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Anotace 

Předmětem této bakalářské práce je téma regulace a dohledu nad finančním trhem. První část 

práce nabízí teoretický pohled na důvody a přístupy k regulaci. Druhá část se pak věnuje 

především institucionálnímu uspořádání regulace a dohledu, popisuje jednotlivé modely a 

jejich výhody a nevýhody, a nabízí porovnání této struktury v rámci Evropské unie. Hlavní 

důraz je kladen na poslední část, která má za cíl zhodnotit a popsat integraci finančního 

dohledu v České republice do České národní banky. 

 

Annotation 

The subject of this bachelor thesis is regulation and supervision of the financial market. First 

part of this thesis offers a theoretical view on reasons for and approaches to regulation. 

Second part primarily deals with institutional organization of the regulation and supervision, 

describes individual models and their advantages and disadvantages and offers a comparison 

of this structure within the framework of the European Union. The main emphasis is put on 

the last part that aims at the evaluation and description of the integration of the financial 

supervision in the Czech Republic to the Czech National Bank. 
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ÚVOD 
 
V posledních letech prošly finanční trhy zásadními změnami způsobenými především 

rychlým a dynamickým vývojem. Následkem je rostoucí provázanost jednotlivých segmentů 

finančních trhů a vznik finančních skupin. Těmto změnám se musí přizpůsobit i systémy 

regulace a dohledu finančních trhů. Ke změně institucionální struktury došlo v průběhu 

posledních 25 let v mnoha zemích, na tuto výzvu reagovaly jednotlivé země různým 

způsobem. Některé jen posílily koordinaci v rámci stávajících institucí vykonávajících 

finanční regulaci a dohled podle segmentů finančního trhu, jinde došlo k integraci finanční 

regulace a dohledu do jediné instituce, ať už centrální banky nebo nezávislé instituce. Někde 

vzniklo více agentur se zaměřením podle typologie tržních selhání. Právě tato rozmanitost 

modelů institucionálního uspořádání finanční regulace a dohledu napovídá, že neexistuje 

jeden model, který by byl vhodný pro všechny země.  

 

Cílem této práce je tyto modely popsat a zhodnotit jejich výhody a nevýhody vztahující se 

k různým charakteristikám finančních trhů. Vzhledem k tomu, že v České republice došlo 

k integraci dohledu nad finančními trhy do České národní banky, je hlavní důraz kladen právě 

na výhody a nevýhody samotné integrace finančních trhů do jediné instituce, a na otázku, zda 

má být touto institucí právě centrální banka. Tato práce rovněž nabízí porovnání systémů 

regulace a dohledu v rámci Evropské unie. Právě zkušenosti zemí, které již změnou 

institucionální struktury regulace a dohledu finančních trhů prošly, mohly mít jistý vliv i na 

rozhodování v České republice. 

 

Hlavní důraz je kladen na již uvedenou změnu institucionálního uspořádání v České 

republice, ke které došlo v roce 2006. Stejně jako jiné země, Česká republika tím reagovala 

především na vývoj finančních trhů, a v duchu nastoleného trendu se rozhodla integrovat 

dohled do jediné instituce. Původně zvolený koncept počítal s integrací ve dvou etapách, 

přičemž konec tohoto procesu byl stanoven přibližně na rok 2010, kdy mělo být rozhodnuto, 

zda bude dohled integrován do České národní banky nebo do nezávislé instituce. Následně ale 

došlo k překvapivé změně v přístupu, a k integraci dohledu v rámci centrální banky došlo již 

k 1. 4. 2006. Cílem této práce je shrnout důvody, které vedly ke změně uspořádání v České 

republice, a popsat a zhodnotit samotný proces proměny z odstupu dvou let.  
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1. TEORETICKÉ ASPEKTY POJMU FINANČNÍ REGULACE A 
DOHLEDU 
 

1.1 Definice pojmů finanční regulace a dohled 

 
Před samotnou diskuzí o nutnosti finanční regulace a dohledu je rozumné definovat jednotlivé 

pojmy. Regulací se rozumí ustanovení určitých pravidel chování, monitoringem se rozumí 

zjišťování, zda se stanovená pravidla dodržují, a za dohled1 se pokládají obecnější pozorování 

stavu a celkového chování finančních institucí a firem. Tyto složky je třeba posuzovat 

jednotlivě. 

 

Účastníci finanční regulace a dohledu se dají rozdělit na tři skupiny: regulované subjekty, 

regulující subjekty a externí auditorské firmy. Regulující subjekty jsou subjekty, které jsou 

zákonem zmocněny k vykonávání regulace a dohledu, tedy ke stanovení pravidel a kontrole 

jejich dodržování. Externí auditorské firmy především prověřují správnost předkládaných 

dokumentů.  

 

Regulace finančních trhů se rozděluje podle tržních selhání na tři základní sféry2: 

• Ochrana spotřebitelů – regulace a dohled se zaměřuje na zneužití trhů a ochranu 

spotřebitelů a klientů. 

• Obezřetná regulace a dohled – regulace a dohled se zaměřuje na obezřetné podnikání, 

zaměřuje se na likviditu, solventnost a finanční zdraví kontrolovaných institucí. 

• Dohled na finanční stabilitu finančního systému – tato část systému regulace a 

finančních trhů se zaměřuje na udržení systémové stability. 

 

1.2 Důvody regulace finančních trhů3 
 
Finanční trhy jsou důležitou součástí ekonomiky a proto na jejich stabilitě do značné míry 

závisí i stabilita celého systém. Ta je nutná pro další hospodářský rozvoj bez dalších výkyvů, 

dílem i proto, že stabilita vzbuzuje důvěru investorů, jejichž aktivity přispívají k růstu 
                                                
1 V rámci této práce jsou pojmy dohled a dozor používané jako synonyma. 
2 V praxi se užívají především anglické názvy, tedy consumer protection, prudential regulation and supervision a 
systemic supervision. 
3 Podkapitola zpracována na základě této literatury: Babouček (2002), Goodhart aj. (1998), Llewellyn (1998) a 
Babouček (2002). 
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ekonomiky. V posledním čtvrtletí 20. století se však objevovaly vážné problémy v oblasti 

finančních trhů4, což vyvolává otázku o efektivitě, a někdy dokonce smyslu, výkonu regulace 

a dohledu nad těmito trhy. 

 

Mezi hlavní cíle regulace a dohledu patří ochrana investorů a zajištění systémové stability. 

Důležitost ochrany spotřebitelů a zachování systémové stability je všeobecně uznávána. 

Otázkou ale je, proč je ke splnění těchto cílů potřeba regulace. Odpověď nabízí především 

vliv problémů finančních institucí na systémovou stabilitu a existence tržních selhání v oblasti 

finančních trhů. Mezi nejdůležitější selhání patří: 

 

• Asymetrie informací,  

• nelegální praktiky na finančních trzích  

• a dominantní postavení některých finančních institucí. 

 

Informační asymetrie v oblasti finančních trhů znamená, že klienti finančních institucí jsou 

vystaveni celkové informační nevýhodě oproti firmám nabízejícím finanční produkty.  

 

Tato situace se může projevit tím, že spotřebitelé většinou nejsou schopni dostupné informace 

správně vyhodnotit a posoudit kvalitu finančních produktů: Tento problém souvisí jak 

s faktem, že finanční produkty nejsou precizně a jasně definované, tak s příliš vysokými 

náklady, které by musel spotřebitel na ocenění těchto produktů vynaložit. Firmy mohou navíc 

tuto informační výhodu zneužít. Pak může dojít k situaci, kdy finanční instituce při 

maximalizaci svého užitku zanedbají zájmy svého klienta. 

 

Nevýhody na straně spotřebitelů plynoucí z informační asymetrie mohou mít za následek 

ztrátu důvěry ve finanční trhy a sníženou poptávku po finančních produktech. Může dokonce 

dojít i k odchodu velkého množství spotřebitelů. V krajním případě může tato situace vést až 

ke kolapsu finančních trhů. Z toho důvodu je nutné stanovení určitých minimálních 

požadavků na finanční produkty. Na stanovení těchto standardů by měly mít zájem i finanční 

firmy, protože se tím zvýší důvěra spotřebitelů a zabrání se problémům na finančních trzích. 

 

                                                
4 Stiglitz (2001) uvádí, že v tomto období proběhla finanční krize, která měla negativní vliv na ekonomický růst, 
téměř ve 100 zemích. 
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Mezi nelegální aktivity na finančních trzích patří např. zneužívání vnitřních informací a praní 

špinavých peněz. Ke zneužívání vnitřních informací dochází, pokud někteří účastnící trhu 

využijí neveřejnou informaci, aby získali výhodu na úkor jiných subjektů. Praní špinavých 

peněz spočívá ve zlegalizování peněz získaných pomocí nelegálních obchodů, např. 

s drogami. 

 

Jako na jiných trzích, i na tom finančním může dojít ke zneužití dominantního postavení, a 

tím k potlačení výhod, které s sebou konkurenční prostředí přináší. 

 

Vliv finančních institucí na systémovou stabilitu souvisí především se specifičností bank. Tu 

lze souhrnem charakterizovat emisí bezhotovostních peněz, zabezpečením platebního styku a 

disponováním cizími zdroji. Poslední problém souvisí s tím, že banky získávají zdroje 

především v podobě vkladů. Jde tedy o peníze, které jim byly svěřeny a proto vyžadují 

mimořádnou ochranu. Aktiva i pasiva v bankovní sféře se významně liší od aktiv a pasiv 

v podnikatelské sféře, a to především časovou strukturou. Banky mají větší podíl středně a 

dlouhodobých aktiv, kdežto většina pasiv je krátkodobých. Pro udržení rovnováhy je nutná 

regulace časové struktury aktiv a pasiv. Na rozdíl od úpadků v podnikatelské sféře obvykle 

mívají úpadky bank rozsáhlejší a hlubší důsledky. V případě nesolventnosti bank navíc vzniká 

nebezpečí, že se problémy jedné banky přenesou na celý systém, a to především díky 

rozvinutému mezibankovnímu obchodování.  

 

1.3 Argumenty proti regulaci finančních trhů 
 

I když koncem minulého století nebyly úpadky bank a obecně problémy finančního sektoru 

řídkým jevem, panuje shoda v tom, že zpřísnění regulace a dohledu finančních trhů a bank 

není nutné ani užitečné. Existují také názory, které jsou proti regulaci tohoto sektoru a 

dokonce připisují bankovní a finanční krize právě snahám o regulaci. Jejich hlavním 

argumentem je, že zavedením regulace do jinak volného tržního prostředí se deformuje soutěž 

a přirozené chování subjektů.  

 

Kritika se ozývá např. ze strany Benstona, Kaufmana, Friedmana či Stiglera. Například 

Benston a Kaufman (1996) argumentují, že výše uvedené důvody regulace nebyly podpořeny 

empiricky. Oproti tomu Friedman (1992) uvádí, že úkolem vlády není trhy regulovat, ale 
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vymezovat vlastnická práva a dohlížet na zákon a jeho dodržování. Při důsledném vynucování 

práva pak nebudou regulace v mnoha případech nutná. Stigler (1971) zase popisuje tzv. 

„zajateckou teorii regulace“, podle které je regulace trhů v zájmu regulovaných subjektů, 

protože potlačuje dynamiku konkurence. Tyto instituce vytvářejí tlak na regulující instituci, a 

v některých případech může dojít i k jejímu ovládnutí. 
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2.  INSTITUCIONÁLNÍ USPOŘÁDÁNÍ FINANČNÍ REGULACE 
A DOHLEDU  

 

Institucionální struktuře finanční regulace a dohledu se začala věnovat zvýšená pozornost až 

v 80. letech 20. století. Hlavní důraz bývá kladen na otázku, zda institucionální uspořádání 

ovlivňuje efektivitu regulace a dozoru a zda jsou stávající systémy odpovídající a vyhovující. 

V posledních letech proběhly změny institucionální struktury finanční regulace a dohledu 

v mnoha zemích, a rozhodně se nedá říci, že by zde byla vidět tendence k využívání 

jednotného modelu regulace napříč celým světem. Naopak, některé země volí systém s více 

regulátory, jiné volí integraci finanční regulace a dozoru do jediné instituce, ať je to centrální 

banka nebo jiná instituce. Je tedy zřejmé, že neexistuje jediný „správný model“ 

institucionálního uspořádání finanční regulace a dohledu, protože závisí na specifických 

podmínkách té které země. Toto uspořádání bývá ovlivněno především strukturou finančního 

systému, jeho velikostí, historickým vývojem, dále pak politickou strukturou a tradicemi a 

v neposlední řadě cíli finanční regulace a dohledu. Přestože tedy neexistuje model, který by 

byl vhodný pro všechny země bez rozdílu, je důležité, aby v každé zemi bylo institucionální 

uspořádání, které vyhovuje a vychází z výše uvedených bodů. 

 

Proč se tedy otázce institucionálního uspořádání finanční regulace a dohledu věnuje tolik 

pozornosti právě v posledních letech? Goodhard aj. (1998) uvádějí několik důvodů: změna 

struktury finančních trhů, vznik finančních konglomerátů5 a nové finanční produkty. 

S rozvojem finančního trhu se také mohou měnit cíle regulace a dohledu, konkrétně se se 

vznikem finančních konglomerátů neklade důraz výhradně na banky. Změna struktury 

finanční regulace a dohledu je někdy zčásti reakcí na proběhlé finanční krize. Také rostoucí 

mezinárodní provázanost finančních operací a trhů vyžaduje určité korekce struktury 

finančního dohledu, především v otázce mezinárodní kooperace. 

 

 

 

 

                                                
5 Pavlát a Kubíček (2004) definují finanční konglomerát jako finanční skupinu, která poskytuje převážnou část 
činností v rámci nejméně dvou rozdílných finančních sektorů. 
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2.1 Definice institucionální struktury finanční regulace a dohledu 
 
Pojem institucionální struktura finanční regulace a dohledu obsahuje tři části, regulatorní 

instituci, vymezení oblasti a pravomocí v rámci vykonávání regulace a dohledu a konečně 

právní vymezení vztahů mezi jednotlivými subjekty regulace. 

 

2.2 Důvody důležitosti institucionálního uspořádání 
 
Jak již bylo uvedeno, často se objevuje otázka, zda institucionální uspořádání vůbec ovlivňuje 

efektivitu finanční regulace a dohledu. Goodhart aj. (1998) uvádějí několik důvodů, proč je 

institucionální uspořádání důležité. 

 

Důležitým bodem je jasné definování odpovědnosti a cílů finanční regulace a dohledu. Pokud 

jsou zde nejasnosti, může snadno dojít k problémům. Právě vhodná institucionální struktura 

může výrazně přispět k jasně stanoveným hranicím pravomocí a cílů. Například situace, kdy 

je určeno více cílů a není jasně rozhodnuto o jejich pořadí, může velmi snadno vést ke 

konfliktům. Velkým problémem bývá také překrývání a zdvojování pravomocí, nebo naopak 

nedostatečné pokrytí určitých součástí regulace a dozoru. Často také, díky nedostatku 

spolupráce, či nejasně stanoveným úkolům, dochází k nestálosti vykonávání regulace a 

dohledu v čase. 

 

Dalším důležitým faktem je, že institucionální struktura finanční regulace a dohledu se vyvíjí 

dlouhodobě na základě struktury finančního a politického systému, historických událostí a 

společenské kultury. Tento vývoj s sebou přináší nezaměnitelné odborné zkušenosti a 

kolektivní znalosti, kulturu a v neposlední řadě jasné definování mandátu subjektů regulace a 

dozoru. Přestože to není nevyhnutelné, tyto zkušenosti mohou být změnou institucionální 

struktury ztraceny. 

 

Při hodnocení institucionální struktury finanční regulace a dohledu hraje roli také hodnocení 

veřejnosti, tedy důvěryhodnost institucí. Důležité také je, aby spotřebitelé dokázali jasně 

rozlišit, která instituce zodpovídá za kterou část trhu, a kam se obrátit v případě problémů. 

 

Goodhart (2000) uvádí, že institucionální uspořádání může mít jistý vliv také na to, jaký druh 

lidí regulaci a dohled vykonává. O této myšlence se zmiňuje v souvislosti s otázkou, zda má 
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být bankovní regulace a dohled součástí centrální banky či zda má být vyčleněn v jiné, 

nezávislé instituci. Podle něj může mít skutečnost, zda zaměstnanci pracují pro centrální 

banku či nikoliv, vliv na schopnosti, kvalitu a profesionální zkušenosti zaměstnanců.  

 

Je tedy zřejmé, že institucionální struktura finanční regulace a dohledu není jen 

administrativní otázka. Vhodné uspořádání může přispět k efektivitě systému, na druhé straně 

ale nelze jeho vliv na výkon regulace přeceňovat. Roli a důležitost institucionální struktury 

vyjádřili Abrams a Taylor, kteří uvádějí : 

 

„Udržování a zvyšování kapacity a efektivity dohledu by mělo dostat přednost před 

problematikou struktury regulace, která je záležitostí zásadního zájmu pouze do té míry, do 

jaké může přispět k dosažení cílů.“6 (ABRAMS, Richard; TAYLOR, Michael. Issues in the 

Unification of Financial Sector Supervision. IMF Working Paper. 2000, No. 213, s.5) 

 

Institucionální uspořádání není nejdůležitější otázkou v oblasti finanční regulace a dohledu, 

nicméně špatné uspořádání může způsobit problémy, jako např. brždění rozvoje trhu a 

ochrany investorů nebo ztížení spolupráce.  

 

2.3 Modely institucionálního uspořádání finanční regulace a 
dohledu 

 

2.3.1 Klasifikace systémů regulace a dohledu 
 
Abrams, Taylor (2000, s. 6-9) uvádějí následující principy vhodného institucionálního 

uspořádání7: 

• Jasně stanovené cíle 

• Nezávislost a zodpovědnost 

• Přiměřené prostředky 

• Účinné vynucovací prostředky  

• Komplexnost regulace a dohledu 

• Efektivní využití vynaložených prostředků 

• Efektivnost a zrcadlení struktury finančních trhů 
                                                
6 Přeloženo autorkou. 
7 Autoři vycházejí z principů vydaných Basel Comitee v roce 1997. 
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Kromě těchto uvedených kritérií bych zdůraznila, že regulatorní agentura by měla být 

flexibilní. To totiž umožňuje rychlou reakci na změny finančních trhů a nově se rozvíjející 

produkty.8 

 

Jasně stanovené cíle 
Jasně stanovené cíle jsou prvním kritériem pro kvalitní vykonávání finanční regulace a 

dohledu. Pokud nejsou cíle zřetelně a srozumitelně definované, není snadné zvolit 

odpovídající strategii a způsob vykonávání regulace a dohledu. Dobrá institucionální struktura 

by neměla mít vliv na určení a dosahování těchto cílů. Přesné vymezení cílů regulace také 

může zabránit přílišné regulaci, která může mít negativní důsledky. Toto první kritérium 

zároveň zaručuje vymezení zodpovědnosti regulatorní instituce.  

 

Nezávislost a zodpovědnost 
Aby instituce finanční regulace a dohledu byla schopna plnit stanovené cíle, je nutná jistá 

míra její nezávislosti. Na druhé straně musí tato agentura přijímat zodpovědnost za 

dosahování stanovených cílů a nést následky za svou činnost.  

 

Regulatorní agentura může být v podstatě závislá dvěma způsoby; ten první se týká 

především politické závislosti, např. na ministerstvu financí nebo vládě. V tomto případě je 

možné, že by vykonávání regulace a dohledu bylo „využíváno“ např. v rámci politických 

cyklů. Této politické závislosti se dá zabránit stanovením jasných a průhledných pravidel při  

jmenování a odvolávání vedoucích pracovníků agentury. Druhý druh závislosti, která může 

nastat, je závislost na zdroji financování. Regulatorní agentura může být financována buď ze 

státního rozpočtu, nebo z příspěvků regulovaných subjektů. Agentuře, závislé pouze na 

státním rozpočtu, mohou být zmenšeny zdroje, pokud se nepřizpůsobí názorům momentálně 

vládnoucí strany, což neodpovídá požadavku nezávislosti. Proto je vhodné, aby instituce 

regulace a dohledu byla alespoň z části financovaná příspěvky regulovaných subjektů. 

 

                                                
8 Existují i jiná kritéria, např. Litošová (2003) zpracovává rozdílná kritéria pro bankovnictví, pojišťovnictví a pro 
cenné papíry a kapitálový trh a poukazuje na rozdíly mezi jednotlivými segmenty trhu. Uvedená kritéria jsou: 
Cíle dohledu, institucionální nezávislost a dostatečné prostředky orgánu dohledu, nápravná opatření a sankce, 
transparentnost výkonu dohledu, externí spolupracovníci podílející se na výkonu dohledu, licencování a 
kvalifikace a převod vlastnictví a kontrola společnosti, corporate governance, dohled nad skupinami, 
monitorování a kontrola na místě, předkládání informací orgánu dohledu, spolupráce a sdílení informací, 
mlčenlivost, řízení rizik, vnitřní kontrola, koncentrace rizik, kapitálové požadavky, účetní pravidla a praktiky, 
integrita trhu, ochrana spotřebitele a konečně informace, zveřejňování a transparentnost. 
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Jak již bylo uvedeno, regulatorní agentura musí nést zodpovědnost za svou činnost, a to jak 

vůči vládě, tak vůči regulovaným subjektům. Ty by měly mít kontrolu nad prostředky 

poskytnutými regulatorní agentuře a zároveň zajistit, aby nebyly náklady na regulaci vyšší 

než je nutné.  

 

Přiměřené prostředky 
Aby regulatorní agentura mohla správně a efektivně vykonávat své cíle, musí k tomu mít 

dostatečné prostředky, např. na získávání a zpracovávání dat nebo na nábor a trénink 

pracovních sil. Regulatorní agentura by měla mít tolik prostředků, aby byla schopna 

konkurovat soukromému sektoru v náboru specialistů a kvalitních pracovních sil. 

 

Účinné vynucovací prostředky 
Aby mohl regulátor pracovat efektivně a nezávisle, musí mít vhodné donucovací prostředky, 

které mu umožní kontrolovat finanční instituce, a v nejlepším případě i vyvozovat sankce při 

neplnění pravidel. Regulátor musí mít pravomoc vyžadovat potřebné informace o finančním 

stavu kontrolovaných subjektů, musí být schopen posoudit jejich stav, vedení i vlastnickou 

strukturu. Bývá doporučováno, aby byl vytvořen legislativní základ, vymezující pravomoci 

finančního regulátora.  

 

Komplexnost regulace a dohledu 
Pro efektivní strukturu je důležité, aby ve výkonu regulace a dohledu nebyly duplicitní 

činnosti, a zároveň „mezery“, které mnohdy bývají způsobeny nejistotou, která část regulátora 

je za tu určitou činnost zodpovědná.  

 

Efektivní využití vynaložených prostředků 
Vždy je preferován systém s nižšími náklady před systémem s vyššími náklady. Náklady na 

regulaci a dohled jsou dvojího druhu: jsou to přímé náklady instituce vykonávající regulaci a 

dohled a nepřímé náklady regulovaných subjektů, např. pokud jsou nuceny vykonat nějakou 

změnu, aby vyhověly regulátorovi. Požadavek na efektivní systém tedy je, aby oba druhy 

nákladů byly co nejnižší. 

 

Efektivita a zrcadlení struktury finančních trhů 
Dobrá struktura regulace a dohledu finančních trhů by měla odrážet strukturu finančních trhů. 

Abrams a Taylor zdůrazňují:  
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„Protože se struktura trhů mezi zeměmi výrazně liší, znamená to, že struktura regulace bude 

vyžadovat podobný stupeň variability. Z tohoto důvodu nebude žádný jediný typ struktury 

regulace optimální z hlediska splnění kritérií efektivity a je třeba zamezit řešení „jedna míra 

se hodí pro všechny“ v této jako i jakýchkoliv jiných oblastech postupu.“9 (ABRAMS, 

Richard; TAYLOR, Michael. Issues in the Unification of Financial Sector Supervision. IMF 

Working Paper. 2000, No. 213, s.8) 

 

Právě neexistence jediné správné a univerzální struktury finanční regulace a dohledu 

způsobuje variabilitu zvolených přístupů a vyvolává v mnoha zemích diskuzi, jaký systém 

zvolit. Vedle historického vývoje a jiných specifik je tedy nutné brát ohled hlavně na 

strukturu finančních trhů, tedy na skutečnost, jaké finanční subjekty na trhu působí, jak je 

tento trh velký a jakým způsobem je segmentován.  

 

Přesto ale lze, pokud zhodnotíme finanční trhy, vypozorovat jistá doporučení: například 

zemím s malým finančním trhem se doporučuje integrace regulace a dohledu do jedné 

instituce. K této skutečnosti musí být přihlíženo i při vyhodnocení důvodů pro integraci 

finanční regulace a dohledu do centrální banky v České republice. 

 

2.3.2 Kritéria modelů  
 
Pavlát s Kubíčkem (2004) uvádí několik kritérií, podle kterých se dále rozlišují jednotlivé 

modely institucionálního uspořádání finanční regulace a dohledu10. V následujícím textu se 

zohledňují především tato kritéria: předmět regulace, rozsah regulace a počet regulátorů.  

 

2.3.3 Modely uspořádání finanční regulace a dohledu podle předmětu 
regulace 

 
V literatuře se objevují tři modely uspořádání finanční regulace a dohledu podle kritéria 

předmětu regulace, a to model sektorový11 (někdy také nazývaný institucionální, či 

odvětvový), funkční a funkcionální (někdy bývá nazývaný „podle cílů“).  

                                                
9 Přeloženo autorkou. 
10 Tato kritéria jsou: předmět regulace, rozsah regulace, počet regulátorů, postavení regulátora v systému státních 
institucí, pravomoc regulátora, demokratičnost fungování regulátora, způsob financování a způsob vykonávání 
regulace a dohledu. 
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V sektorovém systému se regulace soustředí na činnost subjektů v určitém segmentu trhu bez 

ohledu na to, které finanční produkty a činnosti nabízí. Specializované části systému regulace 

a dohledu odpovídají vždy za určitou finanční instituci (např. banky, spořitelny). Na druhé 

straně funkční systém se soustředí na specifické finanční produkty a činnosti, bez ohledu na to 

z kterého segmentu trhu je instituce, která je nabízí. Funkcionální systém se zaměřuje na cíle 

finanční regulace a dohledu.  

 

Funkční uspořádání má tu výhodu, že jsou jednotliví regulátoři specializovaní pouze na 

určitou činnost a produkt. Toto uspořádání je tedy efektivní, co se týče řízení regulace. Na 

druhé straně není tento systém tak efektivní z hlediska opatrnosti. Finanční instituce mívají 

problémy se solventností jako celek, při funkčním uspořádání se ale regulátoři zabývají vždy 

pouze tou částí těchto institucí, která podniká určitou finanční činnost nebo nabízí určitý 

finanční produkt.  

 

Oproti tomu sektorový model je vhodný, pokud je zde zvýšený požadavek opatrnosti; 

problémy s financemi a insolvencí mají vždy subjekty (banky, spořitelny), proto je dobré 

soustředit se na ně a ne na jednotlivé funkce. I tento model má ale nevýhody. První z nich je, 

že pokud různí regulátoři (např. regulátor bank a regulátor pojišťoven) dohlíží na stejnou 

finanční aktivitu, mohou zaujmout rozdílný postoj. Sektorový systém vyjadřuje, jak se dohled 

finančních trhů vyvíjel. Jeho základ je tedy empirický.  

 

Ve funkcionálním systému jsou jednotlivé regulatorní agentury rozděleny podle účelů 

finanční regulace a dohledu. K efektivitě tohoto uspořádání přispívá skutečnost, že jednotlivé 

subjekty regulace a dohledu mají zřetelně stanovené cíle, mandát, zodpovědnost a pravomoci. 

Právě toto jasné stanovení usnadňuje kooperaci a vnitřní řízení systému finanční regulace a 

dohledu. Nevýhodou tohoto uspořádání může být duplicita specialistů na určité segmenty 

finančních trhů nebo finanční produkty. Funkcionální model má spíše teoretický základ, 

protože se opírá o typologii tržních selhání12. Jednou z variant tohoto modelu je tzv. „twin 

peaks“ model, který popisuje Taylor (1995). Podle tohoto návrhu by měla být finanční 

                                                                                                                                                   
11 V české literatuře bývají většinou uvedeny názvy sektorový a funkcionální, názvy institucionální, funkční a 
podle cílů používají Pavlát, Kubíček (2004) 
12 Podle jednotlivých tržních selhání, objevujících se na finančních trzích, se rozlišují jednotlivé typy finanční 
regulace a dohledu. Část regulace zaměřená na ochranu spotřebitele reaguje na asymetrii informací, regulace 
obezřetného podnikání na možnost zneužití trhů, systematická regulace se snaží snížit systémové riziko a 
konečně regulace konkurence se snaží zamezit zneužití dominantního postavení na trhu. 
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regulace a dohled založena na dvou hlavních částech, z nichž jedna má zajišťovat systémovou 

ochranu a druhá ochranu spotřebitelů.  

 

První dva modely, sektorový a funkční mohou být buď segmentovány do více agentur, nebo 

integrovány. Při možnosti s více agenturami je rozdíl mezi těmito dvěma modely zřejmý. 

Naopak, pokud se jedná o integrované systémy, rozdíly se stírají.  

 

Jak již bylo uvedeno, sektorový model je založen na tom, jak se finanční trhy a jejich regulace 

a dohledy vyvíjely. Je tedy logické, že tento model v praxi v minulosti převažoval, některé 

země ho mají dosud. Můžeme ho vidět např. ve Francii. Funkcionální systém je možné 

pozorovat v Austrálii, kde v roce 1996 došlo k zavedení systému založeného na dvou 

specializovaných agenturách, z nichž jedna (Australian Prudential Regulation Authority) 

vykonává obezřetnostní regulaci a dohled a druhá (Australian Securities and Investment 

Commission) dohlíží na obchodování, zájmy spotřebitelů a zákazníků. O systémovou stabilitu 

se stará centrální banka, která zároveň plní funkci věřitele poslední instance. Tento systém se 

opírá o výše uvedený koncept „twin peaks“. Obě uvedené instituce jsou sice separované, ale 

v podstatě jde o „dvě společné části“ jediné instituce, které mají svou vlastní zodpovědnost 

(APRA za obezřetnostní regulaci a ASIC za obchodování a zájmy spotřebitelů) a tu 

vykonávají napříč celým finančním sektorem.  

 

2.4 Integrace finanční regulace a dohledu 
 
Jednou z hlavních otázek, které se v poslední době objevují, je, zda se má finanční regulace a 

dohled integrovat do jedné instituce, či zda má být více regulátorů. Debata na toto téma se 

začala plně rozvíjet na konci 80. a začátku 90. let minulého století, kdy došlo k integraci 

regulace a dohledu finančních trhů ve Skandinávských zemích, konkrétně v roce 1986 

v Norsku, v roce 1988 v Dánsku a v roce 1991 ve Švédsku. Největší zájem ale pravděpodobně 

vzbudila integrace regulace a dohledu do FSA (Financial Services Authority) ve Velké 

Británii, ke které došlo v roce 1997. O rostoucí oblibě tohoto uspořádání svědčí i následující 

graf: 
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Graf 1: Vývoj počtu sjednocených regulátorů finančních trhů 
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Zdroj: How Countries Supervise their Banks, Insurers and Securities Markets (2008).  

 

V roce 1980 byla regulace a dohled integrována v jedné agentuře pouze ve čtyřech zemích, 

v roce 2007 již ve čtyřiceti. Trend směrem k integraci je tedy zřejmý; v České republice k ní 

došlo v roce 2006, stejně jako na Slovensku. Mezi další země s integrovaným dohledem nad 

finančním trhem patří např. Belgie (k integraci došlo v roce 2004), Irsko (2003), Rakousko 

(2002), Maďarsko (2000), Japonsko (2000) a další. Přesto ale není tento vývoj jednoznačný, 

vedle celkové integrace veškeré regulace a dohledu do jediné instituce se objevují i jiné 

možnosti: např. již zmíněný model založený na konceptu „twin peaks“, který byl zaveden 

v Austrálii. Oproti tomu vůbec není dohled nad finančním trhem integrován např. ve Francii, 

Portugalsku a Španělsku.  

 

Je tedy zřejmé, že neexistuje jednoznačná odpověď na otázku, zda integrovat či ne. Tato 

odpověď z velké části závisí na specifických podmínkách dané země, jak na historickém a 

kulturním vývoji tak na struktuře trhů. Přesto ale existují obecné argumenty pro a proti 

integraci regulace a dohledu finančních trhů do jediné instituce, které jsou uvedeny níže. 

 

Zde je vhodné poznamenat, že institucionální integrace finanční regulace a dohledu nemusí 

nutně znamenat i faktickou integraci. Jak uvádí Litošová (2003), i přes integraci do jediné 

agentury stále mohou přetrvávat rozdíly v přístupu k regulaci na základě jednotlivých sektorů 

finančních trhů, tedy rozdílné přístupy k regulaci bank, pojišťoven a subjektů kapitálového 

trhu. 
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2.4.1 Argumenty pro integraci finanční regulace a dohledu do jedné 
instituce 

 
Briault (1999, 2002) uvádí 4 hlavní důvody, proč je účelné integrovat regulátory do jediné 

instituce: 

• Vznik finančních konglomerátů a stírání hranic mezi finančními produkty, tedy změny 

na finančních trzích 

• Snížení nákladů, výnosy z rozsahu 

• Jasně stanovené konzistentní cíle a srozumitelně rozdělená zodpovědnost 

• Jasně určená zodpovědnost regulatorní instituce za výsledky, režim a náklady regulace 

 

Goodhard aj. (1998) zdůrazňují mimo to jako výhodu integrace zamezení konkurence mezi 

jednotlivými regulátory. Zároveň uvádějí, že integrovaná regulace a dohled nemusí nutně těžit 

ze všech zde uvedených výhod, spíše poskytuje možnost tyto skutečnosti využít. 

 

Změny finančních trhů 

První výhoda integrace souvisí s vývojem finančních trhů a vznikem finančních 

konglomerátů, které jsou následkem fúzí a sloučení, např. bank a pojišťoven, ale také 

rozšiřování působností finančních firem i do jiných než původních oblastí. Dochází ke stírání 

rozdílů mezi jednotlivými finančními produkty, nabízí se širší škála těchto produktů. Zároveň 

jednotlivé finanční instituce přesahují svoje původní pole působností a rozhraní mezi nimi 

jsou stále nejasnější. Tím pádem si různé finanční firmy jako banky, pojišťovny a makléřské 

firmy začaly navzájem konkurovat na jediném velkém finančním trhu podobnými produkty. 

Tato provázanost se objevuje nejen na trhu produktů, ale také v rámci distribuce, což 

znamená, že některé finanční instituce používají pro prodej svých výrobků služeb jiných 

institucí (např. pojišťovny nabízejí investiční produkty, banky naopak pojištění a podobně). 

 

Pro výkon finanční regulace a dohledu to znamená, že musí být schopen efektivně dohlížet na 

veškeré operace, tedy mít přehled o veškerém dění na těchto trzích. Regulace a dohled tedy 

musí reagovat na provázanost konglomerátů, finančních služeb a trhů, a to nejlépe stejnou 

provázaností. Je také nutné kontrolovat, zda jednotlivé finanční konglomeráty disponují 

dostatečným kapitálem a nemají problémy jako celek, tedy nedohlížet pouze na části těchto 

institucí. Abrams a Taylor (2000) uvádějí tři kritéria, která by měla zajišťovat kvalitní a 

dostatečnou finanční regulaci a dohled v souvislosti s finančními konglomeráty a 
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provázaností finančních služeb a trhů. Prvním kritériem je rychlé a efektivní předávání 

informací v rámci systému regulace a dohledu. Druhým kritériem je okamžité sdělování 

jakýchkoliv podezření nebo zjištění problému finančních subjektů. Třetím kritériem je 

stanovení jedné části regulatorního systému, která má v problémové situaci zodpovídat za 

vyhodnocení rizika a provedení nápravy. Tato kritéria se tedy týkají hlavně komunikace a 

stanovení nejvyšší části regulatorního systému. Přestože není vyloučené, že i systém 

oddělených regulátorů může tato kritéria naplnit, je zřejmé, že integrace regulace a dohledu je 

v této souvislosti nejlepší řešení.  

 

Na druhou stranu, jak uvádějí Taylor a Flemming (1999), ve Skandinávských zemích se 

v praxi výhoda spojená s dohledem nad finančními konglomeráty tolik neprojevila. Jedním 

důvodem pravděpodobně byl fakt, že integraci regulace a dohledu nedoprovázely dostatečné 

legislativní změny. Tato skutečnost by měla být brána v potaz ve státech, kde integrace 

probíhá. 

 

Zároveň je důležité, aby působení regulace a dohledu bylo konzistentní a nepůsobilo 

negativně na hospodářskou soutěž. To znamená, aby například banka nabízející pojištění 

podléhala stejným předpisům a postupům regulace jako pojišťovna nabízející pojištění, čímž 

nedochází ke zvýhodnění ani jedné z uvedených institucí a není porušena soutěž. V systému 

s více agenturami by mohlo dojít k rozdílnému přístupu k subjektům nabízejícím stejné 

služby a tím narušení konkurenční soutěže. Pokud se tak stane, je dokonce možné, že finanční 

konglomeráty budou přesouvat své služby právě do těch segmentů finančního trhu, kde jsou 

pro ně nejnižší náklady či nejlepší podmínky. Jak uvádí Abrams a Taylor (2000), pokud 

k tomuto „přesunu“ dochází ve větším měřítku, může tato skutečnost vyvolat zpětnou reakci 

regulatorní instituce. Ta se může snažit zlepšit podmínky na „svém trhu“, což může mít za 

následek zanedbání opatrnostní regulace. Zde je ale nutno poznamenat, že vzhledem ke 

společenským nákladům úpadku bank, je jistá rozdílnost v provádění regulace, podle toho, 

která instituce daný produkt nabízí, pochopitelná. Dokonce může mít za následek přesun 

nabídky riskantních finančních produktů a operací ze součástí finančních trhů, jejichž 

problémy ohrožují systémovou stabilitu (např. banky). 

 

Snížení nákladů 

Dalším důvodem, proč může být integrace výhodná, jsou nižší náklady. Integrace finanční 

regulace a dohledu přináší typické úspory jako všechny velké firmy, tedy výnosy z rozsahu, 



Bakalářská práce 

 17 

synergický efekt, výhody plynoucí ze specializace a snížené náklady díky společně 

využívaným zdrojům, čímž se myslí například náklady na řízení lidských zdrojů, informační 

systém, náklady na používání budov, vedení účetnictví, infrastruktura a podobně. Může se 

zvýšit také efektivita alokace zdrojů uvnitř regulatorní instituce. Při integrované regulaci je 

snazší přesunout zdroje právě tam, kde je jich zrovna třeba, tedy v nejvíce rizikových 

oblastech finančních trhů. Mezi tyto zdroje lze zahrnout i specializované pracovníky. 

V případě jediné agentury mohou být tito specialisté využíváni ve všech oblastech. Odborné 

znalosti jsou tak lépe a efektivněji využívány, pokud jsou soustředěny v jedné instituci. 

Podobná situace je u využívání specializovaných systémů, jejichž využívání v rámci 

jednotlivých agentur segmentovaného modelu by bylo moc drahé. 

 

Tato výhoda je podstatná hlavně pro malé země s malým finančním trhem, kde se výnosy 

z rozsahu a snížené náklady díky společné infrastruktuře projeví nejvíce. Jako jeden 

z významných důvodů rozhodnutí pro integraci ji uvádělo např. Slovensko. Pokud se ale 

podíváme na již zmíněné Skandinávské země, všechny se shodují, že jim integrace úspory 

přinesla (Taylor, Flemming 1999). Také ve Velké Británii došlo ke snížení celkových nákladů 

FSA, a to již rok po zavedení integrovaného dohledu.13 

 

Druhý pohled na snížení nákladů může být pohled ze strany regulovaných subjektů, zvláště 

pokud je regulatorní agentura zčásti financovaná i jejich příspěvky. Pro dohlížené subjekty je 

méně nákladné a jednodušší jednat pouze s jedinou institucí, která je zároveň flexibilnější.  

 

Výhody spojené s jednoduchou strukturou 

Vedle úspory nákladů přináší integrace finanční regulace a dohledu také výhody spojené 

s jednoduchou strukturou. První takovou výhodou je, že model s jediným integrovaným 

regulátorem je flexibilní, což znamená, že dokáže mnohem lépe reagovat na inovace a 

novinky, které se na finančních trzích objevují. Pokud navíc existuje pouze jedna instituce, 

nemohou si jednotlivé agentury navzájem předávat nevyřešené či nejasné případy (tuto 

problematiku uvádí např. Pavlát a Kubíček (2004) nebo Abrams a Tailor (2000)). S touto 

výhodou přímo souvisí jasné rozdělení zodpovědnosti, kterou v případě integrované regulace 

a dohledu plně nese právě vedoucí sekce této agentury. 

 

                                                
13 Zdroj: www.fsv.gov.uk 
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Zvláště pro malé země může integrace přinést ještě jednu důležitou výhodu spojenou se 

strukturou. Separované agentury jsou většinou malé a bez většího vlivu. Na druhé straně 

jeden „mega“ regulátor může mít větší vliv a váhu.  

 

Všechny výše uvedené důvody pro integraci regulace a dohledu do jediné instituce hrají při 

rozhodování o institucionální struktuře jistě svou roli. Přesto je jasné, že některé z nich jsou 

významnější a společné pro většinu zemí. Takové porovnání nabízí následující tabulka: 

 

Tabulka 1: Důvody pro integraci finanční regulace a dohledu 

Hlavní důvody pro integraci finanční regulace a dohledu ve 

vybraných zemích 

% z celkového počtu 

sledovaných zemí, které 

uvedly tento důvod 

Potřeba lepšího dohledu finančního systému směřujícího k 

univerzálnímu bankovnictví 
93 

Maximalizace úspor z rozsahu 80 

Potřeba vyřešit problémy vznikající špatnou komunikací a kooperací 

mezi stávajícími agenturami 
27 

Minimalizace mezer ve výkonu regulace a dohledu vybudováním 

jediné regulatorní agentury zodpovědné za všechny finanční 

instituce 

20 

Potřeba restrukturalizace regulatorních agentur (konkrétně po 

finančních krizích) 
20 

Překonání jiných nedostatků stávající finanční regulace a dohledu 13 

Zdroj: Martínez, Luna (2003). 

Poznámka: Průzkum byl prováděn v Austrálii, Kanadě, Dánsku, Estonsku, Maďarsku, na 

Islandu, v Koreji, Litvě, Lucembursku, na Maltě, v Mexiku, Norsku, Singapuru, Švédsku a 

Velké Británii. 

 

Většina zemí, ve kterých byl průzkum prováděn, integrovala regulaci a dohled z důvodu 

vzniku finančních konglomerátů a možnosti úspor z rozsahu. Méně důležité se pak ukázaly 

problémy spojené s komunikací mezi více agenturami a složitou strukturou obecně.  
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2.4.2 Argumenty proti integraci finanční regulace a dohledu do jedné 
instituce 

 
Samozřejmě existují i názory, že integrace regulace a dohledu finančních trhů je neúčelná, a 

že může přinést negativní efekty. Argumenty proti integraci jsou shrnuty v následujících 

bodech: 

 

Soustředění moci 

Jedním z nejdůležitějších argumentů proti integraci finanční regulace a dohledu je skutečnost, 

že v takové instituci by mohlo být soustředěno příliš mnoho moci. Pokud tato instituce 

vykonává jak regulaci tak dohled, dojde vlastně ke sloučení moci zákonodárné a moci 

výkonné.  

 

Rozdílnost rizik podle segmentů trhu 

Přesto, že jsou finanční trhy v posledních letech stále více provázané, bývá někdy 

argumentováno faktem, že hlavní rozdíly mezi jednotlivými finančními institucemi zůstávají 

zachovány, a to hlavně z hlediska rizik, která se vyskytují u jednotlivých druhů finančních 

firem. Proto je důležité provádět především opatrnickou finanční regulaci s ohledem na druh 

finanční instituce. Vyplývá to například ze složení pasiv jednotlivých institucí; banky mají 

spíše krátkodobá pasiva, oproti tomu pojišťovny spíše dlouhodobá. Z tohoto důvodu se musí 

uplatňovat jiný přístup ke každé instituci a není jisté, zda na tento fakt bude jeden jediný 

regulátor brát dostatečné ohledy.  

 

Možnost přijetí jednostranného přístupu k regulaci a dohledu 

Pokud jsou regulace a dohled soustředěny pouze v jediné instituci, je pravděpodobné, že bude 

určen jeden „hlavní“ přístup který si osvojí celá instituce. Tím mohou být ztraceny užitečné 

informace a zkušenosti, které vyplývají právě z pestrosti názorů a přístupů. S tím souvisí i 

další problém. Soustředění všech druhů regulace do jediné instituce může vyvolat konflikt, 

zvláště vzhledem k tomu, že jednotlivé cíle regulace a dohledu finančních trhů mohou být 

někdy vzájemně neslučitelné. 

 

Nejistota, zda integrace skutečně přinese slibované výhody 

Není vůbec jisté, zda koordinace činností a komunikace v rámci jedné regulatorní agentury 

bude efektivnější, než kdyby probíhala mezi více regulátory. Navíc se může stát, že 
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komunikace v rámci jedné „obrovské“ instituce bude zbytečně byrokratická. Je zároveň 

možné, že jedna velká instituce reaguje pomaleji a zároveň nepružně. Někdy se také objevují 

pochybnosti, zda při integraci finanční regulace a dohledu skutečně dochází k úsporám 

z rozsahu a zda integrace šetří náklady. 

 

Ovlivnění veřejného vnímání jednotlivých institucí 

Nebezpečí integrace spočívá také v tom, že může ovlivnit způsob, jakým veřejnost finanční 

instituce a trhy vnímá. V poslední době dochází k určitému stírání rozdílů mezi těmito 

institucemi a integrace může tento proces zvýraznit; důsledkem toho může být fakt, že ze 

strany veřejnosti nebude rozlišováno, do jaké instituce své prostředky vloží. Např. je rozdíl, 

zda jsou uloženy peníze u banky či investiční společnosti. V prvním případě jsou peníze pro 

klienta hned k dispozici, v druhém to tak být nemusí. 

 

2.5 Integrace finanční regulace a dohledu do centrální banky  
 
Integrace finanční regulace a dohledu do jediné instituce vyvolává další otázku, a to zda má 

být onou jedinou institucí centrální banka nebo jiná nezávislá instituce. Diskuze o tomto 

tématu se vyvíjela paralelně s diskuzí o samotné integraci. Jak již bylo uvedeno, integrace 

regulace a dohledu ve skandinávských zemích byla jedním z prvotních impulsů pro vznik této 

diskuze. Ve všech třech zemích došlo k integraci do nezávislé instituce vně centrální banky. U 

uvedených států byl i bankovní dohled historicky vykonáván jinou institucí než centrální 

bankou; dalo by se tedy argumentovat přirozeným historickým vývojem. Jiná situace ale byla 

např. ve Velké Británii kde byl bankovní dohled původně vykonáván centrální bankou.V roce 

1997 byl dohled nad finančním trhem integrován do FSA, tedy do jiné a nezávislé agentury. 

Podobná situace byla např. v Japonsku (2000) nebo Estonsku (2002). Světový vývoj tedy 

ukazoval směrem k integraci finanční regulace a dohledu mimo centrální banku. 

 

V dalších letech ale došlo přesně k opačnému vývoji a některé země integrovaly regulaci a 

dohled nad finančním trhem do centrální banky. Mezi tyto země patří například Irsko14 

(2003), Kajmanské ostrovy (2003) nebo Slovenská republika (2006).  

 

                                                
14 V Irsku došlo později k autonomii dohledové agentury, která ale i nadále úzce spolupracuje s centrální bankou. 



Bakalářská práce 

 21 

Tento vývoj tedy vyvrací názor, že centrální banka není vhodná instituce pro výkon finanční 

regulace a dohledu. Navíc v mnoha zemích, kde je dohled vykonáván jinou agenturou než je 

centrální banka, tyto dohledové instituce s centrální bankou úzce spolupracují nebo dokonce 

sdílejí stejnou infrastrukturu (např. Finsko). Stejně jako v otázce samotné integrace, i zde hrají 

roli podmínky jednotlivých zemí. Přesto i zde lze uvést několik obecných argumentů pro a 

proti integraci do centrální banky.  

 

2.5.1 Argumenty pro integraci regulace a dohledu do centrální banky 
 
Jako argumenty pro integraci finanční regulace a dohledu do centrální banky se uvádějí 

následující důvody: 

• Koordinace a vztah mezi regulací a měnovou politikou 

• Lepší dostupnost informací v rámci jediné instituce 

• Úspory z rozsahu 

• Nezávislost centrální banky 

• Výhody pro finanční systém založený na bankách 

• Při internalizaci finančních trhů: odpadnutí nutnosti koordinace mezi více agenturami 

 

Koordinace regulace a dohledu a měnové politiky a dostupnost informací 

První dvě výhody spočívají v koordinaci bankovní a finanční regulace s měnovou politikou a 

dostupnosti a výměně informací v rámci těchto dvou činností. Tyto dvě výhody spolu úzce 

souvisejí. 

 

Není pochyb o tom, že makroekonomická situace země a typické činnosti centrální banky, 

především tedy vykonávání monetární politiky, souvisí s vykonáváním regulace a dohledu 

bank a finančního sektoru. Znalosti a zkušenosti z jednoho oboru mohou být velice platné při 

vykonávání oboru druhého. Tato souvislost má dvě roviny. První se týká zodpovědnosti za 

finanční stabilitu a funkce věřitele poslední instance, kterou centrální banky vykonávají. 

K efektivnímu vykonávání těchto činností jsou znalosti, informovanost a autorita finančního 

regulátora a dozorce nezbytná. Protože centrální banka musí být schopna posoudit solventnost 

a úvěruschopnost, potřebuje mít přístup k informacím o schopnosti likvidity jednotlivých 

bank. 
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Druhá souvislost se vztahuje k výkonu monetární politiky. To vyjadřuje např. guvernér Bank 

of England E.George: 

 

„Monetární a finanční stabilita jsou vzájemně propojené. Není myslitelné, aby monetární 

autority mohly klidně provádět plány své monetární politiky zaměřené na stabilitu, kdyby 

finanční systém, jehož prostřednictvím se politika provádí – a který poskytuje spojení se 

skutečnou ekonomikou – jim kolaboval před očima.“15 ( Citováno podle: BRIAULT, Clive. 

Rationale for a Single National Financial Services Regulator. Special Paper Series LSE. 1999, 

No. 2., s.29) 

 

V tomto vztahu mezi výkonem monetární politiky a dohledu nad finančními trhy hraje 

nejdůležitější úlohu dostupnost a předávání informací. Pokud má centrální banka kvalitní a 

rychlé informace o stavu bank a jiných finančních institucí, může být schopna lépe předvídat 

reakci na nástroje měnové politiky, jako např. krátkodobé úrokové míry. Touto problematikou 

se blíže zabývají např. Peek, Rosengren a Tootell (1999). Ti argumentují, že informace, které 

centrální banka získá díky výkonu finanční regulace a dohledu, pomohou co nejpřesněji 

předpovědět budoucí vývoj ekonomiky, a tím přispívají k efektivnímu výkonu monetární 

politiky. Peek, Rosenberg a Tootell (1999) uvádějí dva důvody. První z nich opět souvisí se 

systémovou stabilitou: indikátory zhoršujícího se stavu ekonomiky se jako první většinou 

objevují u bank. Druhý důvod souvisí s vývojem bankovních půjček, přičemž změna 

v chování bank jako věřitele opět indikuje změnu stavu ekonomiky jako celku. Pracovníci 

centrální banky zabývající se měnovou politikou pak mohou přizpůsobit své jednání právě 

znalostem situace a případných problémů bankovního sektoru. Autoři zároveň zdůrazňují 

právě onu důležitost předávání a dostupnost těchto informací a uvádějí, jaký je největší 

problém v komunikaci:  

 

„Zatímco včasné sdílení informací mezi jinými bankovními dohlížiteli a centrální bankou je 

jistě možné, potíže se sdílením vysoce důvěrných informací, z nichž mnohé nelze snadno 

kvantifikovat, by mohlo učinit takové uspořádání v nejlepším případě obtížným.“16 (PEEK, 

Joe; ROSENGREN, Eric; TOOTELL, Geoffrey. Is Bank Supervision Central to Central 

Banking? The Quarterly Journal of Economics. 1999, Vol. 114, No. 2, s.651-652) 

 

                                                
15 Přeloženo autorkou. 
16 Přeloženo autorkou. 
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Je tedy zřejmé, že rychlé předávání spolehlivých a přesných informací mezi institucí 

vykonávající bankovní regulaci a dohled a centrální bankou je nezbytné. Zároveň je jasné, že 

právě integrace instituce regulace a dohledu do centrální banky je vzhledem k efektivnímu 

toku informací to nejlepší uspořádání, a dokonce se nezdá vůbec vhodné centrální banku 

z dohledu nad finančními trhy úplně vyloučit.  

 

Otázkou ale je, do jaké míry separace dohledu a regulace z centrální banky do samostatné 

agentury tento tok informací naruší, a proč se tomu tak děje. Goodhart (2000) zastává názor, 

že není problém v poskytování informací; samostatná regulatorní instituce s nejvyšší 

pravděpodobností poskytne centrální bance informace dobrovolně. Problémem ale může být 

skutečnost, že samotný regulátor může podstatu, či způsob zpracování ovlivnit. Zatímco 

hlavním úkolem centrální banky je zajistit systémovou stabilitu a její podstata je spíše 

ekonomická, regulatorní agentura umístěná vně centrální banky se stará především o ochranu 

spotřebitele a její zaměstnanci jsou spíše právníci. Z tohoto důvodu nemusí samostatný 

regulátor zpracovávat a získávat stejné informace, jaké by použila samotná centrální banka, 

kdyby dozor a regulace byly umístěny v ní. Samotný regulátor umístěný mimo centrální 

banku tak nemusí přesně a včas zaznamenat náznaky možné krize, protože nenahlíží na 

finanční sektor z makroekonomické perspektivy jako centrální banka. Stejně tak může 

centrální banka informace mylně interpretovat.  

 

Na druhé straně i při integraci regulace a dohledu nad finančním trhem do instituce mimo 

centrální banku je možné problém komunikace vyřešit. Například ve Velké Británii je zřízena 

speciální komise složená z členů FSA, ministerstva financí a centrální banky. Tato komise se 

schází minimálně jednou měsíčně, a má za úkol monitorovat a řešit případné krize. 

 

Úspory z rozsahu 

Stejně jako u problému, zda integrovat regulaci a dohled do jediné instituce, i zde se objevuje 

výhoda úspor z rozsahu. Centrální banka má ve většině zemí dobře vyvinutou infrastrukturu, 

a při integraci uvnitř centrální banky se ušetří náklady řízení lidských zdrojů, informační 

systém, náklady na používání budov, vedení účetnictví a podobně. 

 

Nezávislost centrální banky 

Pokud má centrální banka nezávislé postavení, jako například v České republice, přináší to 

výhodu i pro vykonávání finanční a bankovní regulace a dohledu. Konkrétně tato nezávislost 
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zajišťuje nestrannost, objektivitu a kontinuitu výkonu regulace a dohledu, obzvláště 

s přihlédnutím k existenci politických cyklů. 

 

Výhody pro systém založený na bankách 

V zemích, kde hlavní část finančního trhu tvoří banky, a tedy hlavní část finanční regulace a 

dohledu nad finančním trhem je bankovní regulace a dohled, je přirozené soustředit tyto 

činnosti právě do centrální banky, pokud tato vykonávala bankovní dohled. Jinak by totiž 

mohlo dojít k vytvoření nové instituce, která s tímto dohledem nemá žádné zkušenosti. Na 

druhé straně, argument, že většinu aktiv finančního systému tvoří banky, nelze používat 

obecně. Jinak by většina evropských zemí musela sloučit dohled pod centrální banku. 

 

Internalizace finančních trhů 

V situaci, kdy stále více finančních institucí a zejména bank působí na mezinárodní úrovni, je 

stále více nutná spolupráce národních regulátorů finančních trhů. V rámci evropské měnové 

unie je tento fakt ještě umocněn tím, že je zde měnová politika vykonávána centrálně. Tato 

mezinárodní spolupráce je ale ztížená existencí mnoha různorodých zákonů a pravidel. Pokud 

má navíc každá země více zástupců, kteří mají co do činění s finanční stabilitou nebo regulací, 

může být spolupráce ještě složitější (Goodhart 2002). 

 

2.5.2 Argumenty proti integraci regulace a dohledu do centrální banky 
 

Střet zájmů  

Jeden z hlavních argumentů proti umístění integrovaného dohledu nad finančním trhem do 

centrální banky je možnost střetu zájmů. Hlavním úkolem centrální banky je ve většině 

případů výkon monetární politiky a udržování makroekonomické stability. Pokud má zároveň 

dohlížet na stabilitu finančních trhů, může dojít k situaci, kdy centrální banka uzpůsobí výkon 

monetární politiky (například stanovení úrokových měr) potřebám stability, a to hlavně 

v období finanční krize.  

 

S kombinací výkonu monetární politiky a dohledu souvisí i způsob, jakým je tato skutečnost 

vnímána veřejností. Hlavně k výkonu monetární politiky potřebuje centrální banka působit 

důvěryhodně. Pokud ale, a opět hlavně v době krize, dojde k problémům finančních institucí, 

může to veřejnost připsat na vrub právě centrální bance. Je paradoxní, že v době finanční 
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stability není centrální banka spojována s výkonem dohledu zdaleka tolik, jako právě 

v období problémů. Nicméně, při výkonu monetární politiky je do jisté míry potřebná jistá 

věrohodnost, aby centrální banka byla schopna ovlivňovat očekávání. Právě výkon dohledu 

může způsobit ztrátu této důvěryhodnosti. Tento argument bývá však často označován za 

překonaný. Např. Briault (1999) uvádí, že neexistuje žádný důkaz přímé spojitosti mezi 

problémy bank a důvěryhodností centrální banky ve Velké Británii. 

 

S rizikem možného střetu zájmů souvisí také fakt, že pokud je centrální banka jediným 

regulátorem finančních trhů, musí se věnovat i ochraně spotřebitelů. Tuto funkci ale 

z historického hlediska centrální banka nevykonávala. Navíc ochrana spotřebitelů s dohledem 

nad systémovou stabilitou příliš nesouvisí, což opět přináší možnost zanedbání jednoho či 

druhého. 

 

Morální hazard 

Ve většině zemí vykonává centrální banka funkci věřitele poslední instance. Pokud by byla 

tato funkce vykonávána stejnou institucí jako regulace a dohled nad finančními trhy, je zde 

možnost morálního hazardu ze strany finančních firem. Ty by mohly očekávat, že centrální 

banka bude plnit funkci věřitele poslední instance i vůči nebankovním institucím z důvodu 

zachování finanční stability. Problematikou morálního hazardu se zabývají např. Benston a 

Kaufman (1996). Ti uvádějí, že zavedení regulace a dohledu z důvodu ochrany systémové 

stability naopak tuto nestabilitu podněcuje. Hlavním argumentem je fakt, že bez věřitele 

poslední instance budou finanční instituce více rizikově aversní, a tím se samotná stabilita 

vlastně podpoří. Podle Kaufmana (1996), je systémová nestabilita způsobená přílišnou 

regulací a následným morálním hazardem horší, než systémová nestabilita způsobená pádem 

neregulovaných bank či jiných finančních institucí. Z tohoto hlediska není začlenění finanční 

regulace a dohledu do centrální banky krok správným směrem, protože i ostatní finanční 

instituce budou při problémech ohrožujících stabilitu spoléhat na pomoc centrální banky. 

 

Koncentrace moci 

Další otázkou je, zda má být v jedné instituci koncentrována moc nad výkonem monetární 

politiky a dohledem nad finančními trhy, zvláště pokud tato instituce není volená. Navíc, čím 

větši moc ta která instituce má, tím větší je zde nebezpečí ovlivňování politickou stranou. Na 
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druhé straně, pokud centrální banka splňuje všechna kritéria nezávislosti, jeví se problém 

ovlivňování a přílišné moci jako irelevantní.17 

 

2.6 Srovnání dohledu nad finančními trhy v zemích Evropské unie 
 
Zvolený model uspořádání dohledu se liší i v rámci EU. Najdeme zde plně integrované 

modely, sektorové uspořádání a v jednom případě dokonce i funkční model. Přesné porovnání 

nabízí následující tabulka: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
17 Nezávislost centrální banky je blíže diskutovaná ve třetí části této práce. 
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Tabulka 2: Porovnání modelů institucionálního uspořádání finančního dohledu v zemích EU 

Země 

Model dohledu 
(integrovaný, sektorový 
nebo funkční) 

Dohled nad 
bankami 

Dohled nad 
kapitálovým trhem a 
investičními službami 

Dohled nad 
pojišťovnami 

Rok sloučení (v případě 
integrovaného dohledu) 

Belgie 
integrovaný dohled 
mimo CB IR IR IR 2004 

Bulharsko sektorový model B SI SI   

Česká 
republika 

integrovaný dohled do 
CB IR IR IR 2006 

Dánsko 
integrovaný dohled 
mimo CB IR IR IR 1988 

Estonsko 
integrovaný dohled 
mimo CB IR IR IR 2002 

Finsko sektorový model BS BS I   

Francie sektorový model B S I   

Irsko 
integrovaný dohled do 
CB IR IR IR 2003 

Itálie sektorový model B S I   

Kypr sektorový model B S I   

Litva sektorový model B IS IS   

Lotyšsko 
integrovaný dohled 
mimo CB IR IR IR 2001 

Lucembursko sektorový model BS BS I   

Maďarsko 
integrovaný dohled 
mimo CB IR IR IR 2000 

Malta 
integrovaný dohled 
mimo CB IR IR IR 2002 

Německo 
integrovaný dohled 
mimo CB IR IR IR 2002 

Nizozemí funkční model         

Polsko sektorový model B S I   

Portugalsko sektorový model B S I   

Rakousko  
integrovaný dohled 
mimo CB IR IR IR 2002 

Rumunsko sektorový model B S I   

Řecko sektorový model B S I   

Slovensko 
integrovaný dohled do 
CB IR IR IR 2006 

Slovinsko sektorový model B S I   

Španělsko sektorový model B S I   

Švédsko 
integrovaný dohled 
mimo CB IR IR IR 1991 

Velká Británie 
integrovaný dohled 
mimo CB IR IR IR 1997 

 

Zdroj: vlastní konstrukce na základě How Countries Supervise their Banks, Financial 

Markets and Securities (2008, 2007, 2006) 

Vysvětlivky: IR – Integrovaný dohled, B – Instituce vykonávající dohled nad bankami,  

BS – Instituce vykonávající dohled nad bankami a kapitálovým trhem, S – Instituce 

vykonávající dohled nad kapitálovým trhem, SI –Instituce vykonávající dohled nad 

kapitálovým trhem a pojišťovnami, I – Instituce vykonávající dohled nad pojišťovnami 
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Poznámka: V Irsku byla dohledová agentura začleněna do centrální banky jako její 

autonomní složka, která později získala větši samostatnost. Přestože je tedy irská Financial 

Services Regulatory Authority autonomní složkou centrální banky, stále využívá její 

infrastrukturu. Z tohoto důvodu je Irsko zařazeno mezi země s integrovaným dohledem do 

centrální banky, přestože někdy bývá uváděn opak. Opačná situace je v Estonsku, kde je 

dohledová agentura součástí centrální banky, ale má vlastní oddělené kompetence, správu a 

rozpočet. Proto je v rámci této práce zařazeno Estonsko mezi země s dohledem mimo 

centrální banku. 

 

Integrovaný dohled nad finančními trhy je tedy ve 13 zemích EU, z toho pouze ve třech je 

vykonáván centrální bankou, což nesvědčí o velké oblíbenosti tohoto uspořádání. Sektorový 

model je zaveden rovněž ve 13 zemích EU, funkční pouze v jedné.  

 

Většina zemí, které integrovaly dohled do jediné instituce, se tedy rozhodla vyčlenit tuto 

funkci z centrální banky. V některých z těchto zemí ale centrální banka přesto při výkonu 

dohledu hraje významnou roli. Např. v Německu vykonává dohled BAFIN, která úzce 

spolupracuje s centrální bankou (Bundesbank), např. při výkonu monitoringu a kontrol. 

Významné postavení v rámci dohledu si centrální banka zachovala i v Rakousku nebo 

v Estonsku. Ale i v ostatních zemích, kde je dohledová agentura skutečně samostatnou 

institucí, je kladen důraz na komunikaci s centrální bankou. Např. v Belgii byla zavedena 

Financial Stability Commitee, která má za úkol koordinovat činnosti centrální banky a 

dohledové agentury. Podobná situace je i ve Velké Británii, kde došlo ke zřízení speciální 

komise skládající se jak z pracovníků centrální banky tak pracovníků FSA. 

 

V souvislosti se stále rostoucí globalizaci finančních trhů se objevuje i otázka, jak řešit sytém 

regulace a dohledu v rámci celé EU. V podstatě se nabízejí dvě možná řešení: Centralizovaná 

a decentralizovaná podoba tohoto systému. Cílem této práce není porovnání těchto dvou 

variant. Nicméně se dá konstatovat, že v současné situaci by byla centralizace regulace a 

dohledu finančních trhů pravděpodobně velmi obtížná, a to jak vzhledem ke stupni 

globalizace finančních trhů, tak i vzhledem k různým přístupům a systémům regulace a 

dohledu napříč EU. Přesto lze učinit určité kroky směrem ke sjednocení regulačních pravidel 

a dohledových praktik. Např. by bylo vhodné podpořit sdílení informací a celkové posílení 

koordinace národních agentur. 
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3. REGULACE A DOHLED NAD FINANČNÍM TRHEM V ČR 

2.7 Vývoj finančních trhů a jejich regulace a dohledu na našem 
území do roku 1989 

 
Banky na našem území vznikaly již v 19. století, ale vývoj zde byl pomalejší než v Rakousku. 

Prvními bankami působícími u nás byly právě banky rakouské. Významnou roli hrály také 

spořitelny a záložny. Roku 1825 byla založena Schraňovací pokladnice pro hlavní město 

Prahu, v roce 1857 pak u nás byla zřízena Prvá česká občanská záložna. Tento rok znamenal 

jistý podnět pro založení dalších záložen. V roce 1868 pak byla založena Živnostenská banka 

pro Čechy a Moravu, která byla reakcí na potřebu úvěrů českými podnikateli. Významnou 

součástí českého finančního trhu se staly i pojišťovny. První česká vzájemná pojišťovna byla 

založena v roce 1897. Další důležitou událostí bylo založení burzy cenných papírů v Praze 

v roce 1871, což umožnilo ustanovení dalších českých bank. V porovnání s vídeňskou burzou 

(založena již roku 1771) měla ta pražská malý význam. Navíc po krachu v roce 1873 na ní 

došlo k výraznému poklesu obchodování, a to až do roku 1878. Po této krizi měly problémy i 

pražské banky, bylo jich zlikvidováno 15 z celkového počtu 19. Jediná česká banka, která 

neukončila činnost, byla Živnostenská banka. Ke zlepšení došlo až před koncem 19. století, 

kdy byla založena Zemská banka Království českého, která dokonce plnila i některé funkce 

Rakouské národní banky. Zároveň vznikaly i banky nové. Co se týká regulace finančních 

trhů, od roku 1875 působil v Rakousku-Uhersku zákon o burzách. Ten ale spíše stanovoval 

pravidla zakládání a udržování, pravidla obchodování si určovala sama burza. (Mervart 

(1998)) 

 

K výraznější změně došlo v roce 1918. Československo převzalo velkou část bank působících 

na našem území, především na základě nostrifikační a repatriační akce. Burza obnovila svou 

činnost v roce 1919, a její význam se právě díky nostrifikaci zvýšil. Vznikaly i nové 

pojišťovny, pojišťovnictví ale bylo v této době spíše roztříštěné. České podniky se 

specializovaly především na pojištění nemovitostí a životní pojištění. Dohled nad bankami 

vykonával zpočátku Bankovní úřad ministerstva financí, dokud nedošlo v roce 1925 ke 

vzniku Národní banky Československé. V oblasti pojišťovnictví došlo k založení 

Československého dozorčího úřadu nad pojišťovnami při ministerstvu vnitra. Recese ve 20. 

letech 19. století a Velká hospodářská krize se dotkla i Československé bankovní soustavy. 

První krizi se podařilo překonat i díky zřízení zvláštního fondu pro zmírnění ztrát 
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z poválečných poměrů. Ale i přes tento fond a sanaci některých bank ze strany státu došlo 

k úpadku tří významných bank: Moravskoslezské banky v Brně, Banky Bohemia a 

Pozemkové banky. Naopak, Velkou hospodářskou krizi se podařilo zvládnout bez bankrotů 

velkých bank, a to i přes bankovní krizi v Německu a pády bank v Rakousku. Důležitý podíl 

na překonání krize má lidové peněžnictví, k jehož rozvoji došlo právě mezi válkami. Právě 

kampeličky přestály finanční krizi lépe než banky a jiné instituce. Po krizi se novelizovaly 

některé zákony týkající se regulace a dohledu bank. Např. došlo ke zvýšení sanačních fondů a 

zvýšení kontroly nad hospodařením bank. 

 

Okupace a druhá světová válka samozřejmě poznamenala i český finanční trh. Pražská burza 

ukončila svou činnost v roce 1938, v bankovním sektoru docházelo během války 

k poněmčování. 

 

Po roce 1945 pak došlo na základě dekretu prezidenta Beneše ke znárodnění akciových bank 

a došlo ke koncentraci bankovní činnosti do menšího počtu národních podniků. Zároveň došlo 

ke zrušení soukromých bank. Po nástupu komunistické strany byla ustanovena jediná banka, 

samozřejmě státní. Její činnost byla jen doplňována dalším státními institucemi, jako Česká 

státní spořitelna, která spojila ústavy lidového peněžnictví a Živnostenská banka, která 

zajišťovala devizové operace a ČSOB, která se specializovala na finanční styk s cizinou. 

V roce 1950 vznikla Státní banka Československá jako centrální banka. Znárodnění se týkalo 

i pojišťoven, po roce 1947 zde působila pouze Československá pojišťovna, která měla status 

národního podniku. V roce 1968 došlo k jejímu rozdělení na Českou státní pojišťovnu a 

Slovenskou státní pojišťovnu. Činnost pražské burzy nebyla obnovena vůbec, v roce 1952 

dokonce došlo k úřednímu zrušení burzy. Z uvedeného je patrné, že v této době nebylo 

finanční regulace a dohledu třeba (Mervart (1998)). 

 

2.8 Vývoj finančních trhů a jejich regulace a dohledu na našem 
území po roce 198918 

 
Po roce 1989 bylo nutné finanční systém obnovit. Tato obnova znamenala přechod od 

jednostupňového bankovnictví k dvojstupňovému systému. Původně vykonávala činnost 

komerčních bank centrální banka. Kromě čtyř činných finančních institucí (SBČS, ČS, ČSOB 

                                                
18 Podkapitola zpracována na základě této literatury: Pavlát, Kubíček (2004) a Mervart (1998). 
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a Živnobanky) byly založeny další tři obchodní banky, které byly vyčleněny ze Státní banky 

Československé, což byl první krok ke klasickému dvojstupňovému bankovnímu systému. 

Většina zmíněných institucí byla státem vlastněná, v ČSOB měl stát rozhodující účast. 

Samozřejmě vznikaly i komerční banky. Vznik nových bankovních institucí vyžadoval i 

změnu legislativního rámce. Jejich zakládání upravoval zákon č. 158/1989 Sb., který byl 

spolu se zákonem č. 130/1989 Sb., o Státní bance Československé prvním zákonem 

upravujícím finanční regulaci a dohled v ČSFR. Těmito zákony, které vešly v platnost k 1. 1. 

1990, byla Státní banka Československá pověřena výkonem dohledu; spolu s Ministerstvem 

financí. SBČS vydávala povolení ke vzniku banky, oproti tomu MF vykonávalo státní dohled 

nad činností bank a spořitelen. Právě v tomto období byla vydávána povolení ke vzniku bank 

až příliš volně, což následně způsobilo mnoho problémů. 

 

Tyto zákony byly v roce 1992 nahrazeny zákonem č.21/1992 Sb., o bankách a zákonem 

č.22/1992 Sb., o Státní bance Československé. Důvodem bylo rozšíření komerčního 

bankovnictví. Tato nová pravidla vykonávání dohledu se soustředila především na vydávání 

pravidel obezřetného podnikání. V roce 1992 došlo rovněž k založení Burzy cenných papírů 

Praha. Ve stejném roce došlo i k institucionalizaci dohledu nad kapitálovým trhem, konkrétně 

zákonem č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech. V témže roce došlo i ke schválení 

zákona o burze cenných papírů, a zákona o cenných papírech. Byl také založen odbor státního 

dozoru nad kapitálovým trhem, a to v rámci Ministerstva financí. Tento odbor měl dvě 

složky, oddělení dozoru a oddělení organizátorů trhu. V roce 1993 bylo pak založeno 

Středisko cenných papírů. Pro transformaci české ekonomiky se stal důležitým proces 

privatizace, který probíhal v letech 1991 až 1995. Je zajímavé, že uvedené zákony, upravující 

činnost kapitálového trhu, byly schváleny až po první vlně kuponové privatizace. Tyto 

legislativní nedostatky v oblasti regulace finančních trhů byly pravděpodobně jednou z příčin 

ztráty důvěry kapitálového trhu. Mnoho subjektů mezery v pravidlech využilo, což mnohdy 

nebylo rozpoznatelné a tedy potrestatelné. 

 

Další důležitá událost, ovlivňující nejen kapitálové trhy, byl vznik samostatné České 

republiky. V roce 1993 došlo k založení České národní banky (zákon č. 6/1993 Sb., o České 

národní bance). Ta zároveň přebrala odpovědnost za výkon bankovní regulace a dohledu. 

Spolu s tím došlo i k zesílení pravomocí ČNB, především co se týče nápravných opatření. Na 

kapitálovém trhu došlo v roce 1993 k vytvoření informačního systému kapitálových trhů, 

jehož účelem bylo sbírání a vyhodnocování informací. Podle Pavláta a Kubíčka (2004) se 
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tento odbor soustředil spíše pouze na sbírání informací, ale zatím nedocházelo k sankciování. 

K větší změně na kapitálových trzích však došlo až o dva roky později, kdy byla ukončena 

kupónová privatizace. V roce 1993 došlo také k vytvoření státního dozoru nad pojišťovnami, 

a to opět jako odboru MF ČR. O rok později se činnost tohoto odboru rozšířila i o dozor nad 

penzijními fondy. V roce 1995 došlo ke zřízení poradních orgánů pro MF ČR, Komise pro 

analýzu působení investičních společností a investičních fondů, Komise pro udělování 

povolení k obchodování s cennými papíry a Komise pro udělování povolení k emisi veřejně 

obchodovatelných cenných papírů. Ve stejném roce došlo také k vymezení kompetencí mezi 

ČNB a MF ČR. Dalším krokem bylo vytvoření informačního systému kapitálových trhů, 

jehož účelem bylo sbírání a vyhodnocování informací. 

 

Další inovace regulace a dohledu nad finančními trhy přišla v roce 1996 novelou zákona o 

cenných papírech, zákona o investičních společnostech, zákona o dluhopisech a konečně 

vznikem nového zákona č 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosu trestné 

činnosti. Tyto zákony byly reakcí na problémy, které na kapitálových trzích vznikaly. V roce 

1997 pak došlo ke vzniku Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami. 

 

Konečně, 1. dubna 1998, došlo k vytvoření Komise pro cenné papíry, která měla za úkol 

dohlížet na kapitálový trh. KCP převzala odbor státního dozoru MF ČR.  

 

Do roku 2006 byl tedy v České republice sektorový model finanční regulace a dohledu. Jeho 

schéma je zobrazeno na následujícím obrázku: 
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Obrázek 1: Organizační schéma orgánů regulace a dozoru v České republice platné do 1. 

dubna 2006 

Zdroj: Mašindová (2003) 

 

V následující části jsou jednotlivé instituce a jejich činnosti popsány tak, jak platily před 1. 

dubnem 2006. 

 

Česká národní banka 

Česká národní banka vykonává dohled nad bankami v České republice podle zákona o ČNB a 

zákona o bankách. Dále vykonávala dohled na konsolidovaném základě u celků, jejichž 

součástí je banka. ČNB vykonává jak dohled na místě, tak dohled na dálku. Vedle těchto 

činností bylo úkolem ČNB vytvářet zákony týkající se regulace a dohledu nad bankovnictvím. 

 

Postavení a kompetence ČNB upravuje více zákonů. Z těch nejdůležitějších je vhodné 

jmenovat např. zákon o bankách č.21/1992 Sb. a zákon č. 6/1193 Sb., o České národní bance. 

Nejvyšším řídícím orgánem ČNB je19 bankovní rada. ČNB má postavení správního úřadu, 

s dvoustupňovým rozhodováním. V prvním stupni to je příslušný úřad, ve druhém pak 

Bankovní rada. Činnost bankovního dohledu je financována z rozpočtu ČNB. O tomto 

hospodaření je ČNB povinna předkládat ke schválení zprávu Poslanecké sněmovně České 

republiky. 

                                                
19 Postavení a pravomoci ČNB se stále řídí stejnými zákony i v roce 2008. 
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ČNB vykonávala20 tyto činnosti v oblasti dohledu: 

• Vydávání bankovní licence (po vyjádření MF ČR),  

• dohlížení na dodržování podmínek pro udělení licence stanovených pro banky,  

• vydávání opatření a vyhlášek definujících pravidla obezřetného podnikání bank, 

• monitorování činnosti bank,  

• kontrola dodržování zákonů (vydávání souhlasu při nabývání podílu na bance, prodeji 

banky, sloučení banky nebo zrušení banky), 

• při zjištění nedostatků sjednávala nápravu a sankce podle stanovených zákonů,  

• rozhodování o odnětí bankovní licence a zavedení nucené správy (po vyjádření MF 

ČR).21 

 

Komise pro cenné papíry 

Podle zákona byl hlavní cíl KCP upevňování důvěry v kapitálový trh ze strany investorů a 

emitentů investičních nástrojů. KCP měla za úkol posilovat ochranu investorů, zajistit 

dostatečnou transparentnost kapitálového trhu, napomáhat rozvoji kapitálového trhu a 

zvyšovat informovanost, vzdělanost a povědomí o kapitálovém trhu. Činnost KCP byla 

upravena zákonem č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry. V popředí komise stálo 

prezidium složené z 5 členů, z nichž jeden vykonával funkci předsedy. Členové vedení byli 

jmenováni na návrh vlády prezidentem na pětileté funkční období s maximální délkou dvou 

období. Stejně tak prezident na návrh vlády členy prezidia i odvolává. Toto odvolání bylo 

možné i v případě, že se člen prezidia dopustí jednání zpochybňujícího nestrannost KCP. 

Díky této skutečnosti se dá pochybovat o úplné politické nezávislosti KCP. 

 

Komise pro cenné papíry dohlížela na investiční společnosti, investiční fondy, podílové 

fondy, depozitáře subjektů kolektivního investování, obchodníky s cennými papíry, makléře, 

investiční zprostředkovatele, likvidátory, nucené správce, penzijní fondy, které investují do 

investičních nástrojů, organizátory regulovaného trhu pro obchodování s investičními nástroji, 

mimoburzovní organizátory regulovaného trhu, vedoucí evidence investičních nástrojů, 

provozovatele a účastníky systému vypořádání obchodů s investičními nástroji, emitenty, 

osoby, které činní veřejnou nabídku cenných papírů a provozovatele tiskárny s povolením 

tisku kótovaných listinných cenných papírů. 
                                                
20 V současné době vykonává ČNB podobné činnosti i v jiných segmentech trhu než je bankovnictví. 
21 www.cnb.cz, Bankovní dohled 2004, Bankovní dohled 2005  
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KCP používala následující regulační nástroje22: 

• Získání příslušné licence pro vstup do odvětví 

• Odejmutí licence pro možnost působení v odvětví 

• Povinnosti při poskytování služeb. 

 

Rovněž KCP vykonávala jak dohled na místě, tak dohled na dálku. 

 

Ministerstvo financí České republiky 

Ministerstvo financí bylo podle zákona úředním orgánem státní správy pro věci pojišťoven a 

penzijních fondů. Od roku 2000 byl odbor vykonávající tuto činnost nazýván Úřad státního 

dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění. 

 

MF ČR vykonávalo dozor nad pojišťovnami, zajišťovnami a právnickými a fyzickými 

osobami v pojišťovnictví (zprostředkovatelé, likvidátoři pojistných událostí). 

 

Mezi základní činnosti MF ČR v oblasti regulace a dohledu patřilo: 

• Legislativní činnost: Návrh a zpracování právních předpisů, metodiky a koncepčních 

materiálů,  

• povolovací a schvalovací činnost: udělování povolení k činnosti, odnětí povolení,  

• kontrolní činnost: vykonávání státního dozoru a přímé kontroly, jako je kontrola 

solventnosti, kontrola hospodaření pojišťoven, kontrola způsobu tvorby a použití 

technických rezerv, umístění aktiv, vedení účetnictví a kontrola účetních postupů. 

 

Po integraci dohledu nad finančním trhem MF ČR dále vykonává kontrolu státního příspěvku 

na penzijní připojištění. 

 

Úřad pro dohled nad družstevními záložnami 

Tento úřad vykonával dohled nad družstevními záložnami. Mezi jeho činnosti patřilo: 

• legislativní činnost: vytváření návrhů na právní předpisy, 

• povolovací: udělování povolení ke vzniku a navrhování zrušení družstevních záložen, 

• kontrolní: dohled nad činností družstevních záložen. 

                                                
22 Pavlát, Kubíček (2004) 
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1. dubna 2006 pak došlo k integraci finanční regulace a dohledu nad finančním trhem do 

ČNB. ČNB k tomuto datu převzala agendu Komise pro cenné papíry, Úřadu pro dozor nad 

pojišťovnictvím a penzijním připojištění a Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami. 

Důvodům integrace finanční regulace a dohledu do ČNB a průběhu tohoto procesu je 

věnována následující subkapitola. 

 

2.9 Integrace dohledu nad finančním trhem v ČR 

 
Jak již bylo několikrát zdůrazněno, uspořádání finanční regulace a dohledu musí odpovídat 

především specifickým podmínkám země, tedy v první řadě vlastnostem finančního trhu. 

Proto se následující část zabývá právě charakteristikou finančního trhu v České republice. 

 

2.9.1 Charakteristika finančního trhu ČR 
 
Český finanční trh se dá charakterizovat 4 specifiky: 

• Velký podíl bank na aktivech finančního sektoru 

• Velký podíl bankovních skupin na aktivech bankovního sektoru, vznik finančních 

skupin  

• Velký podíl zahraničních aktiv 

• Malý rozměr trhu 

 

Jak již bylo uvedeno, nejvyšší podíl na aktivech českého finančního sektoru mají banky. Další 

základní segmenty tohoto trhu jsou pojišťovny, penzijní fondy, investiční společnosti, 

otevřené podílové fondy, družstevní záložny a leasingové společnosti. Přesné rozdělení aktiv 

finančního sektoru je uvedeno v tabulce číslo 3: 
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Tabulka 3: Podíly na aktivech finančního sektoru 

Finanční instituce/ rok 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2006 

Banky 80% 81% 77,5% 75,9% 74,16% 73,8% 73,3% 

Družstevní záložny 0,2% 0,1% 0,1% 0,03% 0,04% 0,1% 0,2% 

Pojišťovny 5,4% 5,8% 6,3% 7,2% 7,66% 8,0% 7,7% 

Penzijní fondy 1,3% 1,4% 1,7% 2,1% 2,41% 3,1% 3,4% 

Investiční společnosti, 

investiční a podílové fondy 

4,8% 3,4% 2,8% 3,9% 3,23% 3,7% 3,7% 

Leasingové společnosti 4,5% 4,1% 5,5% 5,8% 6,11% 5,5% 5,5% 

Ostatní nebankovní instituce 3,7% 4,2% 6,1% 5,1% 6,38% 5,9% 6,1% 

Zdroj: www.cnb.cz, Zpráva o finanční stabilitě 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 

 

Z uvedené tabulky je tedy zřejmé, že banky tvořily více než dvě třetiny aktiv finančního trhu. 

Koncentrace bankovního sektoru v České republice je ale srovnatelná s evropským 

průměrem, kde podíl bank na aktivech finančního sektoru tvořil v roce 2006 70,6%. Naopak 

ještě vyšší je tento podíl na Slovensku, kde tvoří 86%. 

 

Podíl bankovních aktiv na finančním sektoru v České republice vykazuje mírný klesající 

trend. Od roku 1997 do roku 2006 tvořil tento pokles téměř 10%. Ve stejných letech poklesl i 

podíl aktiv investičních společností a investičních a podílových fondů, ostatní finanční 

instituce naopak zaznamenaly růst. To může indikovat růstový potenciál nebankovních 

segmentů na českém finančním trhu. Přes uvedený pokles tvoří bankovní aktiva stále hlavní 

podíl aktiv celého finančního trhu. Změny podílu na aktivech finančního sektoru v letech 

1997 až 2006 jsou uvedeny v následujícím grafu. 
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Graf 2: Nárůst (pokles) podílu na aktivech finančního sektoru v období let 1997-2006  
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Zdroj: www.cnb.cz, Zpráva o finanční stabilitě 2004, 2005, 2006 

 

V samotném bankovním sektoru je pak většina aktiv koncentrována ve skupině 4 velkých 

bank, které tvoří Česká spořitelna a.s., Československá obchodní banka, a.s., HVB Bank 

Czech Republic a.s. a Komerční banka, a.s.. Tyto čtyři banky v roce 2006 ovládaly 59,8% 

bankovního sektoru.  

 

Pokud vezmeme poměr aktiv pěti největších bank k aktivům celého finančního trhu, je to 

64%. Tato situace je opět srovnatelná s Evropskou unií, kde byl tento podíl v roce 2005 60%. 

 

Ke koncentraci do největších společností působících v daném segmentu trhu dochází ale 

téměř ve všech částech finančního trhu v České republice, jak je zřejmé z následujícího grafu. 

 

Graf 3: Podíl 5 největších společností na dílčím trhu v % 

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00

Fondy zahraniční - aktiva

Inv. společ. a fondy  - aktiva

Leasing - půjčky klientům

Banky - úvěry klientům

Penzijní fondy - připojištění

Pojišťovny - životní pojištění

Banky - vklady domácností

Zdroj: www.cnb.cz, Zpráva o finanční stabilitě2004, 2005, 2006 
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Kromě leasingu zabírá skupina 5 největších společností na trhu vždy více jak 50% daných 

aktiv.  

 

Druhou charakteristikou českého finančního trhu je velký podíl bankovních skupin na 

aktivech finančního sektoru. Tyto banky také v celé řadě případů ovládají větší finanční 

celky, a skrze své dceřinné společnosti vykazují aktivitu i v pojišťovnictví, penzijním 

připojištění, podnikání na kapitálovém trhu, na finančním leasingu a faktoringu. Největší 

bankovní skupiny se v ČR tvoří kolem čtyř bank (ČS, KB, ČSOB a HVB), které mimo banky 

provozují i pojišťovnu, investiční společnost, leasingovou společnost, a kromě HVB i penzijní 

fond.  

 

Graf 4: Podíl bankovních finančních skupin na trhu 
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Zdroj: www.cnb.cz, Zpráva o finanční stabilitě2004, 2005, 2006 

 

Z tohoto grafu je zřejmé, že bankovní skupiny výrazně ovládají i jiné segmenty trhu než 

bankovnictví. V roce 2006 ovládaly velké banky přibližně 39% trhu penzijního připojištění a 

24% trhu životního pojištění. 

 

Celkem je v České republice devět finančních skupin, které mají ve svém čele banku, a jeden 

finanční konglomerát s pojišťovnou. Aktiva těchto skupin po konsolidaci23 tvořila v roce 2006 

přibližně 74% aktiv celého finančního sektoru.  

                                                
23 započtení nebankovních složek regulovaných konsolidovaných celků 
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Další charakteristikou českého finančního trhu je velký podíl zahraničního vlastnictví 

v bankovním sektoru, který uvádí následující tabulka. 

 

Tabulka 4: Zahraniční vlastnictví v bankovních sektorech (% aktiv pod kontrolou 

zahraničních subjektů) 

  2001 2002 2003 2004 2005 

  Zahraničí 

ČR 95 93 96 96 96 

Maďarsko 64 57 57 59 59 

Polsko 69 67 68 67 69 

Slovensko 89 95 95 97 97 

Slovinsko 15 16 18 19 21 

EU 23 22 23 24 26 

  EU 

ČR 90 88 90 91 91 

Maďarsko 56 57 54 56 56 

Polsko 60 59 59 59 59 

Slovensko 86 92 93 94 95 

Slovinsko 15 16 18 19 21 

EU 16 15 15 17 18 

Zdroj: www.cnb.cz, Zpráva o finanční stabilitě 2006 

 

Ze srovnání s Polskem, Maďarském, Slovinskem a EU vyplývá, že Česká a Slovenská 

republika mají nejvíce % bankovních aktiv pod kontrolou zahraničních vlastníků. Nejvíce 

těchto vlastníků pochází z EU.  

 

V sektoru pojišťoven je kapitál kontrolován zahraničními vlastníky v 76%, naopak menšinový 

podíl má v nebankovních institucích (40%) a penzijních fondech (36%). 

 

Poslední charakteristikou finančního trhu je malá velikost tohoto trhu. Zde je míněna 

absolutní velikost. Pokud se podíváme na relativní velikost trhu (hloubku finančního 

zprostředkování), která je vyjádřena jako poměr celkových aktiv finančního sektoru a HDP, ta 

tvoří dlouhodobě zhruba 130%. V porovnání s průměrem EU je to jen zhruba 40%, ale pokud 

bereme v úvahu pouze nové členské země, je význam finančního sektoru v ČR naopak větší.  
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2.9.2 Vývoj v rozhodování o integraci finanční regulace a dohledu v ČR 
 
Vzhledem ke struktuře finančního trhu v České republice a problémům, které na těchto trzích 

v 90. letech vznikaly, bylo zřejmé, že je nutná změna struktury regulace a dohledu. První 

počátky procesu integrace dohledu nad finančními trhy se dají nalézt již v roce 2003, kdy 

došlo k uzavření dohody o spolupráci stávajících dohledových agentur. Protože při samotném 

procesu docházelo ke změnám v koncepci, pro jednodušší ilustraci je uvedena následující 

časová přímka:  

 

Časová přímka 1: Důležité události v procesu integrace dohledu nad finančním trhem v ČR 

  
28.02.2003 

  
Uzavření dohody o spolupráci mezi ČNB, KCP a MF ČR 

  
1.05.2003 

  
Vznik Výboru pro koordinaci dozoru nad kapitálovým trhem 

  

12.05.2004 
  

Přijetí koncepce integrovaného státního dozoru nad finančním trhem 

Tato koncepce počítala se dvěma etapami integrace: 

V první etapě mělo dojít k integraci dohledu nad bankami a družstevními 

záložnami k 30. 6. 2005 do ČNB a s integrací dohledu nad kapitálovým trhem 

s dohledem nad pojišťovnictvím a penzijním připojištěním do KCP. 

V druhé etapě pak mělo dojít k integraci dohledu nad finančním trhem. Jako 

pravděpodobné datum bylo stanoveno vstoupení ČR do Evropské měnové unie. 

  
25.05.2005 

  

Usnesení vlády oznamující změnu termínů integrace 

K oběma částem 1. etapy integrace mělo dojít k 1. 1. 2006 

  

19.07.2005 
  

Oznámení záměru o urychlení procesu integrace 

MF ČR a ČNB oznámily, že k celkové integraci finančního dohledu v ČR do ČNB 

dojde k 1. 4. 2006  

  
22.08.2005 

  
Zřízení projekčního a realizačního týmu  

  
1.4.2006 

  
Vznik výboru pro finanční trh 

  
1.4.2006 

  
Integrace dohledu nad finančním trhem v ČR do ČNB 

Zdroj: Vlastní konstrukce 
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2.9.3 První fáze: Posílení vzájemné spolupráce mezi jednotlivými 
regulátory 

 
Uzavření dohody o vzájemné spolupráci mezi ČNB, KCP a MF ČR 

Před sjednocením finanční integrace a dohledu působily v České republice čtyři regulatorní 

instituce s rozdílným přístupem, procesy, pravomocemi, prioritami, způsobem financování a 

celkovou filozofií. Vzhledem k vývoji finančních trhů, zejména rostoucí provázanosti, bylo 

ale již v roce 2003 zřejmé, že je nutná určitá kooperace mezi těmito institucemi. Proto byla 

uzavřena dohoda o vzájemné spolupráci mezi ČNB, KCP a MF ČR. Tato dohoda ukládá 

jmenovaným institucím povinnost provádět kontroly a poskytovat si navzájem informace o 

jejich výsledcích a uložených sankcích. Dále pak z této dohody vyplývá povinnost 

koordinovat činnost, a to zejména u těch subjektů, jejichž působnost spadá pod více 

regulátorů. Tato dohoda může být chápána jako první krok k integraci finanční regulace a 

dohledu v České republice. 24 

 

Vznik Výboru pro koordinaci dozoru nad kapitálovým trhem 

Tento výbor byl založen jako jedna z pracovních skupin, které měly za úkol zajistit plnění 

dohody o vzájemné spolupráci mezi účastníky dohledu na finančním trhu. Dále má za úkol 

vytváření koncepcí budoucího vývoje dohledu nad finančním trhem. Zabýval se tedy také 

strategií integrace finanční regulace a dohledu v ČR. V tomto výboru byli vždy zastoupeni 

dva zástupci ze zúčastněných dohledových institucí.25 

 

2.9.4 Druhá fáze: Rozhodnutí o integraci finanční regulace a dohledu 
v ČR do jediné instituce 

 
Přijetí koncepce integrovaného státního dozoru nad finančním trhem 

Samotná integrace začala usnesením vlády z 12. 5. 2004, které obsahovalo návrh prvních 

dvou fází integrace. První fáze byla schválena usnesením z 21. 6. 2005, a spočívala v tom, že 

k 1. lednu 2006 dojde ke sloučení bankovní a nebankovní regulace, tedy dozor nad záložnami 

měl být včleněn do ČNB a dozor nad penzijními fondy a pojišťovnami do KCP. Tato první 

etapa integrace byla naplánována v tak krátkém časovém horizontu z velké části proto, že 

dozor nad pojišťovnami a penzijními fondy byl součástí MF ČR, a tvořil pouze jednu z jeho 

částí. Toto uspořádání nesplňovalo mezinárodní standardy. 

                                                
24 www.cnb.cz, Bankovní dohled 2004 
25 www.cnb.cz, Bankovní dohled 2004 



Bakalářská práce 

 43 

Oproti tomu druhá fáze, ve které pak mělo dojít k integraci finanční regulace a dohledu do 

jediné instituce, byla naplánovaná v dlouhodobém horizontu. Mělo k ní dojít okolo roku 2010. 

Navíc nebylo rozhodnuto o konečné podobě regulatorní instituce; v podstatě se diskutovaly tři 

varianty; sloučení dohledu do ČNB, sloučení dohledu do KCP nebo vytvoření úplně nové, 

nezávislé instituce.  

 

O samotné otázce, zda integrovat finanční regulaci a dohled do jediné instituce, tehdy nebylo 

mnoho pochyb. Na této koncepci se shodla většina odborníků, jak z ČNB, tak i z KCP a MF 

ČR. Obecně lze říci, že, stejně jako jiné země, chtěla i Česká republika 

• reagovat na nový rozvoj finančních trhů,  

• zlepšit dohled nad finančními holdingy a konglomeráty,  

• snížit náklady regulace a využít úspory z rozsahu, 

• odstranit duplicity a mezery v dohledu a zlepšit výměnu informací. 

 

Rozvoj finančních trhů, vznik holdingů a konglomerátů 

V předcházející kapitole bylo uvedeno, že velká část zemí označila jako důvod pro integraci 

finanční regulace a dohledu změnu finančních trhů směřujících k univerzálnímu bankovnictví 

a vzniku konglomerátů. Tento vývoj se nevyhnul ani České republice. Situace v roce 2004, 

tedy v roce ve kterém byl podán první návrh na integraci, byla následující; na domácím trhu 

banky tvořily 9 bankovních holdingů, dvě banky patřily do skupin pojišťoven. Banky, které 

působily v České republice, měly podíly ve třech pojišťovnách, třech investičních 

společnostech, pěti stavebních spořitelnách a čtyřech penzijních fondech. Pokud se podíváme 

na graf 4 vyjadřující podíl bankovních finančních skupin na trhu, vidíme, že už v roce 2004 

ovládaly bankovní skupiny velké části trhů faktoringu, leasingu a penzijního připojištění, 

nemalý byl i podíl na trhu životního pojištění. I v České republice tedy bylo potřeba změnit 

uspořádání tak, aby byly regulace a dohled konzistentní; bylo nutné sjednotit pravidla a 

používat stejná měřítka pro všechny instituce. Z tohoto hlediska se integrace do jediné 

instituce jeví jako nejlepší a nejúčinnější řešení. 

 

Snížení nákladů  

Jak již bylo uvedeno, finanční trh v České republice je relativně malý. Před rokem 2006 zde 

byly 4 dozorové instituce, je tedy zřejmé, že zde byl velký prostor pro využití úspor z rozsahu 

díky možnosti využívat společné zdroje jako například náklady na řízení lidských zdrojů, 
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informační systém, náklady na používání budov, vedení účetnictví, infrastrukturu a podobně. 

Bylo by ale chybné tvrdit, že každá ze 4 institucí využívala svou vlastní infrastrukturu. Je 

jasné, že sekce dohledu nad bankovnictvím měla nižší režijní náklady na provoz díky tomu, 

že byla součástí velké instituce jako ČNB. Podobná byla i situace u Úřadu pro dozor nad 

pojišťovnictvím a penzijním připojištěním. Na druhé straně se z pohledu úspor z rozsahu jeví 

jako nelogické zřízení Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami. Tento úřad vykonával 

podobný rozsah dohledu jako ČNB. Navíc, v roce 2004 dohlížel pouze na 40 záložen, přesto 

si musel platit své vlastní provozní náklady v plné výši. Výrazný prostor pro snížení nákladů 

na regulaci a dohled finančních trhů, zejména díky úsporám z rozsahu a synergickým 

efektům, v České republice tedy bezesporu byl. Proto i z tohoto hlediska byla integrace 

logickým řešením. Pokud se podíváme na číselné údaje, např. tehdejší náměstek ministra 

financí Tomáš Prouza uvedl, že úspory z jednotného dohledu mohou být až několik desítek 

milionů korun ročně (Mašek 2005 a). 

 

Odstranění duplicit a mezer dohledu 

Pokud existuje více institucí, je pravděpodobné, že v některých segmentech dohledu se bude 

jejich činnost překrývat, v jiných naopak budou vznikat mezery. Po rekonstrukci finančních 

trhů, zejména v transformačním období, byl v České republice hlavně problém mezer. Česká 

republika má bohaté zkušenosti s vytunelováním bank, kampeliček a fondů. Zde je však nutné 

poznamenat, že v tomto směru došlo k pozitivnímu vývoji, a změny ve výkonu regulace a 

dohledu finančních trhů zamezily dalším výrazným ztrátám. I druhý problém, tedy duplicity 

v dohledu, byl v České republice výrazný. A to zejména díky malému rozsahu trhu, který 

znemožňuje úplné oddělení některých činností. Jako typický příklad se nabízejí penzijní 

fondy. U těch MF ČR posuzovalo fungování tohoto fondu, KCP na druhé straně kontrolovala, 

jakým způsobem fond investuje. Obě tyto instituce prováděly kontroly, a to nezávisle na sobě. 

Vůči oběma institucím měly penzijní fondy informační povinnost, navíc ještě ČNB 

požadovala po penzijních fondech zasílání dat pro statistické účely. Integrace regulace a 

dohledu tedy ušetřila nejen náklady na provádění samotného dohledu, ale také náklady a čas 

regulovaných firem. 

 

Výše uvedené důvody jasně ukazují, že první zamýšlená fáze, tedy integrace finanční 

regulace a dohledu do jediné instituce, měla jasné opodstatnění. Tyto důvody se opíraly nejen 

o situaci a vývoj finančních trhů v České republice. Plánování integrace v této fázi zároveň 

reagovalo také na nedostatky stávajícího uspořádání a zohledňovalo různé nástrahy, které 
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taková změna přináší. Tím je myšlen především fakt, že zde nebyl dostatečný prostor na 

přesné naplánování jednotlivých kroků a především možnost kontinuálního analyzování 

probíhající změny a reakce na případné nedostatky. 

 

2.9.5 Třetí fáze: Rozhodnutí o integraci finanční regulace a dohledu v ČR 
do České národní banky 

 

Oznámení záměru o urychlení procesu integrace 

Překvapivě, necelé dva měsíce po přijetí uvedeného návrhu došlo k novému rozhodnutí 

integrovat finanční regulaci a dohledu do ČNB. K tomu došlo 1. dubna 2006, kdy byly 

Komise pro cenné papíry, Úřad pro dozor nad pojišťovnictvím a penzijním připojištěním a 

Úřad pro dohled nad družstevními záložnami sloučeny do ČNB. V rámci ČNB pak vznikly tři 

sekce, které měly dohled na starosti; Sekce bankovní regulace a dohledu, Sekce regulace a 

dohledu nad kapitálovým trhem a Sekce regulace a dohledu nad pojišťovnami. Pro ilustraci je 

v časové přímce 2 znázorněn rozdíl mezi původním plánem a novým záměrem: 
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Časová přímka 2: Porovnání původního a uskutečněného plánu integrace dohledu do jediné 

instituce v ČR 

Původní plán  Uskutečněný plán 
   
Integrace dohledu nad 
bankami a družstevními 
záložnami a integrace 
dohledu nad kapitálovým 
trhem s dohledem nad 
pojišťovnictvím a 
penzijním připojištěním do 
KCP 

30. 6. 2005 

 
   

 
1. 4. 2006 Integrace finančního dohledu 

do ČNB 
   
   

 
1. 1. 2008 

Změna vnitřní struktury ČNB 
ze sektorového na 
funkcionální model 

   
Výběr vhodné instituce 2006 - 2010  
   
   

Integrace dohledu nad 
finančním trhem do jediné 
instituce 

2010 - ? 
 

Zdroj: Vlastní konstrukce 

 

Stanovisko pracovníků ČNB k důvodům vedoucím k rozhodnutí využít právě ČNB jako 

jednotného regulátora českého finančního trhu vyjádřila Michaela Erbenová:  

 

„Rozhodnutí integrovat dohled nad finančním trhem do centrální banky je zcela jasně 

politickým rozhodnutím. Je však založeno na souboru praktických argumentů, jež lze stručně 

řečeno spatřovat jako výraz: 

• rostoucí složitosti a provázanosti finančního průmyslu, což vede k diskuzím o integraci 

ve stále větším počtu zemí26, 

• jedinečného postavení nezávislé ČNB, jež umožňuje kombinovat obezřetné mikro a 

makro přístupy k finanční stabilitě, a jež má zaslouženě získané zkušenosti a dobrou 

pověst, 

                                                
26 Tento argument lze použít spíše u otázky zda integrovat dohled nad finančním trhem do jediné instituce, proto 
není v této části již detailně rozebírán. 
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• struktury českého finančního trhu, který je založen na bankách a bankovních 

skupinách.“ (ERBENOVÁ, Michaela. Integrace dohledu nad finančním trhem: 

možnosti a úkoly. Bankovnictví. 2006, č.5, s.18-19.) 

 

Vedle argumentů, které uvádí Erbenová, jsou i jiné důvody, proč bylo vhodné integrovat 

dohled nad finančním trhem do ČNB: 

• ČNB již v minulosti vykonávala dohled nad finančními skupinami.  

• V souvislosti se vstupem do Evropské měnové unie se změní funkce ČNB (v oblasti 

výkonu měnové politiky). 

 

Nezávislost ČNB 

Jako druhý důvod, proč je ČNB vhodná instituce k vykonávání funkce jednotného regulátora, 

uvádí Erbenová nezávislé postavení ČNB. Právě nezávislost regulátora je jedním z kritérií 

vhodného institucionálního uspořádání. Důvody jsou zřejmé; činnost a rozhodnutí regulátora 

by neměla být ovlivňována politickou mocí. V oblasti dohledu finančních trhů jsou sice 

stanoveny zákony, kterými se regulátor musí řídit, na druhé straně je tu ale velký prostor pro 

různý výklad těchto pravidel a pro rozhodnutí, do jaké hloubky a s jakým zápalem tuto 

činnost vykonávat. Je tedy nasnadě, že právě v takovém prostředí je nezávislost na politické 

moci žádoucí. Na druhé straně může být právě vysoká nezávislost ČNB považována i za 

nevýhodu, a to z důvodu omezené veřejné kontroly dozoru nad finančními trhy. 

 

Nezávislost takové instituce se posuzuje zejména z hlediska délky funkčního období, způsobu 

jmenování a odvolání jejich členů, způsobu financování. Abychom byli schopni posoudit 

nezávislost ČNB, je vhodné se podívat do jaké míry splňuje tato tři kritéria.  

 

Nejvyšším řídícím orgánem ČNB je bankovní rada. Tato rada má sedm členů, guvernéra, dva 

viceguvernéry, a další čtyři řadové členy. Členy bankovní rady jmenuje i odvolává prezident 

republiky, a to vždy na 6 let. Členem bankovní rady může být občan nejvíce dvakrát, a 

zároveň je výkon této funkce neslučitelný s výkonem jakékoliv činnosti, která může způsobit 

střet zájmů, jako například funkce poslance. K odvolání může dojít, pokud je porušena nějaká 

podmínka jmenování, u guvernéra navíc pokud se dopustil vážného pochybení nebo nesplňuje 

podmínky pro výkon funkce. V tomto ohledu jsou tedy podmínky nezávislosti splněny; 

funkční období je delší než funkční období vlády, podmínky jmenování jsou jasně stanovené 
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a odvolání člena bankovní rady je možné pouze za určitých podmínek a nezávisí na libovůli 

jedné osoby. Existují ale i jiné problémy spojené s nezávislostí, které jsou diskutovány dále. 

 

Jmenování členů takovéto organizace většinou vyvolává otázku, zda je má jmenovat pouze 

jedna osoba či nějaká určitá skupina, např. vláda nebo parlament. Jak uvádí Havel (2004), je 

jmenování „kolektivem“ v České republice většinou problém, a dokládá to příkladem KCP, 

která byla po svém založení dlouhou dobu bez prezidenta právě díky neschopnosti kolektivu 

dohodnout se. Z tohoto důvodu se jmenování prezidentem republiky (jednou osobou) jeví 

jako vhodné uspořádání. Další otázka nezávislosti podobné instituce se spojuje s maximální 

délkou výkonu takové funkce. Protože je nutné, aby bankovní rada byla alespoň do určité 

míry odpovědná za výkon své funkce, nelze její členy jmenovat doživotně.  

 

Poslední uvedené kritérium nezávislosti závisí na způsobu financování. Pokud je nějaká 

instituce financovaná výhradně ze státního rozpočtu, je to považováno za znak závislosti na 

politické moci. ČNB financuje výkon dohledu nad finančním trhem z výnosů z jiné činnosti. 

Není tedy závislá na rozpočtu, potažmo vládě. To ale neznamená, že se ČNB vládě ze svého 

hospodaření vůbec nezodpovídá. Každoročně předkládá zprávu o výsledku svého hospodaření 

Poslanecké sněmovně, která ji schvaluje, případně bere na vědomí nebo odmítá. Pokud se 

hovoří o finanční nezávislosti, nabízí se i otázka odměňování zaměstnanců. ČNB jako státní 

instituce nemůže plně konkurovat platovým nabídkám soukromé sféry. Na druhé straně platy 

v KCP byly zhruba o 30% nižší než právě v ČNB (Mašek (2006)). Zároveň je důležitá určitá 

flexibilita v oceňování. V ČNB jsou zaměstnanci od roku 2000 rozděleni do 16 tarifních tříd, 

což umožňuje odlišení náročných profesí a odměňování zaměstnanců na základě výkonů a 

znalostí, ne pouze podle délky praxe.  

 

Je tedy zřejmé, že ČNB je nezávislou institucí, a z tohoto hlediska je jako jediný orgán 

vykonávající dohled nad finančními trhy vhodná. Existují ale i jiné výhody, které právě 

s nezávislostí více či méně souvisejí. Jak již bylo uvedeno, ČNB financuje výkon dohledu nad 

finančním trhem ze svých vlastních zdrojů, což jí umožňovalo zajistit svým zaměstnancům 

přibližně o 30% vyšší platy než v Komisi pro cenné papíry. ČNB tím pádem disponuje mnoha 

zaměstnanci, kteří jsou odborníky pro řadu oblastí finančních trhů, protože je schopna lépe 

konkurovat soukromému sektoru. Tito odborníci často pracují v části ČNB, která se zabývá 

měnovou politikou. Pokud by došlo k vyčlenění dohledu z centrální banky do nějaké 

nezávislé instituce, tato instituce by ztratila možnost využívat informační a lidské zdroje 
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z oblasti měnové politiky v takové míře. ČNB navíc v rámci integrace přestala vykonávat 

regulaci bankovního sektoru, což znamená, že zde nehrozilo nebezpečí zneužití kombinace 

moci zákonodárné (regulace) a výkonné (dohled). 

 

Kapacita ČNB 

Vedle nezávislého postavení má ČNB i jiné předpoklady pro výkon integrovaného dohledu. 

Kromě funkční infrastruktury, tedy informačních systémů, budovy a podobně, má ČNB velmi 

dobrou reputaci, a to hlavně ve srovnání s ostatními subjekty vykonávajícími dohled 

finančních trhů. Navíc bankovní dohled vyhovoval i mezinárodním standardům na dohled 

finančních trhů27. Zdá se tedy naprosto logické využít kapacity, dobrého postavení a 

zkušeností ČNB namísto budování nové organizace. 

 

Na druhé straně je zde možnost, že převzetím celého finančního trhu ČNB o svou reputaci 

přijde. Právě reputace je ale velmi důležitá pro výkon monetární politiky. 

 

Finanční trh založený na bankách a výkon konsolidovaného dohledu 

Jak již bylo uvedeno, český finanční trh je založen na bankách. Banky tvoří (a tvořily i 

v letech 2004 a 2005, kdy probíhala ohledně uspořádání dohledu nad finančním trhem v ČR 

největší diskuze) více než 2/3 aktiv finančního trhu, a nic nenaznačuje tomu, že dojde ke 

změně. Banky navíc hrají podstatnou roli i v kolektivním investování, pojišťovnictví a 

penzijním připojištění. Protože bankovní dohled v České republice vždy vykonávala ČNB, 

patří jí v rámci výkonu regulace a dohledu význačné postavení. V České republice navíc hrají 

hlavní roli bankovní skupiny, a vznikají holdingy. Konsolidovaný dohled nad těmito 

skupinami dříve vykonávala rovněž ČNB. Proto se zdá logické, aby v těchto činnostech ČNB 

pokračovala. Na druhé straně je nutné poznamenat, že pouhý fakt finančního trhu založeného 

na bankách centrální banku k výkonu integrované finanční regulace a dohledu v žádném 

případě nepředurčuje. Ve většině zemí tvoří banky většinu aktiv finančních trhů, a přesto není 

ve všech těchto zemích jednotný regulátor centrální banka. Velikost bankovního sektoru ale 

jistou roli v rozhodnutí, zda integrovat dohled do centrální banky či do samostatné instituce, 

hraje. 

 

 

                                                
27 Například podle hodnocení Mezinárodního měnového fondu z roku 2001. 
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Riziko střetu zájmů při výkonu monetární politiky a dohledu nad finančním trhem 

Jako jeden z hlavních argumentů proti integraci dohledu nad finančním trhem do centrální 

banky bývá uváděn střet zájmů při výkonu monetární politiky a dohledu. Česká republika ale 

plánuje vstoupit do Evropské měnové unie. ČNB tak ztratí svou emisní funkci, což vlastně 

minimalizuje možnost uvedeného konfliktu. Tím, že se začlení celkový dohled do ČNB, 

vlastně dojde k vytvoření nové náhradní funkce centrální banky. 

 

Kritika procesu integrace do ČNB 

Jak již bylo uvedeno, co se týče integrace finanční regulace a dohledu do jediné instituce, 

panovala vzácná shoda. Na druhé straně rozhodnutí, že touto institucí má být ČNB a 

především rychlost tohoto rozhodnutí a samotného provedení, je kritizováno. Argumenty pro 

toto rozhodnutí byly již uvedeny. Kritika se ozývala především ze strany KCP, která se 

původně od tohoto rozhodnutí distancovala. Podle Františka Jakuba, bývalého předsedy 

Komise pro cenné papíry, není ČNB vhodná instituce, především vzhledem k jejímu zaměření 

na systémovou stabilitu. Jakub uvedl:  

 

„Je třeba si uvědomit, že dohled ČNB je zaměřen na tzv. prudential supervision, tedy zajištění 

stability finančního systému jako takového. Jejím primárním cílem tak není ochrana 

investorů. Nevěnuje se zkoumání odborné péče, posuzování jednotlivých obchodních 

transakcí, zda došlo nebo nedošlo k poškození investora. Na tyto úkoly však v novém 

integrovaném dohledu nelze rezignovat. Navíc jde podle mého odhadu o tři čtvrtiny činnosti 

dnešní Komise pro cenné papíry.“ ( JAKUB, František. Proč rušíme Komisi pro cenné 

papíry? Ekonom. 2005, č.39, s.74-75.) 

 

K tomuto argumentu je třeba podotknout, že v pozdější fázi integrace došlo ke změně vnitřní 

struktury ČNB a většímu zaměření právě na ochranu spotřebitele. Ale i tuto skutečnost Jakub 

kritizuje. K vytvoření nové sekce, která se zabývá právě ochranou spotřebitele, dodává: 

 

„Většinová agenda bývalé komise pro cenné papíry bude vyčleněna do nového úřadu.“ 

(JAKUB, František. Proč rušíme Komisi pro cenné papíry? Ekonom. 2005, č.39, s.74-75.) 

 

Prostor ke kritice tak nabízí hlavně neočekávaná a náhlá změna původního plánu a rychlost 

samotného procesu. Právě skutečnost, že změna má být provedena etapově, byla podporována 

následujícími argumenty: 
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• V podmínkách ČR, kdy dohled trvá teprve od roku 1989, existuje mnoho rizik 

spojených s procesem změny, které může pomalejší řešení a rozdělení procesu do 

dvou kroků výrazně eliminovat. 

• Pomalým a postupným přesunem agendy, povinností a pracovníků se snižuje riziko 

dočasného snížení kvality výkonu dozoru. S tím má zkušenosti např. Velká Británie, 

kde po vzniku a převedení dohledu do FSA došlo k poklesu výkonu zhruba o 30% 

(Mašek 2005b).  

• V průběhu procesu bude čas na rozsáhlejší změny v právní úpravě, které by 

odpovídaly institucionální změně dohledu. 

 

I přes tyto nesporné výhody postupné a pomalejší integrace došlo k „velkému třesku“.28 Jako 

hlavní argument bývá uváděna možnost co nejrychlejšího snížení nákladů dohledu a regulace.  

 

Zřízení projekčního a realizačního týmu 

Tento tým byl zřízen, aby dohlížel na faktickou realizaci projektu, zajistil dokončení 

legislativního procesu a připravil integraci po technické a organizační stránce, a to tak, aby 

ČNB jako jednotný regulátor mohla začít fungovat již od pondělí 3. dubna 2006.29 

 

Vznik výboru pro finanční trh 

Tento výbor byl zřízen jako poradní orgán bankovní rady v oblasti dohledu nad finančním 

trhem. 

 

Integrace dohledu nad finančním trhem v ČR do ČNB 

K 1. dubnu 2006 nabyl účinnosti zákon č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se 

sjednocením dohledu nad finančním trhem, a ČNB převzala agendu Úřadu státního dozoru 

v pojišťovnictví a penzijním připojištění, Komise pro cenné papíry a Úřadu pro dohled nad 

družstevními záložnami. Změnilo se samozřejmě vnitřní organizační schéma. Sekce bankovní 

regulace a dohledu byla doplněna o Sekci regulace a dohledu nad kapitálovým trhem a Sekci 

regulace a dohledu nad pojišťovnami. Všechny tři sekce byly přímo odpovědny bankovní 

radě.  

 

                                                
28 Název „velký třesk“ bývá v české ekonomické literatuře používán právě pro rychlé rozhodnutí a uskutečnění 
integrace dohledu do ČNB. 
29 www.cnb.cz 
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Obrázek 2: Organizační schéma dohledu nad finančním trhem ČNB k 31. 12. 2006 

   Bankovní rada    

         
Sekce 
bankovní 
regulace 
a 
dohledu  

Sekce regulace a 
dohledu nad 
kapitálovým trhem  

Sekce regulace a 
dohledu nad 
pojišťovnami 

 

Zdroj: www.cnb.cz, Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem 2006 

 

K 1. dubnu 2006 došlo také ke změně v legislativní oblasti. Odpovědnost za přípravu zákonů 

plně převzalo MF ČR, předpisy bude nadále vydávat ČNB. Předtím i zákony pro oblast 

bankovnictví připravovala ČNB. 

 

K další změně, třetí a poslední fázi integrace a dohledu nad finančním trhem, došlo k 1. 1. 

2008. Tato fáze obsahovala přeskupení vnitřní struktury ČNB, kdy došlo v rámci 

organizačního uspořádání dohledových sekcí ke zrušení sektorového modelu a zavedení 

funkcionálního. Místo Sekce bankovní regulace a dohledu, Sekce regulace a dohledu nad 

kapitálovým trhem a Sekce regulace a dohledu nad pojišťovnami tak vznikla Sekce dohledu 

nad finančním trhem, Sekce regulace a analýz finančního trhu a Sekce licenčních a sankčních 

řízení. Tato poslední etapa tedy znamenala změnu vnitřní struktury ČNB ze sektorového 

modelu na model funkcionální.  

 

Obrázek 3 : Organizační schéma dohledu nad finančním trhem ČNB k 1. 1 .2008 

   Bankovní rada    

         

Sekce regulace a 
analýz finančního trhu  

Sekce licenčních a 
sankčních řízení  

Sekce dohledu 
nad finančním 
trhem 

Zdroj: www.cnb.cz 

 

Právě tato poslední změna znamenala faktické sloučení způsobu dohledu na jednotlivých 

segmentech trhu, a to v několika oblastech, jako např. ke sjednocení přístupu ke tvorbě 

pravidel, či sjednocení postupů při udělování licencí a sankcí.  
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2.9.6 Vyhodnocení průběhu a výsledků sjednocení finanční regulace a 
dohledu v ČR do České národní banky 

 

Samotný proces přechodu na nové uspořádání v sobě spojuje rizika. Obecně se dají shrnout 

do těchto bodů: 

• Ztráta kvalitních zaměstnanců, 

• sloučení rozdílných firemních kultur, 

• pokles efektivity. 

 

Ztráta kvalitních zaměstnanců 

Při integraci dohledu finančních trhů v České republice došlo ke sloučení tří institucí do 

jediné. Každá taková změna s sebou nese nebezpečí ztráty klíčových zaměstnanců. Změna 

zaměstnavatele se v tomto případě týkala zhruba 150 zaměstnanců. Ke ztrátě expertů ale 

v žádném případě nedošlo. Jednou z příčin může být fakt, že v KCP byly platy zhruba o 30% 

nižší než v ČNB. Při přechodu zaměstnanců do ČNB byly jejich platy vyrovnány, což byla 

patrně dostatečná motivace, která zabránila expertům v odchodu. Ukázalo se tedy, že ČNB 

má vyšší konkurenceschopnost na trhu práce. 

 

Sloučení firemních kultur 

Dalším problémem, který vzniká sloučením více institucí do jedné, je nutnost vzájemně 

uzpůsobit jednotlivé firemní kultury. V tomto případě se jedná hlavně o sjednocení různých 

pohledů na dozor, tedy hlavně o otázku měkčí či tvrdší regulace. Konkrétním případem může 

být fakt, že KCP regulovala pravidla dohledu především díky vyhláškám, což je spíše 

silovější přístup. Oproti tomu MF ČR vykonávalo dohled nad pojišťovnami spíše flexibilně, 

řídilo se hlavně metodikou (Mašek 2005b). V ČNB by mělo dojít ke sjednocení těchto 

způsobů. Je zřejmé, že tato část integrace potrvá delší dobu. 

 

Dočasný pokles efektivity dohledu v rámci procesu integrace 

Nejzávažnějším rizikem byla možnost, že díky probíhajícímu procesu integrace dojde 

k dočasnému snížení efektivity výkonu dohledu. Jako příklad se nabízí proces integrace ve 

Velké Británii, kde došlo k poklesu činností až o 30%. V ČR ale byla situace přeci jenom jiná. 

Předně nevznikal nový úřad, jak tomu bylo v případě FSA. Navíc zde byla integrace zahájena 

s předstihem. Za účelem snadnějšího průběhu byl zřízen projekční a realizační tým. Přesto 
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byla ale hrozba propadu reálná. Zdeněk Tůma, guvernér ČNB, zhodnotil proces z tohoto 

hlediska takto:  

 

„Dnes hodnotím praktické provedení sloučení předchozích čtyř orgánů jako úspěšné. 

V souvislosti s ním nebyly zaznamenány žádné události, které by otřásly stabilitou finančního 

systému či funkčností ČNB. Ve výkonu dohledu nad jednotlivými sektory finančního trhu byla 

zachována kontinuita a Česká národní banka je trhem uznávána jako legitimní autorita.“ 

(TŮMA, Zdeněk. Integrace dohledu – dobře zahraný první poločas. Ekonom. 2007, č.5., s.1.).  

 

Pozitivní komentáře se neozývaly pouze ze strany ČNB, ale i ze strany finančních institucí. 

Např. Radek Urban, generální ředitel Investiční společnosti České spořitelny a.s., označil na 

konferenci o vývoji finančních trhů, která se konala na Vysoké školy finanční a správní, 

integraci jako úspěšnou a zdůraznil, že proces sjednocování nijak nepoškodil činnost ČNB, 

konkrétně průběh licenčního řízení.30 Z hlediska možného poklesu efektivity je zajímavé 

srovnání výkonu dohledu nad finančním trhem v oblasti kontrol na místě a správních 

rozhodnutí, které nabízí tabulka 4: 

 

Tabulka 5: Výkon dohledu nad finančním trhem ve vybraných oblastech 

    2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Kontroly na místě               
  banky 12 10 18 15 12 6 

  
družstevní 
záložny 22 15 13 14 * 10 

  pojišťovny 16 18 25 22 20 13 

  
penzijní 
připojištění  5 4 6 7 * 4 

Správní rozhodnutí 
(udělení licencí a 
povolení činnosti)               
  banky 17 17 23 16 14 14 

  pojišťovny 120 129 100 81 104 63 
Zdroj:Vlastní konstrukce podle www.cnb.cz (Bankovní dohled 2001-2005, Zpráva o výkonu 

dohledu nad finančním trhem 2006, Zpráva dohledu nad pojistným trhem a o vývoji tohoto 

trhu 2005, Zpráva o hospodaření a činnosti ÚDDZ 2001-2004) 

Poznámka: Údaje označené * nejsou k dispozici. 

                                                
30 www.vsfs.cz/ 
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Integrací dohledu nad finančním trhem k 1. dubnu 2006 přešla povinnost provádět kontroly na 

místě a udělovat licence ve všech oblastech na ČNB. Z uvedené tabulky je zřejmé, že došlo 

k poklesu téměř ve všech uvedených sférách finančního trhu. V případě kontrol na místě je 

tento pokles ve všech segmentech, někde dokonce o polovinu, což je významný pokles. Zde 

se nabízí otázka, zda toto snížení uvedených činností souvisí s poklesem efektivity sjednocené 

dohledové agentury v souvislosti s průběhem integrace nebo se situací na českém finančním 

trhu v roce 2006. Tento rok byl velice stabilní a je možné, že situace nevyžadovala provádění 

tolika kontrol a správních rozhodnutí jako v předchozích letech. Tomu nasvědčuje i fakt, že 

v tomto roce nenastaly žádné závažné problémy v oblasti finančních trhů. Zajímavé jistě bude 

porovnání s počtem kontrol a správních rozhodnutí ČNB v roce 2007. Potřebná data ještě 

bohužel nejsou k dispozici. 

 

Úspory z rozsahu  

Jako jeden z hlavních důvodů integrace dohledu v ČR jsou uváděny úspory, které přináší 

takové uspořádání. Tyto úspory mají přijít zejména díky snížení stavu zaměstnanců a snížení 

provozních nákladů. V následující části je provedeno porovnání těchto dvou oblastí před a po 

integraci. 

Před rokem 2006 zaměstnávaly pracovníky dohledu a regulace všechny čtyři instituce. Poté se 

někteří pracovníci KCP, MF ČR a ÚDDZ přesunuli do ČNB. Přesné porovnání nabízejí 

následující tabulky: první porovnává počty zaměstnanců v jednotlivých institucích, druhá 

změny stavu zaměstnanců ČNB31 

 

Tabulka 6: Přibližné počty zaměstnanců v oblasti dohledu v roce 2004 (ke konci roku) 
v jednotlivých institucích 
  ČNB KCP MF ČR ÚDDZ Celkem 
Přibližný počet zaměstnanců 
(u ČNB a MF ČR myšleno v 
oblasti regulace a dohledu) 150* 133** 70* 23** 

 
 

376 
Zdroj: Havel (2004), Výroční zpráva KCP (2004), Zpráva o hospodaření a činnosti ÚDDZ 
(2004) 
Poznámka: Údaje označené * jsou převzaty z Havla (2004) a jde o odhad, údaje označené ** 
pocházejí z Výročních zpráv KCP a ÚDDZ a jedná se o přesná čísla. 
 

 

 

 
                                                
31 Přibližné počty zaměstnanců jsou uváděny ke konci roku 2004, k integraci ale došlo až více než o rok později. 
Dá se ale předpokládat, že se tyto údaje významně nezměnily.  
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Tabulka 7: Počty zaměstnanců ČNB v letech 2005 až 2007 
  2005 2006 2007 
Počet zaměstnanců ČNB 1430 1488 1474 
Zdroj: Roční zpráva o výsledku hospodaření ČNB 2005, 2006, 2007 

 

V roce 2004 pracovalo v oblasti dohledu přibližně 376 zaměstnanců, z toho 226 mimo ČNB. 

V roce 2006 došlo ke zvýšení počtu zaměstnanců ČNB o 58. Zde je nutné uvést, že v roce 

2005 zde došlo k internímu auditu, jehož výsledkem bylo snížení stavu o 103 zaměstnanců. 

Celkový počet nových pracovníků přijatých v důsledku integrace dohledu je tedy 161. 

Uvedené výpočty implikují, že následkem integrace dohledu nad finančním trhem byl snížen 

počet zaměstnanců pracujících v této oblasti přibližně o 65. Jedná se tedy o snížení stavu 

téměř o jednu pětinu. Podle mého názoru se v oblasti počtu zaměstnanců projevila výhoda 

úspor z rozsahu významně. Jiná situace ale nastane, pokud se podíváme na změnu 

v nákladech na mzdy: 

 

Tabulka 8: Vývoj celkových mzdových nákladů v jednotlivých institucích 

rok/ 
mzdové 
náklady ČNB KCP ÚDDZ 

2004 811000 67065 10786 

2005 846000 67765 
není k 
dispozici 

2006 975000  -  - 
2007 1048000  -  - 

Zdroj: Vlastní konstrukce na základě údajů uvedených v Roční zprávě o výsledku hospodaření 
ČNB (2004, 2005, 2006, 2007) a výročních zprávách KCP a ÚDD (2004, 2005) 
Poznámka: Částky jsou uvedeny v tis. Kč. 

 

V KCP a ÚDDZ byly celkové mzdové náklady přibližně 80 mil. Kč. Údaje MF ČR nejsou 

bohužel známy. Pokud ale předpokládáme, že byli zaměstnanci pracující v této instituci 

v rámci dohledu nad pojišťovnami oceňování zhruba stejně jako pracovníci KCP a ÚDDZ, 

jedná se přibližně o náklady v celkové výši 35 mil. Kč. Mimo ČNB tedy byly roční náklady 

na mzdy přibližně 115 mil. Kč. V roce 2006 přitom došlo k nárůstu nákladů na mzdy v rámci 

ČNB o 129 mil. Kč, což je více než součet nákladů ostatních tří agentur. Toto zvýšení je 

nečekaně vysoké, a to především vzhledem ke dvěma skutečnostem: První je, že počet 

zaměstnanců v rámci dohledu byl výrazně snížen (z původního počtu 226 zaměstnanců 

dohledu mimo ČNB jich bylo v ČNB zaměstnáno pouze 161). Druhý je, že v rámci ČNB se 

díky zmíněné restrukturalizaci zvýšil počet zaměstnanců v roce 2006 pouze o 65. Čím se tedy 

dá vysvětlit takový nárůst mzdových nákladů? Prvním možným důvodem jsou vyšší platy 
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v ČNB (již bylo uvedeno, že zde byly platy vyšší zhruba o 30% v porovnání s KCP). Druhým 

možným vysvětlením je, že do ČNB se přesunuli především specialisté s vyššími platy.  

 

Pokud se tedy podíváme na úspory z rozsahu z hlediska zaměstnanců, dojdeme 

k rozporuplným výsledkům. Na jedné straně došlo k výraznému snížení celkového počtu 

zaměstnanců v rámci dohledu nad finančními trhy, na druhé straně došlo k neméně 

výraznému navýšení mzdových nákladů na straně ČNB.  

 

Druhou oblastí, kde by se měly projevit úspory z rozsahu, jsou provozní náklady. V roce 2006 

ale došlo ke změně ve způsobu vykazování DPH, která znemožňuje provést přímou analýzu 

poklesu či vzrůstu celkových provozních nákladů. Pro účely této práce jsou provozní 

náklady32 rozděleny do dvou kategorií. V první jsou uvedeny především náklady na provoz 

budov a služby, u kterých se dá očekávat snížení v rámci sloučení do jediné instituce. 

Ve druhé kategorii jsou provozní náklady na kancelářský materiál, cestovné apod., které se 

podle mého názoru sloučením do jediné instituce výrazně nesníží, jedinou roli zde může hrát 

uvedené snížení počtu zaměstnanců. Přesné údaje o první kategorii jsou uvedeny v následující 

tabulce: 

 

Tabulka 9: Náklady na provoz objektů a zařízení v KCP a ÚDDZ v roce 2004 
  KCP ÚDDP 
nájemné 810 1057 

služby (voda, elektřina, pohonné 
hmoty) 1011 690 
oprava a údržba 2827 42 
celkem 4648 1099 
Zdroj: Vlastní konstrukce na základě údajů uvedených v rozpočtech KCP a ÚDDP 
Poznámka: Částky jsou uvedeny v tis. Kč. 

 

Sjednocení dohledových institucí tedy nabízelo prostor k úspoře nákladů na provoz objektů a 

zařízení ve výši necelých 6 mil. Kč. V roce 2006 došlo v rámci ČNB k nárůstu těchto nákladů 

o 28 mil. Kč33. Na toto zvýšení měla hlavní vliv především uvedená změna DPH. V Roční 

zprávě o výsledku hospodaření ČNB 2006 je uvedeno, že reálná hodnota těchto nákladů se 

pohybovala přibližně na stejné úrovni jako v roce 2005. V rámci nákladů na provoz objektů a 

                                                
32 Uvedená analýza nezahrnuje data z MF ČR, která nejsou k dispozici. Podle mého názoru se ale tato skutečnost 
příliš neprojeví, protože před integrací využíval Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění 
provozní infrastrukturu MF ČR. 
33 www.cnb.cz, Roční zpráva o hospodaření ČNB 2006 
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zařízení tedy došlo sjednocením dohledu do jedné instituce k úsporám. Podle mého názoru se 

jedná o částku mezi 5 až 6 mil. Kč. 

Celkové správní náklady KCP a ÚDDZ byly v roce 2004 necelých 8 mil. Kč. Přesné 

rozdělení ukazuje tabulka: 

Tabulka 10: Správní náklady KCP a ÚDDZ v roce 2004 
    KCP   ÚDDP 
kancelářský materiál   309   327 

telekomunikace a 
poštovné   2437   627 
cestovné   2732   172 
reprezentace   330   151 
ostatní   1276     
celkem   6775   950 
Zdroj: Vlastní konstrukce na základě údajů uvedených v rozpočtech KCP a ÚDDP 
Poznámka: Částky jsou uvedeny v tis. Kč. 
 
V roce 2006 došlo v ČNB k meziročnímu poklesu těchto nákladů o 59 mil. Kč. Tato částka je 

ale zkreslená nejen změnou DPH, ale také poklesem nákladů na telekomunikační činnost. 

Analýzu vlivu sjednocení dohledu do ČNB na tento pokles nelze tedy provést. Podle mého 

názoru zde opět došlo k úsporám z rozsahu díky zrušení KCP a ÚDDZ; na rozdíl od kategorie 

provozních nákladů nebude tato úspora tak výrazná. 
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ZÁVĚR 
 
Finanční trhy tvoří důležitou součást soudobé ekonomiky a jejich bezproblémové fungování 

je v zájmu každého státu. Regulace a dohled těchto trhů má za cíl ochranu spotřebitelů a 

zachování systémové stability. Přestože existují odpůrci regulace, podle mého názoru je 

kontrola a stanovení podmínek v oblasti poskytování finančních služeb nutná. Otázkou je, 

jakým způsobem tuto kontrolu provádět, aby byla efektivní a dosáhla svých cílů. 

 

Institucionální uspořádání samo o sobě není hlavní otázkou v oblasti finanční regulace a 

dohledu, mnohem důležitější jsou stanovené cíle a zvyšování kapacity dohledu. Přesto ale 

hraje zvolený model důležitou roli. Především proto, že špatné uspořádání může způsobit 

problémy, jako např. brždění rozvoje trhu a ochrany investorů nebo ztížení spolupráce. Co 

znamená „špatné“ či „dobré“ uspořádání je předmětem mnoha diskuzí. Obecně se dá říci, že 

ani jeden diskutovaný model by nevyhovoval všem zemím bez rozdílu.  

 

Přesto lze ale vyvodit některé závěry. K nutnosti změnit systém finanční regulace a dohledu 

přispívá hlavně rychlý rozvoj finančních trhů a časté změny kterými procházejí. V posledních 

letech docházelo převážně k integraci regulace a dohledu do jediné instituce. Dle mého 

názoru má tento trend, kromě jiných výhod, jasné opodstatnění především v rostoucí 

provázanosti a dynamice rozvoje finančních trhů. Praxe navíc naznačuje, že se tento systém 

osvědčil v různých podmínkách. Např. argument, že pro velké trhy není integrace účelná, se 

ukázal jako neplatný, protože i v zemích jako je Velká Británie efektivně funguje sjednocený 

dohled. Tím spíše se dá očekávat úspěšné zavedení a fungování tohoto systému ve státech 

s menšími finančními trhy. Druhým problémem, který zde byl diskutován, je otázka, zda 

integrovat finanční regulaci a dohled do centrální banky. Přestože existuje mnoho 

přesvědčivých argumentů pro volbu tohoto uspořádání, v praxi ho zvolily pouze 3 země 

Evropské unie. 

 

Pokud se podíváme na srovnání uspořádání v EU, vidíme, že sektorový a integrovaný model 

jsou ve stejném počtu zemí. Právě tato skutečnost svědčí o tom, že neexistuje žádný 

univerzální model vhodný pro všechny země. Pro většinu systémů je ale společná úzká 

spolupráce dohledové agentury s centrální bankou. Nejednotnost v systémech regulace a 
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dohledu signalizuje, že myšlenka celoevropské centralizované agentury by v současné době 

byla velmi těžko proveditelná. 

 

Stejně jako v jiných zemích, i v České republice docházelo ke změnám finančních trhů, které 

volaly po změně systému finanční regulace a dohledu. Vzhledem k malému rozsahu 

finančního trhu bylo podle mého názoru rozhodnutí integrovat finanční regulaci a dohled do 

jediné instituce správné. Tuto variantu samozřejmě podporují i jiné argumenty, především již 

zmíněná provázanost finančních trhů a možnost snížení nákladů. Stejně tak rozhodnutí, aby 

touto institucí byla ČNB, se jeví jako rozumné, hlavně kvůli nezávislosti, kapacitě a 

důvěryhodnosti této banky.  

 

Na druhé straně je kritika rychlého rozhodnutí o změně koncepce z mnoha hledisek 

oprávněná, protože s sebou přinesla řadu rizik pramenících především z nebezpečí 

nemožnosti samotnou změnu důkladně naplánovat a v jejím průběhu dostatečně reagovat na 

vzniklé problémy. První varianta počítala s tím, že se o samotné instituci rozhodne až kolem 

roku 2010. Změna tohoto rozhodnutí je do jisté míry ještě pochopitelná. ČNB se jevila jako 

vhodná instituce z výše uvedených důvodů. Otázkou ale zůstává, proč došlo nejen 

k urychlenému rozhodnutí, ale i k urychlené realizaci, která s sebou přinesla řadu rizik. Dle 

mého názoru zde byl prostor pro lepší naplánování této akce a to tak, aby byly více 

zohledněny nutné změny v legislativě. Zde se nabízí srovnání se situací kapitálových trhů 

v průběhu transformace české ekonomiky, kdy vytváření zákonů „ex post“ přineslo řadu 

problémů. V případě integrace jde sice především o sjednocení stávající legislativy a její 

úpravy pro výkon dohledu jedinou institucí, přesto bylo i zde nebezpečí zneužití těchto 

nedostatků.  

 

Samotný průběh a realizaci sjednocení hodnotím kladně. Samovolně se vyřešil problém 

možného odchodu specialistů, a to hlavně díky vyšším mzdám v ČNB. Zda byly dobře 

sloučeny různé firemní kultury, je z odstupu dvou let těžké hodnotit, ale vzhledem k tomu, že 

nedošlo k žádnému výraznému problému, bych řekla, že vše proběhlo bez větších komplikací. 

Zajímavé je hodnocení možného poklesu efektivity. Podle výše uvedené analýzy došlo 

k výraznému poklesu některých dohledových činností, což ale mohlo být způsobeno stabilitou 

na finančním trhu. Zde bych ráda poznamenala, že z tohoto hlediska bylo načasování 

integrace dohledu velmi šťastné. I přes kritiku rychlosti procesu sjednocení, uvedenou výše, je 

dobré zmínit, že právě finanční stabilita roku 2006 pravděpodobně z velké části přispěla 
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k úspěšnému a bezproblémovému provedení regulace. Nabízí se otázka, jak by integrace 

probíhala např. v letošním roce, kdy se na finančních trzích objevují výraznější problémy, 

způsobené celosvětovým vývojem.  

 

V části věnované integraci dohledu nad finančními trhy v ČR je uvedena také analýza úspor 

z rozsahu, které byly uváděny jako jeden z hlavních důvodů rozhodnutí integrovat dohled. Ty 

se výrazně projevily hlavně v počtu zaměstnanců v oblasti dohledu, ale prostor pro snížení se 

objevuje i v rámci provozních nákladů. Ukázalo se tedy, že integrace byla z hlediska úspor 

z rozsahu správným krokem. 
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