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BA0146Kód: ORGSLBAAkronym:

00

03

04

06

09

10

Výčet položek číselníku:

 POPIS ČÍSELNÍKU

Centrála vykazujícího subjektu

Zastoupení

Pobočka vykazujícího subjektu v ČR

Pobočka vykazujícího subjektu v zahraničí

Pobočka zahraničního vykazujícího subjektu

Organizační jednotka  vykazujícího subjektu I. stupně

Kód Název položky

Ústředí banky nebo ústředí (vedení) pobočky zahraniční banky
v ČR. Zahrnuje i vrcholové organizační útvary (příp.
organizační jednotky) centrály banky, resp. jejich vedení,
zřízené centrálou banky pro vrcholové řízení organizačních
jednotek stejného věcného zaměření. Jedná se např. o
bankovní divizi, spořitelní divizi, divizi investičního
bankovnictví, obchodní divizi apod.

Zastoupení vykazujícího subjektu v zahraničí, které
nevykonává činnosti vykazujícího subjektu  ani jiné obchodní
činnosti. Použije se pro samostatné zastoupení tuzemského
vykazujícího subjektu mimo ČR.

Pobočkou banky se rozumí veškerá obchodní místa banky  nebo
pobočky zahraniční banky na území ČR s vyjímkou centrály
banky.

Pobočkou banky v zahraničí se rozumí obchodní místa
tuzemských bank na území mimo ČR.

Základní obchodní místo  banky přímo řízené ústředím banky
nebo PZB v ČR, které  poskytuje bankovní služby v rozsahu
celé obchodní nabídky.
Jedná se obvykle o pobočky, popř. filiálky přímo řízené
ústředím. Ve vícestupňové organizační struktuře obchodních
míst banky je to zpravidla pobočka vyššího typu, často s
regionální působností (event. regionální vrcholová
organizační jednotka banky), která řídí podřízené
organizační jednotky II. stupně, popř. přímo řídí i jiná
detašovaná bankovní pracoviště. Zahrnuje i analogická
základní obchodní místa s  jiným názvem a s komplexní
obchodní nabídkou banky, která jsou přímo řízena ústředím
banky nebo pobočky zahraniční banky v ČR. Zahrnuje rovněž i
jediné nebo hlavní obchodní místo ( a případné místně
oddělené ústředí) pobočky tuzemské zahraniční banky v
zahraničí. Neobsahuje jiná detašovaná bankovní pracoviště.

Organizační složky bank a jiných právnických osobNázev:

P0246 Typ organizační složky vykazujícího subjektu
Použití číselníku v parametrech:

Účelově zformulované strukturní či organizační složky (části) bank nebo
nebankovních subjektů pro formalizaci popisu jejich vztahu ke sledovaným jevům,
resp. údajům (např.  typ sledovaného objektu apd.).

Charakteristika:

Poznámka:
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BA0146Kód: ORGSLBAAkronym:

11

12

14

19

Organizační jednotka  vykazujícího subjektu II.stupně

Organizační jednotka  vykazujícího subjektu III. stupně

Jiné detašované pracoviště vykazujícího subjektu

Organizační jednotka VS s odlišným oborem činnosti

Kód Název položky

Obchodní místo banky, které zpravidla poskytuje pouze běžné
a některé speciální bankovní služby vybrané v rozsahu  celé
obchodní nabídky banky. 
     Jedná se obvykle o pobočky nižšího typu a filiálky v ČR
i v zahraničí, případně expozitury nebo jednatelství
obdobného charakteru, které jsou řízeny bankovní organizační
jednotkou I. stupně (tj. nikoliv přímo ústředím banky nebo
PZB v ČR).       Zahrnuje i obchodní místa banky s obdobným
rozsahem poskytovaných bankovních služeb (tj. poskytující
běžné a některé speciální bankovní služby), která jsou přímo
řízena centrálou.
     Ve vícestupňové organizační struktuře obchodních míst
banky může  organizační jednotka II. stupně : 
--  řídit podřízené organizační jednotky III. stupně, popř.
přímo jiná detašovaná bankovní pracoviště,
 -- poskytovat bankovní služby až v rozsahu celé obchodní
nabídky, ale zpravidla s omezenou rozhodovací pravomocí
(ponechanou ve větším rozsahu nebo převážně na vyšším
organizačním stupni).

 Neobsahuje jiná detašovaná bankovní pracoviště.

    Obchodní místo banky, které zpravidla poskytuje pouze
omezené (základní) bankovní služby vybrané z rozsahu celé
obchodní obchodní nabídky banky, bez speciálních služeb.
    Jedná se obvykle o expozitury nebo jednatelství, popř.
analogická obchodní místa obdobného charakteru s jiným
názvem,  která jsou řízena bankovní organizační jednotkou
II. stupně.  Zahrnuje i obchodní místa banky s odpovídajícím
 omezením rozsahu poskytovaných bankovních služeb, která
jsou přímo řízena bankovní organizační jednotkou I. stupně,
případně centrálou. 
Neobsahuje jiná detašovaná pracoviště.

Jiné místně oddělené pracoviště banky vykonávající bankovní
činnost obchodní, konzultační nebo zprostředkující povahy,
které nespadá rozsahem a povahou činnosti do organizačních
složek banky uvedených v položkách 1 až 5 a je podřízené
bankovní organizační jednotce nebo centrále banky nebo
ústředí, popř. jiné organizační jednotce pobočky zahraniční
banky. Jedná se např. o samostatně umístěnou směnárnu,
reprezentaci v ČR bez obchodní činnosti podřízenou pobočce
zahraniční banky apod.

  Organizační jednotka banky zajišťující výkon specifického
uceleného souboru činností, resp. služeb jiných než bankovní
služby a činnosti podle paragrafu 1 zákona č. 21/1992 Sb., o
bankách, ve znění pozdějších předpisů. 
  Jedná se relativně o samostatné organizační složky banky s
rozsahem činnosti a pracovním režimem přesahujícím rámec
organizačního útvaru centrály nebo vedení bankovní
organizační jednotky . Jedná se např. o hospodářské služby,
informační služby za použití výpočetní techniky apod. Obecně
bývá označována jako účelová organizační jednotka.
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4.0 PlatnýStav: 01.01.2009Platnost od:
ČNBZdroj:  ing. Zámečníková / odb. 418Garant:

21

23

24

S_ORGCEN

S_ORJED

S_ORJEDAC

S_ORJEDBC

Verze:

Nebankovní subjekt za ČR (zrušit)

Organizační jednotky bez centrály

Organizační jednotky bez centrály a bez reprezentace

Organizační jednotky  vykazujících subjektů včetně centrály

Za org. jednotky  I. a II. stupně bez rozliš. sídla

Za org. jednotky vykazujícího subjektu včetně centrály VS

Za organizační jednotky bez centrály ( bankovnictví)

Kód Název položky

Jiná právnická osoba než banka nebo fyzická osoba podnikatel
v rozsahu činností a částí (složek) v ČR.

Zahrnuje všechny organizační jednotky vykazujícího subjektu
bez centrály a včetně zastoupení vykazujícího subjektu mimo
ČR.
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KATALOG ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU

Verze StavKód Členění

BA0146

Název členění

Kód: Organizační složky bank a jiných právnických osobNázev:

CORGDZ

CORJED

Organizační jednotky, centrála a reprezentace

Organizační jednotky bank včetně centrály

2.0

1.0

20

20

01.01.2009

30.04.2000

Platnost od
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CORGDZKód: CORGDZAkronym:

Organizační jednotky, centrála a reprezentaceNázev:

Organizační složky bank a jiných právnických osobPro Číselník:
Charakteristika:

BA0146

Položky:

S_ORGCEN - Organizační jednotky  vykazujících subjektů včetně centrály
    00 - Centrála vykazujícího subjektu
    23 - Organizační jednotky bez centrály
        24 - Organizační jednotky bez centrály a bez reprezentace
        03 - Zastoupení

Kód - Název

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

Verze:

Poznámka:

 POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU
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CORJEDKód: CORJEDAkronym:

Organizační jednotky bank včetně centrályNázev:

Organizační složky bank a jiných právnických osobPro Číselník:
Charakteristika:

BA0146

Položky:

S_ORJEDAC - Za org. jednotky vykazujícího subjektu včetně centrály VS
    00 - Centrála vykazujícího subjektu
    S_ORJEDBC - Za organizační jednotky bez centrály ( bankovnictví)
        S_ORJED - Za org. jednotky  I. a II. stupně bez rozliš. sídla
            10 - Organizační jednotka  vykazujícího subjektu I. stupně
            11 - Organizační jednotka  vykazujícího subjektu II.stupně
        12 - Organizační jednotka  vykazujícího subjektu III. stupně
        14 - Jiné detašované pracoviště vykazujícího subjektu
        03 - Zastoupení
        19 - Organizační jednotka VS s odlišným oborem činnosti

Kód - Název

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

Verze:

Poznámka:

 POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU
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KATALOG DOMÉN NAD ČÍSELNÍKEM

Verze StavKód domény

BA0146

Název domény

Kód: Organizační složky bank a jiných právnických osobNázev:

D_23_1

D_S_ORGCEN_1

D_S_ORJED1

D_S_ORJEDAC1

D_S_ORJEDBC1

ZORJEDAC

ZPOCORJ

Organizační jednotky bez centrály

Organizační jednotky  DZ včetně centrály

Za org. jednotky  I. a II. stupně bez rozliš. sídla

Za org. jednotky banky včetně centrály banky

Za organizační jednotky bez centrály

Organizační jednotky vykazujícího subjektu vč. centrály

Počet organizačních jednotek

1.0

2.0

1.0

1.0

1.0

2.0

2.0

20

20

20

20

20

20

20

01.01.2009

01.01.2009

30.04.2000

30.04.2000

30.04.2000

01.01.2009

01.01.2009

Platnost od
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D_23_1

D_S_ORGCEN_1

Kód:

Kód:

Organizační jednotky bez centrály

Organizační jednotky  DZ včetně centrály

Akronym:

Akronym:

1.0

2.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.01.2009

01.01.2009

Platnost od:

Platnost od:

Zdroj:

Zdroj:

 / 

 / 

Garant:

Garant:

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Verze:

Verze:

Poznámka

Poznámka

Odvozena z číselníku:

Odvozena z číselníku:

BA0146 - Organizační složky bank a jiných právnických osob

BA0146 - Organizační složky bank a jiných právnických osob

Organizační jednotky bez centrály

Organizační jednotky  DZ včetně centrály

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Organizační jednotky bez centrály

Organizační jednotky  vykazujících subjektů včetně
centrály

CORGDZ

CORGDZ

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Organizační jednotky bez centrály a bez reprezentace
Zastoupení

Centrála vykazujícího subjektu
Organizační jednotky bez centrály

23

S_ORGCEN

24
03

00
23

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_S_ORJED1

D_S_ORJEDAC1

Kód:

Kód:

Za org. jednotky  I. a II. stupně bez rozliš. sídla

Za org. jednotky banky včetně centrály banky

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

30.04.2000

30.04.2000

Platnost od:

Platnost od:

Zdroj:

Zdroj:

 / 

 / 

Garant:

Garant:

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Verze:

Verze:

Poznámka

Poznámka

Odvozena z číselníku:

Odvozena z číselníku:

BA0146 - Organizační složky bank a jiných právnických osob

BA0146 - Organizační složky bank a jiných právnických osob

Za org. jednotky  I. a II. stupně bez rozliš. sídla

Za org. jednotky banky včetně centrály banky

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně

Součtová položka k doméně

Název

Název

Členění

Členění

Σ

Σ

Za org. jednotky  I. a II. stupně bez rozliš. sídla

Za org. jednotky vykazujícího subjektu včetně
centrály VS

CORJED

CORJED

Σ

Σ

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Organizační jednotka  vykazujícího subjektu I. stupně
Organizační jednotka  vykazujícího subjektu II.stupně

Centrála vykazujícího subjektu
Za organizační jednotky bez centrály ( bankovnictví)

S_ORJED

S_ORJEDAC

10
11

00
S_ORJEDBC

Kód

Kód

Kód

Kód
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D_S_ORJEDBC1

ZORJEDAC

Kód:

Kód:

Za organizační jednotky bez centrály

ZORJEDAC

Akronym:

Akronym:

1.0

2.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

30.04.2000

01.01.2009

Platnost od:

Platnost od:

Zdroj:

Zdroj:

 / 

 / 

Garant:

Garant:

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Verze:

Verze:

Poznámka

Poznámka

Výčet položek domény
Název Členění
Organizační jednotky  vykazujících subjektů včetně
centrály
Centrála vykazujícího subjektu
Organizační jednotky bez centrály

CORGDZ

CORGDZ
CORGDZ

Σ
Σ

Odvozena z číselníku:

Odvozena z číselníku:

BA0146 - Organizační složky bank a jiných právnických osob

BA0146 - Organizační složky bank a jiných právnických osob

Za organizační jednotky bez centrály

Organizační jednotky vykazujícího subjektu vč. centrály

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně
Název Členění Σ
Za organizační jednotky bez centrály (
bankovnictví)

CORJED Σ

Výčet položek domény
Název
Za org. jednotky  I. a II. stupně bez rozliš. sídla
Organizační jednotka  vykazujícího subjektu III. stupně
Jiné detašované pracoviště vykazujícího subjektu
Zastoupení
Organizační jednotka VS s odlišným oborem činnosti

S_ORGCEN

 00
 23

S_ORJEDBC

S_ORJED
12
14
03
19

Kód

Kód

Kód
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ZPOCORJKód:

ZPOCORJAkronym:

2.0 PlatnýStav: 01.01.2009Platnost od:
Zdroj: / Garant:

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Verze:

Poznámka

Výčet položek domény
Název Členění
Organizační jednotky bez centrály
Zastoupení

CORGDZ
CORGDZ

Σ

Odvozena z číselníku:
BA0146 - Organizační složky bank a jiných právnických osob

Počet organizačních jednotekNázev:

Charakteristika:

23
 03

Kód
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