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E (ČNB) 9-01Akronym:

 POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Roční výkaz o pokladní činnosti bank/poboček zahraničních bank

Sledování počtu obchodních míst (samostatně lokalizovaných poboček, filiálek,
expositur apod. pracovišť banky/PZB), ve kterých banka/PZB provádí pokladní
hotovostní operace s klienty v korunách českých, bez samostatně umístěných
směnárenských pracovišť banky/PZB a zařízení banky/PZB pro automatizovaný příjem
a výdej hotovosti (bankomatů, terminálů pro příjem vkladů apod.) a bez
obchodních míst banky/PZB v zahraničí. Počet obchodních míst banky/PZB je členěn
podle obcí a územních statistických jednotek (NUTS 4 - okresy) v České
republice.
Výkaz se sestavuje podle stavu k 30.dubnu, který je dnem sestavení výkazu (P0053
- stav ke dni).

Charakteristika:

Části datového souboru:

JISIFE20Kód:

Roční výkaz o pokladní činnosti bank/PZBNázev:

P0002

P0046

P0053

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

Název parametru
E

E

E

O
Banky a pobočky zahraničních
bank působící v ČR bez ČNB
Údaje za  Českou republiku

Datum ve tvaru YYYYMMDD z
přípustného intervalu

Název hodnotyHodnota
ZKOMBAN

ZCR

d1_I1

P0012
P0060

Kód
Periodicita
Termín předkládání

Název parametru
=
=

O
01
R_4

Hodnota
Roční
Do 31.5. běžného roku
(sestavený k 30. 4. )

Název hodnoty
Výčet a konkretizace organizačních parametrů datového souboru:

Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru:

1 - Obchodní místa s pokladní činností pro klientyČást:
Přiřazené datové oblasti:
Pořadí Kód Název
1 JIS20_01 Obchodní místa banky/PZB s

poklad.hotovost.operacemi v CZK

Poznámka:
Třídění obchodních míst banky/pobočky zahraniční banky vychází z číselníku obcí
(CISOB) zavedeného sdělením ČSÚ č. 364/2002Sb. ze dne 22. července 2002 a z
klasifikace územních statistických jednotek CZ-NUTS zavedené sdělením ČSÚ č.
228/2004 Sb. ze 14. dubna 2004.

3.0 PlatnýStav: 01.01.2012Platnost od:
ČNBZdroj:

Verze:

Labská/odb.416Garant metodického popisu:
Vokatý/odb.321Garant věcného obsahu    :

Název          :
VP_JISIFE20_1Vykaz.povinnost:
Vykazovací povinnost pro JISIFE20
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JISIFE20Datový soubor:

 POPIS DATOVÝCH OBLASTÍ PRO DATOVÝ SOUBOR

Obchodní místa banky/pobočky zahraniční banky s pokladními hotovostními operacemi v CZK

Přehled počtu obchodních míst v České republice, ve kterých banka/pobočka zahraniční banky provádí pokladní hotovostní
operace s klienty v korunách českých, bez samostatně umístěných směnárenských pracovišť banky/pobočky zahraniční banky a
zařízení banky/pobočky zahraniční banky pro automatizovaný příjem a výdej hotovosti, v členění podle obcí a územních
statistických jednotek NUTS 4 - okresy.

Charakteristika:

JIS20_01
Název: Obchodní místa banky/PZB s poklad.hotovost.operacemi v CZK

E (ČNB) 9-01Akronym:

Datová oblast:

Název: Roční výkaz o pokladní činnosti bank/PZB

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

1
Ke dni 30. dubna sledovaného roku
Skutečnost
Okamžikový údaj (stav)

Položka : 900
Položka : 825
Položka : 100
Položka : 001

Jednotka veličiny
Časová charakteristika
Povaha hodnoty ukazatele
Typ ukazatele

P0009
P0011
P0013
P0014

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

Doména nad dat. typem an_35
Česká republika

Několik : an_35_I1
Několik : D_CZ0_2

Název obce
Okres v ČR

P0095
P1100

EVD0071
Kód

Počet obchodních míst banky s pokl. oper. v CZK pro klienty
Název

Výčet informačních prvků v datové oblasti:
Datový typ údajů

n11 - n11 (11 číselných znaků)
Datový typ údajů v datové oblasti:
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JISIFE20Datový soubor:

3.0 PlatnýStav: 01.01.2012Platnost od:
ČNBZdroj: Labská / odb.416Garant:

Verze:

Poznámka:
Obce s více městskými částmi ap. členěním (např. Praha) se považují za jednu obec.

JIS20_01

E (ČNB) 9-01Akronym:

Datová oblast:

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