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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,  a změnách v ostatních personálních předpokladech ve smyslu  § 10, §
10a  a § 14 odst. 3  zákona č. 256/2004 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 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

=
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

DOCO46_11
DOCO46_13

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

Poznámka:

3.0 PlatnýStav: 01.01.2009Platnost od:
ČNBZdroj:

Verze:

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

Název          :
VP_DOCOS47Vykaz.povinnost:
Vykazovací povinnost pro DOCOS47
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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 a24
Členové statut.  nebo dozorčího orgánu
příp. jiná ved. osoba
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
Interval nad DT an__30
Doména nad DT an100

Několik : an_24_I1
Několik : D_S_SODO_1

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
Několik : an__30_I1
Několik : an100_I1

Jméno občana
Pracovní funkce

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

P0191
P0194

P0204
P0205
P0206
P0208
P0294
P0295
P0510
T0002
T0015

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:

3.0 PlatnýStav: 01.01.2009Platnost 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 ostatních klíčových pozic (dle § 14 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb.) 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:

Ostatní členové

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
Interval nad DT an__30
Doména na DT an 180

Doména nad DT an100

Několik :
D_S_JINSODO_1
Několik : an_35_I1
Několik : an_26_I1
Několik : an_26_I1
Několik : A_ZACKON
Několik :
D_S_ZDROJE_1
Několik : an__30_I1
Několik : an180_I1

Několik : an100_I1

Pracovní funkce

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

Identifikační číslo nebo datum narození
Název právnické osoby / jméno fyzické
osoby
Adresa elektronické pošty

P0194

P0208
P0294
P0295
P0510
P0514

T0002
T0009

T0015

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:

3.0 PlatnýStav: 01.01.2009Platnost 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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