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Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen
ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v
této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO
navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech
záležitostech týkajících se normalizace v elektrotechnice.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování.
Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75% z hlasujících členů.

 

Mezinárodní norma ISO 6166 byla připravena technickou komisí ISO/TC 68, Bankovnictví a související
finanční služby, Subkomise SC 4, Cenné papíry.

 

Toto páté vydání ruší a nahrazuje čtvrté vydání (ISO 6166:1987) a je jeho technickou revizí.

 

Přílohy A, B a C jsou nedílnou součástí této mezinárodní normy. Příloha D je pouze informativní.
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Úvod

 

S rychlým rozvojem mezinárodního obchodu s cennými papíry narůstá potřeba obecně použitelného
mezinárodního identifikačního čísla cenných papírů (ISIN).

 

V době publikování této normy neexistoval žádný celosvětový systém číslování. Země s vysoce
rozvinutým obchodem s cennými papíry identifikují emise cenných papírů pomocí kódových čísel,
která za hranicemi dotyčné země nemají žádný význam. Jinými slovy, cenné papíry stejné emise jsou
identifikovány pomocí různých čísel v zemi, kde jsou fyzicky přítomny a/nebo zaregistrovány.

Výsledkem této situace je fakt, že národní čísla nelze použít při zahraničních transakcích.

 

Mezinárodně použitelný systém číslování díky svému velkému racionalizačnímu efektu podstatně
usnadňuje a podporuje mezinárodní obchod s cennými papíry. Takový systém tato mezinárodní norma



poskytuje.

 

Při přípravě této mezinárodní normy bylo snahou uchovat národní systémy v maximálním možném
rozsahu a to nejen kvůli rutinnímu provozu a cenné zkušenosti získané v této oblasti, ale také s cílem
usnadnit zavedení systému. Kromě toho je zaměřena na vytvoření systému, který lze snadno
aplikovat na mezinárodní úrovni, a na založení informační sítě, která zajistí, aby byla požadovaná
informace k dispozici okamžitě kdekoli na světě.

 

1   Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma určuje jednotnou strukturu pro mezinárodní identifikační čísla cenných
papírů (ISIN). Je určena pro použití v jakékoli aplikaci v obchodování s cennými papíry a jejich správě.

 

-- Vynechaný text --


