
Závěr 
 

MEZI FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVATELE ŘADÍME obchodní banky, dále také 

ostatní finanční instituce a jiné regulované subjekty. Právní postavení obchodní banky 

vymezuje zejména zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška 

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

obchodníků s cennými papíry. Podle zákona o bankách se bankami rozumějí právnické osoby 

se sídlem v České republice, které jsou založeny ve formě akciové společnosti. Forma akciové 

společnosti není pro banky požadována vždy, je však preferována vzhledem k přísnějšímu 

režimu úpravy řízení a kontroly akciových společností podle obchodního zákoníku. 

Předmětem činnosti banky je přijímání vkladů od veřejnosti a poskytování úvěrů. Minimální 

výše základního kapitálu banky činí 500 miliónů Kč, a alespoň v této výši musí být tvořen 

peněžitými vklady. Kapitál musí být plně splacen před udělením bankovní licence. Banka je 

licencovaný subjekt. K výkonu bankovních činností potřebuje bankovní licenci. Udělení 

bankovní licence spočívá v udělení oprávnění k výkonu činností banky. O udělení (příp. 

neudělení) licence rozhoduje ČNB. Opačným postupem bude rozhodnutí České národní 

banky o odnětí bankovní licence podle § 34 a 35 BankZ tam, kde banka nesplňuje podmínky 

pro činnost banky. S činností bank je spjat institut bankovního tajemství. Zákon jej sice 

výslovně nevymezuje, avšak lze jím rozumět povinnost banky nesdělovat jiné osobě než 

klientovi informace spojené s uvedeným předmětem bankovního tajemství. Z tohoto pravidla 

však existují výjimky. Organizační struktura banky je určena zákonem, stanovami, 

organizačním řádem, pracovním řádem a dalšími vnitřními předpisy. Banka je akciová 

společnost, a jako taková kopíruje organizační strukturu akciové společnosti podle obecné 

úpravy § 154 a násl. ObchZ. 

 

Mezi ostatní finanční instituce řadíme například subjekty kolektivního investování - 

investiční společnost a investiční fond. Jsou upraveny zákonem č. 184/2004 Sb., o 

kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů. Podle novely zákona o kolektivním 

investování, která vstoupila v platnost k 1.8.2009, již nepodléhá jmenování vedoucích osob 

investičního fondu předchozímu souhlasu ČNB. Na jedné straně se tato úprava může jevit 

jako praktická, podle mého názoru však snížení regulatorních požadavků zejména 

v oblasti dosazování členů představenstva se mi nejeví jako příliš šťastné. Domnívám se, 

že nemožnost nalézt osoby, které by splňovaly přísná kritéria ČNB pro udělení souhlasu, 



nemá být důvodem přijetí legislativy usnadňující dosazení osob, jejichž odbornost je 

zaručena pouze investiční společností v rámci licenčního řízení. Na finančním trhu dále 

vystupují pojišťovny, jejichž regulatorní pravidla v posledních několika letech nabývají na 

důležitosti. Pojišťovny jsou upraveny zákonem č. 227/2009 Sb., o pojišťovnictví, který 

vstoupil v platnost k 1.1.2009 a reaguje již v určitých oblastech na požadavky směrnice 

Solvency II. Kromě výše uvedených institucionálních investorů vstupují na finanční trh i další 

subjekty, jejichž činnost musí centrální banka regulovat. Zmínit lze penzijní fondy či 

zajišťovny, a nebankovní subjekty typu spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků 

s cennými papíry. Požadavek na regulaci ratingových agentur plyne z nařízení zveřejněného 

Evropskou komisí koncem roku 2008. Na základě devizového zákona vykonává Česká 

národní banka dozor také nad velkým množstvím nebankovních devizových míst. 

 

KATEGORIZACE všech existujících RIZIK SOUVISEJÍCÍCH S ČINNOSTÍ 

FINANČNÍCH INSTITUCÍ zcela vyčerpávajícím způsobem není možná, což je způsobeno 

tím, že s konkrétní bankovní činností se může vyskytnout nové, dosud neřešené riziko. Podle 

mého názoru by každá banka měla mít snahu o dodržení tří základních zásad, které 

vystupují do popředí s prováděním všech bankovních činností. Jsou jimi likvidita, 

rentabilita a bezpečnost. Hovoří se také o magickém trojúhelníku, který vyjadřuje 

vzájemnou vyváženost všech tří zásad v jejich sounáležitosti. Tato vyváženost spočívá 

v růstu rizikovosti obchodu, který přináší obrovské zisky. Z toho podle mého názoru 

vyplývá, že jediným a hlavním cílem bankovního podnikání není zisk samotný, ale pouze 

zisk za předpokladu určité bezpečnosti, tedy nepodstupování nepřiměřeného rizika. 

Většina bank však komplexní řízení rizik postrádá, a to i přesto, že v nestabilních obdobích 

má vytvoření silné firemní kultury nejvyšší prioritu. Zabezpečování mnohých cílů mnohdy 

vyvolává u bankéřů mylnou představu o tom, že se „vlastně nic špatného nemůže stát, a když, 

tak nás stejně někdo zachrání“. Takový přístup jen zvyšuje pravděpodobnost bankovního 

úpadku. 

 

Různí autoři pojímají členění rizik rozdílně. Podle profesora Revendy a autorů Žalmana a 

Baboučka je úvěrové riziko prvním a základním rizikem. Profesor Bakeš člení rizka do dvou 

kategorií. Výhodu členění rizik podle profesora Bakeše spatřuji v tom, že vystihuje 

podstatu dvou základních kategorií rizik, úvěrového a tržního. Zároveň však neopomíjí rizika 

ostatní, která shrnuje do rizika obecného a specifického. Moje vlastní členění jednotlivých 

kategorií rizik se shoduje s profesorem Jílkem. Přesto však předesílám, že členění tohoto 



autora mi nebylo předlohou. Snažila jsem se zhodnotit systematiku rizik různých 

autorů, z čehož plyne, že jednotliví autoři se sice v členění mírně odlišují, nicméně po 

zpracování velkého množství názorů jednotlivých autorů jsem došla ke stejnému závěru 

jako profesor Jílek. Domnívám se, že nejdůležitějším rizikem ze všech předkládaných je 

úvěrové riziko (credit risk), jelikož jeho vznik nebo míra ohrožení tímto rizikem je 

vázána na protistranu kontraktu. Více než kdekoli jinde tu do popředí vystupují 

věřitelsko-dlužnické vztahy, kdy banka v pozici věřitele ověřuje bonitu klienta, a 

dlužník poskytuje bance dostatečné zajištění svého úvěru. Podle mého názoru je tržní 

riziko kategorií nadřazenou riziku úrokovému, kurzovému, akciovému, měnovému, 

komoditnímu a každému dalšímu obdobnému riziku, které vyplývá z pohybu cen nebo 

kurzů na finančních trzích. Profesor Bakeš řadí do skupiny tržního rizika obecné úrokové, 

obecné akciové, měnové a komoditní riziko. Profesor Revenda se ve svém výkladu zabývá 

pouze úrokovým rizikem jako samostatnou kategorií. Autor Žalman pak oproti tomu staví 

úrokové, kurzové i akciové riziko na roveň riziku úvěrovému. Myslím si, že přesnějším 

přístupem k definování tržního rizika je jeho pojetí jako pojmu nadřazeného rizikům 

výše uvedeným. Dovozuji tak zejména z toho, že společným charakteristickým znakem 

těchto jednotlivých rizik je pohyb na finančních trzích (hovoří se o změnách úrokových 

sazeb, změnách kurzu domácí měny oproti měně zahraniční, změnách cen akcií, 

změnách měnového kurzu a vývoji cen komodit). Obchodní riziko souvisí s podnikáním 

banky a jejím postavením jako obchodního subjektu. V rámci tohoto rizika lze zmínit mnoho 

kategorií. Výčet rizik v této části se mi jeví spíše jako demonstrativní, vždy se může 

objevit riziko nové, dosud neznámé. 

 

Při zhodnocení REGULACE A DOHLEDU CENTRÁLNÍ BANKY NAD FINANČNÍMI 

INSTITUCEMI V ČESKÉ REPUBLICE je vhodné zamyslet se nad tím, jaké právní 

postavení Česká národní banka má v našem právním řádu a jaké z toho plynou důsledky. 

Právní postavení ČNB a její činnost jsou vymezeny zákonem České národní rady ze dne 17. 

prosince č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů. Podle docenta 

Plívy se zákon č. 21/1992 Sb., o bankách na ČNB zásadně nevztahuje. Zákon o bankách se na 

ČNB vztahuje jen výjimečně tam, kde centrální banka vede účty právnických osob a svých 

zaměstnanců, a dále při poskytování bankovních služeb těmto osobám. V této souvislosti si 

proto můžeme klást otázku, zda úprava České národní banky podle zákona o ČNB je 

úpravou komplexní či relativní. Domnívám se, že je-li jakýkoli prostor pro použití 

zákona o bankách na činnost České národní banky, pak úprava centrální banky podle 



zákona o ČNB nebude nikdy komplexní úpravou. Relativní úprava se dle mého názoru 

vyskytuje v celém bankovním odvětvím. Sektor bankovnictví je upraven řadou 

zvláštních zákonů, které zpravidla tvoří dílčí úpravy k předpisům občanskoprávním, 

obchodněprávním, správním a finančněprávním. 

 

Definice pojmu regulace nám v bankovní teorii nečiní žádnou obtíž. Někdy jsou však 

v bankovní terminologii rozlišovány pojmy dohled a dozor. Dozor podle pojetí profesora 

Revendy je chápán jako „zostřený dohled“ nad konkrétní bankou v případě problémů 

s plněním pravidel regulace, anebo dohled na místě. Podle autorky Půlpánové lze termín 

dozor použít v situaci, kdy kontrolní činnost realizuje stát, tedy státní dozor. Profesor Bakeš 

subsumuje pojem bankovní dohled pod obecný termín dozor jako specifickou kategorii pro 

oblast bankovnictví. Pojmy dohled a dozor lze však také považovat za synonyma. V anglické 

literatuře jsou oba pojmy sjednoceny pod jediný identický výraz „Supervision“. Domnívám 

se, že všechna uvedená pojetí jsou rovnocenná. Pojetí profesora Revendy vymezuje dozor 

na základě dohledu, který je vykonáván za zostřených podmínek. Podle mého názoru takové 

pojetí dozoru nevylučuje hypotézu, že dohled bude zostřeným na základě poskytnutí 

ochrany prostředky státního donucení (což podporuje i tvrzení autorky Půlpánové). 

Tímto státním donucením pak rozumíme prostředky státní moci, která umožňuje výkon 

dohledu zpřísněným (tedy zostřeným) způsobem, a která zajišťuje donucení subjektů 

pro případ nepodřízení se dohledu.  

 

V úvodu jsem vymezila svůj přístup, který vzešel z nezbytnosti regulace finančních institucí. 

Co však stojí za fungující bankovní regulací? Kladla jsem si otázku, co je předpokladem její 

existence, a jaká je vlastně míra zásahů centrální banky do institucí finančního trhu. Profesor 

Revenda se zabývá mírou samostatnosti centrální banky v tom smyslu, že centrální banka by 

měla požívat takovou míru samostatnosti, aby jiná centrální instituce nemohla kdykoli zrušit 

pravidla, která centrální banka stanovila. Samostatnost centrální banky vyplývá z jejího 

postavení vymezeného v zákoně. Závisí na způsobu volby a odvolání členů vedení, délce 

funkčního období guvernéra, povinnosti spolupracovat s jinými vrcholnými orgány či úřady 

apod. Absolutní samostatnost centrální banky nemůže existovat. Pokud by centrální banka 

vystupovala zcela nezávisle a nerespektovala makroekonomickou politiku, muselo by dojít ke 

změně zákona o centrální bance. Autor vyjadřuje názor, že „čím vyšší je míra samostatnosti 

centrální banky, tím lepší jsou podmínky pro efektivní bankovní regulaci a dohled“. 

Souhlasím s tímto názorem s jistou drobnou korekcí. Domnívám se totiž, že primární je 



úprava regulace a dohledu v zákoně, teprve ze zákonných ustanovení lze sekundárně 

dovodit, jaká míra nezávislosti centrální banky ve skutečnosti je. Podle mého názoru 

tedy „čím efektivnější podmínky zákon ukládá pro výkon bankovní regulace a dohledu, tím 

vyšší je míra nezávislosti centrální banky“. Z mojí úvahy tedy vyplývá, že míra 

nezávislosti regulátora i subjektů regulovaných bude předurčena právě mírou právní 

regulace a důrazem na striktní nebo naopak volnější plnění jejích pravidel. Tato míra 

právní regulace se samozřejmě odlišuje v různých zemích, základem vždy bude zákonná 

úprava té které centrální banky. Existuje i koncepce, která se staví pro ponechání 

bankovního systému zcela bez regulace i dohledu. S názorem neregulovat bankovní 

odvětví se v žádném případě neshoduji. Zjednodušeně se dá říci, že ponechání bank bez 

regulace a dohledu vytváří automaticky prostor pro provádění nelegálních bankovních 

praktik. Neexistuje zde zpětná vazba mezi činností vykonávanou bankami a dopadem 

této činnosti v užším smyslu na klientskou základnu, v širším smyslu pak na celou 

ekonomiku. Domnívám se, že pozitiva, která bankovní regulace přináší, převyšují časové 

i finanční náklady na ni vynaložené. 

 

Regulací chápeme činnost spočívající v koncipování a prosazování podmínek, pravidel a 

rámce činnosti, dohledem (v užším smyslu) pak činnost, která navazuje na činnost regulační 

tím, že kontroluje dodržování pravidel činnosti, včetně případného vyvozování sankcí při 

neplnění pravidel. Domnívám se, že bankovní dohled je to, co banky nutí spolehlivě 

dodržovat pravidla předkládaná regulací. Bez bankovního dohledu (v užším smyslu) by 

jakékoli regulatorní opatření nemohlo být prosazeno, neexistovala by zde reálná hrozba 

sankce pro případ nesplnění pravidla. Podle mého názoru se ale bankovní dohled netýká 

jen bank samotných, primárním předpokladem je tu síla a důvěra ve finanční sektor. To 

se jeví jako zvlášť důležitý element v dnešní době, která je ohrožena nestabilitou na 

finančních trzích. 

 

Institucionální zajištění regulace a dohledu se v jednotlivých zemí značně odlišuje. 

Bankovním dohledem může být pověřena jediná instituce, nebo může centrální banka 

spolupracovat s jinými institucemi dohledu. Způsob dohledu více institucemi mírně 

převažuje. Jedinou instituci k výkonu bankovního dohledu má kromě České republiky také 

Itálie, Nizozemsko, Portugalsko, Španělsko atd. Více institucí bankovního dohledu je ve 

Velká Británii, Německu, Francii, Lucembursku, USA, Kanadě, Japonsku aj. Podle mého 

názoru je efektivnějším způsobem zajištění bankovní regulace a dohledu varianta více 



institucí. K tomuto tvrzení se přikláním z několika důvodů. To, že je bankovní systém 

regulován více institucemi, přináší možnost rozložit náklady na dosažení co 

nejkvalitnějších zjištění mezi více subjektů. Taktéž tok informací bude lépe zhodnocen, 

pokud způsob kooperace umožní snadné a bezbariérové předávání těchto informací o 

konkrétní regulované bance. V neposlední řadě zabezpečuje tento způsob i jistou míru 

kontroly regulujících subjektů mezi sebou navzájem. Systém více institucí bude 

praktický zejména ve velkých ekonomikách, nebo tam kde je zřetelně odlišeno komerční 

a investiční bankovnictví. Profesor Revenda uvádí, že výkon regulace a dohledu více 

institucemi přináší dvě základní nevýhody, kterými je jednak vyšší nákladnost a dále pak 

možnost zbytečného překrývání činnosti. Výhody pak spatřuje zejména v možnosti 

specializace jednotlivých institucí regulace a dohledu podle různých oblastí bankovní 

činnosti. Domnívám se, že nemusí jít nutně o vyšší náklady, pokud činnost více institucí 

regulace a dohledu je založena na efektivním toku informací mezi nimi. Pak všechny 

instituce, které se na regulaci a dohledu podílejí, efektivně participují nejen na 

nákladech, ale samozřejmě i na činnostech, a nedochází tak k výše zmíněnému 

překrývání činnosti. Souhlasím s výhodami, které profesor Revenda spatřuje v možnosti 

specializace institucí regulace a dohledu. Předpokládám, že nutnost této specializace 

vyplyne ve státě s velkou ekonomikou nebo specializací bankovnictví (komerční a 

investiční). 

 

Ve srovnání s bankovním sektorem utrpěl trh pojišťovnictví v důsledku finanční krize daleko 

méně. V této souvislosti se objevují otázky týkající se regulace a dohledu nad pojišťovnictvím 

obdobně nebo naopak odlišně od sektoru bankovních služeb. Pojišťovny sdružené v Geneva 

Association požadují na státech G20, aby na pojišťovnictví nebyly kladeny stejné požadavky 

a pravidla jako na banky. Domnívám se, že regulovat bankovní a pojistný sektor obdobně 

je účelné. Zejména to plyne z úpravy základních povinností pojišťoven a pravidel 

obezřetnosti pro jejich investování, které sice mohou mít nastaveny mírnější požadavky, 

než je tomu u bank, na druhé straně však umožňují srovnání na bázi stejných 

parametrů. Pro jednotnou úpravu hraje roli i komunitární úprava. Bylo zcela jistě 

záměrem evropského zákonodárce, aby došlo ke sjednocení sektorů, kdy o Solvency II se 

obecně hovoří jako o Basel II pro pojišťovny. Z toho plyne, že určitá inspirace 

pojišťovacího sektoru odvětvím bankovním tu jistě existuje. Z výše uvedených důvodů 

spatřuji regulaci nad pojišťovnami obdobně jako nad bankami za vhodnou. Z mého 

pohledu tu nemůže obstát ani argument, že na pojišťovny měla finanční krize objektivně 



menší dopad. Cílem regulace a dohledu přece není zdržení se činnosti regulátora tam, 

kde aktuálně není třeba zasahovat. V konečném důsledku by takovým přístupem byla 

popřena i preventivní funkce regulace a dohledu. 

 

Ohledně úpravy regulace obchodníků s cennými papíry existují názory, že i přes jisté nuance 

mezi bankami a obchodníky s cennými papíry převládá potřeba regulovat jednotně činnost 

těchto finančních institucí, zejména s ohledem na prolínání činností a institucionální propojení 

na kapitálovém trhu. Přestože se bankovní sektor a kapitálový trh v určitých činnostech 

prolínají, domnívám se, že dohled nad kapitálovým trhem by měla vykonávat jiná 

instituce, a to zejména s ohledem na širší možnosti specializace. 

 

Konkrétními NÁSTROJI REGULACE, které má centrální banka k dispozici za účelem 

naplňování své regulační funkce, jsou určité metody a formy zasahování státu do fungování 

tržního systému. Původní úprava bankovní regulace a dohledu byla zakotvena v zákoně o 

bankách a spořitelnách z roku 1992. Podle něj byla Státní banka československá pověřena ke 

stanovení pravidel pro udělování bankovních licencí. Zákon rovněž omezoval možnou právní 

formu pro banky, kterou byla buď akciová společnost, nebo státní peněžní ústav. Novela 

zákona z roku 1998 ponechala v platnosti pouze právní formu akciové společnosti. Základní 

podmínky nutné ke získání bankovní licence se příliš nezměnily. Změnila se však výše 

minimálního základního kapitálu, která od října 1993 činí 500 miliónů Kč. Subjekt, který má 

dnes zájem podnikat jako banka, musí splňovat určité podmínky vstupu do bankovního 

sektoru, které jsou také často označovány jako kritéria autorizace. Splnění podmínek však 

nezakládá žádný právní nárok na udělení bankovní licence. Podmínky nutné ke splnění jsou 

vymezeny v zákonech a v podzákonných právních předpisech. Princip jednotné bankovní 

licence vymezuje § 5c až 5m BankZ a spočívá v tom, že banky se sídlem na území členského 

státu (který je nazýván domovským státem) mohou vykonávat na území jiného členského 

státu (hostitelského státu) prostřednictvím své pobočky bankovní činnosti na základě své 

domovské bankovní licence. Zároveň banka podléhá bankovnímu dohledu orgánu svého 

domovského státu včetně právních předpisů domovského státu, které upravují podnikání 

bank. 

 

Základní povinnosti, které banky musí splnit, pokud mají zájem na bankovním podnikání, se 

také nazývají kritéria autorizace. Patří mezi ně správa a řízení bank, kapitálová přiměřenost, 

úvěrová angažovanost, pravidla likvidity, další pravidla obezřetného podnikání bank, povinné 



sdělování informací, pravidla ochrany před nelegálními praktikami v bankovním odvětví a 

povinné minimální rezervy. V posledních letech došlo na tomto poli k mnohým významným 

změnám v souvislosti s přijetím směrnic ES a konceptů v nich obsažených.  

 

Existence povinného pojištění vkladů je velmi významným prvkem bankovní regulace. Cílí 

na ochranu majitelů vkladů v bankách před rizikem úplné ztráty těchto vkladů v případě 

selhání banky, jejího bankrotu nebo likvidace. Povinné pojištění vkladů se vztahuje pouze na 

bankovní subjekty, čímž zvyšuje jejich důvěryhodnost i konkurenceschopnost oproti 

subjektům nebankovním. Systém povinného pojištění pohledávek z vkladů se neustále vyvíjí 

a reaguje na potřeby trhu. Federální úprava v roce 1990 neupravovala povinné pojištění 

depozit pro všechny banky. Zákon o bankách z roku 1992 zavedl pouze záruku státu za 

vklady fyzických osob a úroky z nich u vybraných finančních institucí. V roce 1994 byl 

zaveden standardní systém pojištění vkladů na základě nově přijaté úpravy. Tím vznikla 

povinnost pojištění neanonymních vkladů fyzických osob v domácí měně u všech bank i 

poboček zahraničních bank na našem území. Limit pojištěných vkladů jednoho vkladatele u 

jedné banky činil 125 000 Kč s výší pojistné náhrady 80%. V současnosti platí úprava zákona 

č. 433/2008 Sb., který stanovil tento limit výše náhrady za pojištěné pohledávky z vkladů na 

100% částky, nejvýše do částky 50 000 EUR. Dnes je lhůta pro výplaty náhrad pojištěných 

vkladů tříměsíční. Nově byla přijata směrnice Evropské komise, která upravuje lhůtu pro 

výplaty náhrad pojištěných vkladů odlišně od platné právní úpravy. Podle nového znění má 

dojít k výraznému zkrácení této lhůty na 20 pracovních dnů pro tuzemské banky i pobočky 

zahraničních bank. Navíc směrnice ukládá instituci dohledu, aby komunikovala s Fondem 

pojištění vkladů předtím, než veřejnosti oznámí, že banka je v platební neschopnosti. 

Domnívám se, že důvodem povinné komunikace, která je orgánu dohledu uložena ve 

vztahu k Fondu, jsou právě zkrácené lhůty, které má Fond pojištění vkladů na výplatu 

náhrad pojištěných vkladů. Nový systém má fungovat od 1.1.2011. 

 

Základním cílem bankovní regulace je bezpečnost, důvěryhodnost a efektivnost bankovního 

systému. Postavení centrální banky v úloze věřitele poslední instance je možnou záchranou 

komerční banky za situace, kdy komerční bance nikdo jiný úvěr neposkytne. Ve své práci se 

zaměřuji na rozkrytí příčin, které vyvolaly úpadek banky. Důvodem úpadku je podle pojetí 

profesora Revendy nedostatečná likvidita banky, nikoli její nesolventnost. Podle docenta 

Dvořáka ztotožnění likvidity z dlouhodobého hlediska a solventnosti není v rozporu s pojetím 

těchto pojmů. Přiklání se však k odlišení těchto pojmů, a domnívá se, že pojetí solventnosti 



(ve vztahu ke kapitálové přiměřenosti) je přesnější. Podle mého názoru jsou pojmy 

„likvidita“ a „solventnost“ skutečně často zaměňovány. Domnívám se, že pojetí 

profesora Revendy a docenta Dvořáka vychází ze shodné myšlenky, a tou je nutnost 

odlišení likvidity z krátkodobého hlediska a solventnosti. Oba autoři považují nutnost 

odlišit likviditu od solventnosti tehdy, pokud se banka dostane do situace, že není 

schopna dostát svým závazkům. Odpovědí na otázku, zda je banka nesolventní nebo 

nelikvidní bude určení, že banka nedostojí svým závazkům vůbec, jelikož tržní hodnota 

závazků banky převyšuje tržní hodnotu veškerých aktiv (banka je nesolventní, a tudíž 

dlouhodobě nelikvidní), nebo určení, že banka v krátkodobém horizontu bude svým 

závazkům schopna dostát (banka je krátkodobě likvidní). 

 

Česká národní banka jako jediná instituce dohledu u nás uplatňuje NÁSTROJE DOHLEDU. 

Bankovní dohled spočívá v kontrole nad dodržováním pravidel regulace. Patří sem dohled na 

dálku a dohlídky na místě, včetně řešení nedostatků v činnosti banky nebo pobočky 

zahraniční banky. Pokud subjekt není schopen dosáhnout optimalizace přijetím nápravných 

opatření, mohou být centrální bankou přijaty jiné postupy (nucená správa, likvidace banky, 

odnětí licence), které vedou k řízenému výstupu subjektu z bankovního sektoru. Úprava 

likvidace banky zahrnuje oprávnění České národní banky podat návrh na jmenování 

likvidátora. Osoba likvidátora a jeho činnost jsou upraveny v § 36 BankZ. Obsahem činnosti 

likvidátora je předkládání účetních výkazů a dokladů zpracovávaných v průběhu likvidace 

v souladu s obchodním zákoníkem centrální bance. Likvidátor je dále povinen vymáhat 

vydání plnění z neplatných právních úkonů. Těmi jsou dle § 12 odst. 2 BankZ smlouvy za 

nápadně nevýhodných podmínek pro banku nebo pobočku zahraniční banky, a to zejména 

takové, které zavazují k hospodářsky neodůvodněnému plnění nebo plnění zjevně 

neodpovídajícímu poskytované protihodnotě. Domnívám se, že tu jde zcela zřejmě o účast 

likvidátora na kontrole pravidel obezřetného podnikání bank. Z toho lze dovodit závěr, 

že likvidátor je v určitém smyslu jedním z článků orgánu dohledu. 

 

Jistou obavu přinesla dohoda ministrů financí Evropské unie, která se týká reformy dohledu 

nad jednotlivými finančními institucemi v EU. Dohled má být založen na třech nových 

institucích jakožto novém systému finančních dohlížitelů. Závažným bodem k diskuzi byla 

právní závaznost rozhodnutí nových institucí za určitých okolností. Z toho plynula obava řady 

členských států EU včetně České republiky ze ztráty kontroly nad finančními toky 

z dceřiných do mateřských bank. Kompromisním řešením je současná úprava, která zmiňuje 



pouze dva případy unijního dohledu nad českou finanční institucí. Prvním případem je 

vyhlášení krizové situace v EU, druhým případem je pak situace, kdy se mezi sebou 

nedohodnou orgán dohledu v mateřské zemi a orgán dohledu v hostitelské zemi. 

 

Na závěr se domnívám, že regulace a dohled centrální banky nad finančními institucemi 

nemůže úplně zamezit úpadku regulovaných/dohlížených subjektů. Jednoznačné 

vyvození odpovědnosti za správu a řízení, hospodaření, dodržování právních předpisů i 

zjednání nápravy v případě nedostatků v činnosti musí dopadat na vedení finanční 

instituce, tedy zejména její představenstvo. Pravomoci statutárního orgánu a dozorčí rady 

musí být uvedeny ve stanovách. Zákon o bankách ukládá bance povinnost upravit ve 

stanovách pravomoc a odpovědnost vedoucích zaměstnanců, dalších zaměstnanců ústředí, 

poboček a jiných organizačních jednotek banky, oprávněných k provádění bankovních 

obchodů, což je také jeden ze způsobů předcházení vzniku škod v důsledku lidského faktoru. 

Ve vztahu ke značnému rozšiřování komunitární úpravy navrhuji, aby bankovní 

regulace a dohled byly nadále uplatňovány způsobem, který respektuje míru 

nezávislosti každé jednotlivé centrální banky členského státu evropského společenství. 

Evropskou úpravu považuji za potřebnou zejména z důvodu jistého nadnárodního 

sjednocení, které má být však provedeno jen jako minimální rámec či standard. 

Kompetence samotné navrhuji ponechat národním centrálním bankám. 

 

 


