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E (ČNB) 8-01Akronym:

 POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Hlášení obsahuje informační povinnosti podle části osmé § 214  a § 215 vyhlášky
ČNB č. 123/2007  a přílohy  č. 31 k této vyhlášce.
Informační povinnosti, které nejsou součástí tohoto výkazu, zašlou banky
elektronickou poštou na adresu konsolidace@cnb.cz souběžně s předložením tohoto
výkazu.

Typ ovládající osoby: - ovládající banka (OB)
                                   - zahraniční ovládající banka (Z0B)
                                   - zahraniční ovládající úvěrové instituce
(ZOÚI)
                                   - finanční holdingová osoba (FHO)
                                   - smíšená holdingová osoba (SHO)

Zahraniční ovládající banku (ZOB) může vykazovat jen povinná osoba, která je
banka, zahraniční ovládající úvěrovou instituci (ZOÚI) může vykazovat jen
povinná osoba, která je družstevní záložna. 

Charakteristika:

Části datového souboru:

KISIFE80Kód:

Hlášení o struktuře konsolidačního celkuNázev:

1 - Ovládající osoby

2 - Ovládané osoby

3 - Přidružené osoby

Část:

Část:

Část:

Přiřazené datové oblasti:

Přiřazené datové oblasti:

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí

Pořadí

Pořadí

Kód

Kód

Kód

Název

Název

Název

1
2
3
4
5
6
7

8

1
2
3
4
5
6

7

8

9

10

1

KIS80_01
KIS80_02
KIS80_03
KIS80_04
KIS80_05
KIS80_06
KIS80_07

KIS80_08

KIS80_11
KIS80_12
KIS80_13
KIS80_14
KIS80_15
KIS80_16

KIS80_10

KIS80_17

KIS80_18

KIS80_19

KIS80_21

Základní údaje o ovládajících osobách - práv. osoba
Základní údaje o ovládajících osobách - fyz. osoba
Základní kapitál ovládajících osob
Členové statutárního orgánu ovládajících osob
Členové dozorčí rady ovládajících osob
Členové jiného kontrolního orgánu ovládajících osob
Práv.osoby s kvalifikovanou účastí na ovládajících
osobách
Fyz.osoby s kvalifikovanou účastí na ovládajících
osobách

Základní údaje o ovládaných osobách
Základní kapitál ovládaných osob
Členové statutárních orgánů ovládaných osob
Členové dozorčích rad ovládaných osob
Členové jiných kontrolních orgánů ovládaných osob
Kvalifikovaná účast ovládajících PO v ovládaných
osobách
Kvalifikovaná účast ovládajících FO v ovládaných
osobách
Další práv.osoby s kvalifikovanou účastí na
ovládané osobě
Další fyz.osoby s kvalifikovanou účastí na ovládané
osobě
Zařazení do RKC a metody konsolidace

Základní údaje o přidružených osobách
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E (ČNB) 8-01Akronym:

Části datového souboru:

KISIFE80Kód:

Hlášení o struktuře konsolidačního celkuNázev:

P0002

P0046

P0053

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

Název parametru
E

E

E

O
Konsolidační celky

Údaje za Českou republiku a
zahraničí
Datum ve tvaru YYYYMMDD z
přípustného intervalu

Název hodnotyHodnota
ZKC

ZSVET

d1_I1

P0012
P0060

Kód
Periodicita
Termín předkládání

Název parametru
=
E

O
01
ZR_5

Hodnota
Roční
31.1. běžného roku a po vzniku
rozhodné události

Název hodnoty
Výčet a konkretizace organizačních parametrů datového souboru:

Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru:

3 - Přidružené osobyČást:
Přiřazené datové oblasti:
Pořadí Kód Název
2
3

4
5

6

7

8

9

10

KIS80_22
KIS80_23

KIS80_24
KIS80_25

KIS80_26

KIS80_20

KIS80_27

KIS80_28

KIS80_29

Základní kapitál přidružených osob
Členové statutárních orgánů společně řízených
podniků
Členové dozorčích rad společně řízených podniků
Členové jiných kontrol. orgánů společně řízených
podniků
Kvalifikovaná účast ovládajících PO v přidružených
osobách
Kvalifikovaná účast ovládajících FO v přidružených
osobách
Další práv.osoby s kvalifik.účastí na společně říz.
podniku
Další fyz.osoby s kvalifik.účastí na společně říz.
podniku
Zařazení spol. říz. podniků do RKC a metody
konsolidace

Poznámka:
Zkratka DZ v popisech datových oblastí označuje družstevní záložnu.
Parametr P0900 - "Pořadové číslo" (v datových oblastech, kde je použit) slouží
pro případné rozlišení duplicitních kombinací ostatních parametrů. Uvedený
parametr může v případě neduplicit (tj. neduplicitních řádků) nabývat v celé
datové oblasti stejných hodnot.

9.0 PlatnýStav: 01.01.2012Platnost od:
ČNBZdroj:

Verze:

Žulavská/odb.563Garant metodického popisu:
Žulavská/odb.563Garant věcného obsahu    :

Název          :
VP_KISIFE80_1Vykaz.povinnost:
Vykazovací povinnost pro KISIFE80
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KISIFE80Datový soubor:

 POPIS DATOVÝCH OBLASTÍ PRO DATOVÝ SOUBOR

Základní údaje o ovládajících právnických osobách , o orgánech vykonávajících dohled nad jejich finanční činností a o
auditorovi. Týká se ovládající banky, zahraniční ovládající banky (může vykazovat jen povinná osoba, která je banka),
zahraniční ovládající úvěrové instituce (může vykazovat jen povinná osoba, která je družstevní záložna), finanční
holdingové osoby a smíšené holdingové osoby.
Identifikační číslo se vztahuje k ovládající osobě.

Charakteristika:

KIS80_01
Název: Základní údaje o ovládajících osobách - práv. osoba

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

Název: Hlášení o struktuře konsolidačního celku

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

Ovládající osoby souhrn
Interval nad DT an__30

Několik : D_S_OCIOS_1
Několik : an__30_I1

Typ ovládající osoby
Identifikační číslo

P0340
T0001

KEV0017
KEV0018
KEV0019
KEV0020
KEV0021
KEV0138
KEV0139
KEV0140
KEV0141
KEV0142
KEV0143
KEV0144
KEV0145
KEV0146
KEV0147
KEV0148
KEV0149
KEV0150
KEV0151
KEV0152
KEV0153

Kód
Adresa sídla ovládající osoby - ulice, číslo popisné
Adresa sídla ovládající osoby - PSČ
Adresa sídla ovládající osoby - obec
Adresa sídla ovládající osoby - stát
CZ-NACE ovládající osoby (číselník BA0051)
Exist. orgánu v zahraničí vykon.dohled nad ovládající osobou
Název orgánu vykonávající dohled nad nad ovládající osobou
Adresa sídlla orgánu vykon.dohled - ulice, číslo popisné
Adresa sídla orgánu vykon.dohled - PSČ
Adresa sídla orgánu vykon.dohled - obec
Adresa sídla orgánu vykon.dohled - stát
Prováděn vnější audit ovládající osoby (ano - ne)
Název auditora ovládající osoby
Adresa sídla auditora - ulice, číslo popisné
Adresa sídla auditora - PSČ
Adresa sídla auditora - obec
Adresa sídla auditora - stát
Typ auditora FO nebo PO pro ovládající osoby
Jméno auditora FO pro ovládající osoby
Příjmení auditora FO pro ovládající osoby
IČ auditora ovládající osoby

Název
Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Datový typ údajů
an 35
an 24
an 35
a2
n2
an 3
an180
an 35
an 24
an 35
a2
an 3
an180
an 35
an 24
an 35
a2
a2
an 24
an 35
an 30

Datový typ údajů v datové oblasti:
proměnný
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KISIFE80Datový soubor:

KIS80_01

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

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

První den sledovaného roku
Skutečnost
Okamžikový údaj (stav)
Ovládající osoba

Položka : 240
Položka : 100
Položka : 001
Položka : 800

Časová charakteristika
Povaha hodnoty ukazatele
Typ ukazatele
Objekt vykazování podle kombinovaného
třídění

P0011
P0013
P0014
P0048

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

Doména na DT an 180Několik : an180_I1Název/příjmení  ovládající osobyT0011
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KISIFE80Datový soubor:

5.0 PlatnýStav: 01.01.2011Platnost od:
ČNBZdroj: Šípová / odb.416Garant:

Verze:

Poznámka:

KIS80_01

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:
Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.
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KISIFE80Datový soubor:

Základní údaje o ovládajících fyzických osobách. Týká se ovládající banky, zahraniční ovládající banky (pokud je
vykazující subjekt banka), zahraniční ovládající úvěrové instituce (pokud je vykazující subjekt DZ), finanční holdingové
osoby, smíšené holdingové osoby.

Charakteristika:

KIS80_02
Název: Základní údaje o ovládajících osobách - fyz. osoba

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

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

První den sledovaného roku
Skutečnost
Okamžikový údaj (stav)
Ovládající osoba

Položka : 240
Položka : 100
Položka : 001
Položka : 800

Časová charakteristika
Povaha hodnoty ukazatele
Typ ukazatele
Objekt vykazování podle kombinovaného
třídění

P0011
P0013
P0014
P0048

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

Interval  nad DT a24
Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného
intervalu
Ovládající osoby souhrn
Interval nad DT n3
Doména na DT an 180

Několik : an_24_I1
Několik : d3_I1

Několik : D_S_OCIOS_1
Několik : n3_I1
Několik : an180_I1

Jméno občana
Datum narození občana

Typ ovládající osoby
Pořadové číslo
Název/příjmení  ovládající osoby

P0191
P0195

P0340
P0900
T0011

KEV0066
KEV0080
KEV0081
KEV0082
KEV0083

Kód
Titul fyz. osoby
Adresa sídla ovládající fyz.osoby - ulice, číslo popisné
Adresa sídla ovládající fyz.osoby - PSČ
Adresa sídla ovládající fyz.osoby - obec
Adresa sídla ovládající fyz.osoby - stát

Název
Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Datový typ údajů
an 24
an 35
an 24
an 35
a2

Datový typ údajů v datové oblasti:
proměnný
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KISIFE80Datový soubor:

6.0 PlatnýStav: 01.01.2011Platnost od:
ČNBZdroj: Šípová / odb.416Garant:

Verze:

Poznámka:

KIS80_02

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:
Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.
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KISIFE80Datový soubor:

Celková hodnota splaceného i dosud nesplaceného upsaného základního kapitálu ovládajících osob, v Kč.
Týká se ovládající banky, zahraniční ovládající banky(pokud je vykazující subjekt banka), zahraniční ovládající úvěrové
instituce (pokud je vykazující subjekt DZ), finanční holdingové osoby, smíšené holdingové osoby.
Identifikační číslo se vztahuje k ovládající osobě.

Charakteristika:

KIS80_03
Název: Základní kapitál ovládajících osob

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

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

Koruna česká
První den sledovaného roku
Skutečnost
Okamžikový údaj (stav)
Ovládající osoba

Položka : CZK
Položka : 240
Položka : 100
Položka : 001
Položka : 800

Jednotka veličiny
Časová charakteristika
Povaha hodnoty ukazatele
Typ ukazatele
Objekt vykazování podle kombinovaného
třídění

P0009
P0011
P0013
P0014
P0048

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

Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
Interval nad DT an__30
Doména na DT an 180

Výčet : KCVSECR
Několik : an__30_I1
Několik : an180_I1

Struktura sledovaných měn
Identifikační číslo
Název/příjmení  ovládající osoby

P0019
T0001
T0011

KBD0193_001
KBD0194_001
KBD0195_001

Kód
*Základní kapitál upsaný
*Základní kapitál
*Splacený základní kapitál

Název
Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Datový typ údajů

n11 3T - n14 (11čís. znaků + 3 des. místa v násobku  tisíc)
Datový typ údajů v datové oblasti:
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KISIFE80Datový soubor:

5.0 PlatnýStav: 01.01.2009Platnost od:
ČNBZdroj: Šípová / odb.416Garant:

Verze:

Poznámka:

KIS80_03

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:
Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.
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KISIFE80Datový soubor:

Základní informace o osobách, které jsou členy statutárního orgánu ovládajících osob a o právnických osobách, které jsou
podnikateli, v jejichž orgánech působí.
Týká se ovládající banky, zahraniční ovládající banky (pokud je vykazující subjekt banka), zahraniční ovládající úvěrové
instituce (pokud je vykazující subjekt DZ),  finanční holdingové osoby, smíšené holdingové osoby.
Identifikační číslo se vztahuje k ovládající osobě.

Charakteristika:

KIS80_04
Název: Členové statutárního orgánu ovládajících osob

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

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

Všechny země

Interval  nad DT a24
Doména nad dat. typem an_35
Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného
intervalu
Doména nad dat. typem an_35
Interval  nad DT a24
Doména nad dat. typem an_35
Interval nad DT n3
Interval nad DT an__30
Doména na DT an 180

Několik :
D_S_VSEZEME2
Několik : an_24_I1
Několik : an_35_I1
Několik : d3_I1

Několik : an_35_I1
Několik : an_24_I1
Několik : an_35_I1
Několik : n3_I1
Několik : an__30_I1
Několik : an180_I1

Země (stát)

Jméno občana
Titul před jménem
Datum narození občana

Adresa  - ulice,číslo
Adresa  - PSČ
Adresa  - obec
Pořadové číslo
Identifikační číslo
Název/příjmení  ovládající osoby

P0025

P0191
P0192
P0195

P0204
P0205
P0206
P0900
T0001
T0011

KEV0037
KEV0040
KEV0041
KEV0042
KEV0043
KEV0044
KEV0047
KEV0137

Kód
Název obchodní společnosti kde působí
Adresa sídla společnosti kde působí - ulice, číslo popisné
Adresa sídla společnosti kde působí - PSČ
Adresa sídla společnosti kde působí - obec
Adresa sídla společnosti kde působí - stát
CZ-NACE společnosti kde působí (číselník BA0051)
Příjmení člena statutárního orgánu
IČ obchodní společnosti kde působí

Název
Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Datový typ údajů
an180
an 35
an 24
an 35
a2
n2
an 35
an 30

Datový typ údajů v datové oblasti:
proměnný
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KISIFE80Datový soubor:

KIS80_04

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

První den sledovaného roku
Skutečnost
Okamžikový údaj (stav)
Ovládající osoba

Statutární orgán

Položka : 240
Položka : 100
Položka : 001
Položka : 800

Položka : 05

Časová charakteristika
Povaha hodnoty ukazatele
Typ ukazatele
Objekt vykazování podle kombinovaného
třídění
Orgán společnosti

P0011
P0013
P0014
P0048

P0150

Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty
Výčet konstantních parametrů datové oblasti:
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KISIFE80Datový soubor:

7.0 PlatnýStav: 01.01.2012Platnost od:
ČNBZdroj: Šípová / odb.416Garant:

Verze:

Poznámka:

KIS80_04

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:
Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.
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KISIFE80Datový soubor:

Informace o osobách, které jsou členy dozorčí rady ovládajících osob a o právnických osobách, které jsou podnikateli, v
jejichž orgánech působí.
Týká se ovládající banky, zahraniční ovládající banky (pokud je vykazující subjekt banka), zahraniční ovládající úvěrové
instituce (pokud je vykazující subjekt DZ), finanční holdingové osoby, smíšené holdingové osoby.
Identifikační číslo se vztahuje k ovládající osobě.

Charakteristika:

KIS80_05
Název: Členové dozorčí rady ovládajících osob

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

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

Všechny země

Interval  nad DT a24
Doména nad dat. typem an_35
Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného
intervalu
Doména nad dat. typem an_35
Interval  nad DT a24
Doména nad dat. typem an_35
Interval nad DT n3
Interval nad DT an__30
Doména na DT an 180

Několik :
D_S_VSEZEME2
Několik : an_24_I1
Několik : an_35_I1
Několik : d3_I1

Několik : an_35_I1
Několik : an_24_I1
Několik : an_35_I1
Několik : n3_I1
Několik : an__30_I1
Několik : an180_I1

Země (stát)

Jméno občana
Titul před jménem
Datum narození občana

Adresa  - ulice,číslo
Adresa  - PSČ
Adresa  - obec
Pořadové číslo
Identifikační číslo
Název/příjmení  ovládající osoby

P0025

P0191
P0192
P0195

P0204
P0205
P0206
P0900
T0001
T0011

KEV0037
KEV0040
KEV0041
KEV0042
KEV0043
KEV0044
KEV0048
KEV0137

Kód
Název obchodní společnosti kde působí
Adresa sídla společnosti kde působí - ulice, číslo popisné
Adresa sídla společnosti kde působí - PSČ
Adresa sídla společnosti kde působí - obec
Adresa sídla společnosti kde působí - stát
CZ-NACE společnosti kde působí (číselník BA0051)
Příjmení člena dozorčí rady
IČ obchodní společnosti kde působí

Název
Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Datový typ údajů
an180
an 35
an 24
an 35
a2
n2
an 35
an 30

Datový typ údajů v datové oblasti:
proměnný
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KISIFE80Datový soubor:

KIS80_05

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

První den sledovaného roku
Skutečnost
Okamžikový údaj (stav)
Ovládající osoba

Dozorčí rada

Položka : 240
Položka : 100
Položka : 001
Položka : 800

Položka : 10

Časová charakteristika
Povaha hodnoty ukazatele
Typ ukazatele
Objekt vykazování podle kombinovaného
třídění
Orgán společnosti

P0011
P0013
P0014
P0048

P0150

Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty
Výčet konstantních parametrů datové oblasti:
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KISIFE80Datový soubor:

7.0 PlatnýStav: 01.01.2012Platnost od:
ČNBZdroj: Šípová / odb.416Garant:

Verze:

Poznámka:

KIS80_05

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:
Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.
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KISIFE80Datový soubor:

Informace o osobách, které jsou členy jiného kontrolního orgánu ovládajících osob a o právnických osobách, které jsou
podnikateli, v jejichž orgánech působí.
Týká se ovládající banky, zahraniční ovládající banky (pokud je vykazující subjekt banka), zahraniční ovládající úvěrové
instituce (pokud je vykazující subjekt DZ), finanční holdingové osoby, smíšené holdingové osoby.
Identifikační číslo se vztahuje k ovládající osobě.

Charakteristika:

KIS80_06
Název: Členové jiného kontrolního orgánu ovládajících osob

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

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

Všechny země

Interval  nad DT a24
Doména nad dat. typem an_35
Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného
intervalu
Doména nad dat. typem an_35
Interval  nad DT a24
Doména nad dat. typem an_35
Interval nad DT n3
Interval nad DT an__30
Doména na DT an 180

Několik :
D_S_VSEZEME2
Několik : an_24_I1
Několik : an_35_I1
Několik : d3_I1

Několik : an_35_I1
Několik : an_24_I1
Několik : an_35_I1
Několik : n3_I1
Několik : an__30_I1
Několik : an180_I1

Země (stát)

Jméno občana
Titul před jménem
Datum narození občana

Adresa  - ulice,číslo
Adresa  - PSČ
Adresa  - obec
Pořadové číslo
Identifikační číslo
Název/příjmení  ovládající osoby

P0025

P0191
P0192
P0195

P0204
P0205
P0206
P0900
T0001
T0011

KEV0037
KEV0040
KEV0041
KEV0042
KEV0043
KEV0044
KEV0049
KEV0137

Kód
Název obchodní společnosti kde působí
Adresa sídla společnosti kde působí - ulice, číslo popisné
Adresa sídla společnosti kde působí - PSČ
Adresa sídla společnosti kde působí - obec
Adresa sídla společnosti kde působí - stát
CZ-NACE společnosti kde působí (číselník BA0051)
Příjmení člena jiného kontrolního orgánu
IČ obchodní společnosti kde působí

Název
Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Datový typ údajů
an180
an 35
an 24
an 35
a2
n2
an 35
an 30

Datový typ údajů v datové oblasti:
proměnný
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KISIFE80Datový soubor:

KIS80_06

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

První den sledovaného roku
Skutečnost
Okamžikový údaj (stav)
Ovládající osoba

Jiný kontrolní orgán

Položka : 240
Položka : 100
Položka : 001
Položka : 800

Položka : 15

Časová charakteristika
Povaha hodnoty ukazatele
Typ ukazatele
Objekt vykazování podle kombinovaného
třídění
Orgán společnosti

P0011
P0013
P0014
P0048

P0150

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



Popis DO pro DS Strana:16/74

KISIFE80Datový soubor:

7.0 PlatnýStav: 01.01.2012Platnost od:
ČNBZdroj: Šípová / odb.416Garant:

Verze:

Poznámka:

KIS80_06

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:
Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.
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KISIFE80Datový soubor:

Základní údaje o právnických osobách, které mají kvalifikovanou účast na ovládajících osobách, jejich přímý a nepřímý
podíl  na základním kapitálu a hlasovacích právech ovládající osoby v % , popřípadě jiný způsob vykonávání rozhodujícího
nebo významného vlivu na ovládající osobě.
Týká se ovládající banky, zahraniční ovládající banky (pokud je vykazující subjekt banka), zahraniční ovládající úvěrové
instituce (pokud je vykazující subjekt DZ), finanční holdingové osoby, smíšené holdingové osoby.
Identifikační číslo se vztahuje k ovládající osobě.

Charakteristika:

KIS80_07
Název: Práv.osoby s kvalifikovanou účastí na ovládajících osobách

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

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

Právnická osoba
První den sledovaného roku
Skutečnost
Okamžikový údaj (stav)

Položka : 430
Položka : 240
Položka : 100
Položka : 001

Objekt vykazování
Časová charakteristika
Povaha hodnoty ukazatele
Typ ukazatele

P0008
P0011
P0013
P0014

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

Interval nad DT n3
Interval nad DT an__30
Interval nad DT an__30

Doména na DT an 180

Několik : n3_I1
Několik : an__30_I1
Několik : an__30_I1

Několik : an180_I1

Pořadové číslo
Identifikační číslo
Identifikační číslo  souběžně
sledovaného subjektu
Název/příjmení  ovládající osoby

P0900
T0001
T0003

T0011

KBD0196_001
KBD0197
KBD0198
KBD0199
KEV0045
KEV0084_001
KEV0086_001
KEV0087_001
KEV0088_001
KEV0089_001

Kód
*Přímý podíl na zákl. kapitálu ovládající osoby v %
Nepřímý podíl na zákl. kapitálu ovládající osoby v %
Přímý podíl na hlasov. právech ovládající osoby v %
Nepřímý podíl na hlasov. právech ovládající osoby v %
Jiný způs.vykon.rozh. nebo význam.vlivu na ovládající osobě
*Název práv. osoby
*Adresa práv.osoby - ulice, číslo popisné
*Adresa práv.osoby - PSČ
*Adresa práv.osoby - obec
*Adresa práv.osoby - stát

Název
Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Datový typ údajů
p3 2
p3 2
p3 2
p3 2
an 35
an180
an 35
an 24
an 35
a2

Datový typ údajů v datové oblasti:
proměnný
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KISIFE80Datový soubor:

KIS80_07

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

Ovládající osobaPoložka : 800Objekt vykazování podle kombinovaného
třídění

P0048
Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty
Výčet konstantních parametrů datové oblasti:
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KISIFE80Datový soubor:

5.0 PlatnýStav: 01.01.2011Platnost od:
ČNBZdroj: Šípová / odb.416Garant:

Verze:

Poznámka:

KIS80_07

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

KEV0084_001

KEV0086_001

KEV0087_001

KEV0088_001

KEV0089_001

*Název práv. osoby

*Adresa práv.osoby - ulice, číslo popisné

*Adresa práv.osoby - PSČ

*Adresa práv.osoby - obec

*Adresa práv.osoby - stát

P0900Parametry
Pořadové číslo

Informační prvky
Agregace : n3_I1

Agregace : n3_I1

Agregace : n3_I1

Agregace : n3_I1

Agregace : n3_I1

Interval nad DT n3

Interval nad DT n3

Interval nad DT n3

Interval nad DT n3

Interval nad DT n3

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:
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KISIFE80Datový soubor:

Základní údaje o fyzických osobách, které mají kvalifikovanou účast na ovládajících osobách, její přímý a nepřímý podíl
na základním kapitálu a hlasovacích právech ovládající osoby v % , popřípadě jiný způsob vykonávání rozhodujícího nebo
významného vlivu na ovládající osobě.
Týká se ovládající banky, zahraniční ovládající banky (pokud je vykazující subjekt banka), zahraniční ovládající úvěrové
instituce (pokud je vykazující subjekt DZ), finanční holdingové osoby, smíšené holdingové osoby.
Identifikační číslo se vztahuje k ovládající osobě.

Charakteristika:

KIS80_08
Název: Fyz.osoby s kvalifikovanou účastí na ovládajících osobách

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

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

Fyzická osoba
První den sledovaného roku
Skutečnost

Položka : 440
Položka : 240
Položka : 100

Objekt vykazování
Časová charakteristika
Povaha hodnoty ukazatele

P0008
P0011
P0013

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

Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného
intervalu
Interval nad DT n3
Interval nad DT an__30
Doména na DT an 180

Několik : d3_I1

Několik : n3_I1
Několik : an__30_I1
Několik : an180_I1

Datum narození občana

Pořadové číslo
Identifikační číslo
Název/příjmení  ovládající osoby

P0195

P0900
T0001
T0011

KBD0196_001
KBD0197_001
KBD0198_001
KBD0199_001
KEV0045_001
KEV0050_001
KEV0051_001
KEV0052_001
KEV0053_001
KEV0054_001
KEV0055_001

Kód
*Přímý podíl na zákl. kapitálu ovládající osoby v %
*Nepřímý podíl na zákl. kapitálu ovládající osoby v %
*Přímý podíl na hlasov. právech ovládající osoby v %
*Nepřímý podíl na hlasov. právech ovládající osoby v %
*Jiný způs.vykon.rozh. nebo význam.vlivu na ovládající osobě
*Příjmení fyz. osoby
*Jméno fyz. osoby
*Adresa - ulice, číslo popisné
*Adresa - PSČ
*Adresa - obec
*Adresa - stát

Název
Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Datový typ údajů
p3 2
p3 2
p3 2
p3 2
an 35
an 35
an 35
an 35
an 24
an 35
a2

Datový typ údajů v datové oblasti:
proměnný
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KISIFE80Datový soubor:

KIS80_08

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

Okamžikový údaj (stav)
Ovládající osoba

Interval nad DT an__30

Položka : 001
Položka : 800

Agregace : an__30_I1

Typ ukazatele
Objekt vykazování podle kombinovaného
třídění
Identifikační číslo  souběžně
sledovaného subjektu

P0014
P0048

T0003

Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty
Výčet konstantních parametrů datové oblasti:
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KISIFE80Datový soubor:

6.0 PlatnýStav: 01.01.2011Platnost od:
ČNBZdroj: Šípová / odb.416Garant:

Verze:

Poznámka:

KIS80_08

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

KEV0050_001

KEV0051_001

KEV0052_001

KEV0053_001

KEV0054_001

KEV0055_001

*Příjmení fyz. osoby

*Jméno fyz. osoby

*Adresa - ulice, číslo popisné

*Adresa - PSČ

*Adresa - obec

*Adresa - stát

P0900Parametry
Pořadové číslo

Informační prvky
Agregace : n3_I1

Agregace : n3_I1

Agregace : n3_I1

Agregace : n3_I1

Agregace : n3_I1

Agregace : n3_I1

Interval nad DT n3

Interval nad DT n3

Interval nad DT n3

Interval nad DT n3

Interval nad DT n3

Interval nad DT n3

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:
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KISIFE80Datový soubor:

Informace o kvalifikovaných účastech ovládajících fyzických osob v ovládaných osobách ( i pokud jsou společně řízenými
podniky) a  její přímý a nepřímý podíl  na základním kapitálu a hlasovacích právech v % podle zákona o bankách,  popřípadě
jiný způsob vykonávání rozhodujícího nebo významného vlivu na ovládané osobě. Uvádí se podle jednotlivých ovládajících a
ovládaných osob. Týká se ovládající banky, zahraniční ovládající banky (pokud je vykazující subjekt banka), zahraniční
ovládající úvěrové instituce (pokud je vykazující subjekt DZ), finanční holdingové osoby, smíšené holdingové osoby.
Identifikační číslo se vztahuje k ovládané osobě. Parametr P0008 se vztahuje k ovládající osobě.

Charakteristika:

KIS80_10
Název: Kvalifikovaná účast ovládajících FO v ovládaných osobách

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

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

Fyzická osoba
První den sledovaného roku
Skutečnost
Okamžikový údaj (stav)
Ovládaná osoba

Položka : 440
Položka : 240
Položka : 100
Položka : 001
Položka : 801

Objekt vykazování
Časová charakteristika
Povaha hodnoty ukazatele
Typ ukazatele
Objekt vykazování podle kombinovaného
třídění

P0008
P0011
P0013
P0014
P0048

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

Interval  nad DT a24
Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného
intervalu
Interval nad DT an__30
Doména na DT an 180
Doména na DT an 180

Několik : an_24_I1
Několik : d3_I1

Několik : an__30_I1
Několik : an180_I1
Několik : an180_I1

Jméno občana
Datum narození občana

Identifikační číslo
Název/příjmení  ovládající osoby
Název ovládané osoby

P0191
P0195

T0001
T0011
T0012

KBD0200_001
KBD0201_001
KBD0202_001
KBD0203_001
KEV0063_001

Kód
*Přímý podíl na základním kapitálu ovládané osoby v %
*Nepřímý podíl na základním kapitálu ovládané osoby v %
*Přímý podíl na hlasovacích právech ovládané osoby v %
*Nepřímý podíl na hlasovacích právech ovládané osoby v %
*Jiný způs.vykon.rozhod.nebo význam.vlivu na ovládané osobě

Název
Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Datový typ údajů
p3 2
p3 2
p3 2
p3 2
an 35

Datový typ údajů v datové oblasti:
proměnný
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KISIFE80Datový soubor:

1.0 PlatnýStav: 01.01.2011Platnost od:
Zdroj: / Garant:
Verze:

Poznámka:

KIS80_10

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

KBD0200_001

KBD0201_001

KBD0202_001

KBD0203_001

KEV0063_001

*Přímý podíl na základním kapitálu ovládané osoby v
%

*Nepřímý podíl na základním kapitálu ovládané osoby
v %

*Přímý podíl na hlasovacích právech ovládané osoby
v %

*Nepřímý podíl na hlasovacích právech ovládané
osoby v %

*Jiný způs.vykon.rozhod.nebo význam.vlivu na
ovládané osobě

P0900Parametry
Pořadové číslo

Informační prvky
Agregace : n3_I1

Agregace : n3_I1

Agregace : n3_I1

Agregace : n3_I1

Agregace : n3_I1

Interval nad DT n3

Interval nad DT n3

Interval nad DT n3

Interval nad DT n3

Interval nad DT n3

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:
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KISIFE80Datový soubor:

Základní údaje o ovládaných osobách (i pokud jsou společně řízenými podniky) o orgánech vykonávajících dohled nad jejich
finanční činností a o auditorovi.
Týká se ovládající banky, zahraniční ovládající banky (pokud je vykazující subjekt banka), zahraniční ovládající úvěrové
instituce (pokud je vykazující subjekt DZ), finanční holdingové osoby, smíšené holdingové osoby.
Identifikační číslo se vztahuje k ovládané osobě.

Charakteristika:

KIS80_11
Název: Základní údaje o ovládaných osobách

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

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

Interval nad DT an__30Několik : an__30_I1Identifikační čísloT0001

KEV0022
KEV0024
KEV0025
KEV0026
KEV0027
KEV0028
KEV0029
KEV0031
KEV0032
KEV0033
KEV0034
KEV0046
KEV0058
KEV0059
KEV0060
KEV0061
KEV0062
KEV0126
KEV0154
KEV0155
KEV0156
KEV0157

Kód
Název orgánu vykonávající dohled nad ovládanou osobou
Adresa sídla orgánu vykonávající dohled-ulice, číslo popisné
Adresa sídla orgánu vykonávající dohled - PSČ
Adresa sídla orgánu vykonávající dohled - obec
Adresa sídla orgánu vykonávající dohled - stát
Prováděn vnější audit ovládané osoby (ano - ne)
Název auditora ovládané osoby
Adresa sídla auditora - ulice, číslo popisné
Adresa sídla auditora - PSČ
Adresa sídla auditora - obec
Adresa sídla auditora - stát
Exist.orgánu v zahran. vykon. dohled nad ovládanou osobou
Adresa sídla ovládané osoby - ulice, číslo popisné
Adresa sídla ovládané osoby - PSČ
Adresa sídla ovládané osoby - obec
Adresa sídla ovládané osoby - stát
CZ_NACE ovládané osoby (v rozsahu BA0051)
Společně řízený podnik (ano - ne)
Typ auditora FO nebo PO pro ovládané osoby
Jméno auditora FO pro ovládané osoby
Příjmení auditora FO pro ovládané osoby
IČ auditora ovládané osoby

Název
Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Datový typ údajů
an180
an 35
an 24
an 35
a2
an 3
an180
an 35
an 24
an 35
a2
an 3
an 35
an 24
an 35
a2
n2
an 3
a2
an 24
an 35
an 30

Datový typ údajů v datové oblasti:
proměnný
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KISIFE80Datový soubor:

KIS80_11

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

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

První den sledovaného roku
Skutečnost
Okamžikový údaj (stav)
Ovládaná osoba

Položka : 240
Položka : 100
Položka : 001
Položka : 801

Časová charakteristika
Povaha hodnoty ukazatele
Typ ukazatele
Objekt vykazování podle kombinovaného
třídění

P0011
P0013
P0014
P0048

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

Doména na DT an 180Několik : an180_I1Název ovládané osobyT0012
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KISIFE80Datový soubor:

5.0 PlatnýStav: 01.01.2011Platnost od:
ČNBZdroj: Šípová / odb.416Garant:

Verze:

Poznámka:

KIS80_11

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:
Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.
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KISIFE80Datový soubor:

Celková hodnota splaceného i dosud nesplaceného upsaného základního kapitálu ovládaných osob (i pokud jsou společně
řízenými podniky), v Kč.
Týká se ovládající banky, zahraniční ovládající banky (pokud je vykazující subjekt banka), zahraniční ovládající úvěrové
instituce (pokud je vykazující subjekt DZ),  finanční holdingové osoby, smíšené holdingové osoby.
Identifikační číslo se vztahuje k ovládané osobě.

Charakteristika:

KIS80_12
Název: Základní kapitál ovládaných osob

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

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

Koruna česká
První den sledovaného roku
Skutečnost
Okamžikový údaj (stav)
Ovládaná osoba

Položka : CZK
Položka : 240
Položka : 100
Položka : 001
Položka : 801

Jednotka veličiny
Časová charakteristika
Povaha hodnoty ukazatele
Typ ukazatele
Objekt vykazování podle kombinovaného
třídění

P0009
P0011
P0013
P0014
P0048

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

Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
Interval nad DT an__30
Doména na DT an 180

Výčet : KCVSECR
Několik : an__30_I1
Několik : an180_I1

Struktura sledovaných měn
Identifikační číslo
Název ovládané osoby

P0019
T0001
T0012

KBD0193
KBD0194
KBD0195

Kód
Základní kapitál upsaný
Základní kapitál
Splacený základní kapitál

Název
Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Datový typ údajů

n11 3T - n14 (11čís. znaků + 3 des. místa v násobku  tisíc)
Datový typ údajů v datové oblasti:
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KISIFE80Datový soubor:

5.0 PlatnýStav: 01.01.2009Platnost od:
ČNBZdroj: Šípová / odb.416Garant:

Verze:

Poznámka:

KIS80_12

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:
Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.
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KISIFE80Datový soubor:

Informace o osobách, které jsou členy statutárního orgánu ovládané osoby pokud se nejedná o společně řízený podnik (pokud
se jedná o SŘP informace jsou uváděny v datové oblasti KIS80_23) a o právnických osobách, které jsou podnikateli, v
jejichž orgánech působí. Informace se uvádějí podle jednotlivých ovládaných osob. Týká se ovládající banky, zahraniční
ovládající banky (pokud je vykazující subjekt banka), zahraniční ovládající úvěrové instituce (pokud je vykazující subjekt
DZ), finanční holdingové osoby, smíšené holdingové osoby.
Identifikační číslo se vztahuje k ovládané osobě.

Charakteristika:

KIS80_13
Název: Členové statutárních orgánů ovládaných osob

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

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

Všechny země

Interval  nad DT a24
Doména nad dat. typem an_35
Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného
intervalu
Doména nad dat. typem an_35
Interval  nad DT a24
Doména nad dat. typem an_35
Interval nad DT n3
Interval nad DT an__30
Doména na DT an 180

Několik :
D_S_VSEZEME2
Několik : an_24_I1
Několik : an_35_I1
Několik : d3_I1

Několik : an_35_I1
Několik : an_24_I1
Několik : an_35_I1
Několik : n3_I1
Několik : an__30_I1
Několik : an180_I1

Země (stát)

Jméno občana
Titul před jménem
Datum narození občana

Adresa  - ulice,číslo
Adresa  - PSČ
Adresa  - obec
Pořadové číslo
Identifikační číslo
Název ovládané osoby

P0025

P0191
P0192
P0195

P0204
P0205
P0206
P0900
T0001
T0012

KEV0037
KEV0040
KEV0041
KEV0042
KEV0043
KEV0044
KEV0047
KEV0137

Kód
Název obchodní společnosti kde působí
Adresa sídla společnosti kde působí - ulice, číslo popisné
Adresa sídla společnosti kde působí - PSČ
Adresa sídla společnosti kde působí - obec
Adresa sídla společnosti kde působí - stát
CZ-NACE společnosti kde působí (číselník BA0051)
Příjmení člena statutárního orgánu
IČ obchodní společnosti kde působí

Název
Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Datový typ údajů
an180
an 35
an 24
an 35
a2
n2
an 35
an 30

Datový typ údajů v datové oblasti:
proměnný
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KISIFE80Datový soubor:

KIS80_13

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

První den sledovaného roku
Skutečnost
Okamžikový údaj (stav)
Ovládaná osoba

Statutární orgán

Položka : 240
Položka : 100
Položka : 001
Položka : 801

Položka : 05

Časová charakteristika
Povaha hodnoty ukazatele
Typ ukazatele
Objekt vykazování podle kombinovaného
třídění
Orgán společnosti

P0011
P0013
P0014
P0048

P0150

Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty
Výčet konstantních parametrů datové oblasti:
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KISIFE80Datový soubor:

7.0 PlatnýStav: 01.01.2012Platnost od:
ČNBZdroj: Šípová / odb.416Garant:

Verze:

Poznámka:

KIS80_13

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:
Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.
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KISIFE80Datový soubor:

Informace o osobách, které jsou členy dozorčí rady ovládané osoby pokud se nejedná o společně řízený podnik (pokud se
jedná o SŘP informace jsou uváděny v datové oblasti KIS80_24) a o právnických osobách, které jsou podnikateli, v jejichž
orgánech působí. Informace se uvádějí podle jednotlivých ovládaných osob. Týká se ovládající banky, zahraniční ovládající
banky (pokud je vykazující subjekt banka), zahraniční ovládající úvěrové instituce (pokud je vykazující subjekt DZ),
finanční holdingové osoby, smíšené holdingové osoby.
Identifikační číslo se vztahuje k ovládané osobě.

Charakteristika:

KIS80_14
Název: Členové dozorčích rad ovládaných osob

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

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

Všechny země

Interval  nad DT a24
Doména nad dat. typem an_35
Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného
intervalu
Doména nad dat. typem an_35
Interval  nad DT a24
Doména nad dat. typem an_35
Interval nad DT n3
Interval nad DT an__30
Doména na DT an 180

Několik :
D_S_VSEZEME2
Několik : an_24_I1
Několik : an_35_I1
Několik : d3_I1

Několik : an_35_I1
Několik : an_24_I1
Několik : an_35_I1
Několik : n3_I1
Několik : an__30_I1
Několik : an180_I1

Země (stát)

Jméno občana
Titul před jménem
Datum narození občana

Adresa  - ulice,číslo
Adresa  - PSČ
Adresa  - obec
Pořadové číslo
Identifikační číslo
Název ovládané osoby

P0025

P0191
P0192
P0195

P0204
P0205
P0206
P0900
T0001
T0012

KEV0037
KEV0040
KEV0041
KEV0042
KEV0043
KEV0044
KEV0048
KEV0137

Kód
Název obchodní společnosti kde působí
Adresa sídla společnosti kde působí - ulice, číslo popisné
Adresa sídla společnosti kde působí - PSČ
Adresa sídla společnosti kde působí - obec
Adresa sídla společnosti kde působí - stát
CZ-NACE společnosti kde působí (číselník BA0051)
Příjmení člena dozorčí rady
IČ obchodní společnosti kde působí

Název
Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Datový typ údajů
an180
an 35
an 24
an 35
a2
n2
an 35
an 30

Datový typ údajů v datové oblasti:
proměnný
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KISIFE80Datový soubor:

KIS80_14

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

První den sledovaného roku
Skutečnost
Okamžikový údaj (stav)
Ovládaná osoba

Dozorčí rada

Položka : 240
Položka : 100
Položka : 001
Položka : 801

Položka : 10

Časová charakteristika
Povaha hodnoty ukazatele
Typ ukazatele
Objekt vykazování podle kombinovaného
třídění
Orgán společnosti

P0011
P0013
P0014
P0048

P0150

Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty
Výčet konstantních parametrů datové oblasti:
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KISIFE80Datový soubor:

7.0 PlatnýStav: 01.01.2012Platnost od:
ČNBZdroj: Šípová / odb.416Garant:

Verze:

Poznámka:

KIS80_14

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:
Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.
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KISIFE80Datový soubor:

Informace o osobách, které jsou členy jiného kontrolního orgánu ovládané osoby pokud se nejedná o společně řízený podnik
(pokud se jedná o SŘP informace jsou uváděny v datové oblasti KIS80_25) a o právnických osobách, které jsou podnikateli, v
jejichž orgánech působí. Informace se uvádějí podle jednotlivých ovládaných osob. Týká se ovládající banky, zahraniční
ovládající banky (pokud je vykazující subjekt banka), zahraniční ovládající úvěrové instituce (pokud je vykazující subjekt
DZ), finanční holdingové osoby, smíšené holdingové osoby.
Identifikační číslo se vztahuje k ovládané osobě.

Charakteristika:

KIS80_15
Název: Členové jiných kontrolních orgánů ovládaných osob

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

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

Všechny země

Interval  nad DT a24
Doména nad dat. typem an_35
Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného
intervalu
Doména nad dat. typem an_35
Interval  nad DT a24
Doména nad dat. typem an_35
Interval nad DT n3
Interval nad DT an__30
Doména na DT an 180

Několik :
D_S_VSEZEME2
Několik : an_24_I1
Několik : an_35_I1
Několik : d3_I1

Několik : an_35_I1
Několik : an_24_I1
Několik : an_35_I1
Několik : n3_I1
Několik : an__30_I1
Několik : an180_I1

Země (stát)

Jméno občana
Titul před jménem
Datum narození občana

Adresa  - ulice,číslo
Adresa  - PSČ
Adresa  - obec
Pořadové číslo
Identifikační číslo
Název ovládané osoby

P0025

P0191
P0192
P0195

P0204
P0205
P0206
P0900
T0001
T0012

KEV0037
KEV0040
KEV0041
KEV0042
KEV0043
KEV0044
KEV0049
KEV0137

Kód
Název obchodní společnosti kde působí
Adresa sídla společnosti kde působí - ulice, číslo popisné
Adresa sídla společnosti kde působí - PSČ
Adresa sídla společnosti kde působí - obec
Adresa sídla společnosti kde působí - stát
CZ-NACE společnosti kde působí (číselník BA0051)
Příjmení člena jiného kontrolního orgánu
IČ obchodní společnosti kde působí

Název
Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Datový typ údajů
an180
an 35
an 24
an 35
a2
n2
an 35
an 30

Datový typ údajů v datové oblasti:
proměnný
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KISIFE80Datový soubor:

KIS80_15

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

První den sledovaného roku
Skutečnost
Okamžikový údaj (stav)
Ovládaná osoba

Jiný kontrolní orgán

Položka : 240
Položka : 100
Položka : 001
Položka : 801

Položka : 15

Časová charakteristika
Povaha hodnoty ukazatele
Typ ukazatele
Objekt vykazování podle kombinovaného
třídění
Orgán společnosti

P0011
P0013
P0014
P0048

P0150

Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty
Výčet konstantních parametrů datové oblasti:
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KISIFE80Datový soubor:

7.0 PlatnýStav: 01.01.2012Platnost od:
ČNBZdroj: Šípová / odb.416Garant:

Verze:

Poznámka:

KIS80_15

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:
Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.
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KISIFE80Datový soubor:

Informace o kvalifikovaných účastech ovládajících právnických osob v ovládaných osobách ( i pokud jsou společně řízenými
podniky) a  její přímý a nepřímý podíl  na základním kapitálu a hlasovacích právech v % podle zákona o bankách,  popřípadě
jiný způsob vykonávání rozhodujícího nebo významného vlivu na ovládané osobě. Uvádí se podle jednotlivých ovládajících a
ovládaných osob. Týká se ovládající banky, zahraniční ovládající banky (pokud je vykazující subjekt banka), zahraniční
ovládající úvěrové instituce (pokud je vykazující subjekt DZ), finanční holdingové osoby, smíšené holdingové osoby.
Identifikační číslo se vztahuje k ovládající osobě. Identifikační číslo souběžně sledovaného subjektu se vztahuje k
ovládané osobě. Parametr P0008 se vztahuje k ovládající osobě.

Charakteristika:

KIS80_16
Název: Kvalifikovaná účast ovládajících PO v ovládaných osobách

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

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

Právnická osoba
První den sledovaného roku
Skutečnost
Okamžikový údaj (stav)
Ovládaná osoba

Položka : 430
Položka : 240
Položka : 100
Položka : 001
Položka : 801

Objekt vykazování
Časová charakteristika
Povaha hodnoty ukazatele
Typ ukazatele
Objekt vykazování podle kombinovaného
třídění

P0008
P0011
P0013
P0014
P0048

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

Interval nad DT an__30
Interval nad DT an__30

Doména na DT an 180
Doména na DT an 180

Několik : an__30_I1
Několik : an__30_I1

Několik : an180_I1
Několik : an180_I1

Identifikační číslo
Identifikační číslo  souběžně
sledovaného subjektu
Název/příjmení  ovládající osoby
Název ovládané osoby

T0001
T0003

T0011
T0012

KBD0200_001
KBD0201_001
KBD0202_001
KBD0203_001
KEV0063_001

Kód
*Přímý podíl na základním kapitálu ovládané osoby v %
*Nepřímý podíl na základním kapitálu ovládané osoby v %
*Přímý podíl na hlasovacích právech ovládané osoby v %
*Nepřímý podíl na hlasovacích právech ovládané osoby v %
*Jiný způs.vykon.rozhod.nebo význam.vlivu na ovládané osobě

Název
Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Datový typ údajů
p3 2
p3 2
p3 2
p3 2
an 35

Datový typ údajů v datové oblasti:
proměnný
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KISIFE80Datový soubor:

5.0 PlatnýStav: 01.01.2011Platnost od:
ČNBZdroj: Šípová / odb.416Garant:

Verze:

Poznámka:

KIS80_16

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

KBD0200_001

KBD0201_001

KBD0202_001

KBD0203_001

KEV0063_001

*Přímý podíl na základním kapitálu ovládané osoby v
%

*Nepřímý podíl na základním kapitálu ovládané osoby
v %

*Přímý podíl na hlasovacích právech ovládané osoby
v %

*Nepřímý podíl na hlasovacích právech ovládané
osoby v %

*Jiný způs.vykon.rozhod.nebo význam.vlivu na
ovládané osobě

P0900Parametry
Pořadové číslo

Informační prvky
Agregace : n3_I1

Agregace : n3_I1

Agregace : n3_I1

Agregace : n3_I1

Agregace : n3_I1

Interval nad DT n3

Interval nad DT n3

Interval nad DT n3

Interval nad DT n3

Interval nad DT n3

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:
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KISIFE80Datový soubor:

Základní údaje o dalších právnických osobách, které mají kvalifikovanou účast na ovládané osobě  pokud se nejedná o
společně řízený podnik (pokud se jedná o SŘP informace jsou uváděny v datové oblasti KIS80_27), její přímý a nepřímý podíl
 na základním kapitálu a hlasovacích právech ovládané osoby v % podle zákona o bankách, popřípadě jiný způsob vykonávání
rozhodujícího nebo významného vlivu na ovládané osobě. Informace se uvádějí podle jednotlivých ovládaných osob. Týká se
ovládající banky, zahraniční ovládající banky (pokud je vykazující subjekt banka), zahraniční ovládající úvěrové instituce
(pokud je vykazující subjekt DZ) a finanční holdingové osoby.
Identifikační číslo se vztahuje k ovládané osobě.

Charakteristika:

KIS80_17
Název: Další práv.osoby s kvalifikovanou účastí na ovládané osobě

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

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

Právnická osoba
První den sledovaného roku
Skutečnost

Položka : 430
Položka : 240
Položka : 100

Objekt vykazování
Časová charakteristika
Povaha hodnoty ukazatele

P0008
P0011
P0013

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

Interval nad DT n3
Interval nad DT an__30
Interval nad DT an__30

Doména na DT an 180

Několik : n3_I1
Několik : an__30_I1
Několik : an__30_I1

Několik : an180_I1

Pořadové číslo
Identifikační číslo
Identifikační číslo  souběžně
sledovaného subjektu
Název ovládané osoby

P0900
T0001
T0003

T0012

KBD0200
KBD0201
KBD0202
KBD0203
KEV0063
KEV0084
KEV0086
KEV0087
KEV0088
KEV0089

Kód
Přímý podíl na základním kapitálu ovládané osoby v %
Nepřímý podíl na základním kapitálu ovládané osoby v %
Přímý podíl na hlasovacích právech ovládané osoby v %
Nepřímý podíl na hlasovacích právech ovládané osoby v %
Jiný způs.vykon.rozhod.nebo význam.vlivu na ovládané osobě
Název právnické osoby
Adresa práv.osoby - ulice, číslo popisné
Adresa práv.osoby - PSČ
Adresa práv.osoby - obec
Adresa práv.osoby - stát

Název
Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Datový typ údajů
p3 2
p3 2
p3 2
p3 2
an 35
an180
an 35
an 24
an 35
a2

Datový typ údajů v datové oblasti:
proměnný
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KISIFE80Datový soubor:

KIS80_17

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

Okamžikový údaj (stav)
Ovládaná osoba

Položka : 001
Položka : 801

Typ ukazatele
Objekt vykazování podle kombinovaného
třídění

P0014
P0048

Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty
Výčet konstantních parametrů datové oblasti:
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KISIFE80Datový soubor:

4.0 PlatnýStav: 01.01.2009Platnost od:
ČNBZdroj: Šípová / odb.416Garant:

Verze:

Poznámka:

KIS80_17

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:
Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.
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KISIFE80Datový soubor:

Základní údaje o dalších fyzických osobách, které mají kvalifikovanou účast na ovládané osobě,  pokud se nejedná o
společně řízený podnik (pokud se jedná o SŘP informace jsou uváděny v datové oblasti KIS80_28), její přímý a nepřímý podíl
 na základním kapitálu a hlasovacích právech ovládané osoby v % podle zákona o bankách, popřípadě jiný způsob vykonávání
rozhodujícího nebo významného vlivu na ovládané osobě. Informace se uvádějí podle jednotlivých ovládaných osob . Týká se
ovládající banky, zahraniční ovládající banky (pokud je vykazující subjekt banka), zahraniční ovládající úvěrové instituce
(pokud je vykazující subjekt DZ) a finanční holdingové osoby.
Identifikační číslo se vztahuje k ovládané osobě.

Charakteristika:

KIS80_18
Název: Další fyz.osoby s kvalifikovanou účastí na ovládané osobě

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

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

Fyzická osobaPoložka : 440Objekt vykazováníP0008
Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty
Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného
intervalu
Interval nad DT n3
Interval nad DT an__30
Doména na DT an 180

Několik : d3_I1

Několik : n3_I1
Několik : an__30_I1
Několik : an180_I1

Datum narození občana

Pořadové číslo
Identifikační číslo
Název ovládané osoby

P0195

P0900
T0001
T0012

KBD0200
KBD0201
KBD0202
KBD0203
KEV0050
KEV0051
KEV0052
KEV0053
KEV0054
KEV0055
KEV0063

Kód
Přímý podíl na základním kapitálu ovládané osoby v %
Nepřímý podíl na základním kapitálu ovládané osoby v %
Přímý podíl na hlasovacích právech ovládané osoby v %
Nepřímý podíl na hlasovacích právech ovládané osoby v %
Příjmení fyz. osoby
Jméno fyz. osoby
Adresa - ulice, číslo popisné
Adresa - PSČ
Adresa - obec
Adresa - stát
Jiný způs.vykon.rozhod.nebo význam.vlivu na ovládané osobě

Název
Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Datový typ údajů
p3 2
p3 2
p3 2
p3 2
an 35
an 35
an 35
an 24
an 35
a2
an 35

Datový typ údajů v datové oblasti:
proměnný
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KISIFE80Datový soubor:

KIS80_18

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

První den sledovaného roku
Skutečnost
Okamžikový údaj (stav)
Ovládaná osoba

Položka : 240
Položka : 100
Položka : 001
Položka : 801

Časová charakteristika
Povaha hodnoty ukazatele
Typ ukazatele
Objekt vykazování podle kombinovaného
třídění

P0011
P0013
P0014
P0048

Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty
Výčet konstantních parametrů datové oblasti:
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KISIFE80Datový soubor:

5.0 PlatnýStav: 01.01.2009Platnost od:
ČNBZdroj: Šípová / odb.416Garant:

Verze:

Poznámka:

KIS80_18

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:
Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.
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KISIFE80Datový soubor:

Zařazení ovládaných osob pokud se nejedná o společně řízený podnik (pokud se jedná o SŘP informace jsou uváděny v datové
oblasti KIS80_29) do regulovaného konsolidačního celku a metody konsolidace podle §5, §50 a §51 vyhlášky ČNB č.123/2007.
Týká se  ovládající banky, zahraniční ovládající banky  (pokud je vykazující subjekt banka), zahraniční ovládající úvěrové
instituce (pokud je vykazující subjekt DZ) a finanční holdingové osoby.
Identifikační číslo se vztahuje k ovládané osobě.

Charakteristika:

KIS80_19
Název: Zařazení do RKC a metody konsolidace

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

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

První den sledovaného roku
Skutečnost
Okamžikový údaj (stav)
Ovládaná osoba

Položka : 240
Položka : 100
Položka : 001
Položka : 801

Časová charakteristika
Povaha hodnoty ukazatele
Typ ukazatele
Objekt vykazování podle kombinovaného
třídění

P0011
P0013
P0014
P0048

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

Souhrn možností zahrnutí společnosti do
RKC
Interval nad DT n3
Interval nad DT an__30

Několik : D_S_VRKC_2

Několik : n3_I1
Několik : an__30_I1

Zahrnutí a důvod nezahrnutí do RKC

Pořadové číslo
Identifikační číslo

P0202

P0900
T0001

KEV0064
Kód

Název ovládané osoby
Název

Výčet informačních prvků v datové oblasti:
Datový typ údajů

an180 - an180 ( maximálně 180 alfanumerických znaků)
Datový typ údajů v datové oblasti:
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KISIFE80Datový soubor:

5.0 PlatnýStav: 01.01.2009Platnost od:
ČNBZdroj: Šípová / odb.416Garant:

Verze:

Poznámka:

KIS80_19

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:
Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.
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KISIFE80Datový soubor:

Informace o kvalifikovaných účastech ovládajících fyzických osob v přidružených osobách (i pokud je společně řízeným
podnikem) a  její přímý a nepřímý podíl  na základním kapitálu a hlasovacích právech v % podle zákona o bankách, popřípadě
jiný způsob vykonávání rozhodujícího nebo významného vlivu v přidružené společnosti. Uvádí se podle jednotlivých
přidružených společností. Týká se ovládající banky, zahraniční ovládající banky (pokud je vykazující subjekt banka),
zahraniční ovládající úvěrové instituce (pokud je vykazující subjekt DZ), finanční holdingové osoby, smíšené holdingové
osoby.
Identifikační číslo se vztahuje k přidružené osobě. Parametr P0008 se vztahuje k ovládající osobě.

Charakteristika:

KIS80_20
Název: Kvalifikovaná účast ovládajících FO v přidružených osobách

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

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

Fyzická osoba
První den sledovaného roku
Skutečnost
Okamžikový údaj (stav)
Přidružená osoba

Položka : 440
Položka : 240
Položka : 100
Položka : 001
Položka : 802

Objekt vykazování
Časová charakteristika
Povaha hodnoty ukazatele
Typ ukazatele
Objekt vykazování podle kombinovaného
třídění

P0008
P0011
P0013
P0014
P0048

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

Interval  nad DT a24
Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného
intervalu
Interval nad DT an__30
Doména na DT an 180
Doména na DT an 180

Několik : an_24_I1
Několik : d3_I1

Několik : an__30_I1
Několik : an180_I1
Několik : an180_I1

Jméno občana
Datum narození občana

Identifikační číslo
Název/příjmení  ovládající osoby
Název přidružené osoby

P0191
P0195

T0001
T0011
T0013

KBD0204_001
KBD0205_001
KBD0206_001
KBD0207_001
KEV0078_001

Kód
*Přímý podíl na základním kapitálu přidružené osoby v %
*Nepřímý podíl na základním kapitálu přidružené osoby v %
*Přímý podíl na hlasovacích právech přidružené osoby v %
*Nepřímý podíl na hlasovacích právech přidružené osoby v %
*Jiný způsob vykon.rozhod. nebo význam.vlivu na přidr.osobě

Název
Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Datový typ údajů
p3 2
p3 2
p3 2
p3 2
an 35

Datový typ údajů v datové oblasti:
proměnný
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KISIFE80Datový soubor:

1.0 PlatnýStav: 01.01.2011Platnost od:
Zdroj: / Garant:
Verze:

Poznámka:

KIS80_20

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

KBD0204_001

KBD0205_001

KBD0206_001

KBD0207_001

KEV0078_001

*Přímý podíl na základním kapitálu přidružené osoby
v %

*Nepřímý podíl na základním kapitálu přidružené
osoby v %

*Přímý podíl na hlasovacích právech přidružené
osoby v %

*Nepřímý podíl na hlasovacích právech přidružené
osoby v %

*Jiný způsob vykon.rozhod. nebo význam.vlivu na
přidr.osobě

P0900Parametry
Pořadové číslo

Informační prvky
Agregace : n3_I1

Agregace : n3_I1

Agregace : n3_I1

Agregace : n3_I1

Agregace : n3_I1

Interval nad DT n3

Interval nad DT n3

Interval nad DT n3

Interval nad DT n3

Interval nad DT n3

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:
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KISIFE80Datový soubor:

Základní údaje o přidružených osobách (i pokud jsou společně řízenými podniky) , o orgánech vykonávajících dohled nad
jejich finanční činností a o auditorovi. Týká se ovládající banky, zahraniční ovládající banky (pokud je vykazující
subjekt banka), zahraniční ovládající úvěrové instituce (pokud je vykazující subjekt DZ), finanční holdingové osoby,
smíšené holdingové osoby.
Identifikační číslo se vztahuje k přidružené osobě.

Charakteristika:

KIS80_21
Název: Základní údaje o přidružených osobách

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

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

Interval nad DT an__30Několik : an__30_I1Identifikační čísloT0001

KEV0070
KEV0071
KEV0072
KEV0073
KEV0074
KEV0090
KEV0091
KEV0093
KEV0094
KEV0095
KEV0096
KEV0097
KEV0098
KEV0100
KEV0101
KEV0102
KEV0103
KEV0126
KEV0158
KEV0159
KEV0160
KEV0161

Kód
Adresa sídla přidružené osoby - ulice, číslo popisné
Adresa sídla přidružené osoby - PSČ
Adresa sídla přidružené osoby - obec
Adresa sídla přidružené osoby - stát
CZ-NACE přidružené osoby (v rozsahu BA0051)
Exist.orgánu v zahran. vykon. dohled nad fin.činn. přidr.os.
Název orgánu vykon.dohled nad fin.čin.přidr.os.
Adresa sídla orgánu vyk.dohled - ulice, číslo popisné
Adresa sídla orgánu vyk.dohled - PSČ
Adresa sídla orgánu vyk.dohled - obec
Adresa sídla orgánu vyk.dohled - stát
Prováděn vnější audit přidružené osoby (ano - ne)
Název auditora přidružené osoby
Adresa sídla auditora - ulice, číslo popisné
Adresa sídla auditora - PSČ
Adresa sídla auditora - obec
Adresa sídla auditora - stát
Společně řízený podnik (ano - ne)
Typ auditora FO nebo PO pro přidružené osoby
Jméno auditora FO pro přidružené osoby
Příjmení auditora FO pro přidružené osoby
IČ auditora přidružené osoby

Název
Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Datový typ údajů
an 35
an 24
an 35
a2
n2
an 3
an180
an 35
an 24
an 35
a2
an 3
an180
an 35
an 24
an 35
a2
an 3
a2
an 24
an 35
an 30

Datový typ údajů v datové oblasti:
proměnný



Popis DO pro DS Strana:52/74

KISIFE80Datový soubor:

KIS80_21

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

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

První den sledovaného roku
Skutečnost
Okamžikový údaj (stav)
Přidružená osoba

Položka : 240
Položka : 100
Položka : 001
Položka : 802

Časová charakteristika
Povaha hodnoty ukazatele
Typ ukazatele
Objekt vykazování podle kombinovaného
třídění

P0011
P0013
P0014
P0048

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

Doména na DT an 180Několik : an180_I1Název přidružené osobyT0013
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KISIFE80Datový soubor:

5.0 PlatnýStav: 01.01.2011Platnost od:
ČNBZdroj: Šípová / odb.416Garant:

Verze:

Poznámka:

KIS80_21

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:
Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.
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KISIFE80Datový soubor:

Celková hodnota splaceného i dosud nesplaceného upsaného základního kapitálu přidružených osob (i pokud jsou společně
řízenými podniky), v Kč. Týká se ovládající banky, zahraniční ovládající banky (pokud je vykazující subjekt banka),
zahraniční ovládající úvěrové instituce (pokud je vykazující subjekt DZ), finanční holdingové osoby, smíšené holdingové
osoby.
Identifikační číslo se vztahuje k přidružené osobě.

Charakteristika:

KIS80_22
Název: Základní kapitál přidružených osob

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

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

První den sledovaného roku
Skutečnost
Okamžikový údaj (stav)
Přidružená osoba

Položka : 240
Položka : 100
Položka : 001
Položka : 802

Časová charakteristika
Povaha hodnoty ukazatele
Typ ukazatele
Objekt vykazování podle kombinovaného
třídění

P0011
P0013
P0014
P0048

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

Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
Interval nad DT an__30
Doména na DT an 180

Výčet : KCVSECR
Několik : an__30_I1
Několik : an180_I1

Struktura sledovaných měn
Identifikační číslo
Název přidružené osoby

P0019
T0001
T0013

KBD0209
KBD0210
KBD0211

Kód
Základní kapitál upsaný
Základní kapitál
Splacený základní kapitál

Název
Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Datový typ údajů

n11 3T - n14 (11čís. znaků + 3 des. místa v násobku  tisíc)
Datový typ údajů v datové oblasti:
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KISIFE80Datový soubor:

5.0 PlatnýStav: 01.01.2009Platnost od:
ČNBZdroj: Šípová / odb.416Garant:

Verze:

Poznámka:

KIS80_22

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:
Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.
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KISIFE80Datový soubor:

Informace o osobách, které  jsou členy  statutárnho orgánu společně řízeného podniku a o právnických osobách, které jsou
podnikateli, v jejichž orgánech působí. Informace se uvádějí podle společně řízených podniků. Společně řízený podnik může
být osoba ovládaná i přidružená. Týká se ovládající banky, zahraniční ovládající banky (pokud je vykazující subjekt
banka), zahraniční ovládající úvěrové instituce (pokud je vykazující subjekt DZ) a finanční holdingové osoby.
Identifikační číslo se vztahuje k společně řízeného podniku.

Charakteristika:

KIS80_23
Název: Členové statutárních orgánů společně řízených podniků

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

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

Všechny země

Interval  nad DT a24
Doména nad dat. typem an_35
Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného
intervalu
Doména nad dat. typem an_35
Interval  nad DT a24
Doména nad dat. typem an_35
Interval nad DT n3
Interval nad DT an__30
Doména na DT an 180

Několik :
D_S_VSEZEME2
Několik : an_24_I1
Několik : an_35_I1
Několik : d3_I1

Několik : an_35_I1
Několik : an_24_I1
Několik : an_35_I1
Několik : n3_I1
Několik : an__30_I1
Několik : an180_I1

Země (stát)

Jméno občana
Titul před jménem
Datum narození občana

Adresa  - ulice,číslo
Adresa  - PSČ
Adresa  - obec
Pořadové číslo
Identifikační číslo
Název společně řízeného podniku

P0025

P0191
P0192
P0195

P0204
P0205
P0206
P0900
T0001
T0014

KEV0075
KEV0104
KEV0107
KEV0108
KEV0109
KEV0110
KEV0111
KEV0137

Kód
Příjmení člena statutár.orgánu společ.říz.podniku
Název společnosti kde působí
Adresa sídla spol. kde působí - ulice, číslo popisné
Adresa sídla spol. kde působí - PSČ
Adresa sídla spol. kde působí - obec
Adresa sídla spol. kde působí - stát
CZ-NACE společnosti kde působí (číselník) BA0051)
IČ obchodní společnosti kde působí

Název
Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Datový typ údajů
an 35
an180
an 35
an 24
an 35
a2
n2
an 30

Datový typ údajů v datové oblasti:
proměnný
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KISIFE80Datový soubor:

KIS80_23

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

První den sledovaného roku
Skutečnost
Okamžikový údaj (stav)
Společně řízený podnik

Statutární orgán

Položka : 240
Položka : 100
Položka : 001
Položka : 803

Položka : 05

Časová charakteristika
Povaha hodnoty ukazatele
Typ ukazatele
Objekt vykazování podle kombinovaného
třídění
Orgán společnosti

P0011
P0013
P0014
P0048

P0150

Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty
Výčet konstantních parametrů datové oblasti:
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KISIFE80Datový soubor:

7.0 PlatnýStav: 01.01.2012Platnost od:
ČNBZdroj: Šípová / odb.416Garant:

Verze:

Poznámka:

KIS80_23

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:
Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.
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KISIFE80Datový soubor:

Informace o osobách, které jsou členy dozorčí rady společně řízeného podniku a o právnických osobách, které jsou
podnikateli, v jejichž orgánech působí. Informace se uvádějí podle společně řízených podniků.  Společně řízený podnik může
být osoba ovládaná i přidružená. Týká se ovládající banky, zahraniční ovládající banky (pokud je vykazující subjekt
banka), zahraniční ovládající úvěrové instituce (pokud je vykazující subjekt DZ)  a finanční holdingové osoby.
Identifikační číslo se vztahuje k společně řízeného podniku.

Charakteristika:

KIS80_24
Název: Členové dozorčích rad společně řízených podniků

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

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

Všechny země

Interval  nad DT a24
Doména nad dat. typem an_35
Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného
intervalu
Doména nad dat. typem an_35
Interval  nad DT a24
Doména nad dat. typem an_35
Interval nad DT n3
Interval nad DT an__30
Doména na DT an 180

Několik :
D_S_VSEZEME2
Několik : an_24_I1
Několik : an_35_I1
Několik : d3_I1

Několik : an_35_I1
Několik : an_24_I1
Několik : an_35_I1
Několik : n3_I1
Několik : an__30_I1
Několik : an180_I1

Země (stát)

Jméno občana
Titul před jménem
Datum narození občana

Adresa  - ulice,číslo
Adresa  - PSČ
Adresa  - obec
Pořadové číslo
Identifikační číslo
Název společně řízeného podniku

P0025

P0191
P0192
P0195

P0204
P0205
P0206
P0900
T0001
T0014

KEV0076
KEV0104
KEV0107
KEV0108
KEV0109
KEV0110
KEV0111
KEV0137

Kód
Příjmení člena dozorčí rady společ.říz.podniku
Název společnosti kde působí
Adresa sídla spol. kde působí - ulice, číslo popisné
Adresa sídla spol. kde působí - PSČ
Adresa sídla spol. kde působí - obec
Adresa sídla spol. kde působí - stát
CZ-NACE společnosti kde působí (číselník) BA0051)
IČ obchodní společnosti kde působí

Název
Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Datový typ údajů
an 35
an180
an 35
an 24
an 35
a2
n2
an 30

Datový typ údajů v datové oblasti:
proměnný
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KISIFE80Datový soubor:

KIS80_24

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

První den sledovaného roku
Skutečnost
Okamžikový údaj (stav)
Společně řízený podnik

Dozorčí rada

Položka : 240
Položka : 100
Položka : 001
Položka : 803

Položka : 10

Časová charakteristika
Povaha hodnoty ukazatele
Typ ukazatele
Objekt vykazování podle kombinovaného
třídění
Orgán společnosti

P0011
P0013
P0014
P0048

P0150

Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty
Výčet konstantních parametrů datové oblasti:
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KISIFE80Datový soubor:

7.0 PlatnýStav: 01.01.2012Platnost od:
ČNBZdroj: Šípová / odb.416Garant:

Verze:

Poznámka:

KIS80_24

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:
Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.
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KISIFE80Datový soubor:

Informace o osobách, které jsou členy jiného kontrolního orgánu společně řízeného podniku a o právnických osobách, které
jsou podnikateli, v jejichž orgánech působí. Informace se uvádějí podle společně řízených podniků. Společně řízený podnik
může být osoba ovládaná i přidružená. Týká se ovládající banky, zahraniční ovládající banky  (pokud je vykazující subjekt
banka), zahraniční ovládající úvěrové instituce (pokud je vykazující subjekt DZ) a finanční holdingové osoby.
Identifikační číslo se vztahuje k společně řízeného podniku.

Charakteristika:

KIS80_25
Název: Členové jiných kontrol. orgánů společně řízených podniků

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

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

Všechny země

Interval  nad DT a24
Doména nad dat. typem an_35
Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného
intervalu
Doména nad dat. typem an_35
Interval  nad DT a24
Doména nad dat. typem an_35
Interval nad DT n3
Interval nad DT an__30
Doména na DT an 180

Několik :
D_S_VSEZEME2
Několik : an_24_I1
Několik : an_35_I1
Několik : d3_I1

Několik : an_35_I1
Několik : an_24_I1
Několik : an_35_I1
Několik : n3_I1
Několik : an__30_I1
Několik : an180_I1

Země (stát)

Jméno občana
Titul před jménem
Datum narození občana

Adresa  - ulice,číslo
Adresa  - PSČ
Adresa  - obec
Pořadové číslo
Identifikační číslo
Název společně řízeného podniku

P0025

P0191
P0192
P0195

P0204
P0205
P0206
P0900
T0001
T0014

KEV0077
KEV0104
KEV0107
KEV0108
KEV0109
KEV0110
KEV0111
KEV0137

Kód
Příjmení člena jiného kontrol.orgánu společ.říz.podniku
Název společnosti kde působí
Adresa sídla spol. kde působí - ulice, číslo popisné
Adresa sídla spol. kde působí - PSČ
Adresa sídla spol. kde působí - obec
Adresa sídla spol. kde působí - stát
CZ-NACE společnosti kde působí (číselník) BA0051)
IČ obchodní společnosti kde působí

Název
Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Datový typ údajů
an 35
an180
an 35
an 24
an 35
a2
n2
an 30

Datový typ údajů v datové oblasti:
proměnný
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KISIFE80Datový soubor:

KIS80_25

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

První den sledovaného roku
Skutečnost
Okamžikový údaj (stav)
Společně řízený podnik

Jiný kontrolní orgán

Položka : 240
Položka : 100
Položka : 001
Položka : 803

Položka : 15

Časová charakteristika
Povaha hodnoty ukazatele
Typ ukazatele
Objekt vykazování podle kombinovaného
třídění
Orgán společnosti

P0011
P0013
P0014
P0048

P0150

Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty
Výčet konstantních parametrů datové oblasti:
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KISIFE80Datový soubor:

7.0 PlatnýStav: 01.01.2012Platnost od:
ČNBZdroj: Šípová / odb.416Garant:

Verze:

Poznámka:

KIS80_25

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:
Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.
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KISIFE80Datový soubor:

Informace o kvalifikovaných účastech ovládajících právnických osob v přidružených osobách (i pokud je společně řízeným
podnikem) a  její přímý a nepřímý podíl  na základním kapitálu a hlasovacích právech v % podle zákona o bankách, popřípadě
jiný způsob vykonávání rozhodujícího nebo významného vlivu v přidružené společnosti. Uvádí se podle jednotlivých
přidružených společností. Týká se ovládající banky, zahraniční ovládající banky (pokud je vykazující subjekt banka),
zahraniční ovládající úvěrové instituce (pokud je vykazující subjekt DZ), finanční holdingové osoby, smíšené holdingové
osoby.
Identifikační číslo se vztahuje k ovládající osobě. Identifikační číslo souběžně sledovaného subjektu se vztahuje k
přidružené osobě. Parametr P0008 se vztahuje k ovládajícíc osobě.

Charakteristika:

KIS80_26
Název: Kvalifikovaná účast ovládajících PO v přidružených osobách

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

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

Právnická osoba
První den sledovaného roku
Skutečnost
Okamžikový údaj (stav)
Přidružená osoba

Položka : 430
Položka : 240
Položka : 100
Položka : 001
Položka : 802

Objekt vykazování
Časová charakteristika
Povaha hodnoty ukazatele
Typ ukazatele
Objekt vykazování podle kombinovaného
třídění

P0008
P0011
P0013
P0014
P0048

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

Interval nad DT an__30
Interval nad DT an__30

Doména na DT an 180
Doména na DT an 180

Několik : an__30_I1
Několik : an__30_I1

Několik : an180_I1
Několik : an180_I1

Identifikační číslo
Identifikační číslo  souběžně
sledovaného subjektu
Název/příjmení  ovládající osoby
Název přidružené osoby

T0001
T0003

T0011
T0013

KBD0204_001
KBD0205_001
KBD0206_001
KBD0207_001
KEV0078_001

Kód
*Přímý podíl na základním kapitálu přidružené osoby v %
*Nepřímý podíl na základním kapitálu přidružené osoby v %
*Přímý podíl na hlasovacích právech přidružené osoby v %
*Nepřímý podíl na hlasovacích právech přidružené osoby v %
*Jiný způsob vykon.rozhod. nebo význam.vlivu na přidr.osobě

Název
Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Datový typ údajů
p3 2
p3 2
p3 2
p3 2
an 35

Datový typ údajů v datové oblasti:
proměnný
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KISIFE80Datový soubor:

6.0 PlatnýStav: 01.01.2011Platnost od:
ČNBZdroj: Šípová / odb.416Garant:

Verze:

Poznámka:

KIS80_26

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

KBD0204_001

KBD0205_001

KBD0206_001

KBD0207_001

KEV0078_001

*Přímý podíl na základním kapitálu přidružené osoby
v %

*Nepřímý podíl na základním kapitálu přidružené
osoby v %

*Přímý podíl na hlasovacích právech přidružené
osoby v %

*Nepřímý podíl na hlasovacích právech přidružené
osoby v %

*Jiný způsob vykon.rozhod. nebo význam.vlivu na
přidr.osobě

P0900Parametry
Pořadové číslo

Informační prvky
Agregace : n3_I1

Agregace : n3_I1

Agregace : n3_I1

Agregace : n3_I1

Agregace : n3_I1

Interval nad DT n3

Interval nad DT n3

Interval nad DT n3

Interval nad DT n3

Interval nad DT n3

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:
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KISIFE80Datový soubor:

Základní údaje o dalších právnických osobách, které mají kvalifikovanou účast na společně řízeném podniku, její přímý a
nepřímý podíl  na základním kapitálu a hlasovacích právech společně řízeného podniku  v % podle zákona o bankách,
popřípadě jiný způsob vykonávání rozhodujícího nebo významného vlivu na společně řízeném podniku. Informace se uvádějí
podle jednotlivých společně řízených podniků. Společně řízený podnik může být osoba ovládaná i přidružená. Týká se
ovládající banky, zahraniční ovládající banky  (pokud je vykazující subjekt banka), zahraniční ovládající úvěrové
instituce (pokud je vykazující subjekt DZ) a finanční holdingové osoby.
Identifikační číslo se vztahuje k společně řízeného podniku.

Charakteristika:

KIS80_27
Název: Další práv.osoby s kvalifik.účastí na společně říz. podniku

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

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

Právnická osoba
První den sledovaného roku
Skutečnost

Položka : 430
Položka : 240
Položka : 100

Objekt vykazování
Časová charakteristika
Povaha hodnoty ukazatele

P0008
P0011
P0013

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

Interval nad DT n3
Interval nad DT an__30
Interval nad DT an__30

Doména na DT an 180

Několik : n3_I1
Několik : an__30_I1
Několik : an__30_I1

Několik : an180_I1

Pořadové číslo
Identifikační číslo
Identifikační číslo  souběžně
sledovaného subjektu
Název společně řízeného podniku

P0900
T0001
T0003

T0014

KBD0204
KBD0205
KBD0206
KBD0207
KEV0078
KEV0118
KEV0120
KEV0121
KEV0122
KEV0123

Kód
Přímý podíl na základním kapitálu společ.říz.podniku v %
Nepřímý podíl na základním kapitálu společ.říz.podniku v %
Přímý podíl na hlasovacích právech společ.říz.podniku v %
Nepřímý podíl na hlasovacích právech společ.říz.podniku v %
Jiný způsob vykon.rozhod. nebo význam.vlivu na SŘP
Název právnické osoby
Adresa právn. osoby - ulice, číslo popisné
Adresa právn. osoby - PSČ
Adresa právn. osoby - obec
Adresa právn. osoby - stát

Název
Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Datový typ údajů
p3 2
p3 2
p3 2
p3 2
an 35
an180
an 35
an 24
an 35
a2

Datový typ údajů v datové oblasti:
proměnný
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KISIFE80Datový soubor:

KIS80_27

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

Okamžikový údaj (stav)
Společně řízený podnik

Položka : 001
Položka : 803

Typ ukazatele
Objekt vykazování podle kombinovaného
třídění

P0014
P0048

Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty
Výčet konstantních parametrů datové oblasti:
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KISIFE80Datový soubor:

4.0 PlatnýStav: 01.01.2009Platnost od:
ČNBZdroj: Šípová / odb.416Garant:

Verze:

Poznámka:

KIS80_27

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:
Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.
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KISIFE80Datový soubor:

Základní údaje o dalších fyzických osobách, které mají kvalifikovanou účast na společně řízeném podniku, její přímý a
nepřímý podíl  na základním kapitálu a hlasovacích právech společně řízeného podniku  v % podle zákona o bankách,
popřípadě jiný způsob vykonávání rozhodujícího nebo významného vlivu na společně řízeném podniku. Informace se uvádějí
podle jednotlivých společně řízených podniků. Společně řízený podnik může být osoba ovládaná i přidružená. Týká se
ovládající banky, zahraniční ovládající banky  (pokud je vykazující subjekt banka), zahraniční ovládající úvěrové
instituce (pokud je vykazující subjekt DZ) a finanční holdingové osoby.
Identifikační číslo se vztahuje k společně řízeného podniku.

Charakteristika:

KIS80_28
Název: Další fyz.osoby s kvalifik.účastí na společně říz. podniku

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

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

Fyzická osoba
První den sledovaného roku

Položka : 440
Položka : 240

Objekt vykazování
Časová charakteristika

P0008
P0011

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

Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného
intervalu
Interval nad DT n3
Interval nad DT an__30
Doména na DT an 180

Několik : d3_I1

Několik : n3_I1
Několik : an__30_I1
Několik : an180_I1

Datum narození občana

Pořadové číslo
Identifikační číslo
Název společně řízeného podniku

P0195

P0900
T0001
T0014

KBD0204
KBD0205
KBD0206
KBD0207
KEV0078
KEV0112
KEV0113
KEV0114
KEV0115
KEV0116
KEV0117

Kód
Přímý podíl na základním kapitálu společ.říz.podniku v %
Nepřímý podíl na základním kapitálu společ.říz.podniku v %
Přímý podíl na hlasovacích právech společ.říz.podniku v %
Nepřímý podíl na hlasovacích právech společ.říz.podniku v %
Jiný způsob vykon.rozhod. nebo význam.vlivu na SŘP
Příjmení fyzické osoby
Jméno fyzické osoby
Adresa fyzické osoby - ulice, číslo popisné
Adresa fyzické osoby - PSČ
Adresa fyzické osoby - obec
Adresa fyzické osoby - stát

Název
Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Datový typ údajů
p3 2
p3 2
p3 2
p3 2
an 35
an 35
an 35
an 35
an 24
an 35
a2

Datový typ údajů v datové oblasti:
proměnný
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KISIFE80Datový soubor:

KIS80_28

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

Skutečnost
Okamžikový údaj (stav)
Společně řízený podnik

Položka : 100
Položka : 001
Položka : 803

Povaha hodnoty ukazatele
Typ ukazatele
Objekt vykazování podle kombinovaného
třídění

P0013
P0014
P0048

Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty
Výčet konstantních parametrů datové oblasti:
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KISIFE80Datový soubor:

5.0 PlatnýStav: 01.01.2009Platnost od:
ČNBZdroj: Šípová / odb.416Garant:

Verze:

Poznámka:

KIS80_28

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:
Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.
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KISIFE80Datový soubor:

Zařazení společně řízených podniků do regulovaného konsolidačního celku a metody konsolidace podle §5, §50 a §51 vyhlášky
ČNB č. 123/2007. Společně řízený podnik může být osoba ovládaná i přidružená. Týká se  ovládající banky, zahraniční
ovládající banky (pokud je vykazující subjekt banka), zahraniční ovládající úvěrové instituce (pokud je vykazující subjekt
DZ) a finanční holdingové osoby.
Identifikační číslo se vztahuje k společně řízeného podniku.

Charakteristika:

KIS80_29
Název: Zařazení spol. říz. podniků do RKC a metody konsolidace

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

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

První den sledovaného roku
Skutečnost
Okamžikový údaj (stav)
Společně řízený podnik

Položka : 240
Položka : 100
Položka : 001
Položka : 803

Časová charakteristika
Povaha hodnoty ukazatele
Typ ukazatele
Objekt vykazování podle kombinovaného
třídění

P0011
P0013
P0014
P0048

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

Souhrn možností zahrnutí společnosti do
RKC
Interval nad DT n3
Interval nad DT an__30

Několik : D_S_VRKC_2

Několik : n3_I1
Několik : an__30_I1

Zahrnutí a důvod nezahrnutí do RKC

Pořadové číslo
Identifikační číslo

P0202

P0900
T0001

KEV0079
Kód

Název společně řízeného podniku
Název

Výčet informačních prvků v datové oblasti:
Datový typ údajů

an180 - an180 ( maximálně 180 alfanumerických znaků)
Datový typ údajů v datové oblasti:
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KISIFE80Datový soubor:

5.0 PlatnýStav: 01.01.2009Platnost od:
ČNBZdroj: Šípová / odb.416Garant:

Verze:

Poznámka:

KIS80_29

E (ČNB) 8-01Akronym:

Datová oblast:

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:
Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.
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KISIFE80Kód  DS: E (ČNB) 8-01Akronym:

 POPIS JEDNOVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

PRO P0340:MD_S_OCIOS_1, T0001:Man__30_I1, T0011:Man180_I1, P0011.240, P0013.100,
P0048.800, P0014.001;
KEV0138 ="ANO" nebo KEV0138 ="NE";

PRO P0340:MD_S_OCIOS_1, T0001:Man__30_I1, T0011:Man180_I1, P0011.240, P0013.100,
P0048.800, P0014.001;
KEV0144 ="ANO" nebo KEV0144 ="NE";

PRO T0001:Man__30_I1, T0012:Man180_I1, P0011.240, P0013.100, P0048.801,
P0014.001;
KEV0046 ="ANO" nebo KEV0046 ="NE";

PRO T0001:Man__30_I1, T0012:Man180_I1, P0011.240, P0013.100, P0048.801,
P0014.001;
KEV0028 ="ANO" nebo KEV0028 ="NE";

Semantický tvar:

Semantický tvar:

Semantický tvar:

Semantický tvar:

PRO P0340:MD_S_OCIOS_1,T0001:Man__30_I1,T0011:Man180_I1;KIS80_01(C1,9="ANO" NEBO
C1,9="NE");

PRO P0340:MD_S_OCIOS_1,T0001:Man__30_I1,T0011:Man180_I1;KIS80_01(C1,15="ANO"
NEBO C1,15="NE");

PRO T0001:Man__30_I1,T0012:Man180_I1;KIS80_11(C1,8="ANO" NEBO C1,8="NE");

PRO T0001:Man__30_I1,T0012:Man180_I1;KIS80_11(C1,14="ANO" NEBO C1,14="NE");

Uživatelský tvar:

Uživatelský tvar:

Uživatelský tvar:

Uživatelský tvar:

Poznámka:

Poznámka:

Poznámka:

Poznámka:

10

20

30

40

expl

err

expl

err

Krok kontroly:

Krok kontroly:

Krok kontroly:

Krok kontroly:

Druh: 

Druh: 

Druh: 

Druh: 

Specifikace ANO - NE pro orgán dohledu v zahraničí pro ovládající osobu

Specifikace ANO - NE pro audit ovládající osoby

Specifikace ANO - NE  pro orgán dohledu v zahraničí pro ovládanou osobu

Specifikace ANO - NE pro audit ovládané osoby

Název:

Název:

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Charakteristika:

Charakteristika:
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KISIFE80Kód  DS: E (ČNB) 8-01Akronym:

PRO T0001:Man__30_I1, T0013:Man180_I1, P0011.240, P0013.100, P0048.802,
P0014.001;
KEV0090 ="ANO" nebo KEV0090 ="NE";

PRO T0001:Man__30_I1, T0013:Man180_I1, P0011.240, P0013.100, P0048.802,
P0014.001;
KEV0097 ="ANO" nebo KEV0097 ="NE";

PRO T0001:Man__30_I1, T0013:Man180_I1, P0011.240, P0013.100, P0048.802,
P0014.001;
KEV0126 ="ANO" nebo KEV0126 ="NE";

PRO P0340:MD_S_OCIOS_1, T0001:Man__30_I1, T0011:Man180_I1, P0011.240, P0013.100,
P0048.800, P0014.001;
NE KEV0150 =null JELI KEV0144 ="ANO";

Semantický tvar:

Semantický tvar:

Semantický tvar:

Semantický tvar:

PRO T0001:Man__30_I1,T0013:Man180_I1;KIS80_21(C1,8="ANO" NEBO C1,8="NE");

PRO T0001:Man__30_I1,T0013:Man180_I1;KIS80_21(C1,14="ANO" NEBO C1,14="NE");

PRO T0001:Man__30_I1,T0013:Man180_I1;KIS80_21(C1,24="ANO" NEBO C1,24="NE");

PRO P0340:MD_S_OCIOS_1,T0001:Man__30_I1,T0011:Man180_I1;KIS80_01( NE C1,16=NULL
JELI C1,15="ANO");

Uživatelský tvar:

Uživatelský tvar:

Uživatelský tvar:

Uživatelský tvar:

Poznámka:

Poznámka:

Poznámka:

Poznámka:

50

60

70

80

expl

err

err

err

Krok kontroly:

Krok kontroly:

Krok kontroly:

Krok kontroly:

Druh: 

Druh: 

Druh: 

Druh: 

Specifikace ANO - NE pro orgán dohledu v zahraničí pro přidrženou osobu

Specifikace ANO - NE pro audit přidružené osoby

Specifikace ANO - NE pro společně řízený podnik

Označení auditora (FO nebo PO) pokud existuje pro ovládající osobu

Název:

Název:

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Charakteristika:

Charakteristika:
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KISIFE80Kód  DS: E (ČNB) 8-01Akronym:

PRO T0001:Man__30_I1, T0012:Man180_I1, P0011.240, P0013.100, P0048.801,
P0014.001;
NE KEV0154 =null JELI KEV0028 ="ANO";

PRO T0001:Man__30_I1, T0013:Man180_I1, P0011.240, P0013.100, P0048.802,
P0014.001;
NE KEV0158 =null JELI KEV0097 ="ANO";

Semantický tvar:

Semantický tvar:

PRO T0001:Man__30_I1,T0012:Man180_I1;KIS80_11( NE C1,15=NULL JELI C1,14="ANO");

PRO T0001:Man__30_I1,T0013:Man180_I1;KIS80_21( NE C1,15=NULL JELI C1,14="ANO");

Uživatelský tvar:

Uživatelský tvar:

Poznámka:

Poznámka:

90

100

err

err

Krok kontroly:

Krok kontroly:

Druh: 

Druh: 

Označení auditora (FO nebo PO) pokud existuje pro ovládanou osobu

Označení auditora (FO nebo PO) pokud existuje pro přidruženou osobu

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:
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