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170 

Samostatný odbor 

ochrany spotřebitele 

560 

Sekce regulace a 

analýz finančního 

trhu 

580 

Sekce dohledu nad 

finančním trhem 

570 

Sekce licenčních a 

sankčních řízení  

561 

Odbor regulace 

finančního trhu 

586 

Odbor dohledu 

obezřetnosti 

571 

Odbor licenční 

587 

Odbor dohledu 

odborné péče 

573 

Odbor sankčních 

řízení 

562 

Odbor mezinárodní 

spolupráce na 

finančním trhu 

563 

Odbor podpory 

dohledu 

588 

Odbor kontroly 

obezřetnosti 

572 

Odbor cenných 

papírů a 

regulovaných trhů 

589 

Odbor kontroly 

odborné péče 

prof. Ing. Kamil Janáček, 

CSc. 

člen bankovní rady ČNB 

doc. Ing. Lubomír Lízal, 

Ph.D. 

člen bankovní rady ČNB 

Ing. Pavel Řežábek, 

Ph.D. 

člen bankovní rady ČNB 

Ing. Eva Zamrazilová, 

CSc.  

členka bankovní rady ČNB 

Ing. Miroslav Singer, 

Ph.D. 

guvernér 

prof. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, 

Ph.D. 

viceguvernér 

Ing. Mojmír Hampl, MSc., 

Ph.D. 

viceguvernér 

Bankovní rada 

Příloha č. 1: Organizační schéma české dohledové instituce 

Zdroj: ČNB (2010a)  
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Příloha č. 2: Organizační schéma slovenské dohledové instituce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výkonný ředitel útvaru dohledu nad finančním trhem 

Odbor dohledu nad 

bankovnictvím a platebními 

službami 

Odbor dohledu nad trhem cenných 

papírů, pojišťovnictvím a 

důchodovým spořením 

 

Oddělení 

dohledu nad 

bankami 

s pokročilým 

přístupem k 

riziku 

Povolovací 

oddělení 

Oddělení dohledu 

nad bankami se 

standardizovaným 

přístupem k riziku, 

nad platebními 

službami a 

devizového dohledu 
Oddělení konání 

prvního stupně 

Oddělení 

dohledu nad 

trhem cenných 

papírů a 

důchodovým 

spořením 

Povolovací 

oddělení 

Oddělení dohledu nad 

pojišťovnictvím, 

finančním 

zprostředkováním a 

finančním 

poradenstvím 

Oddělení konání 

prvního stupně 

Odbor regulace a 

finančních analýz 

Oddělení regulace 

bankovnictví a 

platebních služeb 

Oddělení regulace trhu 

cenných papírů a 

důchodového spoření 

Oddělení analýz 

z hlediska 

obezřetnosti na 

makroúrovni 

Oddělení regulace 

pojišťovnictví 

Oddělení finančních 

modelů a informační 

podpory 

Oddělení ochrany 

finančních 

potřebitelů 

Zdroj: NBS (2011)  
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Předseda 

Andrzej Jakubiak 

Místopředseda 
Wojciech Kwaśniak 

kancelář 

Komise 

Oddělení firemních 

investic a 

infrastruktury. 

Kapitálový trh.  

Oddělení pojištění 

Oddělení veřejných 

nabídek a 

finančních 

informací 

Oddělení dohledu 

bankovního sektoru 

Oddělení 

investičních fondů 

Právní oddělení 

Oddělení 

managementu a 

lidských zdrojů 

Oddělení kontroly 

pojištění 

Oddělení dohledu 

pojišťoven 

Oddělení dohledu 

nad investicemi 

Oddělení 

monitorování rizik 

Zákaznické 

oddělení 

Příloha č. 3 Organizační schéma PFSA 

Zdroj: PFSA (2012) 

Oddělení 

bankovních licencí a 

platebních 

Bankovní oddělení. 

Obchodní a platební 

instituce 

Oddělení 

bankovních družstev 

Oddělení regulace 

bankovních a 

platebních institucí 

Kontrolní oddělení 

Oddělení 

administrativy, 

rozpočtu a IT 

Oddělení analýz 

Oddělení ochrany 

údajů 

Oddělení interního 

auditu 

Místopředseda 
Lesław Gajek  

Oddělení 

komunikace 
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Prezident 

HFSA 

Prezidentský 

sekretariát 

Ředitelství IT 

služeb 

Vrchní poradce 

prezidenta 

Finanční 

arbitráž 

Oddělení 

komunikace 

Oddělení 

interního 

auditu 

Finanční 

ředitelství 

Oddělení 

lidských zdrojů 

Oddělení 

dokumentace 

Oddělení 

rozpočtového 

zákona 

Oddělení veřejných 

zakázek a operací 

Oddělení financí Oddělení rozpočtů a 

účetnictví 

Oddělení 

koordinace IT 

Oddělení IT 

dohledu 

Oddělení IT 

podpory 

Oddělení provozu 

IT 
Oddělení IT vývoje 

Ředitelství pro 

licencování a právní 

moci 

Dozorčí ředitelství Ředitelství dohledu 

nad trhem 

Viceprezident I. 

Oddělení dohledu 

finančních skupin 

Dozor úvěrových 

institucí a 

finančních podniků 

Oddělení kontroly 

úvěrových institucí 

a finančních 

podniků 

Oddělení dohledu 

nad finančním 

trhem 

Oddělení dozoru 

pojištění 

Oddělení dohledu 

nad penzijními 

fondy 

Oddělení licencí 

kapitálového trhu a 

peněz 

Licencování a právní 

moci pojištění a 

penzijních fondů 

Oddělení vynucení 

peněz a kapitálu na 

právních trzích 

Oddělení dozoru nad 

trhem 

Oddělení dohledu 

nad operacemi 

emitentů 

Oddělení lidských 

zdrojů 

Ředitelství analýz a 

dozorčí politiky 

Oddělení inspekce 

ochrany spotřebitele 

Oddělení vynucení 

práva na ochranu 

spotřebitele 

Oddělení 

spotřebitelské 

politiky 

Servisní oddělení 

zákazníků 

Oddělení analýzy 

finančního sektoru 

Oddělení 

monitorování a 

hlášení 

Ministerstvo pro 

mezinárodní 

záležitosti a EU 

Oddělení regulace 

Oddělení 

metodologie 

Ředitelství ochrany 

spotřebitele 

 

Viceprezident II. 

 

Oddělení registrace a 

koordinace 

zprostředkovatelů 

Oddělení kodifikace 

Příloha č. 4 Organizační schéma HFSA 

Zdroj: HFSA (2010) 


