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Abstrakt 

 

Diplomová práce se zabývá etickou stránkou bankovnictví, se zaměřením na 

Českou republiku. Účelem práce je analyzovat, nakolik je, nebo může být 

proces samoregulace prostřednictvím bankovních kodexů účinný. Konkrétně se 

zabývá novým etickým kodexem ČBA – kodexem chování mezi bankou a 

klientem. Poněkud méně detailně se věnuje také bankovní regulaci. Druhým 

cílem práce je přiblížit čtenáři celosvětový bankovní problém – praní peněz, a 

s ním související bankovní tajemství, zjistit, jaké se vyskytují v systému morální 

nedostatky a jakou cestou by mohly být řešeny. 

 

 

 

 

Abstract 

 

Thesis deals with the ethical aspect of banking, concentrating on the Czech 

Republic. The aim of the thesis is to analyze, how much is or can be the process 

of self-regulation by the means of ethical codes successful. Little bit 

perfunctorily it devotes to the banking regulation. Specifically it concerns with 

new Ethical code of CBA – Code of relationship of the bank and the client.  The 

other aim of this thesis is to sketch the global banking problem – money 

laundering and related banking secrecy, to find out the moral failings and the 

way they could be solved. 
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1. Úvod 
Ráda bych svou práci uvedla (přeloženým) citátem Felixe Rohatyna, 

bývalého ředitele Newyorské burzy: 

„Věřím, že tržní kapitalismus je nejlepší ekonomický systém, který byl kdy 

vynalezen, pro tvorbu bohatství; ale musí být spravedlivý, musí být regulovaný, 

a musí být etický. Výstřelky několika posledních let ukazují, jak systém selhal ve 

všech třech ohledech.” (Rohatyn, 2002) 

Téměř dokonale totiž vystihuje důvody, proč jsem si vybrala téma zabývající 

se etickou stránkou bankovnictví jako součástí kapitalistické ekonomiky. 

Považuji totiž etiku ekonomického sektoru, která úzce souvisí s morálkou 

společnosti, za důležitou instituci, která spoluvytváří podmínky pro její 

fungování. Stejně jako je důležitá, je podle mého názoru podceňovaná a 

zanedbávaná. 

Rozhodla jsem se věnovat konkrétně bankovnictví kvůli jeho klíčové roli 

v jakékoli vyspělé ekonomice. Těžko si představit stát, v němž by nefungoval 

bankovní sektor. V některých státech je silný a citelně ovlivňuje peněžní 

operace na trhu, někde je slabší.  

Banka ze své podstaty není klasickou firmou jako ostatní podniky, které 

vyrábí zboží, transferují ho, prodávají či poskytují služby. Banka pracuje 

s penězi. Pro ni samotnou to je obchod, pro milióny jednotlivých klientů to je 

způsob jak chránit a pokud možno zhodnotit své úspory, jak si zabezpečit 

prostředky na budoucí investice, jak získat pocit jistoty. Nevkládají tedy do 

banky pouze své peníze, ale také svou důvěru. Právě tato důvěra společnosti 

hraje důležitou funkci ve fungování banky a finančních institucí. Navíc pobídky 

k podvodům či nemorálním obchodním manipulacím jsou pravděpodobně 

nejsilnější právě z důvodů přímého styku s financemi. 

Dříve, v socialistickém režimu, byla důvěra občanů v banky spojená 

s důvěrou ve stát. Po privatizaci bank už to tak není. Obzvlášť po krachu 

několika institucí si to společnost měla možnost uvědomit tzv. na „vlastní kůži“. 

Tato selhání na druhé straně neovlivňují pouze důvěru společnosti, ale také 

zdraví ekonomiky jako celku. 
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Etika se tedy zdá být nezbytnou součástí ekonomického sektoru. 

Samozřejmostí ale není. Ani nemůže být. Finanční instituce nemohou být na 

vyšší morální úrovni, než je společnost, kterou byly vytvořeny. Jsou tvořeny 

nejen kapitálem, vlastnickými vztahy a právní strukturou, ale z nemalé části také 

jejími pracovníky, kteří ji udržují v chodu. Stejně tak svou roli hraje i vývoj 

daného sektoru, který šel ruku v ruce s vývojem společnosti a institucionálního 

rámce. V současné době v českém bankovním sektoru probíhají změny, které 

určitým způsobem mají potenciál určit směr jeho vývoje a určitě se zapíší do 

bankovní historie. Těmto změnám se věnuji v dalších částech své práce. 

V dnešní době už není podnikatelská etika žádným novým a převratným 

objevem. Za její kolébku lze považovat USA, respektive tam se jí začaly 

podnikatelské, ekonomické i teoretické kruhy intenzivněji zabývat a daly tak 

vzniknout nové, mezioborové disciplíně. Je možná trochu paradoxní, že vznikla 

v USA, které oproti jiným zemím (či dokonce civilizacím) nemají téměř žádnou 

historii. Ale možná právě kvůli absenci etické historie v americké společnosti se 

podnikání vyvíjelo tím směrem, že dalo vzniknout etice podnikatelské. Profesní 

ekonomická etika je samozřejmě vázána na kapitalistické podnikání a tato vazba 

se nejsilněji projevila právě v USA v počátcích minulého století. V poslední 

době prochází podnikatelská etika velmi dynamickým vývojem, ale přesto ještě 

není brána vážně velkou částí podnikatelské veřejnosti. To se ale rychle mění, 

jak roste informovanost veřejnosti a zároveň počet mediálně zviditelněných 

etických selhání, která mají na ekonomiku velké, někdy dokonce nedozírné 

negativní dopady. Už například fakt, že Amartya Sen, významný teoretik 

podnikatelské etiky, získal Nobelovu cenu, řadí tuto disciplínu do společnosti 

vážných ekonomických témat. 

Stále častěji se vyskytuje mezi institucemi potřeba vlastních etických kodexů 

a standardů, které jsou bohužel někdy poměrně samoúčelné a nevedou k valným 

výsledkům. Manažeři a investoři vyžadují od dodržování určitých etických 

standardů nejen satisfakci morální, ale hlavně ekonomickou. Aby se toto 

změnilo a etická stránka se stala pro ekonomické subjekty přirozenou 
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samozřejmostí, vyvstává před podnikatelskou etikou poměrně náročný úkol, 

který nebude během na krátkou trať. 
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2. Cíle práce 
Moje práce se zabývá bankovní sférou v České republice a velmi okrajově, 

spíše pro konkrétní účely, také v ostatních vyspělejších zemích. Nezaměřuji se 

v ní převážně na klasickou problematiku, jako jsou například kapitálové 

přiměřenosti, teoretická problematika úvěrových obchodů, investičních 

obchodů, atd., i když v určitých částech se zmínce o nich nelze vyhnout. Věnuji 

se otázce méně specifické a více diskutabilní, otázce bankovní etiky. 

Nedělám si iluze, že bych v této práci něco stoprocentně dokázala nebo 

naopak, stoprocentně vyvrátila. Ani to není mým cílem, neboť etická 

problematika je z velké části postavena na názorech jednotlivých lidí. Proto se 

mnou někteří lidé souhlasit mohou a někteří nemusí. Pokud se ale po přečtení 

poslední kapitoly každý aspoň zamyslí nad zmíněnými problémy a pokusí si je 

sám ohodnotit a srovnat, bude mít tato práce smysl. 

Prvním mým cílem je přimět čtenáře pozastavit se nad stavem českého 

bankovnictví z hlediska etických vztahů. Ráda bych jim nastínila, že ačkoli 

české banky mají poměrně dlouhou tradici a tedy letité zkušenosti ve vztahu ke 

svým klientům, nestalo se pro ně samozřejmostí klást spokojenost těchto klientů 

na prvořadé místo. Nejenže pro ně v mnoha případech neplatí motto „zákazník 

náš pán“, ale někdy to bývá dokonce i naopak. 

Chci v této práci podrobněji projít způsob, jakým se banky pokouší tento 

nedostatek řešit, a analyzovat, zda je to cesta účinná, nebo naopak není schopna 

příčiny etických nedostatků řešit. V nejhorším případě zda to není pouze 

alibistický pokus uklidnit veřejnost a dohlížející orgány ČR.  

Ve své práci se nebudu věnovat etice jako samostatné disciplíně a filosofické 

vědě. Chci najít a analyzovat etickou stránku ekonomie, tu pak konkrétně 

aplikovat na bankovnictví v České republice. K tomu je nezbytné nastínit 

alespoň hrubý obrys vývoje etiky a jejího chápání v čase a současnosti, jako 

samostatné disciplíny. Tato část je opravdu pouze prostředek ke správnému 

uchopení etického problému bankovnictví a tomuto účelu odpovídá i daná 

forma. 
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Jedním z mých předpokladů, ze kterých vycházím, když hodnotím úroveň 

bankovní morálky v ČR, je určitá nespokojenost společnosti. Tento předpoklad, 

vycházející z mých vlastních zkušeností a z interakcí se spoluobčany ve své 

práci podpořím jak výsledky a analýzou veřejného průzkumu, tak několika 

jinými fakty. 

Dále se budu věnovat více tradičním a také obecnějším problémům 

bankovnictví, které se už vztahují na v podstatě všechny vyspělé ekonomiky. 

Patří mezi ně víceméně dva problematické okruhy: otázka oligopolní síly a s ní 

spojené regulace a dohledu, míra dodržování bankovního tajemství a související 

boj proti praní špinavých peněz. 

V oblasti monopolu a regulace využiji teoretického rámce, do kterého 

zasadím případ českých bank. Konkrétněji se věnuji samoregulaci a mým cílem 

je analyzovat, zda etické kodexy, jako forma samoregulace, v sobě skrývají 

potenciál pro zlepšení morálního statusu bankovních institucí v ČR. 

Co se týče dodržování bankovního tajemství a problematiky praní peněz, 

není mým cílem hodnotit, nebo porovnávat, jak si na tom Česká republika stojí, 

neboť tento problém je mezinárodní. Chci prozkoumat, do jaké míry může být 

v současné době dodržování bankovního tajemství otázkou morálních hodnot a 

tradic bankéře a do jaké míry může být pouze pokryteckou maskou, která láká 

zahraniční investice, byť pochybného původu.  
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3. Etika 

3.1 Definice etiky 

V běžné komunikaci lidé často používají „etiku“ a „morálku“ jako 

synonyma. I když se jedná o významově propojené pojmy, neznamenají jedno a 

totéž, jak lze pochopit z několika následujících definic. 

 

„Někteří filozofové rozlišují mezi etikou a morálkou, neboť morálka se prý 

vztahuje k lidskému jednání a hodnotám, zatímco etika se týká studia těchto 

oblastí“. 

 

„Etika je zkoumání povahy a příčin morálky, přičemž morálka znamená 

morální soudy, normy a pravidla jednání.“ 

 

„Etika (jako vědní disciplína) se snaží o hledání a nalezení správného 

jednání; snaží se o nalezení toho, co máme činit na základě svého rozumového 

vhledu a tedy v souladu se svým myšlením.“ (Čaník, 2004) 

 

„Etika představuje jakýsi obecný rámec, který je tvořen principy, tradicemi, 

zvyky a pravidly daného ekonomického řádu a vůlí jedince řídit se jimi.“ 

(Bohatá, 1996) 

 

Z těchto definic je zřejmé, že etika je filosofická disciplína zabývající se 

morálkou. Jejím cílem je „zkoumat povahu, příčiny, důsledky a podoby 

morálky,…a definovat optimální chování individua či většího společenského 

spolku“ (Čaník, 2004), což dává etice normativní ráz. Navíc etika nic neurčuje, 

netvoří. Ono „dobro a morálnost“ tady mezi námi odjakživa bylo, etika jen 

udává určitá kritéria, jak k nim dojít. Přestože je pojem etika definován celkem 

jasně a stručně, problematika týkající se jí je složitá z důvodů nejednotnosti 

názorů na morálku a rozličného osobního vnímání dobra či zla. To je něco, co 

v předchozích definicích obsaženo není. Sama morálka, ale i etika jsou závislé 
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na systémech principů a mínění např. kulturních, náboženských, nebo i jiných 

společenství, jejichž členové sdílejí své pojetí víry a cítění. Hodnocení toho, co 

je špatné nebo dobré, co je pravda a co není, se pak může značně lišit.  

Do jaké míry jsou pohledy a názory na to, co je morálka a etika, různorodé 

lze vydedukovat už z toho, jak rozmanitě je lidé popisují a vysvětlují. 

Velmi zajímavá „definice“ etiky a svým způsobem jedinečná podle úhlu 

pohledu je tato: 

„Dodržováním etiky ve společnosti druhé osoby jí dáváme jasně najevo, jak 

si jí vážíme a jak je pro nás důležitá její přítomnost.“ (Nekvinda, 2005). Autor 

nejenže popisuje, co si představuje pod pojmem etika (i když trochu skrytě), ale 

také to vyjadřuje způsobem podání. Tedy ne pouhým popisem chování, ale 

vztahem k osobám kolem. S faktorem interakce jedinců a společnosti je 

problematika etiky nerozlučně spojená, což je na úvod velmi důležité si 

uvědomit. Na tento aspekt etiky upozorňoval už i Karel Engliš. 

„…Mravní řád upravuje poměr mezi lidmi, a kdyby byl jen jeden člověk na 

světě, nebylo by mravnosti…“ (Havlík, 1996, s. 4) 

 

3.2 Historie etiky 

Etika jako věda, když ji porovnáme s morálkou, je relativně mladá. Morálka 

je s člověkem od jeho počátků, respektive od počátků jeho sociální existence. 

Naproti tomu vznik teoretické etiky se datuje do období starověkého Řecka, kdy 

žil Aristoteles, který je považován za jejího zakladatele. I přesto, že spisy 

zaobírající se morálkou, kodexy, různými zákazy či příkazy, atd. vznikaly už ve 

starověké Indii a Číně, Aristoteles se jako první pokusil o její systematické 

zkoumání. 

Jak se postupem času měnily společenské systémy a ideály, i morální ideály 

prošly různými podobami, a to přesto, že obecně jde stále o tentýž konflikt mezi 

dobrem a zlem, láskou a nenávistí, radostí a bolestí, štěstím a neštěstím. 

V dřívějších dobách byl morální ideál obrazem většinou naprosto bezchybným. 

Není v lidských silách dostát takovému ideálu, a jakoukoli odchylku od něho si 

 - 18 -



Etické kodexy a normy v bankovnictví                              

mohou jednotlivci vyložit jako své mravní „selhání“, což může vzbuzovat pocit 

nedosažitelnosti a následně jakýsi pesimismus a určitou nevíru v obecné dobro 

na světě. 

Ve starověké Indii byla etika nedílnou součástí života a byla pevně 

zakomponovaná do celé oblasti indické filosofie. Mezi hlavní etické principy 

patřilo neubližovat; nebrat, co nebylo dáno, mít soucit, být štědrý, pravdivý, 

pohlavně zdrženlivý a samozřejmě oprostit se od touhy vlastnit a shromažďovat 

majetek. Snad vyjma pohlavní zdrženlivosti jsou tyto ideály stále považovány a 

vnímány jako nutné a nedílné součásti morálního chování. Pro starověkou 

indickou kulturu je typické, že jsou tyto mravní principy vzájemně ontologicky 

propojeny. (Gluchman, 2003) 

Základy čínské zvykové moráky a celá ideologická kostra etického systému 

je vybudovaná na určité životní filosofii a představě o světě, jehož základem je 

nevyčerpatelná energie přelévající se do různých životních forem umožňující 

reinkarnaci do dalších a dalších tvarů a obsahů. Bytí člověka je úzce spojeno 

s jeho okolím a přírodou a stejně tak mravní principy vycházejí ze základních 

prvků bytí, které jsou přirozeně obsaženy v nitru každého člověka. Jsou to 

princip synovské a otcovské úcty, princip mezilidské vzájemné lásky a 

spolupráce, vzájemné lidské spravedlivosti a správnosti a princip vzájemné 

věrnosti a důvěryhodnosti. Tyto lidské mravní principy tvoří tzv. živou etiku, 

která se neřídí žádnými konkrétními mravními normami či náboženskými 

návody v konkrétních situacích, ale člověk se naopak chová sám podle principů 

své vnitřní podstaty. V tom se liší například od křesťanské či hebrejské 

normativní náboženské etiky, v kterých se člověk chová podle norem určených 

Bohem či svým Stvořitelem. Dalším specifikem, které vychází opět z podstaty 

vnitra člověka, je skutečnost, že z předmětu morálního konání byly vyňaty 

fyziologické potřeby člověka, jako například strava či sexuální uspokojení. 

Když se zamyslíme nad čínským přístupem k morálnímu vzoru, můžeme si 

povšimnout silné vazby na vzájemné chování jedinců. Prakticky všechny 

principy morálního chování jsou vázány na vztah k jiné osobě a silněji tak 

propojují sociální pouto společnosti.  
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Pro Aristotela, zástupce staré antické společnosti a jejího způsobu myšlení a 

etického vnímání, je příznačný naprosto odlišný způsob posouzení „dobra“ než 

pro moderní etiku. Zmíněnou naprostou odlišnost vidím v základním vnímání 

dobra. Zatímco moderní etika je vědou spíše deontologickou, Aristotelova etika 

byla postavena na teleologickém základu. Nerozlišuje mezi tím, co je, a tím, co 

má být uskutečněno. Aristoteles je přesvědčený, že člověk přirozeně cítí vůli 

konat věci tak, aby byl šťasten. Tam, kde moderní deontologická etika hlásá, co 

je „povinností“ dobrého člověka konat a nekonat (třeba i s nechutí), antické 

Aristotelovo pojetí stojí proti tomuto principu. Hlásá, že není dobrý člověk 

„konající dobro“, aniž by z toho měl radost. 

Již jsem zmínila, že Aristoteles je považován za zakladatele etiky a to 

z titulu jeho systematického zkoumání této disciplíny. Zavedl plurál slova 

„éthos“, které původně označovalo „obydlí“ a vše, co je „zvykem ve společném 

obydlí“. 

„Aristotelův titul Etika bychom mohli nejvýstižněji přeložit názvem zkoumání 

o charakterech. Tradiční výraz éthos tak získává u Aristotela význam možnosti 

svobodné volby a vědomého rozhodování při konání, které je zároveň 

neodlučitelné od toho, čím my sami vždy už jsme.“ (Gluchman, 2003, s.86) 

Středověká etika už se plně nese v křesťanském duchu. Protože ale období 

středověku v dějinách historie je dlouhou vývojovou etapou, ani etika není 

v rámci celého období neměnná. Ctnosti jako moudrost, statečnost, umírněnost, 

spravedlnost, víra, naděje a láska jsou sice zdůrazňovány vždy, ale mění se 

váhy. Zatímco ve starším období hraje důležitou roli víra v Boha, mladší 

středověcí myslitelé se trochu navracejí k duchu Aristotelovy filosofie a jejich 

pojetí klade větší důraz na logickou argumentaci a rozum. (Gluchman, 2003) 

Myslím, že je užitečné nahlédnout zpět a uvědomit si vztahy, morální 

principy a preference velmi starých civilizací. Představuje to jakýsi návrat 

k našim kořenům a pomáhá nám uvědomit si ty silné a trvanlivé životní 

hodnoty, které lidstvo pociťovalo odjakživa, které přetrvaly v podstatě doteď, a 

které, věřím, přetrvají po celé lidské bytí obecně.  
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4. Bankovnictví 
V této kapitole se věnuji současnému českému bankovnímu prostředí. Pro 

úplný začátek bude optimální uvést, co je to bankovní soustava: 

„Bankovním systémem rozumíme souhrn bank působících v určitém teritoriu, 

zpravidla určité zemi. Funkce a způsob fungování bankovní soustavy je 

determinován existujícím ekonomickým systémem v dané zemi. Dalšími 

relevantními faktory ovlivňujícími fungování bankovní soustavy je systém 

vzájemných vazeb mezi jednotlivými bankami, rozvinutost finančního trhu, 

měnová stabilita, směnitelnost měny, zapojení do nadnárodních organizací, 

způsob regulace bank a řada dalších.“ (Dvořák, 1996, s. 43) 

Bankovnictví má, nejen v České republice, poměrně dlouhou tradici. Přesto 

se nedá říci, že by to byl obor stagnující. Vyvíjí se stejně se společností ruku 

v ruce s vývojem ekonomiky. Stejně tak změny a tendence, ke kterým v tomto 

oboru dochází, jsou paralelní se změnami celé společnosti. Současný trend 

vývoje bankovnictví lze charakterizovat několika hlavními tendencemi. 

Jsou jimi především deregulační a harmonizační snahy, které jsou svým 

způsobem globální a obecnou problematikou, se kterou se operuje na státních a 

vyšších úrovních.  

Jednotlivé banky, popř. bankovní soustavy, se pak musí také vypořádat 

s různými problémy, způsobenými převážně změnami společnosti a ekonomiky. 

Patří mezi ně i následující: (Mayer, 1996) 

Rostoucí konsolidace bankovních institucí, která je dosažena především 

fúzemi bank, které se tak snaží o snížení rizika, rozšíření působnosti na dalších 

národních trzích a kompenzaci rostoucích nákladů. 

„Empirické studie ukazují, že devadesátá léta jsou charakteristická zvyšující 

se koncentrací bankovního sektoru v důsledku fúzí a dalších propojení bank na 

domácí a mezinárodní úrovni.“ (Floríková, 1995, s. 4) 

Nižší náklady na získání informací jsou významné pro bankovnictví jako 

sektor, který je na informacích závislý a může se tak rychleji rozvíjet. Přináší to 

s sebou samozřejmě vyšší konkurenci, ale i zkvalitnění služeb a možné snížení 

rizika . 
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S rozvojem nových finančních instrumentů vyvstal problém nárůstu 

mimobilančních operací bankovních institutů. Nejenže jsou tyto operace, pokud 

nejsou uchopeny s rozvahou a kvalitní znalostí, rizikové, ale hlavně představují 

zónu, která uniká bankovnímu dohledu. Jakmile je určitý obchod realizován pod 

rouškou určité volnosti a nekontrolovatelnosti, otevírá prostor pro potenciální 

morální hazard, nehledě na fakt, že dosažení regulačních cílů je mnohem těžší. 

Asi nejmarkantnější přizpůsobení bankovních zvyklostí je způsobováno 

změnou zákazníka. Nemluvím samozřejmě o změně jednotlivých osob, ale o 

celkovém vývoji společnosti jako takové. Lidé jsou vzdělanější, schopni 

pojmout více informací a porozumět jim, mají větší prostor a volnost výběru. 

Stejně tak se mění jejich potřeby a požadavky na bankovní služby. Dalším 

zdrojem potřeby přizpůsobení služeb zákazníkovi je změna demografického 

složení společnosti, která stárne a klade tak jiné nároky na bankovní nabídku. 

Technologické změny a rozvoj internetu s sebou přinesl sice větší možnosti 

pro klienta ve formě internetového, telefonického, atd. bankovnictví, na druhou 

stranu s sebou také přinesl větší rizikový potenciál a vyšší zabezpečovací 

požadavky pro banky. 

Usnadnění mezinárodního obchodu, nebo lépe řečeno nutnost mezinárodního 

bezbariérového obchodu má také svá pro a proti. Na jedné straně přineslo vyšší 

konkurenci, která by měla působit blahodárně na bankovní sektor, na druhé 

straně tato vyšší konkurence přináší do bankovní sféry více nejistoty, která tlačí 

na potřebnou výši kapitálu a vyžaduje rizikovější a výnosnější strategie. Rozvoj 

konkurence je také brzděn bankovní regulací, která naopak má za cíl konkurenci 

v tomto sektoru omezit. Důvody a účely těchto opatření probírám podrobněji 

v kapitole věnované bankovní regulaci. 

Ať už je to následek změn ve společnosti, nebo prostě tendence daná 

vývojem, poslední léta lze ve světě pozorovat pokles zprostředkování styku 

bankami (disintermediation). Z hlediska státního to má jednu velkou nevýhodu, 

kterou jsou větší objemy transakcí a aktiv pohybujících se mimo sféru, jež je 

pod státním nebo regulačním dohledem. To samozřejmě znesnadňuje existující 

regulaci a oslabuje její nástroje. Banky se na jednu stranu stávají 
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univerzálnějšími, na druhou stranu se tedy začínají propracovávat do pořadí i 

jiní zprostředkovatelé.  

4.1 Bankovní sektor ČR 

V současné době je naprostá většina českého bankovního sektoru sdruženo 

v České bankovní asociaci (ČBA), která vznikla v roce 1990 pod původním 

názvem Bankovní asociace. Členové bankovní asociace od roku 1992 jsou 

dobrovolné právnické osoby, které se mohou stát členy dvojího druhu. 33 bank a 

poboček zahraničních bank s licencí České národní banky (99 % českého 

bankovního sektoru) má statut plného členství, zatímco přidruženými členy se 

mohou stát zejména reprezentace zahraničních bank a pomocné organizace se 

vztahem k bankovnictví.  
Tabulka 1 – Členové ČBA 

Plní členové J & T Banka,a.s. 
 Komerční banka,a.s. 
ABN AMRO Bank N.V., pobočka Praha Modrá pyramida stavební spořitelna,a.s. 
BAWAG Bank CZ a.s. PPF banka,a.s. 
CALYON BANK CZECH REPUBLIC,a.s. Raiffeisenbank,a.s. 
Citibank a.s. Raiffeisenbank im Stiftland eG - branch Cheb 
Commerzbank AG, pobočka Praha Raiffeisen stavební spořitelna,a.s. 
Česká exportní banka,a.s. Stavební spořitelna České spořitelny,a.s. 
Česká spořitelna,a.s. Volksbank CZ,a.s. 
Českomoravská stavební spořitelna,a.s. Všeobecná úverová banka,a.s., pobočka Praha 
Českomoravská záruční a rozvojová banka,a.s. Waldviertler Sparkasse von 1842, pobočka 

Jindřichův Hradec 
Československá obchodní banka,a.s. Wüstenrot - hypoteční banka,a.s. 
Deutsche Bank AG,pobočka Praha Wüstenrot - stavební spořitelna,a.s. 
eBanka,a.s. Živnostenská banka,a.s. 
Fortis Bank SA/NV, pobočka Česká republika  
GE Money Bank,a.s. Přidružení členové 
HSBC Bank plc-pobočka Praha  
HVB Bank Czech Republic,a.s. Bankovní institut vysoká škola,a.s. 
HYPO-stavební spořitelna,a.s. Česká konsolidační agentura 
Hypoteční banka,a.s. Landesbank Baden Württemberg, reprezentace 

Praha 
IC Banka,a.s. Global Payments Europe, a.s. 
ING Bank N.V.,pobočka Praha Oberbank CZ, pobočka Česká republika 

Zdroj: Lit. [40] 

 - 23 -



Etické kodexy a normy v bankovnictví                              

 

ČBA vznikla za účelem jednotného prosazování zájmu bank jak vůči 

právním subjektům, jako jsou např. parlament, vláda nebo ČNB, tak vůči 

veřejnosti, tisku nebo např. zahraničí. Nezanedbatelnou roli má také při podpoře 

harmonizace bankovní legislativy a standardizace postupů. 

Následující graf 1 znázorňuje, jak se vyvíjely banky v České republice 

z hlediska vlastnictví od ledna 1990 do prosince 2005.  
 

Graf 1 – Vývoj bank v ČR 
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Zatímco banky s rozhodující českou účastí měly boom kolem let 1993 a 

1994, v současnosti je jejich počet nejnižší od roku 1991. Na protipólu tohoto 

vývoje figurují pobočky zahraničních bank, kterých je nyní na českém trhu 

naopak za patnáctiletou historii nejvíce. Celkově nejvíce, přesně patnáct, je bank 

s rozhodující zahraniční účastí. 

Pokud by banky českého bankovního sektoru měly být rozděleny podle 

velikosti (bilančních sum), dominovaly by z tohoto titulu trhu čtyři velké banky, 
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a to Komerční banka (dále KB), Česká spořitelna (dále ČS), Českomoravská 

obchodní banka (dále ČSOB) a HVB Bank.  

 
Tabulka 2 - Rozložení bank v ČR 

Rozložení bank do skupin podle bilančních sum 

VELKÉ BANKY                         
(bilanční suma nad 100 mld CZK) 

POBOČKY ZAHRANIČNÍCH BANK 

Česká spořitelna ABN AMRO Bank 
Československá obchodní banka CALYON BANK CZECH REPUBLIC 

HVB Bank Commerzbank 
Komerční banka Deutsche Bank 

STŘEDNÍ BANKY                  
      (bilanční suma 15 až 100 mld CZK) 

Fortis Bank SA/NV 

BAWAG Bank CZ HSBC Bank 
Citibank ING Bank 
Česká exportní banka Oberbank 
Českomoravská hypotéční banka Privat Bank 
Českomoravská záruční a rozvojová banka Raiffeisenbank im Stiftland 

GE Money Bank Všeobecná úverová banka 
Raiffeisenbank Waldviertel Sparkasse von 1842 
Volksbank CZ STAVEBNÍ SPOŘITELNY 
Živnostenská banka Českomoravská stavební spořitelna 

MALÉ BANKY                         
  (bilanční suma pod 15 mld CZK) 

HYPO stavební spořitelna 

eBanka Modrá pyramida stavební spořitelna 
IC Banka Raiffeisen stavební spořitelna 
J&T BANKA Stavební spořitelna České spořitelny 
PPF banka Wüstenrot - stavební spořitelna 
Wüstenrot hypotéční banka  

Zdroj: Lit. [44] 

 

Graf struktury zisků bank vypovídá mnohé o strategii českých bank. Mizivá 

2 % zisků pochází z akcií a podílů, naopak více než tři pětiny jsou tvořeny 

úrokovými zisky včetně cenných papírů. Aktuálně zajímavou frakcí jsou zisky 

z poplatků a provizí, které produkují téměř třetinu zisků bank. Nutno říci, že za 

poslední dva roky jsou tyto zisky poměrně enormní. Občas jsem zaslechla 

v médiích obhajobu bank, že současná kritika obyvatel na výši poplatků je 
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neopodstatněná, neboť bankám v souhrnu nepřinášejí nijak důležitý zisk. 

Domnívám se, že 30% zisk je velké číslo, obzvlášť pokud jeho výpočetním 

základem jsou čisté zisky kolem devíti miliónů korun. (Lit. [40]) 
 

Graf 2 – Struktura zisku z finanční činnosti 

55,2 54,3 59,8 64

23,5 26,2

31,3
31,8

11,5 8,8

11
10,9

2,2
1,4

0,81,1

0

20

40

60

80

100

120

2002 2003 2004 2005

m
ili

ar
dy

 C
ZK

Úrokový zisk včetně cenných papírů Zisk z poplatků a provizí
Zisk z ostatních finančních operací Zisk z akcií a podílů

 
Zdroj: Lit. [44] 

4.2 Banky a veřejnost 

Jak již napovídá název, následující část práce se zabývá obecným vztahem 

bank a veřejnosti. Přesněji řečeno rozebírá, jak vlastně občané, tedy bankovní 

klienti1, vnímají banky, jejich obchodních praktiky a všeobecný přístup k 

veřejnosti. Třebaže by se mohla tato část jevit jako poměrně nepodstatná, já ji 

vnímám jako v podstatě klíčovou. Ne klíčovou v této práci a její metodice, ale 

klíčovou v reálném životě. Totiž právě vztah veřejnosti k bankám tvoří jádro 

problému bankovní etiky. Jak je patrné už z obecné charakteristiky etiky jako 

takové, nespadá tato problematika mezi ontologické vědy. „Dobro“ nebo 

                                                 
1Protože v průzkumu veřejnosti byl testován pouze vzorek občanů, kteří využívají služeb aspoň                    

jednoho bankovního ústavu, zobecňuji zde pojem „občan“ a vyjadřuji jím klienta banky. 
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„morálku“ nedokážeme přesně nadefinovat, empiricky ověřit či snad dokonce 

nějak měřit a vážit. Jde o poměrně choulostivý vztah mezi tím, co je a co být 

má, to vše navíc podmíněno specifickými znaky prostoru i času v reálném světě. 

A proto je fakt, jak veřejnost vnímá banky, klíčová. Jejich spokojenost či 

nespokojenost právě vyjadřuje to, co je a co má být, podmíněno specifickými 

znaky české společnosti v prvním desetiletí 21. století. 

Číselná fakta v této sekci jsou čerpána z výzkumu veřejného mínění, které je 

zpracováno v lit. [46] na vzorku populace, který definuji v Příloze 3. 

Prvním důležitým faktem, který vyplynul z tohoto průzkumu, je názor velké 

většiny lidí (88 %) o nezbytnosti využívání bankovních služeb. Tento názor mě 

nepřekvapuje, zvláště u tradičně poměrně spořícího a bankovně orientovaného 

českého národa. V poslední době se otevírá velké množství nových 

možností obchodování např. přes internet, kde se začínají hojně využívat 

internetové a bezhotovostní platby, které fungují právě prostřednictvím bank. 

Důležitým faktorem je například výplata mezd. Většina zaměstnavatelů zasílá 

výplaty na účty zaměstnanců místo předávání hotovosti v obálce. Prostě 

v dnešním světě se bankovní zprostředkování stalo bez diskuze integrovanou 

složkou společnosti, bez níž by se člověk neobešel a nebo obešel s velkými 

obtížemi a nepříjemnostmi. 

Určité preference českých klientů mohou být vydedukovány z priorit, podle 

kterých si vybírají své banky. 
Tabulka 3 – Kritéria výběru bank 

 Souhlas s položkou, vyjádřeno procentem respondentů 
 klienti 

přímo 
oslovení 

iDNES 
klienti 

iDNES 
neklienti politici 

dostupnost pobočky 56,4 59,2 55,4 62
solidnost, jistota, že banka nezkrachuje 50 42 46,7 62
uživatelský komfort - pohodlná 
obsluha účtu apod. 43,7 36,8 46,6 52

velikost banky 40,7 39,1 34,2 38
chování personálu 32,4 17 21 29
zkušenosti a doporučení přátel 21,3 15,8 17,6 14
rodinná nebo osobní tradice 18,4 16,6 22,7 29
důvěryhodnost vedení banky, 
managementu 17,6 11,5 13 43

 - 27 -



Etické kodexy a normy v bankovnictví                              

výše poplatků 16,4 26,2 21,2 0
množství a úrovně nabízených 
poradenských služeb 13,8 8,1 11,4 14

doporučení / analýzy v tisku 7,2 7 6,1 0
důvěryhodnost majitele 6,5 7,2 9,3 10
srozumitelnost ceníku 6,2 8,6 8,6 0
důvěryhodnost reklamních sdělení 2,1 2,1 2,5 0

Zdroj: Lit. [36] 

 

Z tabulky 3 lze vidět, že český klient je tradiční bankovní klient. Stále 

očekává od banky v prvé řadě dostupnost a jistotu. Předpokládám, že dostupnost 

banky - jako rozhodovací priorita - bude slábnout, paralelně s rozvojem 

bankovních technologií a vzdělaností obyvatel. Jistota, že banka nezkrachuje 

zůstane prioritou zřejmě navždy. Ačkoli si naprostá většina klientů stěžuje na 

výši poplatků, ta v jeho rozhodování nehraje až tak zásadní roli. Otázkou je ale 

důvod. Může jím být opravdu relevantní nedůležitost pro klienty, ale může jím 

být i pocit, že je to „stejně všude stejné“, tak proč se tím zabývat. 

 
Tabulka 4 – Obecný postoj k bankám 

 Souhlas s položkou, vyjádřeno procentem 
respondentů 

 klienti 
přímo 

iDNES 
klienti 

iDNES 
neklienti politici 

neumím si představit, že bych neměl účet v bance 83,1 76,7 81,1 86
banky se vždy budou snažit na klientech 
maximálně vydělat 74,8 92,6 92,9 81

poplatky v bankách neodpovídají poskytnutým 
službám 66,9 86,5 83,3 62

platit v hotovosti je dnes už staromódní 49,3 41,5 48,7 62
banky jsou - ve vlastním zájmu - solidní, racionálně 
hospodařící instituce 47,3 29,2 33,3 48

raději bych se obešel bez banky, ale dnes to nejde 38,1 63,1 55,2 35
umím své peníze zhodnotit lépe než banka 33,1 42,6 39,9 19
v bance umějí s mými penězi zacházet lépe než já 
sám 28,8 20,8 20,3 38

bankovní poplatky jsou pár korun denně, za jistotu 
a pohodlí to stojí  21,6 10,1 23,4 33

poplatky stojí za to, že peníze jsou v bance v 
bezpečí 20,4 9 11 33

Zdroj: Lit. [36] 
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Názor lidí, že banky jsou nezbytné, je celkem jednotný (přes 80 %). Už se 

ale odlišuje způsob, jakým lidé banky využívají. Odrazem těchto preferencí je 

spontánní znalost produktů, tedy produkty, které přijdou lidem na mysl, když 

jsou dotázáni na bankovní produkty. S absolutní převahou zvítězil běžný či 

sporožirový účet, v závěsu pak platební karta, stavební spoření a vkladní knížka. 

 
Graf 3 – Spontánní znalost finančních produktů 
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Zdroj: Lit. [46] 

 

Pouze pro zajímavost bych chtěla upozornit na poměrně vysokou znalost 

kreditní karty. Souběžně s tím ale velké procento respondentů zaměňovalo kartu 

debetní za kartu kreditní nebo nevědělo, co je debetní platební karta (19 %). Je 

teda vysoká pravděpodobnost, že mnoho lidí nerozlišuje kartu kreditní, debetní a 

běžnou kartu platební a často název „kreditní platební karta“ používají 

všeobecně.  

Každý klient od správy svého finančního majetku očekává něco jiného. 

Samozřejmě je tato variabilita spojená především s věkem toho kterého určitého 

klienta.  
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Graf 4 – Priority a rozhodování o finančním majetku (podle věku) 
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Zdroj: Lit. [46] 

 

Opět se preference výrazně mění v rámci i jiného než věkového rozdělení 

obyvatelstva. Například vysokoškolsky vzdělaní lidé ve výrazně vyšší míře 

uvádějí, že je pro ně prioritou rozložení finančního majetku na několik částí. 
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Graf 5 – Priority a rozhodování o finančním majetku (podle vzdělání) 
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Zdroj: Lit. [46] 

 

Ačkoli mnoho lidí samo ohodnotilo své finanční znalosti a schopnosti jako 

velmi špatné, špatné a nebo nepostačující, drtivá většina dotázaných uvedla, že 

se o své finance stará buď sama na základě svého úsudku a dostupných 

informací, nebo sama po poradě se svým blízkým okolím (rodina, přátelé). Do 

správy odborníků svěří své finance pouhých 5 %, z toho opět více 

vysokoškolsky vzdělaní lidé, 4 % si spravují finance sama za pomoci odborníka. 

Dalšími zajímavými údaji z průzkumu byly odpovědi týkající se úroků 

z vkladů. Třebaže je s nimi 13 % rozhodně nespokojeno, více než polovina jich 

ani neví, že výše úroků je v kompetenci jednotlivých bank. Zcela určitě tam 

nastává určitý souběh těchto skupin, stejně jako by určitě ještě nějaké procento 

lidí uvedlo, že jsou nespokojení s výší úroků, kdyby věděli, že ty nejsou 

univerzálně stanovované pro všechny stejně. 

Obecně by se o naší společnosti dalo říct, že je tradičně poměrně spořivá. Už 

proto mě mírně překvapily výsledky úspor jednotlivců (rodin), které vyplynuly 

z průzkumu. Zhruba necelá třetina vzorku nemá vůbec žádné úspory. 

Pochopitelně tyto údaje patří zejména velmi mladým lidem, lidem s nižším 
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vzděláním a v nižších příjmových skupinách. S rostoucím věkem a vzděláním 

roste pro lidi priorita úspor. Jejich výše je průměrně 5,5 násobek měsíčního 

příjmu a vystačila by většině rodin na 1 – 3 měsíce (za předpokladu udržení 

životního standardu). 
 

Tabulka 5 – Úspory (podle věku a vzdělání) 

Jak dlouho by úspory a finanční 
majetek umožnily žít nadále na 

stejné úrovni 

1 
měsíc 

2 – 3 
měsíce 

4 – 6 
měsíců 

7 – 9 
měsíců 

10 - 12 
měsíců 

Déle než 
rok 

Do 29 let 38 28 17 6 11  
30 - 44 let 30 31 19 6 14 2 
45 - 60 let 21 29 23 8 16 3 

Věk 

Nad 60 let 15 27 24 11 1 5 
Základní - 
nevyučen 23 30 16 7 14 9 

Základní - vyučen 32 30 18 7 11 2 
Střední bez 

maturity 31 26 20 7 15 2 

Střední s 
maturitou 24 28 21 8 16 3 

Vzdělání 

Vysokoškolské 6 29 34 10 21 1 
Zdroj Lit. [46] 

 

Co se týká ideálních představ klientů o bankách, ti by byli nejradši, kdyby 

banka byla všestranně zaměřená a poskytovala v podstatě veškeré služby, které 

poskytnout může. 

Podle Sylvy Floríkové, ekonomky České národní banky, má univerzálnost 

bank rozporuplné důsledky: 

„Při hodnocení konkurenceschopnosti bank poukázaly poslední zahraniční 

analýzy na rozporuplný fakt: univerzální banky, které mohou získat i vlastnický 

podíl svých klientů, mají skvělou možnost získat o nich potřebné interní 

informace, lépe reflektovat potřeby svých klientů a vytvořit tak pevný obchodní 

vztah. Na druhé straně však tato symbióza vede k menší přísnosti a obezřetnosti 

při poskytování zdrojů. 

Země, kde dominují univerzální banky, rovněž vykazují nižší podíl 

zahraničních bank na trhu, což se zdůvodňuje právě užšími vztahy domácích 

bank s klienty a menší ochotou klientů odcházet od ‘svých’ vyzkoušených 

partnerů.“ (Floríková, 1995, s. 4) 
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Každopádně ideálu většiny klientů – univerzálnosti - by odpovídal vývoj 

bankovních služeb, který má tendenci směřovat k různým balíčkům služeb, ve 

kterých jsou většinou zahrnuty klasické služby spojené s účtem, internetové 

bankovnictví, služby spojené s platební kartou, nové možnosti zdravotního 

pojištění s platební kartou, atd. Přestože ale balíčky služeb možná směřují ke 

správnému cíli, nejdou podle všeho správnou cestou. Přinejmenším to tak 

vnímají tři pětiny obyvatel, kteří při výběru bankovních služeb dávají přednost 

jednotlivým produktům před balíčky produktů. Třetina pak tyto balíčky služeb 

hodnotí přímo jako nevýhodné. Tato dvě zjištění – neoblíbenost balíčků služeb a 

zároveň přání komplexnosti služeb by měla banky motivovat k určité inovaci 

v jejich službách pro klienty a ke vzniku nových, oblíbenějších produktů, které 

by více uspokojovaly preference klientů. S oblíbeností komplexnosti služeb 

zřejmě souvisí i poměrně vysoká oblíbenost „osobních/rodinných bankéřů“. Za 

prvé zde vzniká určitá osobní vazba, a tedy zpravidla příjemnější a snazší 

komunikace, za druhé tato služba vzbuzuje pocit univerzálnosti, neboť klient jde 

s jakoukoli žádostí a potřebou za jedním a týmž pracovníkem banky. 

Faktem je, že klienti by si mohli tyto starosti s docházením do banky ušetřit 

nebo aspoň zmírnit. Jedním ze způsobů je využívání internetového nebo 

telefonního bankovnictví. V oblíbenosti internetového bankovnictví existují 

velké rozdíly v různých sociodemografických skupinách. Mladší věkové 

skupiny a lidé s vyšším vzděláním nemají s internetovým bankovnictvím žádný 

zásadní problém, naopak jim vyhovuje svou flexibilitou a časovou nenáročností 

a volností. Opačným pólem jsou starší věkové kategorie a lidé se základním 

vzděláním. Ti shledávají internetové bankovnictví příliš složitým. Podle těchto 

výsledků není v případě internetového bankovnictví problém v samotném 

produktu, jeho funkčnosti a přehlednosti, ale ve znalosti práce s počítačem a 

internetem. V tomto směru nevidím přímou a jednoduchou možnost, jak by 

samotné banky mohly stávající situaci a oblíbenost internetového bankovnictví 

zlepšit. 

S internetovým bankovnictvím nepřímo souvisí také další problém (alespoň 

já to vidím jako problém): otevírací doba samotných bank a jejich poboček. Je 
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pravdou, že normálně pracující člověk má problémy se do banky dostat ve svém 

volném čase. V současné době nejsou lidé pracující do pěti, šesti hodin večer 

vůbec raritou, spíše bych si troufla tvrdit, že se to stává běžné až nutné. Dostavit 

se tak do banky, která otevírá v devět hodin ráno a zavírá ve čtyři nebo pět 

hodin odpoledne, je prakticky nemožný úkol. Snad by se to dalo řešit časem, 

který je vyhrazen na oběd, pokud by ovšem banky neměly polední přestávku a 

tedy opět zavřeno (což je poměrně časté). Nehledě na to, že kdyby tuto 

přestávku neměly, tak by stejně kapacitně nezvládly nápor lidí, kteří by tuto 

dobu využili jako jedinou možnost k návštěvě ústavu. Nutno říci, že ačkoli jsou 

lidé s otevírací dobou bank převážně nespokojeni, na stávající skutečnosti to nic 

nemění, ačkoli je to plně v kompetenci bank a na jejich ochotě vyhovět 

klientům. Ačkoli osobně také hodnotím otevírací dobu bank jako nedostatečnou, 

řadím ji spíše do kategorie principiálních obtíží a nevidím tento problém jako 

jeden z těch zásadních. Nelíbí se mi fakt, že banky, ačkoli o nespokojenosti 

klientů s otevírací dobou vědí, nejeví snahu na tom cokoli změnit, ačkoli by to 

podle mého názoru neměl být až tak zásadní problém. Na druhou stranu 

souhlasím, že to nezpůsobuje závažnější negativní ekonomické důsledky. 

Mezi ně už například řadím názor více než poloviny obyvatel, že banky 

s nimi komunikují svým, pro běžného člověka nesrozumitelným jazykem. 

Čtvrtina lidí má potom pocit, že dokonce ani neví, co vlastně má sepsáno ve 

smlouvě, a stěžuje si, že jim banka nikdy nic pořádně nevysvětlí. Jednou 

z příčin je, že průměrný, běžný občan má poněkud mlhavou představu o finanční 

problematice, což polovina z nich sama o sobě dokonce tvrdí. Rozumět pak 

pracovníkovi popisujícímu bankovní produkty je asi opravdu nadlidský výkon. 

Na druhou stranu stav a vzdělání naší společnosti je takový, jaký je, a banky by 

se měly snažit o co nejsrozumitelnější komunikaci. Nutno říci, že na tento 

problém ČBA reagovala v novém „Kodexu chování mezi bankami a klienty“, 

který je standardem ČBA č. 19/2005 z prosince loňského roku a upravuje vztahy 

mezi bankou a klientem. Konkrétně na tento problém reaguje snahou vydat 

určitý slovník bankovních pojmů, který by byl veřejně dostupný a v podstatě 

jednotný pro všechny banky. Je v něm ošetřeno právo klienta mít vysvětleno 

 - 34 -



Etické kodexy a normy v bankovnictví                              

v podstatě cokoli, o co si požádá, a snaha všeobecně přiblížit mluvu bankéřů 

obyčejným lidem. Kodexu chování mezi bankami a klienty se ještě budu 

věnovat v jedné z dalších částí.  

Nejčastějším údajem, který lidé uváděli jako předmět své nespokojenosti, byly 

bankovní poplatky, a to jak jejich četnost, tak především jejich výše. Postoj 

veřejnosti není utvářen pouze osobními názory jednotlivců. Velkou roli hrají 

například média, jejichž role v problematice ale také není bezproblémová. Média 

čerpají informace ze studií renomovaných a specializovaných společností, jejichž 

výsledky vyžadují znalosti a zkušenosti z bankovního podnikání a není snadné je 

interpretovat. Mezinárodní srovnání poplatků v tuzemských médiích můžou být 

tudíž zavádějící, nebo dokonce mylná. Porovnávat ceny služeb je obtížné. 

Například v různých zemích je zpoplatňováno méně služeb, ale zato větší částkou, 

nebo například banky s méně rozvinutými trhy mají omezené možnosti na úspory 

nákladů na bázi propojování produktů do balíčků, protože mají užší produkční 

nabídku. 

„Zatímco ve vyspělých zemích zákazníci využívají velmi široké škály služeb 

s vysokou přidanou hodnotou (například investiční poradenství, kreditní karty a 

podílové fondy), v zemích jako jsou Česká republika nebo Slovensko se většina 

klientů zatím orientuje jen na základní bankovní služby. Existuje proto jen velmi 

omezený prostor pro nabídky typu ‘vedení účtu a bezhotovostní převody zdarma‘. 

Zatímco banky na rozvinutých trzích mohou náklady na tyto služby financovat 

z výnosů nebo synergií z již zmíněných nadstandardních služeb, banky ve 

sledovaných postkomunistických zemích a například i v Číně tuto možnost nemají“ 

(Horný, 2005, s. 16) 

Přesto například studie World Detail Banking Report 20052, zpracovaná 

poradenskou společností Capgemini, EFMA a ING, přiřazuje České republice 

sedmou nejnižší příčku (z devatenácti zemí) ve výši cen za základní bankovní 

služby.  

                                                 
2 Viz lit. [19] 
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Bankovní poplatky jsou poslední dobou žhavým tématem českého bankovnictví 

a troufám si tvrdit, že ony byly jak objektem tlaku ministerstva financí v čele 

s Bohuslavem Sobotkou na bankovní strategii, tak příčinou zahájení soudního 

řízení úřadem pro ochranu hospodářské soutěže s třemi velkými českými bankami. 

Oběma těmto tématům jsem v této práci opět vyčlenila samostatný oddíl. 

4.3 Regulace a samoregulace 

Regulace patří mezi základní funkce vlád moderních ekonomických 

společností. Ačkoli jsou tržní síly uznávány jako určující při vývoji ekonomiky 

a alokaci, musí vláda hlídat nadprůměrně silné a velké ekonomické subjekty, 

které mají dostatek tržní síly na to, aby zvedly cenu nad mezní náklady. Značně 

obtížné je pak vymezit hranice regulace a nastavit správný předpoklad 

celkového dopadu regulace, neboť regulované činnosti jsou v interakci i s 

neregulovaným prostředím a celkový dopad je tedy mnohem širší. 

Jaké jsou tedy důvody, kvůli kterým jsou vlády přesvědčeny, že je důležité 

eliminovat nebo kontrolovat monopolní projevy v ekonomice a nenechávat tak 

úplně volný prostor neviditelné ruce Adama Smithe? 

Za prvé: fakt, že v některých odvětvích se za tržního chování silně projevují 

úspory z rozsahu, které prakticky znemožňují perfektní fungování konkurence. 

Tento faktor hraje roli i v bankovním sektoru: 

“Empirické studie z počátku osmdesátých let ukazují, že větší banky měly 

nižší průměrné jednotkové náklady (economies of scope) částečně díky tomu, že 

široký rejstřík produktů mohl využívat některé společné vstupy a techniku. Zdá 

se, že větší banky byly schopny i lépe ‘vstřebat‘ technický pokrok, diverzifikovat 

riziko (z geografického i produktového pohledu). Konečně, větší banky lépe 

vzdorují zahraniční konkurenci a jsou schopny nabízet širší rozsah služeb i za 

cenu případných dotací některých produktů.“ (Floríková, 1995, s. 4) 

Velikost podniku a následné úspory nákladů tedy fungují i v bankovním 

sektoru. Na druhé straně je zde obzvláště limitujícím faktorem lidský kapitál. 

Možná proto byly pozorovány tendence opačné, kdy přílišná velikost banky byla 

až na škodu: 
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„Novější studie však ukazují, že největší úspory nákladů vykazují spíše menší 

a středně velké banky. Zdá se, že pro větší banky jsou limitujícím faktorem 

nedostatky v řízení, především pokud jde o rozsáhlou pobočkovou síť těchto 

institucí.“ (Floríková, 1995, s. 4) 

Za druhé: jakmile je monopolní situace nastolena, přichází s ní ztráta 

efektivnosti jako důsledek vyšších cen a nižších objemů výstupu. 

Za třetí: je zapotřebí šetrně ošetřit stimuly podporující vědu, výzkum a 

následný vývoj, k nimž mají firmy s velkou tržní mocí všechny předpoklady.  

Státní orgány tak činí převážně dvěma způsoby – regulací a antimonopolní 

politikou. Regulace má za úkol využívání tržní moci přirozených monopolů 

kontrolovat, antimonopolní politika monopolizaci nebo nekonkurenčním 

praktikám pokud možno ex ante zabraňovat. 

4.3.1 Regulace 

„Otázka regulace jako takové je nejen složitá, ale i kontradiktorní, o čemž 

svědčí odporující si názory. Nezřídka se totiž uvádí, že nejlepší regulace je 

neexistující regulace. Podle některých autorů dokonce platí, že více regulace a 

intervence znamená větší prostor pro korupci. Avšak současně se též uznává, že 

špatná regulace je lepší než vůbec žádná“. (Bohatá, 1996, s. 6) 

Lit. [8] definuje regulaci jako „pravidla nebo zákony vlády vydávané 

k vyvolání změny nebo ovlivnění aktivit ekonomických podniků“. 

Jak už to tak v životě bývá, vše jde buď po dobrém, nebo po zlém. Na toto 

pravidlo by se daly přibližně aplikovat dva způsoby regulace. K dobrému bych 

přirovnala tržní pobídky, jako jsou například daně nebo různé programy, pomocí 

nichž se vláda snaží přimět subjekty reagovat žádoucím způsobem. Většinou jde 

o finanční pobídky, na které firmy reagují za účelem optimalizace své strategie a 

skoro celý proces tedy probíhá na přirozené bázi tržního chování3. Tento způsob 

dosažení vládních cílů může být celkem šetrný a také účinný, ale je poměrně 

náročný na přesnost nastavení. Myslím tím, že je důležité a naopak není 
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jednoduché propočítat a zanalyzovat důsledky jak jednotlivých pobídek, tak 

jejich celkový dopad na chování účastníků trhu. 

Vrátíme se nyní k důvodům, proč se vlastně regulace užívá. Kromě těch 

„ekonomických“, které jsem už zmínila, uvádějí Samuelson a Nordhaus ještě 

jeden velmi zajímavý názor, jež se zrodil z ekonomické disciplíny zabývající se 

teorií veřejné volby. Poprvé se za ni postavili ekonomové z Chicagské školy 

v sedmdesátých letech dvacátého století a vyslovili odvážnou teorii o mocenské 

směsici politických a ekonomických vztahů, jimiž jsou ovládáni spíše regulátoři 

než ti, kteří jsou regulováni.  

Podnět k této myšlence vzešel pravděpodobně ze skutečných případů 

v americké společnosti, ale princip je celkem jednoduše pochopitelný. Vládní 

regulace uvalená na určité odvětví, se pro ostatní firmy stává zábranou ke 

vstupu na trh. To automaticky upevňuje tržní postavení firem, které jsou 

v odvětví již zaběhlé. Jejich zájmy vytváří poptávku po regulaci, zákonodárci 

potřebující mocenskou a finanční podporu generují nabídku regulace. 

Tato teorie zájmových skupin je podpořena četnými empirickými studiemi a 

dává tak reálný punc jinak celkem šokujícím a kontroverzním tvrzením. 

Regulace často udržuje vyšší ceny, nižší objemy a strnulosti v odvětví a 

spotřebitelům tedy neslouží dobře. Ti přesto v naprosté většině regulaci 

podporují ve víře, že udržuje ceny dole a slouží veřejnému zájmu. Tento 

mocenský tlak na uplatňování regulace je morálním selháním osob stojících 

v čele velkých korporací a také politiků s regulačními kompetencemi. Za účelem 

zisku a osobního obohacení podvádí ostatní účastníky trhu a také všechny 

klienty, které mají ve vládním rozhodování zastupovat. 

4.3.2 Bankovní regulace 

Bankovnictví je specifické podnikání, vyznačující se významnými 

odlišnostmi od ostatních ekonomických aktivit. Celkem neodmyslitelně k němu 

                                                                                                                                                  
3 Opomíjím fakt, že samotná účelná státní pobídka je zásahem do rovnovážného přirozeného tržního     

procesu. 
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v ekonomicky vyspělých zemích patří regulace, a to i přes deregulační hnutí, ke 

kterému se hlásí mnoho ekonomů. 

„Přes tendence k uvolňování pravidel činnosti bank je bankovnictví stále 

nejvíce regulovaným sektorem ekonomiky.“ (Revenda, 1993, s.1) 

Regulace obecně znamená vytyčení určitých pravidel chování účastníků 

relevantního trhu. Pod spojením bankovní regulace tato pravidla nabývají svoji 

konkrétní podobu. Bankovní regulace stanovuje podmínky a pravidla pro 

založení a činnost bank. (Dvořák, 1996) 

Někdy se bankovní regulace dělí na několik typů, podle toho, jak ovlivňuje 

bankovní podnikání nebo jaký účel sleduje. 

Makroekonomická regulace má za úkol udržovat bankovní chování v takové 

podobě, aby nebyla ohrožena stabilita celkové ekonomiky. 

Alokační regulace má více specifickou podobu – ovlivňuje alokační 

mechanizmy. Konkrétněji jde například o různé selektivní úvěrové programy, 

většinou ve formě spíše pobídek, které tak ovlivňují rozhodování o tocích 

financí. 

Strukturální regulace je ovlivňování a určování bankovního sektoru nejen z 

důvodů ekonomických, ale také z politických. Tento typ regulace je trochu 

problematičtější, neboť se zde otevírá prostor pro možné korupční jednání.  

Zákonná regulace má důležitou úlohu, a to udržení legitimity a hlavně 

důvěry společnosti. Pravidla, která mají zajistit bezpečnost bank, tak upevňují 

základní kámen bankovního podnikání – důvěru vkladatelů a klientů, kteří do 

bank vloží své úspory a očekávají, že je dostanou také zpět.4 

Organizační regulace je důležitá z technického hlediska. Měla by zabezpečit 

hladké fungování informačních toků, s nimiž bankovní aktivity stojí a padají. 

(Mülhoferová, 1997) 

U posledního typu, nebo spíše funkce bankovní regulace se pozastavíme, 

neboť právě on se vztahuje k tématu této práce. Jde o regulaci ochrannou, která 

by měla zajišťovat adekvátní protekci uživatelů bankovních služeb. Jedná se 

                                                 
4 Případně jinou částku podle podmínek smluv a ekonomického vývoje. 
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především o ochranu drobných, finančně nevzdělaných, nebo třeba časově 

vytížených klientů, u nichž se může nejvíce negativně projevit problém 

asymetrie bankovního vztahu a smluvní dominance banky. Nedávná hrozba 

bankovní regulace iniciovaná Ministerstvem financí České republiky, konkrétně 

Bohuslavem Sobotkou, spadá pod tento typ regulace. Byla to reakce na 

nespokojenost občanů se strategií českých bank, ale také poboček zahraničních 

bank, operujících v České republice, a následný pokus přimět bankovní sektor 

k určité změně. Více se celé této záležitosti věnuji v jedné z následujících 

kapitol. 

Argumenty pro bankovní regulaci se poměrně liší od obecných argumentů 

pro regulaci jiných odvětví. Prvním z nich je odlišnost bankovní aktivity od 

jiných ekonomických činností a její důležitost pro ekonomiku a společnost. Chtě 

nechtě musíme přiznat, že v ekonomice se vše točí kolem peněz, respektive 

kolem směny a zprostředkování obchodu. Banky jako zprostředkovatelé této 

nezbytné a základní činnosti, platebního styku, mají zásadní význam pro 

stabilitu ekonomiky. Případné úpadky bank mají na ekonomiku a důvěru 

společnosti špatný vliv. U velkých bank dokonce tak špatný, že stát většinou ani 

nedovolí, aby k něčemu takovému došlo.5 

Úpadky bank nezraňují pouze ekonomiku, ale přinášejí také vysoké sociální 

náklady ve formě ztráty důvěry, vzájemně budovaných vztahů, narušení 

platebních styků, atd.  

Poměrně choulostivá je také povaha bankovní aktivity z hlediska svěřenectví 

peněz. Nejenže je morálně náročná pro bankovní pracovníky, skrývá také 

potenciální nespravedlnost tkvící ve faktu, že když se nějaký obchod nepovede, 

o peníze přijdou praví majitelé, kteří „za nic nemohou“. 

Základním znakem bank je rozdílnost struktury aktiv a pasiv. V porovnání 

s ostatními firmami se nadměrná část bankovního kapitálu skládá z dluhu a tento 

dluh je rozdělen mezi velmi mnoho drobných investorů. Velký podíl dluhu 

                                                 
5 Pro tento jev se užívá výraz „too big to fail“. 
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zvyšuje risk úpadku, zatímco rozptýlenost drobných investorů limituje jejich 

schopnost monitorovat bankovní aktivity. 

S tím souvisí další argument pro bankovní regulaci, a možná jediný, který 

nikdo nevyužívá současně jako protiargument regulace, a to informační 

asymetrie mezi bankou a jejím klientem. Regulace proto ukládá bance, jako 

mnohem dominantnější straně kontraktu, povinnost zveřejňovat údaje, které by 

mohly být vkladatelům nápomocny k vyrovnání nevýhody plynoucí z jeho 

relevantní „nepatrnosti“ oproti bance. Tato asymetrie je nesporná, ale je otázka, 

zda je za prvé nezbytné a za druhé efektivní snažit se tuto nerovnost řešit 

regulací. V pozadí tohoto problému cítím totiž jeden zásadní předpoklad – vztah 

banky a klienta jako soupeřů. Možná je naivní si myslet, že by jejich vztah mohl 

být reálně postaven na jiné bázi, na druhé straně by to tak možná být mělo. 

Kdyby byly obě strany vázány vztahem spíše kooperativním, informační výhoda 

či nevýhoda by v tom momentě ztrácela význam a následně by ani nebyla nutná 

příslušná regulace. Že by to tak možná být mohlo (což není jisté), ale že to tak 

není (což jisté je), potvrzuje jak samotná snaha o regulaci, tak samoregulující 

bankovní kodexy, které se tomuto bodu věnují.  

Když se snažíme najít další argumenty pro regulaci, soustřeďme se na 

důsledky bankovní regulace. Jedním z nich, naprosto zjevným, je omezení 

konkurence. Je zaměřená jak proti tzv. „hit and run raiders“6, které láká 

možnost vyššího zisku, tak k vytvoření relativní výhody bankovního sektoru 

oproti jiným finančním zprostředkovatelům, za účelem omezení 

„disintermediation“. Co se týče této argumentace, je už naprosto sporná a velmi 

často využívána spíše jako protiargument. I když například je pravda, že snaha 

zamezit úbytku bankovního zprostředkování také pozitivně ovlivňuje možnosti 

regulace množství peněz v oběhu. Carmen Matutes a Xavier Vives ve své práci 

(Matutes a Vives, 1995) zmiňují ještě jeden celkem specifický důsledek 

konkurence v bankovním sektoru oproti konkurenci na běžném trhu: bankovní 

                                                 
6 Volně vstupující a vstupující firmy, jejichž působení na trhu je podmíněno dosahováním vysokého 

zisku.  
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soutěž s sebou nese příliš velké riziko na straně pasiv a způsobuje tendence 

stanovit příliš vysoké úrokové míry. 

Již párkrát zmíněné deregulační hnutí se snaží zformulovat platnou a 

uznávanou teorii o zbytečnosti, ne-li přímo škodlivosti bankovní regulace. 

Většinou se zaměřuje spíše na vyvracení argumentů, kterými je bankovní 

regulace odůvodňována. Například že bankovní činnost není až tak odlišná od 

jiných, aby musela být regulována, že nevhodná struktura aktiv a pasiv banky je 

spíše důsledkem regulativního omezení obchodů než jejich příčinou, atd. 

Pojištění depozit je také často kritizováno pro svůj vedlejší produkt - morální 

hazard klientů. V případě, kdy vkladatelé mají jistotu, že případě selhání banky 

a následná ztráta jejich aktiv bude kryta z určitého fondu, ztrácí motiv 

k zodpovědnému výběru té nejlepší a nejspolehlivější instituce, stejně jako 

k určité kontrole jejích aktivit. Popravdě řečeno může stejně tak podněcovat 

k morálnímu hazardu ze strany banky, která za zády cítí jistotu krytí.  

Nejistota v bankovním sektoru je jedním z argumentů proti regulaci, jejíž 

efekt je těžko kvantifikovatelný, ale teoreticky může hrát velkou roli. Banky si 

nikdy nemohou být jisté, jaká pravidla a kdy budou regulátorem zavedena a 

operují tak prakticky v permanentní nejistotě ohledně budoucího vývoje. 

Běžným důsledkem bankovní regulace je také obcházení a nedodržování 

regulačních pravidel. Odpůrci regulace tvrdí, že to je způsobeno právě špatným 

nastavením těchto pravidel. 

I přes všechny tyto důvody proti regulaci se stále uvádí, že problematiky 

regulace se točí spíše kolem otázky její míry, než samotné existence. 

Samotným pilířům bankovní regulace se věnovat nebudu, ale alespoň pro 

komplexnost problematiky je vhodné je uvést. Patří mezi ně kriteria autorizace, 

povinné minimální rezervy, limity úvěrů, systém pojištění depozit a důležitá 

pravidla ochrany před nelegálními bankovními praktikami, zejména před tzv. 

„insider“ obchody a praním špinavých peněz. (Revenda, 1993) 

 - 42 -



Etické kodexy a normy v bankovnictví                              

4.3.3 Bankovní samoregulace 

Bankovní samoregulace spadá pod sektor regulace, který není řízen státem. 

Za zmínku stojí ještě jiné způsoby „soukromé“ regulace, kterými mohou být 

například pojištění depozit u soukromé instituce nebo deregulace bank 

ohodnocených ratingovými společnostmi. Výhodami pojištění u soukromé firmy 

by měla být větší profesionalita, zájem a angažovanost, která ústí v kvalitnější 

analýzy rizik. Nevýhodami jsou naopak vyšší pojišťovací sazby a následné tlaky 

na ještě více rizikové investice. Nehledě na tyto problémy soukromé pojištění 

depozit nepokrývá všechny oblasti státní regulace z kapitoly o bankovní regulaci 

a je tedy jen částečným možným řešením deregulačních tendencí. 

Deregulace pouze určitých bank je dalším z možných řešení, jak omezit 

vládní regulaci. Deregulovány by byly jen banky, které by se podrobily 

ohodnocení renomované ratingové společnosti. Negativem této varianty je 

značné nebezpečí paniky veřejnosti třeba i při malém poklesu ratingu a následné 

hromadné výběry, které mohou končit až runem na banku. (Mülhoferová, 1997) 

Pod samoregulací bank si lze představit určitý proces, kdy se sama banka 

ujme iniciativy a samovolně se podřídí určitému „diktátu“, pravidlům a 

normám. Je to takový etický nadrámec bankovní legislativy, jehož pravidla se 

banky zavázaly plnit. Fungující samoregulace je pružnější a mnohem levnější 

než regulace pro obě strany – stát (regulátora) i banky (regulované subjekty). 

Zmíněný „diktát“ pravidel může mít dvojí podobu. Buď si mohou banky 

vytvořit vlastní instituci, nebo vydat bankovní kodex, anebo také oboje, což je 

případ České republiky. 

Ve vyspělejších státech je obvyklé, že existuje silná profesní samoregulační 

organizace. Jestliže má takováto instituce plnit svoji funkci, musí být 

respektovaná státem i členskými bankami. Měla by sdružovat všechny banky a 

pobočky zahraničních bank na daném území. Musí vytyčovat způsoby chování 

„svých“ bank, být schopná za ně jako za jeden celek vystupovat v případech, 

které to vyžadují, a mít svou legitimitu, která by jí toto všechno umožňovala. 

Bezpodmínečnou a nezbytnou částí vztahu takového sdružení pod hlavičkou 

jednotné instituce je precizně fungující systém penalizací za nedodržení a 
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porušení daných pravidel. Pokud model jedné zaštiťující instituce funguje 

ideálně, má značné výhody oproti klasické státní regulaci. Jednou z nich je 

například vzájemné dohlížení bank. Banky většinou dávají pozor, jestli ostatní 

členové plní své povinnosti, aby se tak nedostaly do komparativní nevýhody. 

Vzájemně si tedy nahrazují funkci státního dohledu. Důsledky samoregulace, 

jako jsou vyšší odpovědnost, vzájemná důvěra, disciplína a ochota 

spolupracovat, považuji za „výchovné“ externality. 

V České republice plní úlohy této instituce Česká bankovní asociace. 

Prosazuje zájmy svých řádných členů jako jednotného subjektu, napomáhá 

koordinaci při uplatňování různých standardů a celkově se snaží řešit problémy 

českého bankovního sektoru. Její úloha je specifikovaná poměrně volně a nejsou 

dané přesné limity, jak moc by se měla optimálně angažovat v různých 

jednáních či problémech. Například podle Tomáše Prouzy, náměstka ministra 

financí České republiky, měla v případu vyjednávání bank a ministerstva financí 

z loňského roku vystupovat ČBA daleko aktivněji.  

„Myslím, že by budoucímu vztahu regulátora a bankovního sektoru pomohlo, 

aby mohla ČBA vystupovat se silnějším mandátem a aby členské banky 

respektovaly dohody, které ČBA učiní. Všude ve světě takto asociace vystupují a 

debata je mnohem pružnější než dnes.“ (Prouza, 2005, s. 22) 

Vydání bankovního kodexu je typický příklad bankovní samoregulace. 

Instituce se v něm zavazuje k plnění bodů a pravidel, jimiž je kodex tvořen. 

Otázkou zůstává, kdo na dodržování kodexu dohlíží a jak jsou stanoveny sankce 

za nedodržení pravidel kodexu. Protože i když je kodex postaven na principu 

dobrovolnosti, bylo by naivní věřit, že banky nemají tendence jej porušovat. To 

by potom žádný kodex ani nebyl potřeba. I když se o bankách mluví jako o 

jednotlivých subjektech, jsou to lidé, kdo představují zdroj dodržování nebo 

naopak porušování etického kodexu. Lidské selhání může přijít na jakékoli 

pracovní úrovni, ale obecně platí, že čím vyšší pozice, tím horší dopady. Nejen 

kvůli objemu a závažnosti podvodu, ale také kvůli drtivějšímu dopadu na důvěru 

drobných klientů, zaměstnanců, akcionářů a všech kolem. Banka jako instituce 

nemůže být morálně pevná, pokud ji netvoří morálně silní pracovníci. 
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4.3.4 Samoregulace v praxi 

Celá tato kapitola se věnuje problému regulace a samoregulace, což je 

ožehavé téma za jakékoli situace. O to více tomu tak je nyní, kdy mezi vládou, 

konkrétně ministerstvem financí, a bankovní asociací proběhly boje o strukturu 

a podobu českých bankovních služeb a podnikání. 

Ozývaly se názory, že české banky disponují vlivem, který odpovídá 

struktuře monopolu a z tohoto titulu zneužívají svou sílu k manipulaci s klienty. 

Ozývaly se tak silně, že Ministerstvo financí vedené Bohuslavem Sobotkou se 

rozhodlo dosáhnout zvýhodnění klientů bank za každou cenu, konkrétně i za 

pomoci legislativních kroků. K tomuto účelu vypracovalo návrh, který, pokud 

by byl legislativně přijat, měl změnit postoj bank k jejich klientům. Tato 

možnost regulace se samozřejmě setkala s tvrdým odporem České bankovní 

asociace a vrcholových bankovních manažerů, kteří označovali takový postup za 

omezování svobodného podnikání. Co já považuji za důležité je fakt, že 

vyvolala reakce, které podle mého názoru byly úplně prvotním záměrem 

ministerstva financí. Mluvím o sériích jednání bank mezi sebou, s ministerstvem 

a také s organizacemi na ochranu spotřebitelů, které vyústily v ochotu ČBA 

přistoupit na většinu požadavků, které byly obsaženy v návrhu ministra 

Sobotky. Taková samoregulace je něčím, čemu by všechny zúčastněné strany 

měly dávat od počátku přednost před regulací. I když některé změny budou 

pravděpodobně zapracované do legislativy, je důležité, že cesta k nim vedla přes 

dialog obou stran. 

Každá ze stran využívá argumentů, které jsou z jejich hledisek rozumné a 

odůvodnitelné. Stejně jako v mnoha jiných případech týkající se regulace je 

těžké posoudit, které řešení je pro danou situaci a rozvoj sektoru nejlepší, 

popřípadě nejméně ubližující. 

Někteří lidé zastávají názor, že nejlepší regulace je žádná regulace. Při tak 

striktním prohlášení nesmíme ale opomenout, že teorie tohoto striktního 

přístupu pracují také se striktními předpoklady7, které neodpovídají reálnému 

                                                 
7  Dokonalá konkurence, kupující je čistým příjemce ceny, žádné externality, … 
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světu a ekonomice. Nedokonalosti na trhu jsou faktem, který nepopírá snad 

nikdo. V určitých citlivých odvětvích tyto odchylky od dokonalých předpokladů 

ekonomické teorie způsobují problémy, se kterými stát jako instituce cítí 

potřebu vyrovnat se formou regulace. Tento závěr může být podložen a potvrzen 

skutečnou existencí vládních regulací, kontrol nebo dokonce vedením 

v jakémkoli státě. 

Vrátím se zpět k případu České republiky, konkrétně ke snaze Ministerstva 

financí o regulaci bankovních služeb a vztahu bank ke klientům. Tomáš Prouza, 

náměstek ministra financí České republiky, měl jasný názor na roli státu 

v bankovní regulaci: 

„Stát by měl mít jednu jedinou hlavní roli – zajistit rovné podmínky pro 

všechny. To znamená nevytvářet umělé rozdíly mezi podobnými produkty a 

nemít rozdílnou regulaci pro stejné věci tak, aby nevznikal prostor pro 

regulatorní arbitráž…Vedle toho by se měl stát angažovat ve vzdělávání, 

protože vzdělaný klient vyžaduje konkurenci a nenechá se přinutit k nákupu 

nevýhodného produktu.“ (Prouza, 2005, s. 23) 

Hlavní cíle původního návrhu ministra financí byly zvýšení transparentnosti 

a mobility klientů, zkvalitnění informovanosti klientů a zjednodušení 

srovnatelnosti produktů a služeb bankovních institucí. Jaké konkrétní výhody 

tedy případné schválení připravovaných změn mělo přinést? Mezi 

nejdůležitějšími bylo zavedení institutu finančního ombudsmana, do jehož 

oblasti působení by patřilo především řešení sporů mezi bankami a jejich 

klienty. Zřízení tohoto institutu je krokem, který by měl globálně zastřešit 

problematiku vztahů (povětšinou sporů či neshod) klienta a jeho banky. 

Co se týče zvýšení mobility, hlavní blokády samozřejmě představovaly 

poplatky týkající se rušení služeb, jako jsou např. trvalé příkazy a rušení účtů, 

které negativním způsobem ovlivňovaly rozhodování klientů v možnosti změny 

bankovního institutu. 

Informační nedostatky v českém bankovním prostředí spočívaly podle 

ministerstva financí především v nepřehlednosti bankovních ceníků a 

nejasnostech ohledně celkových výší poplatků, kdy cena služby byla 
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rozmělňována do více položek figurujících v sazebnících pod terminologií 

„účetní položka“ nebo „poplatek za operaci“.  

Mezi dalšími „požadavky“ byla také možnost odmítnutí reklamy ve výpisech 

z účtů zasílaných bankou.  

Všechny tyto záležitosti jsou takové povahy, že rozhodování o nich náleží 

samotné bance nezávisle na ostatních bankách. Například banka může neúčtovat 

poplatek za zrušení účtu i přesto, že ostatní bankovní instituce budou tento úkon 

zpoplatňovat. Konkrétní banka se tím může uvést v komparativní nevýhodu, 

neboť usnadní svým vlastním klientům odchod a potenciální změnu banky. Na 

druhou stranu se tímto bezplatným zrušením účtu stává atraktivnější pro klienty, 

kteří v tom zákonitě vidí svobodnější možnost rozhodování do budoucna. 

Každopádně toto porovnání pro a proti není nyní důležité. Důležité je, že 

rozhodnutí opravdu záleží pouze na manažerském rozhodnutí vedení banky. 

V návrhu ministra financí byly ale také změny, které vyžadují určitou 

kooperaci bankovních institucí v sektoru nebo technickou podporu systému, atd. 

Mezi ně patří zavedení jednotné terminologie ceníků a přenositelnost čísla účtu. 

Na původním seznamu také figurovalo bezplatné zprostředkování plateb pro 

stát, které se bez bližšího odůvodnění zdá být jednostranně účelové a 

provokativní.  

Naprostá většina požadavků byla nakonec uskutečněna formou 

samoregulace. ČBA vydala v prosinci roku 2005 standard bankovního chování 

č. 19/2005, který je novým kodexem chování mezi bankami a klienty (viz 

Příloha 1). Mezi nejdůležitější změny patří zrušení účtování poplatků za zrušení 

účtu; povinné oznamování změn ceníků měsíc předem; přikládání ceníků k 

uzavíraným smlouvám; zpřehlednění cen služeb a podmínek; povinné uvádění 

celkové ceny za službu; jasné pojmenování základních operací; zavedení 

informačních listů k jednotlivým službám a zvýšení povědomí klientů o 

zpracovávaných osobních údajích. Zřízení instituce finančního ombudsmana je 

záležitost delšího charakteru, zhruba jednoho roku, ale je neméně důležitá. 

Ombudsman by měl řešit stížnosti klientů na celém finančním trhu a věnovat se 

stanovování pravidel pro vztahy mezi klienty a finančními institucemi. 
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Proč se vlastně ministerstvo financí vložilo do problematiky vztahu bank a 

jejích klientů? Z čistě ekonomického pohledu by bylo efektivnější a šetrnější, 

kdyby stát pouze stanovoval pravidla hospodářské soutěže a nechal ostatní 

problematiku na vyjednávání bank s jejich klienty. To samozřejmě ví i ministr 

financí.  

Jedním impulsem by mohly být blížící se volby, které v rámci předvolební 

tahanice o voliče nutí politiky rozhodovat a ovlivňovat chod českých institucí a 

ekonomiky ve prospěch „obyčejného občana“ (středního voliče), pokud možno 

v mediálně známých kauzách. Lepším, ryzejším a možná že jediným nebo 

hlavním impulsem (abych politikům nekřivdila) ale byla vzrůstající 

nespokojenost občanů s bankovním systémem poplatků (alarmující je značná 

homogenita mezi bankami), vysoké a vzrůstající zisky českých bank a hlavně 

neúspěšná snaha o nápravu ze strany spotřebitelských organizací i Úřadu pro 

hospodářskou soutěž. Absurdita některých poplatků, pokud je vyhrocená do 

krajnosti, je v celkovém důsledku až směšná. Peter Gabaľ ve svém článku (lit. 

[34]) například zmiňuje poplatky za příchozí platby z klientova účtu, které se 

pohybují kolem pěti korun za operaci. Pokud párkrát za měsíc přijmete nebo 

pošlete platbu v hodnotě několika tisíc, zaplatíte na poplatcích za pohyb na účtu 

řádově desítky korun, což je v porovnání s celkovou sumou pouhý zlomek. 

Poněvadž ale při bezhotovostních operací je nejmenší operativní jednotka haléř, 

teoreticky bychom mohli z účtu převádět nebo přijímat jednohaléřové platby. 

Pouhá desetikoruna jako suma jednotlivých haléřů Vás pak může zruinovat, na 

poplatcích za ni totiž zaplatíte tisíce. Když pak například máte aktivovanou 

službu upozorňování na pohyby na účtu pomocí zpoplatněných textových zpráv 

a další poplatek zaplatíte za zasílání měsíčního výpisu (a určitě přibudou ještě 

jiné poplatky), tak se rozhodně nemusíte bát, že byste se při jeho čtení nudili. 

To byl případ opravdu absurdní, protože i když je teoreticky možný, asi se 

skutečně nestane. Problémem jsou ale spíše poplatky, které už tak směšné 

nejsou. A to například poplatek za vklad na účet nebo za zrušení účtu. Poplatek 

za zrušení účtu je alespoň pochopitelný. Poplatek za vklad na účet by ale mohl 

být vcelku lehce považován za výsměch. Klient bance „půjčuje“ peníze, které 
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pro ni v tuto chvíli znamenají prostředek k obchodování, a banka mu za tuto 

„službu“ peníze strhává. Přestože vklad na účet vyžaduje určitý administrativní 

úkon, který znamená pro banku náklady, stále to neospravedlňuje jeho 

zpoplatnění. Navíc v dnešní době klienti spořením prostředků na účtech 

„půjčují“ peníze za směšně nízké úroky. Úročení vkladů je ale jiná 

problematika, které se budu věnovat později. 

Již jsem zmínila, že poplatek za zrušení je podle mého názoru pochopitelný. 

Pro klienta je to položka, která může hrát citelnou roli při rozhodování, zda u 

dané banky zůstane, nebo ne. Bankovní instituce tak tvoří bariéry pro 

potenciální odchod klientů ke konkurenci. Tentokrát tedy problém není 

v nepochopitelnosti nebo zbytečnosti poplatku, ale v strnulostech, které tyto 

zásahy způsobují na relevantním trhu. Tyto problémy už mohou být považovány 

za součást tržních podmínek v oblasti bankovního sektoru, jejichž „hlídacími 

psy“ by měl být Úřad pro hospodářskou soutěž či Ministerstvo financí, 

potenciálně jiný relevantní státní orgán.  

Jak je vidět, není otázka zasahování státu do bankovní politiky tak úplně 

černobílá problematika, jak by se mohlo na první pohled zdát. 

Podle mého názoru je však pouhý fakt, že by vláda důvod k určité regulaci 

opravdu našla, stále málo na to, aby to také dělala. Mechanizmus trhu má stále 

ještě prostředky, jak se s podobnou problematikou vypořádat sám. Jedním z nich 

je tlak konkurence, která by měla vyvíjet tlak na zlepšování služeb a snižování 

nebo aspoň udržování cen na určité úrovni. Zní to samozřejmě rozumně a 

nutkání nechat všechny nepříjemné problémy k vyřešení na „všemocném“ 

volném trhu je nesmírné. V ekonomickém světě ale existuje spousta reálných 

důkazů, že ne vždy to tak funguje. Čím složitější a rozmanitější sociální 

struktura a čím citlivější odvětví, tím méně podléhá tomuto samoregulačnímu 

tržnímu mechanizmu. Pokud v našem bankovním sektoru konkurenční tlak a boj 

mezi bankami existoval, tak jeho důsledky zůstaly skryté. Spíše to ale vypadá, 

že banky spolu na trhu spíše poklidně podnikaly, než že by se vzájemně 

ohrožovaly výhodnými podmínkami pro klienty. 
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Ozývaly se dokonce názory, že chování českých bank a rozmanitost (nebo 

spíše jednolitost) jejich nabídek, produktů a cen odpovídá situaci 

monopolistického prostředí. Tyto názory byly tak silné a časté, že 

Antimonopolní úřad českou bankovní strukturu trhu prozkoumal. Výsledkem 

bylo konstatování, že počet institucí, které podnikají v našem bankovním 

sektoru, je dostatečný a vyhovující tržní soutěži. Tento výrok mě nutí se 

zamyslet, jestli k posouzení monopolní nebo oligopolní struktury stačí 

vyhodnotit opravdu jenom „počet“ soutěžících na relevantním trhu. Je sice 

pravda, že jako klientovi mi (kromě již zmiňovaných poplatků za zrušení účtu a 

různých služeb) celkem nic nebrání, abych změnila banku, jejíchž služeb 

využívám. Ale jediným výsledkem bude zhruba jiná platební karta a osobní 

bankéř. Bankovní služby a hlavně jejich zpoplatnění je totiž tak podobné, že 

docílit nějaké výraznější změny je prakticky nemožné.  

Jedním z problémů, které řadím k této problematice, je nasmlouvání a 

uzavření smluv. Klientovi je předložena smlouva a ten je postaven před volbu 

„podepiš nebo jdi“. Problémem není, že tyto smlouvy jsou povětšinou sepsány 

v mírný operační prospěch a volnost banky. To je normální. Co mi vadí, je 

absence možnosti jakéhokoli vyjednávání ohledně smluvních podmínek. Je 

pravda, že klient má vždy možnost nepodepsat a jít ke konkurenční instituci, ale 

možnost, že tam by s vyjednáváním pořídil lépe, je nulová. A potom mi situace 

s bankovními službami v naší republice nápadně zavání monopolistickými 

praktikami. Problematice monopolního postavení bank podrobněji věnuji 

samostatnou kapitolu.  

Napadá mně ještě jedna možnost, proč konkurenční tlaky mezi českými 

bankami nefungují na začátku třetího tisíciletí tak, jak by si širší veřejnost 

představovala. Týká se vysokých zisků, které všechny naše banky obecně za 

poslední roky vykazovaly. Zisky jsou totiž to, o co se vlastně na trhu soutěží. 

Konkurenční princip tlaku na ceny a služby účastníků trhu nefunguje na 

principu nějakého dobrovolného a samovolného altruismu či dobrodiní vůči 

spotřebitelům, partnerům a zákazníkům. Celý tento mechanizmus směřuje k 

získání většího počtu zákazníků a následně k zvýšení zisků. V úplně dokonalém 
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konkurenčním prostředí (které, jak už jsem několikrát zmínila, je modelovým 

ideálem a utopií) by konkurenční tlaky vedly k právě nulovým ziskům. Je 

možné, že relativně velmi vysoké zisky bank, a to v podstatě všech velkých 

hráčů na českém trhu, nenutí nikoho k prvnímu výraznějšímu kroku vpřed vůči 

ostatním tím, že by podstupoval riziko krátkodobého snížení svých zisků. 

Poněvadž v případě českých bank jsou zpoplatněny v podstatě jakékoli služby a 

tyto poplatky znamenají pro naše banky nezanedbatelnou část zisků, jejich 

snížení nebo zrušení některých z nich v rámci konkurenčního boje by mohlo 

přinést v tom úplně prvotním důsledku nepříjemné snížení právě tolik 

vyžadovaného zisku. 

Velké zisky bank jsou samozřejmě trnem v oku veřejnosti. I když proti 

ziskům obecně nikdo nic nenamítá, neměly by přicházet na úkor hospodářské 

soutěže a už vůbec ne na úkor klientů. Na druhou stranu, i kdyby vysoké zisky 

bank byly důsledkem jen a pouze vynikajícího bankovního managementu (což je 

nepravděpodobné u všech institucí na trhu najednou), stále je otázkou, jak by 

měly banky s těmito zisky nakládat v rámci sociálního soužití se společností. 

Jak jsem zmínila už několikrát, bankovní služby a samotné bankovní podnikání 

jsou specifické. Opravdu platí, že „není business jako business“. Obzvláště 

v české společnosti, kde tradičně spoří obrovské procento populace, jsou 

záležitosti týkající se bank citlivé. Jsou ostře sledované a všeobecně budí zájem 

všech. Každý podnik by se měl snažit vycházet dobře se svými klienty a banky 

by se tedy měly snažit vycházet dobře se společností, ve které podnikají. Dobrá 

banka musí být banka spolehlivá. Banka, ve kterou mají lidé důvěru. Za 

poslední dobu jsem nepotkala nikoho, kdo by se o bankách vyjádřil pochvalně. 

Není to tak, že by lidé byli kategoricky nespokojení, ale převládá mírná 

nespokojenost s politikou českých bank, s poplatky za služby, které jsou 

v porovnání se západní Evropou vyšší, a lidé jsou dokonce nespokojení s těmi 

zmíněnými vysokými zisky. Možná lze tuto nelibost přičíst klasické „české 

závistivosti“, a možná by banky mohly přehodnotit, jak zacházet se svými zisky. 

V rámci dobrých a stabilních vztahů se společností by se určitě vyplatilo 

bankám částečně rozpouštět určitý zisk zpět mezi spořící klientelu. Tato 
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„investice“ se pak může vrátit například menším tlakem na bankovní politiku ze 

strany společnosti a následně politiků. 

Uznávám, že z pohledu managementu bank to není tak jednoduché, jak se to 

může zdát. Podnikání je tvrdé a kdo nemá ostré lokty a nejde za svým cílem, se 

může brzy ocitnout na dně. Nicméně nesmírně důležité je si i v „zápalu boje“ 

udržet čistý štít morálních zásad. Proto vznikají etické kodexy, jež by měly 

usnadnit udržení morálního statutu. 

4.4 Bankovní monopol/oligopol 

Jak už jsem se v práci několikrát zmiňovala a zřejmě ještě několikrát 

zmiňovat budu, bankovní sektor není svým charakterem zcela totožný 

s ostatními tržními odvětvími. Bankovní specifičnost se projevuje i na stupni 

soutěživosti mezi subjekty. 

„Národní bankovní trhy jsou většinou v odborné literatuře charakterizovány 

jako trhy oligopolní konkurence. Údaje zemí OECD ukazují, že oligopolní 

struktura (měřeno podílem 5 největších bank na celkových bankovních aktivech) 

je nejméně patrná v USA (18 %) a nejvíce v Kanadě (82 %). V Evropě vykazuje 

nejvyšší koncentraci severní část kontinentu (66 – 72 %), zatímco Německo 

vykazuje hodnotu blížící se USA (26 %).“ (Floríková, 1995, s. 4) 

Koncentrovanější prostředí bankovního trhu je jednou z jeho charakteristik, a 

vytváří určitou výzvu pro dodržování etického rámce bankovních služeb. Přece 

jenom s větším podílem tržní moci narůstá i pokušení a možnost tuto moc využít 

ve svůj osobní prospěch. 

Toto téma je pro bankovní sektor České republiky obzvlášť aktuální. 

V uplynulém roce se v souvislosti s hromadícími se stížnostmi na bankovní 

služby a cenovou politiku také řešily četné názory, že český bankovní sektor je 

silně monopolizovaný, a že několik českých bank zneužívá své silné postavení 

na trhu formou určitého koluzivní jednání. Tomuto problému se věnuji 

konkrétně v kapitole 4.4.2, ale pro alespoň základní pochopení problematiky 

rozložení tržních sil, monopolů a oligopolů věnuji jednu krátkou kapitolu 
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shrnutí nejdůležitějších bodů základní teorii nekonkurenčních struktur, 

zpracované v lit. [8] podle ekonomů Samuelsona a Nordhause. 

4.4.1 Teorie nekonkurenčních struktur 

V tržní ekonomice je ideálem efektivnosti struktura dokonalé konkurence. 

Tržní struktury označují charakteristické znaky určitého odvětví jako je počet, 

velikost a koncentrace soutěžících, rozsah jejich kooperace a heterogenita, 

popřípadě homogenita jejich produktu. Dokonalá konkurence se vyznačuje 

vysokým počtem soutěžitelů na relevantním trhu, kteří prodávají homogenní 

produkt a kteří jsou dokonalými příjemci tržní ceny. Pojem „dokonalí příjemci“ 

označuje, že jednotliví agenti nejsou schopni svým výstupem ovlivnit cenu 

produktu na trhu.  

Zákonitě: jestliže firma může znatelně ovlivnit tržní cenu svého výstupu, 

není součástí dokonalé konkurence a je označována jako „konkurent 

nedokonalý“. Nedokonalá konkurence v odvětví tedy existuje vždy, když 

jednotliví prodávající mají určitou kontrolu a vliv na cenu daného produktu 

v odvětví. Je důležité si uvědomit, že nedokonalá konkurence neznamená 

absolutní kontrolu ceny určitým subjektem. Stejně tak označení „nedokonalý“ 

konkurent neodráží morální vztahy subjektu ke svému okolí, spotřebitelům, 

konkurentům nebo obchodním partnerům. Snad ještě důležitější je si uvědomit, 

že “nedokonalá konkurence“ neznamená automaticky absenci ostrého a 

produktivního soupeření na trhu. Nedokonalí konkurenti mohou vyvíjet širokou 

škálu soupeření počínaje investicemi v technologický pokrok, jehož 

prostřednictvím se snaží vyvíjet jedinečnost svého produktu (mimochodem znak 

nehomogennosti produktu a tedy zdroj nedokonalosti konkurence), až po 

reklamu, která má za účel tuto jedinečnost propagovat a tedy posouvat 

poptávkovou křivku dále od počátku. 

Způsob a rozsah, jakým nedokonalí konkurenti ovlivňují cenu na trhu se 

samozřejmě může značně lišit. Nedokonalé konkurenční struktury se liší také 

počtem účastníků trhu, velikostí těchto účastníků, stupněm diferenciace jejich 
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produktů nebo například i příčinou vzniku „nedokonalosti“. Proto se rozlišují 

druhy nedokonalé konkurence.  

Extrémem nedokonalé konkurence je stav odvětví s jediným prodávajícím 

majícím úplnou kontrolu, tj. monopolistou. V odvětví s monopolem neoperuje 

jiný prodávající, který by nabízel substitut blízký statku monopolisty a 

konkuroval tak monopolistovi. V dnešní době je případ výlučného monopolu 

velmi vzácný a v podstatě funguje pouze v případech založených na státních 

koncesích a v případech přirozeného monopolu. Ale i v těch případech existuje 

konkurence, alespoň v odvětví velmi blízkém, i když ne totožném. Jako příklad 

bych uvedla energetické odvětví, kde plynárna může mít monopol na dodávky 

plynu, ale určitou konkurencí jí jsou dodavatelé elektřiny a páry. 

Slabší formou nedokonalé konkurence je oligopol, který označuje „několik 

málo prodávajících“ na trhu. Oligopolní prodejci mohou nabízet statky jak 

téměř homogenní, tak diferenciované. První typ je význačný převážně pro 

primární odvětví, kde produkt ještě neprošel stádii, ve kterých dochází 

k diferenciaci, ale na relevantním trhu je tak málo prodejců, že jejich tržní 

strategie jednání ovlivňuje cenu v odvětví. K diferenciaci produktu pak dochází 

prakticky ve všech spotřebních odvětví, kde je jádrem úspěchu na trhu v rámci 

soutěže.  

Nejslabší formou nedokonalé konkurence a současně nejrozšířenější tržní 

strukturou je podle lit. [8] případ mnoha soutěžitelů prodávajících 

diferenciovaný produkt, který je někdy také nazýván „monopolistickou 

konkurencí“. Nejvíce se blíží modelu dokonalé konkurence, a to velkým počtem 

soutěžících, kteří nemají výraznější podíl na trhu. Od dokonalé konkurence je 

naopak odlišuje diferenciace produktu. 

Nekonkurenční tržní struktury vznikají především v důsledku 

nedostatečného počtu firem nabízejících daný produkt, který je zase způsoben 

převážně nákladovými podmínkami obchodu anebo překážkami vstupu do 

odvětví. 

Úspory z rozsahu a klesající náklady jsou nejdůležitějším a nejpřirozenějším 

faktorem, který způsobuje vznik nedokonalé konkurence. Ale nejsou faktorem 
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jediným. Vzniku dokonalé konkurence na trhu brání také překážky vstupu na 

trh, v jejichž důsledku trh nedisponuje dostatečně velkým počtem soutěžících. 

Překážky vstupu na trh jsou způsobeny právními omezeními a nebo diferenciací 

produktu.  

Právní omezení jsou svým způsobem vládní regulací, obzvlášť pokud jde o 

koncese, patenty, cla a kvóty. Vyskytují se obzvláště u odvětví, která jsou buď 

strategická z hlediska energetického, mocenského atd., a nebo sociálně 

choulostivá, jako například zdravotnictví. 

Obzvláště u firem, které mají veřejně prospěšný a nezbytný status, jako jsou 

firmy poskytující vodu, elektřinu, zemí plyn a nebo telefonní spojení, stát často 

využívá omezující prostředek ve formě koncesí. Stát tím firmě poskytuje určitý 

monopol, většinou výměnou za možnost dohledu a regulace cen. Může pak 

korigovat některé obchodní strategie podniků, které manipulují se sociálně 

důležitými zdroji. Vytváří tedy trade-off mezi regulací a vznikem 

monopolistické struktury. Vzhledem k tomu, že tyto druhy aktivit jsou většinou 

právě těmi odvětvími, která vykazují prudce klesající průměrné náklady a mají 

největší tendenci směřovat k monopolu přirozenému, může být státní koncese 

jedním z rozumnějších řešení situace. 

Dalším specifickým právním omezením vstupu jsou patenty, jejichž hlavním 

účelem je udržovat v ekonomice míru technologického rozvoje a podporovat 

invence. Patent poskytuje autorovi invence právní jistotu aspoň dočasného 

výlučného práva užití svého patentovaného produktu (značky, jména, výrobního 

procesu, …). Bez výhledu na patentovou ochranu by subjekty neměly jistotu, že 

se jim investice (ať už finanční nebo časová), kterou věnovaly do rozvoje 

výzkumu, někdy vrátí. Čím je patent výhodný pro jeho majitele, tím je 

samozřejmě na druhou stranu nevýhodný pro všechny ostatní účastníky odvětví. 

Po určitou dobu nemají možnost manipulovat s patentovaným objektem, nehledě 

na to, že třeba také investovali do vývoje a inovace podobného produktu nemalé 

prostředky. Patent je tedy pro každého účastníka, kromě toho jednoho jediného, 

překážkou v podnikání, limitou volnosti prodeje. 
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Koncese a ještě více patenty mají celkem rozumné ekonomické odůvodnění. 

Případy cel a kvót ale jednoznačně způsobují distorze na trhu. V konečném 

důsledku dochází k neefektivnostem na trhu, neboť přežívají i takoví domácí 

výrobci, kteří by za normálních konkurenčních podmínek s účastí zahraničních 

subjektů přežití schopní nebyli a dochází tak k neefektivní alokaci. Protože tento 

konkurenční mechanismus je celkem jednoduchý a pochopitelný téměř všem, 

důvody k uvalení cel bývají povětšinou rázu spíše lobbyistického a politického 

než ekonomického. V dnešní době je díkybohu silná tendence k otevírání trhů, 

ať už v rámci Evropské Unie nebo i interkontinentálního a redukce a udržení 

překážek konkurenci na nízké úrovni je jedním z důležitých cílů hospodářských 

politik. 

Jak se vlastně zjišťuje, zda je odvětví monopolizováno? Nejobvykleji 

používanou mírou tržní moci, která vyjadřuje stupeň kontrolu, kterou firma nebo 

skupina firem má nad cenou nebo situací v odvětví, je „koncentrační poměr“. 

Koncentrační poměr porovnává procento, jakým se firma/skupina firem podílí 

na celkovém výstupu v odvětví. To znamená, že absolutní monopol by byl 

vyjádřen stoprocentním koncentračním poměrem, naopak koncentrační poměr 

dokonalé konkurence by se blížil nule. Při používání koncentračního poměru se 

samozřejmě musí vzít v úvahu, že takto jednoduchý nástroj nevystihuje všechny 

tržní situace přesně. Například v odvětvích, kde je poměrně významný export, je 

skutečný stupeň kontroly menší, než by byl ten vypočítaný koncentračním 

poměrem. Klíčovou otázkou je také vymezení relevantního trhu, který, když se 

vymezí příliš úzce, vykazuje vyšší koncentrační poměry. V tom případě mohou 

existovat velmi blízké substituty, které zdatně určitému výrobku konkurují, ale 

nejsou v příliš úzce definovaném odvětví zahrnuty. V následujícím grafu 6 je 

znázorněn podíl jednotlivých skupin bankovních institucí na celkových aktivech 

v bankovním sektoru.  
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Graf 6 – Podíl bank na aktivech 
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Kategorie velkých bank z grafu 6 je tvořena čtyřmi společnostmi: Českou 

spořitelnou, ČSOB, HVB Bank a Komerční bankou. Koncentrační podíl čtyř 

bank na celkových aktivech v českém bankovním sektoru je tedy přibližně 60 

%.  

Český bankovní sektor není případ monopolu. Žádná z bank, operujících na 

našem trhu, nemá takový vliv, velikost ani cokoli jiného, co by ji mohlo pasovat 

do role monopolisty. Stejně tak je jasné, že české bankovní prostředí 

neodpovídá ani dokonalé konkurenci. Leží mezi těmito dvěma póly, v lepším 

případě jako monopolistická konkurence, v horším případě pak jako 

kooperativního oligopol nebo oligopol s dominantní firmou.  

Při posuzování oligopolu hrají důležitou roli převážně tři faktory, kterými 

jsou nákladové podmínky, překážky vstupu a nekalá kooperace firem. Existují 

odvětví, kde minimálních průměrných nákladů je dosahováno až při poměrně 

velkém podílu na výstupu těchto odvětví. Takové odvětví pak má přirozenou 

tendenci stát se oligopolistickým. Role překážek vstupu na trh je celkem jasná. 

Jakmile jsou jakákoli právní omezení ve formě patentů, licencí, cel a vládních 
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regulací vysoká, získávají firmy na trhu již operující nespornou komparativní 

výhodu a u jiných firem se zvyšuje tendence na tento trh nevstupovat. 

Pokud je na trhu několik dominantních firem, každá z nich má možnost do 

značné míry ovlivnit cenu, objem a tedy i povahu obchodu v tomto odvětví. 

Firmy jsou potom do jisté míry na sobě strategicky závislé, jinými slovy musí 

zákonitě do svého strategického uvažování a chování zahrnout také očekávané 

chování ostatních dominantních firem8. Pak není jiná možnost nežli kooperace 

(může být v různých formách a mírách), nebo nekooperace. Tato volba má za 

následek rozdílný dopad na stav daného odvětví a ekonomiku. 

Jestliže oligopolistické firmy kooperují úplně (vytváří koluzi), dělí si na 

základě vzájemných domluv trh, vytvářejí společné ceny nebo se ještě jinak 

podílejí na svých tržních rozhodnutích. Nicméně v dnešní době jsou koluze ve 

většině tržních ekonomik zakázány, na což by měly dohlížet různé 

antimonopolní úřady a úřady pro hospodářskou soutěž, popřípadě jiné 

odpovědné orgány. Pokud je ovšem počet dominantních firem v odvětví 

dostatečně nízký, mohou tyto firmy vytvářet takzvanou „tichou koluzi“. Tichou 

koluzí se myslí stav, kdy se firmy zdržují konkurence, stanovují ceny na vyšších 

úrovních, popřípadě si dělí trh bez explicitních dohod mezi sebou. Tichá koluze 

je nejpravděpodobnější forma nekalé konkurence v bankovním prostředí České 

republiky. Šetření antimonopolního úřadu (rozebírané dále v práci) vyloučilo 

účelné kooperativní jednání čtyř největších bank v českém prostředí, nicméně 

nevěnovalo se možnosti přirozené interakce a vzájemných reakcí těchto tržních 

hráčů v souladu určité kýžené obchodní a cenové politiky. 

Proti kooperaci několika soutěžících na trhu stojí několik překážek. Předně 

je nelegální, a o to důležitějším faktorem je vzájemná důvěra kooperujících. 

Protože vzájemné kooperace nejsou podloženy smluvně, nemohou být ani 

smluvně ošetřeny sankce v případech porušení tajných dohod. Jakmile jednou 

dojde k narušení této vzájemné důvěry, je prakticky nemožné ji obnovit. Navíc 

když se jedná o nečistou kooperaci na trzích, kde jsou ceny zachovávány v 

                                                 
8 Touto částí ekonomie se podrobněji zabývá teorie „ekonomie her“. 

 - 58 -



Etické kodexy a normy v bankovnictví                              

tajnosti, tak se mohou oligopolisté „podvádět“ navzájem. V lit. [8] se uvádí, že i 

když by soupeři velmi rádi kooperovali, vychází to velmi zřídka. 

Kromě příliš vysokých cen, nízkých objemů, ztráty společenského blahobyt, 

atd., se jako další argument proti monopolizované struktuře uvádí dynamický 

rozvoj pokroku. Tato argumentace už není tak jednoznačná. Invence, výzkum a 

vývoj představují v ekonomii spíše externality (kladné) než typický objekt 

podnikání. Různé licenční poplatky a patenty většinou nevynahradí autorovi 

invence hodnotu, kterou jeho produkt skutečně přinese celé společnosti a která 

bývá několikanásobně vyšší. Proto by se dalo očekávat, že do výzkumu a vývoje 

nebude dostatečně investováno, obzvláště na trzích, kde je mnoho subjektů 

podnikajících na hranici ziskovosti. Tato situace je odlišná pro velké korporace, 

které zaujímají na daném trhu významné procento výstupu. Stejným procentem, 

jakým se podílejí na trhu, se budou podílet na výhodách invencí ve svém 

odvětví. Zřejmě na základě této myšlenky a zcela určitě nejen na ní, předložil 

Joseph Schumpeter v roce 1942 svou hypotézu o úloze monopolistů ve světě 

vědy a pokroku: 

„Jakmile jdeme do podrobností a zkoumáme jednotlivé položky, u nichž byl 

pokrok nepronikavější, nepřivede nás to ke dveřím firem, které pracují 

v podmínkách relativně volné konkurence, ale ke dveřím velkých podniků – které 

jsou, jako v případě zemědělského strojírenství, rovněž odpovědné v převažující 

míře za pokrok v konkurenčním sektoru - a začne v nás klíčit šokující podezření, 

že velké firmy mohly mít mnohem více společného s vytvořením této životní 

úrovně než s potlačováním jejího růstu.“ (Samuelson a Nordhaus, s. 26) 

Popírá tímto výrokem názor spousty ekonomů, že invence vždy byly a jsou 

důsledkem tuhé konkurence a způsobem jak popostrčit svou firmu zas o krůček 

před ostatní prodejce. Je možné, že invence, které byly nenákladné a jednoduché 

natolik, aby je bylo možno vyprodukovat v rámci nízkých nákladů a prosté (i 

když brilantní) vynalézavosti prostého člověka, jsou jednoduše vyčerpány. Na 

druhou stranu empirická data invenční nadvládu velkých korporací nepotvrzují. 

Klíč tedy možná bude v docela jiném faktoru, možná v dostatečné různorodosti.  
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4.4.2 Případ českých bank 

V grafu 7 je výsledek ankety na otázku, jak lidé vnímají míru 

konkurenceschopnosti bank v českém prostředí. 

 
Graf 7 – Je v ČR v oblasti bankovních služeb odpovídající konkurenční prostředí? 
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Zdroj: Lit. [36] 

 

Je celkem logické, že největší nesouhlas projevili lidé, kteří nejsou klienti 

bank, na druhou stranu souhlasili nejvíce politici. Každopádně nespokojenost 

byla natolik velká, že iniciovala následující šetření. 

Na základě mnohých stížností jednotlivých občanů a Sdružení obrany 

spotřebitelů České republiky, které přišly na Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže, zahájil z vlastního podnětu správní řízení (lit. [49]) s třemi největšími 

českými bankami, tj. s Komerční bankou (dále jen „KB“), Českou spořitelnou 

(dále jen „ČS“) a Československou obchodní bankou (dále jen „ČSOB“). 

Důvodem bylo možné porušení zákona, které Úřad spatřoval ve shodném 

jednání bank týkajícím se zvyšování poplatků za bankovní služby a produkty 

zejména pro fyzické osoby (dále jen „FO“). Společně Úřad šetřil možné 

porušení zákona zneužitím společného dominantního postavení účastníků ve 
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stanovování a trendu zvyšování poplatků souvisejících s účty a službami pro 

FO.  

Stížnosti Sdružení obrany spotřebitelů ohledně bankovních poplatků se 

týkaly především samotné existence konkrétního poplatku za zrušení účtu, který 

znemožňuje spotřebitelům přecházet od jedné banky ke druhé. Stížnosti občanů 

pak směřovaly ke trendovému a nepřiměřenému nárůstu poplatků za bankovní 

služby, ale také k nedostatečné konkurenci mezi největšími bankami a možnému 

zneužití dominantního postavení těmito subjekty. Svou roli také hrály informace 

médií, které uváděly, že výše poplatků za služby spojené s běžnými účty a 

nezanedbatelné zisky z těchto poplatků plynoucí jsou příliš vysoké v porovnání 

s některými státy EU, a to i přes několikrát vyšší přepočtený průměrný plat 

obyvatel těchto zemí.  

Co se týče možné koordinace v komunikaci a způsobu stanovování výše a 

druhů poplatků, v interních materiálech jednotlivých bank se vyskytovaly 

informace o plánech a strategiích konkurenčních bank, které nejsou 

zveřejňovány. U soudu se všechny banky obhajovaly tím, že ve skutečnosti 

opravdu těžily z veřejně publikovatelných zdrojů, ale analytický způsob jejich 

zpracování a jejich následné využití označily za obchodní tajemství. Úřad svým 

šetřením neprokázal, že banky si sdílely vnitřní informace, a uznal tak obhajobu 

bank a její legitimitu. 

Za zmínku stojí ale stojí ta část dokumentace šetření, ve které je zmínka o 

elektronické komunikaci zaměstnanců ČS. V rámci šetření v sídle ČS Úřad 

zajistil z počítače jistého pracovníka e-mailovou korespondenci, ve které byla 

následující část: „…volal Ti včera … (obchodní tajemství) z ČSOB? Chtěli by 

koordinovat některé navýšení cen, zejména třeba zpoplatnění vkladů klientů na 

účty v jiných bankách…“ (Lit. [49], s. 6). Jsem toho názoru, že obsah těchto vět 

je zcela zřejmý a naprosto jednoznačný. Proto mě překvapilo, že Úřad neshledal 

v jednání bank žádné koluzivní jednání. Bylo to vysvětleno tím, že tato 

korespondence souvisela s návrhem, jehož cílem bylo zlepšení služeb klientům a 

to konkrétně zjednodušení a zlevnění. Dále bylo v obhajobě uvedeno, že spojení 

„koordinovat některé navýšení cen“ bylo použito nepřesně. V žádném případě 
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nechci a ani nebudu zpochybňovat soudní řízení, které proběhlo. Napadá mě ale 

otázka, do jaké míry zapracovaly schopnosti obhájců zúčastněných bank a kde 

vlastně skončila pravda o „nepřesných“ nebo přímo „chybných“ vyjádření 

v interních komunikacích zaměstnanců. Nicméně faktem je, a to nikdo 

nezpochybnil, ani se nad tím nepozastavil, že komunikace ohledně strategií 

stanovování cen a poplatků je mezi bankami zřejmě celkem běžnou záležitostí. 

Výsledkem šetření bylo konstatování, že „…nelze dovodit trend úprav poplatků 

ve smyslu shodné nebo obdobné výše poplatků pro účastníky řízení nebo časové 

provázanosti změn předmětných poplatků“… „rovněž nejde zobecnit trend 

vývoje poplatků v tom smyslu, že by na počátku sledovaného období docházelo 

k nižším procentním nárůstům/změnám poplatků a později/od určitého období by 

tyto změny dosahovaly větší výše“. (Lit. [49], s. 17, 18)  

Ze všech skutečností, které soud prošetřil v této kauze, Úřad dospěl k tomuto 

názoru: „Lze proto konstatovat, že vývoj chování účastníků řízení na trhu ve 

vztahu k navyšování jejich poplatků je možno vysvětlit i jinak než jejich 

předchozím kontaktem, případně kontaktem některých z nich (tzn. že by jejich 

chování nemohlo být výsledkem samostatně stanovené obchodní strategie a 

sledování cenového vývoje konkurence).“ (Lit. [49], s. 18) 

Důvodem, proč klientům připadaly možnosti srovnání nabídek bank 

omezené, byla podle Úřadu netransparentnost bankovní terminologie a obtížnost 

srovnání služeb obsažených v balíčcích, spojené s následnou obtížností 

srovnatelnosti cenových nabídek za jednotlivé služby a za celkové balíčky.  

Aby mohl Úřad provést výše zmiňované šetření, musel vymezit relevantní 

trh, jehož se problematika týkala. Účelem této práce není vysvětlit čtenáři do 

detailu teoretickou podstatu pojmu „relevantní trh“, a proto se této problematice 

věnovat nebudu. Mému účelu postačí, když zmíním jeho konkrétní vymezení 

z několika hledisek. Z hlediska geografického byl relevantní trh vymezen na 

Českou republiku, tedy trh celostátní. Vyznačuje se tím, že na něm probíhá 

hospodářská soutěž za homogenních podmínek. Z hlediska výrobkového už 

vymezení relevantního trhu nebylo tak jednoznačnou a snadnou záležitostí. 

Protože šetření se týkalo bankovních služeb pro fyzické osoby – nepodnikatele, 
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relevantní trh musel obsahovat tyto služby. V dnešní době je již celkem široká 

škála zmiňovaných produktů, např. vedení účtu, vedení platebních transakcí, 

služby přímého bankovnictví, vydávání platebních karet, výběr z bankovních 

automatů, atd. Tyto jednotlivé služby jsou svou podstatou výjimečné a 

nezastupitelné a mohly by tvořit jednotlivé relevantní trhy samy o sobě. V praxi 

jsou tyto služby většinou poskytovány v rámci tzv. balíčků, a proto byl 

relevantní trh vymezen globálně, s celé šíři běžných účtů pro fyzické osoby – 

nepodnikatele a služeb s nimi spojených.  

Z časového hlediska jde samozřejmě o trh trvalý, s pravidelně se opakující 

četností interakcí. 

Bylo tedy prokázáno, že prošetřované tři banky nejednaly ve vzájemné 

(nedovoleně dohodnuté) shodě za účelem ovlivňování trhu, zakázek a zisků 

nebo snad sjednocováním navyšovaných poplatků za služby. Toto tvrzení, 

ačkoli je jakkoli pravdivé, nemohu a nepovažuji za dostatečné na to, aby bylo 

samo o sobě popřením monopolistické struktury českého bankovního sektoru. 

Ta mohla vzniknout přirozeným tržním vývojem se specifickými prvky, kterými 

se bankovní obchody vyznačují. 

V českém bankovním sektoru, konkrétně na výše vymezeném relevantním 

trhu, působilo 26 bankovních ústavů. Mezi velké patří, kromě ČS, KB a ČSOB, 

také GE Money Bank, a.s. (dále „GEMB“), HVB, Citibank a.s. (dále 

„Citibank“), Živnostenská banka, a.s. (dále „Živnobanka“) a Raiffeisenbank a.s 

(dále Raiffeisen). Přičemž v roce 2004 dosahoval společný tržní podíl (podle 

finančního vyjádření) ČS, KB a ČSOB více než 80 % (lit. [49]). Co se týče 

počtu klientů, společný tržní podíl zmíněných tří bank převyšoval opět 80 %, 

stejně jako dle počtu běžných účtů. 

Je zřejmé, že nedošlo k samostatnému dominantnímu postavení, tj. k situaci, 

kdy má jeden subjekt tržní sílu umožňující mu chovat se na relevantním trhu 

nezávisle na ostatních, konkrétně na konkurenci a spotřebitelích. V tomto 

případě byla zkoumána situace kolektivního dominantního postavení. „O tzv. 

kolektivní dominanci lze hovořit v případě, kdy skupina soutěžitelů, přes svou 

právní a ekonomickou nezávislost, vystupuje fakticky jednotně ve vztahu k třetím 
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subjektům, přičemž tato skupina nemá motivaci konkurovat si mezi sebou 

navzájem a zároveň není vystavena konkurenci zvenčí.“ (Lit. [34], s. 25) 

Oligopolistická struktura předpokládá určitý malý počet silných tržních 

subjektů, které dominují ostatním drobným subjektům. Aby tato oligopolní 

struktura odpovídala kolektivní dominanci, musí mít mezi sebou subjekty 

vzájemné ekonomické vazby. 

V rámci soutěžního práva Evropských společenství už byly stanoveny 

základní principy konceptu kolektivní dominance, který je definován třemi 

prvky. Tyto prvky představují vzájemné ekonomické vazby oligopolních 

subjektů, které tvoří nezbytnou nadstavbu pouhého faktu, že daná skupina 

subjektů disponuje určitým podílem moci na relevantním trhu. Právě taková 

nadstavba je nezbytným prvkem k prokázání kolektivní dominance. 

Za prvé jde o možnost každého subjektu patřícího do dominantního 

kolektivu zjistit a následně sledovat strategie ostatních spolu dominantních 

subjektů. Je tedy třeba dostatečná transparentnost trhu, která by umožnila všem 

zjistit a přesvědčit se, že skutečně sledují společnou dominantní strategii. Ačkoli 

v českém prostředí je transparentnost čehokoli důležitého všeobecně 

problémová, v tomto smyslu je dostatečná k tomu, aby bankovní subjekty mohly 

sledovat své vzájemné strategie. Důkazem toho jsou i samotná tvrzení bank v 

řízení, kdy za zdroje veškerých podrobných informací, kterými disponovaly, 

označily veřejně publikované výroční zprávy a jim podobné informace. 

Za druhé jde o časovou udržitelnost společné tiché kooperace, která 

zastupuje motivační složku celé strategie. Jakékoli klasické opatření proti 

porušení dohody ve formě nasmlouvaného penále nebo oficiálního oznámení 

nepřichází v úvahu, a proto musí být určité odvetné opatření zastoupeno jiným 

způsobem. Úřad neshledal, že by účastníci řízení měli možnost takového 

způsobu, který by zaručoval, že se nikdo neodchýlí od společné strategie. 

Vzhledem k tomu, že každá z bank disponovala dost rozdílnými tržními podíly, 

ať už z hlediska finančního objemu nebo počtu klientů, je pro „slabší“ účastníky 

těžší jakkoli používat odvetná opatření. 
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Třetí podmínkou k dokázání kolektivní dominance je jistota nebo vysoká 

pravděpodobnost, že předvídatelná reakce stávajících a budoucích konkurentů a 

zákazníků neohrozí společnou strategii. V tomto konkrétním případě byla tím 

největším problémem GE Money Bank, a.s., která zaujímala nejvýznamnější 

pozici na trhu mezi soutěžiteli nespadajícími do dominantního kolektivu. 

V podstatě jako jediná byla schopná ohrozit soutěžitele z dominantního 

kolektivu, čehož bylo důkazem, že samy prošetřované banky měly ve svých 

interních materiálech strategii GE Money Bank zaznamenanou jako 

konkurenční.  

Z těchto tří podmínek pro kolektivní dominanci byla v podstatě splněna 

pouze jedna, a to dostatečná transparentnost. Trochu ironické při tom je, že pro 

český bankovní trh je problémem právě nedostatečná transparentnost. Bohužel 

tato netransparentnost je orientovaná vůči klientovi, ne vůči konkurenci. I proto 

je pro klienty těžší srovnávat bankovní nabídky, což podporuje tendenci 

zůstávat u jedné banky. Přes to přese všechno nelze konstatovat, že by účastníci 

řízení nebyli vystaveni své vzájemné konkurenci.  

4.5 Bankovní tajemství 

Dodržování bankovního tajemství je jednou z dlouhodobě nejvíce 

diskutovaných morálních oblastí bankovního sektoru. Vyznačuje se typickými 

znaky etické problematiky. V obecné rovině má mnoho lidí zhruba stejnou 

představu o tom, jak by se mělo v tomto směru postupovat a co by se mělo 

dodržovat. Problematickou oblastí je ta pomyslná linie, která rozděluje prostor, 

který by měl být zabezpečen za bránami banky a který by naopak měl být 

k dispozici řekněme pro účely obecného dobra společnosti. Ve sporu míry 

dodržování bankovního tajemství hraje již tradičně jednu z největších rolích 

Švýcarsko, se svým puncem důsledného prosazování „finanční a osobní 

svobody“. Toto téma se týká klíčové role, kterou hrají finanční služby ve 

švýcarské ekonomice, privilegovaném postavení soukromého bankovního 

sektoru, v poměrně rozhádaném vztahu s EU a v boji proti terorismu. Jde tedy o 

hodně, avšak já se obávám, že tvrdošíjná opozice švýcarského bankovnictví 
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v otázce mezinárodní spolupráce ohledně informací o klientech a jejich účtech 

je spíše otázkou ekonomickou než otázkou morálních hodnot ohledně 

dodržování bankovního tajemství. 

Popravdě řečeno, švýcarské banky už nejsou to, co bývaly, a bankovní 

tajemství již není neprůstřelným štítem. Když se objeví nějaký náznak praní 

peněz, organizovaného obchodu s drogami, zneužívání chudých států třetího 

světa, nebo jiný závažný zločin, Švýcarsko velmi ochotně spolupracuje 

s ostatními jurisdikcemi. V oblasti daňové už tomu tak není. První příčinou je 

velmi tenká a rozmazaná čára, která odděluje daňový únik (tax evasion) a 

legální metody vyhýbání se daním (tax avoidance). Dalším důvodem je 

stanovisko švýcarských zástupců, že není jejich povinností hlídat a spravovat 

důsledky nedbalosti (nebo neschopnosti) druhých států, které na daňových 

únicích tratí. V podstatě tak vzkazují ostatním státům, že kdyby měly účinný 

daňový systém bez daňových úniků, nemusely by se starat o to, jak moc 

benevolentní je švýcarský bankovní legislativa. To sice pravda je, ale přístup je 

to velmi pochybný. Uložení finančních prostředků získaných z nezaplacených 

daní, patří neoddělitelně k celému procesu daňového úniku. Pokud by subjekt 

měl mít značné potíže s umístěním peněz, tento fakt bude vstupovat do jeho 

rozhodovacího procesu jako nevýhoda, v podstatě náklad, celé činnosti. 

Nejdůležitějším důvodem je fakt, že švýcarská ústava zaručuje uchování 

bankovního tajemství, kromě případů, s nimiž je spojen trestný čin. A daňový 

únik ve Švýcarsku trestný čin není. Podobný názor na to má zřejmě i ekonom 

Karel Machala: 

„Říká se, že zločin se nevyplácí. Pravdou ale je, že se vyplácet může, pokud 

se zločincům podaří transformovat peníze z kriminálních aktivit v peníze 

‘čisté‘.“ (Machala, 2005, s. 10) 

Důvody budou spíše vypočítavé než principielní. Finanční služby hrají 

klíčovou roli ve švýcarské ekonomice s privilegovaným postavením 

soukromých malých bank. Tyto menší ústavy jsou závislé na zdrojích, které by 

byly ohroženy, kdyby se daňové úniky staly trestným činem. Proč by jinak 

bohatí cizinci ukládali své finance do drahých, často podkapitalizovaných a 
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netransparentních malých soukromých bank? Je to diskrétnost, která 

zabezpečuje těmto bankám jejich zdroje. 

Postoj EU také není jednotný. Ačkoli třináct z patnácti států už před několika 

lety přistoupilo na systém sdílení informací, Lucembursko a Rakousko 

protestovaly argumentem, že peníze jsou mobilní, a jestliže se velká finanční 

centra , jako jsou Švýcarsko a USA také neztotožní se sdílením informací, 

peníze budou vytlačovány z EU. 

V posledních letech se dostalo Evropské unii do ruky „eso“ v podobě 

krutého a výrazného terorismu. Není pochyb, že terorismus je věc absolutně 

nepřijatelná, aspoň v evropské kultuře. Nezpochybnitelný je taky fakt, že 

teroristé disponují obrovskými finančními prostředky, které určitým způsobem 

protékají Evropou a Amerikou. Proti těmto pádným argumentům, které hrají ve 

prospěch uceleného a hlavně jednotného přístupu k nakládání s informacemi 

finančních institutů o svých klientech, není obrany. Obzvláště washingtonský 

přístup k problematice sdílení informací se po 11. září 2001 rapidně změnil. 

Někteří to vidí jako zlepšení, někteří jako ústupek od dodržování soukromí a 

svobody každého jednotlivce, které jsou základními morálními hodnotami samy 

o sobě. 

A neposledně, popřemýšlejme, jak moc se Británie bojí zavedení srážkové 

daně u zdroje (withholding tax), která byla jedním z původních návrhů Evropské 

komise (potenciální řešení, pokud by se nedosáhlo konsensu ohledně sdílení 

informací) a jež by v cuku letu znamenala více než reálné přesunutí burzovního 

obchodování. (Hilton, 2002) 

Když vezmeme v potaz všechny tyto faktory, a to, kolik místa zabírají 

v celkových motivech o rozhodování o sdílení informací ekonomické pohnutky, 

moc místa nám na ty morální nezbývá. Což na druhou stranu nemusí být až 

taková tragédie, pokud výsledek povede k morálnímu pozvednutí nebo alespoň 

upevnění ekonomických vztahů. 

„Po celá léta platilo za zemi, kde se člověka neptají na původ jeho peněz, 

Švýcarsko. Mezinárodní tlak pak přiměl Švýcar k větší transparentnosti.“ (LB, 

1995) 
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Ale jsou tu i jiné země, jako např. Normanské ostrovy, jejichž předpisy o 

utajení a daňové výhody jsou velmi liberální. Není divu, že si tam pak třeba 

zrovna velké švýcarské banky zakládají pobočky. V roce 1995 operovalo 

v Guernsey9, které čítá šedesát tisíc obyvatel, sedmdesát čtyři bank. Jedna banka 

tedy vychází na 810 domácích obyvatel, včetně dětí, starců, atd. To je 

neuvěřitelný poměr, a člověk může jen žasnout, proč vlastně guernseyjské 

banky přitahují tak silně zahraniční kapitál. Ačkoli původně byly klasickým 

daňovým rájem, lákajícím bohaté zákazníky z Evropy, zařadily se poté mezi 

nejobtížněji kontrolovatelné oblasti a údajně se staly článkem v celosvětovém 

elektronickém praní peněz. Není náhodou, že toto podezření se objevilo ruku 

v ruce s prudkým nárůstem vkladů takřka na úroveň renomovaných off-shore 

center, jako jsou Kajmanské ostrovy, Seychelské ostrovy nebo Lucembursko. 

(LB, 1995) 

Ale i některé velké ekonomiky mají pověst možnosti snazšího praní peněz, 

konkrétně Rusko nebo Japonsko. Paradoxně největší světové centrum pro praní 

peněz jsou USA, kde je objem aktivit prostě příliš široký na to, aby byl 

uhlídatelný. (Skalová, 1996) 

Na tomto případu lze vidět, že dokud nebude fungovat celosvětová 

harmonizace pravidel, nikdy se problém nevyřeší. Protože i když se přitvrdí 

pravidla např. na Normanských ostrovech, špinavý business se posune prostě 

zase někam jinam, kde bude legislativa a prostředí benevolentnější. 

4.6 Praní peněz 

Už na závěr tématu o bankovním tajemství jsem se už dostala do jiné 

problematiky, a to problematiky praní peněz. Není divu, protože obě témata 

spolu úzce souvisí, a spojovacím článkem je opět morálka, případně její 

nedostatek. 

Praní peněz je všeobecně používaný výraz pro legalizaci výnosů z trestné 

činnosti, a to nejen legalizaci přímo peněz, ale také například cenných papírů 

                                                 
9 Guernsey – jeden z Normanských ostrovů.  
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nebo jakéhokoli jiného majetku. Například Finanční akční výbor proti praní 

peněz (FATF), o němž se podrobněji zmíním v jedné z následujících částí, 

odsouhlasil následující „popis“ praní peněz založený na Viennské dohodě: 

 

„• Přeměna nebo převedení fondů, pokud víte, že pochází z trestného činu, 

pro účely utajení nebo zamaskování nezákonného původu těchto fondů, nebo 

přispění jakékoli osobě účastnící se takového činu nebo činů za účelem obejít 

zákonné důsledky jeho činu; 

 

 • Utajení nebo zamaskování pravé podstaty, zdroje, místa, rozdělení, 

pohybů, nároků na nebo vlastnictví fondů, pokud víte, že pochází z trestného 

činu; a  

 

• Nabytí, držení nebo užívání fondů, pokud víte v čase přijetí, že jsou přímo 

nebo nepřímo výsledkem závažného trestního činu.“ (Quirk, 1996, s. 3, 4) 

 

 Jeho kořeny jsou v USA a stejně tak spojení „praní peněz“ prý pochází 

z třicátých let dvacátého století, kdy proces legalizace peněz procházel skrz 

výnosy tehdejších prádelen vlastněných mafií (lit. [48]). I když se praním peněz 

nepodaří vyvolat zdání legálního původu, alespoň se podaří smazat stopy, které 

by mohly vést k odhalení jejich nelegálního původu. Původně se zdánlivá 

legalizace pochybných výnosů rozmohla za účelem krytí a následného využití 

finančních zdrojů získaných z drogové činnosti. V posledních letech, a obzvláště 

pak po tragickém útoku 11. září 2001 na USA, se boj proti praní špinavých 

peněz stal prioritou kvůli neustálé globální hrozbě východního terorismu. 

Praní peněz probíhá většinou v jakýchsi dvou cyklech, nebo lépe řečeno 

krocích. Téměř vždy začíná uložením hotovosti v bankách. Prodejci drog, 

s jejichž aktivitami se praní peněz rozmohlo, nepřijímají šeky ani kreditní karty. 

Za jejich zboží a služby se platí hotově. Stejně tak různé úplatky atd., pokud 

nejsou realizovány v naturáliích, přicházejí v hotovosti. Vplynutí hotovosti 

pocházející z nelegální činnosti do finančních institucí nebo do maloobchodu, 
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často nazývané „umístění“, je první cyklus praní špinavých peněz. Po umístění 

peněz do finančního systému, se musí tzv. „uložit“. Tento pojem označuje další 

cyklus, kdy se musí peníze přesunout celým komplexem finančních transakcí 

tak, aby bylo přetržené pouto mezi danými prostředky a jejich zdrojem. Banky a 

další instituce jsou neustále využívány pro praní peněz ve stadiu, kdy již nejde o 

hotovostní transakce. 

V obrovském objemu převodů finančních prostředků, ke kterému 

v moderních ekonomikách dochází, je téměř nemožné identifikovat ty 

podezřelé. Navíc praní peněz není jednorázovou záležitostí, a pro banku to 

znamená úkol nalézání vzorců chování, což je mnohem těžší. Právě proto jsou 

nejdůležitějšími body ten počáteční, kdy se špinavé peníze dostávají do banky 

poprvé, a ten poslední, kde peníze končí. Banky tak musí pečlivě prošetřovat 

podezřelé transakce. V případě, že zjistí, že klientovy peníze pocházejí 

pravděpodobně z nezákonných zdrojů, by měla banka svůj obchodní styk s ním 

ukončit a nahlásit podezření příslušným úřadům. Pokud tak neučiní, následky 

pro ni mohou a hlavně měly by být dost nepříjemné. V horším (nebo lepším?) 

případě může být i odsouzena. (Kubsa, 1995) 

Vhodnými cestami k zahlazení stop o původu peněz jsou například operace 

kombinující hotovostní a bezhotovostní operace, investice do různých 

uměleckých předmětů a starožitností, obchody s cennými papíry, atd. Na tyto (a 

jakékoli jiné nebezpečné operace) jsou pak ukládány různé restrikce za účelem 

omezení rizika nelegálních činností. 

„Kriminální živly, které ještě operují v zemích OECD, se dnes bankám zcela 

vyhýbají a k proprání svých zisků používají celou škálu spotřebního zboží, a tak 

se vlastně vracejí k začátkům praní špinavých peněz, kdy k praní sloužila 

klenotnictví a obchody s dalším luxusním zbožím. Dnes se za tímto účelem 

kupuje a znovu prodává všechno od realit přes závodní koně až po zařízení na 

přemísťování zeminy.“ (Skalová, 1996, s. 6) 

Ve směrnici EU je například konkrétně uvedeno obchodování na 

mezinárodní burze jako náchylné se stát prostředkem k praní peněz. Kvůli 

důležitosti hotovostních prostředků je samozřejmě kladen důraz na protiopatření 
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vůči hotovostním transakcím. Nicméně také jiné instrumenty, zvláště pak 

cestovní šeky, pokladniční poukázky, telefonické převody, atd., mohou být pro 

účel praní peněz vhodné. Modernější a propracovanější způsoby praní peněz 

jsou nyní umožněny rozvojem finančních derivátů. (Quirk, 1996) 

Vhodnými cestami k zahlazení stop o původu peněz jsou také například 

operace kombinující hotovostí a bezhotovostní operace, investice do různých 

uměleckých předmětů a starožitností, obchody s cennými papíry, atd. Na tyto (a 

jakékoli jiné nebezpečné operace) jsou pak ukládány různé restrikce za účelem 

omezení rizika nelegálních činností. 

Ve většině zemí byla bankám, finančním institucím, podnikům s hazardními 

hrami a ostatním subjektům vhodným pro zakrývaní finančních machinací 

uložena povinnost hlásit podezřelé operace jednotkám zabývajícím se touto 

problematikou. Kompetence a začlenění těchto speciálních jednotek 

v systémech jednotlivých zemí se liší. S těmito kompetencemi jsou spojená i 

práva a povinnosti ohledně informací týkajících se pohybů na účtech, informací 

o majitelích účtů, atd. Jednoduše nelze snahu o vymýcení praní peněz izolovat 

od ostatních aspektů bankovnictví, popřípadě jiných finančních nebo 

obchodních institucí.10 

V České republice byl prvním administrativním úřadem prošetřujícím 

podezřelé transakce a obchody Finanční analytický ústav (FAÚ). Ministerstvo 

financí jej vytvořilo v roce 1996 jako speciální jednotku k zákonu č. 61/1996 

Sb. a odejmulo tak břemeno legalizace výnosů z trestné činnosti z beder Policie 

ČR, konkrétně pak složky pro odhalování korupce a závažné hospodářské 

činnosti. 

„Podezřelost“ transakcí pak je posuzována podle technických znaků 

definovaných ve vyhlášce Ministerstva financí (č. 183/1996 Sb.) o neobvyklých 

obchodech. Definice obchodu, který má být bankami, investičními fondy, 

obchodníky s cennými papíry, leasingovými společnostmi, pojišťovnami, 

                                                 
10 Z tohoto důvodu je očividné, že otázka boje proti praní špinavých peněz je značně spojená 

s otázkou informací a zachovávání bankovního tajemství. Této problematice jsem věnovala 

samotnou subkapitolu této práce, a proto se jí nebudu nyní detailně věnovat. 
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realitními kancelářemi, atd. nahlášen Finančnímu analytickému ústavu byla po 

čtyřech letech změněna v novelizaci, která vycházela převážně ze zkušeností 

s daným zákonem Opravňuje FAÚ ke zvýšeným sankcím za neohlášené finanční 

převody přes hranice, k přístupu k veškerým informacím o klientech finančních 

ústavů a k datům Střediska cenných papírů, mimo jiné může také pozastavit 

finanční transakci o 72 hodin, pakliže hrozí nebezpečí podvodu. Na druhé straně 

zákon ukládá povinnosti i bankovním institucím, které jsou paralelní s právy a 

povinnostmi FAÚ. Patří mezi ně mimo jiné ohlašovací povinnost a odložení 

příkazu k transakční operaci, pokud je podezření z možnosti podvodu. Za jejich 

porušení nebo nedodržení jsou stanoveny sankce až 2 miliony Kč, 

v opakovaných případech až 10 milionů Kč. 

Proč vlastně vznikla potřeba sankce za nedodržení určitých zásad, jako je 

např. ohlašovací povinnost, uzákoňovat? Vždyť se přeci může zdát naprosto 

samozřejmě, aby všechny subjekty bojovaly za tuto věc když už ne 

z přesvědčení, tak alespoň z vidiny transparentnějšího a lepšího podnikání 

v čistější ekonomice. 

Jenže jednotlivé subjekty jsou v těchto případech stavěny před určité morální 

dilema. Lépe řečeno – nemusí jít tak úplně o dilema morální. Obávám se, že 

častěji jde o dilema výběru mezi tím, co většina cítí jako morálně správné, a tím, 

co přinese větší objemy, více zakázek a klientů, vyšší zisky. Jak to pak ve 

skutečnosti asi vypadá? Jak se dozvíme, kolikrát vlastně došlo k selhání 

oficiálního „hlídacího“ mechanizmu, který samozřejmě není dokonalý11. 

Kolikrát a kudy asi tak proklouzly špinavé peníze, ať už ve formě mincí, 

bankovek, nebo elektronických čísel a kódů mezerami v tomto zákoně? To je 

opravdu těžké říci nebo zjistit. 

Z morálního hlediska je důležitější otázkou, kolikrát byl takový únik 

způsoben nikoli nedokonalostí legislativy (popřípadě vynalézavosti zločinců), 

ale úmyslným přičiněním instituce zodpovědné za finanční machinace. V tomto 

                                                 
11 Ani nemůže být dokonalý, neboť žádný zákon nebo smlouva nemohou být dokonalé. Natož pak 

zákony týkající se tak komplikované problematiky. 

 - 72 -



Etické kodexy a normy v bankovnictví                              

případě už nejde o selhání legislativní nebo nedokonalost v zákoně, ale o selhání 

morální. Na druhou stranu je snad také diskutabilní, zda jde o selhání morální. 

Vezměme příklad banky, která má určitou zodpovědnost ke klientovi. 

V obchodní smlouvě, kterou s ním podepsala, se zavazuje k dodržování 

obchodního tajemství týkajícího se klienta a jeho finančních obchodů. Taková 

banka by z hlediska profesionální etiky měla dbát především o blaho svého 

klienta a záleží na jednotlivých ústavech, jak hluboce cítí tuto svou povinnost. 

Tento problém je obzvlášť palčivý u švýcarských bank a finančních institucí, jež 

mají pověst nedobytné tvrze, co se týká uchování bankovního tajemství. Tradice 

bankéřů se tam u některých lidí táhne z generace na generaci a opravdu je těžko 

říci, jak hluboce mají tito lidé zakořeněné hodnoty mlčenlivosti o informacích 

týkajících se jejich klientů. Pro tyto, řekněme „ryzí“ bankéře, pokud opravdu 

existují, musí být rozhodování o uvolnění informací pro účely kontroly, 

popřípadě mapování transakčních toků, opravdu morálním dilematem. Pak je 

opravdu těžké soudit člověka, který má zakořeněné a pevně implementované 

odlišné hodnoty. V těchto případech osobně vidím skutečnou přidanou hodnotu 

zákonů, popřípadě určitých kodexů. Trochu zde již načnu téma, jemuž se budu 

věnovat v následující kapitole o etických kodexech, konkrétně o účelu kodexů. 

Mám teď na mysli funkci etického kodexu jako „berličky“ v situacích, kdy je 

pro člověka opravdu obtížné morálně odolat nebo se rozhodnout. Abychom 

neutíkali daleko od tématu, představme si například malý finanční ústav 

s dlouholetou a pevnou tradicí. Jeho zaměstnanci i vedení zastávají hodnoty 

naprosté oddanosti svému zákazníkovi a respektují jeho právo na soukromí a 

bezpečnost informací. Řekněme, že nahlašovaní povinnost podezřelých 

transakcí není uzákoněna ani není obsažena ve vnitřním kodexu nebo pravidlech 

banky. Nastane situace, kdy si klient v krátkém období uloží na účtu hodně 

velké sumy v hotovosti, které téměř okamžitě elektronicky odesílá na jiné účty 

v zahraničí. Bankéř pojme podezření, že by mohlo jít o nečisté obchody a 

dostane se do kleští svých vlastních hodnot a zásad. Na jedné straně obecné 

morální vnímání „zla“ a nebezpečí z něho plynoucího, na druhé straně po léta 

vštěpovaná oddanost a solidárnost s klientem a jeho právem na utajení 
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informací. Konečný výsledek bankéřova vnitřního rozhodování závisí na někdy 

opravdu nepatrných impulsech, podvědomých pocitech, různých tušeních, tlaku 

blízkých, okolní komunitě, atd. Je pravděpodobné, že pokud se kolem daného 

jedince vyskytují samí lidé se stejně vštípenýma hodnotami o bankovnictví, 

rozhodnutí bude nakonec pravděpodobněji učiněno ve prospěch utajení 

informací. Kdyby náš bankéř klientovy transakce nahlásil jako podezřelé, a tato 

skutečnost vyšla najevo, vysloužil by si nesouhlas, možná i pohrdání svých 

přátel a svého okolí. Je vidět, že vliv sociálního okolí a jeho etického smýšlení 

na jedince je velmi silný. V tomto případě může být rozhodovací proces velmi 

složitý a náchylný k výsledkům, které z obecného hlediska nebudou správné.  

Nyní vezměme situaci, kdy je ohledně nahlašovaní povinnosti vydaný určitý 

zákon, popřípadě bankovní etický kodex. Takováto norma usnadňuje jedinci 

rozhodnutí, snímá z něho část rozhodovací zodpovědnosti a utvrzuje ho ve 

správnosti volby. Zjednodušeně řečeno, poskytuje mu pocit, že to tak „muselo 

být“ a zjemňuje případný nepříjemný pocit viny nebo nejistoty, že mohl něco 

udělat jinak a lépe. Pouhá skutečnost existence určité normy tedy podstatně 

zjednodušuje rozhodovací proces a hlavně snižuje pravděpodobnost, že by bylo 

učiněno rozhodnutí informace utajit12. Už kvůli samotné morální stránce se tedy 

zdá být kodex/zákon výhodný, a když se k tomu připočtou ještě donucovací 

schopnosti pokut a sankcí za porušení či nedodržení povinnosti (tedy materiální 

stránka věci), účinek by se měl znásobit. 

To byl tedy případ „pravého a ryzího bankéře“, s pevně danými hodnotami 

(pro někoho možná až moc pevně a nepochopitelně ale budiž). Neshledávám u 

něj žádný zásadní problém, i když pro psychologické zkoumání morálních 

zásad, příčin a podnětů je dozajista velmi zajímavý. 

Problematický z hlediska bankovní etiky shledávám případ následující a 

velmi se obávám, že případ z velké části převažující. Je to případ dilematu 

nikoli čistě morálního, nikoli střetu morálních hodnot, ale dilematu mezi tím, co 

                                                 
12 Tento princip platí nejen u problematiky praní peněz a ochrany osobních údajů, ale všeobecně pro 

rozhodovací procesy.  
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je cítěno jako „správné“, proti tomu, co přináší vyšší zisky a moc. To je závažný 

problém bankovní etiky v oblasti jak praní peněz, tak zachování bankovního 

tajemství. Je to bohužel možná i problém Švýcarska, případně jiných států 

charakteristických svým benevolentním chováním vůči pochybným subjektům 

nebo finančním obchodům. Nejsem pravděpodobně jediná, která si klade otázku, 

do jaké míry je „precizní švýcarské bankovnictví“ otázkou spíše hrabivého 

pokrytectví nežli věrně drženou tradicí. 

4.6.1 Ekonomické dopady praní peněz 

Nemalým aspektem současného problému boje proti praní peněz je 

postupující globalizace a uvolnění kapitálového trhu. To umožňuje jednotlivcům 

i firmám přesouvat peníze z jedné země do druhé bez větších potíží. To, co bylo 

záměrem uvolnění bariér finančních toků – volný pohyb peněz přes hranice za 

účelem co nevýhodnější alokace a nejvyšší míry návratnosti – se stává také 

nevýhodou při kontrole a stopování výnosů z ilegálních činností. Na jedné 

straně tedy stojí lepší alokace prostředků a následné rychlejší tempo růstu 

světové ekonomiky, lepší možnosti financování vládních dluhů a rozvoje 

transitivních ekonomik a přesuny finančních prostředků ze zemí disponujících 

jejich přebytkem, do zemí, kde je jich potřeba víc. Na druhé straně těchto 

zjevných ekonomických výhod stojí také určitá negativa, jako je usnadnění 

obchodování se zbraněmi, drogami, ženami, únosy, vydírání, korupce, 

zpronevěry, atd.  

Mezinárodní praní peněz může uvalit na ekonomiku nemalé náklady ve 

formě narušení efektivních operací a upřednostňování (za účelem diskrétnosti) 

politik určitých slabších států; korupce ve finančním sektoru; rozmělňování 

důvěry veřejnosti v mezinárodní finanční systém a snížení míry růstu světové 

ekonomiky. 

Je důležité si uvědomit, že když mluvíme o finančních prostředcích 

získaných z výše uvedených organizovaných zločinů, mluvíme o obrovských 

sumách, které ani nemohou být reálně spotřebovány v určitém krátkém období. 

Musí být uloženy a přesunuty na bezpečná konta. Taková činnost je velmi 
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omezená. „Propírači peněz“ musí hledat určité skulinky v celosvětovém systému 

a destinace, kde je nejmenší nebezpečí odhalení (nebo naopak největší 

pravděpodobnost ignorování náznaků neobvyklých obchodů). Celkem logicky to 

nejsou místa nejvýhodnější pro alokaci financí z hlediska návratnosti a 

efektivity. Navíc jsou většinou k těmto účelům využívané menší soukromé 

instituce, jejichž ceny za služby jsou neporovnatelně vyšší. Zřejmě by se to dalo 

definovat jako určitý příplatek za diskrétnost a „nevšímavost“. V důsledku obou 

důvodů je praní peněz velmi drahé (Vito Tanzi ve své studii uvádí, že až 30 % 

z celkového objemu praných peněz jde na extra poplatky a ztrátové položky), 

nehledě na to, že nebezpečné. Z povahy operací a nutné bezpečnosti je téměř 

nutností tuto činnost provozovat mezinárodně. Tomu v některých zemích 

nahrávají velkoobjemové privatizace, rostoucí diverzifikace finančních 

instrumentů, nedostatečně přísné kontroly a potřeba zahraničního kapitálu. Jako 

důsledek se prodlužuje geografická vzdálenost míst, kde je zločin páchán a kde 

jsou výnosy z něho propírány a využívány. Chtíc nechtíc se tak zločin (když ho 

pojmeme od počátku, kdy je spáchán, až po konec, kdy jsou využity jeho 

výnosy ke spotřebě) stává téměř celosvětovým problémem. Někdo by mohl 

namítnout, že pro zemi, kde dochází pouze ke spotřebě výnosů ze zločinu (tedy 

v místě, kde určitá osoba pobývá), je to spíše ekonomickou výhodou. Na druhou 

stranu společnost, kde se vyskytuje velká koncentrace zločinců, přitahuje zločin 

a korupci celkem přirozeně a téměř nikdy tam nevznikne ideální prostředí, i přes 

velké množství financí. 

Bohužel, praní peněz už není pouze prostředek, jak legalizovat výnosy 

z trestných činností a umožnit tak majitelům výnosů je bezstarostně využívat, 

ale stalo se pro některé přímo samotným obchodem. Proces praní většinou 

neprovádí ti lidé, kteří organizují samotný zločin, ale jsou to najatí 

profesionálové, kteří mají zkušenosti s mezinárodními kapitálovými trhy a jsou 

schopní analyzovat riskantnost celé operace a využít všechny možné rozdíly 

v národních legislativách ve svůj prospěch. Umí využít všechny různé finanční a 

investiční instrumenty a instituce, kde budou moci provést své investice bez 

zbytečných otázek o původu peněz a požadavků na identifikaci. Tzv. „offshore 
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centra“ většinou nejsou dost velké na to, aby v nich mohlo být obrovské 

množství ilegálních výnosů investováno, a slouží proto většinou jako kanál pro 

investice v jiných ekonomikách. (Tanzi, 1996) 

Peter Quirk ve své studii „Macroeconomic Implications of Money 

Launderng“13 shledává, že množství propírání peněz v ekonomice má značný 

vliv na určení peněžní rovnováhy. 

Prvním z důvodů je významné narušení efektivní alokace zdrojů, o čemž už 

jsem se zmiňovala několikrát. Alokace zdrojů, která je efektivní pro jedince, 

koresponduje se společenskou efektivitou pouze tehdy, jestliže externality 

ekonomické činnosti a tržní selhání jsou zanedbatelná. Což není v žádném 

případě stav, ke kterému by docházelo při praní peněz v ekonomice. V tento 

moment nezapomínejme, že nejen samotné praní peněz, ale též samotná 

kriminální činnost, k jejímuž fungování je zapotřebí, významně narušuje vztahy 

ve společnosti a podkopává společenský blahobyt. 

Empirické zkoumání o ověřování vlivu praní peněz na světovou ekonomiku 

není jednoduché. 

„Praní peněz je definováno jako utajovaná aktivita a z toho důvodu není 

přímé pozorování makroekonomy nebo statistiky možné.“ (Quirk, 1996, s. 3) 

Nicméně přesná statistika o objemu praní špinavých peněz v ekonomice by 

byla zřejmě hrozivá, pokud by existovala. 

„Na konferenci o praní špinavých peněz, která se nedávno konala 

v Boudewij Verhelst, belgičtí experti zhruba odhadovali, že každoročně kolují po 

zeměkouli špinavé peníze v hodnotě 500 mld. USD…Avšak podle jiného odhadu, 

provedeného britskými orgány činnými v trestním řízení dosahují 500 mld. USD 

špinavé peníze pouze z drog, přičemž sumy pocházející z podvodů, krádeží a 

dalších trestných činů jsou ponechány vlastní fantazii všech zúčastněných...Pro 

Charlese Intriaga, vydavatele informačního bulletinu Money Laundering Alert, 

jsou i tyto odhady příliš nízké…Pan Intriago se domnívá, že každoročně se 

                                                 
13 Viz. lit. [38]   

 - 77 -



Etické kodexy a normy v bankovnictví                              

properou špinavé peníze v hodnotě 1 bilionu, což je dvakrát více, než odhadují 

belgičtí experti.“ (Skalová, 1996, s. 5, 6) 

MMF dokonce odhaduje agregátní objem praní peněz na něco mezi 2 a 5 % 

světového HDP, což by znamenalo (za rok 199614) něco mezi 590 a 1 500 

miliardami USD. (LO, 2005, s. 13) 

Quirkovy ekonometrické rovnice a výzkumy ukazují pojítko mezi zločinem a 

peněžní poptávkou. Elasticity z rovnic předkládají, že desetiprocentní nárůst 

zločinnosti vede k desetiprocentnímu poklesu peněžní poptávky po oběživu. 

To je jen příklad přímého makroekonomického efektu zapříčiněného 

přítomností zločinu a legalizace jeho výnosů na ekonomiku, kterých by bylo 

zřejmě tolik, kolik ekonomických ukazatelů by bylo zkoumáno. Praní peněz 

způsobuje též obtížnější (a často nesprávné) odhady v makroekonomických 

statistikách, změny v poptávkách a volatilitu v měnových kurzech a úrokových 

mírách (důsledek neočekávaných mezinárodních převodů zdrojů). 

Kromě přímých efektů ovlivňuje praní peněz ekonomiku také nepřímo. 

Jedním z nebezpečí je efekt nakažení legálních transakcí. Když je určitá 

transakce například určitou skupinou lidí náchylná a často používaná k praní 

peněz, automaticky tak podezření z nelegálnosti přechází i na ty jednotlivé 

transakce, které jsou v pořádku. Souvisí to s narušením důvěry ve finanční 

systém obecně, které je vždy problémem. 

Dalším, celkem skrytým problémem, je ztráta na daních. Peníze, které 

pochází z nelegálních činností, samozřejmě nejsou evidované a tím pádem ani 

zdaněné a přispívají tak k dalším ekonomickým distorzím. 

Jako příklad nepřímého efektu, tentokrát ne zcela ekonomického, ale 

celospolečenského, je ztráta respektu z právního systému a zákonů. Pokaždé, 

když dojde k porušení zákona a nedostaví se důsledky, zdá se snazší a lákavější 

ho porušit znovu. Na druhé straně barikády, u lidí, kteří zločin nepáchají, pak 

zase dochází k narušení důvěry ve schopnost státu je ochránit. (Quirk, 1996) 

                                                 
14 Rok 1996 uváděn pro porovnání s předchozími odhady. 
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Pravděpodobně největší a možná jediný důležitý problém v otázce boje proti 

praní špinavých peněz jsou stále významné rozdíly v kontrolách a regulacích 

uplatňovaných různými státy. V jejich důsledku je mezinárodní prostor pro 

investování stále nevyvážený a nekontrolovatelný. Tok kapitálu za účelem 

„proprání“ pak nesleduje indikátory rozdílů v mírách návratnosti nebo 

úrokových měr, ale spíše rozdílů v kontrolách a regulačních nařízeních.  

Na straně morální je problém u některých zemí, které v honbě za přílivem 

zahraničního kapitálu jsou ochotny potlačit morální hodnoty a nevšímat si 

pravděpodobného původu těchto investic.  

„Některé země otevřeně sázejí na přilákání kapitálu pocházejícího z praní 

špinavých peněz. Např.Seychelské ostrovy schválily v loňském roce zákon, který 

poskytuje imunitu proti téměř veškerému stíhání pro ty, kdo zde investují 10 mil. 

USD; dostane se jim rovněž vládní podpory, a dokonce osvědčení podepsaného 

prezidentem.“ (Skalová, 1996, s. 6) 

Je tedy vidět, že etická stránka obchodování je většinou úzce spojena 

s ekonomickou výhodností, což nepovažuji za náhodu. Velmi často, když je 

nějaký jev v rozporu s etickými normami naší společnosti, snižuje efektivitu 

současného ekonomického systému a naopak. 

4.6.2 Mezinárodní spolupráce 

Z předchozí části, která se zabývala praním peněz, je více než zřejmé, že jde 

o mezinárodní problém. Je nemyslitelné, že by mohl být řešitelný na národních 

úrovních, a proto také vznikly různé organizace, jejichž cílem je zkvalitnění 

mezinárodní spolupráce k potlačení legalizace výnosů z trestných činností. 

První zemí, která stanovila praní peněz jako trestný čin, byly ne náhodou 

Spojené státy. Stalo se tak v roce 1986, kdy byl přijat Zákon o potírání praní 

peněz (Money Laundering Control Act), umožňující uvalit na viníka až 

dvacetileté odnětí svobody. 

O dva roky později, v prosinci 1988, byl přijat soubor zásad v Basileji, a to 

Komisí pro bankovní předpis a kontrolu skupiny deseti nejvyspělejších států 

(Belgie, Francie, Itálie, Japonsko, Kanada, Německo, Nizozemí, Švédsko, 
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Švýcarsko, USA). Už podle označení, „Basilejské zásady prevence proti praní 

špinavých peněz“ se přijaté zásady zabývají prevencí bankovního systému proti 

kriminálnímu zneužití za účelem praní peněz. Jde o několik doporučení, která se 

týkají vytvoření systému v oblastech identifikace zákazníka, dodržování zákonů, 

spolupráce s orgány trestného řízení a kontroly těchto zásad. (Kubsa, 1995) 

Prvním důležitým krokem k mezinárodní spolupráci pro Českou republiku na 

tomto poli bylo podepsání Úmluvy o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci 

výnosů ze zločinu (tzv. Štrasburská úmluva). Od roku 1997 tak byl České 

republice umožněn bezproblémový přístup k výměně informací o subjektech 

v rámci finančních institucí signatářských zemí. 

V roce 1998 byl založen Finanční akční výbor proti praní peněz (Financial 

Action Task Force on Money Laundering - FATF) jako mezinárodní organizace 

hodnotící boj proti praní peněz a financování terorismu. O rok později vydal tzv. 

Čtyřicet doporučení, která byla v roce 2003 revidována podle předcházejících 

zkušeností a byla přidána doporučení ohledně boje proti terorismu (poslední, 

deváté, v roce 2005). Ačkoli Česká republika projevila zájem stát se členskou 

zemí FATF už v roce 1998, doposud se tak nestalo15. Jednou z činností FATF je 

například i vydávání seznamů nespolupracujících zemí a teritorií. Například 

v roce 1996 odsoudil legislativu Seychelských ostrovů v mezinárodní tisku a 

vyzval finanční instituce k opatrnosti ohledně transakcí se společnostmi a 

bankami se sídlem na ostrovech. Má ale pravomoci i k drastičtějším opatřením. 

Může například se zemí, která se proviní, přerušit obchod nebo požadovat na 

každou transakci souhlas vlády. (Skalová, 1996) 

"Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz", tzv. 

"Moneyval (PC-R-EV)" byl vytvořen v roce 1998 při Radě Evropy. Zřejmě tak 

trochu doplňuje FATF, neboť jeho členy jsou ti členové Rady Evropy, kteří 

nejsou členové FATF, a také organizuje vzájemná ohodnocení členských zemí 

v boji proti praní peněz. Česká republika prošla již třemi koly hodnocení, 

posledním v roce 2005. 

                                                 
15 Členskými státy nejsou ani ostatní členové EU. 
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Pozadu v boji proti praní peněz nezůstaly ani organizace, jako jsou Světová 

banka a Mezinárodní měnový fond. Společně pořádají po celém světě 

konference a semináře zabývající se touto problematikou a vydaly Metodologii 

boje proti praní peněz. 

Pod Evropskou komisí, která se samozřejmě do boje také musí zapojit, 

pracuje „Výbor pro prevenci praní peněz a financování terorismu", který se 

schází několikrát ročně. 

I přes pokroky, které organizace typu FATF vykonaly, jsou stále v systému 

velké nevýhody. Nejvýraznější z nich je neúplná participace všech zemí. Dokud 

nebudou zapojeny všechny země, budou na systému parazitovat černí pasažéři, 

kteří využívají komparativní výhodu proti státům, jež omezující pravidla přijaly. 

(Lit. [47]) 

Zákon ČR č 61/1996 Sb. vychází ze směrnice Rady ES č. 91/208/HS a je 

doplňován vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 183/1996 Sb. o plnění 

oznamovací povinnosti finančními institucemi. Legislativa tvořící ochranná 

opatření proti praní peněz se vztahuje na všechny finanční instituce, tj. banky, 

investiční společnosti a fondy, penzijní fondy, obchodníky s cennými papíry, 

pojišťovny, střediska cenných papírů, herny, kasina, sázkové kanceláře, atd. 

Zákon zahrnuje praní peněz jako legalizaci z jakékoli trestné činnosti, kromě 

daňových úniků, které jsou řešeny zvláštním zákonem. Identifikační povinnost 

vzniká automaticky, jestliže účastník převádí nebo manipuluje s částkou 

přesahující danou hranici. (Sloupenský, 1997) 
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5. Etické kodexy 
Etika má své kořeny ve velmi dávných dobách. Lidé se už tehdy snažili dát 

svému společenství určitá pravidla a hodnoty ohledně toho, co je „dobré“, tedy 

etické a co je „špatné“, tedy neetické. Čím vyšší byly nároky na splnění 

morálních norem dané společnosti, tím pravděpodobnější bylo, že někteří lidé 

před touto zkouškou neobstojí16. Těžko říci, zda v dřívějších dobách byly etické 

normy přísnější než dnes, ale jedno je jisté. Už tehdy měla společenství své 

„strážce“ morálky. Od těch nestarších dob, kdy lidé uctívali různá božstva, až po 

doby ne tak vzdálené, kdy tuto úlohu v evropských zemích plnilo z velké části 

křesťanství. Náboženství, ať už v jakékoli formě, vždy dávalo vodítko co je 

„správné“ a co „správné“ není. 

Naší společnost, která už se od striktního náboženství z velké části 

odpoutala, se svým způsobem tohoto morálního vodítka zřekla. V žádném 

případě to neznamená, že z ní vymizela morálka, ale pro člověka se tak stává 

dodržování morálních norem obtížnější. 

Osobnostně pevně formovaný jedinec neumí žít bez jisté vlastní filosofie a 

hierarchie etických norem, takže i ateista je v určitém slova smyslu věřící. 

Věřící ve svého vlastního Boha, kterého nosí uvnitř sebe – jako všudypřítomnou 

a neoddělitelnou součást vlastního já. (Rákay, 2000) 

Musí si své morální hodnoty vybudovat sám a sám si je také střežit. To není 

lehká úloha, svým způsobem je to celoživotní záležitost. A proto si naše 

společnost pomáhá svými vlastními pomůckami, které v tomto smyslu nahrazují 

úlohu strážce morálního chování. Mezi takovéto pomůcky řadím i etické 

kodexy, které se začaly rozvíjet především ve sféře podnikání.17 

V poslední době se zdá, že obliba a využití etických kodexů stoupla ve všech 

odvětvích. Nejen v bankovnictví, i když kodex bankovní etiky je pravděpodobně 

nejznámější, ale také v úřední oblasti správy, v některých podnicích, atd. Zhruba 

                                                 
16 Pod vyššími nároky na dodržení morálních hodnot si představuji takové nároky, při jejichž plnění 

člověk pociťuje větší míru nespokojenosti a přemáhání. 
17 Ale nejen v ní, neboť své  „kodexy“, ať už se nazývají jakkoli, mají např. i lékaři, právníci, atd.  
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90% všech amerických firem a polovina velkých britských firem používá podrobné 

etické kodexy. (Bohatá, 1997) 

5.1 Účely etického kodexu 

Čím by mohl být tento trend vysvětlen? Vydání etického kodexu může být 

signál veřejnosti, zákazníkům, obchodním partnerům a všeobecně celému okolí 

firmy18 o jejích zásadách a způsobech obchodování. Může to také být interní 

způsob firmy, jak se ujistit, že zaměstnanci a jednotlivé orgány budou dodržovat 

potřebné zásady a internalizovat si firemní politiku. Ve finálním důsledku oba 

tyto aspekty hrají roli a firma aplikující zásady etického kodexu je snáze 

akceptovatelná společností, ve které funguje, což bývá často zásadním kamenem 

úspěšného podnikání. Také fakt, že etické kodexy většinou svým obsahem 

přesahují legislativní rámec zákonů, odůvodňuje jejich potřebu a užitečnost. 

Zákony, které jsou nastaveny na řešení globálních a univerzálních problémů, 

neposkytují firmám dostatečné vodítko, jak zabezpečit správné a rovné jednání 

mezi zájmovými skupinami. (Bohatá, 1997) 

Na druhou stranu existují také námitky proti etickým kodexům. Podle mého 

mínění ale nepřevažují nad hypotetickými výhodami, které kodexy mohou 

přinést. Rozhodně nepopírám názor, že chování jednotlivců je ovlivňováno 

hodnotami osvojovanými od dětství, podle toho jak a kde byl každý 

vychováván. V tomto případě ale vydání a dodržování etického kodexu ničemu 

a nikomu uškodit nemůže. V nejhorším případě se může stát bezpředmětným a 

zbytečným. V lepších případech pomáhá. Přinejmenším může sloužit jako 

„berlička“ pro dodržování morálního statusu v nestandardních a nátlakových 

situacích. 

5.2 Etický kodex ČBA 

Etický kodex přijatý Bankovní asociací se v podstatě neliší od jiných 

bankovních kodexů. Jeho obsah je rozdělen do čtyř oblastí, podle skupin, o 

                                                 
18 Firmou je myšlen subjekt, který aplikuje určitý etický kodex. 
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jejichž interakci pojednává. Jde o obecné zásady chování bank, vztahy 

pracovníka k bance, v níž je zaměstnán, vztahy pracovníka banky ke klientele a 

vztahy bank navzájem. Vzhledem k současným problémům okolo vztahu 

bankovních politik (především cenových) vůči klientele se zaměříme na tuto 

část. 

Na konci roku 2005 byl Českou bankovní asociací vydán již zmiňovaný 

standard č. 19/2005. Jde o etický kodex chování mezi bankou a klienty, který 

byl vytvořen jako reakce na současné problémy vztahů bank a jejich klientely. 

V následující části bych chtěla okomentovat jeho vybrané body, které 

významnějším způsobem mění (a nebo by změnit mohly) dosavadní situaci. 

2.1.5 Banka informuje klienta ještě před uzavřením smlouvy, že v souladu s 

platnými právními předpisy má klient právo odmítnout zasílání reklamy a že tak 

může učinit při podpisu dané smlouvy i kdykoli během trvání smluvního vztahu s 

bankou. 

Tento bod byl reakcí na stále větší objemy reklam zasílaných jak spolu 

s měsíčními výpisy z účtů, tak elektronicky se službami internetového 

bankovnictví. Nebylo výjimkou, že spolu s jednostránkovým výpisem 

s položkami o pohybech na účtu přišlo více stránek nabízející různé bankovní 

produkty. Zasílání reklamy samo o sobě není nic škodlivého a já hlavní přínos 

tohoto bodu vidím v rozšíření rozhodovací svobody a komfortu klientů. 

V oblasti zasílání reklam elektronicky má tento bod ještě větší efekt, než formou 

poštovní. V době, kdy nevyžádaná elektronická pošta nabývá na objemech, by 

mohla být úleva od nechtěné bankovní reklamy velmi citelná. Na druhou stranu 

je třeba zmínit, že podle průzkumu ČBA (lit. [46]) nevyžádané informace od 

bank vůbec nevadí plné pětině obyvatel, čtvrtině obyvatel pak spíše nevadí, 

jedno je to 40 % obyvatel a pouze 14 % uvedlo, že jim nevyžádané informace 

vadí. Z těchto 14 % to velmi vadí pouhému jednomu procentu. Proto se není co 

divit, že téměř polovina obyvatel nikdy žádné informace předem neodmítla. 

Očividně tedy nevyžádané informace nejsou palčivým problémem českého 

bankovnictví. Co vidím jako negativum je fakt, že každý desátý člověk, který 

informace odmítl, je stejně obdržel. Trochu zvláštní mi přijde, že téměř polovina 
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dotazovaných lidí uvedla, že s nevyžádanými informacemi nemá žádné 

zkušenosti. Přičítám to tomu, že si snad mnohokrát připojených informací 

nevšimnou, nebo si ani neuvědomí, že jde o nevyžádané informace. To jsou 

ovšem jen mé dohady. 

2.1.6. Vybrané typy finančních produktů budou v rámci jejich nabídky a 

poskytování klientům popsány přehlednými infolisty, které budou obsahovat 

základní informace o podmínkách, cenách a rizicích příslušného produktu. 

Bod 2.1.6. je proti předcházejícímu bodu už významnější a konkrétně se týká 

využívaných služeb. Je reakcí na informační, lépe řečeno znalostní asymetrii 

mezi bankou a klientem. Banka coby profesionál vstupuje do obchodního vztahu 

s klienty, kteří mohou být ve finančním oboru naprostými laiky. Tímto 

nepoměrem se klient dostává do obrovské komparativní nevýhody, která pro něj 

sice nemusí, ale také velmi snadno může znamenat velké ztráty. Kodex tímto 

bodem dává klientům větší možnost se aspoň částečně vyrovnat s vědomostním 

nepoměrem sil a lépe a snadněji se orientovat v nabízených produktech. 

V průběhu následujících měsíců po vydání Standardu č. 19/2005 bude po 

spolupráci Expertní skupiny ČBA a Ministerstva financí zveřejněno, kterých 

produktů se tento závazek týká.  

2.1.7. Banka poskytne klientovi informace o pojmenování a přehledných 

definicích základních operací, které nejsou předmětem produktové diferenciace. 

Tento závazek je obdobou předcházejícího bodu 2.1.6., pouze se informace 

týkají místo produktů bankovních operací. Kterých konkrétně, to má opět 

rozhodnout Expertní skupina ČBA spolupracující s Ministerstvem financí po 

konzultaci s Úřadem na ochranu hospodářské soutěže. 

2.2.2 Banky vhodným způsobem informují své klienty o změnách všeobecných 

obchodních podmínek a jiných obchodních podmínek, které u svých jednotlivých 

služeb a produktů uplatňují, a to v dostatečném časovém předstihu, nejméně 

však 30 dní před datem účinnosti takových změn, aby klienti měli možnost zvážit, 

zda a jak budou v této lhůtě na nové podmínky reagovat. 

Tento bod má charakter čistě informační. Je sice pravda, že klient má 

zaručených nejméně třicet dní na zvážení svého postupu v reakci na změnu 
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oznámenou bankou, ale z mého pohledu to zásadní problém moc neřeší. 

Dostávám se totiž znovu k nemožnosti jakkoli diskutovat, vyjednávat, měnit 

nebo ovlivňovat bankovní podmínky obchodního vztahu. Tento bod tedy 

garantuje klientovi určitou dobu na rozmyšlení, zda změny přijmout, nebo od 

banky odejít. Je sice pravda, že ještě existuje možnost změnit využívané 

produkty, ale to je možné pouze za určitých okolností. 

2.3.1 Klient má právo na informaci o tom, v jakých termínech i jak často 

jsou účtovány jednotlivé poplatky, v jakých termínech banka provádí přijaté 

platební příkazy i požadavky na provedení jiných transakcí apod. Klient má 

právo na to, aby mu banka tyto informace poskytla ještě před uzavřením 

smlouvy o otevření/vedení účtu i jiné příslušné smlouvy. 

Zde je už řešena problematika poplatků, která vlastně byla prvotním 

impulsem k nespokojenosti klientů a následně různých organizací i vlády. 

Možná, že se tento bod zdá nedůležitý nebo povrchní, ale v podstatě je důležitý 

dost. Spolu s bodem 2.4.3. (viz dále) vnáší světlo mezi poslední řádky každého 

výpisu, kde je změť různých drobných poplatků, v nichž se průměrný klient 

neorientuje a nerozumí jim. Vedle rušení a snižování ostatních poplatků sice 

stojí oba body trochu stranou pozornosti, což jim ale neubírá na hodnotě, 

protože vnáší do cenové problematiky tolik potřebnou transparentnost.  

2.3.2 Klient má právo na pravidelnou informaci o pohybech na svém účtu. 

Tato informace bývá většinou poskytována prostřednictvím výpisu z účtu, 

přičemž záleží na klientovi samotném, aby si z nabídky dané banky zvolil, jakou 

formou a v jakých intervalech chce být o pohybech na svém účtu informován. 

Nabídka banky co se týče formy a frekvence poskytování výpisu z účtu může být 

limitována podmínkami, které souvisí s dalšími poskytovanými službami (např. 

vydáním platební karty). 

Formálně je toto právo velmi hezké, ale spíše jde jiným směrem, než by 

klienti potřebovali. Nemyslím si, a také jsem od nikoho neslyšela, že by snad 

byl problém s tím, že by banka neposílala výpisy. Spíše naopak. Pokud má 

někdo problém s výpisy, je to s jejich posíláním a s tím spojenými vysokými 

poplatky za jejich zasílání. Lidi rozčiluje, že nemohou výpisy odmítnout a 
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vyhnout se tak poplatkům, které dosahují řádově sta ročně. O právu odmítnout 

výpisy neříká Kodex chování mezi bankou a klienty nic, a to tak zůstává čistě 

v pravomoci jednotlivých ústavů. 

2.3.4 Ještě před uzavřením smlouvy o otevření/vedení účtu i jiné příslušné 

smlouvy má klient právo požadovat informaci o tom, jakým způsobem je možné 

uvažovaný smluvní vztah ukončit, jaký bude postup banky v případě, že smlouva 

bude ukončena ze strany klienta. 

Pravděpodobně nejožehavější téma – zrušení účtu a přechod k jiné bance je 

v bodě 2.3.4 řešeno nekonfliktně. Na jedné straně ukládá bankám povinnost 

vyložit karty na stůl a umožňuje tak klientům vstoupit do kontraktu po zvážení 

oznámených podmínek ukončení spolupráce. Na druhé straně neomezuje banky 

jakýmkoli způsobem ve zpoplatnění zrušení účtu či služeb. Naštěstí to zřejmě 

ani nebude třeba, neboť se zdá, že po mediálním tlaku k tomuto kroku banky 

přistoupí samy. 

2.3.5. Jestliže se klient rozhodne zrušit stávající a zřídit si nový účet u jiné 

banky, má právo na přiměřené informace a rady jak postupovat k usnadnění 

úkonů, které jsou zapotřebí při přechodu od jedné banky k druhé. 

Svým obsahem a významem spadá bod 2.3.5 klasickým způsobem do 

etického kodexu. Neřeší konkrétní detaily ukončení kontraktu ani jeho 

zpoplatnění, ale ukládá bance povinnost chovat se k protistraně jako ke „svému 

klientovi“ s patřičnou péčí, loajalitou a servisem od začátku až do úplného 

konce. Splňuje parametry dokonce i pro ty, kteří „morálním chování“ přiřazují 

nutnost jakéhosi sebezapření, ústupku nebo citové/finanční újmy. Samozřejmě, 

že pro banku tato situace, kdy usnadňuje klientovi přechod ke konkurenci, 

nepřinese žádný užitek. Ale v tom je právě kouzlo a poslání etického kodexu, 

kdy svým „povinnostním charakterem“ usnadňuje pracovníkům správné 

rozhodnutí a vede je. 

2.4.2 Klient má právo na to, aby mu banka k uzavírané smlouvě přiložila 

část i výňatek ze sazebníku, který obsahuje aktuálně platné ceny služeb, které 

jsou pro daný smluvní vztah relevantní. 
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Bod 2.4.2 je také reakcí na jeden z požadavků Ministerstva financí na větší 

srozumitelnost a snazší orientaci v cenové politice banky. Klient, který nepřijde 

často a nebo vůbec ne do styku s bankovní a finanční problematikou, se může 

v systému zpoplatnění všech produktů a služeb banky lehce ztratit. Zúžením 

cenových informací na pouze relevantní služby a produkty dojde pro klienta 

k zpřehlednění a větší srozumitelnosti. 

2.4.4 Počínaje přistoupením k tomuto Standardu udržuje banka vnitřní 

databázi svých sazebníků a na žádost klienta poskytne informaci o tom, jaké 

ceny za konkrétní služby uplatňovala v tom kterém minulém období od 

přistoupení k tomuto Standardu, i mu umožní do dříve platného sazebníku 

nahlédnout (např. elektronicky i na pobočce banky). 

Tento bod je opět zlepšením podmínek pro klienty, které nepřináší sice 

žádnou převratnou změnu, ale individuálně a příležitostně může velmi pomoci. 

Využít by ho mohly převážně podnikatelské subjekty, které by potřebovaly 

zpětně dohledat své finanční záležitosti, popřípadě vyřídit zpětná potvrzení, atd. 

2.4.5 Banky informují své klienty o změnách sazebníků vhodným a 

transparentním způsobem a v dostatečném časovém předstihu, nejméně však 30 

dní před datem účinnosti takových změn, aby klienti měli možnost zvážit, zda a 

jak budou v této lhůtě na nové podmínky reagovat. 

Tentokrát jde o obměnu bodu 2.2.2, která je pouze citlivější, a to z důvodu 

samotné její podstaty. Na rozdíl od všeobecných podmínek zde jde o změny 

cenové, které se běžného klienta dotýkají více a citlivěji. Význam ale zůstává 

stejný, a tím je nemožnost cenové podmínky přímo ovlivňovat či dojednávat. 

Obsah bodu 2.4.5 tak zůstává na úrovni informační.  

Ostatní sekce Standardu č. 19/2005, jako jsou zacházení s informacemi o 

klientech, pomoc banky v případě mimořádných situací a postup banky 

v případě prodlení klienta, se vesměs týkají služeb pracovníků osobně, jejich 

povinnosti vyslechnout klienta a poskytnout mu odbornou a individuální pomoc.  

Kodex chování mezi bankami a klienty není pouze jednostranný, definuje 

také práva banky vůči klientům a věnuje pozornost řešení sporů mezi bankou a 

klientem. 
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K tomuto etickému kodexu zbývá dodat ještě jedna informace, a to snad ta 

úplně nejdůležitější. Tou je otázka, zda a jak bude tento Standard dodržován. 

Pochybuji totiž o tom, že bez hrozby dozoru a sankcí by banky jednaly v jeho 

souladu. To by totiž bylo reálné pouze tehdy, pokud by v bankách (od té nejnižší 

až po tu nejvyšší úroveň zaměstnanců) byly tyto morální hodnoty pevně 

zakořeněny a internalizovány. Jenže tak to není, protože to by pak býval žádný 

Kodex chování mezi bankami a klienty nepotřeboval vzniknout. 
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6. Závěr 
Otázka etické vyspělosti finančního sektoru je poměrně složitá problematika. 

Například v samotném faktu, že banky mají v posledních několika letech 

enormní zisky, bych osobně neviděla zásadní problém. Zisk je neodmyslitelnou 

a hlavně velmi důležitou hnací silou ekonomiky, není na něm nic špatného. 

Etickou otázkou se stávají spíše pohnutky, způsob a cesta, jakou byl tyto zisky 

získány a jak ovlivňují vztahy mezi institucemi a společností. 

V prvé řadě bych zdůraznila, že se nehodlám pasovat do role toho, kdo může 

určovat, jaké chování je nebo není morálně na výši. Snad jsem v předchozím 

textu jasně vyjádřila svůj názor, že to ani dost dobře nelze učinit. Posuzování 

morálního statusu závisí nejen na čase, ale také na místě a okolnostech. Co 

mohlo být morálně úctyhodné v patnáctém století v Evropě, nemusí být morálně 

obhajitelné v současné době například v některé z afrických zemí. 

Zastávám názor, že morální vyspělost bankovního sektoru v ČR by mohla a 

možná měla být hodnocena podle toho, jak spokojeni jsou její klienti, tedy 

většina obyvatel ČR. Z osobních zkušeností bohužel musím říci, že klienti 

spokojeni nejsou, a to převážně s bankovními poplatky, s podobnou politikou 

bank a příliš dominantním postavením bank při jednání s drobnými klienty. 

V práci věnuji čas veřejnému průzkumu a zpracovala jsem otázky, které jsou 

relevantní pro vnímání bankovních služeb (a bank celkově) bankovními klienty. 

Z průzkumu je patrné, že tyto nálady ve společnosti skutečně panují a existuje tu 

tedy určité vakuum, které není pokryto ani legislativními nebo regulativními 

omezeními, ale ani není dostatečně morálně internalizováno v chování 

bankovních institucí. Průzkum bohužel také prokázal, že čeští občané nejsou 

dostatečně finančně vzdělaní a o to těžší pro ně je situaci změnit vlastními 

silami. Někdy neznalost bankovní problematiky a finančního podnikání zvyšuje 

jejich nespokojenost neoprávněně. V těchto případech by podle mého názoru 

měla např. Česká bankovní asociace – jako zástupce všech bank – provést 

opatření, která by klienty patřičně informovala a zabránila tak nemístné 

nespokojenosti šířící se společností. Jedním z možných řešení by mohl být např. 

kvalitnější program „Social Corporate Responsibility“, díky němuž by banky 
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měly možnost se prezentovat v příznivějším světle a vybudovat si kvalitnější 

vztah s klienty. 

V mé práci (konkrétně na případu z loňského roku) dokazuji, že v případech, 

jako je například tento, může státní dohled a regulace situaci zlepšit. Těžko říci, 

jak moc byly tlaky Bohuslava Sobotky v čele Ministerstva financí ČR 

oprávněné, ale těžko jim ubrat finální účinnost. Bezesporu to byla hrozba státní 

regulace, která donutila banky přistoupit k samoregulačnímu opatřením ve 

formě kodexu. 

Otázkou je, jak moc může být takový kodex efektivní. Na jednotlivých 

bodech je patrná snaha se věnovat konkrétním problémům, ale spíše obecně. 

Každopádně nemohou pokrýt tyto problémy celistvě, pokud banky nebudou 

samy chtít a především pokud tak nebudou chtít činit její zaměstnanci. Etické 

kodexy, a podobným způsobem také regulace, by měly napomáhat dodržování 

určitých norem. V žádném případě nepokrývají ani etické kodexy ani regulační 

pravidla celou oblast bankovního podnikání. To ale není jejich nedostatek. Za 

prvé to není možné, za druhé by to nemělo být nutné a za třetí to není ani jejich 

účel. V úvahu by se měl brát jejich smysl a poslání, ne jejich přímě znění. Proto 

nedostatky etických kodexů a regulace neospravedlňují neetické jednání, ale 

také není v jejich silách neetické jednání jednoznačně vymýtit. 

O problematice bankovního tajemství se vedou spory už léta. Je to jeden 

z těch morálních otazníků, nad kterými nelze vynést jednoznačný rozsudek. 

Těžko někoho obvinit, že jeho motivy dodržování bankovního tajemství 

neplynou z přesvědčení o základních hodnotách lidské svobody každého 

jednotlivce. Na druhou stranu priority jsou dané a argumenty předložené v této 

práci mluví ve prospěch spíše ekonomických motivů. Nicméně rozdílné přístupy 

k dodržování bankovního tajemství by nebyly takovým problém, kdyby nebyly 

úzce provázány s úspěšností globálního boje proti praní špinavých peněz. Míra 

dodržování bankovního tajemství tak nadále nezůstává pouze lokálním 

specifikem a národní záležitostí, ale celosvětovou součástí systému budovaného 

na ochranu proti legalizaci výnosů z kriminálních činností. 
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Kromě politických a mocenských tlaků v této problematice je nemalým 

problémem také otázka financování ochranných systémů a technologií. Nicméně 

v tomto směru dochází k nemalým investicím. Například bostonská poradenská 

společnost Celent Communications odhaduje, že „finanční společnosti v Evropě 

a Americe vydaly jen loni více než 5 mld. USD na řešení problému praní 

peněz.“ (Machala, 2005, s. 10) 

Otázkou zůstává, zda spojené síly silných ekonomických států budou 

schopny vyvinout patřičný tlak, potřebný k nutné harmonizaci pravidel, která 

jediná má potenciál omezit praní peněz.  
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8. Přílohy 

8.1 Příloha 1 - Kodex bankovní etiky 

Obecné zásady chování bank  

• Banka přísně respektuje zásadu důvěrnosti ve finančních záležitostech 

svých současných, minulých i budoucích klientů. To zahrnuje též zásadu 

nezveřejňování či nesdělování třetí straně údajů o účtech svých klientů, jejich 

názvů, jmen, adres. Výjimkou z této zásady jsou případy, kdy banka je povinna 

údaje poskytnout na základě zákona, či v zájmu ochrany a bezpečnosti 

bankovních transakcí a případy, kdy poskytnutí údajů se děje na žádost nebo se 

souhlasem klienta.  

• Banka obezřetně přistupuje ke korunovým a devizovým vkladům, u 

kterých nelze bezpečně zjistit jejich původ, resp. jejichž původ je podezřelý. 

Postupuje tak, aby čelila snahám o zakrytí nekalého původu peněz. Obezřetně 

přistupuje ke klientům, kteří vybírají své vklady v nepřiměřeně krátkém 

časovém odstupu od jejich uložení, zvláště jde-li o opakovaný jev a naznačují-li 

další okolnosti, že se může jednat o snahu zakrývat původ peněz.  

• Při sdružování prostředku v zájmu klienta (např. v utváření konsorcií) 

přidržuje se banka stejných pravidel a podmínek, jako ostatní účastníci a 

neprosazuje neoprávněné výhody vůči ostatním účastníkům.  

• V oblasti publicity, v propagační, akviziční a reklamní činnosti 

prezentuje banka své služby odpovědně, seriózně a pravdivě a bez zavádějících 

či zkreslujících informací o službách svých konkurentů.  

 

Vztah pracovníka k bance, v níž je zaměstnán  

• Pracovník banky vykonává svá oprávnění a plní své povinnosti, 

plynoucí z jeho postavení nebo funkce v bance, čestně a svědomitě, v dobré 

víře, s řádnou péčí a v nejlepším zájmu banky.  

• Pracovník banky dbá o prohlubování a zvyšování své odborné a 

jazykové kvalifikace. Své kvalifikace a schopnosti a pracovního potenciálu plně 

využívá v zájmu banky.  

 - 101 -



Etické kodexy a normy v bankovnictví                              

• Pracovník banky se vyvaruje všech činností, které vytvářejí konflikt 

jeho zájmů se zájmy banky. To především znamená, že se zříká činnosti v 

obchodních společnostech, jejichž činnost je nebo může být v rozporu se zájmy 

banky. Samostatně nepodniká s informacemi a výhodami, které získá v bance, v 

níž je zaměstnán. Nevyužívá, bez písemného souhlasu zaměstnavatele, 

materiálního a informačního vybavení banky, v níž je zaměstnán, v soukromém 

zájmu a k soukromé činnosti (např. softwarového vybavení). Pouze se 

souhlasem příslušného vedoucího pracovníka banky může pracovník banky 

přijmout funkci v jiném podnikatelském subjektu vč. členství v jeho statutárních 

orgánech a dozorčích radách, i když činnost tohoto subjektu není v rozporu se 

zájmy banky.  

• Pracovník banky zachovává přísnou mlčenlivost o záležitostech banky, 

v níž je zaměstnán a o záležitostech klientů, o nichž se dozví při výkonu své 

činnosti v bance.  

Ve veřejném vystupování (to znamená např. pro publikační činnosti, při 

poskytování údajů sdělovacím prostředkům a podobně) bude pracovník vždy 

dbát zájmů banky a její obchodní politiky. Informace o vnitřních záležitostech 

banky, o jejích záměrech a strategii bude poskytovat pouze po schválení 

vedením banky, eventuelně po schválení tiskovým tajemníkem, příp. jeho 

prostřednictvím. Pracovník banky se vyvaruje vyjadřování na veřejnosti a ve 

sdělovacích prostředcích, v nichž by byly obsaženy informace o poměrech 

klientů banky, o nichž se dozví v rámci obchodního vztahu banky ke klientovi, a 

hodnocení klientů banky.  

• Pracovník banky nesmí svého postavení v bance využít k přijímání 

nebo vyžadování finančních či věcných výhod od kohokoliv, především od 

obchodních partnerů banky a od konkurentů banky. Rovněž nesmí svého 

postavení v bance využít k nabízení obdobných výhod.  

• Pracovník banky spravuje rovněž své osobní a rodinné záležitosti tak, 

aby nepoškodil pověst banky, v níž je zaměstnán, či nezavdal podnět k 

nedůvěře. 
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Vztahy pracovníka banky ke klientele  

• Pracovník banky uplatňuje zdvořilý, korektní a nestranný přístup ke 

všem klientům. Obchodní jednání musí být vedena slušně, nestranně a podle 

kritérií obchodního zájmu, bez jakékoliv předpojatosti či zvýhodňování, 

plynoucího z osobních motivů pracovníka banky.  

• Pracovník banky poskytuje klientovi úplné, nezkreslené, pravdivé a 

srozumitelné informace, týkající se obchodního vztahu klienta k bance. Dbá, 

aby podmínky a jednání, za nichž je daný klientský vztah uskutečňován, byly 

pro klienta transparentní a srozumitelné.  

• Obdobná pravidla se uplatňují při stížnostech klientů. Pracovník banky 

je povinen stížnost řešit nepředpojatě a seznámit klienta s pravidly a postupy 

uplatňovanými v bance pro řešení stížností.  

• Pracovník banky zachovává důvěrnost informací, spjatých s obchodním 

vztahem ke klientovi.  

 

Vztahy bank navzájem  

• Obchodní soutěž bank navzájem je přístupná pouze na základě nabídky 

vysoké profesionální úrovně a kvality služeb. Za odporující zásadám bankovní 

etiky se považuje podbízení se nepřiměřeně vysokými úroky z vkladů či 

nepřiměřeně nízkými úroky z úvěrů, nebo využívání jiných výhod, vzniklých z 

důvodů tkvících mimo vliv banky. Za odporujícím pravidlům etiky se rovněž 

považuje explicitní poukazování na nedostatky v kvalitě či mezery v nabídce 

produktů jiných bank či obdobné poukazování na personální vybavení jiných 

bank.  

• Obchodní soutěž, akvizice, publicita a reklama bank budou vedeny tak, 

aby nenarušily důvěryhodnost a nepoškodily prestiž komerčních bank jako 

celku.  

• Banky se navzájem zdrží všeho, co by mohlo vést k narušování 

požadavků tohoto etického kodexu v části obecné či v částech týkajících se 

pracovníků.  
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• V personálních záležitostech budou banky postupovat obezřetně tak, 

aby vzájemně nepoškozovaly své možnost vyžadovat od pracovníků dodržování 

etických zásad tohoto kodexu nebo vyvozovat důsledky z jejich nedodržení. 

Především v případech, kdy přecházejí pracovníci z jedné banky do druhé, bude 

banka při přijímání takového pracovníka postupovat s přihlédnutím k okolnosti, 

zda u svého předchozího zaměstnavatele neporušil hrubě etické zásady tohoto 

kodexu.  

• Dodržování tohoto etického kodexu bude sledováno na půdě Bankovní 

asociace a z toho plynoucí závěry či rozpory budou Bankovní asociací řešeny ve 

smyslu příslušných částí Stanov. Stejně tak bude Bankovní asociací v 

přiměřených intervalech posuzována eventuální aktualizace či zpřesnění tohoto 

kodexu.  
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8.2 Příloha 2 – Kodex chování mezi bankami a klienty 

Standard ČBA č. 19/2005 

Kodex chování mezi bankami a klienty - 16/12/2005 

 

PREAMBULE 

Banky sdružené v české bankovní asociaci považují péči o klienta a jeho 

spokojenost za jeden 

z důležitých pilířů své obchodní strategie. Snaha o dosažení vztahu důvěry a 

spolupráce mezi bankou a jejím klientem je ústředním motivem aktivit, které 

banky činí. 

 

Dobrá banka je především spolehlivá banka. Být takovou bankou znamená 

udržovat vůči svým klientům vysoký standard, na který se mohou kdykoli 

spolehnout. Jasně daná pravidla pro navázání vztahů mezi klientem a bankou, 

pro jejich udržování i případné ukončení, mohou sloužit jako konstrukce, na níž 

lze postavit pevné, jisté a oboustranně prospěšné základy. 

 

Banky jsou si však dobře vědomy rozmanitosti spektra svých klientů a 

rozdílnosti v povaze vztahů k jednotlivými typům klientů. Uvědomují si, že tato 

všeobecně uznávaná fakta nabývají na významu zejména v případech, kdy se 

vzájemný vztah mezi bankou a klientem nezdá být úplně vyrovnaný, v 

případech, kdy možnosti a znalosti jedné strany objektivně přesahují možnosti té 

druhé, tedy zejména v jejich vztazích s individuální klientelou. 

 

Bez ohledu na schopnosti každého jednotlivého klienta a okolnosti konkrétního 

obchodního případu je nutné vycházet z toho, že banka coby profesionál jedná s 

klienty, kteří mohou být v oblasti bankovnictví a finančních služeb laiky. Právě 

při vědomí této nevyváženosti je třeba nejen dodržovat pravidla, která jsou pro 

tuto oblast stanovena právními předpisy, nýbrž o těchto pravidlech klienty včas 

informovat a dávat jim konkrétní náplň a smysl. Za tímto účelem jsou členské 
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banky, kromě jiného, připraveny odborně podporovat vzdělávání veřejnosti v 

oblasti bankovního sektoru. 

 

Za účelem dosažení jednotného přístupu členských bank ke specifickému 

postavení individuální klientely a nastavení určitého minimálního standardu 

péče o klienta tohoto typu, vydává Česká bankovní asociace (dále jen "ČBA") 

tento Standard č. 19/2005 (dále jen "Standard"), s tím, že je ponecháno na vůli 

jednotlivých členských bank, zda budou vůči svým klientům uplatňovat 

standard ještě vyšší. ČBA je přesvědčena o tom, že Standard může významným 

způsobem přispět k tomu, že si klienti budou svých práv ve vztahu k bankám 

nejen vědomi, ale budou je také náležitě využívat. 

 

ČBA tímto zároveň vyzývá všechny své členské banky k dodržování Standardu 

(formální náležitosti přihlášení se ke Standardu jsou popsány níže v části 5. 

Standardu) a jeho zapracování do svých vnitřních předpisů. Zároveň ČBA 

bankám doporučuje, aby o tomto svém kroku náležitě informovaly své klienty a 

širokou veřejnost. 

 

ČBA bude průběžně monitorovat uplatňování Standardu. ČBA je připravena 

Standard v případě potřeby a na základě vyhodnocení jeho účinnosti 

aktualizovat. První hodnocení účinnosti Standardu a jeho uplatňování bude 

zahájeno v polovině roku 2006 a poté jej bude ČBA provádět nejméně jednou za 

dva roky. 

 

1. ÚVOD 

1.1 Pro potřeby Standardu je pojem klient používán k označení zákazníka 

banky, který je fyzickou osobou, jež do vztahu s bankou nevstupuje za účelem 

či v souvislosti s uskutečňováním podnikatelských aktivit. 
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1.2 Na činnost bank se obecně vztahuje celá řada právních předpis Evropského 

společenství, z nichž některé jsou pouze doporučujícího charakteru, některé jsou 

závazné přímo a jiné prostřednictvím české legislativy. 

 

1.3 Vzájemné vztahy bank a jejich klientů a jejich práva a povinnosti jsou 

upraveny v české legislativě, především v zák. č. 513/1990 Sb., obchodním 

zákoníku, v platném znění; zák. č. 40/1964 Sb., občanském zákoníku, v platném 

znění; zák. . 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění; zák. č. 124/2002 Sb., o 

platebním styku, v platném znění; zák. č. 61/1996 Sb., zákoně o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění 

souvisejících zákonů, v platném znění; zák. č. 229/2002 Sb., o finančním 

arbitrovi, v platném znění; zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v 

platném znění; a v dalších právních předpisech. 

 

1.4 Některé vztahy mezi bankou a klientem mohou spadat také pod ustanovení 

zákona zák. č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání 

spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 91/1986 Sb., v platném znění a 

zákona 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a jiné naopak pod 

ustanovení zák. č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního 

spoření a o změně a doplnění zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb.  

 

1.5 Kromě právně závazných norem, se však banky dobrovolně přihlašují i k 

dalším pravidlům, která jsou přijímána ve formě kodexů, doporučení či 

minimálních standardů a která obecně slouží k zakotvení určitých etických 

zásad, k zajištění větší transparentnosti a přehlednosti a k celkově lepší úrovni 

poskytovaných služeb v bankovním sektoru. 

 

1.6 Banka, která se přihlásí ke Standardu, se zavazuje k následujícímu: 
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1.6.1 Banka bude odpovídajícím způsobem informovat klienta či potenciálního 

klienta o tom, že se přihlásila k dodržování Standardu a o tom, kde je možné se 

seznámit s jeho obsahem. 

 

1.6.2 Je-li banka poskytovatelem úvěrů na bydlení, bude klienta či potenciálního 

klienta odpovídajícím způsobem informovat také o tom, zda se přihlásila k 

dodržování Standardu ČBA č. 18/2005 - Zásady poskytování předsmluvních 

informací souvisejících s úvěry na bydlení a ke Kodexu o poskytování 

předsmluvních informací souvisejících s úvěry na bydlení, a o tom, kde je 

možné seznámit se s obsahem těchto dokumentů. 

 

1.6.3 Banka bude ve svých informačních, propagačních a reklamních 

materiálech uvádět pravdivé, aktuální a srozumitelné údaje a vyvaruje se 

uvádění takových informací, které by mohly klienty uvést v omyl. Banka při své 

propagační a reklamní činnosti bude zejména dodržovat ustanovení zák. č. 

40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění a související Kodex pro 

reklamu vydaný Radou pro reklamu ČR. 

 

2. PRÁVA KLIENTŮ VE VZTAHU K BANKÁM 

2.1 Rady a informace 

2.1.1 Klient má právo požadovat od své banky nebo od banky, u níž si chce 

zřídit účet či s níž chce vstoupit v jiný smluvní vztah, přiměřené informace a 

vysvětlení týkající se tohoto existujícího či uvažovaného smluvního vztahu a 

základní charakteristiky nabízených produktů. 

 

2.1.2 Klient může od své banky, případně od banky, s níž chce vstoupit ve 

smluvní vztah, žádat konzultaci, jak postupovat při rozhodnutích týkajících se 

jeho existujícího či uvažovaného smluvního vztahu. Klient má zejména právo 

konzultovat s bankou, které produkty by pro něj byly vhodné, s ohledem na 

jejich cenu a vlastnosti, kterými se odlišují od jiných bankou nabízených 

produktů. Banka poskytne klientovi maximum informací o jednotlivých 
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alternativních řešeních s poukazem na podstatné rozdíly, na které by se klient 

při rozhodování měl soustředit, především s ohledem na jejich cenovou 

nákladnost. 

 

2.1.3 Informace, které banka klientovi poskytuje, mohou být obsaženy přímo ve 

smlouvách s klientem, mohou být součástí všeobecných obchodních podmínek 

či jiných obchodních podmínek, které banka u svých konkrétních produktů a 

služeb uplatňuje, nebo mohou být klientovi poskytnuty samostatně. 

 

2.1.4 Není-li stanovena konkrétní forma předávání informací, ať už zákonem, 

jiným právním předpisem, tímto Standardem, dohodou s klientem či jiným 

způsobem, může banka poskytovat informace v písemné podobě i ústně, pomocí 

telefonu, faxu, elektronické pošty, svých oficiálních internetových stránek, 

oznámení odeslaných klientovi na jeho adresu či vyvěšených na pobočkách 

banky nebo prostřednictvím letáků a brožur, které jsou klientovi k dispozici na 

pobočkách banky. 

 

2.1.5 Banka informuje klienta ještě před uzavřením smlouvy, že v souladu s 

platnými právními předpisy má klient právo odmítnout zasílání reklamy a že tak 

může učinit při podpisu dané smlouvy či kdykoli během trvání smluvního 

vztahu s bankou. 

 

2.1.6. Vybrané typy finančních produktů budou v rámci jejich nabídky a 

poskytování klientům popsány přehlednými infolisty, které budou obsahovat 

základní informace o podmínkách, cenách a rizicích příslušného produktu. 

 

2.1.7. Banka poskytne klientovi informace o pojmenování a přehledných 

definicích základních operací, které nejsou předmětem produktové diferenciace. 

 

2.2 Obchodní podmínky 
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2.2.1 Klient má právo získat všeobecné obchodní podmínky banky, či jiné 

obchodní podmínky, které banka u svých jednotlivých služeb a produktů 

uplatňuje, nebo do nich nahlédnout na internetových stránkách banky. Klient 

může po bance požadovat bližší vysvětlení všeobecných obchodních podmínek 

banky či jiných obchodních podmínek, které banka u svých jednotlivých služeb 

a produktů uplatňuje. 

 

2.2.2 Banky vhodným způsobem informují své klienty o změnách všeobecných 

obchodních podmínek a jiných obchodních podmínek, které u svých 

jednotlivých služeb a produktů uplatňují, a to v dostatečném časovém předstihu, 

nejméně však 30 dní před datem účinnosti takových změn, aby klienti měli 

možnost zvážit, zda a jak budou v této lhůtě na nové podmínky reagovat. 

 

2.3 Informace o vedení účtu a prováděných službách 

2.3.1 Klient má právo na informaci o tom, v jakých termínech či jak často jsou 

účtovány jednotlivé poplatky, v jakých termínech banka provádí přijaté platební 

příkazy či požadavky na provedení jiných transakcí apod. Klient má právo na to, 

aby mu banka tyto informace poskytla ještě před uzavřením smlouvy o 

otevření/vedení účtu či jiné příslušné smlouvy. 

 

2.3.2 Klient má právo na pravidelnou informaci o pohybech na svém účtu. Tato 

informace bývá většinou poskytována prostřednictvím výpisu z účtu, přičemž 

záleží na klientovi samotném, aby si z nabídky dané banky zvolil, jakou formou 

a v jakých intervalech chce být o pohybech na svém účtu informován. Nabídka 

banky co se týče formy a frekvence poskytování výpisu z účtu může být 

limitována podmínkami, které souvisí s dalšími poskytovanými službami (např. 

vydáním platební karty). 

 

2.3.3 Klient má právo na informaci a doporučení, jak chránit přístup ke svému 

účtu a prostředkům na něm uloženým. Dále má právo na informaci o tom, jak se 

lze, dle názoru banky, co nejlépe chránit před zneužitím platebních prostředků, 
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které mu banka v rámci svých služeb poskytuje či jejichž poskytnutí mu 

zprostředkovává. 

 

2.3.4 Ještě před uzavřením smlouvy o otevření/vedení účtu či jiné příslušné 

smlouvy má klient právo požadovat informaci o tom, jakým způsobem je možné 

uvažovaný smluvní vztah ukončit, jaký bude postup banky v případě, že 

smlouva bude ukončena ze strany klienta. 

 

2.3.5. Jestliže se klient rozhodne zrušit stávající a zřídit si nový účet u jiné 

banky, má právo na přiměřené informace a rady jak postupovat k usnadnění 

úkonů, které jsou zapotřebí při přechodu od jedné banky k druhé. 

 

2.4 Ceny a oznamování jejich změn 

2.4.1 Klient má právo na informaci o ceně produktu nebo služby, jež zamýšlí od 

banky koupit nebo využít, a to ještě před uzavřením příslušného smluvního 

vztahu. Rozhodne-li se klient uvažovanou či nabízenou službu nevyužít či 

nabízený produkt nekoupit a příslušný smluvní vztah s bankou neuzavřít, 

nebude pro něj z tohoto jeho rozhodnutí vyplývat žádná sankce, omezení či 

dodatečné budoucí omezení, a to ani u těch služeb a produktů, které již v rámci 

existujícího smluvního vztahu s bankou využívá. 

 

2.4.2 Klient má právo na to, aby mu banka k uzavírané smlouvě přiložila část či 

výňatek ze sazebníku, který obsahuje aktuálně platné ceny služeb, které jsou pro 

daný smluvní vztah relevantní. 

 

2.4.3 Klient má právo získat platný sazebník základních služeb, které banka 

poskytuje, či nahlédnout do platného sazebníku banky uveřejňovaného na 

internetových stránkách banky. Banka o této možnosti, případně o dalších 

možnostech, kde a jak lze získat informace o platných cenách, transparentně a 

průběžně informuje. V případě, že si klient není jist, zda informaci obsažené v 

 - 111 -



Etické kodexy a normy v bankovnictví                              

sazebníku zcela rozumí, má právo požadovat po bance vysvětlení uvedených 

pojmů a konkrétních položek. 

 

2.4.4 Počínaje přistoupením k tomuto Standartu udržuje banka vnitřní databázi 

svých sazebníků a na žádost klienta poskytne informaci o tom, jaké ceny za 

konkrétní služby uplatňovala v tom kterém minulém období od přistoupení k 

tomuto Standardu, či mu umožní do dříve platného sazebníku nahlédnout (např. 

elektronicky či na pobočce banky). 

 

2.4.5 Banky informují své klienty o změnách sazebníků vhodným a 

transparentním způsobem a v dostatečném časovém předstihu, nejméně však 30 

dní před datem účinnosti takových změn, aby klienti měli možnost zvážit, zda a 

jak budou v této lhůtě na nové podmínky reagovat. 

 

2.4.6 Klient má právo na vysvětlující informaci, jaká bude celková cena za 

konkrétní operaci, není-li to pro něj dostatečně zřejmé ze sazebníku banky. 

 

2.5 Zacházení s informacemi o klientovi 

2.5.1 Klient má právo na informaci o tom, jaké údaje a informace od něj bude 

banka požadovat v souvislosti s uzavřením smlouvy o otevření/vedení účtu či 

jiné příslušné smlouvy. 

 

2.5.2 Veškeré informace o bankovních obchodech a peněžních službách bank, 

včetně stavů na účtech, jsou předmětem bankovního tajemství. Údaje, které byly 

bance klientem poskytnuty a které banka o klientovi spravuje, bance slouží jen 

pro ty účely, pro které jí byly klientem poskytnuty. S výjimkou, kdy je banka 

dle obecně závazných právních přepisů povinna nebo oprávněna poskytnout 

určité třetí osobě údaje, na které se vztahuje bankovní tajemství, nebudou 

informace, které o klientovi banka spravuje, poskytnuty žádné třetí osobě bez 

klientova předchozího souhlasu, a to ani v případě, že by takovou třetí osobou 

byla instituce působící v rámci stejného finančního uskupení jako banka. 
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2.5.3 Banka chrání důvěrný charakter informací, které o klientovi získala při 

sjednávání smluvního vztahu nebo během jeho trvání v souladu s platnou právní 

úpravou, a to i poté, co již došlo k ukončení smluvního vztahu s daným 

klientem. 

 

2.5.4 Banka poskytuje klientovi informace o údajích, které o něm zpracovává v 

souvislosti s poskytnutím produktu či služby, a to v rozsahu a v souladu se 

všemi požadavky zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném 

znění. Klient má právo být informován o tom, že jeho komunikace s bankou 

bude zaznamenána a uchovávána. 

 

2.6 Pomoc banky v případě mimořádných situací 

2.6.1 V případě, že se klient stane obětí podvodného jednání, krádeže či jiného 

zneužití v záležitostech týkajících se jeho smluvního vztahu s bankou (zejména 

dojde-li k odcizení či zneužití platební karty), má právo na doporučení a pomoc 

při řešení důsledků, které z této události pro jeho vztah s bankou vyplývají. 

 

2.6.2 Uzavírá-li banka svoji pobočku, má klient této pobočky právo na 

informaci o této skutečnosti. Tuto informaci banka klientovi poskytne v 

dostatečném časovém předstihu před ukončením činnosti pobočky tak, aby 

klient měl možnost zvážit situaci a rozhodnout se, jak bude reagovat, a aby 

případně mohl učinit příslušné kroky. 

 

2.7 Postup banky v případ prodlení klienta 

2.7.1 Ještě před uzavřením příslušného smluvního vztahu má klient právo na 

informaci o tom, jak bude banka postupovat v případě, že klient nesplní či 

nebude opakovaně plnit své závazky vůči bance. 

 

2.7.2 Dojde-li k tomu, že se klient dostane vůči bance do prodlení, má právo 

požádat banku o konzultaci ohledně vzniklé situace a přichází-li to v úvahu, též 
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o případné návrhy možného řešení. Banka přistupuje ke klientovi individuálně a 

s ohledem na předchozí spolupráci, zkušenosti a složitou situaci klienta, může v 

daném případě projevit větší míru tolerance a pochopení, za podmínky 

zachování souladu s příslušnými smluvními ujednáními, zákonnými normami a 

případně dalšími právně závaznými předpisy. 

 

3. PRÁVA BANK VE VZTAHU KE KLIENTŮM 

3.1 Při poskytování služeb je banka oprávněna a v souladu s obecně závaznými 

právními předpisy také povinna klienta nebo osobu jednající jeho jménem 

identifikovat a údaje o provedené identifikaci také uchovávat. 

 

3.2 Pokud se klient odmítne identifikovat, je banka oprávněna a v některých 

případech přímo ze zákona povinna provedení požadované služby odmítnout. 

 

3.3 Banka má právo a povinnost v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy požadovat od klienta pravdivé a úplné informace nutné k efektivnímu 

uspokojování potřeb klienta, žádnému oboustrannému plnění smluvních vztahů 

a plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Banka 

má zejména právo a v některých případech také povinnost požadovat od klienta 

informace a důkazy o původu peněžních prostředků ukládaných na či 

připisovaných ve prospěch účtu klienta a některé další údaje stanovené např. 

zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění; zák. č. 61/1996 Sb., o 

některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a 

doplnění souvisejících zákonů, v platném znění; či Opatřením ČNB č. 1 ze dne 

8. září 2003 k vnitřnímu řídícímu a kontrolnímu systému banky pro oblast 

předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti. 

 

3.4 Banka má právo požadovat od klienta informace a doklady, které slouží k 

posouzení bonity klienta nebo které prokazují jeho spolehlivost a 

důvěryhodnost, včetně informací poskytovaných úvěrovými registry. Banka má 
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zejména právo po klientovi požadovat odpovídající zajištění závazků, které mu 

na základě smluvního vztahu vůči bance vznikají nebo vzniknout mohou. 

 

3.5 Banka má právo požadovat od ručitele informace, případně doklady, na 

základě kterých bude možné posoudit jeho schopnost dostát ručitelskému 

závazku. 

 

3.6 Odmítne-li klient poskytnout bance informace, doklady, důkazy, které je 

banka v souladu s obecně závaznými právními předpisy povinna či oprávněna 

po něm požadovat, anebo odmítne-li dát bance svůj souhlas potřebný pro 

posouzení vhodnosti příslušného produktu pro klienta, je banka oprávněna 

odmítnout poskytnutí produktu či služby danému klientovi. 

 

3.7 Banka má právo požadovat po klientovi, s nímž je banka v úvěrovém či 

jiném obdobném smluvním vztahu, aby ji včas a odpovídajícím způsobem 

informoval o jakékoli změně své finanční situace, která by mohla mít vliv na 

jeho platební schopnost, a o okolnostech, které by mohly ohrozit dodržení jeho 

smluvních závazků vůči bance. 

 

3.8 V případě, že se klient, s nímž je banka v úvěrovém či jiném obdobném 

smluvním vztahu, dostane do složité platební situace (zejména dostane-li se do 

prodlení vůči třetím osobám či do platební neschopnosti), je povinen o tom 

banku neprodleně informovat a poskytnout bance veškeré potřebné informace k 

tomu, aby mohla jeho situaci posoudit a případně navrhnout možná řešení. 

 

3.9 Banka má právo požadovat, aby veškeré pokyny a příkazy klienta, které 

bance předává, byly jednoznačné, určité, srozumitelné, úplné a současně aby 

byly v souladu s právními předpisy. Není-li tomu tak, je banka oprávněna 

takový pokyn či příkaz klienta odmítnout a neprovést. 
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3.10 Banka má právo zaznamenávat po předchozím upozornění komunikaci s 

klientem a tyto záznamy uchovávat v souladu s platnými právními předpisy. 

 

3.11 K zajištění bezpečnosti klientů i zaměstnanců bank, bankovních prostor a 

peněžní hotovosti je banka oprávněna přijímat vhodná opatření vedoucí ke 

snižování bezpečnostních rizik (např. vymezení bezpečnostních zón, monitoring 

kamerovými systémy atp.) 

 

4. ŘEŠENÍ SPORU MEZI BANKOU A KLIENTEM 

4.1 Stížnosti/reklamace související se smluvním vztahem mezi bankou a 

klientem 

 

4.1.1 Klient má právo na srozumitelnou informaci o tom, jak má postupovat, 

není-li spokojen se službou, která mu byla bankou poskytnuta či je mu 

poskytována, a o tom, jak má podat stížnost/reklamaci. 

 

4.1.2 Klient má právo na informaci o tom, jak bude v případě 

stížnosti/reklamace banka postupovat, jak bude s jeho stížností/reklamací 

naloženo a který útvar banky, případně který zaměstnanec příslušného útvaru 

banky, se jejím vyřízením bude zabývat. 

 

4.1.3 Klient má právo na informaci o lhůtě, v níž bude jeho stížnost, resp. 

reklamace vyřízena. Tato lhůta musí být přiměřená povaze stížnosti/reklamace a 

možnostem banky. 

 

4.1.4 Klient má také právo na srozumitelnou informaci o tom, jaké jsou další 

možnosti jeho postupu v případě, že nebude spokojen s vyřízením své 

stížnosti/reklamace. 

 

4.1.5 Klient má právo být informován zejména o tom, že pokud nebude 

spokojen s vyřízením stížnosti/reklamace samotnou bankou, je v některých 
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případech týkajících se platebního styku a elektronických platebních prostředků 

k řešení případných sporů mezi klientem a bankou, případně mezi klientem a 

vydavatelem elektronických platebních prostředků, příslušný též finanční arbitr. 

 

4.1.6 Banky, které se přihlásily k dodržování Standardu ČBA č. 18/2005 - 

Zásady poskytování předsmluvních informací souvisejících s úvěry na bydlení a 

ke Kodexu o poskytování předsmluvních informací souvisejících s úvěry na 

bydlení, informují klienty o tom, kde a jak mohou uplatnit své stížnosti 

související s dodržováním výše uvedeného standardu a Kodexu. 

 

4.2 Podněty klientů k prošetření dodržování tohoto Standardu 

4.2.1 Pokud má klient pochybnosti o tom, zda chování banky je v souladu 

s ustanoveními Standardu, či se domnívá, že banka některé ustanovení 

Standardu nedodržuje, může podat bance podnět k vnitřnímu prošetření souladu 

chování banky se Standardem. Banka klienta informuje o tom, jaký je postup 

pro podání takového podnětu. 

 

4.2.2 Podá-li klient takový podnět, banka se jím bude v souladu se svými 

vnitřními předpisy náležitě zabývat. Klient má v této souvislosti právo na 

informaci o tom, který útvar, případně který zaměstnanec příslušného útvaru, se 

bude jeho podnětem zabývat a v jaké lhůtě mu bude odpovězeno. 

 

4.2.3 Pokud bude mít klient i po vyřízení klientova podnětu příslušnou bankou 

pochybnosti o souladu chování banky s ustanoveními Standardu, může o tom 

učinit oznámení kanceláři České bankovní asociace. 
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8.3 Příloha 3 - Veřejný průzkum 

Výzkum byl realizován formou osobních řízených rozhovorů. Dotazování 

proběhlo ve dnech 3. 2. do 13. 2. 2006 na výběrovém souboru 1094 respondentů 

ve věku 18 a více let, získaném kvótním výběrem (kvóty: pohlaví, věk, region). 

Podmínkou pro uskutečnění rozhovoru bylo, aby byl dotázaný klientem alespoň 

jedné banky. 
Tabulka: Struktura souboru 

 Absolutní počet  % 
Celkový počet 1094 100,00% 
Pohlaví 
Muži 524 47,90% 
Ženy 570 52,10% 
Věková kategorie 
Do 29 let 264 24,13% 
30-44 let 294 26,87% 
45-59 let 303 27,70% 
60 a více let 233 21,30% 
Vzdělání 
ZŠ  70 6,40% 
SŠ  415 37,93% 
VŠ  169 15,45% 
ZŠ  337 30,80% 
SŠ  103 9,41% 
Socioekonomická klasifikace 
A – nejvyšší  58 5,30% 
B 68 6,22% 
C1  150 13,71% 
C2 154 14,08% 
D  207 18,92% 
E1  388 35,47% 
E2  29 2,65% 
E3 - nejnižší  38 3,47% 
Kraj 
Praha  136 12,43% 
Středočeský kraj  117 10,69% 
Jihočeský kraj 74 6,76% 
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Plzeňský kraj  56 5,12% 
Karlovarský kraj  22 2,01% 
Ústecký kraj 75 6,86% 
Liberecký kraj 40 3,66% 
Hradecký kraj 65 5,94% 
Pardubický kraj 59 5,39% 
Kraj Vysočina 53 4,84% 
Jihomoravský kraj 125 11,43% 
Olomoucký kraj 80 7,31% 
Zlínský kraj 58 5,30% 
Moravskoslezský kraj 134 12,25% 
Velikost místa bydliště 
Do 499  105 9,60% 
500-1 999 152 13,89% 
2 000-4 999 117 10,69% 
5 000-19 999 171 15,63% 
20 000-99 999 284 25,96% 
Přes 10 000 265 24,22% 

Zdroj: Lit. [46] 
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