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I. Charakteristika 

 

Na provádění finanční činnosti se vedle státu a státních nebo jiných veřejných orgánů podílí i 

řada nestátních institucí soukromého práva, většinou jde o podnikatelské subjekty – banky 

pojišťovny, investiční společnosti, penzijní fondy, obchodníky s cennými papíry, organizátory 

trhů s cennými papíry, a jiné. 

Pro jejich činnost je společné, že všechny tyto subjekty nakládají s penězi, případně i dalšími 

finančními hodnotami, jako jsou cenné papíry a jiné investiční instrumenty shromážděné od 

široké veřejnosti. 

Vzhledem k velké tržní síle těchto soukromoprávních finančních institucí a velkému rozdílu 

jejich tržní síly a síly jejich klientské veřejnosti by bylo v praxi velmi obtížné provádění 

účinné kontroly jejich činnosti  ze strany klientské veřejnosti a účinná ochrana jejich 

majetkových zájmů. Důvěryhodnost a stabilita  finančních institucí je jednou ze základních 

podmínek řádného fungování tržního hospodářství. Důvěryhodnost a stabilitu nelze zajistit 

pouze tržními prostředky. Úpadek těchto institucí by ohrozil celé národní hospodářství. 

Z tohoto důvodu musí nastoupit k ochraně veřejnosti stát, který reguluje vznik, podmínky a 

pravidla činnosti uvedených finančních institucí. 

Dozor v obecném smyslu je aktivita, jejíž podstatou je pozorování určité činnosti nebo 

určitého stavu, na které navazuje hodnocení, případně také aplikace prostředků směřujících  

k zajištění účelu sledovaného dozorčí činností1. 

Obsahem státního dozoru nad finanční činností je dohled nad dodržováním právních předpisů, 

interních pravidel a individuálních právních aktů závazných pro dozorované subjekty. 

Především je to s cílem zajistit ochranu zájmů klientské veřejnosti a zajistit stabilitu 

hospodářského sektoru, v němž daný subjekt působí2. 

Státní dozor je vykonáván vůči subjektům nepodřízeným dozorujícímu orgánů. Je mimo 

subordinační strukturu a systém vztahů veřejné zprávy. 

Státní dozor na úseku finanční činnosti se odlišuje od jiných typů státního nebo správního 

dozoru skutečností, tím že vždy souvisí s tvorbou, rozdělováním a používáním peněžní masy 

nebo její části dozorovanými subjekty, zejména při jejich činnosti ve sféře soukromých 

financí. 

                                                 
1 Hendrych D. a kol.: Správní právo, Obecná část, 5. rozšířené vydání, C. H. Beck Praha 2003 
2 Bakeš M. a kol.: Finanční právo, 3 aktualizované vydání,  C. H. Beck Praha 2003 
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Při zjištění nedostatku u dozorovaných subjektů aplikuje orgán státního dozoru ve vztahu 

k těmto subjektům nápravné prostředky nebo sankční prostředky, odstupňované zpravidla od 

peněžitých pokut až po nucené ukončení činnosti dozorovaného subjektu. 

Státní dozor  představuje výrazný zásah do svobody podnikání dozorovaných subjektů a 

v jeho důsledku mohou být těmto subjektům omezována práva a ukládány povinnosti, včetně 

peněžitých i nepeněžitých sankcí. Proto musí být obsah státního dozoru a oprávnění dozorčích 

orgánů spojen s prováděním státního dozoru a povinnosti dozorovaných subjektů musí být 

upraveny v prvním předpise na úrovni zákona. Platné právo užívalo promiskue výrazy dozor a 

dohled. Zákon 57/2006 Sb., zavedl pojem dohled nad finančním trhem. Podle mého názoru by 

měl být v zákoně užit termín státní dozor nad finanční činností, který je přesnější, protože pod 

pojmem finanční trh, může být vnímán pouze trh peněžní, nebo trh kapitálový.  

Výsledky činnosti regulace a dohledu musí být kontrolovatelné a v této souvislosti je důležité, 

Jak regulátor předkládá zprávy, a jaké dopady má neschválení zprávy na další činnost 

regulátora. Instituce vykonávající regulaci a dohled  musí mít podporu veřejnosti a veřejnost 

vyžaduje vysokou míru transparentnosti. Musí to být instituce důvěryhodná a respektovaná.3 

 

II. Sjednocení dohledu nad finančním trhem 

 

Do 31. 3. 2006 vykonávaly státní dozor čtyři dozorové subjekty: Česká národní banka, 

vykonávající bankovní dohled, Komise pro cenné papíry vykonávající dozor nad kapitálovým 

trhem, Úřad pro dohled nad družstevními záložnami vykonávající dohled nad spořitelními a 

úvěrovými družstvy a Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění, 

začleněný do organizační struktury Ministerstva financí.Uvedené dozorové instituce  byly 

vybaveny rozdílnými pravomocemi a často docházelo k prolínání dozorových aktivit 

jednotlivých institucí. 

Zákonem č 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním 

trhem, účinném od 1. 4. 2006, byly všechny uvedené instituce integrovány do jediné, České 

národní banky. 

Podle usnesení vlády č. 452 ze dne 2004 a podle vládního návrhu zákona č. 57/2006 Sb, o 

sjednocení dohledu nad finančním trhem (sněmovní tisk 997 z roku 2005) mělo být 

sjednocení dohledu nad finančním trhem mělo provedeno ve dvou etapách. V první etapě 

mělo dojít k integraci bankovního dohledu se státním dozorem nad družstevními záložnami 

                                                 
3 Polouček, J., a kol. Bankovnictví, Praha: C.H. Beck 2006 
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do České národní banky a k integraci státního dozoru nad kapitálovým trhem  se státním 

dozorem v pojišťovnictví a penzijním připojištění  do komise pro cenné papíry, která měla být 

přejmenována do komise nad finančním trhem.Ve druhé etapě měly být obě dozorové 

instituce integrovány do jediné. Forma a působnost této instituce měla být řešena později. 

Realizace druhé etapy měla být provedena nejpozději ke dni přistoupení České republiky do 

Hospodářské a měnové unie. Během legislativního procesu v Poslanecké sněmovně byl 

schválen komplexní pozměňovací návrh, připravený bez širší odborné diskuse, který místo 

uvedeného vládního návrhu prosadil integraci dohledu nad finančním trhem do ČNB. Celý 

proces integrace tím byl uspěchán. Jedním z důvodů mohl být nedostatek politické vůle ke 

zřízení nezávislého dohledového orgánu s velkými pravomocemi. Integrace státního 

dohledu nad finančním trhem do České národní banky, jejíž nezávislost je garantována 

Ústavou ČR zajišťuje, že státní dohled nebude populisticky ovlivňován krátkozrakými 

kroky Vlády a Parlamentu. Koncentrace velkých pravomocí v ČNB ve spojení se 

značnou nezávislostí hrozí vznikem demokraticky neúnosného „státu ve státě“. ČNB i 

případný nezávislý dohledový orgán musí být transparentní a podléhat kontrole.  

Spojení funkcí centrální banky a orgánu dohledu nad finančním trhem se mi jeví jako 

rizikové. Vhodnější je zřízení nezávislého jednotného dozorového orgánu jako je např. 

Britský FSA nebo německý BaFin. 

Bezprostřední výhodou uspořádání, kdy je bankovní dohled mimo centrální banku v nezávislé 

instituci, je především větší autonomie pro jeho rozhodnutí. Takový systém vede ke zvýšené 

ochraně klientů regulovaných institucí. Pozitivní přínos pro centrální banku z vyčlenění 

dohledu je eliminace konfliktů zájmů a otázek spojených s kredibilitou v případě problémů  

uvnitř bankovního sektoru.4 

Státní dozor je integrován do jediné instituce v řadě zemí (Dánsko, Belgie, Irsko, Velká 

Británie, Německo, Rakousko, Norsko, Švédsko, Japonsko, Kanada), ale ve většině případů 

státní dozor provádí specializovaná dozorčí instituce. Integrace státního dozoru  v rámci 

centrální banky není obvyklá (Slovensko, Singapur5). 

Na konci roku 2002 přijalo již 46 států model jednotného nebo integrovaného dohledu. 

Výhody integrace dozoru jsou zejména zvýšení přehlednosti a účinnosti dozoru, omezení 

překrývání kompetencí mezi dozorčími orgány, vytvoření předpokladů pro efektivnější 

                                                 
4 Polouček J., a kol.: Bankovnictví, C. H. Beck Praha 2006 
5 V Singapuru je dohled nad finančním trhem integrován v rámci Singapore Monetary Institute, který také plní 
funkce centrální banky. 
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monitoring finančního trhu, uplatňování rovných požadavků v jednotlivých sektorech a 

snížení nákladů. 

Argumenty pro a proti integraci dohledu nad Finančním trhem uvádím podle J. de la Luna 

Martineze a T. A. Rose6: 

Pro 

– usnadňuje dohled nad finančními konglomeráty na konsolidované bázi, 

– umožňuje vývoj a implementaci jednotného přístupu k regulaci a dozoru napříč celým 

finančním systémem, omezuje regulatorní arbitráž, 

– posiluje odpovědnost regulátorů, 

– maximalizuje úspory z rozsahu, přispívá k lepšímu využití zdrojů. 

Proti  

– sjednocovací proces může vyústit v menší efektivitu  dohledu během přechodného 

období a možná v následujícím období, 

– může podkopat celkovou efektivitu dohledu neuznáním unikátních  charakteristik 

bankovnictví, kapitálového trhu  a pojišťovnictví, 

– existují jiné systémy, jak vytvořit rychlé sdílení informací a spolupráci mezi 

existujícími dohledovými agenturami, 

– může fungovat pouze v některých zemích a mohou být vhodné pouze pro rozvinuté 

finanční systémy, 

– přínosy z úspor z rozsahu nemusí být významné. 

Pádným argumentem pro integraci je menším rozměr ekonomiky. 

 

III. Orgány vykonávající dohled nad finančním trhem 

 

III.1 Česká národní banka 

Existence České národní banky je zakotvena hlavě šesté, čl. 98 Ústavy. Systematické zařazení 

České národní banky do ústavy, dokonce do samostatné hlavy je unikátní a nemá ve světě 

obdoby. Tím je vytvářen zárodek moci finanční, stojící mimo systém moci zákonodárné, 

výkonné a soudní. V jiných státech není obvykle ústřední banka upravena v ústavě. Bylo by 

vhodné, aby byla hlava šestá ústavy vypuštěna. 

                                                 
6de la Luna Martinez, J., Rose, T. A.: International Survey of Integrated Financial Sector Supervision, Policy 
Reserarch Working Paper 3096, The World Bank 2003 
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Hlavním cílem je podle ústavy péče o cenovou stabilitu. Do její činnosti lze zasahovat pouze 

na základě zákona. Zákonem podrobně upravujícím postavení a pravomoci České národní 

banky je zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů. 

Česká národní banka je právnickou osobou veřejného práva. Nezapisuje se do obchodního 

rejstříku. Sídlo je v Praze. Podle § 1 zákona č. 6/1993 Sb., je Česká národní banka ústřední 

bankou státu a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem.  České národní bance 

jsou svěřeny kompetence správního úřadu v rozsahu stanoveném zákonem č. 6/1993 Sb. a 

zvláštními zákony. 

Hlavním cílem České národní banky je péče o cenovou stabilitu, v souladu se svým hlavním 

cílem podporuje ČNB obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému 

hospodářskému růstu. Česká národní banka jedná v souladu se zásadou otevřeného tržního 

hospodářství. 

V souladu se svým hlavním cílem Česká národní banka: 

– určuje měnovou politiku,  

– vydává bankovky a mince, 

– řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank a spořitelních a úvěrních družstev, 

pečuje o jejich plynulost a hospodárnost a podílí se na zajištění bezpečnosti, 

spolehlivosti a efektivnosti  platebních systémů a na jejich rozvoji, 

– vykonává dohled nad osobami působícími na finančním trhu, provádí analýzy vývoje 

finančního trhu, pečuje no bezpečné fungování a rozvoj finančního trhu v ČR a 

přispívá ke stabilitě jejího finančního systému jako celku, 

– provádí další činnosti podle zákona č. 6/1993 Sb., a podle zvláštních předpisů. 

 

Nejvyšším orgánem České národní banky  je bankovní rada České národní banky. Bankovní 

rada je sedmičlenná, tvoří ji guvernér České národní banky,. 2 víceguvernéři, a 4 další 

členové. Členy bankovní rady jmenuje a odvolává prezident republiky. Funkční období členů 

bankovní rady je 6 let. Členem bankovní rady může být jmenován občan ČR, plně způsobilý 

k právním úkonům, bezúhonný, má ukončené vysokoškolské vzdělání a je v měnových 

záležitostech a v oblasti finančního trhu uznávanou a zkušenou osobností. Členové bankovní 

rady mohou být odvoláni pouze při splnění podmínek uvedených v § 6 odst. 11, 12, a 13 

zákona č. 6/1993 Sb. 

Bankovní rada: 

– určuje měnovou politiku a nástroje pro její uskutečňování, 
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– rozhoduje o zásadních měnově politických opatřeních’České národní banky a 

opatřeních v oblasti dohledu nad finančním trhem, 

– stanoví zásady činnosti a obchodů ČNB, 

– schvaluje rozpočet ČNB,  

– stanoví organizační uspořádání a působnost organizačních jednotek ČNB, 

– stanoví druhy fondů ČNB, jejich výši a použití, 

– vykonává pracovněprávní vztahy vůči zaměstnancům ČNB, těmito úkony může 

pověřit jiné zaměstnance, 

– uděluje souhlas k podnikatelské činnosti zaměstnanců ČNB, 

– stanoví mzdové a další požitky guvernéra a dalších členů, 

– rozhoduje o rozkladech proti rozhodnutím ČNB v prvním stupni. 

Guvernér jedná jménem ČNB navenek. 

ČNB a bankovní rada  nesmějí přijímat a vyžadovat pokyny od prezidenta republiky, 

Parlamentu, Vlády ani od jiného subjektu. ČNB zaujímá stanovisko k návrhům předkládaným 

vládě dotýkajících se působnosti ČNB. ČNB plní poradní funkci vlády v záležitostech 

měnově poltické povahy a finančního trhu. ČNB spolupracuje s Ministerstvem financí 

v legislativní oblasti. Ministr financí se může účastnit zasedání bankovní rady s  poradním 

hlasem a může předkládat návrhy k projednání. Guvernér ČNB  nebo jim určený víceguvernér 

se může účastnit zasedání vlády s poradním hlasem. 

Jmenování guvernéra, víceguvernérů a ostatních členů bankovní rady prezidentem republiky, 

který není ze své funkce odpovědný, samostatně, bez spoluúčasti jiného orgánu je ve světě 

neobvyklý a znamená velké riziko neformálního vlivu prezidenta na činnost České národní 

banky, zejména za situace, kdy je prezidentem ekonom. De lege ferrenda by bylo vhodnější, 

aby byli guvernér, víceguvernér a členové bankovní rady jmenováni prezidentem po 

schválení v Senátu Parlamentu ČR. Stejný systém se osvědčil u jmenování soudců 

ústavního soudu. 

 

Výbor pro finanční trh vznikl na základě zákona č. 57/2006 Sb., kterým došlo ke sjednocení 

dohledu nad finančním trhem. Výbor je poradním orgánem bankovní rady pro oblast dohledu 

nad finančním trhem. Projednává koncepční otázky související s regulací a dohledem nad 

finančním trhem a vyjadřuje se také k významným trendům  ve vývoji finančního sektoru, 

které mají regulatorní aspekt. Neřeší konkrétní záležitosti týkající se jednotlivých subjektů na 

finančním trhu. Výbor se také zabývá otázkou ochrany spotřebitele na finančním trhu. 
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Výbor pro finanční trh se má podle § 45c odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., scházet min. dvakrát 

ročně. V praxi se od svého vzniku do poloviny roku 2008 sešel devětkrát7. V mezidobí řeší 

výbor operativní agendu pomocí prostředků elektronické komunikace v souladu se svým 

jednacím řádem. 

Výbor fakticky vystupuje v konzultační roli i ve vztahu k Ministerstvu financí jako 

ústřednímu orgánu státní správy pro finanční trh, zejména pokud jde o podobu budoucí 

legislativy upravující dohled a podnikán v této oblasti. 

Výbor je sedmičlenný8, tvoří jej: 

– předseda, místopředseda a další člen výboru, zvolení rozpočtovým výborem PSP ČR 

z kandidátů navržených profesními a zájmovými organizacemi sdružujícími účastníky 

finančního trhu, po vyjádření ČNB a Ministerstva financí k daným osobám. Tyto 

osoby musí být důvěryhodnými a uznávanými odborníky pro oblast finančního trhu, 

– člen bankovní rady, jmenovaný a odvolávaný bankovní radou, 

– 2 vedoucí zaměstnanci ministerstva financí jmenovaní a odvolávaní ministrem financí, 

– finanční arbitr. 

Funkční období člena zvoleného rozpočtovým výborem PSP ČR je 3 roky, může být zvolen 

opakovaně. Členové výboru vykonávají svou funkci osobně a bezplatně. 

Výbor zahrnuje zástupce veřejného a soukromého sektoru a představuje nezávislé odborné 

fórum, které poskytuje ČNB zpětnou vazbu, názory, podněty a doporučení k záležitostem 

týkajícím se jejího poslání jako orgánu dohledu nad finančním trhem. Výbor pro finanční trh 

se stal uznávaným fórem, které je využíváno nejen ČNB, k níž přísluší, ale i Ministerstvem 

financí odpovědným za legislativu finančního trhu a zástupci finančního trhu samotného 

k relativně neformálnímu projednání aktuálních otázek týkajících se regulace a rozvoje 

finančního trhu. 

Podle § 44 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, vykonává čeká národní banka 

dohled nad: 

a) bankami, pobočkami zahraničních bank, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi 

elektronických peněz, pobočkami zahraničních institucí elektronických peněz a jinými 

osobami, které vydávají elektronické peníze a nad bezpečným fungováním platebního 

systému, 

                                                 
7 Zprávy o výkonu finančního dohledu za roky 2006 a 2007 vydané ČNB. 
8 Složení výboru k 5. 6. 2008: Předseda Jiří Rusnok, místopředseda Radek Urban, Václav Tomek (zvolení 
rozpočtovým výborem PSP ČR), finanční arbitr František Klufa, víceguvernér ČNB Miroslav Stingr, náměstek 
ministra financí Milan Šimáček a ředitelka odboru státní kontrola MF ČR Libuše Cetlová. 
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b) obchodníky s cennými papíry, emitenty cenných papírů, centrálním depozitářem, 

jinými osobami vedoucími evidenci investičních nástrojů, investičními společnostmi, 

investičními fondy, provozovateli vypořádacích systémů, organizátory trhů 

s investičními nástroji s dalšími osobami, o nichž to stanoví zvláštní zákony upravující 

podnikání na kapitálovém trhu, 

c) pojišťovnami, zajišťovnami, penzijními fondy a dalšími osobami působícími v oblasti 

pojišťovnictví a penzijním připojištění podle zvláštního zákona, 

d) bezpečným, spolehlivým a efektivním fungováním platebních systému podle 

zvláštního zákona, 

e) činnosti jiných osob, které mají povolení podle zvláštních právních předpisů. 

 

IV. Prostředky státního dohledu 

 

IV.1 Regulatorní činnosti 

Regulatorní činnost je upravena především stanovením pravidel obezřetného podnikání a 

pravidel jednání se zákazníky formou prováděcích právních předpisů, které Česká národní 

banka vydává na základě a v mezích zákona. 

 

IV.2 Licenční a povolovací činnosti 

Licenční a povolovací činnosti jsou upraveny zejména udělováním povolení ke vstupu do 

regulovaných segmentů finančního trhu. 

 

IV.3 Dohledové činnosti 

Dohled na dálku nad finančními institucemi, tržním jednáním i infrastrukturou kapitálového 

trhu a analýzy finančního trhu a jeho sektorů, monitoruje činnost finančních institucí na 

základě všech dostupných informací, tj. především výkazů a hlášení pravidelně 

předkládaných ČNB, auditorských zpráv, informací získaných přímo jednorázově od banky, 

veřejně dostupných databází apod. Na základě dostupných informací je každá banka 

pravidelně analyzována, hodnocena podle jednotných kritérií a na základě výsledků těchto 

analýz je navrhován další způsob monitoringu banky, dohlídky na místě, opatření k nápravě 

apod.  
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Dohlídky na místě ve finančních institucích a dalších institucích tvořících infrastrukturu 

kapitálového trhu se stávají rozhodujícím nástrojem dohledu. To vyplývá zejména z vyššího 

důrazu, který je kladen na posouzení systémů řízení jednotlivých rizik ve finančních 

institucích. Poznání rizikového profilu každé finanční instituce umožňuje následně zvolit 

optimální formy dohledu tak, aby bylo možné v maximální míře zajistit kvalitní a efektivní 

monitoring každé finanční instituce a tak efektivně využít dostupné kapacitní a časové 

možnosti bankovního dohledu. 

 

IV.4 Stanovování opatření k nápravě, případně ukládání sankcí 

V případě zjištění nedostatků v činnosti subjektů, nad nimiž vykonává dohled, zajišťuje 

ukládání nápravných opatření, případně vedení řízení o správních deliktech a přestupcích a 

udělování sankcí za ně. 

 

IV.5 Shromažďování, zpracovávání a vyhodnocování informací 

ČNB shromažďuje informace, které slouží k podpoře dohledu a k informování veřejnosti o 

stavu a vývoji finančního trhu České republiky. 

Jedním z nejvýznamnějších nástrojů je zpráva o dohledu nad finančním trhem, kterou podle § 

45d zákona č. 6/1993 Sb. vypracovává ČNB a nejpozději do 30 června následujícího roku 

předkládá Poslanecké sněmovně, Senátu Parlamentu ČR a vládě k informaci. 

 

V. Bankovní dohled 

 

Bankovní dohled je dozor nad dodržováním omezujících a přikazujících předpisů, především 

právních..  

Prof. Revenda definuje bankovní regulaci  jako koncipování a prosazování podmínek, 

pravidel a rámce činnosti bankovních institucí v dané ekonomice. Dohled bank představuje 

kontrolu dodržování pravidel dodržování pravidel činnosti, včetně případného vyvozování 

sankcí při neplnění pravidel9. Dohled nad prováděním bankovních činností podle zákona č. 

6/1993 Sb., o České národní bance spočívá v péči o bezpečné fungování a účelný rozvoj 

bankovního systému. Pod  tímto posláním se rozumí především podpora zdravého rozvoje, 

tržní disciplíny a konkurenceschopnosti bank, předcházení systémovým krizím a posilování 

                                                 
9 Revenda Z.: Centrální bankovnictví, 2. rozšířené vydání, Management press Praha 2001 
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důvěry veřejnosti v bankovní systém. Cílem bankovního dohledu není zabránit krachu každé 

banky, nahrazovat funkci orgánů činných v trestním řízení a vyřizovat stížnosti klientů na 

banky. Za řízení banky a její finanční výsledky je odpovědný její management. Kontrolu 

provádí valná hromada. Orgány banky odpovídají  za funkčnost vnitřních kontrolních 

mechanismů a řízení rizik v bance. Bankovní dohled provádí následnou kontrolu zaměřenou 

na dodržování stanovené regulace, která sama o sobě nemůže zabránit uzavření ztrátových 

obchodů bankami. Bankovní dohled je povinen zasáhnout svými nástroji při zjištění 

nedostatků. 

Činnost bank se řídí zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, a prováděcími předpisy, zejména: 

vyhláškou č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních 

družstev a obchodníků s cennými papíry, vyhláškou č. 139/2007 Sb., kterou se upravují 

podklady prokazující důvěryhodnost a zkušenost osob ve vedení finanční holdingové osoby, 

vyhláškou č. 247/2007 Sb., kterou se stanoví některé požadavky na řídící a kontrolní systém 

bank a spořitelních a úvěrních družstev. 

Bankou se podle zákona o bankách rozumí právnické osoby ve formě akciové společnosti, se 

sídlem v České republice, které přijímají vklady od veřejnosti a poskytují úvěry. Kromě 

příjímání vkladů od veřejnosti a poskytování úvěrů může banka vykonávat pouze činnosti 

uvedené v § 1 odst. 3 zákona o bankách. 

Bankovní dohled provádí v České republice Česká národní banka. 

Pravomoci České národní banky při provádění bankovního dohledu: 

– vydávat bankovní licence, 

– vydávat opatření a vyhlášky definující pravidla obezřetného podnikání, 

– monitorovat činnost bank, poboček zahraničních bank a družstevních záložen,  

– provádět kontroly v bankách včetně poboček zahraničních bank a v družstevních 

záložnách, vydávat předchozí souhlasy podle zákona o bankách, 

– ukládat opatření k nápravě a sankce za zjištěné nedostatky v činnosti bank, 

– rozhodovat o zavedení nucené správy a odnětí bankovní licence. 

Bankovní dohled nemá právo zasahovat do obchodních rozhodnutí banky a do jejího řízení, 

které je ve výlučné kompetenci managementu banky, případně také dozorčí rady. Bankovní 

dohled se snaží prostřednictvím jím vydávaných pravidel obezřetného podnikání bank, 

důsledným monitoringem na dálku i na místě a vhodnými nápravnými opatřeními usměrňovat  

činnost bank tak, aby nedocházelo k aktivitám, které mohou poškodit  zájmy klientů bank a 

bankovního systému jako celku. 
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Argumenty pro regulaci bankovního sektoru10 

– vláda (centrální banka) akceptuje zodpovědnost za stabilitu a zdraví bankovního 

sektoru, snaží se kontrolovat rizika spojená s bankovním sektorem a finančním trhem, 

kromě toto dohlíží na platební systém, 

– vláda (centrální banka) akceptuje zodpovědnost za provádění měnové politiky, 

ovlivňuje nabídku peněz,  úrokové sazby, vzhledem k tomu, že vklady na viděnou jsou 

hlavním komponentem nabídky peněz, jsou banky vystaveny větší regulaci, než jiné 

instituce, 

– vláda (centrální banka) se snaží o zajištění spolehlivosti a důvěryhodnosti vkladatelů 

v bankovní systém, neboť drobní střadatelé nedisponují dostatečnými informacemi o 

jednotlivých bankách, jsou příliš malí, avšak početní, což by mohlo vést k nežádoucí 

kolektivní akci – „runu na banku“, 

– některé vlády (centrální banky) se mohou snažit o zásahy do struktury bankovního 

systému, a tím omezovat koncentraci bank a jejich vliv na ekonomiku. 

Podle mého názoru je regulace bankovního sektoru nezbytná zejména v zájmu klientů 

bank, kteří jsou malí a početní, a nedisponují dostatečnými informacemi o jednotlivých 

bankách, ale také banky mají velký vliv na ekonomiku a pří činnosti komerčního 

bankovnictví získávají množství citlivých informací o společnostech, kterým poskytují 

úvěry a hrozí zneužití těchto informací. Pád bank by také destabilizoval celou 

ekonomiku. 

 

V.1 Metody bankovního dohledu 

Česká národní banka užívá dle svého uvážení, na základě indicií nebo důvodného podezření 

dvě základní metody. Běžný je nepřímý dohled  dle dostupných informací  a dokladů 

označovaný jako dohled na dálku. V případech vzbuzujících jakékoliv pochybnosti je užit 

způsob osobní kontroly přímo na místě a osobní hodnocení věrohodnosti dokumentace a 

způsobu řízení označovaný jako dohlídky na místě. 

 

Dohled na dálku monitoruje činnost bank na základě všech dostupných informací, především 

výkazů a hlášení pravidelně předkládaných bankami podle jednotné metodiky stanovené 

Českou národní bankou, auditorských zpráv, informací získaných přímo jednorázově od 

banky, veřejně dostupných databází, aj. Na základě dostupných informací je každá banka 

                                                 
10 Polouček, J. a kol.: Bankovnictví, C.H. Beck Praha 2006 
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pravidelně analyzována, hodnocena podle jednotných kritérií a na základě výsledků těchto 

analýz je navrhován další způsob monitoringu banky, dohlídky na místě, opatření k nápravě, 

aj. Získané údaje jsou využívány také k souhrnným analýzám bankovního sektoru. 

 

Dohlídky na místě – kontrolní činnost probíhající přímo v bankách, se stávají rozhodujícím 

nástrojem bankovního dohledu. Je kladen vyšší důraz na posouzení systémů řízení 

jednotlivých rizik v bance. Poznání rizikového profilu každé banky umožňuje následně zvolit 

optimální formy dohledu tak, aby bylo možné v maximální míře zajistit kvalitní a efektivní 

monitoring každé banky a tak efektivně využít dostupné kapacitní a časové možnosti 

bankovního dohledu. 

 

V.2 Licencování  

Jako banky mohou působit pouze právnické osoby ve formě akciové společnosti, které získaly 

licenci od České národní banky. Žadatel o licenci musí mít základní kapitál ve výši min. 500 

000 000 Kč. a minimálně v této výši musí být základní kapitál tvořen nepeněžitými vklady. 

Na udělení licence není právní nárok. Žádost o licenci musí mít písemnou formu. Náležitosti 

žádosti stanoví Česká národní banka vyhláškou č. 90/2006 Sb. Pro udělení licence musí být 

splněny následující podmínky11: průhledný a nezávadný původ základního kapitálu a dalších 

finančních zdrojů banky jejich dostatečnost a vyhovující skladba, splacení základního kapitálu 

v plné výši, způsobilost osob s kvalifikovanou účastí na bance k výkonu práv akcionáře při 

podnikání banky, odborná způsobilost, důvěryhodnost a zkušenost osob, které jsou na základě 

pracovní nebo jiné smlouvy navrhovány v bance na výkonné řídící funkce, s nimiž je spojena 

pravomoc a odpovědnost vymezená stanovami, technické a organizační předpoklady  pro 

výkon navrhovaných činností banky, funkční a řídící a kontrolní systém banky včetně 

systému řízení rizik, obchodní plán vycházející z navrhované strategie činnosti banky 

podložený reálnými ekonomickými kalkulacemi, průhlednost  skupiny osob s úzkým 

propojením s bankou, nebrání bankovnímu dohledu úzké propojení v rámci skupiny, nejsou 

právní, ani faktické zábrany k výkonu bankovního dohledu, ve státě, na jehož území má 

skupina sídlo a sídlo budoucí banky musí být na území ČR. 

Úzkým propojení se podle zákona o bankách rozumí12:  

                                                 
11 § 4 odst. 5 zákona o bankách 
12 § 4 odst. 6 zákona o bankách 
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– vztah mezi dvěma nebo více osobami, při kterém má jedna z osob na druhé přímý 

nebo nepřímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech, jejichž součet 

dosahuje minimálně 20 %,  

– vztah dvou nebo více osob, při kterém jedna osoba druhou ovládá, 

– vztah dvou a více osob, při kterém jedna osoba ovládá více osob.  

Licence se uděluje na dobu neurčitou a není převoditelná na jinou osobu. 

Banka nesmí vykonávat jiné činnosti, než ty, které má povoleny v licenci. To neplatí pro 

činnosti vykonávané pro jiného, pokud souvisejí se zajištěním jejího provozu a provozu 

jiných bank, finančních institucí a podniků pomocných bankovních služeb. Licence obsahuje 

jmenovité vymezení povolené činnosti a může obsahovat vymezení povolené činnosti, nikoliv 

však ve smyslu omezení jednotlivých obchodních případů. Dále může obsahovat stanovení 

podmínek, které musí banka nebo pobočka zahraniční banky splnit před zahájením povolené 

činnosti. Před vydáním rozhodnutí o žádosti o licenci požádá Česká národní banka o 

stanovisko orgán členského státu Evropské unie vykonávající dohled nad finančním trhem, 

pokud je osoba, které má být licence udělena ovládána13:  

– zahraniční bankou se sídlem na území EU,  

– osobou mající povolení členského státu EU k poskytování investičních služeb, 

pojišťovnou mající povolení členského státu EU nebo 

– osobou, které ovládá výše uvedené osoby. 

 

V.3 Pobočky zahraničních bank 

Bankovní činnosti mohou vykonávat prostřednictvím poboček také zahraniční banky. 

Pokud chce zahraniční banka, s výjimkou banky se sídlem na území členského státu evropské 

Unie, zřídit pobočku na území ČR, předkládá žádost o licenci České národní bance. Společně 

s licencí předkládá zahraniční banka vyjádření orgánu bankovního dohledu ze země sídla 

banky k záměru zřídit pobočku v České republice, a jeho prohlášení, že bude nad pobočkou 

vykonávat bankovní dohled.  

Pro udělení licence pobočce zahraniční banky musejí být splněny následující předpoklady14: 

dostatečný objem a průhlednost původu  finančních prostředků poskytnutých zahraniční 

bankou její pobočce s ohledem na rozsah a rizikovost podnikání banky, důvěryhodnost 

zahraniční banky a její dostatečná finanční síla s ohledem na rozsah podnikání pobočky, 

                                                 
13 § 4 odst. 3 zákona o bankách 
14 § 5 odst. 4 zákona o bankách 
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odborná způsobilost, důvěryhodnost a zkušenost osob navrhovaných do vedení pobočky, 

technické a organizační předpoklady pro výkon navrhovaných činností pobočky, funkční 

řídící a kontrolní systém pobočky, včetně systému řízení rizik,obchodní plán vycházející z 

navrhované strategie činnosti pobočky podložený reálnými kalkulacemi, průhlednost skupiny 

s úzkým propojením, ke které patří zahraniční banka, nebrání-li výkonu bankovního dohledu 

úzké propojení skupiny, ke které patří zahraniční banka. 

Zahraniční banka musí mít zapsané a skutečné sídlo ve stejném státě. Důvodem pro zamítnutí 

žádosti o licenci nemůže být to, že právní forma zahraniční banky neodpovídá právní formě 

akciové společnosti15. 

Banky se sídlem v členských státech Evropské unie  mohou vykonávat  na území České 

republiky prostřednictvím svých poboček bankovní činnosti podle zákona o bankách, bez 

licence, pokud jim bylo uděleno oprávnění k jejich výkonu v zemi jejich sídla a pokud 

zahraniční banka dodržela postup stanovený komunitárním právem podle § 5c – 5m zákona o 

bankách. Na tyto pobočky se vztahuje registrační povinnost podle § 33 zákona č. 337/1991 

Sb., o správě daní a poplatků. Banky se sídlem v členském státě Evropské unie jsou za 

stejných podmínek oprávněny k provozování bankovních činností i bez založení pobočky, 

pokud jejich provozování nemá charakter trvalé hospodářské činnosti16. 

Pobočky zahraničních bank, které mohou na území ČR vykonávat  bankovní činnosti podle 

zákona o bankách, bez licence, nepodléhají zákonu o bankách, s výjimkami. 

– § 11 odst. 5 zákona o bankách,  

– povinnosti poskytnout údaje podle § 38 odst. 2 až 6 zákona o bankách,  

– ustanovení týkající s likvidity banky, provádění měnové politiky, opravného zúčtování 

bank a připojištění pohledávek z vkladů podle § 41m odst. 1 a 2 zákona o bankách. 

Pokud se pobočka zahraniční banky rozhodne účastnit se platebního systému provozovaného 

Českou národní bankou, vztahují se na ni právní předpisy upravující provoz tohoto systému. 

Česká národní banka může v pobočkách zahraničních bank, které můžou podle § 5a odst. 1 

zákona o bankách, vykonávat bankovní činnosti bez licence, udělené pro ně příslušné 

zahraniční bance, nebo v osobách tvořících konsolidační celek, provést kontrolu na místě, 

pokud je o to požádána orgánem bankovního dohledu země sídla zahraniční banky17. 

Bankovní licence nesmí být pobočce zahraniční banky udělena, pokud je to v rozporu 

s mezinárodní smlouvou. 

                                                 
15 § 5 odst. 6 zákona o bankách 
16 § 5a odst. 1 zákona o bankách 
17 § 5a odst.5 zákona o bankách 
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V.4 Princip jednotné licence 

Banky se sídlem v členském státě Evropské unie (domovský stát) mohou vykonávat na území 

jiného členského státu Evropské unie (hostitelský stát) následující činnosti bez bankovní 

licence podle zákona o bankách za podmínek stanovených právem Evropských společenství, 

pokud oprávnění k jejich výkonu bylo uděleno v domovském státě: přijímání vkladů od 

veřejnosti, poskytování úvěrů, finanční pronájem (finanční leasing), platební styk a zúčtování, 

vydávání a správa platebních prostředků, poskytování záruk, obchodování na vlastní účet 

nebo na účet klienta s nástroji peněžního trhu, s peněžními prostředky v cizích měnách, 

v oblasti futures a opcí, včetně kursových a úrokových obchodů a s převoditelnými cennými 

papíry, účast na vydávání cenných papírů a poskytování souvisejících služeb, poradenství ve 

věcech kapitálové struktury, průmyslové strategie a v souvisejících otázkách a poradenství a 

služby v oblasti fůzí a koupí podniků, peněžní makléřství, portfolio management, uložení a 

správa cenných papírů, poskytování bankovních informací a úschova cenností. 

Oprávnění v výkonu výše uvedených činností se vztahuje i na finanční instituce se sídlem 

v členském státě Evropské unie, pokud jim bylo příslušné oprávnění uděleno v jejich 

domovském státě, splňující podmínky stanovené § 5e odst. 1 zákona o bankách s výjimkou 

přijímání vkladů od veřejnosti18.  

 

Banky se sídlem v členských státech evropské unie jsou oprávněny k výkonu výše uvedených 

činností i bez založení pobočky, pokud jejich provozování nemá charakter trvalé hospodářské 

činnosti. Stejné oprávnění platí i pro oprávněné finanční instituce ze sídlem v členských 

státech Evropské unie s výjimkou přijímání vkladů od veřejnosti19. 

Na území hostitelského státu nemůže vykonávat činnosti prostřednictvím své pobočky bez 

licence banka nebo finanční instituce, která nepožívá výhody jednotné licence podle práva 

Evropských společenství nebo banka nebo finanční instituce, která má sídlo ve státě, který 

nepožívá výhody  jednotné licence podle práva Evropských společenství20. 

 

Oprávněná finanční instituce, která hodlá využívat výhody jednotné licence musí splňovat 

kumulativně následující podmínky: banka nebo banky se sídlem na území členského státu 

Evropské unie musí disponovat nejméně 90 % hlasovacích práv, a zároveň základního 

                                                 
18 § 5c odst. 1 zákona o bankách 
19 § 5c odst.  2 zákona o bankách 
20 § 5c odst. 3 zákona o bankách 
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kapitálu v této instituci, a musí se řídit stejným právem jako oprávněná finanční instituce, 

činnosti, které hodlá provozovat na území hostitelského státu musí provozovat i na území 

domovského státu, musí být zahrnuta do konsolidovaného dohledu vykonávaného nad bankou 

nebo bankami podle § 5 odst, 1 zákona o bankách v souladu s právem Evropských 

společenství, banka nebo banky se sídlem na území členského státu Evropské unie společně a 

nerozdílně ručí za své závazky se souhlasem domovského orgánu bankovního dohledu a  

banka nebo banky se sídlem na území členského státu Evropské unie splňují požadavky 

domovského orgánu bankovního dohledu ohledně obezřetného podnikání oprávněné finanční 

instituce21. 

Splnění uvedených podmínek musí být ověřeno orgánem domovského orgánu bankovního 

dohledu, který o tom vystaví potvrzení. Pokud oprávněná finanční instituce přestane plnit 

některou z výše uvedených podmínek, domovský orgán bankovního dohledu informuje 

hostitelský orgán bankovního dohledu a oprávněná finanční instituce pozbývá výhody 

jednotné licence22. 

 

Banka nebo oprávněná finanční instituce, která v rámci jednotné licence hodlá založit svou 

pobočku na území hostitelského státu, o tom informuje orgán dohledu domovského státu a 

sdělí mu písemně následující informace: území státu na kterém hodlá založit pobočku, 

obchodní plán obsahující zejména výčet předpokládaných činností, organizační strukturu 

pobočky, adresu v hostitelském státě, na které bude možno získat dokumenty, jména osob 

zodpovědných za řízení pobočky a v případě finanční instituce také podklady pro ověření 

skutečností uvedený v § 5e odst. 1 zákona o bankách23. 

 

Pokud nemá orgán bankovního dohledu domovského státu pochybnosti o organizační 

struktuře a finanční situaci banky nebo oprávněná finanční instituce ve vztahu 

k předpokládaným činnostem, předá do 3 měsíců od obdržení výše uvedených informací  tyto 

informace spolu s údaji o výši kapitálu banky nebo oprávněné finanční instituce, s údaji o její 

kapitálové přiměřenosti, podrobnostmi o pojištění vkladů a předáním potvrzení, hostitelskému 

orgánu bankovního dohledu a informuje o tom i banku nebo oprávněnou finanční instituci. 

Pokud existují pochybnosti, informuje orgán bankovního dohledu domovského státu do 3 

měsíců banku nebo oprávněnou finanční instituci o tom, že její oznámení nebylo předáno 

                                                 
21 § 5e odst. 1 zákona o bankách 
22 § 5e odst. 2 zákona o bankách 
23 § 5f zákona o bankách 
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hostitelskému orgánu bankovního dohledů a svůj postup odůvodní. V tomto případě, a pokud 

není banka nebo oprávněná finanční instituce ze strany orgánu bankovního dohledu 

domovského státu informována, může se banka nebo finanční instituce domáhat nápravy u 

soudu24. 

Orgán bankovního dohledu hostitelského státu se připraví do dvou měsíců od obdržení 

informace od orgánu bankovního dohledu domovského státu na dohled nad bankou nebo 

oprávněnou finanční institucí; pokud je to nutné, sdělí bance nebo oprávněné finanční instituci 

ustanovení právních předpisů hostitelského státu, upravujících podmínky výkonu jejích 

činností na území hostitelského státu, na základě oprávnění uděleného orgánem bankovního 

dohledu domovského státu. Po obdržení uvedených informací nebo po marném uplynutí  

dvou měsíců může banka nebo oprávněná finanční instituce začít podnikat na uzemí 

hostitelského státu. Změny ve výše uvedených údajích oznámí banka s měsíčním předstihem 

orgánu bankovního dohledu domovského i hostitelského státu25. 

 

Pokud hodlá banka nebo oprávněná finanční instituce provozovat na území hostitelského státu 

bankovní činnosti podle § 5d zákona o bankách bez založení pobočky, oznámí zamýšlené 

činnosti před prvním poskytnutím služby orgánu bankovního dohledu domovského státu, ten 

toto oznámení zašle do 1 měsíce orgánu bankovního dohledu hostitelského státu. 

 

Bankovní dohled nad pobočkou banky nebo oprávněné finanční instituce vykonává  orgán 

bankovního dohledu domovského státu. Dohled nad likviditou pobočky banky nebo 

oprávněné finanční instituce vykonává orgán bankovního dohledu hostitelského státu. 

Pobočka banky podléhá opatřením přijatým hostitelským státem v rámci jeho měnové 

politiky, v případě států, které zavedly Euro jako svou měnu, opatřením přijatým evropskou 

centrální bankou. Tato opatření nesmějí být diskriminační. Při výkonu své působnosti nad 

pobočkou banky nebo oprávněné finanční instituce a v oblasti monitorování  rizik vzniklých 

z otevřených pozic na trhu, může hostitelský stát požadovat od pobočky banky nebo 

oprávněné finanční instituce stejné informace jako od bank nebo finančních institucí, které 

mají sídlo na jeho území. Hostitelský stát může od banky nebo finanční instituce mající 

pobočku na jeho území požadovat hlášení o jejich podnikatelských činnostech na svém území 

ve formě statistických údajů26.  

                                                 
24 § 5g zákona o bankách 
25 § 5h zákona o bankách 
26 § 5j zákona o bankách 
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Pokud příslušný orgán hostitelského státu zjistí, že banka nebo oprávněná finanční instituce, 

porušuje ustanovení právních předpisů v oblastech, které spadají do působnosti hostitelského 

státu, při poskytování služeb na jeho území, požádá banku nebo oprávněnou finanční instituci 

o ukončení tohoto protiprávního stavu. Pokud banka nebo oprávněná finanční instituce 

neučiní potřebná opatření, požádá příslušný orgán bankovního dohledu hostitelského státu 

orgán bankovního dohledu domovského státu, který neprodleně přijme potřebná opatření 

k zajištění ukončení protiprávního stavu a informuje o nich příslušný orgán hostitelského 

státu. Jestliže i přes uvedená opatření banka nebo oprávněná finanční instituce setrvá v 

protiprávním stavu, může příslušný orgán bankovního dohledu domovského státu přijmout 

potřebná opatření k ukončení protiprávního stavu a pokud je to nutné, k ukončení činnosti 

banky nebo oprávněné finanční instituce na území hostitelského státu.  

Pokud věc nesnese odkladu, může příslušný orgán hostitelského státu přijmou opatření na 

ochranu klientů banky. O přijetí takových opatření informuje hostitelský stát Komisi 

Evropských  společenství a orgány bankovního dohledu dotčených států. Po konzultaci 

s orgány bankovního dohledu dotčených států může Komise Evropských společenství 

přikázat hostitelskému státu zrušit nebo změnit přijatá opatření. 

Orgány hostitelského státu mohou přijmout potřebná opatření k zamezení nebo potrestání 

jednání na svém území, porušujícího právní předpisy hostitelského státu v oblasti veřejného 

zájmu, včetně opatření  k ukončení činnosti banky nebo finanční instituce na území  

hostitelského státu. Pokud je bance nebo oprávněné finanční instituci odejmuta licence, 

informuje neprodleně domovský orgán bankovního dohledu hostitelský orgán bankovního 

dohledu. Hostitelský orgán bankovního dohledu přijme potřebná opatření k ukončení činnosti 

banky nebo oprávněné finanční instituce na svém území a ochraně zájmů vkladatelů. 

Banky a oprávněné finanční instituce smějí volně inzerovat své služby  ve státech Evropské 

unie při respektování právních předpisů o reklamě přijatých příslušným státem27. 

Podle mého názoru je současná právní úprava zřizování poboček plně vyhovující 

v podmínkách jednotného trhu v rámci EU a plně zaručuje volný pohyb služeb a 

svobodu usazování. Měl by být zřízen Evropský systém finančního dohledu tvořený 

Evropskou bankovní asociací a národními orgány bankovního dohledu, které by tvořily 

propojenou síť, jak je navrženo ve zprávě de Larosierovy skupiny. Národní orgány 

bankovního dohledu musí vytvořit jednotnou navzájem propojenou síť v rámci 

Evropského systému finančního dohledu, protože, jen tak bude podle mého názoru 

                                                 
27 § 5k zákona o bankách 
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zajištěn efektivní dohled nad pobočkami zahraničních bank a zejména nad velkými 

bankami působícími ve více státech.  

Česká národní banka vede úplný seznam bank a poboček zahraničních bank působících na 

území České republiky. 

 

Bankovní licence zaniká: 

a) dnem, kterým nabývá právní moci rozhodnutí o odnětí licence, 

b) dnem, ke kterému je banka zrušena, pokud je zrušena s likvidací, 

c) dnem, od kterého podle rozhodnutí valné hromady, nebude dosavadní banka nadále 

vykonávat činnost, ke které je třeba bankovní licence, 

d) dnem výmazu banky z obchodního rejstříku, pokud zaniká bez likvidace. 

Bankovní licence udělená zahraniční bance pro její pobočku zaniká rovněž dnem, ke kterému 

zahraniční banka ukončí činnost své pobočky na území ČR a dále dnem, ke kterému 

zahraniční banka pozbyla ve svém domovském státě oprávnění působit jako banka28. 

 

V.6 Opatření k nápravě 

 

Banky jsou povinny provádět své obchody obezřetně, způsobem, který nepoškozuje zájmy 

vkladatelů a neohrožuje bezpečnost a stabilitu banky, dodržovat podmínky stanovené 

bankovní licencí a právními předpisy, včetně opatření České národní banky. 

Pokud Česká národní banka zjistí nedostatky  v činnosti banky nebo pobočky zahraniční 

banky, je podle § 26 dost. 1 zákona o bankách, oprávněna podle povahy zjištěného 

nedostatku: vyžadovat, aby banka nebo pobočka zahraniční banky ve stanovené lhůtě zjednala 

nápravu, a to tím, že. 

1. omezí některé nepovolené činnosti nebo nebude provádět některé obchody 

nebo operace, 

2. omezí distribuční sítě, včetně snížení počtu obchodních míst,  

3. vymění vedoucí zaměstnance banky nebo osoby ve vedení pobočky zahraniční 

banky, 

4. vymění členy dozorčí rady banky,  

5. uvede uspořádání, strategie, postupy a mechanismy do souladu s tímto 

zákonem, 

                                                 
28 § 5a zákona o bankách 
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6. přijme přísnější pravidla pro tvorbu opravných položek aktivům banky,  a 

rezerv nebo pro stanovení kapitálových požadavků, 

7. vytvoří odpovídající výši opravných položek a rezerv,  

8. bude udržovat kapitál nad minimální hranicí  stanovenou v § 12a odst. 1 

zákona o bankách, 

9. sníží základní kapitál ve stanoveném rozsahu nebo  

10. použije zisk po zdanění přednostně k doplnění rezervních fondů nebo ke 

zvýšení základního kapitálu banky. 

změnit licenci vyloučením nebo omezením některých činností v licenci uvedených, nařídit 

mimořádný audit na náklady banky nebo pobočky zahraniční banky, zavést nucenou správu, 

uložit pokutu do výše 50 000 000 Kč., snížit základní kapitál banky o částku odpovídající 

ztrátě po jejím zúčtování s rezervními a dalšími fondy za předpokladu, že ztráta přesahuje 20 

% základního kapitálu, zakázat nebo omezit provádění operací s osobami, které jsou spjaty 

úzkým propojením s bankou nebo které jsou součástí stejného konsolidačního celku jako 

banka, nebo které mají k bance zvláštní vztah, požadovat zvýšení kapitálu nad úroveň podle § 

12a zákona o bankách, pokud má banka neúčinné uspořádání, strategie, postupy nebo 

mechanismy,  a uložení opatření podle písmen a) až g) se jeví jako neúčinné29. 

Postup podle písm. b) až f) se uplatní při nesplnění požadavku písm. a). V § 26 odst. 3) jsou 

taxativně vyjmenovány nedostatky v činnosti. Účastníkem řízení je pouze dotčená banka. 

Řízení může být zahájeno též.doručením rozhodnutí. Proti rozhodnutí může dotčená banka 

podat rozklad, který nemá odkladný účinek. 

 

V.7 Nucená správa 

Nucená správa je krajním prostředkem k nápravě. Podle § 30 odst. 1 zákona o bankách může 

ČNB zavést nucenou správu, jestliže nedostatky v činnosti banky ohrožují stabilitu 

bankovního systému a akcionáři neučinili potřebné kroky k odstranění těchto nedostatků. 

Nucená správa se zapisuje do obchodního rejstříku. Návrhy  na zápis do obchodního rejstříku 

podává ČNB. Náklady spojené s výkonem nucené správy jsou placeny z majetku banky30. 

Rozhodnutí o zavedení nucené správy musí obsahovat údaje uvedené v podle § 27 odst. 1 

zákona o bankách. Správce jmenuje a odvolává bankovní rada ČNB, která stanoví výši jeho 

odměny.  V momentě doručení písemného vyhotovení  rozhodnutí o zavedení nucené správy 

se pozastavuje výkon funkce všech orgánů banky, s výjimkou oprávnění k podání opravného 

                                                 
29 § 26 zákona o bankách 
30 § 27 odst. 2 zákona o bankách 
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prostředku proti rozhodnutí o zavedení nucené správy. Správce má postavení statutárního 

orgánu banky, který svolává valnou hromadu banky a má právo se  jí účastnit31. O věcech 

v působnosti valné hromady rozhoduje správce. Rozhodnutí o věcech v působnosti valné 

hromady činí správce s předchozím souhlasem ČNB. Jestliže to vyžaduje situace, může 

správce s předchozím souhlasem ČNB částečně nebo úplně pozastavit nakládání vkladatelů 

s jejich vklady v bance. Nucená správa končí32: doručením rozhodnutí ČNB o ukončení 

nucené správy, jmenováním likvidátora, prohlášením konkursu, nebo uplynutím 24 měsíců od 

zavedení nucené správy. 

Podle mého názoru by měla nucená správa u bank nahrazovat úpadek podle 

insolvenčního zákona a insolvenční zákon by se neměl vztahovat na banky. Je podle 

mého názoru vhodnější, aby úpadek bank byl řešen v rámci nucené správy. 

V.8 Odnětí bankovní licence 

ČNB odejme licenci při přetrvávání závažných nedostatků v činnosti banky. Odnětí bankovní 

licence nemusí předcházet zavedení nucené správy. ČNB musí odejmout licenci, pokud zjistí 

že kapitál banky na individuálním základě je nižší než  jedna třetina součtu jejich jednotlivých 

kapitálových požadavků33.  

ČNB může licenci odejmout pokud banka nebo pobočka zahraniční banky nezahájila činnost 

do 12 měsíců od dne udělení licence nebo jestliže po dobu 6 měsíců nepřijímá vklady od 

veřejnosti nebo neposkytuje úvěry, nebo že byla bankovní licence získána na základě 

nepravdivých údajů uvedených v žádosti.  

Podle mého názoru je současná právní úprava bankovní regulace dostatečná k zajištění 

efektivní ochrany vkladatelů. Přijímání dalších předpisů nebo zpřísňování bankovní 

regulace by bylo kontraproduktivní a pouze by zvýšilo náklady bank a ČNB. Bankovní 

regulace musí být doplněna důsledným bankovním dohledem a efektivním využívání 

nástrojů jeho nástrojů dohledu. Podle mého názoru je nezbytné zavedení trestní 

odpovědnosti právnických osob do českého právního řádu. Protože sankce ve správním 

řízení nejsou vždy dostačující. 

 

VI. Spořitelní a úvěrní družstva (družstevní záložny) 

 

                                                 
31 § 29 odst. 3 zákona o bankách 
32 § 33 odst. 1 zákona o bankách 
33 § 34 zákona o bankách 
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Dohled nad družstevními záložnami je upraven zákonem č. 87/1995 Sb., o spořitelních a 

úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSUD). 

Dohled nad družstevními záložnami vykonává Česká národní banka, na kterou od 1. 4. 2006 

přešly pravomoci Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami. 

Družstevní záložna je právnickou osobou, na jejíž postavení se subsidiárně vztahují 

ustanovení obchodního zákoníku upravujícího postavení družstva, pokud ZSUD nestanoví 

jinak. Družstevní záložna je družstvo, které pro podporu hospodaření provozuje finanční 

činnosti, jimiž se rozumí zejména přijímání vkladů a poskytování úvěrů, ručení a peněžních 

služeb v různých formách. Družstevní záložna není bankou podle zákona o bankách a její 

podnikaní se nepovažuje za provozování živnosti podle zákona č. 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání34. Družstevní záložna je oprávněna vykonávat pouze činnosti 

stanovené ZSUD. Družstevní záložna je povinna při svém podnikání postupovat obezřetně a 

s náležitou péčí. Družstevní záložna nesmí uzavírat smlouvy za nápadně nevýhodných 

podmínek pro družstevní záložnu, zejména takové, které zavazují družstevní záložnu 

k hospodářsky neodůvodněnému plnění,  nebo plnění nápadně neodpovídajícímu poskytované 

protihodnotě. Porušení této podmínky zakládá neplatnost smlouvy. Tato neplatnost se 

posuzuje podle ustanovení obchodního zákoníku upravujících obchodní závazkové smlouvy 

(§ 267 ObchZ). Družstevní záložna není oprávněna nabývat  přímý nebo nepřímý podíl na 

základním kapitálu právnické osoby, stát se členem, společníkem, akcionářem právnické 

osoby nebo jiným způsobem nabývat vliv na  řízení právnické osoby. Družstevní záložna 

musí mít minimálně 30 členů35. Zapisovaný základní kapitál musí činit minimálně 500 000 

Kč. před podáním žádosti o povolení musí být splacena částka  ve výši minimálně 35 000 Kč, 

kterou představuje základní kapitál, případně rizikový fond a rezervní fond, pokud jsou 

vytvořeny36. 

 

VI.1 Licencování  

Ke vzniku a činnosti družstevní záložny je třeba povolení udělované na žádost představenstva 

Českou národní bankou.  V žádosti o povolení musí být uvedeno: firma a sídlo družstevní 

záložny, výše základního kapitálu, případně také výše rizikového fondu a rezervního fondu, 

pokud byly vytvořeny, věcné a organizační předpoklady  pro činnost družstevní záložny, 

                                                 
34 § 1 ZSUD 
35 § 2 odst. 1 ZSUD 
36 § 2 odst. 2 a 3 ZSUD 
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přehled členů s kvalifikovanou účastí a přehled členů s dalším členským vkladem, pokud 

nemají kvalifikovanou účast37. 

 

K žádosti musí být přiloženy listiny uvedené v § 2a odst. 3 ZSUD.  

O žádosti o udělení nebo změně  povolení  rozhodne Česká národní banka  po posouzení 

podmínek pro udělení  povolení nebo změnu povolení do 6 měsíců od dne zahájení správního 

řízení a v této lhůtě rozhodnutí doručí. Pokud nebyla žádost úplná a Česká národní banka si 

vyžádala její doplnění, rozhodne Česká národní banka do 12 měsíců od dne zahájení 

správního řízení a rozhodnutí v této lhůtě doručí. Pokud bylo Českou národní bankou 

vyžádáno doplnění žádosti a doplněná žádost není úplná, nebo pokud nebyla ze strany 

žadatele  lhůta stanovená Českou národní bankou na její doplnění, je česká národní banka 

oprávněna zastavit správní řízení o udělení žádosti. Česká národní banka si před vydáním 

rozhodnutí o udělení nebo změně povolení vyžádá stanovisko Ministerstva financí. Pokud tak 

stanoví mezinárodní smlouva, konzultuje Česká národní banka svůj záměr s dohledovým 

orgánem příslušného státu38. 

Povolení je uděleno na dobu neurčitou. Povolení obsahuje vymezení povolených činností a 

může obsahovat vymezení rozsahu povolených činností, nikoliv ve smyslu  omezení počtu 

jednotlivých obchodních případů. Povolení může dále obsahovat stanovení podmínek, které je 

družstevní záložna povinna splnit před zahájením kterékoliv povolené činnosti. Povolení 

zaniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí povolení nebo dnem  zrušení družstevní 

záložny39. 

Podmínky pro udělení povolení podle § 2a odst. 6 ZSUD: 

a) odborná způsobilost  a důvěryhodnost osob, zvolených do funkce členů 

představenstva, kontrolní komise a úvěrové komise a dalších osob, které jsou 

navrhovány do řídících funkcí v družstevní záložně (označeny legislativní zkratkou 

„ řídící osoba“). Za řídící osobu ZSUD považuje osobu, která vykonává řídící funkce, 

s nimiž je spojena pravomoc a odpovědnost vymezená stanovami  družstevní záložny, 

b) věcné a organizační předpoklady pro výkon navrhovaných činností družstevní 

záložny, vyplývající zejména ze stanov družstevní záložny, návrhu řídícího a 

kontrolního systému, družstevní záložny, včetně systému řízení rizik, případně dalších 

vnitřních předpisů družstevní záložny. Věcnými a organizačními předpoklady se pro 

                                                 
37 § 2a odst. 2 ZSUD 
38 § 2a odst. 4 ZSUD 
39 §2a odst. 5 ZSUD 
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účely ZSUD rozumí zejména zdůvodnění založení družstevní záložny a strategický 

záměr jejího rozvoje na trhu, zpracovaný zejména podle orientace na členy družstevní 

záložny, podle ekonomického sektoru, regionu, typu a druhu služeb, které mají být 

poskytovány. Dále způsob zabezpečení odpovídajících výpočetních, informačních, 

účetních a statisticko evidenčních systémů družstevní záložny, zabezpečení 

dostatečného počtu  zaměstnanců, kteří budou zajišťovat plánované činnosti 

družstevní záložny, a zabezpečení odpovídající struktury a organizace družstevní 

záložny, 

c) reálnost obchodního plánu a schopnost bezpečného rozvoje družstevní záložny 

s ohledem na obecné znalosti a zkušenosti, 

d) způsobilost fyzických osob s kvalifikovanou účastí na družstevní záložně a členů 

s dalším členským vkladem, pokud nemají  kvalifikovanou účast k výkonu práv člena 

ve vztahu k podnikání družstevní záložny v souladu s § 1 odst. 6 písm. b) ZSUD, 

e) průhledný a nezávadný původ částky uvedené v § 2 odst. 3 ZSUD, z níž je vytvořen  

základní kapitál, rizikový fond a rezervní fond, pokud jsou vytvořeny, 

f) splacení částky 35 000 Kč, která musí být splacena před podáním žádosti o povolení 

podle § 2 odst. 3 ZSUD, 

g) průhlednost skupiny osob s úzkým propojením na družstevní záložnu,  

h) úzké propojení v rámci skupiny podle písmene g) nebrání výkonu dohledu,  

i) nejsou-li právní, ani faktické zábrany k výkonu dohledu ve státě, na jehož území má 

skupina podle písmene g) úzké propojení. 

Podle § 2a odst. 7 ZSUD se za odborně způsobilou považuje osoba, která. 

a) nebyla v minulosti pravomocně odsouzena pro trestný čin  majetkové povahy,  pro 

trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání družstevní 

záložny, nebo pro jiný úmyslný trestný čin, 

b) které nebyla pravomocně uložena pokuta nebo povinnost k náhradě škody,  pro 

zaviněné závažné nebo opakované porušení zákonné povinnosti, které vedlo 

k významnému ohrožení  nebo poškození věřitelů, podílníků, akcionářů,  akciových 

investičních fondů, k narušení integrity, nebo transparentnosti finančního trhu, nebo 

zneužití důvěrných informací. 

c) na jejíž majetek nikdy nebyl prohlášen konkurz, 

d) která nebyla v posledních pěti letech  členem statutárních orgánu nebo jiného orgánu 

právnické osoby u kterých byla zavedena nucená správa, nebo na jejíž majetek byl 
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prohlášen konkurs nebo podaný návrh na konkurs  proti takové osobě byl zamítnut pro 

nedostatek majetku. 

Za odborně způsobilou osobu se podle ZSUD považuje osoba, která má ukončené úplné 

střední vzdělání a minimálně 5 let praxe v oblasti související s činnostmi, které mohou být 

předmětem podnikání družstevní záložny nebo ukončené vysokoškolské vzdělání a nejméně 2 

roky praxe v oblasti související s činnostmi, které mohou být předmětem podnikání 

družstevní záložny40.  

Předmětem podnikání družstevní záložny mohou být činnosti taxativně uvedené v § 3 odst. 1 

ZSUD:  

– přijímání vkladů od členů,  

– poskytování úvěru členům,  

– finanční leasing pro členy,  

– platební styk, zúčtování a vydávání  a správa platebních prostředků pro členy,   

– poskytování ručení za půjčky a úvěry členů,  

– otevírání akreditivů pro členy, obstarávání inkasa pro členy, nákup a prodej  cizí měny 

v hotovosti pro členy,  

– pronájem bezpečnostních schránek členům.  

Výlučně za účelem zajištění výše uvedených činností je družstevní záložna oprávněna  

ukládat vklady v družstevních záložnách a bankách  a u poboček zahraničních bank, přijímat 

úvěry od družstevních záložen a bank, nabývat majetek a disponovat s ním, obchodovat na 

vlastní účet s devizami  a nástroji směnných kurzů a úrokových sazeb za účelem zajištění 

rizik, vyplývajících z činností, které mohou být předmětem podnikání družstevní záložny, 

podle § 3 odst. 1 ZSUD a obchodovat na vlastní účet s majetkovými cennými papíry pokud 

ZSUD nestanoví jinak.41 

 

VI.2 Souhlasy  

ČNB je povinna  požádat o souhlas: 

– fyzická nebo právnická osoba, hodlá-li nabýt kvalifikovanou účast na družstevní 

záložně nebo 

– kvalifikovanou účast  zvýšit na 20 %, 33 % nebo 50 % základního kapitálu, nebo 

– změnit hlasovací práva družstevní záložny nebo 

– má-li se stát osobou ovládající družstevní záložnu podle § 2b odst. 3 ZSUD. 

                                                 
40 § 2a odst. 10 ZSUD 
41 § 3 odst. 2 ZSUD 
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Pro uvedené osoby zavedl ZSUD legislativní zkratku dotčená osoba. Dotčená osoba musí 

požádat ČNB o nový souhlas, pokud má dosáhnout vyššího limitu, než pro který byl dříve 

udělen souhlas.  

Stejnou povinnost má i osoba jednající ve shodě. Fyzická nebo právnická osoba nebo osoby 

jednající ve shodě jsou povinny zároveň prokázat odbornou způsobilost podle § 2a odst. 6 

písm. d) ZSUD. Listiny prokazující odbornou způsobilost musí být přiloženy k žádosti. ČNB 

vydá rozhodnutí o žádosti do 90 dnů od dne doručení úplné žádosti. Pokud ČNB v této lhůtě 

nevydá rozhodnutí v prvním stupni, nastává fikce udělení souhlasu. V rozhodnutí o 

předchozím souhlasu může ČNB stanovit lhůtu, ve které je osoba, která hodlá nabýt 

kvalifikovanou účast nebo osoba jednající ve shodě, oprávněna nabýt kvalifikovanou účast. 

Česká národní banka neudělí souhlas také v případě, pokud by nabytí kvalifikované účasti 

bylo v rozporu se povinností postupovat při podnikání obezřetně a s náležitou péčí, zejména 

podnikat způsobem, který neohrožuje návratnost  vkladů jejich členů a její bezpečnost a 

stabilitu.  

Neprodleně musí dotčená osoba oznámit ČNB, hodlá-li: 

– zvýšit svoji kvalifikovanou účast na družstevní záložně nad 50 %, 33 % nebo 10 % 

základního kapitálu nebo hlasovacích práv, nebo 

– snížit kvalifikovanou účast pod tyto limity a tím nebo jinak pozbýt postavení osoby 

ovládající záložnu. 

Stejnou povinnost mají i osoby jednající ve shodě. Souhlas nebo oznámení nejsou potřebné, 

pokud dojde ke zvýšení nebo snížení kvalifikované účasti jinak, než na základě jednání 

dotčené osoby42. 

Pokud ČNB zjistí: že působení dotčené osoby s kvalifikovanou účastí,  v družstevní záložně 

je v rozporu s povinností postupovat obezřetně s náležitou péčí, zejména podnikat způsobem, 

který neohrožuje návratnost vkladů jejich členů, její bezpečnost a stabilitu, nebo že dotčená 

osoba nabyla kvalifikovanou účast nebo že zvýšila kvalifikovanou účast nad výše uvedené 

limity. Pokud nedošlo ke zvýšení takové kvalifikované účasti jinak než na základě jednání 

této dotčené osoby, je ČNB oprávněna rozhodnout o 

a) pozastavení práva dotčené osoby s kvalifikovanou účastí účastnit se členské schůze a 

hlasovat na ni, 

b) pozastavení práva požadovat svolání členské schůze, 

c) pozastavení práva podat soudu návrh na vyslovení neplatnosti členské schůze43.  

                                                 
42 § 2b odst. 3 ZSUD 
43 § 2b odst. 5 ZSUD 
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Pozastavit lze pouze výkon všech výše uvedených práv. Účastníky řízení jsou pouze dotčená 

osoba s kvalifikovanou účastí a družstevní záložna, podaný rozklad nemá odkladný účinek. 

Družstevní záložna nepřipustí podle § 2b odst. 6 ZSUD účast osoby, které ČNB pozastavila  

práva požadovat svolaní členské schůzi, účastnit se jí a hlasovat. Při posuzování způsobilosti 

členské schůze družstevní záložny rozhodovat a při hlasování na členské schůzi, se nepřihlíží 

k hlasům členů, jejichž práva účastnit se členské schůze a hlasovat byla pozastavena. ČNB 

zruší pozastavení práv účastnit se členské schůze, požadovat její svolání a hlasovat, pokud 

odpadl důvod pro jeho vydání. Družstevní záložna je povinna písemně informovat ČNB o 

nabytí nebo změnách v kvalifikované účasti osob na družstevní záložně, pokud jsou při těchto 

změnách, i jednáním jiných členů, překročeny limity uvedené v § 2b odst 3 ZSUD do 5 

pracovních dnů. Po zjištění rozhodných skutečností. ZSUD v § 2b odst. 1 definuje 

kvalifikovanou účast jako přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích 

právech v družstevní záložně nebo možnost uplatňování vlivu na řízení družstevní záložny. 

Nepřímý podíl je definován jako podíl držený prostřednictvím osoby nebo osob, nad kterými 

je vykonávána kontrola. Kontrolu podle ZSUD vykonává ten, kdo je ve vztahu k družstevní 

záložně ovládající osobou. 

Oprávnění ČNB o pozastavení práva podat soudu návrh na vyslovení neplatnosti 

členské schůze je dle mého názoru nadbytečné a nevede k zamýšlenému účelu. 

Domnívám se, že plně postačuje omezení práv uvedených výše pod písmeny a) a b) 

Podle mého názoru je úprava v § 2b odst. 3 ZSUD zbytečně přísná, podle mého názoru 

by byl souhlas nutný pouze v případě, že účast na družstevní záložně přesáhne 33 %. 

Podle § 8a ZSUD musí být řádná a mimořádná účetní závěrka ověřena auditorem. Družstevní 

záložna je povinna vybraného auditora oznámit ČNB, která je oprávněna vybraného auditora 

do 30 dnů odmítnout. Ověřit účetní závěrku družstevní záložny může pouze ten auditor, který 

doloží, že nemá k družstevní záložně zvláštní vztah a který doloží, že v průběhu minimálně 

dvou účetních období ověřoval účetní závěrky bank nebo jiných finančních institucí a 

kterému nebylo v souvislosti s poskytováním auditorských služeb oprávnění k jejich 

poskytování pozastaveno. Pokud ČNB neodmítne auditora této lhůtě, nastane fikce schválení. 

V případě odmítnutí auditora ČNB, je záložna povinna oznámit do 30 dnů nového auditora. 
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VI. 3 Zřízení pobočky na území členského státu Evropské unie 

Družstevní záložny se sídlem na území ČR (domovský stát) mohou podnikat v rozsahu 

povolení na území jiných členských států Evropské Unie (hostitelský stát). Družstevní 

záložny jsou oprávněny za účelem podnikání na území hostitelského státu zřídit pobočky. 

Družstevní záložny se sídlem na území domovského státu jsou oprávněny zřídit pobočky na 

území hostitelského státu jen se souhlasem ČNB44. 

Žádost o udělení souhlasu ke zřízení pobočky musí podle § 2d odst. 2 ZSUD obsahovat: 

určení hostitelského státu na jehož území zamýšlí zřídit pobočku, obchodní plán pobočky 

obsahující výkon předpokládaných činností, organizační strukturu pobočky, adresu pobočky 

v hostitelském státě, na které bude možné získat potřebné dokumenty, údaje umožňující 

jednoznačnou identifikaci osob odpovědných za řízení pobočky, kterými jsou jména a 

příjmení, bydliště, rodné číslo, pokud nebylo přiděleno, datum narození, výši kapitálu, 

družstevní záložny k poslednímu dni měsíce předcházejícího podání žádosti, výši kapitálové 

přiměřenosti družstevní záložny, k poslednímu dni měsíce předcházejícího podání záložny. 

ČNB rozhodne o žádosti o udělení souhlasu ke zřízení pobočky družstevní záložny na území 

hostitelského státu do 2 měsíců od dne doručení úplné žádosti. Jestliže ČNB souhlas udělí,  

zašle ve lhůtě do 14 dnů od dne nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti orgánu dohledu 

hostitelského státu informace o skutečnostech, které musí podle § 2d odst. 2 ZSUD obsahovat 

žádost o zřízení pobočky na území hostitelského státu. Česká národní banka  to oznámí 

družstevní záložně. ČNB oznámí doručení těchto informací do 14 dnů od přijetí potvrzení o 

jejich doručení, nejpozději do 30 dnů od jejich zaslání45. 

Podle § 2d odst. 3 jsou podmínkami pro udělení souhlasu  ekonomická stabilita družstevní 

záložny a organizační struktura  družstevní záložny umožňující  podnikání družstevní záložny 

v souladu s povinností družstevní záložny postupovat při svém podnikání obezřetně a 

s náležitou péčí. 

Družstevní záložna je oprávněna zřídit pobočku a podnikat na území hostitelského státu za 

podmínek stanovených právními předpisy hostitelského státu a po stanovení podmínek  

orgánu tohoto státu pro zřízení pobočky a podnikání. Pokud družstevní záložna neobdrží 

podmínky do 2 měsíců od dne doručení informací podle § 2d odst. 3 a 4 ZSUD orgánu 

dohledu hostitelského státu, je oprávněna zřídit pobočku a zahájit činnost uplynutím této 

lhůty. Pokud družstevní záložna zamýšlí v změny skutečností, které musí být podle § 2d odst 

2 písm. b) až e) uvedeny v žádosti o zřízení pobočky, je povinna to oznámit nejméně 1 měsíc 

                                                 
44 § 2c ZSUD 
45 § 2d odst. 3 ZSUD 
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před jejich provedením  ČNB a orgánu dohledu hostitelského státu. Změny těchto skutečností 

podléhají souhlasu ČNB a případnému sdělení nebo stanovení podmínek orgáne dohledu 

hostitelskému státu. ČNB rozhodne o změnách do 30dnů od obdržení úplného oznámení  o 

zamýšlených změnách družstevní záložnou. 

Jestliže má družstevní záložna v úmyslu provozovat činnost  na území hostitelského státu  

v rozsahu povolení uděleného ČNB bez zřízení pobočky a pokud jejich vykonávání nemá 

charakter trvalé hospodářské činnosti, oznámí svůj záměr písemně ČNB se specifikací 

vykonávané činnosti nejméně 60 dní před zahájením této činnosti. ČNB oznámí orgánu 

dohledu hostitelského státu záměr družstevní záložny provozovat činnosti na jeho území  do 

30 dnů od obdržení úplného oznámení družstevní záložny. 

Dohled nad pobočkou družstevní záložny na území hostitelského státu vykonává ČNB. 

Dohled nad likviditou  pobočky družstevní záložny vykonává také orgán dohledu 

hostitelského státu. Pobočka družstevní záložny podléhá opatřením přijatým hostitelským 

státem v rámci jeho měnové politiky, v případě států, které přijaly euro jako svou společnou 

měnu, také opatřením přijatým ECB46. Pokud orgán dohledu hostitelského státu zjistí, že 

družstevní záložna nebo její pobočka na jeho území porušuje ustanovení právních předpisů 

v oblastech, které spadají do působnosti hostitelského státu, a družstevní záložna i přes výzvu  

orgánu dohledu hostitelského státu neukončí tento protiprávní stav, přijme ČNB na základě 

žádosti orgánu dohledu hostitelského státu potřebná opatření k ukončení protiprávního stavu a 

informuje o nich orgán dohledu hostitelského státu47.  

Družstevní záložna je povinna poskytnout hostitelskému státu na jeho vyžádání informace a 

pravidelná hlášení v rozsahu, v jakém tyto údaje poskytují družstevní záložny se sídlem na 

území hostitelského státu48. 

ČNB informuje příslušný orgán dohledu hostitelského státu  o vydání  rozhodnutí o zákazu 

nakládání vkladatelů s jejich vklady podle ZSUD v případě, že dotčená družstevní záložna 

podniká na území tohoto státu. ČNB poskytne tuto informaci hostitelskému státu bez 

zbytečného odkladu po vydání rozhodnutí. Před rozhodnutím o změně nebo odnětí povolení 

družstevní záložně, která podniká na území hostitelského státu, konzultuje ČNB svůj záměr  

s orgánem dohledu tohoto státu. Jestliže věc nesnese odkladu, informuje ČNB o svém záměru  

                                                 
46 § 2g odst. 1 ZSUD 
47 § 2g odst. 3 ZSUD 
48 § 2g odst. 2 ZSUD 
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povolení změnit nebo odebrat. ČNB informuje neprodleně o změně nebo odnětí povolení  

orgány dohledu států, v nichž družstevní záložna podniká.49  

Podnikání družstevních záložen, včetně jejich poboček působících na území hostitelského 

státu, podléhá dohledu ČNB, včetně kontrol na místě po předchozím informování orgánu 

dohledu hostitelského státu. ČNB může požádat  příslušný orgán dohledu hostitelského státu 

o provedení kontroly  na území hostitelského státu.50 

 

Před udělením povolení družstevní záložně, která je ovládanou osobou z jiného členského 

státu,  

nebo která je ovládána osobou, která je ovládanou osobou z jiného členského státu, nebo která 

je ovládána stejnou osobou, která ovládá osobu z jiného členského státu, si ČNB vyžádá 

stanovisko orgánů dohledu z členských států, kde má ovládající osoba sídlo nebo pobočku. 

Podle § 4b odst. 3 ZSUD je předchozí souhlas ČNB nutný k vložení dalšího členského 

vkladu, pokud by vložení mělo za následek, že by podíl člena na základním kapitálu 

družstevní záložny převýšil 5 %. ČNB souhlas neudělí, pokud není prokázán původ peněžních 

prostředků člena, nebo není prokázána způsobilost člena k výkonu práv člena v souladu s § 1 

odst. 6 písm. b ZSUD51. 

Podle § 5a odst. 4 ZSUD je rozhodnutí o snížení výše základního kapitálu, o zrušení, o fůzi, a 

o rozdělení družstevní záložny absolutně neplatné bez předchozího souhlasu ČNB.  

 

VI.4 Poskytování a vyhodnocování informací 

Podle § 6 odst. 6 ZSUD představenstvo družstevní záložny vypracuje výroční zprávu a 

předkládá ji spolu s účetní závěrkou ke schválení členské schůzi. Členskou schůzi je povinno 

svolat tak, aby se konala do 6 měsíců od skončení účetního období, za které je výroční zpráva 

zpracovávána. Schválenou výroční zprávu zašle představenstvo do 10 dnů od jejích sválení 

ČNB. Členové volených orgánů družstevní záložny a řídící osoby jsou povinny informovat 

ČNB o všech skutečnostech, které by mohly mít za následek ohrožení družstevní záložny 

nebo uplatnění postupu podle § 28 ZSUD, a o ztrátě odborné způsobilosti  nebo 

důvěryhodnosti volených orgánů a řídících osob. 

Člen voleného orgánu družstevní záložny je podle § 7 odst. 6 ZSUD písemně informovat 

toho, kdo jej volí nebo jmenuje, před svou volbou nebo jmenováním, o  

                                                 
49 § 2h ZSUD 
50 § 2i ZSUD 
51 § 2j ZSUD  
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– své důvěryhodnosti a spolehlivosti,  

– svém členství v orgánech jiných právnických osob, nebo zda vykonává v jiných 

právnických osobách funkci prokuristy, nebo má v nich majetkovou účast, pracovní 

nebo jiný obdobný poměr, včetně předmětu činnosti této osoby.  

Člen voleného orgánu družstevní záložny nebo řídící osoba informují písemně i o změnách, 

které nastaly v průběhu výkonu funkce. 

ČNB podle § 22 odst. 4 ZSUD informuje Evropskou komisi zejména o: počtu a povaze 

případů, kdy zamítla žádost družstevní záložny o zřízení pobočky, v hostitelském státě, 

udělených a odňatých povoleních, opatřeních, která jsou uplatňována vůči družstevním 

záložnám,  při zřizování poboček ve státech, které nejsou členskými státy EU, skutečnosti, že 

se družstevní záložna stala ovládanou osobou, řídící se právem státu, který není členským 

státem EU a o struktuře konsolidačního celku, jehož je tato družstevní záložna součástí, 

diskriminačních opatřeních, která jsou uplatňována vůči družstevním záložnám  při zakládání 

poboček ve státech, které nejsou členskými státy EU, finančních holdingových osobách, ve 

kterých je družstevní záložna účastna, dohodách podle § 25c ZSUD, použití postupu podle § 

28 ZSUD vůči pobočce v případě, že věc nesnese odkladu a je to nutné v zájmu členů a všech 

konsolidačních celcích. 

ČNB informuje Evropskou komisi na její žádost o žádosti o povolení osoby ovládané osobou, 

která není členským státem EU, nebo o nabytí takového podílu, na družstevní záložně,  

v jehož důsledku by se žadatel stal osobou ovládající družstevní záložnu, osoby, řídící se 

právem státu, která není členským státem EU, nebo osoby ovládané osobou řídící se právem 

státu, který není členským státem EU52. 

 

VI.5 Opatření k nápravě a ukládání sankcí 

Pokud ČNB zjistí nedostatky v činnosti družstevní záložny, je podle § 28 odst. 1 ZSUD 

oprávněna podle povahy a závažnosti zjištěného nedostatku: 

a) vyžadovat, aby družstevní záložna ve stanovené lhůtě zjednala nápravu, zejména 

omezila některé povolené činnosti nebo ukončila nepovolené činnosti ve smyslu 

povolení, vyměnila  osoby ve vedení družstevní záložny, vytvořila odpovídající výši 

opravných položek a rezerv, vyměnila členy představenstva, kontrolní nebo úvěrové 

komise, anebo svolala členskou schůzi a tato členská schůze  projednala ČNB 

stanovenou záležitost nebo její návrh, 

                                                 
52 § 22 odst. 6 ZSUD 
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b) rozhodnout o omezení  nebo zákazu  některých povolených činností, družstevní 

záložny až na 120 dnů, a to včetně nakládání vkladatelů s jejich vklady, 

c) změnit povolení vyloučením nebo omezením některých činností v něm uvedených, 

d) nařídit mimořádný audit na náklady družstevní záložny, 

e) nařídit svolání členské schůze na náklady družstevní záložny a určit některé body 

programu jednání této členské schůze, 

f) odejmou povolení. 

V § 28 odst. 1 písm. b) ZSUD je systematicky nevhodně definováno nakládání vkladatelů 

s jejich vklady jako jakoukoliv dispozici s vkladem. Vhodnější by bylo zařazení uvedené 

definice do § 1a ZSUD. Opatření podle písm. b) až f) uplatní ČNB při nesplnění požadavku  

podle písm. a). Podle povahy nedostatku, zejména nesnese-li věc odkladu, lze uvedená 

opatření uplatnit bez postupu podle písm. a).  

V § 28 odst. 4 ZSUD jsou definovány nedostatky v podnikání: porušení podmínek 

stanovených v povolení nebo podmínek pro vydání povolení, porušení nebo obcházení 

ZSUD, zvláštních zákonů, prováděcích předpisů vydaných podle ZSUD, právních předpisů a 

opatření ČNB vydaných podle ZSUD a rozhodnutí vydaných podle ZSUD, provádění 

obchodů družstevní záložnou způsobem, který poškozuje nebo může poškodit zájmy jejich 

vkladatelů a členů,  nebo ohrožuje bezpečnost a stabilitu družstevní záložny, řízení podnikání 

osobami, které nemají dostatečnou odbornou způsobilost nebo nejsou důvěryhodné, jestliže 

družstevní záložna nevytvořila odpovídající výši opravných položek a rezerv podle zvláštních 

právních předpisů, jestliže volený orgán družstevní záložny nevykonává svou funkci déle než 

60 dnů, odepření vyžádaných informací a listin při kontrole nebo prodlení při jejich předání 

nebo odepření vstupu do prostorů či prodlení při umožnění vstupu, porušování pravidel a 

ukazatelů určených podle § 11 ZSUD, neschválení řádné účetní závěrky družstevní záložny 

do 6 měsíců od posledního dne účetního období, nesplnění informační povinnosti družstevní 

záložny53. 

Na řízení o uložení opatření k nápravě při zjištění nedostatků v podnikání družstevní záložny 

podle § 28 odst. 1 písm. b) až f) ZUSD se subsidiárně užije správní řád. Na řízení podle § 28 

odst. 1 písm. a) ZSUD se správní řád nevztahuje. Účastníkem řízení je pouze dotčená 

družstevní záložna. Řízení může být zahájeno doručením rozhodnutí. 

Jestliže představenstvo nebo kontrolní komise družstevní záložny zjistí, že družstevní záložna 

je nebo se stane neschopnou nebo že družstevní záložně vznikly nebo pravděpodobně 

                                                 
53 § 28 odst. 4 ZSUD 
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vzniknou ztráty, které způsobily nebo mohou způsobit pokles poměru kapitálu k aktivům pod 

poměr stanovený ČNB podle § 11 ZSUD, informuje o tom neprodleně  ČNB: 

 

Pokud přetrvávají závažné nedostatky v hospodaření družstevní záložny, ČNB povolení 

odejme. Povolení může být dále odňato, jestliže družstevní záložna nezačala podnikat do 12 

měsíců od dne udělení povolení nebo pod dobu 6 měsíců nepřijímá vklady od členů nebo jim 

neposkytuje úvěry, nebo bylo povolení získáno na základě nepravdivých údajů uvedených 

v žádosti  či jiným nikoliv řádným způsobem. ČNB též povolení odejme, jestliže zjistí, že 

kapitálová přiměřenost družstevní záložny je menší než jedna třetina poměru stanoveného 

ČNB. 

V § 27a ZSUD jsou vymezeny skutkové podstaty přestupků fyzických osob, za které může 

ČNB udělit pokutu až do výše 1 000 000 Kč. V § 27b ZSUD jsou vymezeny správní delikty 

právnických osob, za které může ČNB udělit pokutu až do výše 20 000 000 Kč.  

ZSUD a zákon o bankách obsahují mnoho stejných nebo velmi podobných ustanovení a 

v budoucnu by bylo dle mého názoru vhodné upravit banky a družstevní záložny 

v jediném zákoně, mj. i pro to, že EU přijala pravidla společná pro banky a družstevní 

záložny, a označuje je společným pojmem „úvěrové instituce“. 

Dohledu ČNB by měly být de lege ferenda podrobeni také nebankovní poskytovatelé 

úvěrů, protože podle mého názoru chybí efektivní dohled nad těmito subjekty. A mnohé 

z nich se chovají neseriozně. 

 

VII. Pojiš ťovnictví. 

A Pojišťovny 

VII.1 Licencování  

Dohledu v pojišťovnictví podléhají: 

– pojišťovny, které na území ČR provozují pojišťovací činnost,  

– tuzemské pojišťovny a zajišťovny provozující zajišťovací činnost,  

– právnické a fyzické osoby, které na tomto území provozují zprostředkovatelskou 

činnost v pojišťovnictví, činnost samostatných  likvidátorů pojistných událostí a další 

činnosti související s pojišťovací nebo zajišťovací činností,  
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– další fyzické nebo právnické osoby v rozsahu stanoveném zákonem o pojišťovnictví 

nebo zvláštním právním předpisem54. 

Podle § 6 odst. 1 zákona č 363/1999 Sb., o pojišťovnictví podléhá ČNB dohled zejména 

v zájmu ochrany spotřebitele. 

Pojišťovací činnost může provozovat pojišťovna, které udělila ČNB povolení podle zákona č. 

363/1999 Sb., o pojišťovnictví. Pojišťovna se sídlem může provozovat pojišťovací činnost, 

pokud byla založena jako akciová společnost nebo družstvo. Minimální základní kapitál 

tuzemské pojišťovny je podle provozování jednoho nebo více druhů životních pojištění  

90 000 000 Kč, podle provozování pojistných odvětví neživotního pojištění je základní 

kapitál stanoven v rozdílně podle odvětví od 60 000 000 Kč do 200 000 000 Kč55. Na 

provozování zajišťovací činnosti na území ČR zajišťovnou se sídlem v zahraničí se zákon o 

pojišťovnictví nevztahuje s výjimkou povinnosti využívat služeb pojišťovacího 

zprostředkovatele nebo samostatného likvidátora pojistných událostí, který je registrován 

podle zákona č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných 

událostí, podle § 3 odst. 5 věty druhé a správního deliktu podle § 35a odst. 2 písm. c) zákona 

o pojišťovnictví.  

Tuzemská pojišťovna je oprávněna provozovat pojišťovací činnost pouze na základě povolení 

ČNB, za podmínky umístění skutečného a statutárního sídla na území ČR. Povolení vydané 

ČNB za podmínek stanovených zákonem o pojišťovnictví je platné pro všechny členské státy 

EU a opravňuje tuzemskou pojišťovnu k provozování pojišťovací činnosti na území jiného 

členského státu EU prostřednictvím pobočky zřízené v členském státě nebo na základě 

svobody dočasně poskytovat služby bez zřízení pobočky56.  

Tuzemská pojišťovna nebo pojišťovna z třetího státu je  před rozšířením nebo změnou 

pojišťovací nebo zajišťovací činnosti povolení ČNB, pokud tyto změny nepodléhají pouze 

oznamovací povinnosti 

Povolení tuzemské pojišťovně nebo pojišťovně z třetího státu k provozování pojišťovací nebo 

zajišťovací činnosti nebo k rozšíření nebo změně této činnosti uděluje ČNB za základě 

písemné žádosti stanovené zákonem o pojišťovnictví. O této žádosti rozhodne ČNB do 6 

měsíců od dne doručení ČNB57. Povolení k provozování pojišťovací  činnosti se uděluje podle 

pojistných odvětví životních pojištění nebo podle pojistných odvětví neživotních pojištění 

uvedených v části C přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví. ČNB může rozsah činností 

                                                 
54 § 6 odst. 2 zákona o pojišťovnictví  
55 § 9 ZSUD 
56 § 7 odst. 1 zákona o pojišťovnictví 
57 § 7 odst. 3 zákona o pojišťovnictví 
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omezit, jestliže není dostatečně prokázána schopnost žadatele provozovat bezpečně  

pojišťovací  činnost v rozsahu uvedeném v žádosti. Pojišťovně nelze udělit povolení 

k souběžnému provozování pojišťovací činnosti  podle pojistných odvětví životního a 

neživotního pojištění, s výjimkou pojišťovny, která žádá o udělení povolení k provozování  

pojišťovací činnosti podle pojistných odvětví životních pojištění , které lze udělit povolení 

k provozování pojišťovací činnosti podle pojistných odvětví č. 1 (úrazové pojištění) a č. 2 

(pojištění nemoci) neživotních pojištění58. ČNB neudělí povolení k zahájení pojišťovací 

činnosti, dokud nebude informována o vlastnících pojišťovny nebo zajišťovny a o velikostech 

jejich podílů. ČNB povolení neudělí, pokud není zajištěno řádné a obezřetné řízení pojišťovny  

a o velikostech jejich podílů, anebo není, s ohledem na požadovaný rozsah a charakter 

činnosti pojišťovny, dána jistota její finanční stability59. 

Povolení k provozování pojišťovací činnosti ČNB neudělí, pokud: nejsou splněny podmínky 

stanovené zákonem o pojišťovnictví, členové statutárních nebo dozorčích orgánů pojišťovny 

nebo zajišťovny  nebo zástupce pobočky pojišťovny nesplňují podmínky důvěryhodnosti  

nebo tyto osoby s účastí na řízení pojišťovny nedávají s ohledem na jejich kvalifikaci a 

dosavadní praxi jistotu obezřetného řízení pojišťovny, její pobočky, úzké propojení mezi 

pojišťovnou a dalšími fyzickými nebo právnickými osobami brání účinnému výkonu dohledu 

v pojišťovnictví  podle zákona o pojišťovnictví, účinnému výkonu dohledu v pojišťovnictví 

podle, zákona o pojišťovnictví brání předpisy státu, který není členským státem EU,  

– kterými se řídí jedna nebo více fyzických nebo právnických osob, s nimiž má 

pojišťovna z třetího státu úzké propojení, nebo  

– obtížná vynutitelnost povinnosti daných těmito právními předpisy, 

existuje důvodné podezření, že základní kapitál a další finanční zdroje pojišťovny nebo 

zajišťovny pocházejí z trestné činnosti nebo pocházejí z neidentifikovatelných zdrojů; původ 

základního kapitálu je žadatel povinen ČNB prokázat, nebo udělení povolení by bylo 

v rozporu s mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána a které byly vyhlášeny ve 

Sbírce mezinárodních smluv60. 

Tuzemská pojišťovna, pojišťovna z třetího státu jsou povinny dnem nabytí právní moci 

povolení k provozování pojišťovací činnosti, vytvořit seznam aktiv podle § 21a zákona o 

pojišťovnictví a po dobu  své činnosti jej pravidelně aktualizovat. 

                                                 
58 § 7 odst. 6 zákona o pojišťovnictví 
59 § 7 odst. 7 zákona o pojišťovnictví 
60 § 7 odst. 4 zákona o pojišťovnictví 
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Náležitosti žádosti o udělení povolení k provozování pojišťovací činnosti stanoví § 8 odst. 1 

zákona o pojišťovnictví. Žádost pojišťovny z třetího státu o udělení povolení k provozování 

pojišťovací činnosti na území ČR musí obsahovat náležitosti uvedené v § 8 odst. 4 zákona o 

pojišťovnictví.  

Před udělením povolení k provozování pojišťovací činnosti tuzemské pojišťovně, která je  

a) osobou ovládanou pojišťovnou z jiného členského státu nebo  

b) osobou ovládanou jinou osobou, která je osobou ovládající pojišťovnu z jiného 

členského státu,  

si ČNB vyžádá stanovisko příslušného orgánu dohledu dotčeného členského státu EU. 

Před udělením povolení k provozování pojišťovací činnosti  tuzemské pojišťovně, která je  

a) osobu ovládanou jinou osobou, která je osobou ovládající zahraniční banku nebo 

zahraničního obchodníka s cennými papíry, kteří mají oprávnění k činnosti udělené 

v jiném členském státě, nebo 

b) osobou ovládanou jinou osobou, která je osobou ovládající zahraniční banku, nebo 

zahraničního obchodníka s cennými papíry, kteří mají oprávnění udělené v jiném 

členském státě,  

si ČNB vyžádá stanovisko příslušného orgánu dohledu, který vykonává dohled nad činností 

takové banky nebo obchodníka s cennými papíry61. 

 

VII. 2 Souhlasy  

Předchozímu souhlasu ČNB podléhá  

– změna v osobě člena statutárního nebo dozorčího orgánu, osobě, která má vykonávat 

funkci prokuristy tuzemské pojišťovny,  

– nebo změna v osobě pověřeného zástupce pobočky pojišťovny z třetího státu. Součástí 

žádosti o udělení souhlasu je doklad o důvěryhodnosti dotčené fyzické osoby včetně 

údajů o dosaženém vzdělání a praxi.  

ČNB rozhodne o žádosti do 30 dnů od dne jejího obdržení. Podání opravného prostředku 

nemá odkladný účinek62. 

Za důvěryhodnou se považuje fyzická osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům a 

která nebyla v posledních 10 letech před dnem podání žádosti, se kterou je podle zákona o 

pojišťovnictví spojena povinnost prokázat důvěryhodnost fyzické osoby, pravomocně 

odsouzena pro 

                                                 
61 § 8a zákona o pojišťovnictví. 
62 § 10 odst. 9 a 10 zákona o pojišťovnictví 
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– trestný čin proti majetku,  

– trestný čin hospodářský, nebo pro jiný úmyslný trestný čin nebo 

– jejíž odsouzení pro tyto trestné činy bylo zahlazeno nebo se na ni z jiného důvodu 

hledí, jako by nebyla odsouzena  

a která splňuje podmínky pro výkon funkce statutárního orgánu nebo jiného orgánu právnické 

osoby63. 

Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá přímo nebo zprostředkovaně nabýt kvalifikovanou 

účast v tuzemské pojišťovně nebo zvýšit tuto svoji účast tak, že její podíl na hlasovacích 

právech dosáhne nebo překročí 20 %, 33 % nebo 50 % anebo tak, že se tato pojišťovna stane 

jí ovládanou osobou, má vůči ČNB povinnost požádat ji písemně o předchozí souhlas 

s nabytím nebo zvýšením této účasti. Pokud má být nabyvatelem kvalifikované účasti jiná 

pojišťovna, banka nebo obchodník s cennými papíry, kterým bylo uděleno povolení k činnosti 

v jiném členském státě EU, nebo osoba ovládající takovou pojišťovnu, banku nebo 

obchodníka s cennými papíry a má být výsledkem takového nabytí účasti to, že se nabyvatel 

stane osobou ovládající pojišťovnu, je ČNB povinna před udělením souhlasu s takovým 

nabytím účasti vyžádat si stanovisko orgánu dohledu dotčeného členského státu EU64. Žádost 

obsahuje výši zamýšlené účasti a doklad o důvěryhodnosti fyzické osoby podle § 10a zákona 

o pojišťovnictví nebo doklad o důvěryhodnosti právnické osoby podle § 10b zákona o 

pojišťovnictví. ČNB rozhodne o žádosti  ve lhůtě 60 dnů od jejího doručení, popřípadě určí 

lhůtu pro realizaci navrhovaných opatření, která nesmí být kratší než 30 dní. Podání 

opravného prostředku nemá odkladný účinek. Pokud se ČNB k žádosti nevyjádří ve lhůtě 60 

dnů od jejího doručení, nastane fikce schválení posledním dnem lhůty. Osoba, která nabyla 

nebo zvýšila kvalifikovanou účast bez souhlasu ČNB do doby prokázání její důvěryhodnosti 

nemůže vykonávat hlasovací práva spojená s takto nabytou účastí do doby prokázání její 

důvěryhodnosti. ČNB žádost zamítne, jestliže nebyla prokázána důvěryhodnost žadatele nebo 

existují důvody zpochybňující  schopnost zajistit řádné a obezřetné hospodaření pojišťovny 

nebo zajišťovny  

Pokud dojde k nabytí kvalifikované účasti jinak než na základě smlouvy a fyzická osoba nebo 

právnická osoba, která kvalifikovanou účast nabyla, neprokáže svou důvěryhodnost, nemůže 

nabyvatel okamžikem nabytí této účasti vykonávat hlasovací práva spojená s takto nabytou 

účastí po dobu, po kterou tyto důvody trvají. Při posouzení způsobilosti valné hromady nebo 

členské schůze činit rozhodnutí a při hlasování na nich se nepřihlíží k hlasům těchto osob.  

                                                 
63 § 10a zákona o pojišťovnictví 
64 § 11 odst. 1 a 2 zákona o pojišťovnictví 
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Fyzická nebo právnická osoba, která navrhuje snížení své kvalifikované účasti v pojišťovně 

nebo zajišťovně tak, že její podíl na hlasovacích právech klesne pod 20 %, 33 % nebo 50 % je 

povinna tuto skutečnost písemně oznámit ČNB nejpozději 30 dnů před dnem, ke kterému má 

být tato účast snížena. Tuzemská pojišťovna je povinna informovat ČNB o těchto 

skutečnostech, jakmile se o nich dozví65. 

K rozšíření činnosti o jiná pojistná odvětví je tuzemská pojišťovna, pojišťovna ze třetího státu  

povinna předložit ČNB žádost o schválení tohoto rozšíření, a výpočet, ze kterého bude 

zřejmé, že pojišťovna bude i nadále vyhovovat požadavkům stanoveným zákonem o 

pojišťovnictví.  

Podle mého názoru je úprava obsažená v § 11 odst. 1 příliš přísná, stačilo by, pokud by 

nabyvatel byl povinen požádat ČNB o souhlas, pokud jeho podíl překročí hranici 33% 

nebo 50 %. 

 

VII. 3 Shromažďování, zpracovávání a vyhodnocování informací 

Tuzemská pojišťovna je povinna podle § 10 odst. 8 zákona o pojišťovnictví předložit ČNB 

bez zbytečného odkladu na vědomí: 

a) seznam osob, jejichž účast na jejím základním kapitálu nebo na hlasovacích právech 

překročí nebo klesne pod 10 % a změny podle § 11 odst. 1 a 7 zákona o pojišťovnictví 

a nejméně jednou ročně zprávu o akcionářích a členech podílejících se na 

kvalifikované účasti a o velikostech jejich podílů na této účasti, 

b) změny v údajích, které byly obsahem žádosti o udělení povolení podle § 8 zákona o 

pojišťovnictví, 

c) doklad o tom, že se tuzemská pojišťovna stala členem národní kanceláře pojistitelů a 

garančního fondu členského státu pobočky, pokud má být v jiném členském státě EU, 

než je ČR, provozováno pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z provozu 

pozemního motorového nebo přípojného vozidla, 

d) změny v její činnosti nebo právním postavení, zejména smlouvy o vyčlenění činnosti 

nebo, jestliže se jedná o úzké propojení, a další změny, které brání nebo mohou bránit 

řádnému výkonu dohledu v pojišťovnictví podle zákona o pojišťovnictví, 

e) informace související s její činností podle tohoto zákona o pojišťovnictví vyžádané 

ČNB66. 

Pojišťovna je podle § 26 odst. 3 zákona o pojišťovnictví povinna předkládat ČNB: 

                                                 
65 § 10 odst. 5 zákona o pojišťovnictví. 
66 § 10 odst. 8 zákona o pojišťovnictví 
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a) účetní závěrku, informace o technických podkladech používaných pro výpočet sazeb 

pojistného a technických rezerv a jiné doklady o činnosti, 

b) návrh opatření na obnovení platební způsobilosti, jestliže je ohrožena67. 

ČNB stanoví obsah a formu jiných dokladů úředním sdělením ve věstníku ČNB. 

Tuzemská pojišťovna je povinna informovat ČNB zvlášť o výsledcích činnosti provozované 

na základě práva zřizovat pobočky a zvlášť o výsledcích své činnosti provozované na základě 

svobody dočasně poskytovat služby, o výši pojistného podle členského státu. 

ČNB zašle  příslušným orgánům dohledu členských států, které o to požádají, během 

dohodnutého období, tyto informace v souhrnné formě.  

Statutární a dozorčí orgány pojišťovny, vedoucí zaměstnanci, zmocněnci  a fyzické osoby, 

které jsou činné pro pojišťovnu  nebo zajišťovnu, jsou povinni na vyžádání předložit 

zaměstnancům ČNB ověřeným výkonem dohledu jimi vyžádané doklady a písemnosti pro 

posouzení činnosti  pojišťovny a její majetkové situace  a poskytnout k tomu všechny 

potřebné informace a vysvětlení68. 

 

 

VII. 4 Opatření k nápravě a ukládání sankcí  

Pokud ČNB zjistí porušení povinnosti stanovené zákonem o pojišťovnictví, rozhodne o 

opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Jako součást tohoto opatření je ČNB oprávněna 

požadovat ve stanovené lhůtě provedení změny. 

a) fyzické osoby, která má účast na řízení pojišťovny, 

b) v osobě prokuristy, 

c) člena představenstva, dozorčí rady nebo kontrolní komise, nebo 

d) pověřeného zástupce pobočky pojišťovny69. 

ČNB nařídí pojišťovně předložit ke schválení ozdravný plán, jestliže pojišťovna: 

a) vykazuje závažné nedostatky, při plnění schváleného obchodního plánu, nebo neplní 

požadavky stanovené tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem a vzniklá 

situace může ohrozit splnitelnost závazků vyplývajících z provozované pojišťovací 

nebo zajišťovací činnosti, nebo  

b) má hodnotu vlastních akcií nižší, než je požadovaná míra solventnosti, avšak vyšší, 

než je garanční fond podle § 22 odst. 2 zákona o pojišťovnictví, nebo 
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c) vykazuje ztráty, jejichž výše by při úhradě těchto ztrát z disponibilních prostředků 

pojišťovny vedla ke snížení základního kapitálu pod minimální hranici, která je 

stanovena v závislosti na provozovaných pojistných odvětvích70. 

ČNB může podle § 32 zákona o pojišťovnictví nařídit pojišťovně nařídit převod pojistného 

kmene na jinou pojišťovnu, jestliže pojišťovna neplní opatření uložená ČNB v souvislosti 

s ohrožením její schopnosti dostát svým závazkům nebo v souvislosti s pozastavením 

oprávnění k uzavírání smluv, a rozšiřování závazků nebo s odnětím povolení k provozování 

pojišťovací činnosti. 

 

VII.5 Nucená správa  

ČNB zavede podle § 30 zákona o pojišťovnictví nucenou správu v pojišťovně, jestliže 

pojišťovna neplní opatření uložená ČNB nebo zkresluje výsledky své činnosti nebo je 

ohrožena splnitelnost jejich závazků z uzavřených pojistných smluv nebo jí opatření nebo 

sankce uložená ČNB nevedou k nápravě. 

Rozhodnutí ČNB o zavedení nucené správy v pojišťovně musí obsahovat také jméno, 

příjmení a rodné číslo nuceného správce a jeho zástupce. Podání opravného prostředku proti 

rozhodnutí nemá odkladný účinek. Náklady spojené s výkonem činnosti nucené správy se 

hradí z majetku pojišťovny. 

Doručením rozhodnutí ČNB o zavedení nucené správy pojišťovně: 

a) přechází působnost představenstva a valné hromady nebo členské schůze družstva na 

správce, s výjimkou oprávnění podat opravný prostředek proti rozhodnutí ČNB o 

zavedení nucené správy, nebo rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního kapitálu a 

rozhodnutí o zrušení společnosti nebo družstva, 

b) se pozastavuje výkon funkcí jejich orgánů a ruší prokura, 

c) se pozastavuje nakládání s jejím aktivy bez souhlasu správce. 

Rozhodnutí o věcech v působnosti valné hromady činí správce s předchozím souhlasem ČNB. 

Správce je povinen postupovat v souladu s rozhodnutím o zavedení nucené správy a činit 

opatření nezbytná k obnovení stability a likvidity pojišťovny. Jestliže správce zjistí předlužení 

pojišťovny, je povinen tuto skutečnost oznámit ČNB a poskytnout jí podklady osvědčující 

tuto skutečnost. 

Nucená správa končí: 

a) nabytím právní moci rozhodnutí ČNB o ukončení nucené správy v pojišťovně, 
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b) uplynutím 24 měsíců od jejího zavedení, 

c) vstupem pojišťovny do likvidace nebo prohlášením konkursu na pojišťovnu. 

Jestliže má být nucená správa zavedena v pojišťovně, informuje ČNB příslušné orgány 

dohledu  všech členských států o svém záměru zavést nucenou správu a o praktickém dopadu 

tohoto opatření na uzavřené pojistné smlouvy71 

Podle mého názoru by nucená správa u pojišťoven měla nahrazovat úpadek podle 

insolvenčního zákona, insolvenční zákon by se neměl vztahovat na banky. Podle mého 

názoru je vhodnější, aby úpadek pojišťoven byl řešen v rámci nucené správy. 

ČNB může podle § 31 zákona o pojišťovnictví pozastavit pojišťovně oprávnění k uzavírání 

pojistných smluv a rozšiřování závazků již převzatých, jestliže je ohrožena splnitelnost jejich 

závazků a opatření uložená ČNB nevedla ke zlepšení její hospodářské situace. 

ČNB může podle § 32 zákona o pojišťovnictví pojišťovně nařídit převést na jinou pojišťovnu 

pojistný kmen, jestliže pojišťovna neplní opatření uložená ČNB v souvislosti s 

– její schopností dostát svým závazkům, 

– se zavedením nucené správy,  

– pozastavením oprávnění k uzavírání smluv a rozšiřování závazků, nebo 

– odnětím povolení k provozování pojišťovací činností. 

K převodu pojistného kmene nebo jeho části může dojít i na základě žádosti pojišťovny, o 

kterém rozhodne ČNB ve lhůtě 30 dnů od jejího podání.72 

 

ČNB podle § 33 odejme pojišťovně povolení  k provozování pojišťovací činnosti, které jí 

udělila, jestliže: 

a) je v úpadku, 

b) již nesplňuje podmínky pro povolení k provozování pojišťovací činnosti, 

c) porušuje závažným způsobem  povinnosti stanovené zákonem o pojišťovnictví  a 

jestliže opatření nebo pokuta uložené ČNB nevedly k nápravě, 

d) se v jejím hospodaření projevují nedostatky tak závažné, že další pokračování 

v činnosti ohrožuje zájmy účastníků pojištění,  

e) zavedení nucené správy nevedlo k obnovení její platební schopnosti, 

f) získala povolení k provozování pojišťovací činnosti na základě  nesprávně uvedených 

údajů, rozhodných pro udělení tohoto povolení, 
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g) pojišťovna  do 1 roku od  nabytí právní rozhodnutí o udělení k provozování 

pojišťovací činnosti nezahájí svoji činnost, 

h) pojišťovna neprovozuje pojišťovací činnost déle než 6 měsíců, 

i) pojišťovně ze třetího státu bylo odejmuto povolení  v jiném členském státě EU 

z důvodů její nedostatečné solventnosti, 

j) pojišťovna, které bylo uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti , 

přemístila svoje sídlo mimo území ČR, 

k) o tom požádá, 

 

V § 35 zákona o pojišťovnictví jsou vymezeny skutkové podstaty přestupků fyzických osob, 

za které může ČNB uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč. 

V § 35a zákona o pojišťovnictví jsou vymezeny skutkové podstaty správních deliktů 

právnických osob. Maximální výše pokuty, kterou může ČNB právnické osobě uložit je  

50 000 000 Kč.  

 

B Pojišťovací zprostředkovatelé a samostatní likvidátoři pojistných událostí 

 

Podmínky podnikání pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných 

událostí a dohled nad činností pojišťovacích zprostředkovatelů jsou upraveny zákonem č. 

38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných 

událostí. 

V § 3 zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných 

událostí je zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví definována jako odborná činnost 

spočívající v: 

– předkládání návrhů a uzavření pojistných smluv nebo zajišťovacích smluv, 

– provádění přípravných prací směřujících k uzavření pojistných smluv nebo 

zajišťovacích smluv, 

– uzavírání pojistných smluv nebo zajišťovacích smluv jménem a na účet pojišťovny  

nebo zajišťovny, pro kterou je tato činnost vykonávána, nebo 

– pomoci při správě pojištění a vyřizování nároků z pojistných nebo zajišťovacích 

smluv73. 
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Podle § 2 zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích jsou z působnosti zákona vyloučeny 

tyto činnosti: zprostředkovatelskou činnost vykonávanou pojišťovnou nebo zajišťovnou a na 

činnosti zaměstnanců pojišťovny nebo zajišťovny a na činnost zaměstnanců pojišťovny nebo 

zajišťovny; pojišťovny a tuzemská zajišťovna jsou povinny zabezpečit splnění podmínek 

důvěryhodnosti podle § 19 zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a odborné způsobilosti  

nejméně pro její základní stupeň (§ 18) stanovených zákonem o pojišťovacích 

zprostředkovatelích. U jejich zaměstnanců, kteří se přímo podílejí na uzavírání pojistných 

nebo zajišťovacích smluv anebo na jimi provozované zprostředkovatelské činnosti, 

poradenskou činnost v pojišťovnictví, kterou se rozumí příležitostné poskytování obecných 

informací v rámci jiné profesní činnosti nebo pouhé poskytování obecných o pojistných  

produktech za předpokladu, že účelem takové  činnosti není  napomáhat  uzavření nebo plnění  

z pojistné nebo zajišťovací smlouvy nebo vypracování odborných posudků škodných událostí, 

činnost osob, které zprostředkovávají uzavírání pojistných smluv, jestliže jsou současně 

splněny tyto podmínky: 

– uzavření pojistné smlouvy, vyžaduje pouze znalosti o pojištění, které je na jejím 

základě poskytováno, 

– nejedná se o pojistné smlouvy životních pojištění ani o pojištění odpovědnosti za 

škodu,  

– zprostředkovatelská činnost je pouze doplňkem podnikání osoby zprostředkovávající 

pojištění, 

– sjednávané pojištění je doplňkovou službou, dodávaného zboží nebo poskytované 

služby, nebo jestliže je toto pojištění sjednáváno pro případ vady, zničení, ztráty 

tohoto zboží, nebo služby, nebo jestliže je toto pojištění sjednáváno pro případ 

poškození nebo ztráty zavazadla nebo pro případ jiného pojistného nebezpečí 

spojeného s cestováním zabezpečeným dodavatelem této služby, i když se jedná o 

životní pojištění nebo o pojištění odpovědnosti za škodu, pokud je takové pojištění 

doplňkem k cestovnímu pojištění a 

– výše ročního pojistného pro jednu pojistnou smlouvu nepřesahuje částku odpovídající 

hodnotě 500 eur a trvání takové smlouvy, včetně jejího prodloužení, nepřesahuje dobu 

5 let74. 
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Právnické a fyzické osoby mohou podle § 4 zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích 

vykonávat na území ČR za podmínek stanovených zákonem o pojišťovacích 

zprostředkovatelích jako: 

a) vázaný pojišťovací zprostředkovatel,  

b) podřízený pojišťovací zprostředkovatel,   

c) pojišťovací agent, 

d) výhradní pojišťovací agent, 

e) pojišťovací makléř, 

f) pojišťovací makléř, jehož domovským státem, není ČR. 

Zprostředkovatel může provozovat zprostředkovatelskou činnost pouze v postavení, v jakém 

byl zaregistrován. 

Vázaný pojišťovací zprostředkovatel vykonává  zprostředkovatelskou činnost  

v pojišťovnictví jménem a na účet jedné nebo více pojišťoven, neinkasuje pojistné a nevyplácí 

plnění z pojistných nebo zajišťovacích smluv. V případě nabídky pojistných produktů  více 

pojišťoven nesmí být vyto produkty vzájemně konkurenční. 

Vázaný pojišťovací zprostředkovatel je vázán písemnou smlouvou s pojišťovnou, jejímž 

jménem a na jejíž účet jedná a jejími pokyny. Pojišťovna, jejíž pojistný produkt pojišťovací 

zprostředkovatel nabízí, odpovídá za škodu jím způsobenou při výkonu pojišťovatelské 

činnosti v pojišťovnictví. Vázaný pojišťovací zprostředkovatel musí být zapsán do registru, 

splňovat podmínky důvěryhodnosti podle § 19 a 20 a podmínky stanovené § 18 zákona o 

pojišťovacích zprostředkovatelích pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti75. 

 

Podřízený pojišťovací zprostředkovatel spolupracuje s pojišťovacím agentem nebo výhradním 

pojišťovacím agentem nebo pojišťovacím makléřem na základě smlouvy, neinkasuje pojistné 

a nevyplácí plnění z pojistných smluv. Ve své činnosti je vázán pokyny pojišťovacího 

zprostředkovatele, jehož jménem a na jehož účet jedná. Podřízený pojišťovací 

zprostředkovatel je odměňován pojišťovacím zprostředkovatelem, jehož jménem a na účet 

jedná. Podřízený pojišťovací zprostředkovatel musí být zapsán do registru,  splňovat 

podmínky důvěryhodnosti podle § 19 a 20, a podmínky stanovené § 18 zákona pro základní 

kvalifikační stupeň odborné způsobilosti. Pojišťovací zprostředkovatel, jehož jménem a na 

jehož účet podřízený pojišťovací zprostředkovatel jedná, odpovídá za škodu jím 

způsobenou76. 
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Výhradní pojišťovací agent vykonává zprostředkovatelskou  činnost v pojišťovnictví na 

základě písemné smlouvy jménem a na účet jedné pojišťovny. Výhradní pojišťovací agent je 

ve své činnosti vázán vnitřními předpisy pojišťovny, jejímž jménem a na jejíž účet jedná. 

Jestliže to bylo dohodnuto, je oprávněn vybírat pojistné nebo zprostředkovávat plnění 

z pojistných smluv. Pojišťovací agent je odměňován pojišťovnou jejímž jménem a na jejíž 

účet jedná. Pojišťovna, jejímž jménem a na jëjíž účet výhradní pojišťovací agent jedná,  

odpovídá za škody způsobené při jeho činnosti.  

Jestliže byl výhradní pojišťovací agent zmocněn  vybírat od  pojistníka pojistné nebo 

zprostředkovávat výplaty pojistného plnění, je povinen: 

a) udržovat trvale likvidní finanční jistinu ve výši 4 % z ročního objemu jím 

inkasovaného pojistného, nejméně však ve výši odpovídající hodnotě 15 000 eur, 

nebo, 

b) používat pro převody pojistného a pojistného plnění  výhradně zvlášť k tomu zřízené, 

a od vlastního hospodaření oddělené bankovní účty. Tímto účtem může být i bankovní 

účet pojišťovny, pokud je z něj patrno, který výhradní pojišťovací agent a jakou částku 

pojistného na tento bankovní účet vložil. 

Výhradní pojišťovací agent musí být zapsán do registru, splňovat podmínky důvěryhodnosti 

podle § 19 a 20 a podmínky stanovené § 18 zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích pro 

základní kvalifikační stupeň.77 

 

Pojišťovací agent vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví na základě 

písemné smlouvy, jménem a na účet jedné nebo více pojišťoven. V případě nabídky 

pojistných produktů více pojišťoven mohou být tyto produkty vzájemně konkurenční. 

Pojišťovací agent je ve své činnosti vázán vnitřními předpisy pojišťovny, jejímž jménem a na 

jejíž účet jedná. Jestliže to bylo dohodnuto, je oprávněn přijímat pojistné nebo 

zprostředkovávat plnění z pojistných smluv. Pojišťovací agent je odměňován pojišťovnou 

jejímž jménem a na účet jedná. Pojišťovací agent musí být po celou dobu výkonu činnosti 

pojišťovacího zprostředkovatele pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou  

výkonem této činnosti účinnou na celém území EHS s limitem pojistného plnění  nejméně ve 

výši odpovídající hodnotě 1 000 000 eur na každou pojistnou událost, v případě souběhu více 

pojistných událostí v jednom roce nejméně ve výši odpovídající hodnotě 1 500 000 eur, 
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pokud se pojišťovna, jejímž jménem a na jejíž účet pojišťovací agent jedná, písemně 

nezavázala, převzít odpovědnost  za škody způsobené touto jeho činností. 

Jestliže byl pojišťovací agent zmocněn přijímat od pojistníka pojistné nebo od pojišťovny 

výplaty pojistného plnění, je povinen  

a) udržovat trvale likvidní finanční jistinu ve výši 4 % z ročního objemu jím 

inkasovaného pojistného, nejméně však ve výši odpovídající hodnotě 15 000 eur, nebo 

b) používat pro převody pojistného a pojistného plnění výhradně zvlášť k tomu zřízené a 

od vlastního hospodaření oddělené bankovní účty. 

Pojišťovací agent musí být zapsán do registru, splňovat podmínky důvěryhodnosti podle § 19 

a 20 a podmínky stanovené § 18 zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích pro střední 

kvalifikační stupeň stanovený zákonem o pojišťovacích zprostředkovatelích. 

Pojišťovací makléř, v závislosti na obsahu smlouvy s klientem: 

– zpracovává komplexní analýzy pojistných rizik,  

– zpracovává návrhy pojistných nebo zajistných programů,  

– poskytuje konzultační a poradenskou činnost,  

– provádí správu uzavřených pojistných smluv, 

– sleduje lhůty k revizi pojistných smluv,  

– spolupracuje při likvidaci pojistných událostí.78 

 

Pojišťovací makléř je ve své činnosti vázán  obsahem smlouvy uzavřené se zájemcem o 

pojištění nebo zajištění. Pojišťovací makléř je odměňován příslušnou pojišťovnou nebo 

zajišťovnou, pokud nebylo dohodnuto jinak. Pojišťovací makléř musí být po celou dobu 

výkonu činnosti pojišťovacího zprostředkovatele pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu 

způsobenou výkonem této činnosti na celém území EHS, s limitem pojistného plnění nejméně 

ve výši odpovídající hodnotě 1 000 000 eur, v případě souběhu více pojistných událostí 

v jednom roce nejméně ve výši odpovídající hodnotě 1 500 000 eur. 

Jestliže byl pojišťovací makléř zmocněn přijímat od pojistníka pojistné nebo od pojišťovny 

výplaty pojistného plnění, je povinen. 

a) udržovat trvale likvidní finanční jistinu ve výši 4 % z ročního objemu jím 

inkasovaného pojistného, nejméně však ve výši odpovídající hodnotě 15 000 eur, nebo 

b) používat pro převody pojistného a pojistného plnění výhradně zvlášť k tomu zřízené  a 

od vlastního hospodaření oddělené bankovní účty. 
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Pojišťovací makléř musí být zapsán do registru, splňovat podmínky důvěryhodnosti podle § 

10 a 20 a podmínky stanovené § 18 zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích pro vyšší 

kvalifikační stupeň odborné způsobilosti.79 

 

Pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem EU jiným, než je ČR, může na 

území ČR provozovat zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví v rozsahu, v jakém je 

tuto činnost oprávněn provozovat v domovském členském státě, po splnění informačních 

povinností podle § 14 odst. 3 až 5 zákona o pojišťovnictví80. 

 

Samostatný likvidátor pojistných událostí provádí na základě smlouvy uzavřené 

s pojišťovnou, jejím jménem a na její účet, šetření nutné k zjištění rozsahu její povinnosti 

plnit ze sjednaného pojištění. 

Smlouva samostatného likvidátora pojistných událostí s pojišťovnou musí obsahovat údaje 

uvedené v § 10 odst. 2 zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích. 

Samostatný likvidátor pojistných událostí musí být zapsán do registru, splňovat podmínky 

stanovené zákonem o pojišťovacích zprostředkovatelích pro základní kvalifikační stupeň 

odborné způsobilosti.  

Samostatný likvidátor pojistných událostí musí být celou dobu výkonu činnosti pojištěn  pro 

případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu této činnosti s limitem pojistného 

plnění nejméně ve výši odpovídající hodnotě 500 000 eur na každou pojistnou událost, 

v případě souběhu více pojistných událostí v jednom roce nejméně ve výši odpovídající 

hodnotě 1 000 000 eur.81 

 

Jestliže je pojišťovací zprostředkovatel právnickou osobou se sídlem na území ČR, musí tato 

osoba jmenovat svého odpovědného zástupce, v výjimkou vázaného nebo podřízeného 

pojišťovacího zprostředkovatele. Odpovědný zástupce je fyzickou osobou, která odpovídá za  

dodržování právních předpisů se vztahem k provozované činnosti pojišťovacího 

zprostředkovatele nebo samostatného likvidátora pojistných událostí. 

Odpovědný zástupce musí být v obchodním vedení právnické osoby, která jej ustanovila do 

funkce odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce musí splňovat podmínky důvěryhodnosti 

a odborné způsobilosti stanovené tímto zákonem v závislosti na charakteru provozované 
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činnosti. Odpovědný zástupce musí mít bydliště na území ČR. Jestliže zjistí odpovědný 

zástupce nedostatky v činnosti právnické osoby, kterou byl jmenován do své funkce, je 

povinen bezodkladně navrhnout opatření k nápravě a informovat ČNB. 

 

ČNB vede registr pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných 

událostí. Registr je veřejně přístupný. Každý má právo do něj nahlížet a pořizovat z něj výpisy 

a opisy.  

ČNB zapisuje do registru  fyzickou nebo právnickou osobu, která splnila podmínky stanovené 

zákonem o pojišťovacích zprostředkovatelích pro výkon činnosti. 

a) vázaného pojišťovacího zprostředkovatele, 

b) podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele, 

c) výhradního pojišťovacího agenta, 

d) pojišťovacího agenta, 

e) pojišťovacího makléře, 

f) samostatného likvidátora pojistných událostí. 

Do registru se zapisují údaje vyjmenované v § 12 odst. 3 a 4 zákona o pojišťovacích 

zprostředkovatelích.  

Před provedením zápisu do registru ČNB zjišťuje, zda jsou splněny podmínky stanovené 

tímto zákonem pro zápis žadatele do registru. Jestliže je žádost neplná, vyzve ČNB žadatele 

k jejímu doplnění a současně mu urči lhůtu, která nesmí být kratší než 15 dní.82 

V § 13 zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích jsou taxativně vyjmenovány náležitosti 

žádosti pojišťovacího zprostředkovatele o zápis do registru. 

V § 15 zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích jsou taxativně vyjmenovány náležitosti 

žádosti samostatného likvidátora pojistných událostí o zápis do registru. 

ČNB žádosti vyhoví, pokud jsou splněny podmínky stanovené zákonem o pojišťovacích 

zprostředkovatelích ve lhůtě 60 dnů od doručení nebo doplnění žádosti. O zápisu do registru 

vydá ČNB osvědčení, které musí obsahovat náležitosti stanovené § 3 vyhlášky ČNB č. 

582/2004 Sb.  

ČNB rozhodnutím zápis do registru zruší, jestliže: 

a) registrovaná osoba o to požádá, 

b) registrovaná osoba, ztratila svoji důvěryhodnost,  

                                                 
82 § 12 zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích 
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c) registrovaná osoba, která byla pozastavena činnost pojišťovacího zprostředkovatele 

nebo samostatného likvidátora pojistných událostí, neuvedla svoji činnost  do souladu 

s tímto zákonem,  ve lhůtě uložené ČNB, 

d) fyzická osoba se sídlem nebo právnická osoba s bydlištěm, nebo právnická osoba se 

sídlem v zahraničí pozbyla v zemí svého bydliště nebo sídla oprávnění k činnosti 

pojišťovacího zprostředkovatele nebo samostatného likvidátora pojistných událostí, 

e) registrovaná osoba neprovozuje činnost pojišťovacího zprostředkovatele nebo 

samostatného likvidátora pojistných událostí nejméně po dobu 24 po sobě jdoucích 

kalendářních měsíců83. 

 

Dohled na provozováním činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů s bydlištěm nebo se sídlem 

na území ČR nebo třetího státu a nad činností samostatných likvidátorů pojistných událostí 

vykonává ČNB podle zákona o pojišťovnictví, pokud zákon o pojišťovacích 

zprostředkovatelích nestanoví jinak Dohled nad provozováním činnosti pojišťovacích 

zprostředkovatelů s domovským státem jiným, než ČR, vykonává příslušný orgán dohledu 

domovského členského státu pojišťovacího zprostředkovatele,  v součinnosti s ČNB84. 

Pojišťovací agent a pojišťovací makléř je povinen  do 31.  března předložit ČNB roční výkaz 

činnosti, který bude obsahovat seznam pojišťoven a pojišťovacích zprostředkovatelů, pro 

které byl v uplynulém roce činný. 

V § 25 zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích jsou vymezeny skutkové podstaty 

přestupků fyzických osob. 

V § 26 zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích jsou vymezeny skutkové podstaty 

správních deliktů právnických osob. 

Podle mého názoru by De lege ferenda bylo vhodné úpravu obsaženou v zákoně o 

pojišťovacích zprostředkovatelích vtělit do zákona o pojišťovnictví.   

 

VIII. Záv ěr  

ZSUD a zákon o bankách obsahují mnoho stejných nebo velmi podobných ustanovení a 

v budoucnu by bylo dle mého názoru vhodné upravit banky a družstevní záložny 

v jediném zákoně, mj. i pro to, že EU přijala pravidla společná pro banky a družstevní 

záložny, a označuje je společným pojmem „úvěrové instituce“. 

                                                 
83 § 17 zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích 
84 § 21 odst. 1 zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích 
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Nedostatek současné právní úpravy, je nedostatečná úprava dozoru nad dodržováním 

zákona č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru. Je 

zde velká nerovnováha mezi bankami a nebankovními subjekty. De lege ferrenda by 

měly dohledu ČNB podléhat také nebankovní subjekty poskytující spotřebitelské úvěry. 

Spotřebitelské úvěry by měly poskytovat kromě bank a družstevních záložen, pouze 

právnické osoby, registrované ČNB, registrace a registr by měly být upraveny obdobně 

jako v zákoně o pojišťovacích zprostředkovatelích. Ve statutárních orgánech a řídících 

funkcích těchto právnických osob by měly být pouze osoby odborně způsobilé a 

důvěryhodné, odsouhlasené ČNB. Měla být stanovena maximální úroková sazba 

spotřebitelského úvěru. Nezbytný je dohled nad jejich činností, včetně, kontroly 

poskytování informací při sjednávání úvěrové smlouvy. Musí být rovněž stanoveny 

přísné sankce za porušení zákona. Musí být upraveny rovněž sankce za porušování 

zákona. 

Mnohé nebankovní subjekty využívají nedostatečného dohledu a svým neseriozním 

jednáním poškozují spotřebitele. Mj. v úvěrových podmínkách mají rozhodčí doložku, 

kdy rozhodce spory z úvěrové smlouvy rozhoduje rozhodčí soud nebo rozhodce 

spřízněný s věřitelem. Dále spotřebitelům poskytují zavádějící a neúplné informace a 

v úvěrových podmínkách a ve smlouvách mají nepřiměřeně vysoké úroky. 

Spory mezi těmito subjekty a jejich klienty by měl řešit finanční arbitr. 

Podle mého názoru by měl být vytvořen Evropský systém finančního dohledu85. Tento 

systém by měl být decentralizovanou sítí: 

– existující národní dohledové orgány by měly pokračovat v každodenním dohledu 

nad firmami, 

– měly by být vytvořeny nové Evropské orgány, nahrazující CEBS, CEIOPS a 

CESR (European Banking Authority, European Insurance Authority, European 

Securities Authority), s hlavní rolí koordinovat aplikaci dohledových standardů a 

zajišťovat silnou spolupráci mezi národními dohledovými orgány, 

– kolegia dohledových orgánů mohou být vytvořena pro všechny hlavní 

přeshraniční instituce. 

Evropský systém finančního dohledu musí být nezávislé na politických orgánech, ale 

musí jim být plně odpovědné. 

                                                 
85 Zpráva de Larosierovy skupiny, Brusel 23. 2. 2009 



 55 

Zavedení evropského systému finančního dohledu je podle mého názoru nezbytné, 

proto, že některé finanční instituce operující ve více státech, dosahují takové velikosti a 

síly  že národní orgány finančního dohledu nemohou vykonávat tak efektivně, jako 

evropský regulátor. 

 

Příloha – Prameny právní úpravy 

 

1 Zákony 

Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č., 254/2004 sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění  dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 251/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních 

prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění pozdějších předpisů. 

 

2 Vyhlášky  

Vyhláška č. 139/2007 Sb., kterou se upravují podklady prokazující důvěryhodnost a 

zkušenost osob ve vedení finanční holdingové osoby. 

Vyhláška č. 90/2006 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádostí, oznámení, a minimální výše 

finančních prostředků poskytnutých pobočce zahraniční bankou. 

Vyhláška č. 247/2007 Sb., kterou se stanoví některé požadavky na řídící a kontrolní systém 

bank a spořitelních a úvěrních družstev. 

Vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních 

družstev a obchodníků s cennými papíry. 
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Vyhláška č. 164/2002 Sb., o podmínkách přístupu k informacím v informační databázi České 

národní banky. 

Vyhláška č. 62/2004 Sb., kterou se stanoví způsob provádění platebního styku mezi bankami 

zúčtování na účtech bank a technické postupy bank při opravném zúčtování. 

 

3 Opatření České národní banky 

Opatření ČNB nejsou obecně závaznými právními předpisy. Jsou vyhlašovány ve Věstníku 

České národní banky. Opatření podepisuje guvernér České národní banky. 

Právním základem k vydávání opatření ČNB je § 49b zákona č. 6/1993 Sb., o České národní 

bance. ČNB vydává v mezích zákona opatření, pokud je k tomu zákonem zmocněna. Tato 

opatření jsou závazná pro  banky, pobočky zahraničních bank, spořitelní a úvěrní družstva, 

instituce elektronických peněz a pobočky zahraničních institucí elektronických peněz. 

Podle § 24 odst. 1 zákona 6/1993 Sb., je ČNB zmocněna stanovit opatřením pravidla 

obezřetného opatření bank, poboček zahraničních bank, spořitelních a úvěrních družstev, 

institucí elektronických peněz a poboček zahraničních institucí elektronických peněz. Pravidla 

obezřetného podnikání ostatních osob na peněžním trhu jsou stanovena vyhláškou ČNB..  

V návaznosti na sjednocení dohledu nad finančník trhem byla opatřením č. 4/2007 zrušena 

některá opatření ČNB v oblasti bankovního dohledu a byla nahrazena vyhláškami ČNB. 

Opatření mají od roku 2007 okrajový význam a připravovaný návrh nového zákona o České 

národní bance již s nimi nepočítá. 

V platnosti zůstávají následující opatření ČNB: 

Opatření České národní banky č. 4/2007, kterým se zrušují některá opatření České národní 

banky. 

Opatření České národní banky č. 5/2004, kterým se stanoví obsah, způsob vedení a náležitosti 

evidence krytí hypotečních zástavních listů v oběhu Opatření České národní banky  č. 5/2002, 

kterým se stanoví metodika předkládání vybraných údajů pro centrální registr úvěrů bankami 

a pobočkami zahraničních bank České národní bance    

 

4 Úřední sdělení české národní banky  

Právním základem pro vydání úředních sdělení České národní banky je § 49b odst. 6 zákona 

č. 6/1993 Sb. Mají informativní povahu. Úřední sdělení jsou vyhlašována ve Věstníku České 

národní banky. Česká národní pomocí úředních sdělení informuje např. o rozhodnutích 

bankovní rady o úrokových sazbách, o výkladových stanoviscích České národní banky, o 
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provádění obchodů České národní banky a o skutečnostech důležitých pro osoby působící na 

finančním trhu. Úřední sdělení podepisuje guvernér České národní banky. 
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