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BA0008Kód: SUBJEKTAkronym:

001

002

003

004

005

006

007

Výčet položek číselníku:

 POPIS ČÍSELNÍKU

Banka

Pojišťovna

Investiční společnost

Investiční společnost - vlastní

Investiční společnost - podílové fondy

Investiční fond

Penzijní fond

Kód Název položky

Úvěrová instituce, která působí podle zákona č.21/1992 Sb.,
o bankách , ve znění pozdějších předpisů.

Finanční instituce, která působí podle zákona č. 363/1999
Sb., o pojišťovnictví , ve znění pozdějších předpisů.

Finanční instituce, která působí podle zákona č. 189/2004
Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších
předpisů, včetně majetku jednoho či více podílových fondů
definovaných v § 6 tohoto zákona, jejichž je správcem.

Finanční instituce, která působí podle zákona č. 189/2004
Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších
předpisů, a je správcem jednoho či více podílových fondů
definovaných § 6 tohoto zákona - vlastní účet společnosti

Majetek definovaný v § 6 zákona  č. 189/2004 Sb., o
kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů,
spravovaný investiční společností, která působí podle tohoto
zákona.

Finanční instituce, která působí podle zákona č. 189/2004
Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších
předpisů, a je definována v § 4 tohoto zákona.

Finanční instituce, která působí podle zákona č. 42/1994
Sb., o penzijním připojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Typy a třídy sledovaných objektůNázev:

P0008
P0048
P0298
P0508
P0588

Objekt vykazování
Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
Emitent platební karty
Charakteristika zákazníka
Zákazníci podle vztahu ke Garančnímu fondu

Použití číselníku v parametrech:

Vybrané typy a třídy sledovaných objektů. Může zahrnovat i  vybrané typy
subjektů v ČR podle obecně závazných právních předpisů pro právnické i fyzické
osoby a skupiny vybraných subjektů se specifickým postavením .

Charakteristika:

Poznámka:
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BA0008Kód: SUBJEKTAkronym:

008

009

010

025

030

160

180

210

230

250

270

430

431

440

480

Družstevní záložna

Obchodník ( nebankovní )

Ostatní zákazník

Ústřední orgány státu (bez jimi řízen. organizací)

Orgány územních samosprávných celků

Příspěvkové a jiné organizace v působnosti orgánů ČR

Příspěvkové a jiné organiz. v působ. územních samospr. celků

Organizační složky státu v působnosti orgánů ČR

Organizační složky státu v působ.  územních samospr. celků

Ostatní organizace v působnosti orgánů ČR

Ostatní organizace v působnosti  územních samospr. celků

Právnická osoba

Právnická osoba jiná než banka nebo finanční instituce

Fyzická osoba

Úvěrová instituce / skupina úvěrových institucí

Kód Název položky

Úvěrová instituce, která působí podle zákona č. 87/1995 Sb.
o spotřebních a úvěrních družstvech , ve znění pozdějších
předpisů.

Instituce, která působí podle zákona č. 256/2004 Sb., o
podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

Fyzická osoba nebo právnická osoba, která není bankou,
pojišťovnou, investiční společností, investičním fondem,
penzijním fondem, družstevní záložnou, ani nebankovním
obchodníkem s cennými papíry.

včetně veřejných fondů v působosti orgánů státu

včetně veřejných fondů v působnosti  územních samosprávních
celků

Právnická osoba jiná než banka nebo finanční instituce ve
smyslu §17a ods.3 zákona č.21/1992 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. Pro účely statistického vykazování (bankovního
výkaznictví) lze za finanční  instituci považovat subjekt
náležející do ekonomického  sektoru 1200000 nebo 2002000(bez
bank) podle číselníku BA0036

V podmínkách České republiky banka nebo družstevní záložna
(obecně je úvěrovou institucí i instituce elektronických
peněz) nebo ekonomicky spjatá skupina osob, které jsou
úvěrovými institucemi.
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BA0008Kód: SUBJEKTAkronym:

481

482

490

491

492

500

510

515

520

Úvěrová instituce (COREP)

Skupina úvěrových institucí (COREP)

Osoba / skupina jiná než úvěrové instituce

Neúvěrová instituce (COREP)

Skupina neúvěrových institucí (COREP)

Klient banky

Osoba s úzkým propojením s vyk. subj. / konsolid. celkem

Osoba bez  úzkého propojení s vyk. subj. / konsolid. celkem

Ek. spjatá skup. osob -  s úzkým propoj. s vyk. subj. / KC

Kód Název položky

Pro tento účel se úvěrovou institucí rozumí banka nebo
družstevní záložna a rovněž obchodník s cennými papíry,
uznaná burza  anebo uznané clearingové centrum. Definice
vychází z definice evropského reportovacího rámce COREP.

Pro tento účel se skupinou úvěrových institucí rozumí
ekonomicky spjatá skupina osob, která zahrnuje jednu nebo
více bank nebo družstevních záložen a rovněž obchodníků s
cennými papíry, uznaných burz  anebo uznaných clearingových
center. Definice parametru vychází z definice evropského
reportovacího rámce COREP. 

 

Osoba, která není úvěrovou institucí, nebo ekonomicky spjatá
skupina osob, které nejsou úvěrovými institucemi.

Pro tento účel se neúvěrovou institucí rozumí instituce jiná
než úvěrová instituce (tj. banka nebo družstevní záložna a
rovněž obchodník s cennými papíry, uznaná burza  anebo
uznané clearingové centrum). Definice parametru vychází z
definice evropského reportovacího rámce COREP. 

Pro tento účel se skupinou neúvěrových institucí rozumí
ekonomicky spjatá skupina osob, která nezahrnuje žádnou
úvěrovou instituci (tj. banku nebo družstevní záložnu a
rovněž obchodníka s cennými papíry, uznanou burzu  anebo
uznané clearingové centrum) Definice parametru vychází z
definice evropského reportovacího rámce COREP. 

Podle účtové osnovy pro banky .

Osoby podle § 4 odst. 6 Zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, ve
znění pozdějších předpisů. U osob s úzkým propojením s
obchodníkem s cennými papíry (jako vykazujícím subjektem) /
s konsolidačním celkem se postupuje obdobně.

Ostatní osoby, které nepatří do položky 510.

Ekonomicky spjatá skupina osob, kde alespoň jeden její člen
má  úzké propojení s vykazujícím subjektem / konsolidačním
celkem (tj. patří do položky 510).
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BA0008Kód: SUBJEKTAkronym:

525

530

535

550

555

600

710

711

712

721

722

723

724

726

Ek.spjatá skup.osob - bez  úzkého propojení s vyk. subj. / K

Člen ek.spjaté sk. osob -  s úzk. propoj. s  vyk. subj. / KC

Člen ek.spjaté sk. osob - bez úzk. propoj. s  vyk. subj. / K

Clearingové protistrany

Účelové finanční spol. zapojené do sekuritizace - FVC

Ekonomicky spjatá skupina osob - smíšená

Emisní banka tuzemská (ČNB)

Emisní banky zahraniční

Mezinárodní bankovní a finanční instituce

Obchodní banky tuzemské

Stavební spořitelny tuzemské

Hypoteční banky tuzemské

Pobočky zahraničních bank v ČR

Obchodní banky zahraniční

Kód Název položky

Ekonomicky spjatá skupina osob, kde nikdo z jejích členů
nemá  úzké propojení s  vykazujícím subjektem /
konsolidačním celkem (tj. nepatří do položky 510).

Člen ekonomicky spjaté skupiny osob, který je úzce propojen
s vykazujícím subjektem / konsolidačním celkem.

Člen ekonomicky spjaté skupiny osob, který není úzce
propojen s vykazujícím subjektem / konsolidačním celkem.

Centrální protistrana je subjekt ze sektoru S.123+S.124,
který vstupuje mezi protistrany smluv obchodovaných na
finančních trzích (central counterparty clearing houses -
CCP).

Účelová finanční společnost zapojená do sekuritizačních
transakcí (Financial Vehicle Corporation - FVC) definovaná
v čl. 1 nařízení ECB (ES) č. 24/2009 ze dne 19. prosince
2008 o statistice aktiv a pasiv účelových finančních
společností zapojených do sekuritizačních transakcí
(ECB/2008/30).

Ekonomicky spjatá skupina osob (s úzkým propojením nebo bez
úzkého propojení s vykazujícím subjektem / konsolidačním
celkem) bez ekonomicky spjatých skupin složených výhradně z
úvěrových institucí nebo výhradně z jiných osob než
úvěrových institucí (tj. která nepatří do položky 480 nebo
490).

Obchodní banky tuzemské bez stavebních spořitelen a
hypotéčních bank tuzemských - podle zákona č. 21/1992 Sb.

Pobočky zahraničních bank v ČR (které nejsou samostatnou
obchodní společností)

Obchodní banky zahraniční bez stavebních spořitelen a
hypotéčních bank zahraničních
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BA0008Kód: SUBJEKTAkronym:

727

728

775

800

801

802

803

900

901

903

904

960

962

S_EMISBA

S_EMISFI

S_EMITPK

Stavební spořitelny zahraniční

Hypoteční banky zahraniční

Pobočky tuzemských bank v zahraničí

Ovládající osoba

Ovládaná osoba

Přidružená osoba

Společně řízený podnik

Aktivní zákazník

Neaktivní zákazník

Zákazník s nárokem na náhradu z GF

Zákazník bez nároku na náhradu  z GF

Vykazující banka

Jiní emitenti

Emisní banky

Emisní banky a mezinár. bankovní a finanční instituce

Emitenti platebních karet

Kód Název položky

Jedná se o zákazníky, kterým obchodník s cennými papíry ve
sledovaném období poskytoval investiční služby, tedy např.
tito zákazníci podali v předmětném období alespoň jeden
pokyn nebo obchodník s cennými papíry měl ve správě,
úschově, uložení zákaznický majetek těchto zákazníků nebo
těmto zákazníků zákaznický majetek obhospodařoval.

Jedná se o osoby, které jsou zákazníky obchodníka s cennými
papíry, nebyla jim však ve sledovaném období poskytnuta
žádná investiční služba.

Zákazníci obchodníka s cennými papíry, kteří nejsou osobou
ve smyslu § 130 odst. 4 zákona o podnikání na kapitálovém
trhu.

Zákazníci obchodníka s cennými papíry, kteří jsou osobou ve
smyslu § 130 odst. 4 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Banka, která emitovala sledované platební karty a předkládá
příslušný výkaz.

Jiní emitenti než vykazující banka, která emitovala
sledované platební karty.

Emisní banky tuzemské (ČNB) a zahraniční.

Emisní banky a mezinárodní bankovní a finanční instituce

Souhrn emitentů, kteří emitovali sledované platební karty.
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BA0008Kód: SUBJEKTAkronym:

23.0 PlatnýStav: 01.01.2011Platnost od:
ČNBZdroj: ing.Zámečníková / odb. 714Garant:

S_INASK

S_JPOFO

S_KLEKSK

S_KLIBA

S_MISORG

S_OBAVSE

S_OBPOFY

S_PROFY

S_REPORG

S_UVOSSK

S_VYBTRID

Verze:

Úvěrové a neúvěrové instituce a skupiny (COREP)

Právnická osoba jiná než banka nebo FI + FO

Samostatné osoby a ekonomicky spjaté skupiny

Klientela banky

Orgány územních samospr. celků vč. organizací v působ. ÚSC

Banky bez emisních bank bez duplicit

Obch. banky tuzem. a zahran., právnic. a fyzic. osoby

Právnická a fyzická osoba

Orgány státu včetně organizací v jejich působnosti

Úvěrové instituce, jiné osoby a ekonomicky spjaté skupiny

Výběr tříd a sledovaných objektů

Kód Název položky

Právnické a fyzické osoby s úzkým propojením s vykazujícím
subjektem / KC, osoby bez úzkého propojení s vykazujícímu
subjektem / KC, ekonomicky spjaté skupiny osob s a bez
úzkého propojení s vykazujícím subjektem / KC.

Orgány státu včetně organizací v jejich působnosti, orgány
územních samosprávných celků včetně organizací v jejich
působnosti, klient banky (podle účtové osnovy pro banky).

Obchodní banky tuzemské se sídlem v ČR, obchodní banky
zahraniční se sídlem v zahraničí (bez emisních bank a bez
duplicit).

Obchodní banky tuzemské a zahraniční, právnické a fyzické
osoby.
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KATALOG ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU

Verze StavKód Členění

BA0008

Název členění

Kód: Typy a třídy sledovaných objektůNázev:

CEMITPK

CINASKBR

CJPOFO

CKLEKSK

CUVOSSK

CVYBRTRID

Emitent platební karty

Instituce a skupiny celkem

Právnická osoba jiná než banka  a než FI +FO

Ekonomicky spjaté skupiny a klienti dle vztahu k bance

Typy osob a ekonomicky spjatých skupin

Výběr tříd a sledovaných objektů

1.0

1.0

1.0

2.0

2.0

1.0

20

20

20

20

20

20

01.01.2002

01.01.2011

01.01.2007

01.01.2011

01.01.2011

25.01.2003

Platnost od
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CEMITPKKód: CEMITPKAkronym:

Emitent platební kartyNázev:

Typy a třídy sledovaných objektůPro Číselník:
Charakteristika:

BA0008

Položky:

S_EMITPK - Emitenti platebních karet
    960 - Vykazující banka
    962 - Jiní emitenti

Kód - Název

1.0 PlatnýStav: *********Platnost od
Zdroj:  / Garant:

Verze:

Poznámka:

 POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU
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CINASKBRKód: CINASKBRAkronym:

Instituce a skupiny celkemNázev:

Typy a třídy sledovaných objektůPro Číselník:
Charakteristika:

BA0008

Položky:

S_INASK - Úvěrové a neúvěrové instituce a skupiny (COREP)
    481 - Úvěrová instituce (COREP)
    482 - Skupina úvěrových institucí (COREP)
    491 - Neúvěrová instituce (COREP)
    492 - Skupina neúvěrových institucí (COREP)

Kód - Název

1.0 PlatnýStav: *********Platnost od
Zdroj:  / Garant:

Verze:

Poznámka:

 POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU
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CJPOFOKód: CJPOFOAkronym:

Právnická osoba jiná než banka  a než FI +FONázev:

Typy a třídy sledovaných objektůPro Číselník:
Charakteristika:

BA0008

Položky:

S_JPOFO - Právnická osoba jiná než banka nebo FI + FO
    431 - Právnická osoba jiná než banka nebo finanční instituce
    440 - Fyzická osoba

Kód - Název

1.0 PlatnýStav: *********Platnost od
Zdroj:  / Garant:

Verze:

Poznámka:

 POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU
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CKLEKSKKód: CKLEKSKAkronym:

Ekonomicky spjaté skupiny a klienti dle vztahu k banceNázev:

Typy a třídy sledovaných objektůPro Číselník:
Charakteristika:

BA0008

Položky:

S_KLEKSK - Samostatné osoby a ekonomicky spjaté skupiny
    510 - Osoba s úzkým propojením s vyk. subj. / konsolid. celkem
    515 - Osoba bez  úzkého propojení s vyk. subj. / konsolid. celkem
    520 - Ek. spjatá skup. osob -  s úzkým propoj. s vyk. subj. / KC
    525 - Ek.spjatá skup.osob - bez  úzkého propojení s vyk. subj. / K

Kód - Název

2.0 PlatnýStav: *********Platnost od
Zdroj:  / Garant:

Verze:

Poznámka:

 POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU
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CUVOSSKKód: CUVOSSKAkronym:

Typy osob a ekonomicky spjatých skupinNázev:

Typy a třídy sledovaných objektůPro Číselník:
Charakteristika:

BA0008

Položky:

S_UVOSSK - Úvěrové instituce, jiné osoby a ekonomicky spjaté skupiny
    480 - Úvěrová instituce / skupina úvěrových institucí
        481 - Úvěrová instituce (COREP)
        482 - Skupina úvěrových institucí (COREP)
    490 - Osoba / skupina jiná než úvěrové instituce
        492 - Skupina neúvěrových institucí (COREP)
        491 - Neúvěrová instituce (COREP)
    600 - Ekonomicky spjatá skupina osob - smíšená

Kód - Název

2.0 PlatnýStav: *********Platnost od
Zdroj:  / Garant:

Verze:

Poznámka:

 POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU
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CVYBRTRIDKód: CVYBRTRIDAkronym:

Výběr tříd a sledovaných objektůNázev:

Typy a třídy sledovaných objektůPro Číselník:
Charakteristika:

BA0008

Položky:

S_VYBTRID - Výběr tříd a sledovaných objektů
    S_KLIBA - Klientela banky
        S_REPORG - Orgány státu včetně organizací v jejich působnosti
            025 - Ústřední orgány státu (bez jimi řízen. organizací)
            160 - Příspěvkové a jiné organizace v působnosti orgánů ČR
            210 - Organizační složky státu v působnosti orgánů ČR
            250 - Ostatní organizace v působnosti orgánů ČR
        S_MISORG - Orgány územních samospr. celků vč. organizací v působ. ÚSC
            030 - Orgány územních samosprávných celků
            180 - Příspěvkové a jiné organiz. v působ. územních samospr. celků
            230 - Organizační složky státu v působ.  územních samospr. celků
            270 - Ostatní organizace v působnosti  územních samospr. celků
    S_OBPOFY - Obch. banky tuzem. a zahran., právnic. a fyzic. osoby
        S_OBAVSE - Banky bez emisních bank bez duplicit
            721 - Obchodní banky tuzemské
            722 - Stavební spořitelny tuzemské
            723 - Hypoteční banky tuzemské
            724 - Pobočky zahraničních bank v ČR
            726 - Obchodní banky zahraniční
            727 - Stavební spořitelny zahraniční
            728 - Hypoteční banky zahraniční
            775 - Pobočky tuzemských bank v zahraničí
        S_PROFY - Právnická a fyzická osoba
            430 - Právnická osoba

Kód - Název

 POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU
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CVYBRTRIDKód: CVYBRTRIDAkronym:

Položky:

            440 - Fyzická osoba
    S_EMISFI - Emisní banky a mezinár. bankovní a finanční instituce
        S_EMISBA - Emisní banky
            710 - Emisní banka tuzemská (ČNB)
            711 - Emisní banky zahraniční
        712 - Mezinárodní bankovní a finanční instituce

Kód - Název

1.0 PlatnýStav: *********Platnost od
Zdroj: / Garant:

Verze:

Poznámka:
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Verze StavKód domény

BA0008

Název domény

Kód: Typy a třídy sledovaných objektůNázev:

D_480_3

D_490_3

D_S_EMISBA1

D_S_EMISFI1

D_S_EMITPK1

D_S_INASK_2

D_S_JPOFO_1

D_S_KLEKSK1

D_S_KLIBA1

D_S_MISORG1

D_S_OBAVSE1

D_S_OBPOFY1

D_S_PROFY1

D_S_REPORG1

D_S_UVOSSK_1

D_S_VYBTRID1

ZCEMITPK

ZJPO_FO

Úvěrová instituce / skupina úvěrových institucí

Osoba / skupina jiná než úvěrové instituce

Emisní banky

Emisní banky a mezinár. bankovní a finanční instituce

Emitent platební karty

Úvěrové a neúvěrové instituce a skupiny

Právnická osoba jiná než banka nebo FI + FO

Vztahy osob a ekonomic. skupin k vyk.subj./ konsol. celku

Klientela banky

Orgány územních samospr. celků vč. organizací v působ. ÚSC

Banky bez emisních bank bez duplicit

Obch. banky tuzem. a zahran., právnic. a fyzic. osoby

Právnická a fyzická osoba

Orgány státu včetně organizací v jejich působnosti

Úvěrové instituce, jiné osoby a ekonomicky spjaté skupiny

Výběr tříd a sledovaných objektů

Emitenti platebních karet

Právnická osoba jiná než banka nebo fin.inst.a fyzická osoba

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

2.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

2.0

1.0

1.0

1.0

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

01.01.2011

01.01.2011

25.01.2003

25.01.2003

01.01.2002

01.01.2011

01.01.2007

01.01.2011

25.01.2003

25.01.2003

25.01.2003

25.01.2003

25.01.2003

25.01.2003

01.01.2011

25.01.2003

01.01.2002

01.01.2007

Platnost od
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D_480_3

D_490_3

Kód:

Kód:

Úvěrová instituce / skupina úvěrových institucí

Osoba / skupina jiná než úvěrové instituce

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.01.2011

01.01.2011

Platnost od:

Platnost od:

Zdroj:

Zdroj:

 / 

 / 

Garant:

Garant:

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Verze:

Verze:

Poznámka

Poznámka

Odvozena z číselníku:

Odvozena z číselníku:

BA0008 - Typy a třídy sledovaných objektů

BA0008 - Typy a třídy sledovaných objektů

Úvěrová instituce / skupina úvěrových institucí

Osoba / skupina jiná než úvěrové instituce

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Úvěrová instituce / skupina úvěrových institucí

Osoba / skupina jiná než úvěrové instituce

CUVOSSK

CUVOSSK

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Úvěrová instituce (COREP)
Skupina úvěrových institucí (COREP)

Skupina neúvěrových institucí (COREP)
Neúvěrová instituce (COREP)

480

490

481
482

492
491

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_S_EMISBA1

D_S_EMISFI1

Kód:

Kód:

Emisní banky

Emisní banky a mezinár. bankovní a finanční instituce

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

25.01.2003

25.01.2003

Platnost od:

Platnost od:

Zdroj:

Zdroj:

 / 

 / 

Garant:

Garant:

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Verze:

Verze:

Poznámka

Poznámka

Odvozena z číselníku:

Odvozena z číselníku:

BA0008 - Typy a třídy sledovaných objektů

BA0008 - Typy a třídy sledovaných objektů

Emisní banky

Emisní banky a mezinár. bankovní a finanční instituce

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Emisní banky

Emisní banky a mezinár. bankovní a finanční
instituce

CVYBRTRID

CVYBRTRID

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Emisní banka tuzemská (ČNB)
Emisní banky zahraniční

Emisní banky
Mezinárodní bankovní a finanční instituce

S_EMISBA

S_EMISFI

710
711

S_EMISBA
712

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_S_EMITPK1

D_S_INASK_2

Kód:

Kód:

Emitent platební karty

Úvěrové a neúvěrové instituce a skupiny

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.01.2002

01.01.2011

Platnost od:

Platnost od:

Zdroj:

Zdroj:

 / 

 / 

Garant:

Garant:

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Verze:

Verze:

Poznámka

Poznámka

Odvozena z číselníku:

Odvozena z číselníku:

BA0008 - Typy a třídy sledovaných objektů

BA0008 - Typy a třídy sledovaných objektů

Emitent platební karty

Úvěrové a neúvěrové instituce a skupiny

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Emitenti platebních karet

Úvěrové a neúvěrové instituce a skupiny (COREP)

CEMITPK

CINASKBR

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Vykazující banka
Jiní emitenti

Úvěrová instituce (COREP)
Skupina úvěrových institucí (COREP)
Neúvěrová instituce (COREP)
Skupina neúvěrových institucí (COREP)

S_EMITPK

S_INASK

960
962

481
482
491
492

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_S_JPOFO_1

D_S_KLEKSK1

Kód:

Kód:

Právnická osoba jiná než banka nebo FI + FO

S_KLEKSK

Akronym:

Akronym:

1.0

2.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.01.2007

01.01.2011

Platnost od:

Platnost od:

Zdroj:

Zdroj:

 / 

 / 

Garant:

Garant:

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Verze:

Verze:

Poznámka

Poznámka

Odvozena z číselníku:

Odvozena z číselníku:

BA0008 - Typy a třídy sledovaných objektů

BA0008 - Typy a třídy sledovaných objektů

Právnická osoba jiná než banka nebo FI + FO

Vztahy osob a ekonomic. skupin k vyk.subj./ konsol. celku

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Právnická osoba jiná než banka nebo FI + FO

Samostatné osoby a ekonomicky spjaté skupiny

CJPOFO

CKLEKSK

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Právnická osoba jiná než banka nebo finanční instituce
Fyzická osoba

Osoba s úzkým propojením s vyk. subj. / konsolid. celkem
Osoba bez  úzkého propojení s vyk. subj. / konsolid. celkem
Ek. spjatá skup. osob -  s úzkým propoj. s vyk. subj. / KC
Ek.spjatá skup.osob - bez  úzkého propojení s vyk. subj. / K

S_JPOFO

S_KLEKSK

431
440

510
515
520
525

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_S_KLIBA1

D_S_MISORG1

Kód:

Kód:

Klientela banky

Orgány územních samospr. celků vč. organizací v působ. ÚSC

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

25.01.2003

25.01.2003

Platnost od:

Platnost od:

Zdroj:

Zdroj:

 / 

 / 

Garant:

Garant:

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Verze:

Verze:

Poznámka

Poznámka

Odvozena z číselníku:

Odvozena z číselníku:

BA0008 - Typy a třídy sledovaných objektů

BA0008 - Typy a třídy sledovaných objektů

Klientela banky

Orgány územních samospr. celků vč. organizací v působ. ÚSC

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Klientela banky

Orgány územních samospr. celků vč. organizací v
působ. ÚSC

CVYBRTRID

CVYBRTRID

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Orgány státu včetně organizací v jejich působnosti
Orgány územních samospr. celků vč. organizací v působ. ÚSC

Orgány územních samosprávných celků
Příspěvkové a jiné organiz. v působ. územních samospr. celků
Organizační složky státu v působ.  územních samospr. celků
Ostatní organizace v působnosti  územních samospr. celků

S_KLIBA

S_MISORG

S_REPORG
S_MISORG

030
180
230
270

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_S_OBAVSE1

D_S_OBPOFY1

Kód:

Kód:

Banky bez emisních bank bez duplicit

Obch. banky tuzem. a zahran., právnic. a fyzic. osoby

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

25.01.2003

25.01.2003

Platnost od:

Platnost od:

Zdroj:

Zdroj:

 / 

 / 

Garant:

Garant:

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Verze:

Verze:

Poznámka

Poznámka

Odvozena z číselníku:

Odvozena z číselníku:

BA0008 - Typy a třídy sledovaných objektů

BA0008 - Typy a třídy sledovaných objektů

Banky bez emisních bank bez duplicit

Obch. banky tuzem. a zahran., právnic. a fyzic. osoby

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Banky bez emisních bank bez duplicit

Obch. banky tuzem. a zahran., právnic. a fyzic.
osoby

CVYBRTRID

CVYBRTRID

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Obchodní banky tuzemské
Stavební spořitelny tuzemské
Hypoteční banky tuzemské
Pobočky zahraničních bank v ČR
Obchodní banky zahraniční
Stavební spořitelny zahraniční
Hypoteční banky zahraniční
Pobočky tuzemských bank v zahraničí

Banky bez emisních bank bez duplicit
Právnická a fyzická osoba

S_OBAVSE

S_OBPOFY

721
722
723
724
726
727
728
775

S_OBAVSE
S_PROFY

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_S_PROFY1

D_S_REPORG1

Kód:

Kód:

Právnická a fyzická osoba

Orgány státu včetně organizací v jejich působnosti

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

25.01.2003

25.01.2003

Platnost od:

Platnost od:

Zdroj:

Zdroj:

 / 

 / 

Garant:

Garant:

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Verze:

Verze:

Poznámka

Poznámka

Odvozena z číselníku:

Odvozena z číselníku:

BA0008 - Typy a třídy sledovaných objektů

BA0008 - Typy a třídy sledovaných objektů

Právnická a fyzická osoba

Orgány státu včetně organizací v jejich působnosti

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Právnická a fyzická osoba

Orgány státu včetně organizací v jejich působnosti

CVYBRTRID

CVYBRTRID

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Právnická osoba
Fyzická osoba

Ústřední orgány státu (bez jimi řízen. organizací)
Příspěvkové a jiné organizace v působnosti orgánů ČR
Organizační složky státu v působnosti orgánů ČR
Ostatní organizace v působnosti orgánů ČR

S_PROFY

S_REPORG

430
440

025
160
210
250

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_S_UVOSSK_1

D_S_VYBTRID1

Kód:

Kód:

Úvěrové instituce, jiné osoby a ekonomicky spjaté skupiny

Výběr tříd a sledovaných objektů

Akronym:

Akronym:

2.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.01.2011

25.01.2003

Platnost od:

Platnost od:

Zdroj:

Zdroj:

 / 

 / 

Garant:

Garant:

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Verze:

Verze:

Poznámka

Poznámka

Odvozena z číselníku:

Odvozena z číselníku:

BA0008 - Typy a třídy sledovaných objektů

BA0008 - Typy a třídy sledovaných objektů

Úvěrové instituce, jiné osoby a ekonomicky spjaté skupiny

Výběr tříd a sledovaných objektů

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Úvěrové instituce, jiné osoby a ekonomicky spjaté
skupiny

Výběr tříd a sledovaných objektů

CUVOSSK

CVYBRTRID

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Úvěrová instituce / skupina úvěrových institucí
Osoba / skupina jiná než úvěrové instituce
Ekonomicky spjatá skupina osob - smíšená

Klientela banky
Obch. banky tuzem. a zahran., právnic. a fyzic. osoby
Emisní banky a mezinár. bankovní a finanční instituce

S_UVOSSK

S_VYBTRID

480
490
600

S_KLIBA
S_OBPOFY
S_EMISFI

Kód

Kód

Kód

Kód
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ZCEMITPK

ZJPO_FO

Kód:

Kód:

ZCEMITPK

xxx

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.01.2002

01.01.2007

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Fojtáchová / odb.711

Sýkorová / odb. 416

Garant:

Garant:

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Verze:

Verze:

Poznámka

Poznámka

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Členění

Členění

Emitenti platebních karet
Vykazující banka
Jiní emitenti

Právnická osoba jiná než banka nebo FI + FO
Právnická osoba jiná než banka nebo finanční
instituce
Fyzická osoba

CEMITPK
CEMITPK
CEMITPK

CJPOFO
CJPOFO

CJPOFO

Σ

Σ

Σ

Σ

Odvozena z číselníku:

Odvozena z číselníku:

BA0008 - Typy a třídy sledovaných objektů

BA0008 - Typy a třídy sledovaných objektů

Emitenti platebních karet

Právnická osoba jiná než banka nebo fin.inst.a fyzická osoba

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

S_EMITPK
 960
 962

S_JPOFO
 431

 440

Kód

Kód
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