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KEV0013

KNB0017

Kód:

Kód:

KEV0013

KNB0017

Akronym:

Akronym:

Ovládající osoba - typ (OB, FHO nebo SHO)

Ostatní provozní náklady

Název:

Název:

Varchar - Řětězec proměnlivé délky

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.2

4.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.07.2007

01.07.2007

Platnost od:

Platnost od:
ČNB

Zdroj:

Zdroj:

/ 

Šípová / odb.416

Garant:

Garant:

P0011 P0013 P0014 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Typ ovládající osoby: - ovládající banka (OB)
                                   - zahraniční ovládající banka (Z0B)
                                   - zahraniční ovládající úvěrová instituce
(ZOÚI)
                                    -finanční holdingová osoba (FHO)
                                   - smíšená holdingová osoba (SHO)

Pokud je vykazující subjekt: 
1) banka, pak pro zahraniční ovládající osobu vykazuje ZOB (zahrnuje zahraniční
banku nebo zahraniční spořitelní a úvěrní družstvo), 
2) spořitelní a úvěrní družstvo, pak pro zahraniční ovládající osobu vykazuje
ZOÚI (zahrnuje zahraniční banku nebo zahraniční spořitelní a úvěrní družstvo)

Souhrnná hodnota ostatních provozních nákladů za regulovaný konsolidační celek
(např. náklady na příspěvky do Fondu pojištění vkladů, Garančního fondu nebo
obdobného fondu, náklady na daň z přidané hodnoty, není-li uplatněn její odpočet
a není-li součástí nakoupeného majetku nebo nakoupených výkonů, manka a škody a
jiné provozní náklady atd.), v Kč nebo v přepočtu na Kč. Vykazuje se zde také
čistá ztráta z přecenění investic do nemovitostí na reálnou hodnotu.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:
IAS 1.86

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
- 667DZa, 753KZa

 POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU
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KNB0023

KNB0024

Kód:

Kód:

KNB0023

KNB0024

Akronym:

Akronym:

Správní náklady

Náklady na zaměstnance

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

4.0

4.0

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 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Souhrnná hodnota nákladů za regulovaný konsolidační celek na zaměstnance
(zahrnující zejména náklady na mzdy a platy, sociální a zdravotní pojištění,
vzdělávání, penzijní připojištění, zdravotní péči, stravování, cestovné) a
ostatních správních nákladů (zahrnujících zejména nájemné, spotřebu energie a
materiálu, náklady na outsourcing, na reklamu, na audit, právní a daňové
poradenství, daně (s výjimkou nákladů na daň z příjmů ), poplatky a ostatní
nakupované služby, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Pokud byly k těmto položkám
vytvořeny rezervy, jsou zde zohledněny výnosy z použití rezerv.

Souhrnná hodnota nákladů za regulovaný konsolidační celek na zaměstnance
(zahrnujících mzdy a platy, sociální a zdravotní pojištění a ostatní náklady na
zaměstnance), v Kč nebo v přepočtu na Kč. Pokud byly k těmto položkám vytvořeny
rezervy, jsou zde zohledněny výnosy z použití rezerv.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

IAS 1.88-89/92

IAS 1.91

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

- 631DZa, - 632DZa, - 635DZa, - 636DZa, 753KZa

- 631DZa, - 632DZa, 753KZa
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KNB0025

KNB0026

Kód:

Kód:

KNB0025

KNB0026

Akronym:

Akronym:

Mzdy a platy

Sociální a zdravotní pojištění

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

3.0

3.0

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 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Hodnota všech součástí mezd a platů zaměstnanců za regulovaný konsolidační
celek, které jsou hrazeny z nákladů banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Pokud
byly k těmto položkám vytvořeny rezervy, jsou zde zohledněny výnosy z použití
rezerv.

Náklady za regulovaný konsolidační celek vynaložené na sociální a zdravotní
pojištění zaměstnanců vykazujícího subjektu, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Pokud
byly k těmto položkám vytvořeny rezervy, jsou zde zohledněny výnosy z použití
rezerv.

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

- 631DZa, 753KZa

- 632DZa, 753KZa
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KNB0028

KNB0029

Kód:

Kód:

KNB0028

KNB0029

Akronym:

Akronym:

Ostatní správní náklady

Nájemné

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

4.0

3.0

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 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Souhrnná hodnota ostatních správních nákladů za regulovaný konsolidační celek
zahrnující nájemné, spotřebu materiálu, náklady na outsourcing, na reklamu, na
audit, právní a daňové poradenství, daně (s výjimkou daně z příjmů), poplatky a
ostatní nakupované výkony, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Pokud byly k těmto
položkám vytvořeny rezervy, jsou zde zohledněny výnosy z použití rezerv.

Náklady regulovaného konsolidačního celku na nájemné, v Kč nebo v přepočtu na
Kč.
Pokud byly k těmto položkám vytvořeny rezervy, jsou zde zohledněny výnosy z
použití rezerv.

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

- 635DZa, - 636DZa, 753KZa

- 636DZa, 753KZa
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KNB0031

KNB0032

Kód:

Kód:

KNB0031

KNB0032

Akronym:

Akronym:

Náklady na outsourcing

Náklady na reklamu

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

3.0

3.0

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 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Náklady regulovaného konsolidačního celku na outsourcing, tj. náklady na
zajišťování  činností subjektů regulovaného konsolidačního celku nebo činností
sloužících k podpoře činností subjektů regulovaného konsolidačního celku jinou
osobou na smluvním základě, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Pokud byly k těmto
položkám vytvořeny rezervy, jsou zde zohledněny výnosy z použití rezerv.

Náklady regulovaného konsolidačního celku na reklamu, v Kč nebo v přepočtu na
Kč.
Pokud byly k těmto položkám vytvořeny rezervy, jsou zde zohledněny výnosy z
použití rezerv.

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

- 636DZa, 753KZa

- 636DZa, 753KZa
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KNB0033

KNB0073

Kód:

Kód:

KNB0033Akronym:

Akronym:

Náklady na poradenství

Poplatky a provize na clearing a vypořádání

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

3.0

1.1

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 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Náklady regulovaného konsolidačního celku na audit, právní a daňové poradenství,
v Kč nebo v přepočtu na Kč. Pokud byly k těmto položkám vytvořeny rezervy, jsou
zde zohledněny výnosy z použití rezerv. 

Náklady za regulovaný konsolidační celek na poplatky a provize na clearing a
vypořádání, které pro vykazující subjekt zajišťuje smluvní partner, v Kč nebo v
přepočtu na Kč. Nevykazují se zde poplatky placené ČNB za clearing (jsou
součástí řádku - Poplatky a provize na ostatní služby).

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

- 636DZa, 753KZa

- 612DZa
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KNB0075

KNB0076

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

Poplatky a provize na ostatní služby

Penzijní a podobné výdaje

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

2.1

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 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Náklady za regulovaný konsolidační celek na poplatky a provize na úvěrové
činnosti, na devizové operace, na směnárenskou činnost, na poplatky a provize ve
vztahu k centrálním bankám (např. poplatky ČNB za clearing), jiným bankám a
zúčtovacím centrům, SWIFT, vládním institucím a ostatním klientům na platební
styk, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Náklady za regulovaný konsolidační celek vynaložené na penzijní a podobné výdaje
na zaměstnance vykazujícího subjektu (např. příspěvky na penzijní připojištění),
v Kč nebo v přepočtu na Kč. Pokud byly k těmto položkám vytvořeny rezervy, jsou
zde zohledněny výnosy z použití rezerv.

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

- 612DZa, - 617DZa

- 632DZa, 753KZa



Popis IP Strana:8/15

KNB0077

KNB0078

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

Náklady na dočasné zaměstnance

Odměny - vlastní kapitálové nástroje

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 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Náklady za regulovaný konsolidační celek na dočasné zaměstnance (zahrnující mzdy
a platy, sociální a zdravotní pojištění a ostatní náklady), tj. na zaměstnance,
kteří nejsou v trvalém pracovním poměru u vykazujícího subjektu, v Kč nebo v
přepočtu na Kč.
Zahrnují i vykazujícím subjektem vyplacené odměny za práce konané na základě
dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Pokud byly k těmto položkám
vytvořeny rezervy, jsou zde zohledněny výnosy z použití rezerv.

Náklady za regulovaný konsolidační celek na výplatu odměn zaměstnancům ve formě
vlastních akcií nebo podílů, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Pokud byly k těmto
položkám vytvořeny rezervy, jsou zde zohledněny výnosy z použití rezerv.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Trvalý pracovní poměr = doba určitá i neurčitá

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

- 631DZa, - 632DZa, 753KZa

- 631DZa, 753KZa
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KNB0079

KNB0080

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

Ostatní náklady na zaměstnance

Náklady na informační technologie

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 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Ostatní náklady za regulovaný konsolidační celek na zaměstnance, tj. další
náklady, např. příspěvky na stravování, vzdělávání, cestovné, náklady na
lékařskou péči zaměstnancům apod., v Kč nebo v přepočtu na Kč. Pokud byly k
těmto položkám vytvořeny rezervy, jsou zde zohledněny výnosy z použití rezerv.

Náklady za regulovaný konsolidační celek na informační technologie (s výjimkou
odpisů), v Kč nebo v přepočtu na Kč. Pokud byly k těmto položkám vytvořeny
rezervy, jsou zde zohledněny výnosy z použití rezerv.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:
Odpisy jsou na ř. 80 odpisy

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

- 632DZa, 753KZa

- 636DZa, 753KZa



Popis IP Strana:10/15

KNB0081Kód: Akronym:

Jiné správní nákladyNázev:

Number - ČísloDatový typ:

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

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Náklady za regulovaný konsolidační celek na jiné správní náklady, např. na
spotřebu materiálu (energií, paliv, pohonných látek, materiálů na údržbu,
tiskopisů, kancelářských potřeb, publikací, časopisů, náhradních dílů, obalů a
drobného hmotného majetku, případně surovin, pomocných látek a jiného
materiálu), na ostatní nakupované výkony jinde nezahrnuté, náklady na daně
(např. silniční, darovací, z nemovitostí apod.) a poplatky podle zvláštních
předpisů (např. soudní a notářské poplatky), místní daně a poplatky, clo apod.,
v Kč nebo v přepočtu na Kč. Nevykazuje se zde daň z příjmu a daň z přidané
hodnoty. Vykazují se zde náklady na ostatní poradenství (kromě právního a
daňového). 
Pokud byly k těmto položkám vytvořeny rezervy, jsou zde zohledněny výnosy z
použití rezerv.

Charakteristika:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:
Účtová osnova
BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce
- 635DZa, - 636DZa, 753KZa
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KPR0161

KPR0245

Kód:

Kód:

KPR0161Akronym:

Akronym:

Závazky z odložené daně

Přijaté kolaterály z reverzních rep a obdobných transakcí

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

2.1

2.0

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 P0036 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0104 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Hodnota odloženého daňového závazku  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 přijatých kolaterálů (narepovaných, vypůjčených) z reverzních rep a
obdobných transakcí,  jiných než hotovost, členěných na krátké prodeje, na
přijaté kolaterály, které byly dále poskytnuté nebo půjčené a na přijaté
kolaterály, které byly právně ponechány v účetní jednotce, v Kč nebo přepočtu na
Kč.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

IAS 1.68 (n)

IAS 39.37 (b), IAS39 AG 51, IFRS 7.15 (b)

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:
KPR0245=KPR0246+KPR0247+KPR0248

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

348KZa

164VZa, 171VZa, 172VZa, 173VZa, 174VZa, 175VZa, 176VZa, 177VZa, 178VZa, 979KZa
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KPR0247

KPR0248

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

Přijaté kolaterály,kt.jsou dále půjčeny n.poskytnuty jako ko

Přijaté kolaterály, kt.jsou právně ponechány v účetní jednot

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 přijatých kolaterálů (narepovaných, vypůjčených), které byly dále
půjčeny nebo poskytnuty jako kolaterál, v Kč nebo přepočtu na Kč.

Hodnota přijatých kolaterálů (narepovaných, vypůjčených), které zůstaly právně
ponechány v účetní jednotce, 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

979KZa

979KZa
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KPR0251Kód: Akronym:

Finanční závazky k obchodováníNázev:

Number - ČísloDatový typ:

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

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Souhrnná hodnota finančních závazků k obchodování  regulovaného konsolidačního
celku (tj. finanční závazky, které byly klasifikovány jako finanční závazky
držené za účelem obchodování v souladu s IAS39) zahrnuje hodnotu derivátů k
obchodování se zápornou reálnou hodnotou, závazků z krátkých prodejů, vkladů,
úvěrů a ostatních finančních závazků k obchodování a emitovaných dluhových
cenných papírů určených k odkupu v krátkém období, v Kč nebo přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Poznámka:
IFRS 7.8 ( e) (ii), IAS 39.9 AG 12-45

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:
Účtová osnova
BANKY-Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce
130KZa, 131KZa, 134KZa, 136KZa, 137KZa, 171VZa, 172VZa, 173VZa, 174VZa, 
175VZa, 176VZa, 177VZa, 178VZa, 221KZa, 222KZa, 223KZa, 224KZa, 225KZa, 
226KZa, 227KZa, 228KZa, 229KZa, 231KZa, 262KZa, 263KZa, 264KZa, 271KZa, 
311KZa, 313KZa, 315KZa, 317KZa, 318KZa, 325KZa, 326KZa, 341KZa, 342KZa, 
343KZa, 345KZa, 346KZa, 347KZa, 373KZa, 391KZa, 393KZa, 395KZa, 397KZa, 
398KZa, 521KZa, 522KZa, 524KZa, 525KZa
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KPR0253

KPR0256

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky k obchodování

Ostatní finanční závazky k obchodování sektorově nečleněné

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 P0036 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Hodnota vkladů, úvěrů a ostatních finančních závazků regulovaného konsolidačního
celku vůči úvěrovým institucím a jiným osobám než úvěrovým institucím a
ostatních finančních závazků sektorově nečleněných  k obchodování, v Kč nebo
přepočtu na Kč.

Hodnota ostatních finančních závazků sektorově nečleněných  regulovaného
konsolidačního celku, tj. závazků vůči trhu cenných papírů, závazků vůči
příkazcům z titulu obchodování s investičními nástroji a z titulu obstarání
emise cenných papírů zákazníka, závazků z cenných papírů klientů v dispozici
vykazujícího subjektu, závazků z hodnot zaslaných k inkasu, vkladových
certifikátů, vkladní listů a jiných finančních závazků k obchodování, 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

130KZa, 131KZa, 134KZa, 136KZa, 137KZa, 221KZa, 222KZa, 223KZa, 224KZa, 
225KZa, 226KZa, 227KZa, 228KZa, 229KZa, 231KZa, 271KZa, 325KZa, 326KZa, 
341KZa, 342KZa, 343KZa, 345KZa, 346KZa, 347KZa, 373KZa

222KZa, 223KZa, 325KZa, 326KZa, 341KZa, 342KZa, 343KZa, 345KZa, 346KZa, 
347KZa, 373KZa
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