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OCP (ČNB) 33-04Akronym:

 POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Datový soubor obsahuje údaje o všech regulovaných trzích, jejichž
prostřednictvím obchodník prováděl pokyny zákazníků, a osobách využívaných pro
přijímání a předávání pokynů od zákazníků a obchodech uzavřených nebo
obstaraných jejich prostřednictvím na účet zákazníků. 
Přehled obsahuje informace o všech tuzemských i zahraničních regulovaných trzích
a objemech nákupů a prodejů cenných papírů a derivátů, které byly jejich
prostřednictvím realizovány. Dále obsahuje informace o všech osobách, kterým
jsou předávány  pokyny k uskutečnění obchodu, a objemech nákupů a prodejů
cenných papírů a derivátů, které byly jejich prostřednictvím realizovány, a o
všech osobách, od kterých jsou pokyny zákazníků přijímány a objemech nákupů a
prodejů cenných papírů a derivátů, které byly realizovány na základě těchto
pokynů.
Výkazy se sestavují v peněžních jednotkách české měny a vykazují se v celých
tisících Kč. Hodnoty investičních nástrojů v cizí měně se získají přepočtením
podle kurzu České národní banky vyhlášenému v den uzavření obchodu.

Charakteristika:

Části datového souboru:

DOCOS33Kód:

Hlášení o reg. trzích a osobách zprostředkujících pokyny z.Název:

P0002

P0046

P0053

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

Název parametru
E

=

E

O
OCP - banky a pobočky
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 - Reg. trhy a osoby přijímající pokyny od OCP

2 - Osoby předávající pokyny OCP

Část:

Část:

Přiřazené datové oblasti:

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí

Pořadí

Kód

Kód

Název

Název

1

2

1
2

DOCO32_11

DOCO32_12

DOCO32_21
DOCO32_22

Reg. trhy a osoby přijímající pokyny - obchody s
inv. nástr.
Reg. trhy a osoby přijímající pokyny - obchody s
deriváty

Osoby předávající pokyny - obchody s inv. nástr.
Osoby předávající pokyny - obchody s deriváty

Poznámka:

3.0 PlatnýStav: 01.01.2009Platnost od:
ČNBZdroj:

Verze:

Pokorná/563Garant metodického popisu:
Pokorná/563Garant věcného obsahu    :

Název          :
VP_DOCOS33Vykaz.povinnost:
Vykazovací povinnost pro DOCOS33
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DOCOS33Datový soubor:

 POPIS DATOVÝCH OBLASTÍ PRO DATOVÝ SOUBOR

Datová oblast obsahuje informace o všech tuzemských i zahraničních regulovaných trzích včetně Střediska cenných papírů
(netýká se peněžního trhu a kromě SCP ani OTC trhů) a objemech nákupů a prodejů investičních nástrojů (ve smyslu §3 odst.
1) písm. a), b) a c) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů), které byly
jejich prostřednictvím realizovány. Dále obsahuje informace o všech osobách, kterým jsou předávány pokyny k uskutečnění
obchodu, a objemech nákupů a prodejů investičních nástrojů (ve smyslu §3 odst. 1) písm. a), b) a c) zákona č. 256/2004
Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů), které byly jejich prostřednictvím realizovány.
Vedle objemů obchodů jsou součástí zejména informace o příslušné osobě, a to jméno a příjmení fyzické osoby, resp. název
právnické osoby, datum narození, resp. IČ, a plná adresa. U uvedených regulovaných trhů se uvádí i označení trhu, např.
SCP, BCPP, AMEX, NYSE, apod.
Výkazy se sestavují v peněžních jednotkách české měny a vykazují se v celých tisících Kč.

Charakteristika:

DOCO32_11
Název: Reg. trhy a osoby přijímající pokyny - obchody s inv. nástr.

OCP (ČNB) 33-04Akronym:

Datová oblast:

Název: Hlášení o reg. trzích a osobách zprostředkujících pokyny z.

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

Zákazníci celkem
Koruna česká
Čtvrtletí
Skutečnost

Položka : S_ZAKAZNICI
Položka : CZK
Položka : 450
Položka : 100

Objekt vykazování
Jednotka veličiny
Časová charakteristika
Povaha hodnoty ukazatele

P0008
P0009
P0011
P0013

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

Všechny země

Doména nad DT an_10  ( celý rozsah)
Doména nad dat. typem an_35
Doména nad dat. typem an_35
Rozdělení investičních nástrojů
Směr transakce
Interval nad DT an__30
Doména na DT an 180

Několik :
D_S_VSEZEME2
Několik : an_10_I2
Několik : an_35_I1
Několik : an_35_I1
Výčet : Z_INVNAST
Výčet : Z_NAKPRO
Několik : an__30_I1
Několik : an180_I1

Země (stát)

Označení trhu
Adresa  - ulice,číslo
Adresa  - obec
Klasifikace investičních nástrojů
Typy obchodů s CP
Identifikační číslo nebo datum narození
Název právnické osoby / jméno fyzické
osoby

P0025

P0077
P0204
P0206
P0506
P0544
T0002
T0009

TCO0003
Kód

Objem obchodů s inv.nástr. za sled.obd. prostř. uved. osob
Název

Výčet informačních prvků v datové oblasti:
Datový typ údajů

n11T - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)
Datový typ údajů v datové oblasti:
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DOCOS33Datový soubor:

DOCO32_11

OCP (ČNB) 33-04Akronym:

Datová oblast:

Kumulovaný údaj
Všechny měny
Rezidenti a  nerezidenti  celkem
Obchody s CP
Obchody celkem
Tuzemské a zahraniční  investiční nástroje

Aktivní a neaktivní zákazníci celkem
Předávaný pokyn
Zákazníci  podle vztahu ke Garančnímu
fondu celkem

Položka : 700
Položka : S_VSEMEN
Položka : S_ESACNB
Položka : S_OBCHCP
Položka : S_OBCHODY
Položka : S_VSE

Položka : S_AKNEAK
Položka : 04
Položka : S_VZGF

Typ ukazatele
Struktura sledovaných měn
Objekt vykazování podle sektorů ESA95
Druhy obchodních transakcí
Vazba na druhy obchodů
Rozlišení investičních nástrojů dle
sídla emitenta
Charakteristika zákazníka
Směrové určení pohybu
Zákazníci podle vztahu ke Garančnímu
fondu

P0014
P0019
P0036
P0504
P0505
P0507

P0508
P0510
P0588

Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty
Výčet konstantních parametrů datové oblasti:
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DOCOS33Datový soubor:

4.0 PlatnýStav: 01.01.2009Platnost od:
Zdroj: / Garant:
Verze:

Poznámka:
Do výkazu se zahrnují realizované obchody podle data vypořádání. Ty obchody, které byly pouze uzavřeny, ale nedošlo k
vypořádání, budou zahrnuty ve výkaze za některé z následujících období, ve kterém bude obchod vypořádán. Hodnoty
investičních nástrojů v cizí měně se získají přepočtením podle kurzu České národní banky vyhlášenému v den uzavření
obchodu.

DOCO32_11

OCP (ČNB) 33-04Akronym:

Datová oblast:

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:
Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.
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DOCOS33Datový soubor:

Datová oblast obsahuje informace o všech tuzemských i zahraničních regulovaných trzích včetně Střediska cenných papírů
(netýká se peněžního trhu a kromě SCP ani OTC trhů) a objemech nákupů a prodejů derivátů (ve smyslu §3 odst. 1) písm. d)
zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů), které byly jejich prostřednictvím
realizovány. Dále obsahuje informace o všech osobách, kterým jsou předávány  pokyny pokyny k uskutečnění obchodu, a
objemech nákupů a prodejů derivátů (ve smyslu §3 odst. 1) písm. d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém
trhu, ve znění pozdějších předpisů), které byly jejich prostřednictvím realizovány.
Vedle objemů obchodů jsou součástí zejména informace o příslušné osobě, a to jméno a příjmení fyzické osoby, resp. název
právnické osoby, datum narození, resp. IČ, a plná adresa. U uvedených regulovaných trhů se uvádí i označení trhu, např.
SCP, BCPP, AMEX, NYSE, apod.
Výkazy se sestavují v peněžních jednotkách české měny a vykazují se v celých tisících Kč.

Charakteristika:

DOCO32_12
Název: Reg. trhy a osoby přijímající pokyny - obchody s deriváty

OCP (ČNB) 33-04Akronym:

Datová oblast:

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

Zákazníci celkem
Koruna česká
Čtvrtletí
Skutečnost

Položka : S_ZAKAZNICI
Položka : CZK
Položka : 450
Položka : 100

Objekt vykazování
Jednotka veličiny
Časová charakteristika
Povaha hodnoty ukazatele

P0008
P0009
P0011
P0013

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

Všechny země

Doména nad DT an_10  ( celý rozsah)
Doména nad dat. typem an_35
Doména nad dat. typem an_35
Druhy derivátových kontraktů podle
podkladového nástroje
Interval nad DT an__30
Doména na DT an 180

Několik :
D_S_VSEZEME2
Několik : an_10_I2
Několik : an_35_I1
Několik : an_35_I1
Výčet : Z_TYPPODKL2

Několik : an__30_I1
Několik : an180_I1

Země (stát)

Označení trhu
Adresa  - ulice,číslo
Adresa  - obec
Vztah derivátů k podkladovému aktivu

Identifikační číslo nebo datum narození
Název právnické osoby / jméno fyzické
osoby

P0025

P0077
P0204
P0206
P0509

T0002
T0009

TCO0004
Kód

Objem obchodů s deriváty za sled. obd. prostř. uved. osob
Název

Výčet informačních prvků v datové oblasti:
Datový typ údajů

n15T - n15 (15 číselných znaků v násobku 1 tisíc)
Datový typ údajů v datové oblasti:
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DOCOS33Datový soubor:

DOCO32_12

OCP (ČNB) 33-04Akronym:

Datová oblast:

Kumulovaný údaj
Všechny měny
Rezidenti a  nerezidenti  celkem
Souhrn za všechny časové intervaly a
netermínováno
Deriváty
Obchody celkem
Tuzemské a zahraniční  investiční nástroje

Aktivní a neaktivní zákazníci celkem
Předávaný pokyn
Zákazníci  podle vztahu ke Garančnímu
fondu celkem

Položka : 700
Položka : S_VSEMEN
Položka : S_ESACNB
Položka : S_UVVKL

Položka : 6
Položka : S_OBCHODY
Položka : S_VSE

Položka : S_AKNEAK
Položka : 04
Položka : S_VZGF

Typ ukazatele
Struktura sledovaných měn
Objekt vykazování podle sektorů ESA95
Zbytková doba splatnosti

Druh cenného papíru
Vazba na druhy obchodů
Rozlišení investičních nástrojů dle
sídla emitenta
Charakteristika zákazníka
Směrové určení pohybu
Zákazníci podle vztahu ke Garančnímu
fondu

P0014
P0019
P0036
P0062

P0088
P0505
P0507

P0508
P0510
P0588

Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty
Výčet konstantních parametrů datové oblasti:
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DOCOS33Datový soubor:

4.0 PlatnýStav: 01.01.2009Platnost od:
Zdroj: / Garant:
Verze:

Poznámka:
Do výkazu se zahrnují realizované obchody podle data uzavření (smluvení) obchodu/kontraktu.  Hodnoty investičních nástrojů
v cizí měně se získají přepočtením podle kurzu České národní banky vyhlášenému v den uzavření obchodu.

DOCO32_12

OCP (ČNB) 33-04Akronym:

Datová oblast:

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:
Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.
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DOCOS33Datový soubor:

Datová oblast obsahuje informace o všech osobách, od kterých jsou pokyny zákazníků přijímány (OCP a investiční
zprostředkovatelé, nikoli klienti obchodníka) a objemech nákupů a prodejů investičních nástrojů ve smyslu §3 odst. 1)
písm. a), b) a c) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, které byly na
základě těchto pokynů realizovány. 
Vedle objemů obchodů jsou součástí zejména informace o příslušné osobě, a to jméno a příjmení fyzické osoby, resp. název
právnické osoby, datum narození, resp. IČ, a plná adresa.
Výkazy se sestavují v peněžních jednotkách české měny a vykazují se v celých tisících Kč.

Charakteristika:

DOCO32_21
Název: Osoby předávající pokyny - obchody s inv. nástr.

OCP (ČNB) 33-04Akronym:

Datová oblast:

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

Zákazníci celkem
Koruna česká
Čtvrtletí
Skutečnost
Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání
ap.)
Všechny měny
Rezidenti a  nerezidenti  celkem

Položka : S_ZAKAZNICI
Položka : CZK
Položka : 450
Položka : 100
Položka : 410

Položka : S_VSEMEN
Položka : S_ESACNB

Objekt vykazování
Jednotka veličiny
Časová charakteristika
Povaha hodnoty ukazatele
Typ ukazatele

Struktura sledovaných měn
Objekt vykazování podle sektorů ESA95

P0008
P0009
P0011
P0013
P0014

P0019
P0036

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

Všechny země

Doména nad dat. typem an_35
Doména nad dat. typem an_35
Rozdělení investičních nástrojů
Směr transakce
Interval nad DT an__30
Doména na DT an 180

Několik :
D_S_VSEZEME2
Několik : an_35_I1
Několik : an_35_I1
Výčet : Z_INVNAST
Výčet : Z_NAKPRO
Několik : an__30_I1
Několik : an180_I1

Země (stát)

Adresa  - ulice,číslo
Adresa  - obec
Klasifikace investičních nástrojů
Typy obchodů s CP
Identifikační číslo nebo datum narození
Název právnické osoby / jméno fyzické
osoby

P0025

P0204
P0206
P0506
P0544
T0002
T0009

TCO0003
Kód

Objem obchodů s inv.nástr. za sled.obd. prostř. uved. osob
Název

Výčet informačních prvků v datové oblasti:
Datový typ údajů

n11T - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)
Datový typ údajů v datové oblasti:
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DOCOS33Datový soubor:

DOCO32_21

OCP (ČNB) 33-04Akronym:

Datová oblast:

Obchody s CP
Obchody celkem
Tuzemské a zahraniční  investiční nástroje

Aktivní a neaktivní zákazníci celkem
Přijímaný pokyn
Zákazníci  podle vztahu ke Garančnímu
fondu celkem

Položka : S_OBCHCP
Položka : S_OBCHODY
Položka : S_VSE

Položka : S_AKNEAK
Položka : 08
Položka : S_VZGF

Druhy obchodních transakcí
Vazba na druhy obchodů
Rozlišení investičních nástrojů dle
sídla emitenta
Charakteristika zákazníka
Směrové určení pohybu
Zákazníci podle vztahu ke Garančnímu
fondu

P0504
P0505
P0507

P0508
P0510
P0588

Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty
Výčet konstantních parametrů datové oblasti:
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DOCOS33Datový soubor:

4.0 PlatnýStav: 01.01.2009Platnost od:
Zdroj: / Garant:
Verze:

Poznámka:
Do výkazu se zahrnují realizované obchody podle data vypořádání. Ty obchody, které byly pouze uzavřeny, ale nedošlo k
vypořádání, budou zahrnuty ve výkaze za některé z následujících období, ve kterém bude obchod vypořádán. Hodnoty
investičních nástrojů v cizí měně se získají přepočtením podle kurzu České národní banky vyhlášenému v den uzavření
obchodu.

DOCO32_21

OCP (ČNB) 33-04Akronym:

Datová oblast:

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:
Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.
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DOCOS33Datový soubor:

Datová oblast obsahuje informace o všech osobách, od kterých jsou pokyny zákazníků přijímány (OCP a investiční
zprostředkovatelé, nikoli klienti obchodníka) a objemech nákupů a prodejů derivátů ve smyslu §3 odst. 1) písm. d) zákona
č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, které byly jejich prostřednictvím
realizovány. 
Vedle objemů obchodů jsou součástí zejména informace o příslušné osobě, a to jméno a příjmení fyzické osoby, resp. název
právnické osoby, datum narození, resp. IČ, a plná adresa.
Výkazy se sestavují v peněžních jednotkách české měny a vykazují se v celých tisících Kč.

Charakteristika:

DOCO32_22
Název: Osoby předávající pokyny - obchody s deriváty

OCP (ČNB) 33-04Akronym:

Datová oblast:

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

Zákazníci celkem
Koruna česká
Čtvrtletí
Skutečnost
Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání
ap.)
Všechny měny
Rezidenti a  nerezidenti  celkem

Položka : S_ZAKAZNICI
Položka : CZK
Položka : 450
Položka : 100
Položka : 410

Položka : S_VSEMEN
Položka : S_ESACNB

Objekt vykazování
Jednotka veličiny
Časová charakteristika
Povaha hodnoty ukazatele
Typ ukazatele

Struktura sledovaných měn
Objekt vykazování podle sektorů ESA95

P0008
P0009
P0011
P0013
P0014

P0019
P0036

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

Všechny země

Doména nad dat. typem an_35
Doména nad dat. typem an_35
Druhy derivátových kontraktů podle
podkladového nástroje
Interval nad DT an__30
Doména na DT an 180

Několik :
D_S_VSEZEME2
Několik : an_35_I1
Několik : an_35_I1
Výčet : Z_TYPPODKL2

Několik : an__30_I1
Několik : an180_I1

Země (stát)

Adresa  - ulice,číslo
Adresa  - obec
Vztah derivátů k podkladovému aktivu

Identifikační číslo nebo datum narození
Název právnické osoby / jméno fyzické
osoby

P0025

P0204
P0206
P0509

T0002
T0009

TCO0004
Kód

Objem obchodů s deriváty za sled. obd. prostř. uved. osob
Název

Výčet informačních prvků v datové oblasti:
Datový typ údajů

n15T - n15 (15 číselných znaků v násobku 1 tisíc)
Datový typ údajů v datové oblasti:
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DOCO32_22

OCP (ČNB) 33-04Akronym:

Datová oblast:

Souhrn za všechny časové intervaly a
netermínováno
Deriváty
Obchody celkem
Tuzemské a zahraniční  investiční nástroje

Aktivní a neaktivní zákazníci celkem
Přijímaný pokyn
Zákazníci  podle vztahu ke Garančnímu
fondu celkem

Položka : S_UVVKL

Položka : 6
Položka : S_OBCHODY
Položka : S_VSE

Položka : S_AKNEAK
Položka : 08
Položka : S_VZGF

Zbytková doba splatnosti

Druh cenného papíru
Vazba na druhy obchodů
Rozlišení investičních nástrojů dle
sídla emitenta
Charakteristika zákazníka
Směrové určení pohybu
Zákazníci podle vztahu ke Garančnímu
fondu

P0062

P0088
P0505
P0507

P0508
P0510
P0588

Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty
Výčet konstantních parametrů datové oblasti:
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4.0 PlatnýStav: 01.01.2009Platnost od:
Zdroj: / Garant:
Verze:

Poznámka:
Do výkazu se zahrnují realizované obchody podle data uzavření (smluvení) obchodu/kontraktu.  Hodnoty investičních nástrojů
v cizí měně se získají přepočtením podle kurzu České národní banky vyhlášenému v den uzavření obchodu.

DOCO32_22

OCP (ČNB) 33-04Akronym:

Datová oblast:

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:
Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.
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 POPIS JEDNOVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

PRO P0008.S_ZAKAZNICI, P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN,
P0036.S_ESACNB, P0014.700, P0504.S_OBCHCP, P0505.S_OBCHODY, P0508.S_AKNEAK,
P0588.S_VZGF, P0507.S_VSE, P0544.04, P0510.04;
SUM TCO0003(P0025:MD_S_VSEZEME2, P0204:Man_35_I1, P0206:Man_35_I1, P0506.041,
P0077:Man_10_I2, T0002:Man__30_I1, T0009:Man180_I1) = SUM
TCO0003(P0025:MD_S_VSEZEME2, P0204:Man_35_I1, P0206:Man_35_I1, P0506.042,
P0077:Man_10_I2, T0002:Man__30_I1, T0009:Man180_I1) + SUM
TCO0003(P0025:MD_S_VSEZEME2, P0204:Man_35_I1, P0206:Man_35_I1, P0506.043,
P0077:Man_10_I2, T0002:Man__30_I1, T0009:Man180_I1) + SUM
TCO0003(P0025:MD_S_VSEZEME2, P0204:Man_35_I1, P0206:Man_35_I1, P0506.08,
P0077:Man_10_I2, T0002:Man__30_I1, T0009:Man180_I1)  odch 3000;

PRO P0008.S_ZAKAZNICI, P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN,
P0036.S_ESACNB, P0014.700, P0504.S_OBCHCP, P0505.S_OBCHODY, P0508.S_AKNEAK,
P0588.S_VZGF, P0507.S_VSE, P0544.08, P0510.04;
SUM TCO0003(P0025:MD_S_VSEZEME2, P0204:Man_35_I1, P0206:Man_35_I1, P0506.041,
P0077:Man_10_I2, T0002:Man__30_I1, T0009:Man180_I1) =SUM
TCO0003(P0025:MD_S_VSEZEME2, P0204:Man_35_I1, P0206:Man_35_I1, P0506.042,
P0077:Man_10_I2, T0002:Man__30_I1, T0009:Man180_I1) +SUM
TCO0003(P0025:MD_S_VSEZEME2, P0204:Man_35_I1, P0206:Man_35_I1, P0506.043,
P0077:Man_10_I2, T0002:Man__30_I1, T0009:Man180_I1) +SUM
TCO0003(P0025:MD_S_VSEZEME2, P0204:Man_35_I1, P0206:Man_35_I1, P0506.08,
P0077:Man_10_I2, T0002:Man__30_I1, T0009:Man180_I1)  odch 3000;

PRO P0008.S_ZAKAZNICI, P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN,
P0036.S_ESACNB, P0014.410, P0504.S_OBCHCP, P0505.S_OBCHODY, P0508.S_AKNEAK,
P0588.S_VZGF, P0507.S_VSE, P0544.04, P0510.08;
SUM TCO0003(P0025:MD_S_VSEZEME2, P0204:Man_35_I1, P0206:Man_35_I1, P0506.041,

Semantický tvar:

Semantický tvar:

Semantický tvar:

DOCO32_11(SUM N1,7=SUM N1,9+SUM N1,11+SUM N1,13 ODCH 3000);

DOCO32_11(SUM N1,8=SUM N1,10+SUM N1,12+SUM N1,14 ODCH 3000);

Uživatelský tvar:

Uživatelský tvar:

Poznámka:

Poznámka:

50

60

70

warn

warn

warn

Krok kontroly:

Krok kontroly:

Krok kontroly:

Druh: 

Druh: 

Druh: 

Neplatná kontrola: Objem obchodů s investičními cennými papíry za sledované
období prostřednictvím uvedených osob (nákupy celkem) = součet jednotlivých
položek dle typu investičního cenného papíru; pro DOCO32_11

Neplatná kontrola: Objem obchodů s investičními cennými papíry za sledované
období prostřednictvím uvedených osob (prodeje celkem) = součet jednotlivých
položek dle typu investičního cenného papíru; pro DOCO32_11

Neplatná kontrola: Objem obchodů s investičními cennými papíry za sledované
období prostřednictvím uvedených osob (nákupy celkem) = součet jednotlivých
položek dle typu investičního cenného papíru; pro DOCO32_21

Název:

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Charakteristika:
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T0002:Man__30_I1, T0009:Man180_I1) =SUM TCO0003(P0025:MD_S_VSEZEME2,
P0204:Man_35_I1, P0206:Man_35_I1, P0506.042, T0002:Man__30_I1, T0009:Man180_I1)
+SUM TCO0003(P0025:MD_S_VSEZEME2, P0204:Man_35_I1, P0206:Man_35_I1, P0506.043,
T0002:Man__30_I1, T0009:Man180_I1) +SUM TCO0003(P0025:MD_S_VSEZEME2,
P0204:Man_35_I1, P0206:Man_35_I1, P0506.08, T0002:Man__30_I1, T0009:Man180_I1) 
odch 3000;

PRO P0008.S_ZAKAZNICI, P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN,
P0036.S_ESACNB, P0014.410, P0504.S_OBCHCP, P0505.S_OBCHODY, P0508.S_AKNEAK,
P0588.S_VZGF, P0507.S_VSE, P0544.08, P0510.08;
SUM TCO0003(P0025:MD_S_VSEZEME2, P0204:Man_35_I1, P0206:Man_35_I1, P0506.041,
T0002:Man__30_I1, T0009:Man180_I1) =SUM TCO0003(P0025:MD_S_VSEZEME2,
P0204:Man_35_I1, P0206:Man_35_I1, P0506.042, T0002:Man__30_I1, T0009:Man180_I1)
+SUM TCO0003(P0025:MD_S_VSEZEME2, P0204:Man_35_I1, P0206:Man_35_I1, P0506.043,
T0002:Man__30_I1, T0009:Man180_I1) +SUM TCO0003(P0025:MD_S_VSEZEME2,
P0204:Man_35_I1, P0206:Man_35_I1, P0506.08, T0002:Man__30_I1, T0009:Man180_I1) 
odch 3000;

Semantický tvar:

Semantický tvar:

DOCO32_21(SUM N1,6=SUM N1,8+SUM N1,10+SUM N1,12 ODCH 3000);

DOCO32_21(SUM N1,7=SUM N1,9+SUM N1,11+SUM N1,13 ODCH 3000);

Uživatelský tvar:

Uživatelský tvar:

Poznámka:

Poznámka:

70

80

warn

warn

Krok kontroly:

Krok kontroly:

Druh: 

Druh: 

Neplatná kontrola: Objem obchodů s investičními cennými papíry za sledované
období prostřednictvím uvedených osob (prodeje celkem) = součet jednotlivých
položek dle typu investičního cenného papíru; pro DOCO32_21

Název:

Charakteristika:
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