
Podřízené dluhopisy jako nástroj Tier 2 kapitálu 

Abstrakt 
 Tato rigorózní práce s tématem „Podřízené dluhopisy jako nástroj Tier 2 

kapitálu“ se zabývá bankovní regulací a způsoby, jak tuto bankovní regulaci splnit. 

Konkrétněji zda a jak je možné naplnit jeden z požadavků kapitálové přiměřenosti, 

kterým je požadavek na Tier 2 kapitál.  

 

Po úvodu do rigorózní práce a objasnění vědeckých metod práce autor mapuje vývoj 

kapitálové přiměřenosti jako jeden z páteřních požadavků současné bankovní 

regulace. Tento historický vývoj je dáván do souvislostí s tím, co vždy bylo hnací 

silou tohoto vývoje – ať se jednalo o globalizaci v oblasti bankovnictví 

až po specifika finanční krize v roce 2008. Na tomto základě je pak objasněna 

současná bankovní regulace se zaměřením na požadavek Tier 2 kapitálu. Tato 

problematika je dále doplněna kapitolou čistě ekonomického charakteru, 

jež vysvětluje důvody, které vedou ke vzniku regulace, a cíle, jež tato regulace 

zamýšlí dosáhnout. Konkrétně jde o teoretický model dokonalé konkurence 

a jednotlivá selhání trhu, přičemž pochopení těchto selhání je klíčem k dobře 

promyšlené regulaci. 

 

Jelikož banky v praxi často vyjadřují negativní postoje k sílící regulaci, s kterou 

se musí vyrovnávat na denní bázi, cílem této práce bylo analyzovat jeden z těchto 

požadavků a prozkoumat, jakým způsobem ho lze nejlépe dosáhnout. Jelikož již praxe 

ukázala, že podřízené dluhopisy mohou naplňovat znaky Tier 2 kapitálu, bylo jasné, 

že tento finanční nástroj je potřeba více prověřit.  

 

V průběhu práce bylo analyzováno, jakým způsobem lze podřízené dluhopisy 

emitovat a jaká specifika musí být splněna, aby bylo možné tyto dluhopisy jako 

nástroj Tier 2 kapitálu započítat. Cílem práce bylo mimo jiné i poskytnout ucelený 

a komplexní obraz této problematiky, nastínit na praktickém příkladu, jak naplnit 

jeden z požadavků bankovní regulace, a konečně odpovědět na vědecké otázky, které 

si autor stanovil v úvodu práce. 
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