
Market Data Services má pod palcem správu finančních instrumentů, jejich tvorbu a aktualizaci v interní data-
bázi banky. Jedná se především o akcie, bondy, warranty, fondy, ale i další druhy finančních instrumentů. Využí-
vají externích informačních kanálů a jejich úkolem je udržovat databázi banky stále aktuální.

Order & Trade a Fund Admin jsou velice důležitými týmy, protože dávají investorům příležitost investovat  
své volné peněžní prostředky a zhodnocovat je pomocí obchodování s finančními instrumenty. Po obdržení 
objednávky (order) konkrétního finančního instrumentu se následně starají o to, aby obchod byl realizován na 
trhu. Mimo klasických tzv. single orders poskytují klientům také investiční plány.

Reconciliation je týmem, který má za úkol držet účty KBC v rovnováze. Porovnává interní databázi  
s externími daty, které jim poskytují správci našich potrfolií, tzv. custodians a v případě nesrovnalostí  
musí zjistit, kde nastal problém.

Settlement a Transfers jsou dalším dílkem ve skládačce Securities Services. Jejich primárním úkolem je  
zajistit hladké vypořádání obchodů s finančními instrumenty. Komunikují se všemi stranami zapojenými  
do procesu obchodování, tedy brokery, klienty, custodiany či přímo s burzovními činiteli. Tým pokrývá  
obchodování na všech světových trzích, na kterých KBC obchoduje-v současnosti více než 50 trhů od  
Spojených států amerických, přes Evropu po Japonsko či Austrálii. Dalším úkolem je eliminovat rizika spojená  
s obchodováním (např. pokuty za pozdní vypořádání), a to především včasným rozpoznáním problémů  
a adekvátní reakcí na vzniklou situaci. V momentě, kdy se klient rozhodne převést své portfolio finančních  
instrumentů do KBC, vstupuje do akce tým Transfers, který má za úkol zajistit hladký přesun klientových  
finančních instrumentů z banky A do KBC nebo i naopak.

Business Support figuruje jako podpůrný tým pro profesionální i retailovou klientelu a v rozsahu jejich  
činností je poskytování přehledů, výpisů historií transakcí klientů. Také poskytuje klientům historii  
vyplacených dividend, registruje akcionáře na valné hromady a mnoho dalších služeb.

Custody a Custody Cash navazuje na práci Business Support týmu, jelikož analyzuje a procesuje  
tzv. korporátní akce, které bývají výsledkem valných hromad. Jedná se o usnesení daných společností,  
která pak přímo ovlivňují držitele jejich cenných papírů. Úkolem těchto týmů je například vyplácet dividendy  
akcionářům či registrovat jejich požadavky v případě volitelných a dobrovolných korporátních akcí.

Dual Control tým figuruje jako prvotní ochrana před možnými chybami. Mají velice široký záběr činností  
a téměř veškeré informace či úkony, které odcházejí z banky ven do okolního světa podléhají kontrole v Dual 
Control týmu. Jejich primárním úkolem je, zachytáváním chyb ostatních oddělení, eliminovat jakákoliv rizika  
finančních či reputačních ztrát.

Specialized Settlement Services je tým skládající se ze tří menších týmů, konkrétně Capital Markets,  
Derivatives, Asset Management.

Capital Markets tým je odpovědný za vypořádání bilaterálních repo a cash transakcí (bonds) a lendingo-
vých transakcí (equities) pro KBC Bank. Jinými slovy je v úzkém kontaktu s tradery (obchodníky na burze)  
a protistranami (brokeři). Tento tým je odpovědný za reálný pohyb peněz a cenných papírů podle předem  
dohodnutých podmínek.

Asset Management tým spravuje fondy pro KBC Bank a je jejím prémiovým klientem. Brněnský tým má  
na starosti vypořádání obchodů (akcií a dluhopisů) na trhu a jejich následné přerozdělení do fondů.

Derivatives tým zajišťuje plynulé procesování operací spojených s opcemi a futures. Mezi jeho úlohy patří  
například controlling opcí, reevaluace future kontraktů a korporátních akcí, ale i procesování a starost o interní či 
externí transfery opcí. Jednotlivé úkoly tohoto týmu se od sebe velmi liší, což dělá práci velmi zajímavou. 
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