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ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

L 334/24

CS

32002O0007

11.12.2002

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY
ze dne 21. listopadu 2002
o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti čtvrtletních
finančních účtů
(ECB/2002/7)

(2002/967/ES)

systému národních a regionálních účtů ve Společenství (2),
naposledy pozměněného nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 359/2002 (3) (dále jen „ESA 95“).

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank
a Evropské centrální banky (dále jen „statut“), a zejména na články
5.1, 5.2, 12.1 a 14.3 uvedeného statutu,

(5)

Finanční účty se získávají z různých statistik a část čtvrtletních údajů tvoří odhady. Z důvodu omezení systémů
zjišťování těchto statistických údajů a zdrojů vyplývá, že
budou muset být uděleny odchylky od těchto obecných
zásad, kromě údajů, které je možné spolehlivě odhadovat.

(6)

Přenos důvěrných statistických informací z národních centrálních bank do ECB se uskutečňuje v takovém rozsahu
a s takovou podrobností, jež jsou nezbytné pro plnění
úkolů ESCB. Platí režim utajení stanovený v článku 8
nařízení (ES) č. 2533/98 a v obecných zásadách
ECB/1998/NP28 ze dne 22. prosince 1998 o obecných
pravidlech a minimálních standardech ochrany důvěrnosti
individuálních statistických informací shromažďovaných
Evropskou centrální bankou za pomoci národních centrálních bank (4).

(7)

Je nezbytné stanovit postup účinného provádění technických změn k přílohám těchto obecných zásad, pokud tyto
změny nezmění základní koncepční rámec, ani nebudou
představovat zátěž pro zpravodajské jednotky. Při zavádění
tohoto postupu je třeba brát ohled na stanovisko Výboru
pro statistiku ESCB. Národní centrální banky mohou navrhovat takové technické změny příloh prostřednictvím
Výboru pro statistiku.

(8)

V souladu s články 12.1 a 14.3 statutu tvoří obecné zásady
ECB nedílnou součást práva Společenství,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ke splnění svých úkolů Evropská centrální banka (ECB)
potřebuje úplné a spolehlivé čtvrtletní finanční účty za
institucionální sektory eurozóny a za zbytek světa.

(2)

Článek 5.1 statutu stanoví, že ECB ve spolupráci s národními centrálními bankami shromažďuje buď od
příslušných vnitrostátních orgánů, nebo přímo od
hospodářských subjektů statistické informace nezbytné
pro zajištění úkolů, kterými je pověřen Evropský systém
centrálních bank (dále jen „ESCB“). Článek 5.2 statutu stanoví, že úkoly popsané v článku 5.1 statutu provádějí
v rámci svých možností národní centrální banky.

(3)

Část informací potřebných pro plnění statistických požadavků ECB v oblasti čtvrtletních finančních účtů eurozóny
sestavují příslušné vnitrostátní orgány jiné než národní
centrální banky. Některé úkoly, které je třeba plnit podle
těchto obecných zásad, si proto vyžadují spolupráci mezi
ESCB a příslušnými vnitrostátními orgány v souladu s článkem 5.1 uvedeného statutu a článkem 4 nařízení Rady (ES)
č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování
statistických informací Evropskou centrální bankou (1).

(4)

Požadavky ECB v oblasti čtvrtletních finančních účtů
eurozóny by se v zájmu jednotnosti měly co nejvíce opírat
o statistické standardy Společenství stanovené v nařízení
Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském

(1) Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2) Úř. věst. L 310, 30.11.1996, s. 1.
(3) Úř. věst. L 58, 28.2.2002, s. 1.
(4) Zveřejněno v Úř. věst. L 55, 24.2.2001, s. 72 jako příloha III rozhodnutí ECB/2000/12 ze dne 10. listopadu 2000 o zveřejnění některých
právních aktů a nástrojů Evropské centrální banky.
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Článek 5

Spolupráce s příslušnými vnitrostátními orgány
Článek 1
Definice
Pro účely těchto obecných zásad se rozumí
1. „zúčastněným členským státem“ členský stát EU, který přijal
jednotnou měnu v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství;
2. „eurozónou“ hospodářské území zúčastněných členských
států a Evropská centrální banka.

1. Pokud jsou zdrojem některých nebo všech údajů a informací,
které jsou uvedeny v článku 2, příslušné vnitrostátní orgány jiné
než národní centrální banky, snaží se národní centrální banky
vypracovat ve spolupráci s těmito orgány vhodné způsoby spolupráce, aby se zajistila stálá struktura přenosu údajů za účelem
splnění standardů a požadavků ECB, pokud již není téhož
výsledku dosaženo na základě vnitrostátních právních předpisů.
2. Pokud během této spolupráce není některá národní centrální
banka schopna dodržet požadavky stanovené v článcích 2 a 4,
jelikož jí příslušný vnitrostátní orgán neposkytl potřebné informace, ECB a národní centrální banky s tímto orgánem projednají,
jakým způsobem mohou být tyto informace zpřístupněny.

Článek 2
Statistická zpravodajská povinnost národních centrálních
bank

Článek 6
Standardy pro přenos a kódování

1. Národní centrální banky hlásí ECB údaje o finančních aktivech
a pasivech uvedené v příloze I se čtvrtletní periodicitou kryjící se
s kalendářním čtvrtletím. Údaje musí být v souladu se zásadami
a definicemi ESA 95, pokud není v příloze I stanoveno jinak.
2. Údaje zahrnují období od 4. čtvrtletí 1997 do čtvrtletí, kterého
se přenos údajů týká.

Národní centrální banky a ECB používají k přenosu a kódování
údajů uvedených v článcích 2 a 3 standardy uvedené v příloze II.
Tento požadavek nebrání tomu, aby jako dohodnuté záložní
řešení byly použity jiné prostředky pro přenos statistických
informací do ECB.

Článek 7
3. Pokud jednotlivé důležité události nebo opravy vedou k revizím údajů představujícím nejméně 0,1 % čtvrtletního hrubého
domácího produktu eurozóny, musí být k údajům přiloženy
snadno dostupné informace o událostech a odůvodnění revizí,
kterých se to týká.

Článek 3

Kvalita údajů
1. ECB a národní centrální banky sledují a podporují kvalitu
údajů, které jsou hlášeny pro ECB.
2. Výkonná rada ECB podává každoročně hlášení Radě guvernérů ECB o kvalitě čtvrtletních finančních účtů eurozóny.

Statistická zpravodajská povinnost ECB
ECB hlásí národním centrálním bankám čtvrtletní finanční účty
eurozóny, které ECB sestavuje a zveřejňuje ve svém měsíční
zprávě.

Článek 4
Lhůty pro hlášení údajů
1. Údaje a další informace, které jsou uvedeny v článku 2, se hlásí
ECB ve lhůtě nejvýše 130 kalendářních dnů od konce čtvrtletí,
kterého se týkají.
2. Údaje, které jsou uvedeny v článku 3, se hlásí národním centrálním bankám nejpozději příští pracovní den ECB poté, co ECB
dokončí sestavování údajů pro zveřejnění.

3. Hlášení obsahuje nejméně stupeň úplnosti hlášených údajů,
míru shody s příslušnými definicemi a rozsah revizí.

Článek 8
Odchylky
1. Rada guvernérů ECB uděluje odchylky národním centrálním
bankám, které nejsou schopny plnit požadavky stanovené
v článku 2. Udělené odchylky jsou uvedeny v příloze III.
2. Národní centrální banka, které byla udělena odchylka na konkrétní časové období, informuje ECB jednou za rok o opatřeních,
která musí přijmout za účelem úplného dodržování zpravodajské
povinnosti.
3. Rada guvernérů ECB odchylky každoročně přezkoumá.
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Článek 9

Zjednodušený postup pro přijímání změn
S ohledem na stanovisko Výboru pro statistiku je Výkonná rada
ECB oprávněna přijímat technické změny příloh těchto obecných
zásad, pokud tyto změny nezmění základní koncepční rámec, ani
nezvýší zátěž kladenou na zpravodajské jednotky.

Článek 10

17/sv. 1

2. Tyto obecné zásady vstupují v platnost třetím dnem po
zveřejnění.
3. Tyto obecné zásady budou zveřejněny v Úředním věstníku
Evropských společenství.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 21. listopadu 2002.

Závěrečná ustanovení
1. Tyto obecné zásady jsou určeny národním centrálním bankám
zúčastněných členských států.

Za Radu guvernérů ECB
Willem F. DUISENBERG
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PŘÍLOHA II
STANDARDY PRO PŘENOS A KÓDOVÁNÍ

Pro elektronický přenos statistických informací ve smyslu článku 2 použijí národní centrální banky zařízení
poskytované ESCB, které se spoléhá na telekomunikační síť „ESCB-Net“. Formát zpráv vyvinutý pro tuto výměnu
statistických informací je formát „Gesmes/CB“. Všechny časové řady se kódují pomocí klíče typu MUFA, který je
uveden níže.
Klíč typu MUFA
Číslo

Název

Popis

Seznam kódů

1

Periodicita

Periodicita hlášených řad

CL_FREQ

2

Referenční oblast

Alfanumerický dvoumístný ISO kód členského
státu, který údaje poskytuje.

CL_AREA_EE

3

Ukazatel očištění

Ukazuje, zda byly v časové řadě provedeny nějaké
úpravy, například sezónní očištění nebo očištění u
pracovních dnů.

CL_ADJUSTMENT

4

Položka
(finanční nástroj)

Kategorie nástroje časové řady

CL_MUFA_ITEM

5

Typ údajů

Typ účtu (např. rozvahy, finanční transakce a jiné
toky)

CL_DATA_TYPE_MUFA

6

Původní splatnost

Původní splatnost finančního nástroje

CL_MATURITY_ORIG

7

Území dlužníka

Území, kde sídlí institucionální jednotka dlužníka

CL_AREA_EE

8

Sektor dlužníka

Sektor institucionální jednotky dlužníka

CL_ESA95_SECTOR

9

Území věřitele

Území, kde sídlí institucionální jednotka věřitele

CL_AREA_EE

10

Sektor věřitele

Sektor institucionální jednotky věřitele

CL_ESA95_SECTOR

11

Ocenění

Použitá metoda ocenění

CL_MUFA_VALUATION

12

Zdroj údajů

Kód použitý ke specifikaci zdroje údajů

CL_MUFA_SOURCE
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PŘÍLOHA III
ODCHYLKY TÝKAJÍCÍ SE ČASOVÝCH ŘAD, UVEDENÉ V TABULKÁCH 1 AŽ 4 (1) PŘÍLOHY I

1. Běžné údaje (2)

Tabulka/řádek/sloupec

Popis časové řady

První datum přenosu

BELGIE
1/3, 4, 6/E

Vklady PPF u rezidentských OFZ a PPF a u nerezidentů

1/28–30/E

Předplacené pojistné a rezervy na nevyrovnané nároky PPF

2/2–4/E

Závazky PPF z vkladů

2/5–10/E

Krátkodobé a dlouhodobé cenné papíry jiné než akcie, kromě
finančních derivátů, vydané PPF

2/14, 15, 19, 20/E

Krátkodobé a dlouhodobé úvěry přijaté PPF od rezidentských
PPF a nerezidentů

2/22–24/B

Rezervy penzijních fondů vytvořené NFP

3/3, 4, 6/E

Vklady PPF u rezidentských OFZ a PPF a u nerezidentů

3/28–30/E

Předplacené pojistné a rezervy na nevyrovnané nároky
v držení PPF

4/2–4/E

Závazky PPF z vkladů

4/5–10/E

Krátkodobé a dlouhodobé cenné papíry jiné než akcie, kromě
finančních derivátů, vydané PPF

4/14, 15, 19, 20/E

Krátkodobé a dlouhodobé úvěry přijaté PPF od rezidentských
PPF a nerezidentů

4/22–24/B

1. čtvrtletí 2004

Rezervy penzijních fondů vytvořené NFP

NĚMECKO
1/6/B-E

Vklady jednotlivých NFP a PPF u nerezidentů

4. čtvrtletí 2005

1/7–12/B-D

Krátkodobé a dlouhodobé cenné papíry jiné než akcie, kromě
finančních derivátů, vlastněné jednotlivými NFP

4. čtvrtletí 2005 (*)

1/14, 15, 17, 18/E

Krátkodobé a dlouhodobé úvěry, které poskytly PPF, rozdělené podle území protistrany

4. čtvrtletí 2003

1/19–21/B-D

Kótované akcie vlastněné jednotlivými NFP

4.čtvrtletí 2005 (*)

1/20, 21/A, E

Kótované akcie vlastněné NFP a PPF, rozdělené podle území
protistrany

1/23, 24/B-D

Účasti investičních fondů vlastněné jednotlivými NFP, rozdělené podle území protistrany

1/26, 27/B-D

Účasti fondů peněžního trhu vlastněné jednotlivými NFP,
rozdělené podle území protistrany

4. čtvrtletí 2003

(*) Pokud jsou potřebné primární zdroje údajů k dispozici včas a každé čtvrtletí, dodrží Deutsche Bundesbank tento termín. Jinak je možné uplatnit čl. 8 odst. 3 těchto obecných zásad.

(1)

(2)

Zkratky: NFS = nefinanční sektory (S. 11 + S. 13 + S. 14 + S. 15); VI = vládní instituce (S. 13); D+NISD = domácnosti včetně neziskových
institucí sloužících domácnostem (S. 14 + S. 15); NFP = nefinanční podniky (S. 11); OFZ = ostatní finanční zprostředkovatelé (mimo pojišťoven
a penzijních fondů) a pomocné finanční instituce (S.123 + 124); PPF = pojišťovny a penzijní fondy (S.125).
Odchylky pro běžné a zpětné údaje, pokud nejsou k dispozici běžné údaje.

17/sv. 1

CS

Úřední věstník Evropské unie

259

Tabulka/řádek/sloupec

Popis časové řady

První datum přenosu

1/29, 30/E

Předplacené pojistné a rezervy na nevyrovnané nároky v
držení PPF, rozdělené podle území protistrany

4. čtvrtletí 2005

2/6, 7, 9, 10/A, B

Krátkodobé a dlouhodobé cenné papíry jiné než akcie, kromě
finančních derivátů, vydané NFP, rozdělené podle území
protistrany

2/9, 10/E

Dlouhodobé cenné papíry jiné než akcie, kromě finančních
derivátů, vydané PPF, rozdělené podle území protistrany

2/11–20/C

2/13–15, 18–20/B, D

3/6/B-E

Krátkodobé a dlouhodobé úvěry přijaté VI

4. čtvrtletí 2005 (s výjimkou
řádků 11 a 16: 4. čtvrtletí
2003)

Krátkodobé a dlouhodobé úvěry přijaté NFP a D+NISD od
rezidentských OFZ a PPF a nerezidentů

4. čtvrtletí 2005

Vklady jednotlivých NFS a PPF u nerezidentů

4. čtvrtletí 2005

3/7–12/B-D

Krátkodobé a dlouhodobé cenné papíry jiné než akcie, kromě
finančních derivátů, vlastněné jednotlivými NFS

4. čtvrtletí 2005 (*)

3/14, 15, 17, 18/E

Krátkodobé a dlouhodobé úvěry, které poskytly PPF, rozdělené podle území protistrany

4. čtvrtletí 2003

3/19–21/B-D

Kótované akcie vlastněné jednotlivými NFS

4.čtvrtletí 2005 (*)

3/20, 21/A, E

Kótované akcie vlastněné NFS a PPF, rozdělené podle území
protistrany

3/23, 24/B-D

Účasti investičních fondů vlastněné jednotlivými NFS, rozdělené podle území protistrany

3/26, 27/B-D

Účasti fondů peněžního trhu vlastněné jednotlivými NFS,
rozdělené podle území protistrany

3/29, 30/E

Předplacené pojistné a rezervy na nevyrovnané nároky v
držení PPF, rozdělené podle území protistrany

4/6, 7, 9, 10/A, B

Krátkodobé a dlouhodobé cenné papíry jiné než akcie, kromě
finančních derivátů, vydané NFP, rozdělené podle území protistrany

4/9, 10/E

Dlouhodobé cenné papíry jiné než akcie, kromě finančních
derivátů, vydané PPF, rozdělené podle území protistrany

4/11–20/C

4/13–15, 18–20/B, D

Krátkodobé a dlouhodobé úvěry přijaté VI

4. čtvrtletí 2003

4. čtvrtletí 2005

4. čtvrtletí 2005 (kromě řádků
11 a 16: 4. čtvrtletí 2003)

Krátkodobé a dlouhodobé úvěry přijaté NFP a D+NISD od
rezidentských OFZ a PPF a nerezidentů

4. čtvrtletí 2005

1/1–6/A-E

Vklady NFS a PPF

4. čtvrtletí 2005

1/7–12/A-E

Krátkodobé a dlouhodobé cenné papíry jiné než akcie, kromě
finančních derivátů, vlastněné NFS a PPF

1/13–18/E

Krátkodobé a dlouhodobé úvěry, které poskytly PPF

ŘECKO

(*) Pokud jsou potřebné primární zdroje údajů k dispozici včas a každé čtvrtletí, dodrží Deutsche Bundesbank tento termín. Jinak je možné uplatnit čl. 8 odst. 3 těchto obecných zásad.
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Tabulka/řádek/sloupec

Popis časové řady

1/19–21/A-E

Kótované akcie vlastněné NFS a PPF

1/22–24/A-E

Účasti investičních fondů vlastněné NFS a PPF

1/25–27/A-E

Účasti fondů peněžního trhu vlastněné NFS a PPF

1/28–30/A-E

Předplacené pojistné a rezervy na nevyrovnané nároky v
držení NFS a PPF

2/1/C
2/2–4/C, E

Oběživo vydané VI
Závazky VI a PPF z vkladů

2/5–10/A-C, E

Krátkodobé a dlouhodobé cenné papíry vydané NFS a PPF

2/11–20/A-E

Krátkodobé a dlouhodobé úvěry přijaté NFS a PPF

2/21/B, E

Kótované akcie vydané NFP a PPF

2/22–24/B, E

Čistý podíl domácností na rezervách životního pojištění a na
rezervách penzijních fondů vytvořených NFP a PPF

2/25–27/E

Předplacené pojistné a rezervy na nevyrovnané nároky
vytvořené PPF

3/1–6/A-E

Vklady NFS a PPF

3/7–12/A-E

Krátkodobé a dlouhodobé cenné papíry jiné než akcie, kromě
finančních derivátů, vlastněné NFS a PPF

3/13–18/E

Krátkodobé a dlouhodobé úvěry, které poskytly PPF

3/19–21/A-E

Kótované akcie vlastněné NFS a PPF

3/22–24/A-E

Účasti investičních fondů vlastněné NFS a PPF

3/25–27/A-E

Účasti fondů peněžního trhu vlastněné NFS a PPF

3/28–30/A-E

Předplacené pojistné a rezervy na nevyrovnané nároky v
držení NFS a PPF

4/1/C
4/2–4/C, E

Oběživo vydané VI
Závazky VI a PPF z vkladů

4/5–10/A-C, E

Krátkodobé a dlouhodobé cenné papíry vydané NFS a PPF

4/11–20/A-E

Krátkodobé a dlouhodobé úvěry přijaté NFS a PPF

4/21/B, E

Kótované akcie vydané NFP a PPF

4/22–24/B, E

Čistý podíl domácností na rezervách životního pojištění a na
rezervách penzijních fondů vytvořených NFP a PPF

4/25–27/E

Předplacené pojistné a rezervy na nevyrovnané nároky
vytvořené PPF

17/sv. 1
První datum přenosu

17/sv. 1
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První datum přenosu

FRANCIE
1/1, 2/C

Vklady VI

3. čtvrtletí 2005

Vklady NFP a D+NISD u rezidentských OFZ

4. čtvrtletí 2005

1/5/A-E

Vklady NFS a PPF u rezidentských VI

3. čtvrtletí 2005

1/6/A-E

Vklady NFS a PPF u nerezidentů

4. čtvrtletí 2005 (s výjimkou
sloupce C: 3. čtvrtletí 2005)

Krátkodobé a dlouhodobé cenné papíry jiné než akcie, kromě
finančních derivátů, vlastněné NFS a PPF, rozdělené podle
území protistrany

4. čtvrtletí 2005 (s výjimkou
sloupce C: 3. čtvrtletí 2005)

Krátkodobé a dlouhodobé úvěry, které poskytly PPF

4. čtvrtletí 2005 (s výjimkou
řádků 13 a 16: 3. čtvrtletí
2004)

1/3/A, B, D

1/8, 9, 11, 12/A-E

1/13–18/E

1/23, 24/A-E

Účasti investičních fondů vlastněné NFS a PPF, rozdělené
podle území protistrany

1/26, 27/A-E

Účasti fondů peněžního trhu vlastněné NFS a PPF, rozdělené
podle území protistrany

1/28–30/A-E

Předplacené pojistné a rezervy na nevyrovnané nároky v
držení NFS a PPF

2/6, 7, 9, 10/A-C

Krátkodobé a dlouhodobé cenné papíry jiné než akcie, kromě
finančních derivátů, vydané NFS, rozdělené podle území
protistrany

2/5–7/E

Krátkodobé cenné papíry jiné než akcie, kromě finančních
derivátů, vydané PPF

2/9, 10/E

Dlouhodobé cenné papíry jiné než akcie, kromě finančních
derivátů, vydané PPF, rozdělené podle území protistrany

2/11–20/C

Krátkodobé a dlouhodobé úvěry přijaté VI

2/13–15, 18–20/A, B

Krátkodobé a dlouhodobé úvěry přijaté NFP od rezidentských
OFZ a PPF a nerezidentů

2/14, 15/E

Krátkodobé úvěry přijaté PPF od rezidentských PPF a nerezidentů

2/18–20/E

Dlouhodobé úvěry přijaté PPF od rezidentských OFZ a PPF a
nerezidentů

2/25–27/E

Předplacené pojistné a rezervy na nevyrovnané nároky v
držení PPF

3/1, 2/C
3/3/A, B, D
3/5/A-E

4. čtvrtletí 2005

4. čtvrtletí 2005 (s výjimkou
řádků 11, 14, 16 a 19: 3.
čtvrtletí 2005)
4. čtvrtletí 2005

Vklady VI

3. čtvrtletí 2005

Vklady NFP a D+NISD u rezidentských OFZ

4. čtvrtletí 2005

Vklady NFS a PPF u rezidentských VI

3. čtvrtletí 2005
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Tabulka/řádek/sloupec

3/6/A-E

3/8, 9, 11, 12/A-E

3/13–18/E

Popis časové řady

První datum přenosu

Vklady NFS a PPF u nerezidentů

4. čtvrtletí 2005 (s výjimkou
sloupce C: 3. čtvrtletí 2005)

Krátkodobé a dlouhodobé cenné papíry jiné než akcie, kromě
finančních derivátů, vlastněné NFS a PPF, rozdělené podle
území protistrany

4. čtvrtletí 2005 (s výjimkou
sloupce C: 3. čtvrtletí 2005)

Krátkodobé a dlouhodobé úvěry, které poskytly PPF

4. čtvrtletí 2005 (s výjimkou
řádků 13 a 16: 3. čtvrtletí
2004)

3/23, 24/A-E

Účasti investičních fondů vlastněné NFS a PPF, rozdělené
podle území protistrany

3/26, 27/A-E

Účasti fondů peněžního trhu vlastněné NFS a PPF, rozdělené
podle území protistrany

3/28–30/A-E

Předplacené pojistné a rezervy na nevyrovnané nároky v
držení NFS a PPF

4/6, 7, 9, 10/A-C

Krátkodobé a dlouhodobé cenné papíry jiné než akcie, kromě
finančních derivátů, vydané NFS, rozdělené podle území protistrany

4/5–7/E

Krátkodobé cenné papíry jiné než akcie, kromě finančních
derivátů, vydané PPF

4/9, 10/E

Dlouhodobé cenné papíry jiné než akcie, kromě finančních
derivátů, vydané PPF, rozdělené podle území protistrany

4/11–20/C

17/sv. 1

Krátkodobé a dlouhodobé úvěry přijaté VI

4. čtvrtletí 2005

4. čtvrtletí 2005 (s výjimkou
řádků 11, 14, 16 a 19: 3.
čtvrtletí 2005)

4/13–15, 18–20/A, B

Krátkodobé a dlouhodobé úvěry přijaté NFP od rezidentských
OFZ a PPF a nerezidentů

4. čtvrtletí 2005

4/14, 15/E

Krátkodobé úvěry přijaté PPF od rezidentských PPF a nerezidentů

4/18–20/E

Dlouhodobé úvěry přijaté PPF od rezidentských OFZ a PPF a
nerezidentů

4/25–27/E

Předplacené pojistné a rezervy na nevyrovnané nároky v
držení PPF

1/1–6/A-E

Vklady NFS a PPF

4. čtvrtletí 2003

1/7–12/A-E

Krátkodobé a dlouhodobé cenné papíry jiné než akcie, kromě
finančních derivátů, vlastněné NFS a PPF

4. čtvrtletí 2005

1/13–18/E

Krátkodobé a dlouhodobé úvěry, které poskytly PPF

IRSKO

1/19–21/A-E

Kótované akcie vlastněné NFS a PPF

4. čtvrtletí 2004

1/22–24/A-E

Účasti investičních fondů vlastněné NFS a PPF

4. čtvrtletí 2005

17/sv. 1

Úřední věstník Evropské unie
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První datum přenosu

1/25–27/A-E

Účasti fondů peněžního trhu vlastněné NFS a PPF

4. čtvrtletí 2004

1/28–30/A-E

Předplacené pojistné a rezervy na nevyrovnané nároky v
držení NFS a PPF

4. čtvrtletí 2005

Oběživo vydané VI

4. čtvrtletí 2003

2/1/C
2/2–4/C, E

Závazky VI a PPF z vkladů

2/5–10/A-C, E

Krátkodobé a dlouhodobé cenné papíry vydané NFS a PPF

2/11–20/A-E

Krátkodobé a dlouhodobé úvěry přijaté NFS a PPF

2/21/B, E

4. čtvrtletí 2005

Kótované akcie vydané NFP a PPF

2/22–24/B, E

Čistý podíl domácností na rezervách životního pojištění a na
rezervách penzijních fondů vytvořených NFP a PPF

2/25–27/E

Předplacené pojistné a rezervy na nevyrovnané nároky
vytvořené PPF

3/1–6/A-E

Vklady NFS a PPF

3/7–12/A-E

Krátkodobé a dlouhodobé cenné papíry jiné než akcie, kromě
finančních derivátů, vlastněné NFS a PPF

3/13–18/E

Krátkodobé a dlouhodobé úvěry, které poskytly PPF

4. čtvrtletí 2004

4. čtvrtletí 2005

3/19–21/A-E

Kótované akcie vlastněné NFS a PPF

4. čtvrtletí 2004

3/22–24/A-E

Účasti investičních fondů vlastněné NFS a PPF

4. čtvrtletí 2005

3/25–27/A-E

Účasti fondů peněžního trhu vlastněné NFS a PPF

4. čtvrtletí 2004

3/28–30/A-E

Předplacené pojistné a rezervy na nevyrovnané nároky v
držení NFS a PPF

4. čtvrtletí 2005

Oběživo vydané VI

4. čtvrtletí 2003

Závazky VI a PPF z vkladů

4. čtvrtletí 2004

4/5–10/A-C, E

Krátkodobé a dlouhodobé cenné papíry vydané NFS a PPF

4. čtvrtletí 2005

4/11–20/A-E

Krátkodobé a dlouhodobé úvěry přijaté NFS a PPF

4/1/C
4/2–4/C, E

4/21/B, E

Kótované akcie vydané NFP a PPF

4/22–24/B, E

Čistý podíl domácností na rezervách životního pojištění a na
rezervách penzijních fondů vytvořených NFP a PPF

4/25–27/E

Předplacené pojistné a rezervy na nevyrovnané nároky
vytvořené PPF

1/25, 27/A-D

Akcie fondů peněžního trhu vlastněné NFS a vydané nerezidenty

ITÁLIE

1/25–27/E

Účasti fondů peněžního trhu vlastněné PPF

1/28–30/E

Předplacené pojistné a rezervy na nevyrovnané nároky v
držení PPF

4. čtvrtletí 2003
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Tabulka/řádek/sloupec

Popis časové řady

2/14, 19/E

Krátkodobé a dlouhodobé úvěry přijaté PPF od rezidentských
PPF

2/22, 24/B, E

Čistý podíl domácností na rezervách životního pojištění a na
rezervách penzijních fondů vytvořených NFP a PPF vůči nerezidentů

3/25, 27/A-D

Účasti fondů peněžního trhu vlastněné NFS a vydané nerezidenty

3/25–27/E

Účasti fondů peněžního trhu vlastněné PPF

3/28–30/E

Předplacené pojistné a rezervy na nevyrovnané nároky v
držení PPF

4/14, 19/E

Krátkodobé a dlouhodobé úvěry přijaté PPF od rezidentských
PPF

4/22, 24/B, E

Čistý podíl domácností na rezervách životního pojištění a na
rezervách penzijních fondů vytvořených NFP a PPF vůči nerezidentů

17/sv. 1
První datum přenosu

LUCEMBURSKO (**)
1/1–6/A-E

Vklady NFS a PPF

1/7–12/A-E

Krátkodobé a dlouhodobé cenné papíry jiné než akcie, kromě
finančních derivátů, vlastněné NFS a PPF

1/13–18/E

Krátkodobé a dlouhodobé úvěry, které poskytly PPF

1/19–21/A-E

Kótované akcie vlastněné NFS a PPF

1/22–24/A-E

Účasti investičních fondů vlastněné NFS a PPF

1/25–27/A-E

Účasti fondů peněžního trhu vlastněné NFS a PPF

1/28–30/A-E

Předplacené pojistné a rezervy na nevyrovnané nároky v
držení NFS a PPF

2/1/C
2/2–4/C, E

Oběživo vydané VI
Závazky VI a PPF z vkladů

2/5–10/A-C, E

Krátkodobé a dlouhodobé cenné papíry vydané NFS a PPF

2/11–20/A-E

Krátkodobé a dlouhodobé úvěry přijaté NFS a PPF

2/21/B, E

4. čtvrtletí 2005

Kótované akcie vydané NFP a PPF

(**) Pokud jsou potřebné primární zdroje údajů k dispozici včas a každé čtvrtletí, dodrží Banque Centrale du Luxembourg tento termín pro běžné
a zpětné údaje. Jinak je možné uplatnit čl. 8 odst. 3 těchto obecných zásad.

17/sv. 1

Úřední věstník Evropské unie

CS
Tabulka/řádek/sloupec

Popis časové řady

2/22–24/B, E

Čistý podíl kapitál domácností na rezervách životního pojištění a penzijních fondů vytvořených NFP a PPF

2/25–27/E

Předplacené pojistné a rezervy na nevyrovnané nároky
vytvořené PPF

3/1–6/A-E

Vklady NFS a PPF

3/7–12/A-E

Krátkodobé a dlouhodobé cenné papíry jiné než akcie, kromě
finančních derivátů, vlastněné NFS a PPF

3/13–18/E

Krátkodobé a dlouhodobé úvěry, které poskytly PPF

3/19–21/A-E

Kótované akcie vlastněné NFS a PPF

3/22–24/A-E

Účasti investičních fondů vlastněné NFS a PPF

3/25–27/A-E

Účasti fondů peněžního trhu vlastněné NFS a PPF

3/28–30/A-E

Předplacené pojistné a rezervy na nevyrovnané nároky v
držení NFS a PPF

4/1/C
4/2–4/C, E

První datum přenosu

Oběživo vydané VI
Závazky VI a PPF z vkladů

4/5–10/A-C, E

Krátkodobé a dlouhodobé cenné papíry vydané NFS a PPF

4/11–20/A-E

Krátkodobé a dlouhodobé úvěry přijaté NFS a PPF

4/21/B, E
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Kótované akcie vydané NFP a PPF

4/22–24/B, E

Čistý podíl domácností na rezervách životního pojištění a na
rezervách penzijních fondů vytvořených NFP a PPF

4/25–27/E

Předplacené pojistné a rezervy na nevyrovnané nároky
vytvořené PPF

NIZOZEMSKO
1/1, 2/C

Vklady VI

1/6/A-E

Vklady NFS a PPF u nerezidentů

1/7–12/B-D

Krátkodobé a dlouhodobé cenné papíry jiné než akcie, kromě
finančních derivátů, vlastněné jednotlivými NFS

1/8, 9, 11, 12/A

Krátkodobé a dlouhodobé cenné papíry jiné než akcie, kromě
finančních derivátů, vlastněné NFS, rozdělené podle území
protistrany

1/19–21/B-E

Kótované akcie vlastněné jednotlivými NFS a PPF

1/20,21/A

Kótované akcie vlastněné NFS, rozdělené podle území protistrany

1/22, 24/A-D

Účasti investičních fondů vlastněné NFS a vydané nerezidenty

1/22–24/E

Účasti investičních fondů vlastněné PPF

4. čtvrtletí 2005
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Popis časové řady

1/25–27/A-D

Účasti fondů peněžního trhu vlastněné NFS a vydané nerezidenty

1/25–27/E

Účasti fondů peněžního trhu vlastněné PPF

1/25, 27/A

Účasti fondů peněžního trhu vlastněné NFS a vydané nerezidenty

1/29/B, D

Předplacené pojistné a rezervy na nevyrovnané nároky v
držení NFP a D+NISD vůči rezidentům

1/28–30/E

Předplacené pojistné a rezervy na nevyrovnané nároky v
držení PPF

2/6, 7, 9, 10/A-E

Krátkodobé a dlouhodobé cenné papíry jiné než akcie, kromě
finančních derivátů, vydané NFS a PPF, rozdělené podle území
protistrany

2/11, 12, 15-17, 20/C

Krátkodobé a dlouhodobé úvěry přijaté VI od rezidentů a
nerezidentů

2/13–20/E

Krátkodobé a dlouhodobé úvěry PPF

2/15, 20/A, B, D

Krátkodobé a dlouhodobé úvěry přijaté NFP a D+NISD od
nerezidentů

2/23, 24/E

Čistý podíl domácností na rezervách životního pojištění a na
rezervách penzijních fondů vytvořených PPF, rozdělený
podle území protistrany

2/26, 27/E

Předplacené pojistné a rezervy na nevyrovnané nároky
vytvořené PPF, rozdělené podle území protistrany

3/1, 2/C

Vklady VI

3/6/A-E

Vklady NFS a PPF u nerezidentů

3/7–12/B-D

Krátkodobé a dlouhodobé cenné papíry jiné než akcie, kromě
finančních derivátů, vlastněné jednotlivými NFS

3/8, 9, 11, 12/A

Krátkodobé a dlouhodobé cenné papíry jiné než akcie, kromě
finančních derivátů, vlastněné NFS, rozdělené podle území
protistrany

3/11, 12/E

Dlouhodobé cenné papíry jiné než akcie, kromě finančních
derivátů, vlastněné PPF, rozdělené podle území protistrany

3/19–21/B-E

Kótované akcie vlastněné jednotlivými NFS a PPF

3/20,21/A

Kótované akcie vlastněné NFS, rozdělené podle území protistrany

3/22, 24/A-D

Účasti investičních fondů vlastněné NFS a vydané nerezidenty

3/22–24/E
3/25–27/A-D

Účasti investičních fondů vlastněné PPF
Účasti fondů peněžního trhu vlastněné NFS a vydané nerezidenty

17/sv. 1
První datum přenosu

17/sv. 1

CS
Tabulka/řádek/sloupec

Úřední věstník Evropské unie
Popis časové řady

3/25–27/E

Účasti fondů peněžního trhu vlastněné PPF

3/25, 27/A

Účasti fondů peněžního trhu vlastněné NFS a vydané nerezidenty

3/29/B, D

Předplacené pojistné a rezervy na nevyrovnané nároky v
držení NFP a D+NISD vůči rezidentům

3/28–30/E

Předplacené pojistné a rezervy na nevyrovnané nároky v
držení PPF

4/6, 7, 9, 10/A-E

Krátkodobé a dlouhodobé cenné papíry jiné než akcie, kromě
finančních derivátů, vydané NFS a PPF, rozdělené podle území
protistrany

4/11, 12, 15-17, 20/C

Krátkodobé a dlouhodobé úvěry přijaté VI od rezidentů a
nerezidentů

4/13–20/E
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První datum přenosu

Krátkodobé a dlouhodobé úvěry přijaté PPF

4/15, 20/A, B, D

Krátkodobé a dlouhodobé úvěry přijaté NFP a D+NISD od
nerezidentů

4/23, 24/E

Čistý podíl domácností na rezervách životního pojištění a na
rezervách penzijních fondů vytvořených PPF, rozdělený
podle území protistrany

4/26, 27/E

Předplacené pojistné a rezervy na nevyrovnané nároky
vytvořené PPF, rozdělené podle území protistrany

RAKOUSKO
1/19–21/A-D
1/20, 21/E

2/11, 12, 16,17/C
3/19–21/A-D
3/20, 21/E

4/11, 12, 16, 17/C

Kótované akcie vlastněné NFS

4. čtvrtletí 2004

Kótované akcie vlastněné PPF, rozdělené podle území protistrany
Krátkodobé a dlouhodobé úvěry přijaté VI od rezidentů
Kótované akcie vlastněné NFS
Kótované akcie vlastněné PPF, rozdělené podle území protistrany
Krátkodobé a dlouhodobé úvěry přijaté VI od rezidentů

PORTUGALSKO
1/10, 11/B, D

Dlouhodobé cenné papíry vlastněné NFP a D+NISD a vydané
rezidenty

2. čtvrtletí 2005

1/19, 21/A-E

Kótované akcie vlastněné NFS a PPF a vydané nerezidenty

2. čtvrtletí 2004

1/20/B, D

Kótované akcie vlastněné NFP a D+NISD a vydané rezidenty

2. čtvrtletí 2005

1/25, 27/A-E

Účasti fondů peněžního trhu vlastněné NFS a PPF a vydané
nerezidenty

2. čtvrtletí 2004
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Rezervy penzijních fondů vytvořené NFP
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První datum přenosu

2. čtvrtletí 2005

3/10, 11/B, D

Dlouhodobé cenné papíry vlastněné NFP a D+NISD a vydané
rezidenty

3/19, 21/A-E

Kótované akcie vlastněné NFS a PPF a vydané nerezidenty

2. čtvrtletí 2004

3/20/B, D

Kótované akcie vlastněné NFP a D+NISD a vydané rezidenty

2. čtvrtletí 2005

3/25, 27/A-E

Účasti fondů peněžního trhu vlastněné NFS a PPF a vydané
nerezidenty

2. čtvrtletí 2004

Rezervy penzijních fondů vytvořené NFP

2. čtvrtletí 2005

Vklady D+NISD u nerezidentů

4. čtvrtletí 2005

4/22–24/B
FINSKO
1/6/A, D
1/19, 21/A-E

Kótované akcie vlastněné NFS a PPF a vydané nerezidenty

1/22, 24/A-E

Účasti investičních fondů vlastněné NFS a PPF a vydané nerezidenty

1/25, 27/A-E

Účasti fondů peněžního trhu vlastněné NFS a PPF a vydané
nerezidenty

1/28, 30/E

Předplacené pojistné a rezervy na nevyrovnané nároky v
držení PPF vůči nerezidentů

2/11–15/A-E

Krátkodobé úvěry přijaté NFS a PPF

4. čtvrtletí 2004

2/16, 17/C

Dlouhodobé úvěry přijaté VI od rezidentů

4. čtvrtletí 2005

2/20/A, D

Dlouhodobé úvěry přijaté D+NISD od nerezidentů

3/6/A, D

Vklady D+NISD u nerezidentů

3/19, 21/A-E

Kótované akcie vlastněné NFS a PPF a vydané nerezidenty

3/22, 24/A-E

Účasti investičních fondů vlastněné NFS a PPF a vydané nerezidenty

3/25, 27/A-E

Účasti fondů peněžního trhu vlastněné NFS a PPF a vydané
nerezidenty

3/28, 30/E

Předplacené pojistné a rezervy na nevyrovnané nároky v
držení PPF vůči nerezidentů

4/11–15/A-E

Krátkodobé úvěry přijaté NFS a PPF

4. čtvrtletí 2004

4/16, 17/C

Dlouhodobé úvěry přijaté VI od rezidentů

4. čtvrtletí 2005

4/20/A, D

Dlouhodobé úvěry přijaté D+NISD od nerezidentů

17/sv. 1

Úřední věstník Evropské unie

CS
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2. Zpětné údaje (1)
Tabulka/řádek/sloupec

Popis časové řady

Časové rozpětí

První datum
přenosu

IRSKO
1/1–6/A-E

Vklady NFS a PPF

od 4. čtvrtletí 1997
do 1. čtvrtletí 2003

2. čtvrtletí 2005

1/19–21/A-E

Kótované akcie vlastněné NFS a PPF

od 4. čtvrtletí 1997
do 1. čtvrtletí 2004

4. čtvrtletí 2005

1/25–27/A-E

Účasti fondů peněžního trhu vlastněné NFS a PPF
od 4. čtvrtletí 1997
do 1. čtvrtletí 2003

2. čtvrtletí 2005

od 4. čtvrtletí 1997
do 1. čtvrtletí 2004

4. čtvrtletí 2005

Oběživo vydané VI

od 4. čtvrtletí 1997
do 1. čtvrtletí 2003

2. čtvrtletí 2005

Závazky VI a PPF z vkladů

od 4. čtvrtletí 1997
do 1. čtvrtletí 2004

4. čtvrtletí 2005

1/1–6/A-E

Vklady NFS a PPF

od 4. čtvrtletí 1997
do 1. čtvrtletí 1999

4. čtvrtletí 2004

1/7–12/A-E

Krátkodobé a dlouhodobé cenné papíry jiné než akcie,
kromě finančních derivátů, vlastněné NFS a PPF

1/19–21/E

Kótované akcie vlastněné PPF

2/1/C
2/2–4/C, E

Oběživo vydané VI
Závazky VI a PPF z vkladů

2/22–24/B, E

Čistý podíl domácností na rezervách životního pojištění a na rezervách penzijních fondů vytvořených NFP
a PPF

2/25–27/E

Předplacené pojistné a rezervy na nevyrovnané nároky
vytvořené PPF

3/1–6/A-E

Vklady NFS a PPF

3/19–21/A-E

Kótované akcie vlastněné NFS a PPF

3/25–27/A-E

Účasti fondů peněžního trhu vlastněné NFS a PPF

4/1/C

4/2–4/C, E

RAKOUSKO

1/22–24/A-E

Účasti investičních fondů vlastněné NFS a PPF

1/25–27/A-E

Účasti fondů peněžního trhu vlastněné NFS a PPF

2/1/C

Oběživo vydané VI

2/5–10/A-E

Krátkodobé a dlouhodobé cenné papíry vydané NFS a
PPF

2/13–15, 18–20/A-E

Krátkodobé a dlouhodobé úvěry přijaté NFS a PPF od
rezidentských OFZ a PPF a nerezidentů

(1)

Odchylky pro zpětné údaje, pokud nejsou k dispozici běžné údaje.

270

Úřední věstník Evropské unie

CS

Tabulka/řádek/sloupec

Popis časové řady

2/21/B, E

Kótované akcie vydané NFP a PPF

3/1–6/A-E

Vklady NFS a PPF

3/7–12/A-E

Krátkodobé a dlouhodobé cenné papíry jiné než akcie,
kromě finančních derivátů, vlastněné NFS a PPF

3/19–21/E

Kótované akcie vlastněné PPF

3/22–24/A-E

Účasti investičních fondů vlastněné NFS a PPF

3/25–27/A-E

Účasti fondů peněžního trhu vlastněné NFS a PPF

4/1/C

Oběživo vydané VI

4/5–10/A-E

Krátkodobé a dlouhodobé cenné papíry vydané NFS a
PPF

4/13–15, 18–20/A-E

Krátkodobé a dlouhodobé úvěry přijaté NFS a PPF od
rezidentských OFZ a PPF a nerezidentů

4/21/B, E

Kótované akcie vydané NFP a PPF

17/sv. 1

Časové rozpětí

První datum
přenosu

