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OCP (ČNB) 35-04Akronym:

 POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Majetek zákazníků vykázaný účetní jednotkou jako rozvahová a podrozvahová aktiva
a závazky, evidovaný na analytických účtech obchodníka s cennými papíry, na
kterých je účtováno o pohybu a stavu majetku zákazníků (ve smyslu § 2 písm. h,
zákona č. 256/2004 Sb.). Výkaz se sestavuje v peněžních jednotkách české měny a
údaje se vykazují v celých Kč.

Charakteristika:

Části datového souboru:

DOCOS35Kód:

Informování o objemu majetku zákazníkůNázev:

P0002

P0046

P0053

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

Název parametru
E

=

E

O
OCP - Banky a org. složky
zahraničních bank
Údaje za ČR a zahraničí

Datum ve tvaru YYYYMMDD z
přípustného intervalu

Název hodnotyHodnota
Z_OCPBANKY

S_BCPZB

d1_I1

P0060
Kód

Termín předkládání
Název parametru

E
O
ZQ_70
Hodnota

Do konce následujícího měsíce
po konci čtvrtletí, do 23. hod

Název hodnoty
Výčet a konkretizace organizačních parametrů datového souboru:

Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru:

1 - Majetek zákazníků evidovaný v rozvaze

2 - Majetek zákazníků evidovaný v podrozvaze

3 - Majetek zákazníků celkem

Část:

Část:

Část:

Přiřazené datové oblasti:

Přiřazené datové oblasti:

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí

Pořadí

Pořadí

Kód

Kód

Kód

Název

Název

Název

1
2

1

2

1

DOCO34_11
DOCO34_12

DOCO34_21

DOCO34_22

DOCO34_31

Objem majetku zákazníků evid. jako rozvahová aktiva
Objem majetku zákazníků evid. jako rozvahová pasiva

Objem majetku zákazníků evid. jako podrozvahová
aktiva
Objem majetku zákazníků evid. jako podrozvahová
pasiva

Souhrn majetku zákazníků

Název          :
VP_DOCOS35Vykaz.povinnost:
Vykazovací povinnost pro DOCOS35
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OCP (ČNB) 35-04Akronym:DOCOS35Kód:

Informování o objemu majetku zákazníkůNázev:

Poznámka:
Datové oblasti z Části 1 a 2 datového souboru obsahují dynamické tabulky. Počet
řádků  se přizpůsobuje konkrétním účetním evidencím jednotlivých obchodníků s
cennými papíry.  Obchodník s cennými papíry zde vykazuje zůstatky jednotlivých
analytických účtů, na nichž vede operace s majetkem zákazníků (jak pasivního,
tak aktivního charakteru), dále uvádí součty za všechny vykázané údaje.
 
Pokud je stejný majetek zákazníků evidován v účetnictví obchodníka s cennými
papíry na více účtech, je nutné, aby ve výkazu o majetku zákazníků byl vykázán
pouze jednou!

Např. o  majetku zákazníka, který  byl svěřen obchodníkovi s cennými papíry k
obhospodařování je účtováno na účtu 982 (Hodnoty převzaté k obhospodařování) a
zároveň o stejných cenných papírech může být účtováno na účtu 984 (Hodnoty
převzaté do úschovy) z toho důvodu, že obchodník s cennými papíry je drží na
vlastním (sběrném) účtu na svoje jméno u třetí osoby (SCP, zahraniční obchodník,
custodien a pod.). 
V takovém případě uvede obchodník s cennými papíry tyto cenné papíry pouze jako
Hodnoty převzaté k obhospodařování (účet 982) a Hodnoty převzaté do úschovy
(účet 984) vykáže pro potřeby tohoto výkazu bez cenných papírů, které jsou již
vykázány jako obhospodařované hodnoty.

Tuto skutečnost může vykazující subjekt stručně zapsat do poznámky na příslušném
řádku přímo ve výkazu.

3.0 PlatnýStav: 01.01.2008Platnost od:
ČNBZdroj:

Verze:

Pokorná/odb.542Garant metodického popisu:
Mastný/odb.542Garant věcného obsahu    :
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DOCOS35Datový soubor:

 POPIS DATOVÝCH OBLASTÍ PRO DATOVÝ SOUBOR

Majetek zákazníků vykázaný účetní jednotkou jako rozvahová aktiva, evidovaný na analytických účtech obchodníka s cennými
papíry, na kterých je účtováno o pohybu a stavu majetku zákazníků (ve smyslu § 2 písm. h, zákona č. 256/2004 Sb.). Výkaz
se sestavuje v peněžních jednotkách české měny a údaje se vykazují v celých Kč.

Charakteristika:

DOCO34_11
Název: Objem majetku zákazníků evid. jako rozvahová aktiva

OCP (ČNB) 35-04Akronym:

Datová oblast:

Název: Informování o objemu majetku zákazníků

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

Skutečnost
Okamžikový údaj (stav)
Rozvahová aktiva

Položka : 100
Položka : 001
Položka : 04

Povaha hodnoty ukazatele
Typ ukazatele
Vazba na rozvahové a podrozvahové
položky

P0013
P0014
P0502

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

1.,2.,3. měsíc sledovaného čtvrtletí
Doména nad dat. typem an_35

Výčet : Z3MES
Několik : an_35_I1

Časová charakteristika
Analytická evidence

P0011
P0503

ECO0001
ECO0002

Kód
Majetek zákazníků
Poznámka

Název
Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Datový typ údajů
n14
an_35

Datový typ údajů v datové oblasti:
proměnný
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DOCOS35Datový soubor:

3.0 PlatnýStav: 01.01.2008Platnost od:
Zdroj: / Garant:
Verze:

Poznámka:
Jedná se o dynamickou datovou oblast. Počet řádků  se přizpůsobuje konkrétním účetním evidencím jednotlivých obchodníků s
cennými papíry.  Obchodník s cennými papíry zde vykazuje zůstatky jednotlivých analytických účtů, na nichž vede operace s
majetkem zákazníků, dále uvádí součty za všechny vykázané údaje.

DOCO34_11

OCP (ČNB) 35-04Akronym:

Datová oblast:

ECO0001
Majetek zákazníků

P0009 P0019Parametry
Jednotka veličiny Struktura sledovaných

měn

Informační prvky
Položka : CZK Položka : S_VSEMEN

Koruna česká Všechny měny

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:
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DOCOS35Datový soubor:

Majetek zákazníků vykázaný účetní jednotkou jako rozvahové závazky, evidovaný na analytických účtech obchodníka s cennými
papíry, na kterých je účtováno o pohybu a stavu majetku zákazníků (ve smyslu § 2 písm. h, zákona č. 256/2004 Sb.). Výkaz
se sestavuje v peněžních jednotkách české měny a údaje se vykazují v celých Kč.

Charakteristika:

DOCO34_12
Název: Objem majetku zákazníků evid. jako rozvahová pasiva

OCP (ČNB) 35-04Akronym:

Datová oblast:

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

Skutečnost
Okamžikový údaj (stav)
Rozvahová pasiva (závazky)

Položka : 100
Položka : 001
Položka : 06

Povaha hodnoty ukazatele
Typ ukazatele
Vazba na rozvahové a podrozvahové
položky

P0013
P0014
P0502

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

1.,2.,3. měsíc sledovaného čtvrtletí
Doména nad dat. typem an_35

Výčet : Z3MES
Několik : an_35_I1

Časová charakteristika
Analytická evidence

P0011
P0503

ECO0001
ECO0002

Kód
Majetek zákazníků
Poznámka

Název
Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Datový typ údajů
n14
an_35

Datový typ údajů v datové oblasti:
proměnný
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DOCOS35Datový soubor:

3.0 PlatnýStav: 01.01.2008Platnost od:
Zdroj: / Garant:
Verze:

Poznámka:
Jedná se o dynamickou datovou oblast. Počet řádků  se přizpůsobuje konkrétním účetním evidencím jednotlivých obchodníků s
cennými papíry.  Obchodník s cennými papíry zde vykazuje zůstatky jednotlivých analytických účtů, na nichž vede operace s
majetkem zákazníků, dále uvádí součty za všechny vykázané údaje.

DOCO34_12

OCP (ČNB) 35-04Akronym:

Datová oblast:

ECO0001
Majetek zákazníků

P0009 P0019Parametry
Jednotka veličiny Struktura sledovaných

měn

Informační prvky
Položka : CZK Položka : S_VSEMEN

Koruna česká Všechny měny

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:
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DOCOS35Datový soubor:

Majetek zákazníků vykázaný účetní jednotkou jako podrozvahová aktiva, evidovaný na analytických účtech obchodníka s
cennými papíry, na kterých je účtováno o pohybu a stavu majetku zákazníků (ve smyslu § 2 písm. h, zákona č. 256/2004 Sb.).
Výkaz se sestavuje v peněžních jednotkách české měny a údaje se vykazují v celých Kč.

Charakteristika:

DOCO34_21
Název: Objem majetku zákazníků evid. jako podrozvahová aktiva

OCP (ČNB) 35-04Akronym:

Datová oblast:

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

Skutečnost
Okamžikový údaj (stav)
Podrozvahová aktiva

Položka : 100
Položka : 001
Položka : 08

Povaha hodnoty ukazatele
Typ ukazatele
Vazba na rozvahové a podrozvahové
položky

P0013
P0014
P0502

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

1.,2.,3. měsíc sledovaného čtvrtletí
Doména nad dat. typem an_35

Výčet : Z3MES
Několik : an_35_I1

Časová charakteristika
Analytická evidence

P0011
P0503

ECO0001
ECO0002

Kód
Majetek zákazníků
Poznámka

Název
Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Datový typ údajů
n14
an_35

Datový typ údajů v datové oblasti:
proměnný
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DOCOS35Datový soubor:

3.0 PlatnýStav: 01.01.2008Platnost od:
Zdroj: / Garant:
Verze:

Poznámka:
Jedná se o dynamickou datovou oblast. Počet řádků  se přizpůsobuje konkrétním účetním evidencím jednotlivých obchodníků s
cennými papíry.  Obchodník s cennými papíry zde vykazuje zůstatky jednotlivých analytických účtů, na nichž vede operace s
majetkem zákazníků, dále uvádí součty za všechny vykázané údaje.

DOCO34_21

OCP (ČNB) 35-04Akronym:

Datová oblast:

ECO0001
Majetek zákazníků

P0009 P0019Parametry
Jednotka veličiny Struktura sledovaných

měn

Informační prvky
Položka : CZK Položka : S_VSEMEN

Koruna česká Všechny měny

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:
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DOCOS35Datový soubor:

Majetek zákazníků vykázaný účetní jednotkou jako podrozvahové závazky, evidovaný na analytických účtech obchodníka s
cennými papíry, na kterých je účtováno o pohybu a stavu majetku zákazníků (ve smyslu § 2 písm. h, zákona č. 256/2004 Sb.).
Výkaz se sestavuje v peněžních jednotkách české měny a údaje se vykazují v celých Kč.

Charakteristika:

DOCO34_22
Název: Objem majetku zákazníků evid. jako podrozvahová pasiva

OCP (ČNB) 35-04Akronym:

Datová oblast:

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

Skutečnost
Okamžikový údaj (stav)
Podrozvahová pasiva (závazky)

Položka : 100
Položka : 001
Položka : 10

Povaha hodnoty ukazatele
Typ ukazatele
Vazba na rozvahové a podrozvahové
položky

P0013
P0014
P0502

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

1.,2.,3. měsíc sledovaného čtvrtletí
Doména nad dat. typem an_35

Výčet : Z3MES
Několik : an_35_I1

Časová charakteristika
Analytická evidence

P0011
P0503

ECO0001
ECO0002

Kód
Majetek zákazníků
Poznámka

Název
Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Datový typ údajů
n14
an_35

Datový typ údajů v datové oblasti:
proměnný
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DOCOS35Datový soubor:

3.0 PlatnýStav: 01.01.2008Platnost od:
Zdroj: / Garant:
Verze:

Poznámka:
Jedná se o dynamickou datovou oblast. Počet řádků  se přizpůsobuje konkrétním účetním evidencím jednotlivých obchodníků s
cennými papíry.  Obchodník s cennými papíry zde vykazuje zůstatky jednotlivých analytických účtů, na nichž vede operace s
majetkem zákazníků, dále uvádí součty za všechny vykázané údaje.

Pokud je stejný majetek zákazníků evidován v účetnictví obchodníka s cennými papíry na více účtech, je nutné, aby ve
výkazu o majetku zákazníků byl vykázán pouze jednou!

Např. o  majetku zákazníka, který  byl svěřen obchodníkovi s cennými papíry k obhospodařování je účtováno na účtu 982
(Hodnoty převzaté k obhospodařování) a zároveň o stejných cenných papírech může být účtováno na účtu 984 (Hodnoty převzaté
do úschovy) z toho důvodu, že obchodník s cennými papíry je drží na vlastním (sběrném) účtu na svoje jméno u třetí osoby
(SCP, zahraniční obchodník, custodien a pod.). 
V takovém případě uvede obchodník s cennými papíry tyto cenné papíry pouze jako  Hodnoty převzaté k obhospodařování (účet
982) a Hodnoty převzaté do úschovy (účet 984) vykáže pro potřeby tohoto výkazu bez cenných papírů, které jsou již vykázány
jako obhospodařované hodnoty.

Tuto skutečnost může vykazující subjekt stručně zapsat do poznámky na příslušném řádku přímo ve výkazu.

DOCO34_22

OCP (ČNB) 35-04Akronym:

Datová oblast:

ECO0001
Majetek zákazníků

P0009 P0019Parametry
Jednotka veličiny Struktura sledovaných

měn

Informační prvky
Položka : CZK Položka : S_VSEMEN

Koruna česká Všechny měny

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:
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DOCOS35Datový soubor:

Souhrn majetku zákazníků (ve smyslu § 2 písm. h, zákona č. 256/2004 Sb.) vykázaný účetní jednotkou jako rozvahová a
podrozvahová pasiva. Výkaz se sestavuje v peněžních jednotkách české měny a údaje se vykazují v celých Kč.

Charakteristika:

DOCO34_31
Název: Souhrn majetku zákazníků

OCP (ČNB) 35-04Akronym:

Datová oblast:

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

Skutečnost
Okamžikový údaj (stav)
Doména nad dat. typem an_35

Položka : 100
Položka : 001
Agregace : an_35_I1

Povaha hodnoty ukazatele
Typ ukazatele
Analytická evidence

P0013
P0014
P0503

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

1.,2.,3. měsíc sledovaného čtvrtletí
Rozvahová a podrozvahová pasiva

Výčet : Z3MES
Výčet : Z_PASIVA

Časová charakteristika
Vazba na rozvahové a podrozvahové
položky

P0011
P0502

ECO0001
Kód

Majetek zákazníků
Název

Výčet informačních prvků v datové oblasti:
Datový typ údajů

n14 - n14 (maximálně 14 číselných znaků)
Datový typ údajů v datové oblasti:
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DOCOS35Datový soubor:

3.0 PlatnýStav: 02.01.2007Platnost od:
Zdroj: / Garant:
Verze:

Poznámka:
Pokud je stejný majetek zákazníků evidován v účetnictví obchodníka s cennými papíry na více účtech, je nutné, aby ve
výkazu o majetku zákazníků byl vykázán pouze jednou!

Např. o  majetku zákazníka, který  byl svěřen obchodníkovi s cennými papíry k obhospodařování je účtováno na účtu 982
(Hodnoty převzaté k obhospodařování) a zároveň o stejných cenných papírech může být účtováno na účtu 984 (Hodnoty převzaté
do úschovy) z toho důvodu, že obchodník s cennými papíry je drží na vlastním (sběrném) účtu na svoje jméno u třetí osoby
(SCP, zahraniční obchodník, custodien a pod.). 
V takovém případě uvede obchodník s cennými papíry tyto cenné papíry pouze jako  Hodnoty převzaté k obhospodařování (účet
982) a Hodnoty převzaté do úschovy (účet 984) vykáže pro potřeby tohoto výkazu bez cenných papírů, které jsou již vykázány
jako obhospodařované hodnoty.

Tuto skutečnost může vykazující subjekt zapsat do poznámky na příslušném řádku přímo ve výkazu.

DOCO34_31

OCP (ČNB) 35-04Akronym:

Datová oblast:

ECO0001
Majetek zákazníků

P0009 P0019Parametry
Jednotka veličiny Struktura sledovaných

měn

Informační prvky
Položka : CZK Položka : S_VSEMEN

Koruna česká Všechny měny

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:
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DOCOS35Kód  DS: OCP (ČNB) 35-04Akronym:

 POPIS JEDNOVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

PRO P0011.160, P0013.100, P0014.001, P0503:San_35_I1;
ECO0001(P0502.S_PASIVA)
=ECO0001(P0502.06)
+ECO0001(P0502.10)  odch  100;

PRO P0011.170, P0013.100, P0014.001, P0503:San_35_I1;
ECO0001(P0502.S_PASIVA)
=ECO0001(P0502.06)
+ECO0001(P0502.10)  odch 100;

PRO P0011.180, P0013.100, P0014.001, P0503:San_35_I1;
ECO0001(P0502.S_PASIVA)
=ECO0001(P0502.06)
+ECO0001(P0502.10)  odch 100;

PRO P0011.160, P0013.100, P0014.001, P0502.04;
SUM ECO0001(P0503:Man_35_I1)=
ECO0001(P0503:San_35_I1) ODCH 100;

Semantický tvar:

Semantický tvar:

Semantický tvar:

Semantický tvar:

DOCO34_31(N1,1)=DOCO34_12(N1,2)+DOCO34_22(N1,2) ODCH 100;

DOCO34_31(N1,2)=DOCO34_12(N1,4)+DOCO34_22(N1,4) ODCH 100;

DOCO34_31(N1,3)=DOCO34_12(N1,6)+DOCO34_22(N1,6) ODCH 100;

Uživatelský tvar:

Uživatelský tvar:

Uživatelský tvar:

Poznámka:

Poznámka:

Poznámka:

10

20

30

1010

err

err

err

err

Krok kontroly:

Krok kontroly:

Krok kontroly:

Krok kontroly:

Druh: 

Druh: 

Druh: 

Druh: 

Souhrn MZ = MZ evid. jako rozv. pasiva + MZ evid. jako podrozv. pasiva, 1. měsíc

Souhrn MZ = MZ evid. jako rozv. pasiva + MZ evid. jako podrozv. pasiva, 2. měsíc

Souhrn MZ = MZ evid. jako rozv. pasiva + MZ evid. jako podrozv. pasiva, 3. měsíc

ECO0001-Majetek zákazníků(160,an_35_I1) = součet elementárních údaju;

Název:

Název:

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Charakteristika:

Charakteristika:



Popis JVK Strana: 2/4

DOCOS35Kód  DS: OCP (ČNB) 35-04Akronym:

PRO P0011.170, P0013.100, P0014.001, P0502.04;
SUM ECO0001(P0503:Man_35_I1)=
ECO0001(P0503:San_35_I1) ODCH 100;

PRO P0011.180, P0013.100, P0014.001, P0502.04;
SUM ECO0001(P0503:Man_35_I1)=
ECO0001(P0503:San_35_I1) ODCH 100;

PRO P0011.160, P0013.100, P0014.001, P0502.06;
SUM ECO0001(P0503:Man_35_I1)=
ECO0001(P0503:San_35_I1) ODCH 100;

PRO P0011.170, P0013.100, P0014.001, P0502.06;
SUM ECO0001(P0503:Man_35_I1)=
ECO0001(P0503:San_35_I1) ODCH 100;

Semantický tvar:

Semantický tvar:

Semantický tvar:

Semantický tvar:

DOCO34_11(SUM N2,2=N1,2 ODCH 100);

DOCO34_11(SUM N2,4=N1,4 ODCH 100);

DOCO34_11(SUM N2,6=N1,6 ODCH 100);

DOCO34_12(SUM N2,2=N1,2 ODCH 100);

Uživatelský tvar:

Uživatelský tvar:

Uživatelský tvar:

Uživatelský tvar:

Poznámka:

Poznámka:

Poznámka:

Poznámka:

1010

1020

1030

1040

1050

err

err

err

err

err

Krok kontroly:

Krok kontroly:

Krok kontroly:

Krok kontroly:

Krok kontroly:

Druh: 

Druh: 

Druh: 

Druh: 

Druh: 

ECO0001-Majetek zákazníků(170,an_35_I1) = součet elementárních údaju;

ECO0001-Majetek zákazníků(180,an_35_I1) = součet elementárních údaju;

ECO0001-Majetek zákazníků(160,an_35_I1) = součet elementárních údaju;

ECO0001-Majetek zákazníků(170,an_35_I1) = součet elementárních údaju;

Název:

Název:

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Charakteristika:

Charakteristika:



Popis JVK Strana: 3/4

DOCOS35Kód  DS: OCP (ČNB) 35-04Akronym:

PRO P0011.180, P0013.100, P0014.001, P0502.06;
SUM ECO0001(P0503:Man_35_I1)=
ECO0001(P0503:San_35_I1) ODCH 100;

PRO P0011.160, P0013.100, P0014.001, P0502.08;
SUM ECO0001(P0503:Man_35_I1)=
ECO0001(P0503:San_35_I1) ODCH 100;

PRO P0011.170, P0013.100, P0014.001, P0502.08;
SUM ECO0001(P0503:Man_35_I1)=
ECO0001(P0503:San_35_I1) ODCH 100;

PRO P0011.180, P0013.100, P0014.001, P0502.08;
SUM ECO0001(P0503:Man_35_I1)=
ECO0001(P0503:San_35_I1) ODCH 100;

Semantický tvar:

Semantický tvar:

Semantický tvar:

Semantický tvar:

DOCO34_12(SUM N2,4=N1,4 ODCH 100);

DOCO34_12(SUM N2,6=N1,6 ODCH 100);

DOCO34_21(SUM N2,2=N1,2 ODCH 100);

DOCO34_21(SUM N2,4=N1,4 ODCH 100);

Uživatelský tvar:

Uživatelský tvar:

Uživatelský tvar:

Uživatelský tvar:

Poznámka:

Poznámka:

Poznámka:

Poznámka:

1050

1060

1070

1080

1090

err

err

err

err

err

Krok kontroly:

Krok kontroly:

Krok kontroly:

Krok kontroly:

Krok kontroly:

Druh: 

Druh: 

Druh: 

Druh: 

Druh: 

ECO0001-Majetek zákazníků(180,an_35_I1) = součet elementárních údaju;

ECO0001-Majetek zákazníků(160,an_35_I1) = součet elementárních údaju;

ECO0001-Majetek zákazníků(170,an_35_I1) = součet elementárních údaju;

ECO0001-Majetek zákazníků(180,an_35_I1) = součet elementárních údaju;

Název:

Název:

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Charakteristika:

Charakteristika:



Popis JVK Strana: 4/4

DOCOS35Kód  DS: OCP (ČNB) 35-04Akronym:

PRO P0011.160, P0013.100, P0014.001, P0502.10;
SUM ECO0001(P0503:Man_35_I1)=
ECO0001(P0503:San_35_I1) ODCH 100;

PRO P0011.170, P0013.100, P0014.001, P0502.10;
SUM ECO0001(P0503:Man_35_I1)=
ECO0001(P0503:San_35_I1) ODCH 100;

PRO P0011.180, P0013.100, P0014.001, P0502.10;
SUM ECO0001(P0503:Man_35_I1)=
ECO0001(P0503:San_35_I1) ODCH 100;

Semantický tvar:

Semantický tvar:

Semantický tvar:

DOCO34_21(SUM N2,6=N1,6 ODCH 100);

DOCO34_22(SUM N2,2=N1,2 ODCH 100);

DOCO34_22(SUM N2,4=N1,4 ODCH 100);

DOCO34_22(SUM N2,6=N1,6 ODCH 100);

Uživatelský tvar:

Uživatelský tvar:

Uživatelský tvar:

Uživatelský tvar:

Poznámka:

Poznámka:

Poznámka:

Poznámka:

1090

1100

1110

1120

err

err

err

err

Krok kontroly:

Krok kontroly:

Krok kontroly:

Krok kontroly:

Druh: 

Druh: 

Druh: 

Druh: 

ECO0001-Majetek zákazníků(160,an_35_I1) = součet elementárních údaju;

ECO0001-Majetek zákazníků(170,an_35_I1) = součet elementárních údaju;

ECO0001-Majetek zákazníků(180,an_35_I1) = součet elementárních údaju;

Název:

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Charakteristika:
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