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Úvod 
 

Finanční sektor prochází v současné době významnými změnami. Tím nemám 

na mysli jen ekonomické změny, mající vliv na instrumenty finančního trhu, ale 

zejména změny v právní úpravě jednotlivých institutů z oblasti bankovního práva. 

Bankovní právo je soubor právních norem, soukromoprávních i veřejnoprávních, které 

se zaměřuje na vymezení pojmů centrální banka, banka, spořitelní a úvěrové družstvo a 

jiné. Upravuje právní poměry vznikající z peněžních vztahů a bankovních obchodů. 

 

Cílem mojí diplomové práce je přehledně zmapovat systém regulace a dohledu 

centrální banky nad finančními institucemi prostřednictvím definování jednotlivých 

subjektů, které na trhu působí a rizik, která podstupují. Mojí snahou bude neomezit se 

pouze na český bankovní trh, ale zhodnotit i dopady jednotlivých významných směrnic 

ES z oblasti regulace a dohledu do našeho právního řádu. Východiskem pro vypracování 

diplomové práce pro mě bude pojetí autorů, kteří se přiklánějí k nezbytnosti regulace 

finančních institucí. Je totiž pravdou, že někteří ekonomové předkládají koncepci 

neregulovat finanční trh, s čímž se neztotožňuji. 

 

Ve své práci v kapitole první vycházím z definice klíčových institucí finančního 

trhu, kterými jsou na jedné straně obchodní banky, dále také ostatní finanční instituce a 

regulované subjekty v pozici osob regulovaných a dohlížených, na druhé straně pak 

orgán regulace a dohledu, kterým je v České republice Česká národní banka. V této 

souvislosti rozebírám jednotlivé typy rizik, které banky a ostatní finanční instituce 

podstupují. Domnívám se totiž, že rizika obecně jsou spíše podceňována. To je také 

důvodem, proč jsem zařadila kapitolu týkající se rizik na samotný úvod této práce. 

Rizika vnímám jako základní stavební kámen bankovní činnosti, jejichž správná 

nebo nesprávná regulace může přinést pozitiva nebo naopak negativa bankovnímu 

podnikání. Z mého pohledu je nezbytná správná systematika jednotlivých 

kategorií rizik, jedině tak je možné cílit na jejich negativní důsledky. Žádná 
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z bankovních činností se bez rizika neobejde vzhledem ke značně nejistému 

prostředí, ve kterém banky podnikají. 

 

Regulace a dohled centrální banky nad finančními institucemi v České republice 

je zmapován v rámci druhé kapitoly. V úvodním exkurzu předkládám vymezení 

bankovního systému v České republice. Dále se zaměřuji na vysvětlení otázek z oblasti 

národních i komunitárních právních předpisů. Do zákona o České národní bance, zákona 

o bankách, zákona o pojišťovnictví a mnohých dalších se promítají směrnice 

Evropských společenství a nová obezřetnostní pravidla. Proto se konkrétně věnuji 

výkladu koncepcí Basel I a II pro banky, směrnici CRD (směrnici o kapitálové 

přiměřenosti, Capital Requirements Directive) a koncepci Solvency II pro pojišťovny. 

Za zmínku dle mého názoru stojí také diskuse nad samotnými pojmy „regulace“, 

„dohled“ a „dozor“. V podkapitole „Důvody existence bankovní regulace“ vstupuji     

do zajímavé polemiky s tvrzením profesora Revendy ohledně míry samostatnosti 

centrální banky. Otázkou je, zda ponechat bankovní systém zcela bez regulace i 

dohledu, anebo naopak zapojit regulátora za účelem stanovení určitých minimálních 

standardů pro banky a finanční instituce. Podle mého názoru se bankovní regulace 

jeví jako zcela přirozený jev, který má pozitivní dopady na celou ekonomiku, což 

plyne zejména z postavení banky, které musí být odlišné od jiných průmyslových či 

obchodních firem. 

 

Třetí kapitola řeší již konkrétní nástroje regulace. Kromě postupu udělení 

bankovní licence jako podmínky nutné ke splnění pro vstup do bankovního sektoru se 

zabývám také vymezením principu jednotné licence podle § 5c až 5m zákona                

č. 21/1992 Sb., o bankách. Základní povinnosti, které banky musí splnit, pokud mají 

zájem na bankovním podnikání, se někdy také nazývají kritéria autorizace. V mém 

výkladu je nejširší prostor věnován kapitálové přiměřenosti, která slouží k měření 

finančního rizika daného subjektu a stanovení odpovídající minimální úrovně kapitálu. 

Systém povinného pojištění pohledávek z vkladů se stále vyvíjí a reaguje na potřeby 

trhu. Nová úprava na základě směrnice Evropské komise, která má fungovat                
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od 1.1.2011, ukládá instituci dohledu, aby komunikovala s Fondem pojištění vkladů 

předtím, než veřejnosti oznámí, že banka je v platební neschopnosti. Také postavení 

centrální banky v úloze věřitele poslední instance je možnou záchranou komerční banky 

za situace, kdy komerční bance nikdo jiný úvěr neposkytne. 

 

Ve čtvrté kapitole se zabývám konkrétním výkladem nástrojů dohledu. 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. 

 

Ve své diplomové práci vycházím jednak z běžně dostupné odborné právnické 

a ekonomické literatury, odborných časopisů a denního tisku, dále také z literatury 

nalezené v archivu České národní banky, literatury dostupné na Právnické fakultě 

Univerzity Karlovy, knihovny Bankovního institutu vysoká škola a Jihočeské vědecké 

knihovny v Českých Budějovicích. Jako další významný zdroj mi posloužily právní 

předpisy, ať už se jedná o národní zákony či podzákonné právní normy typu vyhlášky 

České národní banky a opatření České národní banky, nebo o komunitární právní úpravu 

typu směrnic Evropských společenství. V menším rozsahu jsem využila také 

internetových stránek. 
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1 FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVATELÉ A RIZIKA SOUVISEJÍCÍ 
S JEJICH ČINNOSTÍ 
 

1.1 Definice obchodní banky 
 

Právní postavení banky vymezuje zejména zákon č. 21/1992 Sb., o bankách,   

ve znění pozdějších předpisů (dále také „BankZ“ nebo „zákon o bankách“). Dále činnost 

bank upravuje zejména prováděcí předpis, kterým je vyhláška č. 123/2007 Sb.,              

o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků 

s cennými papíry. Ustanoveními zákona č. 513/1992, obchodní zákoník (dále také 

„ObchZ“ nebo „obchodní zákoník“) se činnost bank bude řídit, nestanoví-li zákon         

o bankách něco jiného.1 

 

Podle § 1 odst. 1 BankZ, se bankami rozumějí právnické osoby se sídlem 

v České republice, které jsou založeny ve formě akciové společnosti. Předmětem 

činnosti banky je přijímání vkladů od veřejnosti a poskytování úvěrů. K výkonu 

bankovních činností mají bankovní licenci. 

 

Přijímání vkladů (deposit-taking institutions) od veřejnosti je výlučnou činností 

banky, poskytování úvěrů (credit-giving institutions) naproti tomu mohou provádět 

jako předmět své činnosti i jiné finanční instituce než banky. Jiná osoba než banka může 

tuto činnost vykonávat, jen pokud tak stanoví zvláštní zákon (zákon o spořitelních a 

úvěrních družstvech, zákon o České národní bance) a za podmínek v něm uvedených. 

Banka však může, kromě přijímání vkladů a poskytování úvěrů vykonávat i další 

činnosti, k nimž má povolení vyplývající z udělené licence. Těmito činnostmi2 jsou 

například investování do cenných papírů na vlastní účet, platební styk a zúčtování, 

poskytování záruk, poskytování bankovních informací atd. 

 

                                                 
1 Plíva S., Elek Š., Liška P., Marek K.: Bankovní obchody. 1. vydání. ASPI, a.s., Praha, 2009, s. 9. 
2 § 1 odst. 3 zákona o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 
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Vkladem3 se pak rozumí svěřené peněžní prostředky, které představují závazek vůči vkladateli 

na jejich výplatu, a to na základě smlouvy o běžném účtu nebo o vkladovém účtu. Vklady mohou být 

vázány na určitý termín, pak hovoříme o termínovaných vkladech, jenž jsou splatné po uplynutí 

dohodnuté lhůty, a na druhé straně netermínované vklady, které jsou splatné na požádání. Možnost 

přijímat vklady bankou je tím, co odlišuje banku od ostatních finančních zprostředkovatelů. Nutně 

musíme odlišovat vklad ve smyslu § 59 odst. 1 ObchZ, který je chápán jako vklad do společnosti            

za účelem získání podílu na společnosti, a z toho plynoucí práva a povinnosti ohledně účasti na ní. 

 

Úvěrem4 jsou pak dočasně poskytnuté peněžní prostředky finanční institucí zpravidla na základě 

smlouvy o úvěru podle 497 a násl. ObchZ, a tomu odpovídající závazek příjemce úvěru vrátit poskytnuté 

peněžní prostředky. 

 

Forma akciové společnosti není pro banky požadována vždy, je však preferována 

vzhledem k přísnějšímu režimu úpravy řízení a kontroly akciových společností       

podle obchodního zákoníku.5 Je nutné odlišovat postavení banky ve smyslu zákona       

o bankách, která musí mít formu akciové společnosti vždy, od  právního postavení 

zahraniční banky, která podniká na území České republiky prostřednictvím pobočky, a 

pro níž podmínka právní formy akciové společnosti neplatí. Zvláštní úprava týkající se 

bank ve formě akciových společností jde nad rámec obecné úpravy obchodního 

zákoníku (§ 162). Pro banky je stanovena minimální výše základního kapitálu ve výši 

500 miliónů Kč, a alespoň v této výši musí být tvořen peněžitými vklady. Kapitál musí 

být plně splacen před udělením bankovní licence.6 

 

Pobočka zahraniční banky má povahu organizační složky podniku ve smyslu § 7 odst. 2 ObchZ a 

zapisuje se do obchodního rejstříku spolu s vedoucím organizační složky. Ten je ze zákona zmocněn činit 

jménem zahraniční banky veškeré právní úkony týkající se této pobočky (§ 13 odst. 3 ObchZ). 

 

Podle § 3 BankZ použití slova „banka“ nebo „spořitelna“ v obchodní firmě je  

vyhrazeno k užívání pouze právnické osobě, které byla udělena licence, pokud není 
                                                 
3 § 1 odst. 2 písm. a) zákona o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 
4 Plíva S., Elek Š., Liška P., Marek K.: Bankovní obchody. 1. vydání. ASPI, a.s., Praha, 2009, s. 11. 
5 Pavlát V.: Centrální bankovnictví. 1. vydání. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., v edici EUPRESS, 
Praha, 2004, s. 39. 
6 Plíva S., Elek Š., Liška P., Marek K.: Bankovní obchody. 1. vydání. ASPI, a.s., Praha, 2009, s. 10. 
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zřejmé ze souvislosti, že tato osoba se nezabývá činností uvedenou v § 1 odst. 1 BankZ. 

Takovým případem je krevní banka7, jejíž předmět činnosti je zcela odlišný. Výjimkou 

z tohoto restriktivního ustanovení zákona je případ, kdy výrazy jsou zavedeny nebo 

uznávány na základě zákona nebo mezinárodní smlouvy. 

 

Banka je licencovaný subjekt. Udělení bankovní licence spočívá v udělení 

oprávnění k výkonu činností banky. O udělení (příp. neudělení) licence rozhoduje Česká 

národní banka (dále také „ČNB“).8 Rozhodnutí předchází písemná žádost zakladatelů 

banky, k níž musí být připojen návrh stanov a doloženo splacení základního kapitálu 

v plné výši. Banka musí splnit náležitosti žádosti předepsané vyhláškou České národní 

banky. Pro udělení licence musí být splněny podmínky vymezené v § 4 odst. 5 BankZ. 

Rozhodnutí je doručeno ve lhůtě 6 měsíců od zahájení správního řízení, nebo ve lhůtě 

12 měsíců od zahájení řízení tam, kde byla podána neúplná žádost a centrální banka si 

tak musela vyžádat její doplnění. Opravným prostředkem proti rozhodnutí je podání 

odporu, o němž rozhoduje bankovní rada ČNB. Na udělení bankovní licence není právní 

nárok. Bankovní licence je udělena na dobu neurčitou, a je nepřevoditelná na jinou 

osobu. Udělení bankovní licence zahraniční bance, která hodlá zřídit pobočku na území 

České republiky, probíhá obdobným způsobem jako udělení bankovní licence tuzemské 

bance. 

 

Opačným postupem bude rozhodnutí České národní banky o odnětí  bankovní 

licence podle § 34 a 35 BankZ tam, kde banka nesplňuje podmínky pro činnost banky. 

ČNB licenci odejme, pokud přetrvávají závažné nedostatky v činnosti banky nebo je-li 

banka v úpadku. Důvody odnětí licence jsou dvojího druhu. Prvním případem je 

dispozitivní možnost centrální banky přistoupit k odnětí licence z důvodu, že banka 

nezahájila činnost do 12 měsíců ode dne udělení licence nebo nepřijímá vklady            

od veřejnosti či neposkytuje úvěry po dobu 6 měsíců, a dále pokud byla licence získána 

                                                 
7 Plíva S., Elek Š., Liška P., Marek K.: Bankovní obchody. 1. vydání. ASPI, a.s., Praha, 2009, s. 10. 
8 Babouček I. a kolektiv: Regulace činnosti bank. 2. vydání. Bankovní institut vysoká škola, a.s., 2005,    
s. 77. 
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na základě nepravdivých údajů uvedených v žádosti. Druhým případem je kogentní 

povinnost České národní banky odejmout licenci, pokud zjistí, že kapitál banky            

na individuálním základě je menší než jedna třetina součtu jejích jednotlivých 

kapitálových požadavků. Bance bude licence odejmuta také v případě zrušení banky 

s likvidací nebo výmazem z obchodního rejstříku, zaniká-li bez likvidace, dále pak také 

rozhodnutím valné hromady o tom, že nadále nebude banka vykonávat činnost banky. 

Rozhodnutí o odnětí licence se zveřejňuje v Obchodním věstníku, a u pobočky 

zahraniční banky se navíc oznamuje orgánu bankovního dohledu příslušného státu.    

Ode dne právní moci rozhodnutí o odnětí licence nesmí banka vykonávat činnosti 

banky, vyjma těch, které jsou nezbytné k vypořádání jejích pohledávek a závazků.      

Do ukončení tohoto vypořádání se právnická osoba považuje za banku podle zákona     

o bankách. 

 

S činností bank je spjat institut bankovního tajemství. Vztahuje se na všechny 

bankovní obchody, peněžní služby bank včetně stavů na účtech a depozit.                     

(§ 38 odst. 1 BankZ). Zákon jej sice výslovně nevymezuje, avšak lze jím rozumět 

povinnost banky nesdělovat jiné osobě než klientovi informace spojené s uvedeným 

předmětem bankovního tajemství. Jiným osobám může banka tyto informace sdělit, jen 

jestliže s tím klient souhlasí. Bez jeho souhlasu tak může učinit jen za podmínek 

stanovených   v § 38 odst. 2, 3, 4, 6, 7, 10 BankZ.9 Za porušení bankovního tajemství 

tak nelze považovat výměnu informací mezi ČNB a orgány bankovního dohledu, 

sdělení údajů o klientovi a jeho obchodech při podání trestního oznámení nebo            

při plnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních 

proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona     

č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí. Banka podá zprávu ohledně 

záležitostí klienta jen na písemné vyžádání vybraných orgánů (např. soudu pro účely 

občanského soudního řízení). Bez souhlasu klienta může banka poskytovat údaje, které 

jsou předmětem bankovního tajemství, je-li to potřebné pro účely dohledu                    

                                                 
9 Plíva S., Elek Š., Liška P., Marek K.: Bankovní obchody. 1. vydání. ASPI, a.s., Praha, 2009, s. 11. 
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na konsolidovaném základě nebo doplňkového dohledu a pro účely plnění pravidel 

obezřetného podnikání podle § 38b BankZ. 

 

V současné době je patrný trend vytváření finančních skupin za účelem co 

nejefektivnějšího využití své pobočkové sítě prostřednictvím křížového prodeje (cross 

selling). Kooperace bank a pojišťoven v rámci jedné finanční skupiny je strategií,       

pro kterou se vžilo označení bankopojištění.  

 

Každá banka musí mít svoji organizační strukturu, která je určena zákonem, 

stanovami, organizačním řádem, pracovním řádem a dalšími vnitřními předpisy. Tím 

jsou vymezeny pravomoci a odpovědnosti v oblasti realizace obchodní politiky, řízení 

rizik, vnitřní kontroly atp.10 Banka jako akciová společnost kopíruje organizační 

strukturu akciové společnosti. Nejvyšším orgánem banky je valná hromada             

podle obecné úpravy § 154 a násl. ObchZ. Působnost valné hromady je upravena       

nad rámec obchodního zákoníku v § 16 odst. 1 BankZ. V něm je vymezena povinnost 

banky vyžádat si předchozí souhlas ČNB ve stanovených případech, a to pod sankcí 

neplatnosti usnesení valné hromady nebo učiněného právního úkonu bez požadovaného 

souhlasu. Z § 16 odst. 2 BankZ plyne informační povinnost banky vůči ČNB.                

V § 26 odst. 1 BankZ jsou vymezena oprávnění ČNB v oblasti bankovního dohledu, jež 

jsou také v působnosti valné hromady. Statutárním orgánem banky je představenstvo. 

Členy jsou minimálně tři vedoucí zaměstnanci banky, kteří nesmějí být zároveň 

statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu nebo členem dozorčí rady jiné 

právnické osoby. Pravomoc statutárního orgánu je vymezena ve stanovách. V zákoně    

o bankách je vymezen speciální druh odpovědnosti za škodu členů statutárního orgánu 

banky, kteří porušili své povinnosti z titulu členství. Tito členové odpovídají solidárně 

za škodu, která vznikne věřitelům banky tím, že v důsledku porušení povinnosti členy 

statutárního orgánu není banka schopna plnit své splatné závazky. Kontrolním orgánem 

banky je dozorčí rada. Vztahuje se na ni obecná úprava § 197 a násl. ObchZ.           

                                                 
10 Babouček I. a kolektiv: Regulace činnosti bank. 2. vydání. Bankovní institut vysoká škola, a.s. 2005,    
s. 81. 
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Podle výslovného ustanovení v zákoně o bankách nesmí být na dozorčí radu přenášeny 

pravomoci, které svěřuje obecná úprava obchodního zákoníku představenstvu akciové 

společnosti.11 Zákon o bankách předepisuje bance i pobočce zahraniční banky 

(nepožívající výhody jednotné licence) povinnost mít řídící a kontrolní systém. Do něj 

řadíme jednak předpoklady řádné správy a řízení společnosti (řízení, organizace, 

administrativa a účetnictví), dále systém řízení rizik (přístup banky k riziku, rozpoznání 

a vyhodnocení rizika, vnitřní kontrola ve formě interního auditu a kontrola dodržování 

právních povinností. 

 

1.2 Ostatní finanční instituce a jiné regulované subjekty 
 

Finanční instituce bývají mnohdy označovány jako institucionální investoři 

(institucional investors). Jedná se o subjekty, které investují velké prostředky na trhu 

s cennými papíry.12 Podle § 5 odst. 1 zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti 

kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů13 se institucionálním investorem 

rozumí banka, která provádí obchody na vlastní účet s investičními nástroji                   

na kapitálovém trhu, investiční společnost, investiční fond, penzijní fond, pojišťovna a 

dále zahraniční osoba oprávněná podnikat ve stejných oborech na území České 

republiky.14 

 

Pojmem blízkým, nikoli však totožným pojmu institucionální investor, je širší 

pojem profesionální zákazník, který byl definován v zákoně č. 256/2004 Sb.,               

o podnikání na kapitálovém trhu (dále také „ZPKT“ nebo „zákon o podnikání               

na kapitálovém trhu“). Profesionálním zákazníkem se rozumí podle § 2a ZPKT 

například banka a instituce elektronických peněz, spořitelní a úvěrní družstvo, 

                                                 
11 Plíva S., Elek Š., Liška P., Marek K.: Bankovní obchody. 1. vydání. ASPI, a.s., Praha, 2009, s. 15. 
12 Jílek J.: Finanční trhy. 1. vydání. Grada Publishing, Praha, 1997, s. 428. 
13 Dřívější právní předpis byl zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění 
dalších zákonů, který se v roce 2006 přejmenoval zákonem č. 57/2006 Sb. na zákon o dohledu v oblasti 
kapitálového trhu. 
14 Bakeš, M.: Finanční právo. 4. aktualizované vydání. C. H. BECK, Praha, 2006, s. 629. 
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obchodník s cennými papíry, pojišťovna, zajišťovna, investiční společnost, investiční 

fond, penzijní fond atd. Profesionálním zákazníkem je také právnická osoba založená   

za účelem podnikání nebo zahraniční osoba založená za účelem podnikání, která podle 

poslední účetní závěrky splňuje alespoň dvě ze tří kritérií stanovených tímto zákonem. 

Těmito rozhodujícími kritérii je celková výše aktiv (v částce alespoň 20 miliónů EUR), 

čistý roční obrat (v částce alespoň 40 miliónů EUR) nebo vlastní kapitál (odpovídající 

částce alespoň 2 miliónů EUR). 

 

1.2.1 Kolektivní investování a penzijní fondy 

 

Investiční společnosti a investiční fondy přispívají k efektivnímu fungování 

finančního sektoru tím, že zajišťují nové informace a umožňují menším investorům 

diverzifikovat portfolio.15 

 

Investiční společnost je upravena zákonem č. 189/2004 Sb., o kolektivním 

investování, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZKI“). Podle § 14 odst. 1 ZKI je 

investiční společnost právnická osoba, jejímž předmětem podnikání je kolektivní 

investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů                 

(pod písm. a)), nebo obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy                

o obhospodařování (pod písm. b) 16). Kolektivním investováním je pak podle tohoto 

zákona podnikání, jehož předmětem je shromažďování peněžních prostředků 

upisováním akcií investičního fondu nebo vydáváním podílových listů podílového fondu 

investováním na principu rozložení rizika a další obhospodařování tohoto majetku. 

Kolektivní investování probíhá v rámci fondů kolektivního investování, kterými jsou 

podílové fondy a investiční fondy.17 

 

                                                 
15 Jílek J.: Finanční trhy. 1. vydání. Grada Publishing, Praha, 1997, s. 484. 
16 § 17 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů. 
17 Bakeš, M.: Finanční právo. 4. aktualizované vydání. C. H. BECK, Praha, 2006, s. 630-631.  
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Investiční fond (investment trust) je podle zákona o kolektivním investování 

právnická osoba, jejímž předmětem podnikání je kolektivní investování vykonávané    

na základě povolení ČNB k činnosti investičního fondu. O povolení k činnosti 

investičního fondu mohou požádat pouze zakladatelé akciové společnosti, která dosud 

nevznikla. Investiční fond shromažďuje peněžní prostředky vydáváním akcií         

(vyjma prioritních akcií), které mohou mít pouze jednu jmenovitou hodnotu. Investiční 

fond používá svůj majetek ke koupi cenných papírů, nemovitostí a movitých věcí nebo 

jej má uložen na bankovním účtu. Investiční fond hospodaří se svým majetkem sám, 

nebo může jeho obhospodařování svěřit investiční společnosti na základě smlouvy         

o obhospodařování majetku investičního fondu podle § 17 ZKI. 

 

Na rozdíl od investičního fondu nemá podílový fond (unit trust) vlastní právní 

subjektivitu. Zakládá jej proto investiční společnost, která také zpravidla fond spravuje. 

Majetek podílového fondu je však od majetku investiční společnosti oddělen. Investor, 

který vložil do podílového fondu prostředky, je pouze podílníkem na majetku fondu, a 

nikoli akcionářem investiční společnosti. 

 

Penzijní fond (pension fund) je podle § 3 odst. 1 zákona č. 42/1994 Sb.,             

o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, právnickou osobou         

se sídlem na území České republiky, která provozuje penzijní připojištění podle tohoto 

zákona. Penzijní fond je akciovou společností, pro kterou platí ustanovení obchodního 

zákoníku, pokud se v tomto zákoně nestanoví jinak (§ 3 odst. 2 zákona o penzijním 

připojištění). Vedle provozování penzijního připojištění vystupují penzijní fondy jako 

institucionální investoři, jelikož umísťují své volné peněžní prostředky, které získaly   

od účastníků penzijního připojištění, na finančních trzích.18 

 

                                                 
18 Bakeš, M.: Finanční právo. 4. aktualizované vydání. C. H. BECK, Praha, 2006, s. 637. 
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Dne 1.8.2009 nabyl účinnosti zákon č. 230/2009 Sb., kterým se mění zákon        

o podnikání na kapitálovém trhu, zákon o kolektivním investování a další související 

zákony (novela zákona o kolektivním investování). Zavedla institut fondů 

kvalifikovaných investorů jako speciální typ fondu kolektivního investování. Novinkou 

je ustanovení § 64a ZKI, které významně liberalizuje podmínky pro udělení povolení 

investičnímu fondu, jehož majetek bude obhospodařován investiční společností. 

Předmětem přezkumu správního orgánu ČNB nadále nejsou podmínky týkající se osob 

vhodných z hlediska zdravého a obezřetného vedení investičního fondu, správní orgán 

ČNB již také nezkoumá, zda úzké propojení s finanční osobou nebude bránit výkonu 

dohledu nad investičním fondem. Jmenování vedoucích osob investičního fondu 

nepodléhá předchozímu souhlasu ČNB.19 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. 

 

1.2.2 Pojišťovna a zajišťovna 

 

Pojišťovna (insurance company) je upravena zákonem č. 363/1999 Sb.,             

o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 227/2009 Sb. (dále také „PojZ“). Novela již 

v určitých oblastech reaguje na požadavky směrnice Solvency II. 

 

Pojišťovnou se podle § 2 odst. 1 písm. a) PojZ rozumí tuzemská pojišťovna, 

pojišťovna z jiného členského státu nebo pojišťovna z třetího státu. Tuzemskou 

pojišťovnou (§ 2 odst. 1 písm. b) téhož zákona) je právnická osoba se sídlem na území 

                                                 
19 Časopis Bankovnictví, měsíčník vydavatelství Economia, č. 9/2009, na závěr: Novela ZKI přináší nové 
možnosti, s. 40. 
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České republiky, které ČNB udělila povolení k provozování pojišťovací činnosti     

podle tohoto zákona. Pojišťovnou z jiného členského státu (§ 2 odst. 1 písm. c) téhož 

zákona) je právnická osoba se sídlem na území členského státu Evropské unie nebo     

na území jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, které bylo uděleno 

úřední povolení k provozování pojišťovací činnosti. Pojišťovnou z třetího státu             

(§ 2 odst. 1 písm. d) tohoto zákona) se rozumí právnická osoba se sídlem na území 

jiného státu, než který je uveden výše, jíž bylo uděleno úřední povolení k provozování 

pojišťovací činnosti. Součástí pojišťovací činnosti je uzavírání pojistných smluv, 

nakládání s aktivy, jejichž zdrojem jsou technické rezervy pojišťovny, uzavírání smluv 

se zajišťovnami o zajištění závazků pojišťovny vyplývajících z uzavřených pojistných 

smluv (pasivní zajištění) a činnost směřující k předcházení vzniku škod a zmírňování 

jejich následků (zábranná činnost).20 

 

Technické rezervy21 vytvářejí pojišťovny (zajišťovny) k plnění závazků z provozované 

pojišťovací nebo zajišťovací činnosti, které jsou pravděpodobné nebo jisté, ale nejistá je jejich výše nebo 

okamžik, ke kterému vzniknou. Technické rezervy se rozlišují podle toho, zda jsou spojeny s pojišťovací 

činností v odvětví životního nebo neživotního pojištění. 

 

Zajišťovna (assurance company) je specifickou institucí zaměřenou                 

na provozování zajištění, kterým rozumíme pojištění pojišťoven. Pojišťovny používají 

zajištění za účelem minimalizace rizika, které převzaly na sebe tím, že sjednaly 

pojištění. Zajištění nezmenšuje rozsah škod, ale pomocí zajištění se riziko dělí mezi více 

institucí a převzetí rizika je při využití zajištění ekonomicky únosnější. Zajišťovny 

mohou být všeobecné nebo specializované na určité pojistné odvětví.22 

 

Ke konci roku 2008 podléhalo dohledu ČNB celkem 35 tuzemských pojišťoven 

(včetně České kanceláře pojistitelů) a jedna zajišťovna. Dohledu ČNB podléhalo 

                                                 
20 Hindls, Holman, Hronová a kol.: Ekonomický slovník. 1. vydání. C. H. BECK, Praha, 2003, s. 305. 
21 § 13 odst. 1 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů. 
22 Budinský V., Grulich T., Půlpán K., Ducháčková E., Musílek P., Půlpánová S., Veselá J.: Slovník 
bankovnictví, pojišťovnictví a kapitálových trhů. 1. vydání. Nakladatelství Public History, Praha, 1998,   
s. 322. 
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v omezeném rozsahu také 18 poboček pojišťoven ze států Evropské unie, Evropského 

hospodářského prostoru a Švýcarska. 

 

1.2.3 Spořitelní a úvěrní družstvo (družstevní záložna) 

 

Spořitelní a úvěrní družstvo není bankou. Podnikání v sektoru družstevních 

záložen se naopak vyznačuje určitými specifiky ve srovnání s bankami. Spořitelní a 

úvěrní družstvo podle § 1 odst. 2 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních 

družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o spořitelních a úvěrních 

družstvech“) je družstvo, které pro podporu hospodaření svých členů provozuje finanční 

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

provádění peněžních služeb v různých formách. Kapitál družstva je tvořen členskými 

vklady. 

 

Družstevní záložny musí dodržovat stejně jako banky určité regulatorní limity a 

pravidla obezřetného podnikání. Patří sem požadavek na minimální kapitál (ve výši     

35 miliónů Kč), základní limity kapitálové přiměřenosti (8%), angažovanosti (20%, 

25%, 80% kapitálu)23 a likvidity. V souvislosti s implementací Basel II a evropských 

směrnic do právního řádu České republiky se na družstevní záložny jako na úvěrové 

instituce vztahují také některé kvalitativní regulatorní požadavky v oblasti kontrolních a 

řídících mechanismů a systémů řízení rizik.24 

 

ČNB jako orgán regulace a dohledu nad družstevními záložnami v souladu        

se zákonem o spořitelních a úvěrních družstvech schvaluje některé kroky družstevních 

záložen. Jde například o schvalování osob do volených orgánů družstevní záložny, 

kterými jsou představenstvo, úvěrová komise a kontrolní komise, jmenování řídících 

osob, schvalování auditora, schválení dalších členských vkladů, kvalifikovaných účastí 

                                                 
23 Uvedené limity kapitálové přiměřenosti a angažovanosti byly zavedeny od 1.8.2006 Opatřením ČNB. 
24 Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem, 2008, Česká národní banka, s. 88. 
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atp. Předchozímu souhlasu ČNB podléhá vložení dalšího členského vkladu                   

do základního kapitálu, pokud podíl člena na základním kapitálu převýší 5%. 

Předchozího souhlasu ČNB je třeba také pro nabytí kvalifikované účasti na družstevní 

záložně (dosažením podílu alespoň 10% základního kapitálu nebo hlasovacích práv) a 

pro zvýšení kvalifikované účasti (dosažením limitů alespoň 20%, 33% nebo 50%).25 

 

1.2.4 Obchodník s cennými papíry 

 

Obchodník s cennými papíry je upraven zejména v zákoně o podnikání             

na kapitálovém trhu v § 5 a násl. Podle § 5 ZPKT se jím rozumí právnická osoba, která 

poskytuje investiční služby na základě povolení ČNB k činnosti obchodníka s cennými 

papíry. Obchodník s cennými papíry není podle § 6 odst. 1 ZPKT bankou. 

 

Tento výčet je pouze demonstrativní, zákon o podnikání na kapitálovém trhu 

vyjmenovává další kategorie subjektů (např. profesionální zákazník na žádost                

v § 2b tohoto zákona). Vzhledem k velkým objemům obchodů s investičními nástroji 

vyžadují tyto subjekty zvláštní pozornost regulátorů. 

 

Ohledně vypořádání obchodů s cennými papíry schválil koncem roku 2008 

Evropský parlament novelu směrnice 98/26/ES, o neodvolatelnosti zúčtování 

v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry a 

novelu směrnice 2002/47/ES, o dohodách o finančním zajištění. Směrnice                  

o neodvolatelnosti zúčtování reaguje na přeshraniční propojování platebních systémů a 

systémů pro vypořádání obchodů s cennými papíry, směrnice o finančním zajištění 

rozšiřuje okruh aktiv způsobilých k zajištění o zvláštní druhy pohledávek. 

K implementaci novel směrnic by mělo dojít v průběhu roku 2010.26 

 

                                                 
25 Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem, 2008, Česká národní banka, s. 89. 
26 Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem, 2008, Česká národní banka, s. 25. 
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Novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu č. 230/2008 Sb., která 

transponovala směrnici MiFID27, nabyla účinnosti dne 1.7.2008. Novela upravuje nový 

přístup k zajištění odbornosti osob, pomocí kterých obchodník s cennými papíry 

vykonává své činnosti. Ex lege zanikla všechna povolení k činnosti makléře a všechna 

nedokončená řízení byla zastavena. ČNB přestala udělovat povolení k činnosti makléře 

a nadále neorganizuje ani makléřské zkoušky.28 

 

1.2.5 Ratingové agentury 

 

Požadavek na regulaci ratingových agentur plyne z nařízení zveřejněného 

Evropskou komisí koncem roku 2008. Obsahem nařízení je zejména proces registrace a 

dohledu nad činností ratingových agentur. Tím vznikla nová povinnost orgánů dohledu. 

Některé nové povinnosti byly přiděleny také Výboru evropských regulátorů cenných 

papírů (Committee of European Securities Regulators, CESR). Projednávání návrhu 

nařízení v Radě EU se děje pod záštitou Ministerstva financí ČR, kterému ČNB 

poskytuje svá stanoviska.29 

 

1.2.6 Devizová místa 

 

Na základě zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších 

předpisů vykonává ČNB dozor také nad velkým množstvím nebankovních devizových 

míst. Řadíme sem jednak podnikatele poskytující nákup či prodej cizí měny v hotovosti, 

dále také subjekty, které provádějí či zprostředkovávají bezhotovostní obchody s cizí 

měnou nebo poskytují peněžních služeb.30 

                                                 
27 Směrnice „Markets in Financial Instruments Directive“, MiFID (Směrnice 2004/39/ES, o trzích 
finančních nástrojů). 
28 Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem, 2008, Česká národní banka, s. 31. 
29 Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem, 2008, Česká národní banka, s. 25. 
30 Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem, 2008, Česká národní banka, s. 37. 
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Nebankovní devizová místa mohou provádět svoji činnost pouze 

v provozovnách, které byly k tomuto účelu předem zaevidovány u ČNB.31 

 

1.3 Rizika související s činností finančních institucí 
 

Kategorizace všech existujících rizik zcela vyčerpávajícím způsobem není 

možná, což je způsobeno tím, že s konkrétní bankovní činností se může vyskytnout 

nové, dosud neřešené riziko. Domnívám se proto, že každá banka by 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. Způsob, jakým se 

banka brání příliš rizikovým operacím, je diverzifikace rizika. Jde o rozložení investic 

mezi obchody méně a více rizikové, tedy obchody méně a více ziskové. Mezi rizikovostí 

a ziskovostí existuje přímá úměrnost. 

 

Většina bank komplexní řízení rizika postrádá. A to i přesto, že v nestabilních 

obdobích má vytvoření silné firemní kultury nejvyšší prioritu. Efektivní řízení rizika 

vyžaduje dohled shora dolů, stejně tak jako zdola nahoru. Důležitým aspektem je zde 

vymezení činnosti vrcholového managementu a oddělení analytiků.32 

 

 Zákon o bankách vymezuje pravidla pro výkon činnosti bank. Podrobnou úpravu 

shrnuje vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, 

spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění vyhlášky       

                                                 
31 Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem, 2008, Česká národní banka, s. 38 
32 Časopis Bankovnictví, měsíčník vydavatelství Economia, č. 6-7/2009, měna a regulace: Většina bank 
postrádá komplexní řízení rizika, s. 19. 
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č. 282/2008 Sb. Jejich cílem je zejména informovanost veřejnosti o činnosti a finančních 

ukazatelích banky nebo pobočky zahraniční banky, a v této souvislosti také zabezpečení 

stability banky. Mezi nejdůležitější pravidla podle docenta Plívy33 patří: 

- postupovat obezřetně při výkonu své činnosti, zejména provádět obchody 

způsobem, který nepoškozuje zájmy vkladatelů a neohrožuje bezpečnost a 

stabilitu banky, 

- informovat písemně a v českém jazyce ve svých provozních prostorách         

o podmínkách přijímání vkladů, poskytování úvěrů, dalších bankovních 

obchodech, účasti v platebních systémech, 

- uveřejňovat čtvrtletně údaje o své činnosti a finančních ukazatelích, složení 

akcionářů atp., 

- dodržovat pravidla kapitálové přiměřenosti, úvěrové angažovanosti, likvidity, 

- omezení kvalifikované účasti banky v právnické osobě, vazba nabytí nebo 

zvýšení kvalifikované účasti na bance na udělení souhlasu ČNB, 

- zákaz uzavírat smlouvu za nápadně nevýhodných podmínek pro banku      

pod sankcí neplatnosti takové smlouvy, 

- zákaz provádět obchody s osobami se zvláštním vztahem k bance, 

- zajištění provedení auditu auditorem oznámeným ČNB bance. 

 

Finanční instituce v rámci své činnosti provádějí přesuny kapitálových mas, čímž 

umožňují plynulost kapitálových toků. Současně však musí reagovat na proměnlivost 

ekonomického prostředí, a tím i jednotlivých ekonomických veličin. Tato nutnost 

reagovat je podnětem pro činnost bankovního managementu, který za účelem stabilizace 

finanční instituce provádí systematické řízení rizik, které je důležité jednak pro finanční 

instituci samotnou, a dále pak i pro bankovní sektor jako celek. Oblast řízení rizik 

podléhá zájmu regulátora, který posuzuje adekvátnost a efektivitu používaných metod a 

postupů.34 

                                                 
33 Plíva S., Elek Š., Liška P., Marek K.: Bankovní obchody. 1. vydání. ASPI, a.s., Praha, 2009, s. 16-17 
34 Půlpánová, S.: Komerční bankovnictví v České republice. 1. vydání. VŠE v Praze, nakladatelství 
Oeconomica – Praha 2007, s. 181-182. 
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V následujících podkapitolách uvádím výčet jednotlivých rizik, které           

se objevují v souvislosti s bankovním podnikáním. Škála rizik je řazena sestupně         

od skupiny úvěrových rizik, které se mi jeví jako nejvýznamnější, až po rizika, která 

v praxi dosahují menšího rozsahu (rizika tržní). V úvodu jednotlivých podkapitol 

předkládám takové členění, které je významné z hlediska jednotlivých autorů, kteří se 

konkrétním rizikem zabývají. Poslední dvě podkapitoly se zaměřují na rizika, která se 

vyskytují buď v souvislosti s finanční institucí nebo s ekonomikou v jejím celku. Tato 

rizika mohou nastat jako důsledek dlouhodobě nesprávně vykonávaného řízení v bance 

(riziko likvidity) nebo jako důsledek nestabilní ekonomické situace v zemi (obchodní 

rizika – právní, reputační, daňové, pohromy atp.). 

 

1.3.1 Úvěrové (kreditní) riziko (credit risk) 

 

Různí autoři pojímají členění rizik rozdílně. Podle profesora Revendy35 a 

autorů Žalmana a Baboučka je úvěrové riziko prvním a základním rizikem. Profesor 

Bakeš36 člení rizika do dvou kategorií. První skupinou je riziko úvěrové a tržní, druhou 

skupinou riziko obecné a specifické. 

 

Jde o riziko ztráty ze selhání smluvního partnera (dlužníka) tím, že nedostojí 

svým závazkům podle podmínek kontraktu, a tím způsobí držiteli pohledávky (věřiteli) 

ztrátu. Podle faktorů, kterými je vyvoláno rozlišujeme jednak systematické úvěrové 

riziko, které spočívá v nejistotě o tom, zda nastanou značné makroekonomické změny 

(souvisí s pohybem tržních cen, měnových kurzů, úrokových měr, inflací, politickými 

riziky), které budou mít nepříznivý vliv na určité odvětví, oblast nebo stát. Z pohledu 

banky souvisí s konkrétně vymezenou skupinou klientů, kteří podnikají v jednom 

odvětví nebo pocházejí z určité oblasti či země. Systematickému riziku bude čelit 

                                                 
35 Revenda Z.: Bankovní regulace a dohled. 1. vydání. Vysoká škola ekonomická v Praze, ediční oddělení 
VŠE Praha, 1995, s. 138. 
36 Bakeš, M.: Finanční právo. 4. aktualizované vydání. C. H. BECK, Praha, 2006, s. 672-673. 
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investor vždy.37 Na straně druhé je riziko nesystematické, které závisí především        

na finanční situací konkrétního dlužníka.38 

 

Pro řízení úvěrového rizika bude mít význam, o jaký typ úvěrového rizika přesně 

jde. V této souvislosti zmiňuji zejména přímé úvěrové riziko jako nejstarší a 

nejdůležitější riziko, se kterým se banka ve svém podnikání setkává. Nese v sobě 

nejistotu zaplacení v plné výši a ve lhůtě splatnosti celé částky úvěrové sumy (tedy 

jistiny i úroků z úvěru). Dále je to riziko zajištění, které je spojeno s výkyvy tržních cen 

jednotlivých aktiv, jenž jsou vyvolány faktory právními i ekonomickými, a které mají 

dopad na výslednou tržní cenu daného aktiva. Typicky jde o výkyvy cen nemovitostí. 

Riziko neposkytnutého plnění se týká derivátových kontraktů (forward, futures, opce, 

swapy) a jejich řádného a včasného plnění bance. Platební riziko, týkající se plnění 

závazků protistranou, včetně úhrad provizí a poplatků. Riziko náhradního obchodu je 

vyvoláno nesplněním původně sjednaného kontraktu protistranou s tím důsledkem, že 

banka bude nucena uzavřít nový obchod, snad i za méně výhodných podmínek, avšak 

zejména s vynaložením dodatečných nákladů na jeho uzavření. Riziko nevrácení 

poskytnutých záloh, které se vyskytuje  při uzavírání některých burzovních obchodů 

(obchodování s deriváty), kde se skládá určitá záloha při otevírání pozice. Tato záloha, 

nazývaná marže (margin), v sobě nese riziko, jehož výše je předurčena výší poskytnuté 

zálohy. Významné je i vypořádací riziko (settlement risk), pro které je banka 

v nejistotě, dokud subjekt, se kterým uzavřela smlouvu o uskutečnění nějaké transakce, 

neuhradí svůj závazek. Banka nemá jistotu, že dojde k vypořádání, jelikož nemůže 

vyloučit riziko bankrotu subjektu. Vypořádací riziko je rizikem ztráty v období        

mezi sjednáním kontraktu a jeho vypořádáním, tj. riziko ztráty ze selhání transakcí 

v procesu vypořádání (dodávky). Příčinou může být nesolventnost partnera. Jde zejména 

o situaci, kdy hodnota byla partnerovi již dodána, ale protihodnota od partnera ještě 

k dispozici není, anebo kdy technické problémy přeruší vypořádání, přestože partner je 

                                                 
37 Hindls, Holman, Hronová a kol.: Ekonomický slovník. 1. vydání. C. H. BECK, Praha, 2003, s. 444, 
401. 
38 Babouček I. a kolektiv: Regulace činnosti bank. 2. vydání. Praha. Bankovní institut vysoká škola a. s., 
2005, s. 95. 
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schopen a ochoten dodávku nebo vypořádání provést. Dále je zde teritoriální riziko 

(riziko země), které vzniká z nejistoty politického a ekonomického vývoje v zahraničí 

(války, občanské nepokoje, přírodní katastrofy apod.). Riziko transferu je takové, které 

vyplývá z devizového režimu konkrétního státu. Je spojeno s nejistotou plnění závazku 

jedním státem vůči druhému z důvodu administrativního omezení devizových plateb   

do zahraničí. Riziko úvěrové angažovanosti (large credit exposure risk), nazývané též 

riziko koncentrace portfolia (portfolio concentration risk), je riziko ztráty 

z angažovanosti (expozice) vůči jednotlivým partnerům, skupinám partnerů a 

spřízněným osobám, partnerům v jednotlivých zemích (což je tzv. teritoriální riziko), 

ekonomickým subjektům, jednotlivým kontraktům apod. Zdrojem rizika koncentrace je 

nedostatečná diverzifikace portfolia 

 

Diverzifikace portfolia znamená efektivní přerozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé 

typy instrumentů za účelem maximálního výnosu a minimálního rizika. Základy teorie portfolia položil 

v 50. letech 20. století H. Markowitz, na kterého v 60. letech navázal W. Sharp. Konstrukce portfolia je 

hledání optimálního kompromisu mezi výší rizika a výnosu z investice. Jsou-li výchozí investice vhodně 

negativně korelovány, lze dosáhnout tzv. diverzifikace portfolia: jedná se o žádoucí jev z hlediska 

investora, kdy riziko portfolia je menší než riziko libovolné výchozí investice.39 

 

Domnívám se, že úvěrové riziko je nejdůležitějším rizikem vůbec, 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. Způsobilým zajištěním je zejména movitá a nemovitá zástava, 

ručení, cesse pohledávky, pojištění nebo vládní garance. 

 

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. Obecné riziko odráží 

                                                 
39 Hindls, Holman, Hronová a kolektiv: Ekonomický slovník. 1. vydání. C. H. BECK, Praha, 2003, s. 419. 
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riziko nepříznivého pohybu cen nástrojů, které souvisí s ekonomickým prostředím a 

jejich hodnocením účastníky trhu. Specifické riziko, se také týká nepříznivého pohybu 

cen nástrojů, avšak souvisí s hodnocením konkrétního emitenta či dlužníka účastníky 

trhu. 

 

Moje vlastní členění jednotlivých kategorií rizik se shoduje také 

s profesorem Jílkem.40 Přesto však předesílám, že členění tohoto autora mi nebylo 

předlohou. Snažila jsem se zhodnotit systematiku rizik jednotlivých autorů, z čehož 

plyne, že konkrétní autoři se sice v členění mírně odlišují, nicméně po zpracování 

velkého množství názorů jednotlivých autorů jsem došla ke stejnému závěru jako 

profesor Jílek. 

 

1.3.2 Operační (provozní) riziko41 (operation /operating risk) 

 

Jde o riziko způsobené chybou, nedodržením závazných postupů nebo 

podvodem. Podle pojetí profesora Revendy42 je to riziko nesprávného řízení, které 

může spočívat také v neefektivním řízení činnosti banky, nebo v chybné regulaci a 

neadekvátním dohledu ze strany institucí bankovní regulace a dohledu. V tomto druhém 

případě lze hovořit o tzv. regulačním riziku (regulatory risk), které je rizikem ztráty 

z nemožnosti splnit regulační opatření, které je stanoveno regulátorem a z chyb 

v předvídání budoucích regulačních opatření. Podle profesora Jílka řadíme regulační 

riziko mezi obchodní rizika.43 Mezi regulační opatření lze, vedle kritérií autorizace, 

zařadit předpisy, týkající se následujících oblastí správy a řízení bank, kapitálové 

                                                 
40 Jílek J.: Finanční rizika. 1. vydání. Grada Publishing., Praha, 2000, s. 16-17. 
41 Ziegler K., Žalman L., Šperl J., Mrkva J., Černý L., Lukáš V., Nidetzký T.: Finanční řízení bank. 
1.vydání. Bankovní institut, a.s., edice Bankovnictví, Praha, 1997, s. 179. 
42 Revenda Z.: Bankovní regulace a dohled. 1. vydání. Vysoká škola ekonomická v Praze, ediční oddělení 
VŠE Praha, 1995, s. 145. 
43 Jílek J.: Finanční trhy a investování. 1. vydání. Grada Publishing, Praha, 2009, s. 73. 
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přiměřenosti, úvěrové angažovanosti, pravidel likvidity, dalších pravidel obezřetného 

bankovního podnikání a povinného sdělování informací.44 

 

V rámci provozního rizika se setkáváme s transakčním rizikem45, které plyne 

z chybného provedení operací, chyb vyplývajících ze složitosti produktů, a zároveň 

z nedostačujícího vybavení současných systémů, dále chyb v zaúčtování či vypořádání 

obchodů, nedostatečné právní dokumentaci apod. Jde například o případ nesprávně 

vyplněného platebního příkazu, které s sebou nese povinnost uhradit klientovi nebo 

protistraně sankční úrok, nesprávně archivované smlouvy atp. Druhou modifikací je 

riziko operačního řízení46, jenž je způsobeno obecně chybným řízení aktivit v rámci 

front a back office. Patří sem neidentifikovatelné obchody nad limit, neautorizované 

obchodování jednotlivými obchodníky, podvodné operace (obchodování, zpracování, 

chybné zaúčtování, padělání, praní špinavých peněz, neautorizovaný přístup) a 

nedostatek kontroly. Příkladem rizika operačního řízení je přímé zneužití systému 

k počítačové krádeži, ke které došlo například v Komerční bance, a.s. během přechodu 

na nový počítačový systém, a to především z toho důvodu, že byla oslabena schopnost 

banky provádět účinné kontroly.47 Variantou provozního rizika je také riziko systémů. 

Patří sem chyby v počítačových programech nebo v matematických vzorcích, přenosu 

dat, nesprávné řešení výpadku systémů atd. 

 

Rizko nákazy (contagion risk), riziko podvodu (fraud risk) a riziko ztráty důvěry 

(loss of confidence risk) pojímá profesor Revenda48 jako samostatné kategorie.     

Podle mého názoru se jedná o typy provozních rizik, která souvisejí s chybným, 

podvodným nebo nedůvěryhodným řízením, a která jsou důsledkem selhání 

lidského faktoru nebo elektronických systémů. 
                                                 
44 Bakeš M. a kolektiv: Finanční právo. 4. aktualizované vydání. C. H. BECK, Praha, 2006, s. 664. 
45 Ziegler K., Žalman L., Šperl J., Mrkva J., Černý L., Lukáš V., Nidetzký T.: Finanční řízení bank. 
1.vydání. Bankovní institut, a.s., edice Bankovnictví, Praha, 1997, s. 160. 
46 Hindls, Holman, Hronová a kolektiv: Ekonomický slovník. 1. vydání. C. H. BECK, Praha, 2003, s. 344. 
47 Ziegler K., Žalman L., Šperl J., Mrkva J., Černý L., Lukáš V., Nidetzký T.: Finanční řízení bank. 
1.vydání. Bankovní institut, a.s., edice Bankovnictví, Praha, 1997, s. 179. 
48 Revenda Z.: Bankovní regulace a dohled. 1. vydání. Vysoká škola ekonomická v Praze, ediční oddělení 
VŠE Praha, 1995, s. 146. 
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Snížení tohoto typu rizika můžeme docílit především důsledným dodržováním 

kritérií autorizace, profesionalitou přístupu k provádění bankovní činnosti, odborností 

osob ve vedení banky49 a zejména vnitrobankovní kontrolou, která bude zpravidla 

v kompetenci členů dozorčích rady banky.50 

 

1.3.3 Tržní rizika 

 

Domnívám se, že pojem tržního rizika je kategorií nadřazenou riziku 

úrokovému, kurzovému, akciovému, měnovému, komoditnímu a každému dalšímu 

obdobnému riziku, které vyplývá z pohybu cen nebo kurzů na finančních trzích. 

Profesor Bakeš51 řadí do skupiny tržního rizika obecné úrokové, obecné akciové, 

měnové a komoditní riziko. Profesor Revenda52 se ve svém výkladu zabývá pouze 

úrokovým rizikem jako samostatnou kategorií. Autor Žalman53 pak oproti tomu staví 

úrokové, kurzové i akciové riziko na roveň riziku úvěrovému. Podle mého názoru je 

přesnějším přístupem definování tržního rizika jako pojmu nadřazeného rizikům 

níže 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). 

 

Úrokové riziko (interest rate risk) shrnuje riziko snížení čistého úrokového 

příjmu vlivem změny úrokových sazeb na finančních trzích. Úročená aktiva a pasiva 

jsou často úročena sazbou, která je vázána na nějakou referenční sazbu, jenž je velmi 

                                                 
49 Vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, 
důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů. 
50 Revenda Z.: Bankovní regulace a dohled. 1. vydání. Vysoká škola ekonomická v Praze, ediční oddělení 
VŠE Praha, 1995, s. 145. 
51 Bakeš, M.: Finanční právo. 4. aktualizované vydání. C. H. BECK, Praha, 2006, s. 672. 
52 Revenda Z.: Bankovní regulace a dohled. 1. vydání. Vysoká škola ekonomická v Praze, ediční oddělení 
VŠE Praha, 1995, s. 141. 
53 Ziegler K., Žalman L., Šperl J., Mrkva J., Černý L., Lukáš V., Nidetzký T.: Finanční řízení bank. 
1.vydání. Bankovní institut, a.s., edice Bankovnictví, Praha, 1997, s. 159-176. 
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proměnlivá, není-li administrativně stanovována. Nejčastějšími úvěry jsou takové, 

jejichž úroková sazba je odvozena od sazeb na mezibankovním trhu. U nás se nejčastěji 

používá (tří- nebo šestiměsíční) PRIBOR54. Kursové riziko (exchange rate risk) je 

rizikem újmy na zisku vlivem změny kursů cizích měn vůči měně v níž jsou 

vykazovány účty. Dochází k němu tehdy, je-li množství aktiv a pasiv v každé jednotlivé 

cizí měně různé. Akciové riziko (risk on shares) plyne ze změny cen akcií (zejména 

z poklesu). Akcie patří mezi jedny z nejnebezpečnějších druhů aktiv, což je dáno tím, že 

ceny těchto cenných papírů mohou kolísat velmi prudce. Rozlišujeme akciové riziko 

specifické, které se týká volatility (míry nestálosti) ceny jednotlivých akcií, a systémové 

riziko, které se týká vývojového trendu akciového trhu. Pouze specifické riziko lze 

snížit vhodnou diverzifikací portfolia akcií mezi různé akciové trhy. Měnové riziko 

(foreign exchange/currency risk) spočívá v nejistotě ohledně vývoje kursů měn, 

v důsledku čehož dochází ke změně cen nástrojů, jenž jsou citlivé na měnové kurzy. 

Komoditní riziko je spojeno s nejistotou v oblasti cen komodit, které banka ve svých 

aktivech drží (zlato, drahé kovy apod.). 

 

1.3.4 Riziko likvidity (liquidity risk)
55 

 

Podle profesora Revendy56 jde o souhrnné označení rizik úvěrového, 

úrokového, inflačního a devizového. Profesor Bakeš57 se ve své publikaci zabývá 

likviditou ve dvojí souvislosti. Jednak v rámci bankovní regulace, která vytváří pravidla 

likvidity jako základní předpoklad činnosti banky, dále pak v souvislosti se solventností 

banky58. 

                                                 
54 Prague InterBank Offered Rate – pražská mezibankovní sazba prodej, která je nabízena v určitém 
minimálním objemu na pražském mezibankovním trhu bankám nejvyšší úvěrové kvality se splatností     
od jednoho dne až do jednoho roku. 
55 Výklad rizika likvidity navazuje na výklad v podkapitole 3.2.4 Pravidla likvidity, s. 68-69 této práce. 
56 Revenda Z.: Bankovní regulace a dohled. 1. vydání. Vysoká škola ekonomická v Praze, ediční oddělení 
VŠE Praha, 1995, s. 144. 
57 Bakeš, M.: Finanční právo. 4. aktualizované vydání. C. H. BECK, Praha, 2006, s. 665. 
58 O vymezení rozdílu mezi likviditou a solventností je blíže pojednáno v podkapitole 3.4 Působení 
centrální banky v úloze věřitele poslední instance, s. 79-80 této práce. 
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Likviditou59 rozumíme míru zpeněžení aktiva v kterémkoli okamžiku              

při relativně nízké ztrátě z této konverze. Jde tedy o schopnost banky dostát v každém 

okamžiku svým splatným závazkům, zejména pak schopnost kdykoli vyplatit 

v požadované formě splatné vklady klientů.60 Likvidními prostředky jsou pak 

prostředky, které buď již jsou v peněžní formě, nebo je lze rychle a bez rizika směnit   

za peníze. Riziko likvidity61 je obecně definováno jako riziko, že daná instituce nebude 

schopna splnit své závazky, byť by byla zisková. 

 

Typickým případem ztráty likvidity byla česká Banka Bohemia. Jednalo se       

o středně velkou banku, která do té doby vystupovala relativně solidně. Tím, co jí 

uvedlo v krach, byl tzv. run na banku62, kdy drobní vkladatelé panicky vybírali své 

vklady poté, co byly zveřejněny negativní zprávy ohledně nesolidních garancí, které 

měla tato banka vydávat ve prospěch zahraničních subjektů. Panika vkladatelů 

připravila Banku Bohemia o veškerou likviditu, takže nebyla schopna splnit své splatné 

závazky a zkrachovala. Nejen z tohoto příkladu lze dovodit závěr, že finanční instituce 

krachují právě z důvodu ztráty likvidity, nikoli proto, že jsou ztrátové.63 

 

1.3.5 Obchodní riziko (business risk) 

 

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. 

                                                 
59 Hindls, Holman, Hronová a kolektiv: Ekonomický slovník. 1. vydání. C. H. BECK, Praha, 2003, s. 207. 
60 Bakeš, M.: Finanční právo. 4. aktualizované vydání. C. H. BECK, Praha, 2006, s. 665. 
61 Ziegler K., Žalman L., Šperl J., Mrkva J., Černý L., Lukáš V., Nidetzký T.: Finanční řízení bank. 
1.vydání. Bankovní institut, a.s., edice Bankovnictví, Praha, 1997, s. 160. 
62 O „runu na banku“ je blíže pojednáno v podkapitole 3.3 Povinné pojištění pohledávek z vkladů, s. 78 
této práce. 
63 Ziegler K., Žalman L., Šperl J., Mrkva J., Černý L., Lukáš V., Nidetzký T.: Finanční řízení bank. 
1.vydání. Bankovní institut, a.s., edice Bankovnictví, Praha, 1997, s. 173. 
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Právní riziko (legal risk) vzniká v důsledku toho, že vztahy mezi bankou, jejími 

klienty a obchodními partnery mají smluvní základ. Jde o riziko spojené s právními 

požadavky partnera či klienta, nebo z právní nemožnosti kontraktu. Reputační riziko 

(reputation risk) souvisí s poklesem nebo ztrátou reputace na finančních trzích. Daňové 

riziko (taxation risk) je rizikem ztráty ze změny daňových zákonů nebo nepředvídaného 

zdanění. Riziko pohromy (disaster risk) je rizikem ztráty z přírodních katastrof, války, 

krachu finančního systému apod. 

 

Příkladem regulace obchodního rizika v České republice je působení West 

Deutsche Landsbank, která zřídila svoji pobočku v Praze, a to v době, kdy ČNB 

prováděla velmi liberální politiku při udělování bankovních licencí. Žádost banky          

o udělení bankovní licence došla však později, a to v době, kdy ČNB svoji politiku 

zásadně změnila. West Deutsche Landsbank měla však už zřízenou funkční pobočku, a 

přes dva roky hradila náklady spojené s jejím provozem. A stále čekala na udělení 

bankovní licence. V tomto případě šlo o regulační riziko, které banka podstoupila     

před povolením jejího vstupu do bankovního sektoru v České republice.64 

 

Obecně k riziku: 

 

Z hlediska závažnosti jednotlivých typů rizik v českém bankovnictví je             

jako nejvýznamnější  riziko analyzováno riziko úvěrové, jehož podíl je okolo 60 – 70%, 

dále je to riziko operační, čítající do 30%, a nezanedbatelný je i podíl tržního rizika, 

majícího do 10%. 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.65 

Domnívám se, že rizika obecně jsou tedy spíše podceňována. To je také důvodem, 

proč jsem zařadila kapitolu týkající se rizik na samotný úvod této práce. Rizika 

                                                 
64 Ziegler K., Žalman L., Šperl J., Mrkva J., Černý L., Lukáš V., Nidetzký T.: Finanční řízení bank. 
1.vydání. Bankovní institut, a.s., edice Bankovnictví, Praha, 1997, s. 180. 
65 Revenda Z.: Bankovní regulace a dohled. 1. vydání. Vysoká škola ekonomická v Praze, ediční oddělení 
VŠE Praha, 1995, s. 148. 
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vnímám jako základní stavební kámen bankovní činnosti, jejichž správná nebo 

nesprávná regulace může přinést pozitiva nebo naopak negativa bankovnímu 

podnikání. Z mého pohledu je nezbytná správná systematika jednotlivých 

kategorií rizik, jedině tak je možné cílit na jejich negativní důsledky. Žádná 

z bankovních činností se bez rizika neobejde vzhledem ke značně nejistému 

prostředí, ve kterém banky podnikají. 

 

1.4 Specifika rizik v pojišťovnictví 
 

Největší riziko v nestabilním období je spojeno se schopností pojišťovny 

dosáhnout dostatečného zisku z investic (tzv. výnosnost investice). V rámci 

pojišťovacího sektoru se vyskytují rizika obecného charakteru, kterými jsou provozní 

riziko, tržní rizika a rizika související se specifickými vnitřními faktory, jako jsou 

metody řízení rizik, řízení nákladů a správa společností.66 

 

V oblasti životního pojištění je nejvíce ohroženo kapitálové pojištění, 

v neživotním pojištění patří mezi nejzávažnější rizika vývoj předepsaného pojistného a 

možný nárůst pojistných událostí včetně pojistných podvodů.67 

 

2 REGULACE A DOHLED CENTRÁLNÍ BANKY NAD 
FINANČNÍMI INSTITUCEMI V ČESKÉ REPUBLICE 
 

2.1 Bankovní systém v České republice 
 

Bankovní systém v České republice označujeme jako dvoustupňový systém 

univerzálního bankovnictví se specializovaným druhem bank, kterými jsou stavební 
                                                 
66 Časopis Bankovnictví, měsíčník vydavatelství Economia, č. 3/2009, na závěr: Klíčová rizika 
v pojišťovnictví, s. 40. 
67 Časopis Bankovnictví, měsíčník vydavatelství Economia, č. 3/2009, na závěr: Klíčová rizika 
v pojišťovnictví, s. 40. 



 34 
 

spořitelny, hypoteční banky a některé další specializované banky (Česká exportní banka, 

Českomoravská záruční a rozvojová banka).68 Dvoustupňový bankovní systém je 

založen na oddělení makroekonomické funkce zabezpečované centrální bankou, a 

mikroekonomické funkce prováděné sítí komerčních bank. Hlavním cílem centrální 

banky je péče o cenovou stabilitu, komerční banky pak provádějí svoji činnost             

na ziskovém principu. Univerzální bankovní systém je tvořen centrální bankou s jejími 

specifickými funkcemi a sítí univerzálních bank, které poskytují veškeré bankovní 

služby.69 

 

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 (dále také „ZČNB“ nebo zákon o ČNB). 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.70 V této 

souvislosti si proto můžeme klást otázku, zda úprava ČNB podle zákona o ČNB je 

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

zákona o bankách na činnost ČNB, pak úprava ČNB podle zákona o ČNB nebude 

nikdy komplexní úpravou. Tato relativní úprava se dle mého názoru vyskytuje 

v celém bankovním odvětvím. Bankovnictví je upraveno řadou zvláštních zákonů, 

které mnohdy tvoří dílčí úpravy k předpisům občanskoprávním, 

obchodněprávním, správním a finančněprávním. 

 

ČNB má postavení veřejnoprávního subjektu, a jsou jí svěřeny některé 

kompetence správního úřadu ve stanoveném rozsahu.71  

 

                                                 
68 Dvořák P.: Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přepracované a rozšířené vydání. Linde Praha, a. s., 
2005, s. 120–121. 
69 Dvořák P.: Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přepracované a rozšířené vydání. Linde Praha, a. s., 
2005, s. 108–109, 111. 
70 Plíva S., Elek Š., Liška P., Marek K.: Bankovní obchody. 1. vydání. ASPI, a.s., Praha, 2009, s. 9. 
71 Plíva S., Elek Š., Liška P., Marek K.: Bankovní obchody. 1. vydání. ASPI, a.s., Praha, 2009, s. 9. 
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Činnost ČNB spočívá v obsluhování bankovní soustavy prostřednictvím 

přijímání vkladů od bank, poskytování úvěrů bankám, vedení účtů bank a provádění 

mezibankovního zúčtování. Kromě toho je centrální banka pověřena regulací 

bankovního sektoru a výkonem bankovního dohledu. 

 

Funkce centrální banky jako banky bank je dnes naprosto nezbytná, a 

v podstatě byla předpokladem vzniku funkce regulační, která završila vývoj 

dvoustupňové bankovní soustavy. ČNB je integrovaným orgánem regulace a dohledu 

nad finančním trhem. Dohled nad prováděním bankovních činností podle zákona o ČNB 

spočívá v „péči o bezpečné fungování a účelný rozvoj bankovního systému v České 

republice.“. Tím rozumíme především podporu zdravého rozvoje, tržní disciplíny a 

konkurenceschopnosti bank, předcházení systémovým krizím a posilování důvěry 

veřejnosti v bankovní systém.72 Nutnost regulace plyne zejména ze snahy o hladké 

fungování a ekonomickou efektivitu bankovní soustavy. Opačný případ by vedl           

ke zvýšení nákladů všech zúčastněných subjektů. V neposlední řadě musí být fungování 

bankovní soustavy bezpečné, čímž rozumíme snahu o minimalizaci rizik, které jsou 

s bankovním podnikáním neodmyslitelně spojeny.73 ČNB při uplatňování svých 

pravomocí orgánu dohledu a při své činnosti dbá na to, aby jednak dohlížené subjekty 

dodržovaly příslušné právní normy, dále pak se zaměřuje na zkvalitňování 

institucionální infrastruktury finančního trhu, na zvýšení jeho transparentnosti, 

konkurenceschopnosti a důvěryhodnosti ve vztahu k veřejnosti a na podporu podnikání. 

 

ČNB působí ve své činnosti regulatorní, licenční a povolovací, aktivně vystupuje 

v dohledových činnostech, jejichž součástí jsou dohled na dálku a kontroly na místě     

ve finančních institucích.74 Regulatorní činnost centrální banky dopadá v zákonem 

stanoveném rozsahu na všechny banky, pobočky zahraničních bank, spořitelní a úvěrní 

                                                 
72 http://www.cnb.cz/cs/dohled_fin_trh/bankovni_dohled/bankovni_dohled/postaveni_bd/bank_regulace 
_dohled 
73 Pavlát V.: Centrální bankovnictví. 1. vydání. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. v edici EUPRESS, 
Praha, 2004, s. 11, 36-37. 
74 Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem, 2008, Česká národní banka, s. 7. 
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družstva, instituce elektronických peněz, pojišťovny, zajišťovny, penzijní fondy, 

obchodníky s cennými papíry, emitenty cenných papírů, osoby vedoucí evidenci 

investičních nástrojů, investiční společnosti, investiční fondy, provozovatele 

vypořádacích systémů, organizátory trhů s investičními nástroji a další osoby působící 

v oblasti finančního a kapitálového trhu podle zvláštních právních předpisů. Podle § 26c 

a násl. BankZ dopadá činnost centrální banky též na konsolidační celky, kterými 

rozumíme zejména skupiny ovládající banky a finanční holdingové společnosti. Výkon 

dohledu nad finančním trhem zahrnuje i rozhodování o žádostech o udělení licencí, 

povolení a předchozích souhlasů v rámci licenční a povolovací činnosti ČNB. 75 

 

Bankovní regulace stanoví pravidla a podmínky pro podnikání v oblasti 

bankovnictví, bankovní dohled je pak kontrolou nad dodržováním těchto pravidel, 

stejně tak jako přijímání opatření k zajištění nápravy a odstranění nedostatků.76 

V případě bankovní regulace a dohledu se jedná o množství omezujících a přikazujících 

pravidel (bankovní regulace) a vyvozování následků jejich porušení (bankovní 

dohled) po dobu existence banky. Často se ovšem pod termín bankovní dohled zahrnuje 

též bankovní regulace. 

  

Funkci regulujícího orgánu (tzv. regulátor) plní centrální banka sama nebo    

ve spolupráci s jinými subjekty. Subjekty, na které pravidla regulace a dohledu dopadají, 

jsou regulovanými subjekty. Mezi subjekty regulovanými a regulujícími dochází k toku 

informací, které zajišťují zpětnou vazbu za účelem dosažení efektivní regulační 

činnosti.77 

 

Rozlišujeme dva základní přístupy regulátora vůči regulovaným subjektům. 

Původně prováděla centrální banka kontrolu následnou (represivní přístup), což 

                                                 
75 Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem, 2008, Česká národní banka, s. 15. 
76 Dvořák I.: Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přepracované a rozšířené vydání. Linde Praha, a.s., 
2005, s. 151. 
77 Pavlát V.: Centrální bankovnictví. 1. vydání. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., v edici EUPRESS, 
Praha, 2004, s. 37. 
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spočívalo v zásahu ČNB poté, kdy zjistila, že některý subjekt bankovní soustavy porušil 

právní předpis nebo nesplnil pokyn ČNB. Centrální banka poskytla lhůtu k nápravě 

zjištěných nedostatků, nebo uložila některou ze zákonem vyjmenovaných sankcí.         

Ve vývoji bankovní regulace a dohledu převážil preventivní přístup, který je spojen 

s průběžnou kontrolou, kdy regulátor předem upozorňuje regulované subjekty              

na důsledky nedodržení právních předpisů, opatření či pokynů atd. V prevenci spočívá 

nesporná výhoda vzhledem k intenzitě kontaktu mezi subjekty regulovanými a 

regulujícími. Nevýhodou jsou však vysoké časové i finanční požadavky na orgány 

bankovní regulace a dohledu.78 

 

2.2 Právní předpisy v oblasti bankovní regulace a dohledu 
 

2.2.1 Národní úprava 

 

S účinností od 1.dubna 2006 byl přijat zákon č. 57/2006 Sb., o změně zákonů 

v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem. V této souvislosti byl vydán 

také zákon č. 56/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání             

na kapitálovém trhu, a další související zákony. Z ČNB se stala od tohoto data jediná 

instituce dohledu nad finančním trhem. Bankovní dohled ČNB kontroluje přes 80% 

objemu finančních aktivit, zbytek podléhá kontrole podle zvláštních právních předpisů 

(např. České obchodní inspekci). 

 

Oblast regulace a dohledu je vyjádřena v normativních právních aktech, 

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

předpisů a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Některé 

z regulatorních pravidel jsou vyjádřeny přímo jako ustanovení v zákoně o bankách. Jde 

                                                 
78 Pavlát V.: Centrální bankovnictví. 1. vydání. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., v edici EUPRESS, 
Praha, 2004, s. 38. 
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zejména o povinnost banky informovat ve svých prostorách o podmínkách poskytování 

úvěrů v českém jazyce (dle § 11), dodržování limitů úvěrové angažovanosti (dle § 13), 

zákaz výkonu kontroly a limity pro majetkové účasti banky (dle § 17), omezení          

pro osoby se zvláštním vztahem k bance (dle § 18), omezení úvěrů poskytovaných 

zaměstnanci banky (dle § 20) atd. 

 

Banka je povinna vyžádat si v některých případech předchozí souhlas ČNB. 

Udělení tohoto souhlasu explicitně vymezují § 7a, 16, 20, 20a, 21 a 29 BankZ. 

Předchozího souhlasu ČNB je třeba k přijetí usnesení valné hromady o zániku 

bankovní licence podle § 7a odst. 1 písm. c) BankZ. Licence poté zaniká dnem,          

od kterého podle rozhodnutí valné hromady dosavadní banka nadále nebude vykonávat 

činnost, ke které je třeba licenci. Banka si předem musí vyžádat souhlas                     

(dle § 16 odst. 1 BankZ) k uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k jakékoli 

dispozici s podnikem nebo jeho částí. Také rozhodnutí valné hromady o zrušení 

banky, fúze nebo rozdělení, nebo převod jmění na banku jakožto společníka je 

vázáno na předchozí souhlas ČNB. Snížení základního kapitálu banky není možné 

schválit bez souhlasu ČNB, nejedná-li se o snížení základního kapitálu banky k úhradě 

ztráty. Také podle § 20 odst. 3 BankZ je nutné vyžádat si předchozí souhlas ČNB     

před nabytím kvalifikované účasti na bance nebo před zvýšením kvalifikované 

účasti, pokud právnická či fyzická osoba nebo osoby jednající ve shodě dosáhnou 

alespoň 20%, 33% nebo 50% základního kapitálu nebo hlasovacích práv. Ustanovení 

počítá s udělením souhlasu předem. Avšak § 20 odst. 7 BankZ umožňuje udělit souhlas 

v případech zvláštního zřetele hodných i následně. Z ustanovení § 20a odst. 3 BankZ 

vyplývá povinnost banky předložit České národní bance schválený seznam akcionářů 

uvedených ve výpisu z emise akcií banky nebo v písemném vyjádření k výpisu z emise 

akcií banky před konáním valné hromady. ČNB vstupuje významně do procesu 

schvalování auditora. Banka je dle § 22 odst. 1 BankZ povinna oznámit České národní 

bance auditora vybraného společností. ČNB je však oprávněna tohoto auditora             

do 30 dnů po obdržení oznámení odmítnout. Banka je poté povinna oznámit nového 

auditora, a to do 30 dnů po odmítnutí. Dikce zákona hovoří o odmítnutí auditora v určité 
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lhůtě, z čehož lze dovodit právní skutečnost, která nastane po uplynutí této zákonné 

lhůty. Poté, co nedošlo ke jmenování auditora společností v určené lhůtě, bude auditor 

jmenován Českou národní bankou. Rozhodnutí nuceného správce jednak o věcech      

v působnosti valné hromady, dále pak o částečném nebo úplném pozastavení nakládání 

vkladatelů s jejich vklady k bance činí nucený správce s předchozím souhlasem ČNB 

v souladu s § 29 odst. 2 a 3 BankZ. 

 

Většina pravidel regulace a dohledu je obsažena v předpisech nižší právní síly 

(vyhlášky a opatření ČNB79). Vyhláška ČNB80 je prováděcí předpis, který se             

pod názvem „vyhlášky“ vyhlašuje ve Sbírce zákonů. Přestože jde o podzákonný právní 

předpis, je obecně závazný a stanoví obecně závazná pravidla pro bankovní i 

nebankovní subjekty. Vydává jej ČNB na základě a v rozsahu jejího zmocnění 

stanoveného zvláštním zákonem. Jde např. o zmocnění uvedené v zákoně č. 6/1993 Sb., 

o České národní bance, zákoně č. 21/1992 Sb., o bankách, zákon č. 219/1995 Sb., 

devizový zákon, zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, 

elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním 

styku). Opatření ČNB je podzákonný právní předpis, který ČNB vydává na základě 

zmocnění uvedeného v § 49b odst. 1 ZČNB. Tato opatření jsou pro banky, pobočky 

zahraničních bank, spořitelní a úvěrní družstva, instituce elektronických peněz a 

pobočky zahraničních institucí elektronických peněz závazná. Opatření a vyhlášky ČNB 

obsahují konkrétní postupy a podmínky pro vstup do bankovního sektoru a 

obezřetnostní pravidla v jednotlivých oblastech podnikání bank.81 

 

                                                 
79http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/vestnik/2006/download/v_2006_22_ 
seznam.pdf 
80 Boguszak J., Čapek J., Gerloch A.: Teorie práva. 1.vydání, EUROLEX Bohemia Praha 2001, s. 64. 
81 Revenda Z.: Centrální bankovnictví. 2. rozšířené vydání. Management Press, Praha, 2001, s. 612. 
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V bankovní praxi se postupem doby vytvořily určité zvyklosti (uzance), které 

nemají písemnou formu. Tyto uzance lze také řadit k systému bankovní regulace, jsou 

základem určité vnitřní organizace a řízení centrální banky.82 

 

2.2.2 Komunitární úprava - Basel 

 

Před rokem 1988 nebyla úprava regulace bank jednotná. Basilejský výbor 

bankovního dohledu inicioval v roce 1988 dohodu o kapitálové regulaci známé jako 

Basel I (The Basel Capital Accord, BCA – Basilejská kapitálová dohoda). Dohoda 

zavedla minimální výši kapitálové přiměřenosti na 8%. Podle Basel I byla bankovní 

aktiva rozdělena do pěti kategorií, z nichž každá měla fixní rizikovou váhu. Vzhledem 

k tomu, že dohoda přestala vyhovovat podmínkám v bankovnictví pro svoji přílišnou 

rigidnost, navrhl Basilejský výbor bankovního dohledu v roce 2004 nový systém     

Basel II (The New Basel Capital Accord, NBCA – Nová basilejská kapitálová dohoda), 

který byl v Evropské unii a v USA plně zaveden v roce 2008 (směrnice 2006/48/ES). 

Basel II je založen na flexibilnějším výpočtu rizikových vah. Namísto pěti kategorií 

bankovních aktiv obsahuje Basel II interní nebo externí rating k ocenění úvěrového 

rizika každého jednotlivého aktiva.83 Koncepce Basel II se vztahuje na banky, spořitelní 

a úvěrní družstva a obchodníky s cennými papíry. Jejím cílem je zvýšení účinnosti a 

citlivosti metod měření a řízení rizik (mj. tím, že do výpočtu kapitálové přiměřenosti 

zavedla operační riziko), a tím i zvýšení motivace regulovaných subjektů k obezřetnému 

řízení rizik.84 

 

Basel II je rozdělen do tří pilířů, které na sebe vzájemně navazují. Pilíř I 

obsahuje minimální kapitálové požadavky, pilíř II pak proces dohledu a pilíř III se týká 
                                                 
82 Pavlát V.: Centrální bankovnictví. 1. vydání. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., v edici EUPRESS, 
Praha, 2004, s. 37. 
83 Časopis Bankovnictví, měsíčník vydavatelství Economia, č. 5/2009, měna a regulace: Budoucnost 
kapitálové regulace bank (Holman R., ČNB), s. 18-19. 
84 Časopis Bankovnictví, měsíčník vydavatelství Economia, č. 12/2008, měna a regulace: Implementace 
Pilíře I v bankách (Sůvová H., Litošová R., Visková R., Schulz T., ČNB), s.17-19. 
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tržní disciplíny. Implementace do vnitrostátního právního řádu byla dokončena 

k 1.7.2007, kdy nabyl účinnost zákon č. 120/2007 Sb. a prováděcí vyhláška ČNB          

č. 123/2007 Sb. Do konce roku 2007 měly regulované subjekty možnost zvolit si 

pravidla, kterými se budou řídit v rámci přechodného období. Koncepce Basel II byla 

povinně implementována všemi regulovanými subjekty od 1.1.2008.85 

 

Pilíř I je založen na flexibilitě možností, které si subjekty mohou zvolit           

pro měření podstupovaných rizik a stanovení kapitálových požadavků. Flexibilita 

spočívá v možnosti banky využít pro stanovení kapitálových požadavků a určení 

rizikových vah jednotlivých aktiv externí rating založený na standardizované metodě 

AAA až B-. Druhou možností je pak metoda interních ratingů, která je založena           

na interním hodnocení banky v kombinaci s postupy a metodami propočtu úvěrového 

rizika.86 Oblasti bankovního dohledu se týká pilíř II. Upravuje diskreční pravomoc 

regulátora, která mu umožňuje, aby regulátor posuzoval situaci bank individuálně. 

Regulátor má pravomoc požadovat zvýšení kapitálu banky nad rámec požadavku    

Basel II.87 Pilíř III se týká tržní disciplíny. Basilejský výbor bankovního dohledu 

stanovil komplex informací, které by o sobě banka měla zveřejňovat. Tyto informace 

mají sloužit účastníkům trhu k posouzení rizikovosti dané banky, na druhé straně pak 

vytvářejí tlak na banky k dodržování obezřetnostních pravidel.88 

 

Kromě toho přinesl Basel II nový typ schvalovacích procedur, kterým se 

zjednodušuje proces podání skupinové žádosti o speciální přístup. Žádost se podává 

domovskému orgánu dohledu (home supervisior), který nad skupinou na úrovni EU 

vykonává dohled. Tento orgán dohledu má nejvyšší rozhodovací pravomoc. Přijímá 

konečné rozhodnutí, předává informace a konzultuje s hostitelskými orgány dohledu 
                                                 
85 Časopis Bankovnictví, měsíčník vydavatelství Economia, č. 12/2008, měna a regulace: Implementace 
Pilíře I v bankách (Sůvová H., Litošová R., Visková R., Schulz T., ČNB), s.17-19. 
86 Dvořák I.: Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přepracované a rozšířené vydání. Linde Praha, a.s., 
2005, s. 220, 223-224. 
87 Časopis Bankovnictví, měsíčník vydavatelství Economia, č. 5/2009, měna a regulace: Budoucnost 
kapitálové regulace bank (Holman R., ČNB), s. 18-19. 
88 Dvořák I.: Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přepracované a rozšířené vydání. Linde Praha, a.s., 
2005, s. 229. 
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(host supervisior), které vykonávají dohled nad jednotlivými členy skupiny v ostatních 

zemích. Ze strany koncepce Basel II je zde tlak na efektivní spolupráci, jelikož 

rozhodnutí musí být vydáno do šesti měsíců od podání žádosti (je-li úplná). Podmínkou 

je tu kvalitní příprava a komunikace. Regulovaný subjekt má možnost ještě               

před vydáním rozhodnutí získat předběžný názor orgánu dohledu a včas odstranit 

případné nedostatky.89 

 

Regulovaná osoba v České republice dodržuje pro účely lokálních výkazů     

vůči ČNB předpisy platné v ČR. Naproti tomu pro konsolidované účely používá 

předpisy vztahující se na mateřskou společnost.90 

 

2.2.3 Komunitární úprava - CRD 

 

Novou úpravou na nadnárodní úrovni je Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a      

o jejím výkonu a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES ze dne            

14. června 2006 o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí. 

Souhrnné označení těchto dvou směrnic je CRD (Capital Requirements Directive). CRD 

mění směrnici o kapitálových požadavcích, která vymezuje mimo jiné obezřetnostní 

pravidla dodržovaná bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými 

papíry. Změny se dotýkají také postupů dohledu vykonávaného Českou národní bankou. 

Směrnice reaguje na finanční krizi a navazuje na činnost Basilejského výboru 

bankovního dohledu a dohody přijaté skupinou G20.91 

 

                                                 
89 Časopis Bankovnictví, měsíčník vydavatelství Economia, č. 12/2008, měna a regulace: Implementace 
Pilíře I v bankách (Sůvová H., Litošová R., Visková R., Schulz T., ČNB), s.17-19. 
90 Časopis Bankovnictví, měsíčník vydavatelství Economia, č. 12/2008, měna a regulace: Implementace 
Pilíře I v bankách (Sůvová H., Litošová R., Visková R., Schulz T., ČNB), s.17-19. 
91 Časopis Bankovnictví, měsíčník vydavatelství Economia, č. 10/2009, měna a regulace: Nejen banky 
čeká další vlna regulace (Bauerová J., Ministerstvo financí ČR), s. 19-21. 
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CRD I je spíše technickou novelou, týká se propočtu kapitálových požadavků. 

CRD II pak přináší významnější změny z hlediska regulace a dohledu. Vztahuje se 

nejen na subjekty regulované (banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníky 

s cennými papíry), ale také na regulující orgány. Upravuje vztahy mezi domácími 

(home) a hostitelskými (host) orgány dohledu. Kromě toho mění pravidla 

angažovanosti, umožňuje zahrnutí tzv. hybridních nástrojů92 do regulatorního kapitálu, 

vymezuje principy řízení rizika likvidity a požadavky na sekuritizaci93. Zpřesňuje 

pravidla pro předávání informací mezi regulátory, ministerstvy financí a centrálními 

bankami. Do popředí vystupuje také role Výboru bankovního dohledu, jehož úkolem 

bude vypracování doporučení pro instituce a regulátory. Dne 13.7.2009 byla Evropskou 

komisí uveřejněna k projednání v Evropském parlamentu a Radě EU Směrnice CRD 

III, která rozšiřuje požadavky na sekuritizaci. Termín implementace CRD I a II je 

stanoven na 31.10.2010, pro CRD III pak 31.12.2010. 

 

Nadnárodní úprava CRD bude vyžadovat změnu národní legislativy, například 

zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 87/1995 Sb., 

o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících, zákona 

č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů,  

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

úvěrních družstvech a obchodníků s cennými papíry a vyhlášky č. 237/2008 Sb.,              

o podrobnostech některých pravidel při poskytování investičních služeb.94 

 

 

                                                 
92 Hybridní nástroje jsou instrumenty dlouhodobého charakteru, které spojují výhody akciových a 
dluhových nástrojů. Jsou schopné absorbovat ztráty, v době nepříznivého vývoje lze zrušit výplaty 
spojené s těmito nástroji. 
93 Sekuritizací rozumíme možnost regulátora vyžadovat navýšení kapitálového požadavku až do výše 
plného krytí kapitálem, pokud bylo zjištěno významné nedodržení povinností. 
94 Časopis Bankovnictví, měsíčník vydavatelství Economia, č. 10/2009, měna a regulace: Nejen banky 
čeká další vlna regulace (Bauerová J., Ministerstvo financí ČR), s. 19-21. 
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2.3 Vymezení pojmu regulace a dohledu 
 

Finanční instituce jsou součástí vyspělé tržní ekonomiky, proto je třeba chápat 

regulaci a dohled jako standardní součást finančního trhu. Způsob nazírání na regulaci a 

dohled nad finančním sektorem se změnil zejména poté, kdy došlo k tunelování bank a 

dalších finančních institucí. Dnes je regulatorní přístup považován za prvořadý. 

Rozlišujeme regulaci veřejnoprávní, jejímž předmětem je ochrana investorů, a 

seberegulaci, tj. dodržování určitých etických principů podnikání, které vytvářejí 

zdravé klima mezi subjekty finančního trhu. 

 

Pojmy regulace a dohled jsou v literatuře používány poměrně volně. Mnozí 

autoři používají pojem dohled v širším smyslu a regulace je chápána jako jeho součást. 

Obecně označujeme regulací bankovní soustavy činnost spočívající v tvorbě a 

prosazování zásad (principů) a pravidel, jimiž se mají řídit subjekty bankovní soustavy. 

Řadíme sem zákony týkající se bank a rovněž právní předpisy, jejichž vydávání je 

v pravomoci centrální banky podle zákona o ČNB. Centrální banka není sice oprávněna 

vydávat zákony, tato činnost přísluší Parlamentu ČR, může se však podílet na jejich 

přípravě nebo vládě předkládat vlastní návrhy. Centrální banka je oprávněna k vydávání 

předpisů nižší právní síly, tj. vyhlášek, opatření, směrnic, pokynů atp. Taktéž je 

oprávněna provádět výklad těchto předpisů. 

 

V bankovní terminologii jsou někdy rozlišovány pojmy dohled a dozor. Dozor 

podle pojetí profesora Revendy95 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 

                                                 
95 Revenda Z.: Bankovní regulace a dohled. 1. vydání. Vysoká škola ekonomická v Praze, ediční oddělení 
VŠE Praha, 1995, s. 12. 



 45 
 

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.  

 

2.4 Důvody existence bankovní regulace 
 

Profesor Revenda96 formuloval důvody existence bankovní regulace, a to 

s ohledem na regulaci v ekonomice. Opírá se o nedokonalost trhů a z toho vyplývající 

nutnost ochrany spotřebitelů. Ve prospěch bankovní regulace svědčí zejména to, že 

bankovní aktivity jsou zásadně odlišné od jiných ekonomických činností, tudíž vzniká 

potřeba regulovat bankovní podnikání zpřísněným způsobem. Banky provádějí platební 

styk, který je základem fungování každé ekonomiky. Pokud dojde k řetězovitému 

úpadku bank, může to znamenat zhroucení platebního styku. Bankovní úpadek tak má 

mnohem závažnější důsledky na ekonomiku než je tomu v případě společností v jiných 

odvětvích. Finanční instituce nakládají se svěřenými peněžními prostředky, závisí tedy 

na důvěře klienta, zda bance volné peněžní prostředky poskytne. To je samozřejmě 

podmíněno důvěryhodností banky na základě toho, jak plní stanovená pravidla.  

 

Podstatnou charakteristikou bankovního odvětví je také dosažení obrovského 

zisku. To je však na druhé straně vyváženo nadměrnou rizikovostí bankovních operací. 

Již dlouhodobě se setkáváme s trendem poklesu zprostředkování finančních transakcí 

prostřednictvím bank. Tento ústup od tradiční hlavní úlohy bank jako zprostředkovatelů 

                                                 
96 Revenda Z.: Bankovní regulace a dohled. 1. vydání. Vysoká škola ekonomická v Praze, ediční oddělení 
VŠE Praha, 1995, s. 13-22. 
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ve prospěch investičních společností se označuje jako proces opačného 

zprostředkování (disintermadiation).97 Vyznačuje se odlivem vkladů z bank a 

následným omezením bankami poskytovaných úvěrů. Tím vklady přitékají                   

do nebankovních institucí a klasické bankovní operace (depozitní a úvěrové) jsou v širší 

míře prováděny nebankovními subjekty. Z toho plyne nutnost regulovat i tato odvětví. 

 

Podle profesora Revendy vyplývají z názorů některých ekonomů dva 

argumenty, které vystupují proti bankovní regulaci. Prvním z nich je zpochybnění 

současné míry regulace a pravidel regulace, druhým, podstatně silnějším argumentem, je  

pak ponechání bankovního systému zcela bez regulace. Tento druhý argument je 

podložen názorem, že každá regulace deformuje přirozené tržní prostředí a chování bank 

v něm, že vyvolává rostoucí nestabilitu, že náklady na vynaložení bankovního dohledu 

jsou příliš vysoké, nebo že některé z pravidel bankovní regulace přímo vybízejí banky 

k provádění riskantních operací (tzv. morální hazard98), jako je tomu například               

u pojištění pohledávek z vkladů. 

 

Mírou samostatnosti centrální banky se zabývá profesor Revenda99 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“. 

                                                 
97 Jílek J.: Finanční trhy. 1. vydání. Grada publishing, Praha, 1997, s. 431. 
98 O „morálním hazardu“ pojednává blíže podkapitola 3.3 Povinné pojištění pohledávek z vkladů, s. 77 
této práce. 
99 Revenda Z.: Bankovní regulace a dohled. 1. vydání. Vysoká škola ekonomická v Praze, ediční oddělení 
VŠE Praha, 1995, s. 39-41. 
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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“. 

 

Podle mého názoru se bankovní regulace jeví jako zcela přirozený jev, který 

má pozitivní dopady na celou ekonomiku, což plyne zejména z postavení banky, 

které musí být odlišné od jiných průmyslových či obchodních firem. 

 

E.G. Corrigan, guvernér Federální rezervní banky New Yorku a předseda Basilejského výboru 

bankovního dohledu, řekl, že banky jsou něco zvláštního. Důvodem jejich zvláštního postavení je důvěra 

veřejnosti v jejich sílu a integritu. Tato důvěra je nejcennější a současně jedinou devizou jejich podnikání. 

Je-li otřesena, pak banky strádají. Ale když strádají banky, pak nutně strádá i celá společnost.
 100

 

 

Domnívám se, 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 regulace se samozřejmě odlišuje 

v různých zemích, základem vždy bude zákonná úprava té které centrální banky. 

Otázkou zůstává 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. 

 

                                                 
100 Revenda Z.: Bankovní regulace a dohled. 1. vydání. Vysoká škola ekonomická v Praze, ediční 
oddělení VŠE Praha, 1995, s. 27. 
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2.5 Cíle bankovního dohledu 
 

Vzhledem k objasnění pojmu regulace a dohledu, kdy regulací chápeme činnost 

spočívající v koncipování a prosazování podmínek, pravidel a rámce činnosti, a 

dohledem (v užším smyslu) pak činnost, která navazuje na činnost regulační tím, že 

kontroluje dodržování pravidel činnosti, včetně případného vyvozování sankcí             

při neplnění pravidel, zaměřuji se v následujícím výkladu na dohledovou činnost 

centrální banky101. 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. 

 

Bankovní dohled stanoví rámec pro obezřetné podnikání bank a kontroluje 

dodržování stanovených pravidel. Obecným cílem bankovního dohledu je podpora 

zdravého rozvoje bankovního systému, předcházení systémovým krizím, posilování 

důvěry veřejnosti v bankovní systém a ochrana drobných klientů.102 Souhlasím 

s autorkou Půlpánovou ohledně obecného dopadu těchto cílů, na něž se proto 

zaměřuje celý bankovní sektor. Podle mého názoru se proto nemusí týkat 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. Kromě toho se ČNB zaměřuje na konkrétní, aktuální cíle v oblasti 

bankovního dohledu. Patří mezi ně zejména dotvoření regulatorního rámce pro banky a 

konsolidované celky, sledování rizikového portfolia banky, prohloubení pravidel 

dohledu na konsolidovaném základě, zvýšení transparentnosti dohledu a spolupráce     

se zahraničními dohledovými autoritami.103 

 

                                                 
101 Revenda Z.: Centrální bankovnictví. 2. rozšířené vydání. Management Press, Praha, 2001, s. 119. 
102 Půlpánová, S.: Komerční bankovnictví v České republice. 1. vydání. VŠE v Praze, nakladatelství 
Oeconomica – Praha 2007, s. 171. 
103 Půlpánová, S.: Komerční bankovnictví v České republice. 1. vydání. VŠE v Praze, nakladatelství 
Oeconomica – Praha 2007, s. 171. 
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Cílem bankovního dohledu naopak není zabránit kolapsu každé jednotlivé 

banky, nahrazovat funkci policie a dalších orgánů činných v trestním řízení a vyřizovat 

stížnosti klientů na banky. Obchodní rozhodnutí banky a bezprostřední zásahy do jejího 

řízení jsou totiž v kompetenci představenstva a dozorčí rady. Cílem banky je vedení 

k dosažení optimálního řízení rizik. Bankovní dohled provádí následnou kontrolu 

zaměřenou na dodržování stanovených pravidel, a je povinen při zjištění nedostatků 

zasáhnout svými nástroji, kterými může být až odnětí bankovní licence nebo zavedení 

nucené správy.104 

 

2.6 Subjekty regulace a dohledu105 
 

Na procesu bankovní regulace a dohledu se účastní níže uvedené subjekty, 

jejichž činnost je vzájemně propojena. Rozlišujeme regulující subjekty, kterými jsou 

vždy centrální banky, a to buď samostatně, anebo ve spolupráci s dalšími institucemi. 

Vymezení dohlížející instituce je složitější. Centrální banky se na dohledu podílejí.  

Dohled nad pobočkami zahraničních bank však zpravidla provádí příslušná instituce    

ze země, kde má banka hlavní sídlo ve spolupráci s institucí dohledu hostitelské země. 

Na druhé straně stojí subjekty regulované a dohlížené. Patří sem všechny banky, 

spořitelny, poboček zahraničních bank a mezinárodních holdingových společností. 

Posledním účastníkem bankovní regulace a dohledu jsou externí auditorské firmy. 

Předmětem jejich činnosti je prověřování bankovních výkazů především z hlediska 

pravdivosti, správnosti a úplnosti. Do jejich kompetence patří také ověřování bilance 

centrálních bank.106 

 

                                                 
104http://www.cnb.cz/cs/dohled_fin_trh/bankovni_dohled/bankovni_dohled/postaveni_bd/bank_regulace_
dohled/ 
105 Revenda Z., Mandel M., Kodera J., Musílek P., Dvořák P., Brada J.: Peněžní ekonomie a bankovnictví. 
4. vydání. Management Press, Praha, 2005, s. 363–364. 
106 Revenda Z.: Centrální bankovnictví. 2. rozšířené vydání. Management Press, Praha, 2001, s. 119-120. 
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2.7 Institucionální zajištění regulace a dohledu v Evropské unii, USA a 
Japonsku 
 

Výkon bankovního 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 Velké Británii, Německu, Francii, Lucembursku, USA, Kanadě, Japonsku atd.107 

V rámci systému více institucí jsou kromě centrální banky dalšími institucemi dohledu 

specializované státní instituce108 (Velká Británie, USA, Japonsko atd.), specializované 

vládní instituce (Francie, USA), ministerstvo financí (Norsko, Kanada, Japonsko atd.), 

ministerstvo hospodářství a financí (Francie) a ministerstvo průmyslu (Dánsko).109 

Na bankovním dohledu i tvorbě pravidel regulace se mohou účastnit i bankovní 

asociace.110 Specializované státní instituce nemají výhradní pravomoc na celé 

federativní území, ale pouze v rámci prověřování kritérií autorizace u každé národní 

banky. Specializované vládní instituce jsou pak různého typu. V USA jsou to instituce 

působící v oblasti burzovních obchodů a investování do cenných papírů, dále také 

Federální korporace pro pojištění depozit. Ministerstva se mohou účastnit buď přímo 

nebo prostřednictvím prověřování podmínek pro udělení bankovní licence (tzv. kritérií 

autorizace).111 

 

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 

                                                 
107 Revenda Z.: Bankovní regulace a dohled. 1. vydání. Vysoká škola ekonomická v Praze, ediční 
oddělení VŠE Praha, 2005, s. 39-45. 
108 Ve Velké Británii jsou nazývány tzv. „self-regulatory organizations“. 
109 Revenda Z.: Centrální bankovnictví. 2. rozšířené vydání. Management Press, Praha, 2001, s. 129. 
110 Revenda Z.: Bankovní regulace a dohled. 1. vydání. Vysoká škola ekonomická v Praze, ediční 
oddělení VŠE Praha, 2005, s. 12. 
111 Revenda Z.: Bankovní regulace a dohled. 1. vydání. Vysoká škola ekonomická v Praze, ediční 
oddělení VŠE Praha, 2005, s. 39-45. 
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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 Revenda112 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 však 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). 

 

Vzhledem k tomu, že se dohledová činnost stále více globalizuje, ať už v oblasti 

slaďování metod, tak i v procesu tvorby nových postupů, působí již od roku 1974 v této 

oblasti na mezinárodním základě Basilejský výbor bankovního dohledu (Basel 

Committee for Banking Supervision, BCBS) při Bance pro mezinárodní platby (Bank   

for International Settlements, BIS). Výbor je mezinárodně respektovanou autoritou 

v oblasti regulace a dohledu nad bankami. Vypracoval řadu významných dokumentů 

týkajících se bankovního dohledu, z nichž nejvýznamnější je dokument „Klíčové 

principy efektivního bankovního dohledu“113 z roku 1997. Jedná se o 25 základních 

                                                 
112 Revenda Z.: Bankovní regulace a dohled. 1. vydání. Vysoká škola ekonomická v Praze, ediční 
oddělení VŠE Praha, 2005, s. 51. 
113 Core principles for Effective Bankiny Supervision. 
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principů a podmínek fungování bankovního dohledu. V roce 1999 byl tento dokument 

doplněn podrobně zpracovanou metodologií za účelem dalšího zdokonalení a 

prohloubení bankovního dohledu. Mezi hlavní cíle výboru z oblasti dohledu patří 

například stabilní a jasně formulovaná makroekonomická politika, odstraňování 

konkurenčních nerovností regulačních pravidel u různých druhů finančních 

zprostředkovatelů, sjednocování podmínek pro udělování bankovních licencí, způsoby 

krytí rizik, principy tvorby pravidel regulace a postupů dohledu atd. Mimo to navázal 

dohled v České republice na některé dvoustranné dohody o spolupráci v rámci režimu 

Jednotné evropské licence.114 

 

V zemích Evropské unie působí Výbor bankovního dohledu (Banking 

Supervision Committee, BSC) založený v roce 1979. Formálně je to nejvyšší orgán 

regulace a dohledu bank v Evropě. Jeho členem je i ČNB. Výbor je složen ze zástupců 

institucí dohledu každé země Evropské unie. Na rozdíl od BCBS má Výbor bankovního 

dohledu oprávnění k direktivám. Hlavními oblastmi činnosti jsou koordinace 

bankovních předpisů v zemích Evropské unie, dohled nad investicemi do cenných 

papírů a mezinárodní spolupráce.115 

 

V této souvislosti je také vhodné zmínit tzv. Lamfalussyho strukturu, na níž se 

podílí jako orgán dohledu nad finančním trhem také ČNB. Model ve čtyřech úrovních 

vymezuje mezinárodní spolupráci v rámci struktur Evropské komise. První úroveň 

struktury shrnuje zákonný rámec vytvořený Radou EU, Komisí a Parlamentem. Druhá 

úroveň se zaměřuje na vytváření prováděcích předpisů v rámci Evropského bankovního 

výboru (European Banking Committee, EBC), Evropského výboru pro cenné papíry 

(European Securities Committee, ESC), Evropského výboru pro pojištění a 

zaměstnanecké penze (European Insurance and Occupational Pensions Committee, 

EIOPC) a Výboru pro finanční konglomeráty (Financial Conglomerates Committee, 

                                                 
114 Půlpánová, S.: Komerční bankovnictví v České republice. 1. vydání. VŠE v Praze, nakladatelství 
Oeconomica – Praha 2007, s. 171-172. 
115 Revenda Z.: Centrální bankovnictví. 2. rozšířené vydání. Management Press, Praha, 2001, s. 119-120. 
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FCC). Třetí úroveň struktury se zaměřuje na posilování konvergence mezi zeměmi 

Evropské unie prostřednictvím Výboru evropských bankovních supervizorů (Committee 

of European Banking Supervisors, CEBS), Výboru evropských dohledů v pojišťovnictví 

a zaměstnaneckém penzijním pojištění (Committe of European Insurance and 

Occupational Pensions Supervisors, CEIOPS), Výboru evropských regulátorů cenných 

papírů (Committee of European Securities Regulators, CESR) a Prozatímního 

pracovního výboru pro finanční konglomeráty (Joint Committee on Financial 

Conglomerates, JCFC). Čtvrtou a poslední úrovní modelu je kontrola implementace 

Evropskou komisí.116 

 

2.8 Specifika regulace a dohledu v pojišťovnictví 
 

Ve srovnání s bankovním sektorem utrpěl trh pojišťovnictví v důsledku 

finanční krize daleko méně. Špatná situace na finančních trzích negativně ovlivnila 

zejména oblast životního pojištění. Relativní stabilita pojišťovacího sektoru spočívá 

jednak v dlouhodobé a přísné regulaci odvětví, v důkladné diverzifikaci a konzervativní 

alokaci portfolia.117 Snahou pojišťoven do budoucna bude vyhledávání nových trhů a 

objevování nových obchodních příležitostí. 

 

 V této souvislosti se objevují otázky týkající se regulace a dohledu                 

nad pojišťovnictvím obdobně nebo naopak odlišně od sektoru bankovních služeb. 

Negativní dopad má v pojišťovnictví stejně jako v bankovnictví nedostatečná úprava 

pravidel obezřetnosti investování nebo správa a řízení společnosti včetně odpovědnosti 

vrcholového managementu.118 Pojišťovny sdružené v Geneva Association požadují      

na státech G20, aby na pojišťovnictví nebyly kladeny stejné požadavky a pravidla jako 

na banky (zejména v oblasti dostatečné kapitálové vybavenosti, dále kvality vnitřního 

                                                 
116 Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem, 2008, Česká národní banka, s. 52. 
117 Časopis Bankovnictví, měsíčník vydavatelství Economia, č. 3/2009, pojišťovnictví: Dokážou 
pojišťovny využít krizi jako výzvu a příležitost? (Guilliams Wim, ČSOB Pojišťovna), s. 32. 
118 Časopis Bankovnictví, měsíčník vydavatelství Economia, č. 9/2009, světové finance: Přístup 
regulátorů se mění i v pojišťovnictví (Young J., AK Lovells), s. 21-22. 
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kontrolního systému apod.). A to zejména z toho důvodu, že model a vlastnosti bank se 

od pojišťoven zásadně liší, dále pak také z objektivně menšího dopadu finanční krize   

do tohoto sektoru.119 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 

jako 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. 

 

Sektor zajišťoven je dlouhodobě silným odvětvím, celosvětově je sektor 

ovládán malým počtem firem. Zajišťovny dnes podléhají vysokému stupni regulace.120 

 

2.8.1 Solvency II 

 

Koncepce Solvency II je nejkomplexnější evropskou právní úpravou, která 

vzniká již mnoho let. V současné době pozvolna začínají přípravy na implementaci 

směrnice Solvency II o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu, 

která specifikuje požadavky pro obezřetné podnikání. Jedná se o jeden z klíčových 

                                                 
119 Časopis Bankovnictví, měsíčník vydavatelství Economia, č. 11/2009, spektrum: Pojišťovny chtějí 
globální dohled, s. 7. 
120 Časopis Bankovnictví, měsíčník vydavatelství Economia, č. 9/2009, světové finance: Přístup 
regulátorů se mění i v pojišťovnictví (Young J., AK Lovells), s. 21-22. 
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legislativních návrhů, který byl přijat Evropským parlamentem v dubnu 2009. Členské 

státy Evropské unie budou povinny implementovat směrnici do svých vnitrostátních 

právních řádů do 31.10.2012. Vznik nových regulatorních norem je založen                  

na interaktivním přístupu, který se projevuje v tom, že regulátor přizval k tvorbě 

dokumentů všechny účastníky odvětví, tj. odbornou veřejnost z pojišťoven.        

V České republice se konzultačního procesu účastní jen asi 29% pojišťoven. K 1.1.2009 

vstoupil v platnost nový zákon o pojišťovnictví pod č. 227/2009 Sb., který již v určitých 

oblastech reaguje na požadavky směrnice Solvency II. 121 

 

Při zpracování Solvency II bylo navázáno na zkušenosti získané při přípravě 

směrnice Basel II. Základní cíle obou směrnic jsou v podstatě shodné s ohledem           

na specifika jednotlivých oblastí. Solvency II se na rozdíl od předchozích směrnic snaží 

o dosažení maximální harmonizace. 

 

Snahou směrnice bude zejména posílení stability pojišťovacího sektoru 

v souladu se zavedením podrobnějších požadavků na kapitálovou přiměřenost a 

předcházení rizikům (zvláště pojišťovacím, tržním, kreditním a operačním), kterým 

pojišťovny v současné době čelí. Další významnou oblastí, na kterou se směrnice 

zaměřuje, bude změna přístupu a postupu orgánů dozoru, která bude spočívat 

v aktivnějším výkonu dohledu nad řízením rizik na základě souboru konkrétních 

principů. Koncept Solvency II by měl napomoci zpřístupnění informací pro investory 

i zákazníky. V konečném důsledku má tak dojít k vyšší konkurenceschopnosti 

společnosti na českém i evropském pojišťovacím trhu.122 Solvency II zásadně mění 

přístup k hodnocení jednotlivých rizik pojišťovny a jejich vzájemných vztahů.123 

 

                                                 
121 Časopis Bankovnictví, měsíčník vydavatelství Economia, č. 1/20010, pojišťovnictví: Regulátoři i 
pojišťovny se více zaměří na řízení rizik, s. 33. 
122 Časopis Bankovnictví, měsíčník vydavatelství Economia, č. 1/20010, pojišťovnictví: Regulátoři i 
pojišťovny se více zaměří na řízení rizik, s. 33. 
123 Časopis Bankovnictví, měsíčník vydavatelství Economia, č. 3/2009, pojišťovnictví: Dokážou 
pojišťovny využít krizi jako výzvu a příležitost? (Guilliams Wim, ČSOB Pojišťovna), s. 33. 
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Solvency II je založena na třech pilířích. Každý z těchto pilířů je determinován 

riziky, kterým je daný pojistitel vystaven. Pilíř I stanoví minimální kapitálový 

požadavek a v této souvislosti vymezuje rizika, která pojišťovna podstupuje. Shrnuje 

v sobě metodiku výpočtu kapitálového požadavku a metody pro stanovení výše 

technických rezerv, dále stanoví způsoby řízení tržních, kreditních a operačních rizik a 

způsob alokace aktiv a pasiv. Pilíř II zavádí kontrolní procesy za účelem aktivního 

řízení rizik. Významným prvkem je systém aktivního řízení aktiv a pasiv (hovoří se       

o Assets and Liability Management, ALM).124 Pilíř III se týká tržní disciplíny. Souvisí 

s povinností instituce uveřejňovat objektivní informace o své činnosti a finanční situaci 

za účelem vyšší transparentnosti.125 

 

Součástí Solvency II jsou i kvantitativní dopadové studie (Quantitative Impact 

Study, QIS) prováděné Výborem evropských dohledů v pojišťovnictví a 

zaměstnaneckém penzijním pojištění (Committee of European Insurance and 

Occupational Pensions Supervisors, CEIOPS) na evropské úrovni.126 

 

O koncepci Solvency II se často hovoří jako o „Basel II pro pojišťovny“. 

Základní cíle obou směrnic jsou si velmi blízké, přesto však specifika obou odvětví nutí 

orgány dozoru ke zohlednění rozdílů mezi nimi.127 

 

2.9 Specifická úprava regulace obchodníků s cennými papíry 
 

Výrazným krokem ke sjednocení bankovní regulace a regulace obchodníků 

s cennými papíry v České republice bylo zrušení Komise pro cenné papíry a převedení 

její agendy na Českou národní banku. 

                                                 
124 Časopis Bankovnictví, měsíčník vydavatelství Economia, č. 3/2007, měna a regulace: Regulace bank a 
pojišťoven v Evropské unii (Onder Š.), s. 31. 
125 http://www.systemonline.cz/clanky/solvency-ii-dusledky-pro-rizeni-rizik-v-pojistovnictvi.htm 
126 Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem, 2008, Česká národní banka, s. 25. 
127 Časopis Bankovnictví, měsíčník vydavatelství Economia, č. 2/2007, pojišťovnictví: Solvency II a 
Basel II: v čem si jsou podobné a čím se liší? (Lozsi I., KPMG Česká republika), s. 33. 
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Regulace investičních společností se zaměřuje zejména na ochranu 

investorů/zákazníků před špatnými službami, zabraňuje také střetu zájmů                  

mezi společností a investorem a dbá na ochranu před nezodpovědnými investičními 

doporučeními a podvody. Bankovní regulace se naproti tomu zaměřuje na udržení 

celkové stability finančního systému.128 

 

Obchodníci s cennými papíry nejsou tak významným subjektem na kapitálovém 

trhu jakými jsou banky. Eventuální úpadek obchodníka nebude tedy velkou hrozbou  

pro fungování celkového finančního systému. Odlišnost obchodníků od bank spočívá 

také ve vlastnictví svěřených prostředků. Prostředky, které zákazník obchodníkovi 

svěřuje, jsou stále majetkem zákazníka a jsou striktně odděleny od prostředků 

obchodníka. V případě finančních potíží nebo úpadku nesmí obchodník tyto prostředky 

použít ke krytí svých ztrát. Stejně tak v případě insolvenčního řízení nespadají tyto 

prostředky do majetkové podstaty. Obchodníci drží především likvidní aktiva, jejichž 

přeměna na hotovostní oběživo prostřednictvím prodeje za aktuální tržní hodnotu je 

snadná.129 

 

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. 

Příkladem je oddělení činnosti obchodníka s cennými papíry od banky ve formě její 

dceřiné společnosti. 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. 

 

 

                                                 
128 Časopis Bankovnictví, měsíčník vydavatelství Economia, č. 5/2009, měna a regulace: Srovnání 
regulace obchodníků s cennými papíry a bank (Janovec M., AK Brno), s. 20. 
129 Časopis Bankovnictví, měsíčník vydavatelství Economia, č. 5/2009, měna a regulace: Srovnání 
regulace obchodníků s cennými papíry a bank (Janovec M., AK Brno), s. 20. 
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3 NÁSTROJE REGULACE 
 

Nástroje bankovní regulace130 jsou taková pravidla, která se vztahují na banky, a 

nikoli na jiné podnikatelské subjekty. Jsou chápány jako určité metody a formy 

zasahování státu do fungování tržního systému. 

 

Mezi nástroje bankovní regulace řadíme:131 

- podmínky regulace vstupu do bankovního sektoru a výstupu z něho, 

- základní povinnosti bank, 

- povinné pojištění pohledávek z vkladů, 

- působení centrální banky v úloze věřitele poslední instance. 

 

3.1 Podmínky regulace vstupu do bankovního sektoru a výstupu z něho 
 

3.1.1 Udělení bankovní licence 

 

Původní úprava bankovní regulace a dohledu byla zakotvena v zákoně o bankách 

a spořitelnách z roku 1992. Podle něj byla Státní banka československá (dále jen 

„SBČS“) 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 v roce 

                                                 
130 Bakeš M. a kolektiv: Finanční právo. 4. aktualizované vydání. C. H. BECK, Praha, 2006, s. 663. 
131 Revenda Z.: Centrální bankovnictví. 2. rozšířené vydání. Management Press, Praha, 2001, s. 122; 
Dvořák P.: Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přepracované a rozšířené vydání. Linde Praha, a.s., 
2005, s. 154; Pavlát V.: Centrální bankovnictví. 1. vydání. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., v edici 
EUPRESS, Praha, 2004, s. 38. 
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1990 činila 50 miliónů Kčs. Postupně byla tato minimální hranice zvyšována až           

na 500 miliónů Kč od října 1993.132 

 

Subjekt, který má dnes zájem podnikat jako banka, musí splňovat určité 

podmínky vstupu do bankovního sektoru, které jsou také často označovány jako kritéria 

autorizace. Subjekt se stává žadatelem o přidělení oprávnění působit jako banka, tedy    

o udělení bankovní licence. Splnění podmínek však nezakládá žádný právní nárok       

na udělení bankovní licence. Podmínky nutné ke splnění jsou vymezeny v zákonech, a 

dále v podzákonných právních předpisech, kterými jsou vyhlášky (např. náležitosti 

žádosti o licenci133) a opatření ČNB. Žadatelem o přidělení oprávnění může být fyzická 

i právnická osoba, které svoji žádost podávají České národní bance.134 S žádostí             

o licenci musí žadatel předložit i návrh stanov. Prověřením náležitostí žádosti             

pro tuzemské i zahraniční žadatele je pověřena Sekce politiky bankovního dohledu 

České národní banky, která je též oprávněna vydat návrh na udělení, eventuelně 

neudělení bankovní licence. O schválení tohoto návrhu, které vede až k udělení 

bankovní licence rozhoduje bankovní rada České národní banky, a to po předchozím 

vyžádání si stanoviska od Ministerstva financí.135 

 

Kritéria autorizace jsou dle § 4 odst. 5 BankZ následující136: 

- průhledný a nezávadný původ základního kapitálu a dalších finančních 

zdrojů banky, jejich dostatečnost a vyhovující skladba, 

                                                 
132 Venclovský F., Jindra Z., Novotný J., Půlpán K., Dvořák P. a kol.: Dějiny bankovnictví v českých 
zemích. 1. vydání. Bankovní institut, a.s., Praha, 1999, s. 494. 
133 § 4 odst. 1 BankZ odkazuje na vyhlášku ČNB č. 166/2002 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti      
o bankovní licenci, náležitosti žádosti o souhlas ČNB s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti       
na bance, s osobou uzavírající ovládací smlouvu s bankou nebo s osobou provádějící právní úkon 
směřující k ovládnutí banky a náležitosti oznámení o snížení kvalifikované účasti na bance nebo o pozbytí 
postavení ovládající osoby vůči bance. 
134 Revenda Z.: Centrální bankovnictví. 2. rozšířené vydání. Management Press, Praha, 2001, s. 612; 
Revenda Z., Mandel M., Kodera J., Musílek P., Dvořák P., Brada J.: Peněžní ekonomie a bankovnictví.   
4. vydání. Management Press, Praha, 2005, s. 364. 
135 Dvořák I.: Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přepracované a rozšířené vydání. Linde Praha, a.s., 
2005, s. 40; § 4 a násl. zákona o bankách. 
136 Dvořák I.: Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přepracované a rozšířené vydání. Linde Praha, a.s., 
2005, s. 40–41. 
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- splacení základního kapitálu v plné výši, minimální výše základního 

kapitálu činí 500 miliónů Kč, a minimálně v této výši musí být tvořen 

peněžitými vklady (podle § 4 odst. 1 BankZ), 

- 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 řídící a kontrolní systém banky, 

- obchodní plán vycházející z navrhované strategie činnosti banky podložený 

reálnými ekonomickými kalkulacemi, 

- průhlednost skupiny osob s úzkým propojením s bankou, 

- úzké propojení137 v rámci skupiny nebrání výkonu bankovního dohledu, 

- ve státě, na jehož území má skupina úzké propojení, nejsou právní ani 

faktické zábrany k výkonu bankovního dohledu, 

- sídlo budoucí banky musí být na území České republiky. 

 

Centrální banka může vydat bankovní licenci jako úplnou nebo neúplnou. 

Úplnou licenci mohou získat univerzální banky, kterým je tak umožněno provozování 

veškerých bankovních činností. Zejména specializovaným bankám (např. hypotečním 

bankám) může centrální banka udělit licenci neúplnou, která omezuje činnost banky 

pouze na některé oblasti.138 

                                                 
137 Úzkým propojením se dle § 4 odst. 6 BankZ rozumí: 
- vztah mezi dvěma nebo více osobami, při kterém má jedna z osob na druhé osobě přímý nebo nepřímý 
podíl na základním kapitálu, jejichž součet představuje alespoň 20%, 
- vztah mezi dvěma nebo více osobami, při kterém má jedna z osob na druhé osobě přímý nebo nepřímý 
podíl na hlasovacích právech, jejichž součet představuje alespoň 20%, 
- vztah mezi dvěma nebo více osobami, při kterém jedna z osob druhou osobu nebo ostatní osoby ovládá, 
- vztah dvou nebo více osob, které ovládá tatáž osoba. 
138 Pavlát V.: Centrální bankovnictví. 1. vydání. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. v edici EUPRESS, 
Praha, 2004, s. 40. 
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Důvodem pro navázání vstupu do bankovní sféry na udělení zvláštního povolení 

v podobě bankovní licence je nutnost ochrany tohoto sektoru před nekvalitními 

subjekty.139 Vytváření překážky pro vznik nové banky, u které by nebylo předem 

zaručeno její řádné fungování je pouze jednou stranou náhledu na tuto problematiku. 

Regulace totiž mimo to omezuje volnou konkurenci a vede k oligopolizaci bankovního 

sektoru.140 

 

3.1.2 Jednotná bankovní licence 

  

Zahraniční banky se sídlem v členském státě Evropské unie nebo jiného státu 

tvořícího Evropský hospodářský prostor mohou podle zákona o bankách vykonávat     

na území České republiky prostřednictvím svých poboček činnosti bez udělení licence, a 

to za podmínky, že jim bylo uděleno oprávnění k výkonu v zemi jejich sídla, a pokud 

zahraniční banka dodržela postup stanovený právem Evropských společenství dle § 5c 

až 5m BankZ (princip jednotné licence).  

 

 Princip jednotné bankovní licence 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. Rozsah činností banky podnikající   

na území hostitelského státu je vymezen domovskou bankovní licencí. 

 

 

                                                 
139 Dvořák I.: Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přepracované a rozšířené vydání. Linde Praha, a.s., 
2005, s. 39. 
140 Pavlát V.: Centrální bankovnictví. 1. vydání. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., v edici 
EUPRESS, Praha, 2004, s. 40. 
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3.2 Základní povinnosti bank 
 

Jsou dána základní pravidla činnosti bank141, která musí každá banka dodržovat 

po získání bankovní licence. Dochází k postupnému sjednocení a sblížení těchto 

pravidel. Základní pravidla bank se zaměřují na všechny hlavní aspekty bankovního 

podnikání, a jsou sestaveny tak, aby co nejvíce odrážely základní cíle bankovní regulace 

a dohledu. Základní povinnosti bank jsou: 

- 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, 

- povinné minimální rezervy. 

 

3.2.1 Správa a řízení bank 

 

Odpovědnosti za správu a řízení, hospodaření, dodržování právních předpisů i 

zjednání nápravy v případě nedostatků v činnosti nese vedení finanční instituce, tedy 

zejména její představenstvo jako statutární orgán. § 8 BankZ stanoví, že banka musí mít 

statutární orgán a dozorčí radu. Statutární orgán musí být nejméně tříčlenný a musí být 

složen z vedoucích zaměstnanců banky. Pravomoci statutárního orgánu a dozorčí rady 

musí být uvedeny ve stanovách. § 9 BankZ ukládá bance povinnost upravit ve stanovách 

strukturu a organizaci banky, pravomoc a odpovědnost vedoucích zaměstnanců, dalších 

                                                 
141 Revenda Z.: Centrální bankovnictví. 2. rozšířené vydání. Management Press, Praha, 2001, s. 614–617; 
Revenda Z., Mandel M., Kodera J., Musílek P., Dvořák P., Brada J.: Peněžní ekonomie a bankovnictví.   
4. vydání. Management Press, Praha, 2005, s. 366–382; Bakeš M. a kolektiv: Finanční právo.                   
4. aktualizované vydání. C. H. BECK, Praha, 2006, s. 663–692. 
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zaměstnanců ústředí a poboček, případně jiných organizačních jednotek banky, 

oprávněných k provádění bankovních obchodů a organizační zajištění řídícího a 

kontrolního systému. Pro člena statutárního orgánu banky platí zákaz být současně 

statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu nebo členem dozorčí rady jiné 

právnické osoby, která je podnikatelem. Zaměstnanec banky, který není členem 

statutárního orgánu banky, nesmí být statutárním orgánem nebo členem statutárního 

orgánu takové právnické osoby. Tento požadavek však neplatí bezvýhradně, zákon 

uvádí výjimky z této zásady. 

 

Podle § 8b BankZ musí mít každá banka a pobočka zahraniční banky, která 

nepožívá výhody jednotné licence podle práva Evropských společenství, vnitřní řídící a 

kontrolní systém142. Tento systém zahrnuje jednak předpoklady řádné správy a řízení 

společnosti, dále systém řízení rizik, a také systém vnitřní kontroly. Předpokladem řádné 

správy a řízení společnosti jsou zásady a postupy řízení, organizační uspořádání 

s řádným, průhledným a uceleným vymezením působnosti a rozhodovací pravomoci a 

řádné administrativní a účetní postupy. Systém řízení rizik zahrnuje vždy pravidla 

přístupu banky k rizikům, kterým banka je nebo může být vystavena, dále pak účinné 

postupy rozpoznávání, vyhodnocování, měření, sledování a ohlašování rizik a účinné 

postupy přijímání opatření vedoucích k omezení případných rizik. Součástí systému 

vnitřní kontroly je vždy vnitřní audit a průběžná kontrola dodržování právních 

povinností a povinností plynoucích z vnitřních předpisů banky. 

 

Mezi hlavní nástroje aktivního ovlivňování rizik patří organizace (organization), 

řízení (management) a kontrola (control) včetně systému řízení rizik (risk 

management) prostřednictvím vnitřního kontrolního a řídícího systému. 

 

                                                 
142 Opatření ČNB č. 11 ze dne 10. prosince 2002, kterým se stanoví požadavky na ověření řídícího a 
kontrolního systému banky včetně systému řízení. 
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Podle ekonoma B.W.Clarka lze zlepšit celkový systém řízení rizik 

prostřednictvím systému IMPROVE143, který definuje sedm následujících kroků: 

I – identifikace (identification): prozkoumání typu expozice a vývoje v zemi protistrany, 

M – měření (measurement): určení výše expozice vůči jednotlivým zemím a klientům a 

stanovení možných problémů, 

P – projekce (projection): plánování a předvídání vývoje expozice, 

R – ocenění rizik (risk assessment), 

O – přehodnocení možnosti (options review): zhodnocení způsobů, jak lze čelit rizikům, 

V – hodnocení (valuation): cíle, jakých chce management dosáhnout, náklady a přínosy 

(tzv. cost-benefits analýza), 

E – provedení (execution): uskutečnění konečného rozhodnutí, které je důsledkem 

analýzy rizik. 

 

3.2.2 Kapitálová přiměřenost 

 

Pravidla kapitálové přiměřenosti byla u nás zaváděna od roku 1990. Výše 

kapitálové přiměřenosti byla stanovena odlišně pro banky založené do 1.1.1990 a       

pro banky založené po tomto datu. Pro banky založené do 1.1.1990 byly stanoveny dva 

termíny, k 31.12.1993 měly splnit hranici kapitálové přiměřenosti ve výši 6,25%, 

k 31.12.1996 pak měly dosáhnout 8%. Pokud banka dosáhla 8% před stanoveným 

termínem, nesměla již tuto výši kapitálu snižovat bez souhlasu SBČS, respektive ČNB. 

Pro banky založené po 1.1.1990 platila minimální hranice kapitálové přiměřenosti 8% 

již od začátku.144 Podzákonným právním předpisem, který dříve upravoval pravidla 

                                                 
143 Clarke B.W.: Handbook of International Credit Management. Country risk assessment (Hans Belcsak), 
2.vydání. Hampshire. Gower Publishing Ltd., 1995, s. 70-73. 
144 Venclovský F., Jindra Z., Novotný J., Půlpán K., Dvořák P. a kol.: Dějiny bankovnictví v českých 
zemích. 1. vydání. Bankovní institut, a.s., Praha, 1999, s. 494. 
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kapitálové přiměřenosti bylo opatření ČNB z roku 2002145. Pravidla obezřetného 

podnikání v něm byla upravena pouze na individuálním základě. 

 

Dnes je kapitálová přiměřenost upravena na individuálním základě pro banky a 

na konsolidovaném základě pro konsolidační celky, jejichž součástí je banka.146 Její 

výše je stanovena na 8%. Prakticky je však kapitál neutrálním až negativním faktorem 

ratingu u většiny bank. Jen minimální počet bank dosáhl osmiprocentní hranice 

kapitálové přiměřenosti, která odpovídá plnému krytí rizik.147 Nejlepší poměr kapitálové 

přiměřenosti ve výši 9,2% splnila v polovině roku 2009 britská HSBC Holdings. 

Naopak nejhoršího poměru 2% bylo dosaženo japonskou skupinou Mizuho Financial 

Group. Hrozbou pro banky, kterým se nepodaří přiblížit se vyšší hladině kapitálové 

přiměřenosti, je snížení ratingu.148 

 

Kapitálová přiměřenost slouží k měření finančního rizika daného subjektu a 

stanovení odpovídající minimální úrovně kapitálu.149 Je vyjádřena jako poměr150 

kapitálu banky (Tier 1, Tier 2, Tier 3) vůči rizikově váženým aktivům.151 Její výše je 

8%, a to shodně pro banky i konsolidační celky, jejichž součástí je banka.152 Pokles 

kapitálové přiměřenosti banky na individuálním základě na méně než dvě třetiny 

předepsané výše má za následek uložení jednoho nebo více nápravných opatření Českou 

národní bankou, které bude významným zásahem do činnosti banky. Není vyloučena ani 

sankce nebo zavedení nucené správy nad dotčenou bankou. Pokles kapitálové 

                                                 
145 Opatření ČNB č. 2 ze dne 3. července 2002 o kapitálové přiměřenosti bank a dalších pravidel 
obezřetného podnikání na individuálním základě. 
146 Bakeš M. a kolektiv: Finanční právo. 4. aktualizované vydání. C. H. BECK, Praha, 2006, s. 677-678. 
147 Časopis Bankovnictví, měsíčník vydavatelství Economia, č. 1/2010, světové finance: Světové banky  
ve fázi navyšování kapitálu, s. 15. 
148 Časopis Bankovnictví, měsíčník vydavatelství Economia, č. 1/2010, světové finance: Světové banky  
ve fázi navyšování kapitálu, s. 15. 
149 Hindls, Holman, Hronová a kolektiv: Ekonomický slovník. 1. vydání. C. H. BECK, Praha, 2003,         
s. 177. 
150 Pro vymezení poměru, který stanoví kapitálovou přiměřenost, se používá označení CAR – capital 
assets ratio, nebo také Cooke-ratio podle Angličana P.W.Cookea, který stál v čele Basilejského výboru 
bankovního dohledu, jímž byla vypracována basilejská dohoda o kapitálu. 
151 Revenda Z.: Centrální bankovnictví. 2. rozšířené vydání. Management Press, Praha, 2001, s. 480. 
152 Bakeš M. a kolektiv: Finanční právo. 4. aktualizované vydání. C. H. BECK, Praha, 2006, s. 677-678. 
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přiměřenosti banky na individuálním základě na méně než jednu třetinu předepsané výše 

má pak za následek odejmutí bankovní licence bance ex lege. 

 

Požadavky na strukturu a výši kapitálu upravuje zákon o bankách v § 12a a násl. 

Struktura a rozložení kapitálu má splňovat požadavky zakotvené v § 12c BankZ. Výše 

kapitálu banky však zároveň nesmí poklesnout pod minimální výši základního kapitálu 

(500 miliónů Kč) podle § 4 odst. 1 BankZ. Východiskem pro stanovení výše kapitálové 

přiměřenosti je kapitál banky153, který v sobě shrnuje tři složky – Tier 1, Tier 2 a     

Tier 3, jež se dále snižují o odečitatelné položky. Tier 1, označovaný jako vlastní kapitál 

(core capital), byl poprvé definován v dohodě Basel I, v podstatě stejně upraven zůstal i 

v následující dohodě Basel II. Tier 1 je měřítkem finanční síly banky z pohledu 

regulátora154, a obsahuje splacený základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku a 

splacené emisní ážio, povinné rezervní fondy, které banka vytvořila, ostatní rezervní 

fondy vytvořené ze zisku po zdanění s výjimkou rezervních fondů účelově vytvořených, 

nerozdělený zisk banky z předchozích období po zdanění a mezitímní zisk běžného 

období zjištěný v rámci mezitímní účetní závěrky. Tyto položky se snižují o odečitatelné 

položky, kterými jsou neuhrazená ztráta banky z předchozích období, ztráta běžného 

období banky, nehmotný majetek včetně goodwillu, nabyté vlastní akcie a podíly.    

Tier 2 je pak dodatkový kapitál (supplementary capital) a obsahuje rezervy ke krytí 

ztrát až do výše 1,25% rizikově vážených aktiv bankovního portfolia a termínovaný 

podřízený dluh s původní splatností alespoň 5 let. Tier 3 je pak kapitál v podobě 

krátkodobého podřízeného dluhu (short term subordinated debt). Jde o část kapitálu 

tvořenou krátkodobým podřízeným dluhem s pevnou lhůtou splatnosti alespoň 2 roky. 

 

                                                 
153 Jílek J.: Finanční trhy a investování. Grada Publishing, Praha, 2009, s. 147; Babouček I. a kolektiv: 
Regulace činnosti bank. 2. vydání. Bankovní institut vysoká škola, a.s., Praha, 2005, s. 143–148;  
Revenda Z.: Centrální bankovnictví. 2. rozšířené vydání. Management Press, Praha, 2001, s. 481-484. 
154 Časopis Bankovnictví, měsíčník vydavatelství Economia, č. 1/2010, světové finance: Světové banky  
ve fázi navyšování kapitálu, s. 14. 
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Za účelem výpočtu kapitálové přiměřenosti jsou jednotlivá aktiva přepočítávána 

tzv. váhami rizikovosti. Riziková váha aktiv155 činí 0%, 20%, 50% a 100%. Tak 

například pohledávky bank vůči soukromému nebankovnímu sektoru mají obvykle 

rizikovou váhu 100%, naopak pohledávky vůči jiným bankám mají 20%. Všechny státy 

světa jsou pro tento účel rozděleny na státy zóny A (k nimž se řadí všechny státy tvořící 

Evropský hospodářský prostor156, všechny ostatní státy s členstvím v Organizaci        

pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, státy v úvěrovém smluvním vztahu 

s Mezinárodním měnovým fondem v rámci Všeobecné úmluvy o půjčce157) a státy zóny 

B (kam náležejí ostatní země nezahrnuté do zóny A). Konkrétní přiřazení váhy danému 

aktivu je v kompetenci instituce regulace a dohledu každé jednotlivé země. 

 

Významně tu vystupuje do popředí činnost Basilejského výboru bankovního 

dohledu a jím vytvořená Basilejská dohoda o kapitálu158. 

 

Rada bankovních regulátorů nově připravuje ukazatele kapitálové přiměřenosti, 

které by měly být známé během prvních měsíců roku 2010. Změnou procházejí pravidla 

Basel II, a očekává se změna některých složek kapitálu. Předmětem diskusí je také 

zvýšení váhy některých rizikových aktiv.159 

 

3.2.3 Úvěrová angažovanost 

 

Úvěrovou angažovaností rozumíme limity stanovené pro některé druhy úvěrů, 

dalších pohledávek a majetkových účastí bank. Jejím cílem je dostatečná diverzifikace 

bankovních obchodů mezi různé klienty za účelem omezení případné ztráty vyplývající 

                                                 
155 Revenda Z.: Centrální bankovnictví. 2. rozšířené vydání. Management Press, Praha, 2001, s. 484. 
156 EEA – European Economic Area. 
157 GAB – General Arrangement to Borrow. 
158 Blíže o Basilejské kapitálové dohodě pojednává podkapitola 2.2.2 Komunitární úprava - Basel,           
s. 40-42 této práce. 
159 Časopis Bankovnictví, měsíčník vydavatelství Economia, č. 1/2010, světové finance: Světové banky  
ve fázi navyšování kapitálu, s. 15. 
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z platební neschopnosti nebo rizika nezaplacení osobou povinnou. Zákon bankám 

stanovuje limity pohledávek vůči jednomu klientovi, skupině ekonomicky spjatých 

klientů, svým akcionářům, členům vedení, zaměstnancům, pobočkám a dceřiným 

společnostem. Basilejský výbor bankovního dohledu doporučuje hranici 25% vlastního 

a dodatkového kapitálu banky vůči jednomu klientovi. Překročení tohoto limitu má 

schvalovat centrální banka. Překročení o více než 10% podléhá oznamovací povinnosti 

vůči centrální bance.160 Od roku 2002 provádí centrální banka regulaci limitů úvěrové 

angažovanosti na individuálním i konsolidovaném základě.161 

 

3.2.4 Pravidla likvidity 

 

Pravidla likvidity162 zajišťují přiměřenost likvidity, a to prostřednictvím 

stanovení závazné struktury aktiv a pasiv včetně vazeb mezi nimi.163 Podle těchto 

pravidel je banka povinna členit aktiva a pasiva především podle data jejich splatnosti, 

stupně likvidity aktiv, zkušeností z předchozího chování vkladatelů, předpokládaného 

vývoje pasiv a velikost vkladů jednotlivých vkladatelů nebo jejich vzájemně 

propojených skupin.164 Řízení likvidity je založeno na plánování přílivu a odlivu 

peněžních prostředků v budoucnosti. Východiskem pro plánování peněžních toků (cash 

flow) je jednak vhodný informační systém, dále pak okamžité zaúčtování operací 

v účetních knihách.165 Kromě toho je důraz kladen také na samoregulaci likvidity 

každou jednotlivou bankou prostřednictvím schvalování vlastních vnitřních předpisů a 

                                                 
160 Revenda Z., Mandel M., Kodera J., Musílek P., Dvořák P., Brada J.: Peněžní ekonomie a bankovnictví. 
4. vydání. Management Press, Praha, 2005, s. 372-373. 
161 Bakeš M. a kolektiv: Finanční právo. 4. aktualizované vydání. C. H. BECK, Praha, 2006, s. 678. 
162 Definice likvidity a pojmů souvisejících popisuje podkapitola 1.3.4 Riziko likvidity, s. 30-31 této 
práce. O vymezení rozdílu mezi likviditou a solventností je blíže pojednáno v podkapitole 3.4 Působení 
centrální banky v úloze věřitele poslední instance, s. 40-42 této práce. 
163 Revenda Z., Mandel M., Kodera J., Musílek P., Dvořák P., Brada J.: Peněžní ekonomie a bankovnictví. 
4. vydání. Management Press, Praha, 2005, s. 372. 
164 Šenkýřová B. a kolektiv: Bankovnictví II, učebnice. 1. vydání. Grada Publishing, spol. s.r.o., Praha, 
1998, s.231. 
165 Cipra M. a kolektiv: Právní minimum pracovníka v bankovnictví. 3. vydání – verze 3.x.Final – 
nakladatelství DTP system, s.r.o., Praha, 1999, s. 73. 
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vytváření vlastní strategie řízení likvidity. Zákon o bankách ukládá bankám povinnost 

trvale udržovat platební schopnost v české a cizích měnách na individuálním i 

konsolidovaném základě.166 Dodržování pravidel likvidity je prioritní ve vztahu 

k hospodářskému růstu a ziskovosti banky. Pokud banka není schopna dostát svých 

závazků, ztrácí kredibilitu, což ohrožuje její existenci jako takovou.167 

 

3.2.5 Další pravidla obezřetného podnikání bank 

 

Jedná se o pravidla vymezená v zákonech i podzákonných právních předpisech 

(vyhláškách168 a opatřeních ČNB). Zákonná úprava podle § 12 BankZ stanoví 

povinnost banky postupovat při výkonu své činnosti obezřetně. To předpokládá 

zejména nepoškozování zájmů vkladatelů banky z hlediska návratnosti jejich vkladů a 

neohrožování bezpečnosti a stability banky. Ze zákona o bankách plyne také zákaz 

banky uzavírat smlouvy za nápadně nevýhodných podmínek, zejména takových, které 

banku zavazují k hospodářsky neodůvodněnému plnění nebo plnění zjevně 

neodpovídajícímu poskytované protihodnotě. Takovéto smlouvy jsou stiženy sankcí 

neplatnosti. 

 

K významným obezřetnostním pravidlům patří také klasifikace pohledávek 

bankou, jejichž pravidla jsou blíže specifikována v opatření ČNB169. Posouzení 

pohledávky z hlediska její rizikovosti umožňuje minimalizaci úvěrového rizika. Banka 

zařazuje pohledávku do některé ze dvou kategorií, rozlišuje pohledávky standardní a 

                                                 
166 Bakeš M. a kolektiv: Finanční právo. 4. aktualizované vydání. C. H. BECK, Praha, 2006, s. 683. 
167 Šenkýřová B. a kolektiv: Bankovnictví II, učebnice. 1. vydání. Grada Publishing, spol. s.r.o., Praha, 
1998, s.231. 
168 Vyhláška ČNB č. 333/2002 Sb., kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob  
na konsolidovaném základě; Vyhláška č. 347/2004 Sb., o způsobu plnění pravidel obezřetného podnikání 
a pravidel organizace vnitřního provozu investiční společnosti a investičního fondu; Vyhláška                     
č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků 
s cennými papíry. 
169 Opatření ČNB ze dne 6. listopadu 2002, kterým se stanoví pravidla pro posuzování pohledávek 
z finančních činností, tvorbu opravných položek a rezerv a pravidla pro nabývání některých druhů aktiv. 
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klasifikované. Skupina klasifikovaných pohledávek se dále člení na pohledávky 

sledované a ohrožené (nestandardní, pochybné a ztrátové).170 S klasifikovanými 

pohledávkami (sledovanými a ohroženými) souvisí tvorba opravných položek. Výše 

opravných položek, které slouží ke krytí pohledávek, vyplývá z předepsaného snížení 

nominální hodnoty klasifikovaných pohledávek. Rozhodující pro výši opravné položky 

je zařazení pohledávky podle toho, kolik dní po splatnosti pohledávky uplynulo. 

Tolerance ke splacení standardní pohledávky je maximálně 30 dní, pro klasifikované 

pohledávky uplynulo 31 a více dní po lhůtě splatnosti. Z toho dovozujeme snížení 

nominální hodnoty 0% u pohledávek standardních a 5, 20, 50 nebo dokonce 100%         

u pohledávek klasifikovaných.171 

 

Kromě toho stanoví ČNB svým opatřením172 pravidla pro nabývání některých 

druhů aktiv.173 Banka nesmí například poskytovat úvěry ani vystavovat zajišťovací 

nástroje nebo platební nástroje za účelem 

- přijetí úvěru na nákup účastnických cenných papírů nebo podílových listů 

vydané vymezenými osobami, 

- přijetí úvěru k financování nabytí podílu na vymezených osobách, který není 

ve formě cenných papírů, 

- získání podřízené pohledávky za osobou v opatření vymezenou. 

 

S problematikou obezřetnosti v bankovním podnikání souvisí bariéry tzv. 

„čínských zdí“ (chinese walls). Ty mohou spadat i do oblasti nelegálních bankovní 

praktik v případě, dojde-li ke zneužití důvěrných informací. V České republice není 

bankovnictví komerční (commercial banking) odděleno od investičního (investment 

banking). Banky jsou proto povinny oddělit organizaci, řízení a obchody každé z těchto 

oblastí. Cílem je ochrana před zneužitím informací týkajících se úvěrových obchodů 

                                                 
170 Bakeš M. a kolektiv: Finanční právo. 4. aktualizované vydání. C. H. BECK, Praha, 2006, s. 688. 
171 Revenda Z.: Centrální bankovnictví. 2. rozšířené vydání. Management Press, Praha, 2001, s. 615. 
172 Opatření ČNB č. 9/2002, kterým se stanoví pravidla pro posuzování pohledávek z finančních činností, 
tvorbu opravných položek a rezerv a pravidla pro nabývání některých druhů aktiv. 
173 Bakeš M. a kolektiv: Finanční právo. 4. aktualizované vydání. C. H. BECK, Praha, 2006, s. 685-686. 
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(uzavíraných v rámci komerčního bankovnictví) k provádění investičního 

obchodování.174 Zákon navíc požaduje samostatnou evidenci investičních obchodů      

na účet klienta, které je banka povinna provádět za podmínek pro klienta 

nejvýhodnějších. 

 

3.2.6 Povinné sdělování informací 

 

Informační povinnost bank je zakotvena v zákonech a navazujících právních 

předpisech175. U nás je tato povinnost definována zejména v zákoně o bankách 

v souvislosti s předkládáním účetních, statistických a dalších výkazů (bilance aktiv a 

pasiv, výkaz zisků a ztrát, kvalifikované majetkové účasti atd.), včetně povinnosti auditu 

a archivování dokladů o realizovaných obchodech.176 

 

Vzhledem k asymetrii informací177 v bankovním sektoru, která se vyznačuje 

nemožností drobných klientů obdržet informace potřebné pro posouzení finanční situace 

banky, zakotvuje zákon o bankách, vyhláška a opatření ČNB178 informační povinnost 

bank vůči veřejnosti. 

 

 

 

 

                                                 
174 Bakeš M. a kolektiv: Finanční právo. 4. aktualizované vydání. C. H. BECK, Praha, 2006, s. 685. 
175 Vyhláška ČNB č. 235/2008 Sb., o informačních povinnostech provozovatele vypořádacího systému a 
centrálního depozitáře cenných papírů; Opatření ČNB č. 1 ze dne 30. prosince 2003, kterým se stanoví 
minimální požadavky na uveřejňování informací bankami. 
176 Revenda Z., Mandel M., Kodera J., Musílek P., Dvořák P., Brada J.: Peněžní ekonomie a bankovnictví. 
4. vydání. Management Press, Praha, 2005, s. 373-374. 
177 Bakeš M. a kolektiv: Finanční právo. 4. aktualizované vydání. C. H. BECK, Praha, 2006, s. 690. 
178 Vyhláška ČNB č. 164/2002 Sb. ze dne 10. dubna 2002, o podmínkách přístupu k informacím 
v informační databázi ČNB (Centrální registr úvěrů); Vyhláška ČNB č. 34/2006 Sb. ze dne 26. ledna 
2006, kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance, 
které náleží do sektoru finančních institucí; Opatření ČNB č. 1/2004, kterým se stanoví minimální 
požadavky na uveřejňování informací bankami, ve znění opatření ČNB č. 9/2004. 
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3.2.7 Pravidla ochrany před nelegálními praktikami v bankovním odvětví 

 

Právní úprava v této oblasti je poměrně mladá. První právní předpisy vznikaly 

v roce 1996, a týkaly se nejprve oblasti praní špinavých peněz.179 

 

Účinnosti ochrany bankovního odvětví před nelegálními praktikami může být 

dosaženo za předpokladu spolupráce mezi jednotlivými státy a institucemi navzájem. Je 

nemožné vzhledem k atraktivitě bankovního sektoru zcela anulovat podvodná jednání, 

cílem je tedy alespoň snaha minimalizovat rizika, která s bankovním podnikáním 

souvisejí.  

 

Prvním případem zneužití jsou tzv. „insider“ obchody (důvěrné obchody, 

„obchody zasvěcených“) vyznačující se nelegálním využitím exkluzivních informací, 

které jsou jiným subjektům nedostupné.180 Neoprávněná osoba získává zpravidla          

za úplatu určitou informaci, která je jiným osobám na trhu zúčastněným neznámá. 

Spočívá v čerpání výhody pro sebe nebo pro jiného. 

 

Druhou problematikou v oblasti bankovního podnikání je praní špinavých 

peněz (money laundering). Spočívá v ukládání hotovosti, která pochází z nelegálních 

obchodů (zbraně, drogy, prostituce, herny, sázky, dostihy a další formy organizovaného 

zločinu), na anonymní účty v bankách.181 Rozdělováním původní celkové hotovosti     

na menší částky a jejich ukládáním na více účtů, bankovních i nebankovních, 

tuzemských i zahraničních, dochází k rozštěpení původní zpronevěřené částky. S růstem 

počtu účtů se snižuje šance na dohledání původního zdroje a složitele hotovosti. 

V případě přeshraničních převodů hovoříme o vývozu kapitálu. 

                                                 
179 Venclovský F., Jindra Z., Novotný J., Půlpán K., Dvořák P. a kol.: Dějiny bankovnictví v českých 
zemích. 1. vydání. Bankovní institut, a.s., Praha, 1999, s. 494. 
180 Revenda Z.: Bankovní regulace a dohled. 1. vydání. Vysoká škola ekonomická v Praze, ediční 
oddělení VŠE Praha, 2005, s. 110. 
181 Revenda Z.: Bankovní regulace a dohled. 1. vydání. Vysoká škola ekonomická v Praze, ediční 
oddělení VŠE Praha, 2005, s. 113. 
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V České republice je praní špinavých peněz upraveno zákonem č. 253/2008 Sb., 

o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu. Legalizací výnosů z trestné činnosti rozumíme podle § 3 odst. 1 citovaného 

zákona jednání sledující zakrytí nezákonného původu jakékoliv ekonomické výhody 

vyplývající z trestné činnosti, jehož cílem je vzbudit zdání, že jde o majetkový prospěch 

nabytý v souladu se zákonem. Podezřelý obchod je pak definován v § 6 odst. 1 téhož 

zákona jako obchod uskutečněný za okolností vyvolávající podezření ze snahy               

o legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo podezření, že v obchodu užité prostředky 

jsou určeny k financování terorismu, anebo jiná skutečnost, která by mohla takovému 

podezření nasvědčovat. Vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém 

vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 

a financování terorismu byla vydána Českou národní bankou na základě zmocňovacího 

ustanovení (§ 56 zákona č. 253/2008 Sb.) za účelem provedení § 21 odst. 9 zákona       

č. 253/2008 Sb. ohledně požadavků na zavedení a uplatňování systému vnitřních zásad 

některými povinnými osobami, vůči nimž ČNB vykonává dohled. V platnosti je nadále i 

opatření ČNB z roku 2003, které se vztahuje k této oblasti. 182 Novou úpravou je pak 

vyhláška ČNB z roku 2009.183 

 

Významnou nelegální praktikou jsou také defraudace (krádeže) a podvody 

členů vedení banky a majoritních akcionářů. Systém regulace a dohledu v oblasti 

selhání lidského faktoru vede k vytvoření zásad a požadavků týkajících se morální 

způsobilosti osob ve vedení banky, efektivní vnitrobankovní kontroly, systém 

odpovědnosti alespoň dvou osob současně apod. Ochrana proti těmto praktikám je 

poskytována zejména v rámci trestního práva, v oblasti bankovní práva pak může vést 

až k odejmutí bankovní licence.184 

 

                                                 
182 Opatření ČNB č. 1 ze dne 8. září 2003 k vnitřnímu řídícímu a kontrolnímu systému banky pro oblast 
předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti. 
183 Vyhláška ČNB č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci. 
184 Revenda Z.: Bankovní regulace a dohled. 1. vydání. Vysoká škola ekonomická v Praze, ediční 
oddělení VŠE Praha, 2005, s. 116. Revenda Z.: Centrální bankovnictví. 2. rozšířené vydání. Management 
Press, Praha, 2001, s. 503. 
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3.2.8 Povinné minimální rezervy 

 

Povinné minimální rezervy se řadí mezi měnové nástroje, zároveň jsou však 

základní povinností banky. ČNB stanoví bankám povinnost ukládat část svých zdrojů    

u centrální banky. Jedná se o úložky na účtech vedených u centrální banky, které mají 

sloužit jako rezerva v případě vzniku nepředpokládaných výdajů. Banky jsou omezeny 

v dispozici s těmito peněžními prostředky tím způsobem, že nemohou „volné“ 

prostředky použít k provádění bankovních obchodů či poskytování úvěrů. Výše 

povinných minimálních rezerv185 je jednotná pro všechny banky a zvyšuje se 

v závislosti na inflaci. 

 

3.3 Povinné pojištění pohledávek z vkladů (Fond pojištění vkladů) 
 

 Existence povinného pojištění 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. Kompenzuje ztráty vkladatelů 

v případě krachu banky v částečné nebo úplné výši a zvyšuje důvěryhodnost i 

konkurenceschopnost ve srovnání s nebankovními institucemi, na které se povinné 

pojištění vkladů nevztahuje.186 

 

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 (u Komerční banky, 

Všeobecné úvěrové banky, Živnostenské banky, Investiční banky, České státní 

spořitelny a Slovenské státní spořitelny). Pojištění vkladů a úroků z vkladů fyzických 

                                                 
185 Opatření ČNB č. 2 ze dne 18. dubna 2006, kterým se mění opatření České národní banky č. 2 ze dne 
23. září 2003, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků a podmínky tvorby povinných 
minimálních rezerv ve znění opatření ČNB č. 3 ze dne 13. února 2004 a opatření ČNB č. 4 ze dne          
26. dubna 2004. 
186 Pavlát V.: Centrální bankovnictví. 1. vydání. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., v edici 
EUPRESS, Praha, 2004, s. 40. 
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osob u ostatních bank včetně poboček zahraničních bank měl upravovat zvláštní zákon. 

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 roce 1997 byl tento limit zvýšen na 375 000 Kč s pojistnou náhradou 80%. Od konce 

roku 1998 na základě tzv. velké novely zákona o bankách činil limit 444 000 Kč 

s pojistnou náhradou 90% s tím, že pojištění bylo rozšířeno také na nebankovní 

právnické osoby.187 Poté byla oprávněné osobě poskytována náhrada ve výši 90% 

částky vypočtené, nejvýše však do částky 25 000 EUR pro jednu oprávněnou osobu       

u jedné banky. Současnou platnou úpravou je pak zákon č. 433/2008 Sb., který stanovil 

limit výše náhrady za pojištěné pohledávky z vkladů na 100% částky, nejvýše do částky 

50 000 EUR. Z historie Fondu lze konstatovat, že doposud bylo vyplaceno klientům 

zkrachovalých bank 25,5 mld. Kč, což se týkalo přibližně 260 000 klientů z 12 bank. 

Největším bankovním krachem byl úpadek Union banky, který se týkal               

130 000 klientů.188 

 

Pojištění pohledávek z vkladů je upraveno v části třinácté v § 41a a násl. BankZ. 

Fond pojištění vkladů (dále také „Fond“) je právnickou osobou a zapisuje se              

do obchodního rejstříku. Řízení fondu přísluší pětičlenné správní radě. Členové správní 

rady jsou jmenováni ministrem financí na funkční období pěti let, a to způsobem, že 

každý rok je jmenován jeden člen. Členové mohou být jmenováni i opakovaně. 

Investiční politika Fondu189, schvalovaná správní radou, je velmi konzervativní. 

V současnosti je portfolio Fondu složeno z 80% ze státních dluhopisů, zbylou část pak 

tvoří veřejně obchodovatelné dluhopisy bank, korporací nebo zahraničních vlád. 

 

                                                 
187 Venclovský F., Jindra Z., Novotný J., Půlpán K., Dvořák P. a kol.: Dějiny bankovnictví v českých 
zemích. 1. vydání. Bankovní institut, a.s., Praha, 1999, s. 495. 
188 Časopis Bankovnictví, měsíčník vydavatelství Economia, č. 10/2009, komerční bankovnictví: Fond 
pojištění vkladů čekají velké změny (Kadlecová R., Fond pojištění vkladů), s. 22-23. 
189 Časopis Bankovnictví, měsíčník vydavatelství Economia, č. 10/2009, komerční bankovnictví: Fond 
pojištění vkladů čekají velké změny (Kadlecová R., Fond pojištění vkladů), s. 22-23. 
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Systému pojištění pohledávek z vkladů a poskytování příspěvků v rozsahu 

stanoveném zákonem o bankách se účastní všechny banky a pobočky zahraničních bank 

na území České republiky. Ostatní pobočky zahraničních bank jsou od příspěvků         

do Fondu pojištění vkladů osvobozeny, a to v případě, že se účastní na jiném systému 

pojištění vkladů, který zaručuje oprávněným osobám nejméně stejný stupeň ochrany 

jako podle práva Evropských společenství.190 

 

Mezi hlavní zdroje Fondu řadíme příspěvky od bank, výnosy z investování 

peněžních prostředků, peněžní prostředky, které si Fond obstaral na trhu v případě, že 

jeho prostředky nepostačují k vyplacení zákonem stanovených náhrad, návratné finanční 

výpomoci a výtěžky z insolvenčních a likvidačních řízení. Fond může investovat 

peněžní prostředky pouze bezpečným způsobem v souladu se svým statutem. Povinný 

roční příspěvek banky činí 0,1% a stavební spořitelny 0,05% z průměru objemu 

pojištěných pohledávek z vkladů za předchozí rok včetně úroků. Povinnost zaplatit 

příspěvek za předchozí kalendářní rok musí být splněna nejpozději do 31. ledna běžného 

roku. V případě jeho nezaplacení informuje Fond pojištění vkladů neprodleně Českou 

národní banku. V současnosti Fond disponuje částkou přibližně 12 mld. Kč.191 

 

Na poskytnutí náhrady není právní nárok. Fond může poskytnout náhradu         

za pojištěnou pohledávku z vkladu oprávněné osobě. Předpokladem je však splnění 

podmínek stanovených zákonem o bankách, tedy písemné oznámení ČNB nebo orgánu 

bankovního dohledu domovského státu v případě pobočky zahraniční banky                   

o neschopnosti banky dostát závazkům vůči oprávněným osobám. Po vyhlášení platební 

neschopnosti banky, osloví Fond statutární orgán banky a požádá jej o předání podkladů 

k výplatě náhrad vkladů. Fond stanoví jaká data a v jaké struktuře má banka předat. 

Nezávislý auditor pak provede kontrolu předaných dat a ověří propočet náhrad.192 

                                                 
190 Plíva S., Elek Š., Liška P., Marek K.: Bankovní obchody. 1. vydání. ASPI, a.s., Praha, 2009, s. 20. 
191 Časopis Bankovnictví, měsíčník vydavatelství Economia, č. 10/2009, komerční bankovnictví: Fond 
pojištění vkladů čekají velké změny (Kadlecová R., Fond pojištění vkladů), s. 22-23. 
192 Časopis Bankovnictví, měsíčník vydavatelství Economia, č. 10/2009, komerční bankovnictví: Fond 
pojištění vkladů čekají velké změny (Kadlecová R., Fond pojištění vkladů), s. 22-23. 
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Výpočet výše náhrady upravuje § 41e BankZ. Limit výše náhrady za pojištěné 

pohledávky z vkladů je nyní stanoven na 100% částky, nejvýše v částce 50 000 EUR. 

Náhrada se vyplácí v českých korunách a přepočet zahraniční měny na české koruny 

se provede podle devizového kurzu vyhlášeného ČNB ke dni, kdy byla Fondu písemně 

sdělena skutečnost o neschopnosti banky dostát svým závazkům. Zkontrolovaná data 

jsou poté předána do banky, která byla vybrána jako výplatní místo. 

 

Směrnice Evropské komise nově upravuje lhůtu pro výplaty náhrad pojištěných 

vkladů. V současné době je tato lhůta tříměsíční, podle nové nadnárodní úpravy má dojít 

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

zahraničních bank. Navíc směrnice ukládá instituci dohledu, aby komunikovala 

s Fondem 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 1.1.2011.193 

 

 Povinné pojištění vkladů však může mít i své negativní efekty. Jde především    

o tzv. morální hazard a nepříznivý výběr. Morální hazard (moral hazard) je chováním 

ekonomických subjektů, které se zaměřuje na maximalizaci zisku, a to bez ohledu        

na další aspekty. Příkladem je situace, kdy vkladatelé ukládají své vklady u banky, která 

nabízí nejvyšší úroky z vkladů, aniž by vzali v potaz, že maximální zisk se na druhé 

straně projevuje vysokým rizikem.194 Nepříznivý výběr (adverse selection) bere 

v úvahu vstup rizikových subjektů do bankovního odvětví. Tyto rizikové subjekty 

zvyšují pravděpodobnost úpadku banky.195 Nebezpečí nepříznivého výběru lze účinně 

                                                 
193 Časopis Bankovnictví, měsíčník vydavatelství Economia, č. 10/2009, komerční bankovnictví: Fond 
pojištění vkladů čekají velké změny (Kadlecová R., Fond pojištění vkladů), s. 22-23. 
194 Pavlát V.: Centrální bankovnictví. 1. vydání. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., v edici 
EUPRESS, Praha, 2004, s. 41. 
195 Revenda Z.: Bankovní regulace a dohled. 1. vydání. Vysoká škola ekonomická v Praze, ediční 
oddělení VŠE Praha, 2005, s. 120. 
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snížit bariérami proti vstupu do bankovního odvětví, kterou je zejména požadavek       

na určitou výši základního kapitálu.196 

 

S pojištěním vkladů úzce souvisí také problematika tzv. „bankovních runů“ 

(run on a bank). Rozumí se jimi náhlé a hromadné výběry vkladů z bank. Tyto „runy“ 

mohou vyústit až v kolaps příslušné banky, a mohou dokonce vyvolat i tzv. lavinový 

efekt vůči dalším, jinak zdravým bankám. Výsledkem může být až otřes bankovního 

systému jako celku se zásadními destruktivními dopady na ekonomiku.197 

 

3.4 Působení centrální banky v úloze věřitele poslední instance 
 

Základním cílem bankovní regulace je bezpečnost, důvěryhodnost a 

efektivnost bankovního systému. Proto byl vytvořen mechanismus, který umožňuje 

záchranu ohrožené banky v situaci, kdy již sama banka není schopna získat chybějící 

peněžní prostředky na mezibankovním trhu. Úpadek banky by totiž mohl vést 

k řetězovitému úpadku dalších bank s dopadem na celou ekonomiku.  

 

Důvodem úpadku je podle pojetí profesora Revendy nedostatečná likvidita 

banky, nikoli její nesolventnost. Může nastat situace, kdy banka je již nesolventní, ale 

krátkodobě je likvidní, tedy v krátkodobém horizontu bude schopna dostát svým 

závazkům. Obecně platí, že nelikvidní bance by měla být pomoc poskytnuta (například 

formou úvěru), zatímco nesolventní banka by měla být urychleně likvidována.198    

Podle docenta Dvořáka ztotožnění likvidity z dlouhodobého hlediska a solventnosti 

                                                 
196 Revenda Z., Mandel M., Kodera J., Musílek P., Dvořák P., Brada J.: Peněžní ekonomie a bankovnictví. 
4. vydání. Management Press, Praha, 2005, s. 376. 
197 Revenda Z., Dvořák P.: Analýza systému regulace a dohledu bank v České republice (se zaměřením  
na pojištění vkladů, věřitele poslední instance a finanční deriváty). Studie 2/1997. Národohospodářský 
ústav Josefa Hlávky, Praha, 1997, s. 17. 
198 Revenda Z.: Bankovní regulace a dohled. 1. vydání. Vysoká škola ekonomická v Praze, ediční 
oddělení VŠE Praha, 2005, s. 97, 150, 155. 
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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.199 

 

Likvidita vyjadřuje schopnost dostát svým závazkům vůči klientům v kterémkoli okamžiku. 

Hovoří se o schopnosti přeměnit bankovní aktiva na hotovostní oběživo. Souvisí tedy s každodenní 

činností banky. Solventnost naproti tomu má význam v krizových situacích. Souvisí s kvalitou aktiv 

banky, zejména úvěrů. Banky při hodnocení úvěruschopnosti klientů posuzují podíl úvěru na čistém jmění 

dlužníka. Spojovacím článkem likvidity a solventnosti je pak cash flow. 

 

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). 

 

Neexistuje samostatný ukazatel, který by posuzoval likviditu a solventnost banky v jejich 

sounáležitosti. K posouzení likvidity a solventnosti banky lze však použít tzv. metodu CAMEL200. Jejím 

základem je posuzování pěti hlavních faktorů, kterými jsou Capital (kapitál), Assets (aktiva), 

Management (úroveň řízení), Earnings (výnosy) a Liquidity (likvidita). Finanční analýza je založena       

na poměrových ukazatelích Return On Equity (ROE) jako výnosnost či návratnosti vlastního kapitálu, 

Return On Assets (ROA) jako výnosnost či návratnost aktiv a Return On Sales (ROS) jako poměr čistého 

zisku a výnosů. 

 

                                                 
199 Dvořák P.: Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přepracované a rozšířené vydání. Linde Praha, a.s.,  
2005, s. 201. 
200 Revenda Z.: Bankovní regulace a dohled. 1. vydání. Vysoká škola ekonomická v Praze, ediční 
oddělení VŠE Praha, 2005, s. 156-157; Ziegler K., Žalman L., Šperl J., Mrkva J., Černý L., Lukáš V., 
Nidetzký T.: Finanční řízení bank. 1.vydání. Bankovní institut, a.s., edice Bankovnictví. Praha, 1997,      
s. 31-45. 
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Jak plyne již ze samotného názvu, centrální banka je zde v postavení poslední 

věřitelské instance (lender of last resort) vůči komerčním bankám, které se dostaly    

do závažných potíží. Centrální banka za určitých podmínek poskytne bance úvěr 

v situaci, kdy nikdo jiný bance pomoc neposkytne. Úvěr je poskytován v různé formě, 

častým je lombardní úvěr, nouzový úvěr, případně úvěr na povinné minimální rezervy. 

Kromě pomoci prostřednictvím úvěru může centrální banka poskytnout i garanci         

na vklady. Tam, kde je problémová banka nabídnuta k prodeji jinému investorovi, může 

centrální banka poskytnout nenávratné prostředky, a to přímo bance, která je ochotna 

tuto problémovou banku převzít.201 

 

3.5 Specifika regulace v pojišťovnictví (vnitřní kontrolní a řídící systém) 
 

Hlavními motivy pro založení vnitřního kontrolního a řídícího systému byla 

směrnice Solvency II a zákon o pojišťovnictví. Jejich obsahem jsou požadavky            

na systém vnitřního řízení a kontrol prováděný lokálními regulátory. Koncepce 

Solvency II je rámcem platným v celé Evropské unii. Jistou asymetrii může přinášet 

překrývání lokální a nadnárodní regulace. Většina pojišťoven, které působí na území 

České republiky, jsou totiž členy pojistných nebo finančních skupin, které působí 

v rámci evropských zemí, a mají tedy jednotný rámec vnitřní metodiky podléhající 

řízení mateřské organizace.202 

 

Systému řízení společnosti se věnuje článek 45 směrnice Solvency II. Součástí 

systému řízení pojišťoven jsou čtyři hlavní složky: řízení rizik, vnitřní kontrolní a řídící 

systém, interní audit a aktuárská funkce203 Výbor evropských dohledů v pojišťovnictví a 

zaměstnaneckém penzijním pojištění definoval cíle vnitřního kontrolního a řídícího 

systému těmito zásadami: 

                                                 
201 Pavlát V.: Centrální bankovnictví. 1. vydání. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., v edici 
EUPRESS, Praha, 2004, s. 42. 
202 Časopis Bankovnictví, měsíčník vydavatelství Economia, č. 2/2009, pojišťovnictví: Vnitřní kontrolní a 
řídící systémy v pojišťovnách (Kalous R., PriceWaterhouseCoopers), s. 30-31. 
203 Aktuárská funkce se uplatňuje při tvorbě produktů, při stanovení výše rezerv nebo fair value apod. 
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- účinný a výkonný provoz společnosti, 

- dostupnost a spolehlivost informací, 

- odpovídající řízení rizik, 

- obezřetný přístup k podnikání, 

- efektivní řízení rizik, 

- compliance204. 

Definování strategie, zavedení a udržení systému vnitřního řízení a kontroly, stejně tak 

jako převzetí odpovědnosti náleží managementu.205 

 

4 NÁSTROJE DOHLEDU 
 

Bankovní dohled206 spočívá v kontrole nad dodržováním výše uvedených 

pravidel regulace.207 Činnost dohlížejícího orgánu spočívá v prověřování dodržování 

platných zákonů, předpisů a pravidel stanovených regulátorem, v jejich prosazování a 

donucování k jejich splnění, a v udělování sankcí v případě jejich neplnění.208 

 

Bankovní dohled lze provádět pouze za předpokladu splnění zákonem 

stanovených požadavků na bankovní tajemství a povinnost mlčenlivosti, které jsou 

jistým protipólem k povinnému sdělování informací. V § 38 BankZ je zakotveno, že: 

„Na všechny bankovní obchody, peněžní služby bank, včetně stavů na účtech depozit, se 

vztahuje bankovní tajemství.“. Jde o obecnou povinnost, která se vyskytuje napříč 

současnou úpravou, a koresponduje také s ochranou osobních údajů.209 Povinnost 

mlčenlivosti ukládá zákon o bankách všem osobám vykonávajícím bankovní dohled, 

                                                 
204 V oblasti compliance má management povinnost zaručit trvalý soulad s právním, regulatorním a 
administrativním rámcem. 
205 Časopis Bankovnictví, měsíčník vydavatelství Economia, č. 2/2009, pojišťovnictví: Vnitřní kontrolní a 
řídící systémy v pojišťovnách (Kalous R., PriceWaterhouseCoopers), s. 30-31. 
206 V zahraničních zdrojích bývá označován jako „Supervision“. 
207 Revenda Z.: Centrální bankovnictví. 2. rozšířené vydání. Management Press, Praha, 2001, s. 122. 
208 Pavlát V.: Centrální bankovnictví. 1. vydání. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., v edici 
EUPRESS, Praha, 2004, s. 75. 
209 Půlpánová, S.: Komerční bankovnictví v České republice. 1. vydání. VŠE v Praze, nakladatelství 
Oeconomica – Praha 2007, s. 131. 
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osobám provádějícím nucenou správu, a dále je podobný požadavek vztažen                

na zaměstnance banky a členy dozorčí rady. § 25a definuje případy porušení povinnosti 

mlčenlivosti.210 

 

Dohled nad bankovním systémem v České republice provádí Česká národní 

banka. Je jedinou institucí dohledu u nás. V jejím rámci je organizována Sekce 

bankovního dohledu. 

 

Jistou obavu přinesla dohoda ministrů financí Evropské unie211 (dále také 

„EU“) ohledně reformy dohledu nad jednotlivými finančními institucemi v EU. Dohled 

má být založen na třech nových institucích jakožto novém systému finančních 

dohlížitelů, které před nedávnem navrhla Evropská komise. Tři nové unijní orgány mají 

vzniknout z již fungujících výborů EU, a výkon dohledu má být prováděn samostatně 

nad bankami, pojišťovnami a penzijními fondy. Návrh, který schválili ministři financí 

EU, je více obecný než ten, který byl původně navrhován. Závažným bodem k diskuzi 

byla například 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 

obecná úprava, že nové dohledové unijní orgány nebudou vydávat rozhodnutí týkající se 

konkrétních finančních institucí v případě sporu či krize mezi národními dohledovými 

orgány. V současnosti existují 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. 

 

                                                 
210 Půlpánová, S.: Komerční bankovnictví v České republice. 1. vydání. VŠE v Praze, nakladatelství 
Oeconomica – Praha 2007, s. 133. 
211 Časopis Bankovnictví, měsíčník vydavatelství Economia, č. 12/2009, spektrum: EU se dohodla          
na reformě dohledu nad finančními domy, s. 6. 
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4.1 Dohled na dálku a dohlídky na místě 
 

Z hlediska způsobů, jakým je dohled vykonáván, rozlišujeme dohled na dálku a 

dohlídky na místě. Dohled na dálku (tzv. off-site examinations) převládá u nás, a dále 

například v Německu či Velké Británii. Centrální banky prověřují a vyhodnocují údaje, 

hlášení, finanční výkazy a jiné dostupné informace o bance, které jsou pravidelně 

zasílány orgánům dohledu. Forma dohlídky na místě (tzv. on-site examinations) je 

typická pro USA. Představuje prověrky přímo v dané finanční instituci. Centrální banky 

tak získávají a prověřují potřebné informace fyzickou kontrolou z účetních výkazů.212 

 

4.1.1 Dohled na dálku 

 

Dohled na dálku213 pravidelně monitoruje činnost jednotlivých bank, kontroluje 

dodržování pravidel obezřetného chování bank a ukládá nápravná opatření v případě 

zjištěných nedostatků. 

 

Zdroji dohledu na dálku jsou zejména informace dostupné z pravidelných 

zpráv banky, (například pravidelné výkazy a hlášení, výsledky externího auditu účetní 

závěrky, výsledky dohlídky na místě), dále pak informace získané od ostatních 

regulátorů, tuzemských i zahraničních nebo informace z médií. 

 

Za účelem standardizace způsobů zpracovávání získaných údajů byly vytvořeny 

automatizované informační systémy, které umožňují jednotné zpracování výstupů a 

rychlý přehled o finanční situaci každé jednotlivé banky. 

 

                                                 
212 Pavlát V.: Centrální bankovnictví. 1. vydání. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., v edici 
EUPRESS, Praha, 2004, s. 77. 
213 Pavlát V.: Centrální bankovnictví. 1. vydání. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., v edici 
EUPRESS, Praha, 2004, s. 77. 
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Zákon o bankách ukládá bance v § 22, aby zajistila ověření svého řídícího a 

kontrolního systému auditorem podle písm. b), přičemž banka je povinna zajistit 

přehled provedených vnitřních kontrol, které se tohoto ověření týkají. Poté banka 

předloží tyto zprávy ve stanovených lhůtách České národní bance. Podle § 22 odst. 3 

BankZ může ČNB tento požadavek na ověření systémů prominout nebo omezit pouze 

na některé jeho součásti, což sdělí bance do 30. dubna příslušného kalendářního roku. 

 

Spolupráce se zahraničními regulátory se odvíjí od dohod,                           

tzv. „Memorandum of Understanding“, které vymezují základní pravidla spolupráce 

banky s orgány dohledu. 

 

V souvislosti s celosvětovou finanční krizí se dohled na dálku v současné době 

intenzivněji zaměřuje na dopady vývoje na finančních trzích do hospodaření 

tuzemských finančních institucí. Provádí se především detailnější analýza portfolia 

dohlížených institucí a zjišťuje se jejich angažovanost vůči rizikovým subjektům nebo 

instrumentům. Velkou pozornost věnuje orgán dohledu také likviditě klíčových 

finančních institucí a intenzivní komunikaci mezi orgánem dohledu a dohlíženými 

institucemi. Problémem se jeví skutečnost, že informace obsažené v pravidelných 

hlášeních nejsou vždy pro účely výkonu dohledu nad finančním trhem dostatečné, 

jelikož zachycují především minulé události. Finanční trh se vyznačuje rychlým 

rozvojem, což vyžaduje předávání informací mezi subjekty zúčastněnými za účelem 

komunikace ve věci aktuální situace, výhledu do budoucnosti, strategie či záměru. 214 

 

4.1.2 Dohlídky na místě 

 

V rámci dohledové činnosti na místě se dohlížející orgán zabývá řadou dalších 

významných oblastí, jako je řízení a kontrola úvěrového rizika (včetně rizika 

                                                 
214 Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem, 2008, Česká národní banka, s. 39. 
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souvisejícího s obchodováním banky na finančních trzích) a tržního rizika (úrokové, 

akciové, měnové a komoditní), účinnost vnitřního kontrolního a řídícího systému 

(tedy oblast řízení a správy společnosti, zajištění funkce „compliance“, který ověřuje, 

zda činnost banky je v souladu s platnými předpisy, fungování interního auditu) a rizika 

spojená s informačními systémy a technologiemi.215 

 

Výsledkem dohlídky je protokol, který je s bankou projednán, a proti jehož 

závěrům může banka podat rozklad k bankovní radě ČNB. Česká národní banka vytváří 

dohlédací týmy, které se specializují na čtyři konkrétní oblasti: 

1) řízení úvěrového rizika, 

2) řízení tržního rizika, 

3) informační systémy, 

4) vnitřní řídící a kontrolní systém banky. 216 

 

V současné době převládá bankovní dohled formou prověrek přímo na místě 

finanční instituce, a to i přesto, že se jedná o časově i finančně značně náročný výkon. 

Jde totiž o nejpodrobnější a nejvěrohodnější údaje, které lze získat o konkrétní situaci 

banky. K realizaci dochází za přítomnosti značné části personálu, kteří musí umožnit 

přístup do svých systémových databází. Komplexní dohlídku uskutečňuje ČNB 

v pravidelných intervalech 1 – 3 roky v každé bance, a tento proces trvá kolem 6 týdnů. 

V jejím rámci jsou prováděny dílčí dohlídky, které se zaměřují na jednotlivé oblasti 

bankovní činnosti.217 

 

 

                                                 
215 Pavlát V.: Centrální bankovnictví. 1. vydání. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., v edici 
EUPRESS, Praha, 2004, s. 78. 
216 Půlpánová, S.: Komerční bankovnictví v České republice. 1. vydání. VŠE v Praze, nakladatelství 
Oeconomica – Praha 2007, s. 172–175, 133–135, 122. 
217 Půlpánová, S.: Komerční bankovnictví v České republice. 1. vydání. VŠE v Praze, nakladatelství 
Oeconomica – Praha 2007, s. 173-174. 
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4.2 Právní předpisy upravující problematiku bankovního dohledu 
 

Dohled na dálku se uskutečňuje v souladu s § 25 BankZ a § 44 a násl. ZČNB. 

Podle ustanovení § 25 BankZ podléhá činnost bank včetně jejich poboček působících  

na území cizího státu bankovnímu dohledu vykonávanému ČNB, včetně kontrol          

na místě. Činnost poboček zahraničních bank podléhá dohledu země sídla zahraniční 

banky a v rozsahu stanoveném zákonem bankovnímu dohledu vykonávanému ČNB. 

Činnost konsolidačních celků, jejichž součástí je banka, podléhá bankovnímu dohledu 

na konsolidovaném základě vykonávanému ČNB včetně kontrol na místě, pokud zákon 

nestanoví jinak. Kromě toho platí pro všechny osoby provádějící bankovní dohled 

povinnost mlčenlivosti o všech údajích získaných v souvislosti s výkonem svého 

povolání, zaměstnání nebo funkce. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení povolání, 

zaměstnání nebo funkce.218 Podle § 44 ZČNB vykonává ČNB dohled nad vymezenými 

subjekty finančního trhu (např. bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, obchodníky 

s cennými papíry, pojišťovnami, penzijními fondy), platebními systémy (zejména jeho 

bezpečným, spolehlivým a efektivním fungováním), činností jiných osob, které mají 

povolení podle zvláštních právních předpisů. Dohled centrální banky zahrnuje 

rozhodování o udělení licence nebo povolení nebo souhlasu, kontrolu dodržování 

podmínek, kontrolu dodržování zákonů, je-li k tomu centrální banka zákonem 

zmocněna, získávání informací potřebných pro výkon dohledu, ukládání opatření 

k nápravě a sankcí, řízení o správních deliktech a přestupcích. Dohlídka na místě se 

řídí částí třetí (§ 8 a násl.) zákona o státní kontrole219 

 

 

 

                                                 
218 Dvořák P.: Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přepracované a rozšířené vydání. Linde Praha, a.s., 
2005, s. 195-196. 
219 Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů; 
http://www.asociaceautoskol.cz/admin/files/File/Zakony/1991-552-o-statni-kontrole.pdf 
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4.3 Nástroje bankovního dohledu 
 

Nástroje bankovního dohledu jsou dvojího charakteru. Za prvé jde o oprávnění 

regulátora požadovat a ověřovat informace, které jsou nezbytné ke kontrole dodržování 

určených pravidel, naproti tomu pak povinnost banky takové informace poskytnout.    

Za druhé je to možnost regulatorního orgánu vynucovat dodržování stanovených 

pravidel, a v případě porušení ukládat sankce a opatření za účelem dosažení optimálního 

stavu.220 Informační povinnost bank a poboček zahraničních bank je zakotvena              

v § 24 BankZ. Týká se jejich povinnosti vypracovat a předkládat České národní bance 

informace a podklady, doklady a jiné materiály potřebné pro výkon dohledu. Obsah, 

forma, lhůty a způsob předkládání stanoví ČNB vyhláškou. § 24 BankZ je blíže 

konkretizován „Opatřením České národní banky č. 1 ze dne 30. prosince 2003, kterým 

se stanoví minimální požadavky na uveřejňování informací bankami“. Podle § 41    

odst. 2 ZČNB vyžaduje centrální banka k zabezpečení svých úkolů potřebné informace 

a podklady od bank, poboček zahraničních bank, jiných finančních institucí a dalších 

osob podléhajících jejímu dohledu nebo náležejících do sektoru finančních institucí a 

disponujících potřebnými informacemi. 

 

Sekce bankovního dohledu České národní banky vykonává činnosti v oblasti 

bankovního dohledu. Mezi její hlavní cíle221 patří: 

- posuzování žádostí o povolení působit jako banka, 

- posuzování podílu zahraničních subjektů na kapitálu banky a možnosti 

slučování či rozdělování bank, 

- posuzování případného snížení základního kapitálu a převody podílů, 

- příjem a analýza účetních výkazů bank, 

- spolupráce při vypracování zákonů v oblasti bankovnictví, 

- spolupráce s externími auditory při bankovním dohledu, 

                                                 
220 Dvořák P.: Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přepracované a rozšířené vydání. Linde Praha, a.s., 
2005, s. 154. 
221 Venclovský F., Jindra Z., Novotný J., Půlpán K., Dvořák P. a kol.: Dějiny bankovnictví v českých 
zemích. 1. vydání. Bankovní institut, a.s., Praha, 1999, s. 495-496. 
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- zkoumání rizik bankovního podnikání, 

- ochrana klientů bank před nelegálními bankovními praktikami (v této oblasti 

spolupracuje s Ministerstvem financí). 

 

4.4 Kompetence centrální banky v oblasti dohledu 
 

Na závěr dohledového postupu mohou být přijata nápravná opatření a řízený 

výstup z bankovního sektoru v případě, že jde o subjekt, u něhož nelze dosáhnout 

optimalizace, a vyvedení ze sektoru se tudíž jeví jako nejlepší řešení. Mezi takové 

postupy centrální banky řadíme: 

- opatření k nápravě, 

- nucenou správu, 

- likvidaci banky a 

- odnětí licence. 

 

Řešení nedostatků v činnosti banky nebo pobočky zahraniční banky222 

vymezuje podrobně část sedmá (§ 26 a násl.) zákona o bankách. ČNB je oprávněna       

podle povahy zjištěného nedostatku přistoupit k následujícím opatřením: 

- vyžadovat zjednání nápravy (omezení/ukončení nepovolených činností, 

výměna osob ve vedení banky nebo dozorčí radě, vytvoření odpovídající 

výše opravných položek a rezerv, snížení základního kapitálu, použití zisku 

přednostně k doplnění rezervních fondů nebo ke zvýšení základního 

kapitálu), 

- změnit licenci (omezením/vyloučením některých činností v ní uvedených), 

- nařídit mimořádný audit na náklady banky nebo pobočky zahraniční 

banky, 

- zavést nucenou správu, 

- uložit pokutu do 50 miliónů Kč, 

                                                 
222 Nedostatky v činnosti jsou vymezeny v § 26 odst. 3 BankZ. 
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- snížit základní kapitál banky za účelem úhrady ztráty o částku odpovídající 

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

ztráta přesahuje 20% vlastního kapitálu banky, 

- zakázat nebo omezit provádění operací s osobami, které jsou spjaty úzkým 

propojením s bankou, nebo které jsou součástí stejného konsolidačního celku 

jako banka nebo mají k bance zvláštní vztah, 

- požadovat zvýšení kapitálu nad určitou úroveň. 

 

Výše uvedená opatření k nápravě lze členit na sankce finanční (např. pokuty), 

personální (např. odvolání funkcionářů banky), správní (např. zúžení nebo odnětí 

licence) a trestní (např. podání trestního oznámení). Rozlišujeme funkci sankce           

ve dvojím smyslu, ve funkci preventivní je to snaha předejít nedodržování platných 

předpisů, funkce represivní pak směřuje vůči osobám, které nedodržením platných 

předpisů umožnily poškození klientů bank nebo způsobily jiné škody.223 

 

4.4.1 Opatření k nápravě 

 

Jde o postupy224, kterými instituce dohledu reaguje na nedostatky v činnosti 

banky. ČNB rozhoduje o uložení opatření k nápravě ve správním řízení. Proti tomuto 

rozhodnutí může banka podat rozklad, který zpravidla nemá odkladný účinek (to neplatí 

pro uložení pokuty). O rozkladu rozhoduje bankovní rada ČNB. Proti pravomocnému 

rozhodnutí lze podat správní žalobu podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád 

správní.225 

 

                                                 
223 Pavlát V.: Centrální bankovnictví. 1. vydání. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., v edici 
EUPRESS, Praha, 2004, s. 79. 
224 Část sedmá (§ 26 a násl.) zákona o bankách. 
225 Plíva S., Elek Š., Liška P., Marek K.: Bankovní obchody. 1. vydání. ASPI, a.s., Praha, 2009, s. 18. 
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Podle § 46 ZČNB banka, která porušila pravidla definovaná v zákonech, jiných 

právních předpisech nebo opatřeních vydaných ČNB, je povinna od nesprávného 

postupu upustit nebo ukončit svou činnost. ČNB zasahuje vždy v situacích, kdy došlo k: 

- porušení podmínek stanovených v licenci, 

- nedostatečnému vytvoření opravných položek a rezerv, jež nepostačují 

k pokrytí rizik, 

- poklesu kapitálu (kapitálové přiměřenosti) pod minimální stanovenou 

úroveň. 

 

Pokud ČNB zjistí nedostatky v činnosti banky nebo pobočky zahraniční banky, 

je ze zákona oprávněna činit opatření k nápravě a ukládat pokuty. Takovým zjednáním 

nápravy bude v prvé řadě omezení nebo ukončení některých činností, obchodů, 

operací, dále omezení distribuční sítě a obchodních míst, výměna osob ve vedení banky 

nebo členů dozorčí rady banky. Dalšími z možností nápravy je také uvedení postupů   

do souladu se zákonem o bankách, vytvoření odpovídající výše opravných položek a 

rezerv, udržování kapitálu nad minimální úrovní (500 miliónů Kč dle § 12a odst.1             

ve spojení s § 4 odst. 1 BankZ), eventuálně jeho zvýšení nad minimální úroveň 

stanovenou v § 12a, snížení základního kapitálu ve stanoveném rozsahu, a použití zisku 

po zdanění přednostně k doplnění rezervních fondů nebo ke zvýšení základního 

kapitálu. Druhou možností uložení opatření k nápravě je změna licence vyloučením 

nebo omezením některých činností v ní uvedených. Silnějším opatřením pak bude 

nařízení mimořádného auditu na náklady banky nebo pobočky zahraniční banky, nebo 

dokonce zavedení nucené správy (které však nelze provést vůči pobočce zahraniční 

banky). ČNB má také možnost uložit pokutu do 50 miliónů Kč. Dalším druhem opatření 

k nápravě je snížení základního kapitálu banky za účelem úhrady ztráty (nelze provést 

vůči pobočce zahraniční banky), přesahuje-li ztráta 20% vlastního kapitálu banky. ČNB 

může zakázat nebo omezit provádění operací s osobami, které jsou spjaty úzkým 
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propojením226 s bankou, nebo které jsou součástí stejného konsolidačního celku jako 

banka, nebo mají k bance zvláštní vztah227. 

 

4.4.2 Nucená správa 

 

Nucenou správu228 může ČNB zavést (podle § 30 odst. 1 BankZ) za situace, kdy 

nedostatky v činnosti banky ohrožují stabilitu bankovního systému a akcionáři neučinili 

potřebné kroky k odstranění těchto nedostatků. 

 

Výkon nucené správy zaměstnancem ČNB je zakotven v části deváté                 

(§ 27 a násl.) zákona o bankách. ČNB je povinna vyžádat si stanovisko Ministerstva 

financí ČR k zavedení nucené správy. Vydává se rozhodnutí o zavedení nucené správy, 

jehož obsahem jsou jednak důvody zavedení nucené správy, dále jméno, příjmení a 

rodné číslo správce a jeho zástupce, a dále případné omezení nebo zákaz přijímání 

vkladů, poskytování úvěrů nebo jiných činností. Správce a jeho zástupce jmenuje a 

odvolává bankovní rada ČNB, která stanoví výši odměny za výkon nucené správy. 

Správce i jeho zástupce jsou zaměstnanci ČNB. Správce má postavení statutárního 

orgánu, svolává valnou hromadu, a má právo se jí zúčastnit. O věcech, které spadají    

do působnosti valné hromady rozhoduje správce s předchozím souhlasem ČNB. 

Okamžikem doručení písemného vyhotovení rozhodnutí o zavedení nucené správy se 

pozastavuje výkon funkce všech orgánů banky, s výjimkou možnosti podat opravné 

prostředky proti zavedení nucené správy. Rozhodnutí nabývá účinnosti vůči každému 

okamžikem doručení. 

                                                 
226 Úzké propojení je definováno jako vztah mezi dvěmi či více osobami, ovládanými další osobou, vztah 
dvou či více osob, z nichž jedna je ovládající osobou, vztah mezi dvěma či více osobami, kdy jedna má na 
druhé podíl na základním kapitálu/hlasovacích právech alespoň 20%. 
227 Osobami se zvláštním vztahem k bance jsou podle § 19 BankZ: členové statutárního orgánu a vedoucí 
zaměstnanci banky, členové dozorčí rady banky, osoby mající kontrolu nad bankou, osoby blízké členům 
statutárního orgánu, dozorčí rady, vedoucím zaměstnancům banky, právnické osoby s kvalifikovanou 
účastí některých výše uvedených osob, osoby s kvalifikovanou účastí na bance, členové bankovní rady 
ČNB, osoby, nad kterými má banka kontrolu. 
228 Část devátá (§ 27 a násl.) zákona o bankách. 
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Nucená správa se zapisuje podle § 31 BankZ do obchodního rejstříku                 

(s odkazem na ustanovení § 27 a násl. ObchZ). Návrhy na zápisy ohledně nucené správy 

podává ČNB. Soud je povinen ve věci rozhodnout do 3 dnů od doručení. 

 

Během nucené správy může ČNB poskytnout bance finanční pomoc k odstranění 

dočasného nedostatku likvidity. Nárok na vrácení poskytnuté finanční pomoci má 

přednost před všemi ostatními závazky banky. 

 

Nucená správa končí (dle § 33 BankZ) doručením rozhodnutí ČNB o skončení 

nucené správy, jmenováním likvidátora, prohlášením konkurzu nebo uplynutím           

24 měsíců od zavedení nucené správy. Nucená správa nekončí odnětím licence bance. 

 

4.4.3 Likvidace banky 

 

Úprava likvidace banky229 je shrnuta v části jedenácté (§ 36) zákona o bankách. 

Pouze ČNB může podat návrh na jmenování likvidátora, a také jen ona je oprávněna 

podat návrh na odvolání likvidátora a jmenování likvidátora nového. Dále je centrální 

banka oprávněna podat návrh na zrušení akciové společnosti, pokud byla bance odňata 

licence. Soud rozhodne o návrhu České národní banky do 24 hodin od podání návrhu. 

 

Osoba likvidátora a jeho činnost jsou upraveny v § 36 BankZ. Zákon o bankách 

definuje likvidátora pozitivně i negativně. Likvidátorem může být fyzická i právnická 

osoba. Likvidátorem naopak nesmí být osoba se zvláštním vztahem k bance, která je 

nebo v posledních pěti letech byla auditorem banky, nebo se na auditu v bance 

jakýmkoli způsobem podílela. 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 

                                                 
229 Část jedenáctá (§ 36 a násl.) zákona o bankách. 
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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. 

 

4.4.4 Odnětí licence 

 

Část desátá zákona o bankách v §§ 34 a 35 upravuje odnětí licence.             

Česká národní banka licenci odejme v případě, že přetrvávají závažné nedostatky 

v činnosti banky nebo pobočky zahraniční banky anebo při úpadku banky. Tomuto 

opatření nemusí předcházet zavedení nucené správy. Licence může být dále odňata, 

jestliže banka nebo pobočka zahraniční banky nezahájila činnost do 12 měsíců ode dne 

udělení licence nebo jestliže po dobu 6 měsíců nepřijímá vklady od veřejnosti nebo 

neposkytuje úvěry, anebo pokud licence byla získána na základě nepravdivých údajů 

uvedených v žádosti. ČNB je povinna licenci odejmout, jestliže zjistí, že kapitál banky 

na individuálním základě je menší než jedna třetina součtu jejích jednotlivých 

kapitálových požadavků. 

 

Rozhodnutí o odnětí licence se zveřejní v Obchodním věstníku, a u pobočky 

zahraniční banky se navíc oznámí orgánu pověřenému bankovním dohledem 

v příslušném státě. Ode dne právní moci rozhodnutí o odnětí licence nesmí dotčená 

právnická osoba přijímat vklady, poskytovat úvěry, ani provozovat další činnosti. 

Výjimkou jsou jen činnosti nezbytné k vypořádání jejích pohledávek a závazků. 

Právnická osoba je považována za banku až do okamžiku vypořádání těchto pohledávek 

a závazků. 
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4.5 Bankovní dohled na konsolidovaném základě 
 

Bankovní dohled na konsolidovaném základě je upraven v zákoně o bankách 

v části osmé. Podle § 26d BankZ jsou pro banky v České republice pro účely dohledu  

na konsolidovaném základě blíže definovány konsolidační celky, ovládající banka, 

finanční holdingová osoba, smíšená holdingová osoba, skupina ovládající banky, 

skupina finanční holdingové osoby, skupina smíšené holdingové osoby, přidružená 

osoba atd.230 

 

Konsolidovaný dohled je obecným přístupem bankovního dohledu, který se 

zaměřuje na určení síly celé skupiny, tj. bere v úvahu rizika, která mohou ovlivnit 

banku, bez ohledu na to, zda tato rizika jsou v účetnictví banky nebo jiné společnosti   

ze skupiny. V tomto smyslu mají banky obvykle povinnost uhradit ztráty všech 

subjektů, které jsou pod jejich kontrolou.231 

 

Prováděním bankovního dohledu na konsolidovaném základě chápeme sledování 

a regulaci rizik u konsolidačních celků, jejichž součástí je banka. Cílem je omezení 

rizik, kterým je banka vystavena v důsledku její účasti v konsolidačním celku. 

Z ustanovení zákona o bankách plyne povinnost ovládajících osob, jejichž 

konsolidační celky podléhají bankovnímu dohledu, dodržovat pravidla obezřetného 

podnikání, povinnost předem oznámit České národní bance auditory a auditorské 

společnosti, které provedou audit osob zahrnutých v konsolidačním celku a povinnost 

zajistit audit informací předávaných orgánu bankovního dohledu na konsolidovaném 

základě. Osoby zahrnuté do konsolidačního celku pak mají povinnost dodržovat 

pravidla obezřetného podnikání a poskytovat České národní bance přímo nebo 

prostřednictvím ovládající osoby veškeré informace nutné pro účely bankovního 

dohledu.232 

                                                 
230 Jílek J.: Finanční trhy a investování. 1. vydání. Grada Publishing, Praha, 2009, s. 150. 
231 Jílek J.: Finanční rizika. 1. vydání. Grada Publishing, Praha, 2000, s. 450. 
232 Dvořák P.: Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přepracované a rozšířené vydání. Linde Praha, a.s., 
2005, s. 197. 
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Dohled na konsolidovaném základě není však dohledem nad jednotlivými 

osobami zahrnutými do konsolidačního celku a nenahrazuje ani výkon dohledu            

na individuálním základě. Výkon dohledu na konsolidovaném základě provádí ČNB    

ve spolupráci se zahraničními orgány dohledu na základě výměny informací mezi těmito 

orgány. ČNB může v rámci své dohledové činnosti na konsolidovaném základě 

provádět kontroly na místě v osobách zahrnutých do konsolidačního celku nebo požádat 

o její provedení příslušný orgán dohledu. ČNB má informační povinnost                    

vůči příslušným orgánům dohledu nad kontrolovanou osobou ohledně informací 

týkajících se zahájení, účelu a výsledcích kontroly na místě. Osoby zahrnuté                

do konsolidačního celku mají povinnost poskytnout ČNB potřebnou součinnost a 

umožnit jí tak provedení kontroly.233 

 

4.5.1 Finanční konglomeráty 

 

Finanční konglomeráty (financial conglomerates) jsou velké finanční skupiny, 

které vznikají na finančních trzích. Orgány regulace a dohledu musí na činnost 

finančních konglomerátů reagovat, protože jejich eventuální finanční potíže mohou 

vážně destabilizovat finanční systém a poškodit vkladatele, pojištěnce a investory. 234 

Časté komplikace vznikají s tím, že mnohé korporace tohoto typu působí dnes 

„globálně“, avšak regulovány jsou „lokálně“. Proto je potřeba tvorby a prosazování 

mezinárodních standardů regulace a dohledu a potřeba mezinárodní spolupráce            

na základě výměny informací mezi orgány dohledu jednotlivých zemí stále 

naléhavější.235 

 

                                                 
233 Jílek J.: Finanční trhy a investování. 1. vydání. GRADA Publishing, Praha, 2009, s. 150. 
234 Jílek J.: Finanční trhy a investování. 1. vydání. GRADA Publishing, Praha, 2009, s. 184-185. 
235 Pavlát V., Kubíček A.: Regulace a dozor nad kapitálovými trhy. 1. vydání. Vysoká škola finanční a 
správní, o.p.s., Praha, 2004, s. 40. 
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Typem finančních konglomerátů jsou také bankovní holdingové společnosti, 

které jsou vlastněny několika různými společnostmi, z nichž alespoň jedna je banka.236 

Jedná se o konsolidační celky ve smyslu § 66 ObchZ, složené z osob ovládaných, 

ovládajících a přidružených.237 

 

Právní úprava finančních konglomerátů v České republice vychází              

ze směrnice o finančních konglomerátech, která byla do českého práva převzata 

zákonem č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními 

družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými 

papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon          

o finančních konglomerátech). Doplňkový dohled se zaměřuje na sledování a regulaci 

rizik na úrovni finančního konglomerátu. Nezbytným předpokladem doplňkového 

dohledu je již existující výkon dohledu na konsolidovaném základě nad bankami a 

pojišťovnami. Podle § 26d odst. 4 BankZ byli z dohledu nad konsolidačním celkem 

vyjmuti obchodníci s cennými papíry, kteří nejsou uvedení v § 8a odst. 1 až 3 ZPKT. 

Hlediskem tu bude splnění požadavků na počáteční kapitál obchodníka s cennými 

papíry. Doplňkový dohled však nemá nahrazovat výkon dohledu nad regulovanými 

osobami na individuálním a konsolidovaném základě podle zvláštních právních 

předpisů. Doplňkový dohled nezakládá ani nenahrazuje dohled nad jednotlivými 

regulovanými osobami se sídlem nebo bydlištěm na území třetí země, smíšenými 

finančními holdingovými osobami zahrnutými do finančního konglomerátu a 

neregulovanými osobami. Účinný výkon doplňkového dohledu a spolupráce             

mezi orgány dohledu je zajištěna ustanovením koordinátora z orgánů dohledu.238 

 

 

                                                 
236 Revenda Z.: Bankovní regulace a dohled. 1. vydání. Vysoká škola ekonomická v Praze, ediční 
oddělení VŠE Praha, 1995, s. 173. 
237 Bakeš M. a kolektiv: Finanční právo. 4. aktualizované vydání. C. H. BECK, Praha, 2006, s. 53. 
238 Jílek J.: Finanční trhy a investování. 1. vydání. Grada Publishing, Praha, 2009, s. 186-188. 
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4.6 Externí audit 
 

Důležitou roli vedle bankovních supervizorů (pracovníků dohledu) mají externí 

auditoři. Jejich hlavním cílem je prověření pravdivosti, správnosti a úplnosti („true and 

fair“) bankovních výkazů.239 

 

Za tímto účelem vykonávají svou činnost externí auditorské firmy. Mezi 

nejznámější patří firmy původní tzv. „velké šestky“: Arthur Andersen, Delloite & 

Touche, Ernst & Young, KPMG a PricewaterhouseCoopers240. Externí auditorské firmy 

ověřují účetní závěrku a výroční zprávu a úplnost, správnost a průkaznost vedení 

účetnictví banky. Vyjadřují se také k úrovni řízení rizik bankou. Konečnou odpovědnost 

za komplexnost a správnost informací nese vždy vedení banky. Zprávy o auditu jsou 

k dispozici nejen bankovním supervizorům a členům vedení banky, ale také 

vkladatelům, držitelům cenných papírů bank a jiným klientům. Kromě toho jsou externí 

auditoři oprávněni ověřovat rovněž bilanci centrální banky.241 

 

Výsledkem externího auditu jsou čtyři základní podoby výroku, který může 

externí auditorská firma vyslovit. Jedná se o výrok bez výhrad, výrok s výhradou, 

záporný výrok a odmítnutí výroku. Výsledek auditu je povinnou součástí výroční zprávy 

banky. Podrobný výsledek auditu, včetně doporučení bance, je součástí zprávy vedení 

(management letter), která slouží vrcholným orgánům banky a instituci dohledu.242 

 

 

 

                                                 
239 Venclovský F., Jindra Z., Novotný J., Půlpán K., Dvořák P. a kol.: Dějiny bankovnictví v českých 
zemích. 1. vydání. Bankovní institut, a.s., Praha, 1999, s. 495-496. 
240 Externí auditorská firma PricewaterhouseCoopers vznikla fúzí firem Price Waterhouse a Coopers & 
Lybrand v roce 1998. 
241 Revenda Z.: Centrální bankovnictví. 2. rozšířené vydání. Management Press, Praha, 2001, s. 120-121. 
242 Revenda Z.: Centrální bankovnictví. 2. rozšířené vydání. Management Press, Praha, 2001, s. 120-121. 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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. 
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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 



 105 
 

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 
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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 



 107 
 

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). 
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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. 
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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. 
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Seznam zkratek 

 

ALM Assets and Liability Management, systém řízení aktiv a pasiv 

BCA   The Basel Capital Accord, Basilejská kapitálová dohoda Basel I 
BCBS Basel Committee for Banking Supervision, Basilejský výbor 

bankovního dohledu 

BIS Bank for International Settlements, Banka pro mezinárodní platby 

BSC   Banking Supervision Committee, Výbor bankovního dohledu 

CEBS Committee of European Banking Supervisors, Výboru evropských 

bankovních supervizorů 

CEIOPS Committe of European Insurance and Occupational Pensions 

Supervisors, Výboru evropských dohledů v pojišťovnictví a 

zaměstnaneckém penzijním pojištění  

CESR Committee of European Securities Regulators (Výboru 

evropských regulátorů cenných papírů) 

CRD   Capital Requirements Directive 

ČNB   Česká národní banka 

ČR   Česká republika 

EBC   European Banking Committee, Evropský bankovní výboru 
EIOPC European Insurance and Occupational Pensions Committee, 

Evropský výbor pro pojištění a zaměstnanecké penze 

ES   Evropská společenství 

ESC European Securities Committee, Evropského výboru pro cenné 

papíry 

EU   Evropská unie 

EUR   zkratka měny euro 

FCC Financial Conglomerates Commettee, Výbor pro finanční 

konglomeráty 

Fond   Fond pojištění vkladů 
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GAB   General Arrangement to Borrow, Všeobecná úmluva o půjčce 

JCFC Joint Committee on Financial Conglomerates, Prozatímního 

pracovního výboru pro finanční konglomeráty 

Kč   koruna česká 

Kčs   koruna československá 

MF ČR  Ministerstvo financí ČR 

MiFID Markets in Financial Instruments Directive, Směrnice 

2004/39/ES, o trzích finančních nástrojů 

mld.   miliarda 

NBCA The New Basel Capital Accord, Nová basilejská kapitálová 

dohoda Basel II 
QIS   Quantitative Impact Study, kvantitativní dopadové studie 

ROA   Return on Assets 

ROE   Return on Equity 

Sb.   Sbírka zákonů 

SBČS   Státní banka československá 

USA   the United States of America, Spojené státy americké 

 

BankZ  zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů 

ObchZ  zákon 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

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

ZKI  zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších 

předpisů 

ZPKT  zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění 

pozdějších předpisů 
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Resumé/Summary 

The goal of my thesis was to clearly map the system of central bank’s 

regulation and supervision of financial institutions through defining different entities 

that operate in the market and risks they take. I tried not to limit my thesis to the Czech 

banking market but to assess impacts of significant EC directives regarding regulation 

and supervision on our legal order. The reason for my research was to solve a disputable 

issue concerning the suitability or even necessity of the financial sector regulation, 

compared to the claim of some economists who incline to the concept of avoiding the 

financial market regulation. In my opinion, banking regulation seems to be a 

completely natural phenomenon with positive impact on the entire economy, which 

mostly arises from the bank position that has to be different from other industrial 

or trade companies.         

The thesis consists of four chapters with each chapter focusing on specific 

aspects of banking regulation and supervision. 

Chapter one defines key institutions of the financial market, which are 

commercial banks, other financial institutions and regulated entities in the position of 

regulated and supervised persons on one hand, and the regulating and supervising 

authority on the other hand, which is the Czech National Bank in the Czech Republic. In 

this context, I analyse different types of risks that banks and other financial institutions 

undergo. I believe that risks are rather underestimated in general. This is also a 

reason why I included a chapter regarding the risks at the very beginning of my 

paper. I see the risks as a cornerstone of banking activity, the correct or incorrect 

regulation of which can bring positives or negatives to the banking business. In my 

view, a correct classification of different risk categories is necessary to target their 

negative consequences. No banking activity is without a risk due to the 

considerably uncertain environment in which banks do their business. 
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Central bank’s regulation and supervision of financial institutions in the Czech 

Republic is mapped within the second chapter. In the introductory excursion, I present 

a definition of the banking system in the Czech Republic. Furthermore, I focus on 

explaining issues regarding national and Community legal regulations. The EC 

directives and new caution rules are projected in the Czech National Bank Act, Banks 

Act, Insurance Industry Act and many others. This is why I deal with the interpretation 

of concepts Basel I and II for banks, the Capital Requirements Directive (CRD) and 

concept Solvency II for insurance companies. Discussion of the very terms “regulation”, 

“control“ and “supervision” is also worth mentioning, in my opinion. In the fourth part 

of this chapter, called „Reasons for the Existence of Banking Regulation", I explain the 

need of regulation and supervision depending on the extent of the central bank’s 

independence. 

Chapter three deals with specific regulation tools. In addition to the process of 

granting a banking licence as a prerequisite necessary to enter the banking sector, I also 

deal with the definition of the comprehensive licence. Basic requirements that banks 

have to meet if they are interested in the banking business are sometimes called 

authorisation criteria. In my paper, the most space is dedicated to the capital adequacy, 

which is used to measure a financial risk of the entity and determine corresponding 

minimal level of capital. A system of mandatory insurance of deposit debts, as well as 

the central bank’s position as the lender of last resort serve as a possible salvation of a 

commercial bank in a situation when the bank is facing financial difficulties.  

In the fourth chapter, I present a description of the specific tools of 

supervision. These include remote supervision and on-site inspections, including 

dealing with deficiencies in the activity of a bank or foreign bank’s branch. If an entity 

is not able to achieve optimisation by adopting corrective measures, the central bank 

might take other steps (sequestration, bank’s liquidation, licence withdrawal) leading to 

a controlled exit of the entity from the banking sector. 

 

In my opinion, central bank’s regulation and supervision of financial 

institutions cannot completely prevent the bankruptcy of regulated/supervised 
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entities. Management of the financial institution, that is particularly its board of 

directors, have to be held clearly accountable for the administration and 

management, financial management, compliance with legal regulations, as well as 

for a remedy in case of any deficiencies in its activity. With respect to a significant 

expansion of the Community regulations, I suggest that banking regulation and 

supervision keep being applied in a way which respects the extent of independence 

of each EU member state’s central bank. I consider the European regulation 

necessary particularly because of a certain supranational unification which 

should, however, only be pursued as a minimal framework or standard. I suggest 

that the competencies themselves be left to the National Central Bank. 
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