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1. Informácie o banke a pobočke zahraničnej banky, o ich činnosti a
o opatreniach na nápravu a pokutách, ktoré im boli uložené
1.1 Organizačná schéma, počet zamestnancov, vedúcich zamestnancov
Platná k 31. 12. 2017

PŘEDSTAVENSTVO J&T BANKA

Kancelář předsedy
představenstva

Top Management

ÚSEK OBCHODU
Odbor China Desk

Odbor vedení banky

Odbor Poradci

Odbor vnitřního
auditu a kontroly

Oddělení
Poradci 1
Oddělení
Poradci 2

Oddělení
Poradci 3

Odbor marketingu
ČR

ÚSEK FINANČNÍCH TRHŮ
DIVIZE
ÚVĚROVÝCH
OBCHODŮ ČR

DIVIZE
OBCHODU ČR

DIVIZE
FINANČNÍCH
TRHŮ

Odbor Rozvoj a
podpora obchodu
ČR

Oddělení Investiční
centrum

Oddělení
Back office

ÚSEK FINANČNÍ

ÚSEK PROVOZU
Odbor procesního a
projektového řízení

ÚSEK ŘÍZENÍ RIZIK
DIVIZE ŘÍZENÍ
RIZIK A SPRÁVY
AKTIVNÍCH
OBCHODŮ

ÚSEK SPRÁVNÍ

ÚSEK SR
Odbor vedenÍ
Úseku SR

DIVIZE PROVOZU
ČR

DIVIZE
INFORMAČNÍCH
SYSTÉMŮ

Oddělení
podpory Family
office

Odbor Infrastruktura
a podpůrné systémy

Odbor treasury

Odbor řízení rizik

Odbor právní ČR

Odbor finančních
trhů ČR - cizí účet

Odbor bankovního
provozu a
mezinárodního
bankovnictví ČR

Oddělení
Databáze

Oddělení řízení
likvidity

Odbor řízení
kreditních rizik

Odbor právní SR

Odbor Komfort SR

Expozitura Košice

Oddělení
Podpora obchodu

Odbor finančních
trhů ČR - vlastní
účet

Oddělení
bankovního provozu

Oddělení
Podpůrné aplikace

Odbor finančních
analýz

Odbor administrace
aktivních obchodů
ČR

Odbor compliance a
AML

Oddělení
prémiového
bankovnictví

Odbor privátního
bankovnictví ČR

Odbor finančních
trhů SR

Odbor Zákaznická a
interní rozhraní

Odbor ekonomický
ČR

Odbor administrace
aktivních obchodů
SR

Odbor marketingu a
komunikace SR

Odbor Front office
SR

Oddělení
privátního
bankovnictví 1

Odbor správy
klientských portfolií

Oddělení
privátního
bankovnictví 2

Oddělení
mezinárodního
bankovnictví
Oddělení
platebních karet,
internetového
bankovnictví a back
office Clear Deal

Oddělení
procesního a
produktového řízení
SR

Odbor Research

Oddělení
privátního
bankovnictví 3

Odbor bezpečnosti

Odbor Back office
finančních trhů ČR

Odbor nových emisí

Oddělení
ePortal

Odbor Podpora
reportingu
Oddělení
finančního
reportingu

Oddělení
privátního
bankovnictví 4

Oddělení
provozního
reportingu

Oddělení
privátního
bankovnictví 5

Odbor Bankovní
aplikace

Oddělení
Russian Desk

Oddělení
Bankovní a
informační systém

Pobočka Brno

Oddělení
Finanční a OCP
systémy

Pobočka Ostrava

Odbor IS/ IT
Governance

DIVIZE FINANČNÍ

DIVIZE
SPRÁVNÍ

DIVIZE
OBCHODU SR

DIVIZE PROVOZU
SR

Odbor privátního
bankovnictví SR

Expozitura Vysoké
Tatry

Odbor Magnus

Oddělení účetní

Odbor Business Call
centrum SR

Oddělení
výkaznictví

Odbor ekonomický
SR

Oddělení účetní

Oddělení
výkaznictví

Odbor Back office
SR

Oddělení Back office
Komfort

Oddělení Back office
PrB a PB
Oddělení
platebních karet a
internetového
bankovnictví
Oddělení Komfort
linka

Odbor Back office
finančních trhů SR

Odbor Klientské
centrum ČR

Odbor externího
prodeje ČR
Oddělení
front office externího
prodeje
Oddělení
podpory externího
prodeje

Celkový počet zamestnancov podľa evidenčného stavu k 31. 12. 2017: 149
Počet vedúcich zamestnancov podľa evidenčného stavu k 31. 12. 2017: 7

1.2 Dátum zápisu do obchodného registra, dátum udelenia bankového povolenia a
dátum skutočného začiatku vykonávania povolených bankových činností
Dátum zápisu do obchodného registra: 23. 11. 2005
Dátum udelenia bankového povolenia: Oznámenie Národnej banky Slovenska o podmienkach
pôsobenia pobočky na území Slovenskej republiky na základe jedného bankového povolenia
v súlade s § 12 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
bolo vydané dňa 04. 11. 2005.

Dátum I. rozšírenia bankového povolenia: Oznámenie NBS podľa článku 26 smernice č.
2006/48/ES týkajúce sa rozšírenia oprávnenia na vykonávanie bankových činností
prostredníctvom pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej republiky zo dňa 24. 07. 2007.
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Dátum II. rozšírenia bankového povolenia: Oznámenie Národnej banky Slovenska podľa článku
26 Smernice č. 2006/48/ES týkajúce sa rozšírenia oprávnenia na vykonávanie bankových činností
prostredníctvom pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej republiky zo dňa 22. 02. 2008.
Dátum III. rozšírenia bankového povolenia: Oznámenie Národnej banky Slovenska podľa článku 26
Smernice č. 2006/48/ES týkajúce sa rozšírenia oprávnenia na vykonávanie bankových činností
prostredníctvom pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej republiky zo dňa 24. 06. 2009.
Dátum IV. rozšírenia bankového povolenia: Oznámenie Národnej banky Slovenska podľa článku 26
Smernice č. 2006/48/ES týkajúce sa rozšírenia oprávnenia na vykonávanie bankových činností
prostredníctvom pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej republiky zo dňa 22. 11. 2010.

Dátum začatia vykonávania povolených bankových činností: 06. 03. 2006
Zoznam činností vykonávaných podľa udeleného povolenia
K 31. 12. 2017 J&T Banka, a.s., pobočka zahraničnej banky vykonávala nasledovné činnosti:
a) prijímanie vkladov od verejnosti,
b) poskytovanie úverov,
c) platobný styk a zúčtovanie,
d) poskytovanie záruk,
e) vydávanie a správa platobných prostriedkov,
f) obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klientov s:
1. nástrojmi peňažného trhu (šeky, zmenky, vkladové listy, atď.);
2. devízami;
3. finančnými termínovanými obchodmi (futures) a opciami;
4. kurzovými a úrokovými nástrojmi;
5. prevoditeľnými cennými papiermi;
g) poskytovanie bankových informácií,
h) úschova a správa cenných papierov,
i) účasť na emisiách cenných papierov a poskytovanie s tým spojených služieb,
j) sprostredkovanie na peňažnom trhu,
k) úschova cenností,
l) služby súvisiace s bezpečnostnými schránkami (safecustody)
m) služby člena Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.
n) poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb
Zoznam povolených činností, ktoré sa nevykonávajú
K 31. 12. 2017 J&T Banka, a.s., pobočka zahraničnej banky nevykonávala nasledovné
povolené činnosti:
a) finančný prenájom (finančný lízing),
b) poradenstvo podnikom v otázkach kapitálovej štruktúry, odvetvovej stratégie a
podobne a poradenstva a služby v otázkach zlúčenia a splynutia a kúpy podnikov,
c) správa portfólia (portfolio management a poradenstvo),
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Zoznam činností, ktorých vykonávanie bolo príslušným orgánom obmedzené,
dočasne pozastavené alebo zrušené
J&T Banka, a.s., pobočka zahraničnej banky nemá činnosti obmedzené, pozastavené
alebo zrušené.

Citácia výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bolo uložené opatrenie na
nápravu v priebehu kalendárneho štvrťroka
J&T Banke, a.s., pobočke zahraničnej banky nebolo uložené právoplatné rozhodnutie, ktorým
bolo uložené opatrenie na nápravu.
Citácia výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bola uložená pokuta v
priebehu kalendárneho štvrťroka
J&T Banke, a.s., pobočke zahraničnej banky nebolo uložené právoplatné rozhodnutie, ktorým
bola uložená pokuta.
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Kontakty
J & T BANKA, a. s.,
Pobočka zahraničnej banky
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Dvořákovo nábrežie 8
811 02 BRATISLAVA
Tel .: + 421 259 418 111
Fax: + 421 259 418 115
www.jtbanka.sk
IČO 35964693
DIČ 2022092710
Zapísaná v OR vedenom OS v Bratislave I,
Oddiel Po, vložka 1320/B
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