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OCP (ČNB) 47-97Akronym:

 POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Datový soubor obsahuje údaje o změnách v personálním vybavení obchodníka s
cennými papíry, a to o změnách v obsazení vedoucích osob a dozorčího orgánu
obchodníka, změnách v obsazení pozic makléřů a změnách v ostatních personálních
předpokladech ve smyslu vyhlášky č. 258/2004 Sb. Jeden řádek charakterizuje vždy
jednu změnu v personálních předpokladech a v jednotlivých řádcích je vždy
nezbytné vyplnit všechny relevantní buňky, tj. všechna pole kromě pole Poznámka.
Datové oblasti, které nejsou k hlášení potřebné, obchodník nechává nevyplněné.

Charakteristika:

Části datového souboru:

DOCOS47Kód:

Hlášení o změnách v personálních předpokladechNázev:

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

=
O
97_1
Hodnota

Po vzniku rozhodné skutečnosti
Název hodnoty

Výčet a konkretizace organizačních parametrů datového souboru:

Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru:

1 - Pers. předpoklady - vedoucí osoby, dozorčí orgánČást:
Přiřazené datové oblasti:
Pořadí Kód Název
1
2
3

DOCO46_11
DOCO46_12
DOCO46_13

Pers. předpoklady - vedoucí osoby, dozorčí orgán
Pers. předpoklady - makléři
Pers. předpoklady - ostatní

Název          :
VP_DOCOS47Vykaz.povinnost:
Vykazovací povinnost pro DOCOS47
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OCP (ČNB) 47-97Akronym:DOCOS47Kód:

Hlášení o změnách v personálních předpokladechNázev:

Poznámka:
Pokyny pro podávání hlášení :

Obchodník s cennými papíry informuje Českou národní banku v elektronické podobě
ve formě datové zprávy vypracované podle standardizovaných datových formulářů,
jejichž  elektronická podoba je zveřejněna na internetových stránkách České
národní banky.

Standardizovaný datový formulář je ve formátu .xls a je určen k hromadnému
zpracování dat. Proto nedoporučujeme umisťovat jakékoliv dodatečné informace
mimo vyznačené datové oblasti. Struktura formuláře nesmí být žádným způsobem
pozměněna, tj. nelze měnit názvy položek či listů, vkládat či posunovat sloupce
nebo řádky uvnitř datové oblasti atp. Pokud obchodník uzná za vhodné, může (s
ohledem zejména na velikost souboru a rozsah listu) přidat vlastní pomocné
sloupce, zejména za účelem provázanosti záznamů s vlastními systémy. Tyto
sloupce musí být připojeny až na konec datové oblasti, jejich názvy nesmí
kolidovat s názvy povinných sloupců (doporučuje se používat názvy např.
"Komentář" nebo "Poznámka" atp.) a při automatickém zpracování budou ignorovány.
Soubor, ani jeho jednotlivé listy nebo buňky nesmí být uzamčeny. Soubor nesmí
obsahovat makra, která se spouští při událostech, zejména při otevření souboru,
aktivaci listů atp. 

Odesílaný datový soubor musí mít standardizovaný název ve tvaru

XXXXXXXX_ZP_YYOO.xls, 

kde
XXXXXXXX  představuje IČ obchodníka, 
YY představuje poslední dvojčíslí roku vykazovaného období,
OO je kód období, pro jednotlivé měsíce, ve kterých došlo ke změnám v
personálních předpokladech, se použijí kódy 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09,
10, 11, 12.

Příklad názvu souboru 
Obchodník, který má hypotetické IČ 22222222 a bude reportovat změny, které se
staly v červenci 2003, nazve soubor 22222222_ZP_0307.xls

Předmět e-mailu musí mít standardní název sestavený z názvu přiložených souborů
oddělených středníkem (např. 22222222_EN_0307.xls; 22222222_IS_0307.xls) a
zpráva e-mailu musí být prázdná. Pokud je nutné sdělit jakékoli dodatečné
informace (např. o tom, že zasílaný výkaz je opravou již jednou přijatého
výkazu), je zapotřebí odeslat kopii celé zprávy i zaměstnanci České národní
banky, který je zodpovědný za zpracování obdržených souborů s výkazy informační
povinnosti.

Datovou zprávu s připojeným datovým souborem opatřenou zaručeným elektronickým
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným
poskytovatelem certifikačních služeb zašle obchodník na adresu podatelna@cnb.cz.

Velikost celé zprávy včetně příloh nesmí překročit limit 10 MB. Soubory v
příloze mohou být komprimovány, nicméně v případě vícenásobné komprese je nutné
kontaktovat zaměstnance České národní banky, který je zodpovědný za zpracování
obdržených souborů s výkazy informační povinnosti, a upozornit ho na doručení
takového vícenásobně komprimovaného souboru.

Formuláře zaslané na jakoukoli jinou e-mailovou adresu nebo s jiným než
předepsaným názvem, stejně tak jako zprávy bez zaručeného elekronického podpisu
nebudou brány v potaz. Pokud obchodník s cennými papíry nemůže splnit stanovené
podmínky pro zaslání výkazu elektronickou poštou (maximální velikost zprávy,
elektronický podpis), může výkazy doručit na záznamovém médiu.
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OCP (ČNB) 47-97Akronym:DOCOS47Kód:

Hlášení o změnách v personálních předpokladechNázev:

2.0 PlatnýStav: 01.01.2008Platnost od:
ČNBZdroj:

Verze:

Mastný/odb.542Garant metodického popisu:
Mastný/odb.542Garant věcného obsahu    :
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DOCOS47Datový soubor:

 POPIS DATOVÝCH OBLASTÍ PRO DATOVÝ SOUBOR

Datová oblast sloužící k zachycení změn v obsazení vedoucích osob a dozorčího orgánu obchodníka s cennými papíry. Sleduje
se typ (vznik nebo ukončení vztahu) a datum této změny a číslo jednací spolu s datem rozhodnutí o udělení předchozího
souhlasu s výkonem funkce. Dále obsahuje detailní informace o příslušné osobě - pracovní funkce, jméno, příjmení, datum
narození, plná adresa, kontaktní údaje.

Charakteristika:

DOCO46_11
Název: Pers. předpoklady - vedoucí osoby, dozorčí orgán

OCP (ČNB) 47-97Akronym:

Datová oblast:

Název: Hlášení o změnách v personálních předpokladech

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

Činnost zajištěná vlastními zdrojiPoložka : VLVztah k zajištění zdrojůP0514
Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty
Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

Interval nad DT an10
Interval  nad DT a24
Členové statut.  nebo dozorčího orgánu
příp. jiná ved. osoba
Doména nad dat. typem an_35
Doména nad dat. typem an_35
Interval  nad DT a24
Doména nad dat. typem an_35
Doména nad dat. typem an_35
doména k datovému typu an_26
doména k datovému typu an_26
Vznik a ukončení vztahu

Několik : an10_I1
Několik : an_24_I1
Několik : D_S_SODO_1

Několik : an_35_I1
Několik : an_35_I1
Několik : an_24_I1
Několik : an_35_I1
Několik : an_35_I1
Několik : an_26_I1
Několik : an_26_I1
Několik : A_ZACKON

Datum narození (RRMMDD) občana nebo IČO
Jméno občana
Pracovní funkce

Adresa elektronické pošty
Adresa  - ulice,číslo
Adresa  - PSČ
Adresa  - obec
Příjmení občana
Telefonní číslo
Faxové číslo
Směrové určení pohybu

P0158
P0191
P0194

P0199
P0204
P0205
P0206
P0208
P0294
P0295
P0510

SCO0001
SCO0002
SCO0003
SCO0009
SCO0010

Kód
Datum změny
Rozhodnutí - datum nabytí právní moci
Rozhodnutí - číslo jednací
Poznámka 1
Poznámka 2

Název
Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Datový typ údajů
d1
d1
an_24
an_35
an_35

Datový typ údajů v datové oblasti:
proměnný
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DOCOS47Datový soubor:

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

Poznámka:

DOCO46_11

OCP (ČNB) 47-97Akronym:

Datová oblast:

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:
Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.
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DOCOS47Datový soubor:

Datová oblast sloužící k zachycení změn v obsazení makléřských pozic v obchodníkovi s cennými papíry. Sleduje se typ
(vznik nebo ukončení vztahu) a datum této změny, číslo jednací a datum rozhodnutí o udělení makléřské licence, druh
odborné specializace makléře a kategorie složené makléřské zkoušky. Dále obsahuje detailní informace o příslušné osobě -
pracovní funkce, jméno, příjmení, datum narození, plná adresa, kontaktní údaje, zařazení a funkce v organizačním útvaru
obchodníka s cennými papíry.

Charakteristika:

DOCO46_12
Název: Pers. předpoklady - makléři

OCP (ČNB) 47-97Akronym:

Datová oblast:

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

MakléřPoložka : MAPracovní funkceP0194
Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty
Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

Interval nad DT an10
Interval  nad DT a24
Doména nad dat. typem an_35
Doména nad dat. typem an_35
Interval  nad DT a24
Doména nad dat. typem an_35
Doména nad dat. typem an_35
doména k datovému typu an_26
doména k datovému typu an_26
Vznik a ukončení vztahu

Několik : an10_I1
Několik : an_24_I1
Několik : an_35_I1
Několik : an_35_I1
Několik : an_24_I1
Několik : an_35_I1
Několik : an_35_I1
Několik : an_26_I1
Několik : an_26_I1
Několik : A_ZACKON

Datum narození (RRMMDD) občana nebo IČO
Jméno občana
Adresa elektronické pošty
Adresa  - ulice,číslo
Adresa  - PSČ
Adresa  - obec
Příjmení občana
Telefonní číslo
Faxové číslo
Směrové určení pohybu

P0158
P0191
P0199
P0204
P0205
P0206
P0208
P0294
P0295
P0510

SCO0001
SCO0002
SCO0003
SCO0004
SCO0005
SCO0007
SCO0008
SCO0009
SCO0010

Kód
Datum změny
Rozhodnutí - datum nabytí právní moci
Rozhodnutí - číslo jednací
Organizační útvar
Funkce
Kategorie makléřských zkoušek
Odborná specializace makléře
Poznámka 1
Poznámka 2

Název
Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Datový typ údajů
d1
d1
an_24
an_35
an_35
an_20
an_20
an_35
an_35

Datový typ údajů v datové oblasti:
proměnný
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DOCOS47Datový soubor:

DOCO46_12

OCP (ČNB) 47-97Akronym:

Datová oblast:

Činnost zajištěná vlastními zdrojiPoložka : VLVztah k zajištění zdrojůP0514
Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty
Výčet konstantních parametrů datové oblasti:
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DOCOS47Datový soubor:

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

Poznámka:

DOCO46_12

OCP (ČNB) 47-97Akronym:

Datová oblast:

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:
Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.
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DOCOS47Datový soubor:

Datová oblast sloužící k zachycení změn v obsazení ostatních klíčových pozic v obchodníkovi s cennými papíry. Sleduje se
typ (vznik nebo ukončení vztahu) a datum této změny a detailní informace o příslušné osobě - pracovní funkce, jméno a
příjmení fyzické osoby, resp. název právnické osoby, datum narození, resp. IČ, plná adresa a kontaktní údaje. Součástí je
rovněž informace o tom, zda se jedná o outsourcovanou činnost nebo o činnost zajištěnou vlastními zdrojí.

Charakteristika:

DOCO46_13
Název: Pers. předpoklady - ostatní

OCP (ČNB) 47-97Akronym:

Datová oblast:

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

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

Interval nad DT an__30
Interval nad DT an10
Ostatní členové

Doména nad dat. typem an_35
Doména nad dat. typem an_35
doména k datovému typu an_26
doména k datovému typu an_26
Vznik a ukončení vztahu
Přehled zdrojů určených pro zajištění
činností

Několik : an__30_I1
Několik : an10_I1
Několik :
D_S_JINSODO_1
Několik : an_35_I1
Několik : an_35_I1
Několik : an_26_I1
Několik : an_26_I1
Několik : A_ZACKON
Několik :
D_S_ZDROJE_1

Jméno nebo zkrácený název osoby
Datum narození (RRMMDD) občana nebo IČO
Pracovní funkce

Adresa elektronické pošty
Příjmení občana
Telefonní číslo
Faxové číslo
Směrové určení pohybu
Vztah k zajištění zdrojů

P0059
P0158
P0194

P0199
P0208
P0294
P0295
P0510
P0514

Konstantní parametry datové oblasti neexistují.

SCO0001
SCO0009
SCO0010

Kód
Datum změny
Poznámka 1
Poznámka 2

Název
Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Datový typ údajů
d1
an_35
an_35

Datový typ údajů v datové oblasti:
proměnný
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DOCOS47Datový soubor:

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

Poznámka:

DOCO46_13

OCP (ČNB) 47-97Akronym:

Datová oblast:

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