatorní koeficienty volatility nebo vlastní odhady koeficientů
volatility), včetně zohlednění případného nesouladu měn a nesouladu splatností
expozice a kolaterálu, a to podle § 87 odst. 2) a přílohy č. 16, část II/3,
písm. d), e), g) až k) Vyhlášky ČNB č. xxx, před aplikací konverzních faktorů na
podrozvahové položky. 
Zohlední se typy zajištění, které jsou relevantní pro danou expozici; k jedné
expozici se může zohlednit i více typů zajištění, včetně kombinací majetkového a
osobního zajištění. V případě majetkového zajištění ve formě finančního
kolaterálu se však musí použít pouze jedna z metod pro zohlednění - tj. vybrat
buď jednoduchou, nebo komplexní metodu (bez možnosti jejich vzájemné kombinace).
Hodnota v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:48/65

KBD0477Kód: Akronym:

Plně upravená hodnota expozice E*Název:

Number - ČísloDatový typ:

1.1 PlatnýStav: 01.07.2007Platnost od:
odb.416Zdroj: M.Slavíková / ČNBGarant:

P0009 P0011 P0014 P0019 P0135 P0138 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Hodnota expozice po uplatnění všech technik snižování úvěrového rizika
(relevantních pro standardizovaný přístup (dále jen STA přístup)), tj. čistá
hodnota expozice (po úpravách ocenění a po odečtení rezerv u podrozavahových
položek) po zohlednění technik snižování úvěrového rizika se substitučním vlivem
(relevantních pro STA přístup) a rovněž po zohlednění zajištění ovlivňujícího
hodnotu expozice  (komplexní metoda finančního kolaterálu), tj. po zohlednění
volatility hodnoty expozice a cenové volatility finančního kolaterálu (lze
použít regulatorní koeficienty volatility nebo vlastní odhady koeficientů
volatility), včetně zohlednění případného nesouladu měn a nesouladu splatností
expozice a kolaterálu, a to podle § 87 odst. 2) a přílohy č. 16, část II/3,
písm. d), e), g) až k) Vyhlášky ČNB č. xxx, před aplikací konverzních faktorů na
podrozvahové položky. 
Zohlední se typy zajištění, které jsou relevantní pro danou expozici; k jedné
expozici se může zohlednit i více typů zajištění, včetně kombinací majetkového a
osobního zajištění. V případě majetkového zajištění ve formě finančního
kolaterálu se však musí použít pouze jedna z metod pro zohlednění - tj. vybrat
buď jednoduchou, nebo komplexní metodu (bez možnosti jejich vzájemné kombinace).
Hodnota v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:49/65

KBD0485Kód: Akronym:

Vážený průměr LGDNázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.1 PlatnýStav: 01.07.2007Platnost od:
odb.416Zdroj: M.Slavíková / ČNBGarant:

P0009 P0011 P0014 P0135 P0137 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Průměr LGD (ztrátovost ze selhání) vážený hodnotou expozice po promítnutí všech
technik snižování úvěrového rizika (relevantních pro přístup založený na
interním ratingu (dále jen IRB přístup), a to jak zajištění se substitučním
vlivem, tak i jiného zajištění, které se promítá do hodnoty LGD (buď regulatorní
hodnoty nebo vlastního odhadu LGD). Pro parametr LGD se použije buď hodnota
podle přílohy č. 13, část II)/ 1 a II)/2 Vyhlášky ČNB č.xxx (dále jen Vyhláška)
nebo vlastní odhady podle přílohy č.10 a č.13 Vyhlášky. Uvede se pro každou
kategorii expozic (centrální vlády a centrální banky, instituce, podnikové
expozice, retailové expozice, je-li relevantní) a pro všechny stupně
dlužníků/seskupení (vč. selhání). Pro případ dvojího selhání (dlužníka a
ručitele současně) se uvede buď LGD nezajištěné transakce vůči ručiteli, nebo
LGD nezajištěné transakce vůči dlužníkovi - dle zdroje výtěžnosti v případě
dvojího selhání. Pro expozice v selhání se uvede nejlepší odhad očekávané
ztrátovosti.
V případě expozic zajištěných finančním kolaterálem, pokud povinná osoba
nepoužívá vlastní odhady LGD nebo konverzních faktorů, vykáže efektivní ztrátu
ze selhání (LGD*), které se vypočte podle přílohy č. 16, část II)/ 3, písm. f) s
využitím plně upravené hodnoty expozice; pokud povinná osoba používá vlastní
odhady, vykáže LGD stanovené na základě vlastních odhadů. 
Zde se použijí následující techniky snižování úvěrového rizika:1) majetkové
zajištění ve formě rozvahového započtení, finančního kolaterálu, nemovitostí,
pohledávek, movitých věcí nebo věcí v leasingu a 2) osobní zajištění ve formě
bankovních záruk, ručení a vybraných právních institutů plnících obdobnou
funkci, úvěrových derivátů a ostatního osobního zajištění.
Hodnota v %.

Charakteristika:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

P0009(950) 
Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:50/65

KBD0494Kód: Akronym:

Vážený průměr LGDNázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.1 PlatnýStav: 01.07.2007Platnost od:
odb.416Zdroj: M.Slavíková / ČNBGarant:

P0009 P0011 P0014 P0135 P0139 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Průměr LGD (ztrátovost ze selhání) vážený hodnotou expozice po promítnutí všech
technik snižování úvěrového rizika (relevantních pro přístup založený na
interním ratingu (dále jen IRB přístup), a to jak zajištění se substitučním
vlivem, tak i jiného zajištění, které se promítá do hodnoty LGD (buď regulatorní
hodnoty nebo vlastního odhadu LGD). Pro parametr LGD se použije buď hodnota
podle přílohy č. 13, část II)/ 1 a II)/2 Vyhlášky ČNB č.xxx (dále jen Vyhláška)
nebo vlastní odhady podle přílohy č.10 a č.13 Vyhlášky. Uvede se pro každou
kategorii expozic (centrální vlády a centrální banky, instituce, podnikové
expozice, retailové expozice, je-li relevantní) a pro všechny stupně
dlužníků/seskupení (vč. selhání). Pro případ dvojího selhání (dlužníka a
ručitele současně) se uvede buď LGD nezajištěné transakce vůči ručiteli, nebo
LGD nezajištěné transakce vůči dlužníkovi - dle zdroje výtěžnosti v případě
dvojího selhání. Pro expozice v selhání se uvede nejlepší odhad očekávané
ztrátovosti.
V případě expozic zajištěných finančním kolaterálem, pokud povinná osoba
nepoužívá vlastní odhady LGD nebo konverzních faktorů, vykáže efektivní ztrátu
ze selhání (LGD*), které se vypočte podle přílohy č. 16, část II)/ 3, písm. f) s
využitím plně upravené hodnoty expozice; pokud povinná osoba používá vlastní
odhady, vykáže LGD stanovené na základě vlastních odhadů. 
Zde se použijí následující techniky snižování úvěrového rizika:1) majetkové
zajištění ve formě rozvahového započtení, finančního kolaterálu, nemovitostí,
pohledávek, movitých věcí nebo věcí v leasingu a 2) osobní zajištění ve formě
bankovních záruk, ručení a vybraných právních institutů plnících obdobnou
funkci, úvěrových derivátů a ostatního osobního zajištění.
Hodnota v %.

Charakteristika:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

P0009(950) 
Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:51/65

KBD0503Kód: Akronym:

Vážený průměr LGDNázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.1 PlatnýStav: 01.07.2007Platnost od:
odb.416Zdroj: M.Slavíková / ČNBGarant:

P0009 P0011 P0014 P0135 P0140 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Průměr LGD (ztrátovost ze selhání) vážený hodnotou expozice po promítnutí všech
technik snižování úvěrového rizika (relevantních pro přístup založený na
interním ratingu (dále jen IRB přístup), a to jak zajištění se substitučním
vlivem, tak i jiného zajištění, které se promítá do hodnoty LGD (buď regulatorní
hodnoty nebo vlastního odhadu LGD). Pro parametr LGD se použije buď hodnota
podle přílohy č. 13, část II)/ 1 a II)/2 Vyhlášky ČNB č.xxx (dále jen Vyhláška)
nebo vlastní odhady podle přílohy č.10 a č.13 Vyhlášky. Uvede se pro každou
kategorii expozic (centrální vlády a centrální banky, instituce, podnikové
expozice, retailové expozice, je-li relevantní) a pro všechny stupně
dlužníků/seskupení (vč. selhání). Pro případ dvojího selhání (dlužníka a
ručitele současně) se uvede buď LGD nezajištěné transakce vůči ručiteli, nebo
LGD nezajištěné transakce vůči dlužníkovi - dle zdroje výtěžnosti v případě
dvojího selhání. Pro expozice v selhání se uvede nejlepší odhad očekávané
ztrátovosti.
V případě expozic zajištěných finančním kolaterálem, pokud povinná osoba
nepoužívá vlastní odhady LGD nebo konverzních faktorů, vykáže efektivní ztrátu
ze selhání (LGD*), které se vypočte podle přílohy č. 16, část II)/ 3, písm. f) s
využitím plně upravené hodnoty expozice; pokud povinná osoba používá vlastní
odhady, vykáže LGD stanovené na základě vlastních odhadů. 
Zde se použijí následující techniky snižování úvěrového rizika:1) majetkové
zajištění ve formě rozvahového započtení, finančního kolaterálu, nemovitostí,
pohledávek, movitých věcí nebo věcí v leasingu a 2) osobní zajištění ve formě
bankovních záruk, ručení a vybraných právních institutů plnících obdobnou
funkci, úvěrových derivátů a ostatního osobního zajištění.
Hodnota v %.

Charakteristika:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

P0009(950) 
Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:52/65

KBD0533Kód: Akronym:

Kap. pož. k úrokovému riziku obch. portfoliaNázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.1 PlatnýStav: 01.07.2007Platnost od:
odb.416Zdroj: M.Slavíková / ČNBGarant:

P0009 P0011 P0014 P0019 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Kapitálový požadavek ke všem pozicím úrokových nástrojů v obchodním portfoliu
podle části čtvrté, hlavy IV, dílu 3, oddílu 2 a 7 Vyhlášky ČNB č. xxx.

Kapitálový požadavek k úrokovému riziku je součtem kapitálového požadavku ke
specifickému a obecnému úrokovému riziku a kapitálového požadavku k úrokovým
pozicím nástrojů fondů kolektivního investování v obchodním portfoliu.
Kapitálový požadavek k úrokovému riziku se stanoví z nástrojů obchodního
portfolia, které mají alespoň jednu úrokovou pozici (zejména dluhopisy, směnky,
repo obchody, pevné termínové operace, opce a úvěry, půjčky a vklady přijaté
nebo poskytnuté na mezibankovním trhu). Před stanovením kapitálového požadavku
lze kompenzovat opačné úrokové nástroje, jestliže je vydal týž emitent, jsou si
v případě likvidace nebo konkurzu emitenta rovnocenné, jsou ve stejné měně, mají
stejnou kupónovou míru, zbytkovou splatnost a časovou strukturu výplaty kuponů.V
případě pevných termínových operací lze za určitých podmínek provést kompenzace
nad tento rozsah. Musí se však jednat o stejný druh nástrojů a stejný druh
podkladového nástroje.

Hodnota v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:53/65

KBD0534Kód: Akronym:

Kap. pož. k obecnému úrok. riziku obch. portfoliaNázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.1 PlatnýStav: 01.07.2007Platnost od:
odb.416Zdroj: M.Slavíková / ČNBGarant:

P0009 P0011 P0014 P0019 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Kapitálový požadavek k obecnému úrokovému riziku nástrojů v obchodním portfoliu
podle části čtvrté, hlavy IV, dílu 3, oddílu 2, §141-142 a oddílu 7, a rovněž
přílohy č. 20 částí C. a F. Vyhlášky ČNB č. xxx.

Pro každou měnu se zvolí jedna ze dvou metod měření obecného úrokového rizika,
buďto metoda splatností, nebo metoda durací. Dlouhé a krátké úrokové pozice se
zahrnou do schématu splatností podle zbytkové splatnosti nebo se zahrnou do
schématu durací podle modifikované durace. Pro úrokové futures a opce
obchodované na uznaných burzách lze použít metodu marží, přičemž úrokové pozice
těchto nástrojů se nezařazují do schématu splatností nebo durací. Kapitálový
požadavek k obecnému úrokovému riziku je roven součtu kapitálových požadavků pro
každou jednotlivou měnu vypočtených podle metody splatností nebo metody durací,
kapitálového požadavku k úrokovým futures a opcím vypočteného podle metody marží
 a části kapitálového požadavku k ostatním opcím odpovídající obecnému úrokovému
riziku.

Hodnota v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:54/65

KBD0539Kód: Akronym:

Kap. pož. ke specifickému úrok. riziku obch. portfoliaNázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.1 PlatnýStav: 01.07.2007Platnost od:
odb.416Zdroj: M.Slavíková / ČNBGarant:

P0009 P0011 P0014 P0019 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Kapitálový požadavek ke specifickému úrokovému riziku nástrojů v obchodním
portfoliu podle části čtvrté, hlavy IV, dílu 3, oddílu 2, §139-140, oddílu 7, a
rovněž  přílohy č. 20 částí C. a F. Vyhlášky ČNB č.xxx (dále jen Vyhláška).
Zahrnují se veškeré úrokové pozice včetně absolutních hodnot delta ekvivalentů
opčních kontraktů při použití metody analýzy situací nebo metody marží pro
stanovení kapitálového požadavku k opcím podle oddílu 7 a přílohy č. 20 částí
F./ III) a IV) Vyhlášky včetně delta ekvivalentů opčních kontraktů při použití
metody delta plus pro stanovení kapitálového požadavku k opcím podle oddílu 7 a
přílohy č. 20 části F./ II) Vyhlášky.

Kapitálový požadavek ke specifickému úrokovému riziku se stanoví jako součet
součinů absolutních hodnot úrokových pozic a odpovídajících koeficientů podle
přílohy č. 20 Vyhlášky. Úrokovým pozicím vyplývajícím z derivátů založených na
nákupu nebo prodeji dluhopisů nebo směnek, z poskytnutých nebo přijatých vkladů,
a odpovídajícím těmto dluhopisům, směnkám nebo vkladům, se přiřadí koeficient
stejným způsobem. Ostatním úrokovým pozicím vzniklým z derivátů se přiřadí
koeficient 0. Pro sekuritizované expozice, které jsou odčitatelnou položkou od
součtu původního a doplňkového kapitálu, nebo se jim přiřazuje riziková váha
1250 %, nesmí být kapitálový požadavek nižší, než kdyby se na ně uplatnil
odpočet od kapitálu nebo se použila riziková váha 1250 %. Při výpočtu
kapitálového požadavku ke specifickému úrokovému riziku lze kompenzovat pozice v
obchodním portfoliu zajištěné úvěrovým derivátem.

Hodnota v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:55/65

KBD0540Kód: Akronym:

Kap. pož. k vládním nástrojům kategorie 1Název:

Number - ČísloDatový typ:

1.1 PlatnýStav: 01.07.2007Platnost od:
odb.416Zdroj: M.Slavíková / ČNBGarant:

P0009 P0011 P0014 P0019 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Kapitálový požadavek ke specifickému úrokovému riziku nástrojů typu 1 z tabulky
č. 2 v příloze č. 20 části B. Vyhlášky ČNB č. xxx.

Vládní nástroje
- dluhopisy vydané nebo zaručené centrálními vládami, vydané centrálními
bankami, mezinárodními organizacemi, mezinárodními rozvojovými bankami nebo
orgány regionální nebo místní správy členských států, které by podle
standardizovaného přístupu pro úvěrové riziko patřily do 1. stupně úvěrové
kvality nebo které by obdržely rizikovou váhu 0 % .

Hodnota v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:56/65

KBD0544Kód: Akronym:

Kap. pož. k úrok. pozicím nástrojů FKI v obch. portfoliuNázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.1 PlatnýStav: 01.07.2007Platnost od:
odb.416Zdroj: M.Slavíková / ČNBGarant:

P0009 P0011 P0014 P0019 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Kapitálový požadavek k úrokovým pozicím nástrojů fondů kolektivního investování
podle části čtvrté, hlavy IV, dílu 3, oddílu 4 Vyhlášky ČNB č. xxx.

Kapitálový požadavek k obecnému a specifickému úrokovému riziku FKI v obchodním
portfoliu se rovná 32 % ze součtu hodnot expozic vůči těmto fondům. (Souhrn
kapitálových požadavků k obecnému úrokovému a akciovému riziku, specifickému
úrokovému a akciovému riziku a měnovému riziku není vyšší než 40 % z hodnoty
expozic vůči těmto fondům.)  Pozice v podkladových expozicích FKI nelze
kompenzovat s ostatními pozicemi drženými bankou, ledaže je dále stanoveno
jinak.Banka může za určitých podmínek namísto tohoto postupu pro tyto pozice
používat standardizovaný přístup pro výpočet kapitálového požadavku nebo přístup
založený na vlastních modelech (VaR model), je-li k tomu oprávněna. V tomto
případě se expozice vůči FKI (podílové listy) rozloží do pozic v podkladových
expozicích tohoto fondu. Pozice v podkladových expozicích lze za jistých
podmínek kompenzovat s ostatními pozicemi drženými bankou. Banka může při
výpočtu kapitálového požadavku k obecnému a specifickému úrokovému a akciovému
riziku spoléhat na třetí osobu (při splnění příslušných předpokladů). 
Hodnota v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:57/65

KBD0546Kód: Akronym:

Kap. pož. k obecnému akc. riziku obch. portfoliaNázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.1 PlatnýStav: 01.07.2007Platnost od:
odb.416Zdroj: M.Slavíková / ČNBGarant:

P0009 P0011 P0014 P0019 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Kapitálový požadavek k obecnému akciovému riziku nástrojů v obchodním portfoliu
podle části čtvrté, hlavy IV, dílu 3, oddílu 3, §147, oddílu 7, a rovněž přílohy
 č. 20 částí D. a F.  yhlášky ČNB č. xxx.

Kapitálový požadavek k obecnému akciovému riziku se rovná součtu součinů
koeficientu 0,08 a absolutních hodnot čistých akciových pozic národních trhů. 
Pro účely stanovení kapitálového požadavku k obecnému akciovému riziku lze
akciové futures obchodované na uznaných burzách vyjmout z akciových pozic a
použít metodu marží. Kapitálový požadavek k obecnému akciovému riziku se rovná
součtu kapitálového požadavku podle předchozího odstavce a kapitálového
požadavku k akciovým futures obchodovaným na uznaných burzách, který je roven
součtu marží odpovídajících akciovým futures. Metoda marží musí poskytovat
odpovídající měření rizika spojeného s úrokovými futures. Takto stanovený
kapitálový požadavek je větší nebo roven kapitálovému požadavku stanovenému
podle předchozího odstavce nebo podle vlastních modelů. Pro účely stanovení
kapitálového požadavku k měnovému riziku se akciové pozice v cizích měnách
akciových futures nezařazují do měnových pozic.

Hodnota v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:58/65

KBD0547Kód: Akronym:

Kap. pož. k čisté akc. pozici národních trhůNázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.1 PlatnýStav: 01.07.2007Platnost od:
odb.416Zdroj: M.Slavíková / ČNBGarant:

P0009 P0011 P0014 P0019 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Kapitálový požadavek k čisté akciové pozici národních trhů podle části čtvrté,
hlavy IV, dílu 3, oddílu 3, §147 odst. 1, §148, a rovněž přílohy  č. 20 částí D.
Vyhlášky ČNB č. xxx (dále jen Vyhláška). Do čisté akciové pozice se zahrnují
veškeré akciové pozice včetně delta ekvivalentů opčních kontraktů při použití
metody delta plus pro stanovení kapitálového požadavku k opcím podle části
čtvrté, hlavy IV, dílu 3, oddílu 7 a přílohy č. 20 části F./ II) Vyhlášky. 

Čistá akciová pozice daného národního trhu je rovna součtu dlouhých a krátkých
akciových pozic tohoto trhu. Kapitálový požadavek se rovná součtu součinů
koeficientu 0,08 a absolutních hodnot čistých akciových pozic národních trhů.
Akciové futures obchodované na uznaných burzách lze vyjmout z akciových pozic a
stanovit kapitálová požadavek pomocí metody marží.

Hodnota v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:59/65

KBD0550Kód: Akronym:

Kap. pož. ke specifickému akc. riziku obch. portfoliaNázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.1 PlatnýStav: 01.07.2007Platnost od:
odb.416Zdroj: M.Slavíková / ČNBGarant:

P0009 P0011 P0014 P0019 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Kapitálový požadavek ke specifickému akciovému riziku nástrojů v obchodním
portfoliu podle části čtvrté, hlavy IV, dílu 3, oddílu 3, §146, §148 a oddílu 7,
a rovněž přílohy  č. 20 částí F. přílohy č. 20  Vyhlášky ČNB č. xxx (dále jen
Vyhláška). Zahrnují se veškeré úrokové pozice včetně absolutních hodnot delta
ekvivalentů opčních kontraktů při použití metody analýzy situací nebo metody
marží pro stanovení kapitálového požadavku k opcím podle části čtvrté, hlavy IV,
dílu 3, oddílu 7 a přílohy č. 20 částí F./ III) a IV) Vyhlášky včetně delta
ekvivalentů opčních kontraktů při použití metody delta plus pro stanovení
kapitálového požadavku k opcím podle části čtvrté, hlavy IV, dílu 3, oddílu 7 a
přílohy č. 20 části F./ II) Vyhlášky. 

Kapitálový požadavek ke specifickému akciovému riziku se rovná součtu součinu
koeficientu 0,04 a hrubé akciové pozice snížené o hrubou akciovou pozici
vybraného portfolia a součinu koeficientu 0,02 a hrubé akciové pozice vybraného
portfolia. Akciové indexy uvedené v  tabulce č. 5 v příloze č. 20 Vyhlášky se
pro účely stanovení kapitálového požadavku ke specifickému akciovému riziku do
příslušných akciových pozic nezařazují.

Hodnota v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:60/65

KBD0552Kód: Akronym:

Kap. pož. ke zbytkové hrubé akc. pozici národních trhůNázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.1 PlatnýStav: 01.07.2007Platnost od:
odb.416Zdroj: M.Slavíková / ČNBGarant:

P0009 P0011 P0014 P0019 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Kapitálový požadavek k hrubé akciové pozici národních trhů (po vyjmutí hrubé
akciové pozice vybraného potfolia) podle části čtvrté, hlavy IV, dílu 3, oddílu
3, §146 odst. 2 Vyhlášky ČNB č. xxx (dále jen Vyhláška).

Kapitálový požadavek se rovná součinu koeficientu 0,04 a hrubé akciové pozice
snížené o hrubou akciovou pozici vybraného portfolia. Vybrané portfolio musí
splňovat tyto podmínky
a) nezahrnuje akcie emitenta, v jehož případě by byl použit koeficient 0,08
podle tabulky č. 2 v příloze č. 20 Vyhlášky pro účely stanovení kapitálového
požadavku ke specifickému úrokovému riziku,
b) je sestaveno z akcií obsažených v akciových indexech podle seznamu v tabulce
č. 5 v příloze č. 20 Vyhlášky,
c) podíl absolutní hodnoty kterékoliv akciové pozice v tomto portfoliu nesmí
převyšovat 5 % hrubé akciové pozice nebo podíl kterékoliv absolutní hodnoty
akciové pozice nesmí převyšovat 10 % hrubé akciové pozice, pokud součet
absolutních hodnot akciových pozic s podílem od 5 % do 10 % hrubé akciové pozice
nepřevyšuje 50 % hrubé akciové pozice tohoto portfolia.

Hodnota v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:61/65

KBD0553Kód: Akronym:

Kap. pož. k akc. pozicím nástrojů FKI v obch. portfoliuNázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.1 PlatnýStav: 01.07.2007Platnost od:
odb.416Zdroj: M.Slavíková / ČNBGarant:

P0009 P0011 P0014 P0019 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Kapitálový požadavek k akciovým pozicím nástrojů fondů kolektivního investování
podle části čtvrté, hlavy IV, dílu 3, oddílu 4 Vyhlášky ČNB č. xxx. 

Kapitálový požadavek k obecnému a specifickému akciovému riziku FKI v obchodním
portfoliu se rovná 32 % ze součtu hodnot expozic vůči těmto fondům. (Souhrn
kapitálových požadavků k obecnému úrokovému a akciovému riziku, specifickému
úrokovému a akciovému riziku a měnovému riziku není vyšší než 40 % z hodnoty
expozic vůči těmto fondům.)  Pozice v podkladových expozicích FKI nelze
kompenzovat s ostatními pozicemi drženými bankou, ledaže je dále stanoveno
jinak.Banka může za určitých podmínek namísto tohoto postupu pro tyto pozice
používat standardizovaný přístup pro výpočet kapitálového požadavku nebo přístup
založený na vlastních modelech (VaR model), je-li k tomu oprávněna. V tomto
případě se expozice vůči FKI (podílové listy) rozloží do pozic v podkladových
expozicích tohoto fondu. Pozice v podkladových expozicích lze za jistých
podmínek kompenzovat s ostatními pozicemi drženými bankou. Banka může při
výpočtu kapitálového požadavku k obecnému a specifickému úrokovému a akciovému
riziku spoléhat na třetí osobu (při splnění příslušných předpokladů).

Hodnota v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:62/65

KBD0554Kód: Akronym:

Kap. pož. k měnovému rizikuNázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.1 PlatnýStav: 01.07.2007Platnost od:
odb.416Zdroj: M.Slavíková / ČNBGarant:

P0009 P0011 P0013 P0014 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Kapitálový požadavek k pozicím měnových nástrojů v obchodním portfoliu podle
části čtvrté, hlavy IV, dílu 3, oddílu 5 a 7 Vyhlášky ČNB č. xxx.

Kapitálový požadavek k měnovému riziku je roven součtu kapitálového požadavku ke
kompenzované pozici silně korelovaných měn, kapitálového požadavku k celkové
měnové pozici, kapitálového požadavku k měnovým futures a opcím obchodovaným na
uznaných burzách a kapitálového požadavku k ostatním opcím. Kapitálový požadavek
k měnovému riziku se stanoví u vybraných nástrojů obchodního a investičního
portfolia obsahujících úrokové, akciové nebo komoditní pozice v cizích měnách,
včetně pozic majících charakter cizí měny. Měnové nástroje jsou nástroje, které
mají alespoň jednu měnovou pozici v cizí měně. Měnové pozice jsou měnové pozice
v cizích měnách a měnové pozice v Kč. Za cizí měnu se rovněž považuje měnové
zlato. Zúčtovací jednotka, například SDR, se považuje pro účely této vyhlášky za
zvláštní měnu, kterou lze rozdělit na jednotlivé měny podle platného poměru
složení. Dlouhými a krátkými měnovými pozicemi pevných termínových operací se
rozumí dlouhé a krátké měnové pozice podkladových nástrojů těchto kontraktů. 
V případě expozic vůči fondům kolektivního investování představovaných nástroji,
které tyto fondy vydávají, se používají měnové pozice z podkladových expozic
těchto fondů. Povinná osoba se může při výpočtu kapitálového požadavku k měnovém
riziku spolehnout na třetí osobu, která jí oznamuje měnové pozice podkladových
expozic. Předpokladem je, že třetí osoba podkladové expozice zná a správnost
oznámení o měnových pozicích je zajištěna odpovídajícím způsobem. Pokud povinná
osoba měnové pozice vyplývající z podkladových expozic nezná, předpokládá se, že
fond kolektivního investování investuje do měnových nástrojů až do maximální
výše, k jaké je oprávněn, při výpočtu kapitálového požadavku k měnovému riziku
zohledňuje maximální možnou míru podstupovaného měnového rizika, které by mohla
být vystavena, kdyby prostřednictvím fondu kolektivního investování zaujala
pozice s použitím pákového efektu tím, že poměrně zvýší svoji pozici v
nástrojích fondu kolektivního investování až do úrovně maximální možné expozice
vůči podkladovým expozicím, ke které je fond kolektivního investování oprávněn.
S touto předpokládanou měnovou pozicí fondu kolektivního investování je
zacházeno jako se samostatnou měnou podle stejného principu, který je uplatňován
u pozic ve zlatě. Rozdíl spočívá jen v tom, že pokud povinná osoba ví, že
výsledná celková pozice je dlouhá nebo krátká, může přičíst celkovou dlouhou
pozici k celkové dlouhé otevřené měnové pozici nebo celkovou krátkou pozici k
celkové krátké otevřené měnové pozici. Kompenzace mezi takovými pozicemi před
výpočtem kapitálového požadavku k měnovému riziku není přípustná. 

Hodnota v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:
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KBD0562

KBD0566

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

Měnové pozice v nástrojích FKI považovaných za zvláštní měny

Hodnota alternativního ukazatele

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.1

1.2

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.07.2007

01.07.2007

Platnost od:

Platnost od:

odb.416

odb.416

Zdroj:

Zdroj:

M.Slavíková / ČNB

M.Slavíková / ČNB

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 

P0009 P0011 P0014 P0019 P0142 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Dlouhá a krátká pozice v nástrojích fondů kolektivního investování považovaných
za zvláštní měny podle § 155 Vyhlášky ČNB č. xxx.

Hodnota v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Alternativní ukazatel představuje dlužnou částku poskytnutých úvěrů za 3
předchozí roky (uvádí se údaje za poslední 3 účetní období, které jsou ověřeny
auditorem) ve vazbě na Přílohu č.22, část II) a III) Vyhlášky ČNB č.xxx. 
Uvádí se při alternativním standardizovaném přístupu (ASA přístup), kde pro
linie podnikání podnikové bankovnictví a/nebo retailové bankovnictví lze
relevantní ukazatel nahradit alternativním ukazatelem. Do alternativního
ukazatele v linii podnikové bankovnictví se začleňují též cenné papíry v
investičním portfoliu podle přílohy č. 22, část III), písm. c)  Vyhlášky.

Hodnota v Kč nebo v přepočtu na Kč.
Přepočet údajů v cizích měnách na Kč se provádí kurzy platnými pro poslední den
příslušného účetního období, za které jsou údaje uváděny. 

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:
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KBD0567Kód: Akronym:

Kap. pož. k oper. riziku při ASANázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.1 PlatnýStav: 01.07.2007Platnost od:
odb.416Zdroj: M.Slavíková / ČNBGarant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0142 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Celková hodnota kapitálového požadavku k operačnímu riziku stanovená
alternativním standardizovaným přístupem (ASA přístup) podle § 174 a 175
Vyhlášky ČNB č.xxx (dále jen Vyhláška). 
Kapitálový požadavek pro linie podnikání retailové a/nebo podnikové bankovnictví
s použitím alternativního ukazatele se pro danou linii podnikání určuje jako
násobek hodnoty alternativního ukazatele  (což je násobek koeficientu 0,035 a 3-
letého průměru dlužné částky poskytnutých úvěrů v linii podnikání) a parametru
beta podle tab. č.2 přílohy č. 22 Vyhlášky ČNB č.xxx. Do alternativního
ukazatele v linii podnikové bankovnictví se začleňují též cenné papíry v
investičním portfióliu.
Podrobnější vymezení vč. způsobu výpočtu hodnoty relevantního a alternativního
ukazatele a celkového kapitálového požadavku k operačnímu riziku při ASA je
uvedeno v příloze č. 22, část II) a III) Vyhlášky. 
Povinná osoba může spolu s kapitálovým požadavkem stanoveným ASA přístupem
vykázat kapitálový požadavek k operačnímu riziku propočtený jiným přístupem
pouze v případech uvedených v § 175. Pokud banka používá ASA přístup, vykazuje
celý kapitálový požadavek v rámci tohoto informačního prvku, tj. vč. těch linií
podnikání, kde je kapitálový požadavek propočtem podle TSA přístupu.
Povinné osoby, které pro rok 2007 zvolily možnost pokračování v dosavadním
přístupu podle § 235 Vyhlášky kapitálový požadavek k operačnímu riziku
nestanovují a uvedou "0" hodnotu; pokud této možnosti využijí jen částečně
postupují podle téhož ustanovení Vyhlášky. 
Hodnota v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

P0142(S_ASA) 
Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:
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KBD0571Kód: Akronym:

Převýšení jiných než význ.obezř.úprav nad podříz.dluhem BNázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.2 PlatnýStav: 01.07.2007Platnost od:
odb.416Zdroj: M.Slavíková / ČNBGarant:

P0009 P0011 P0014 P0019 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Převýšení jiných než významných obezřetných úprav při tržním oceňování nebo
oceňování modelem podle § 71, písm. f) Vyhlášky ČNB č.xxx (dále jen Vyhláška),
tj. záporný  rozdíl mezi hodnotou podřízeného dluhu B podle § 70 Vyhlášky a
hodnotou položek snižujících hodnotu kapitálu na individuálním základě na krytí
tržního rizika podle § 69, odst. 1, písm. a) a b) Vyhlášky. 
Tato položka snižuje hodnotu původního a dodatkového kapitálu (uvádí se se
znaménkem minus). 
Hodnota v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Poznámka: Hodnota úprav do výše podřízeného dluhu se uvádí v informačním prvku
KBD0255 .

--------------------------
Pro obchodníky s cennými papíry tato položka obsahuje také, v souladu s § 69,
odst. 1, písm. a) a b) Vyhlášky,  převýšení z nelikvidních aktiv nad podřízeným
dluhem B, které odpovídá rozdílu položek: Nelikvidní aktiva (DCO0065) minus
Nelikvidní aktiva pro Tier 3 (DCO0077). Uvádí se se znaménkem minus.

Charakteristika:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:


