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ÚVOD 

 Předmětem této práce je analýza vztahu centrální banky k bankám obchodním. 

Dobře fungující bankovní systém je předpokladem vyššího ekonomickém růstu 

hospodářství a eliminace chudoby. Naopak špatně fungující bankovní systém 

ekonomický růst brzdí, destabilizuje ekonomiku a ohrožuje ekonomickou situaci 

obyvatel. Podstatou bankovních systémů je postavení centrální banky a její vztahy k 

bankám obchodním. Kvůli jejich lepšímu pochopení jsem si zvolil právě téma této 

práce. Problémy se správným fungováním bankovních systémů jsou v současnosti navíc 

velmi aktuální a to byl další důvod, proč jsem si vybral toto téma. 

 Cílem této diplomové práce je charakterizovat tyto vztahy a analyzovat současný 

stav s přihlédnutím k situaci v ČR. Součástí této analýzy bude i kritické zhodnocení této 

problematiky ve vztahu k platné právní úpravě a v neposlední řadě i k plánovaným 

změnám, o kterých se aktuálně diskutuje.  

Práce je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole se budu podrobněji věnovat 

tomu, co je to bankovní systém. Dále vymezím jeho subjekty a budu obecně 

charakterizovat pojmy centrální banky a obchodních bank. Stručně nastíním její 

postavení, cíl a funkce s důrazem na ty, které se týkají vztahu k obchodním bankám. 

Druhá kapitola se bude věnovat charakteristice subjektů bankovních systémů 

v ČR. Z tohoto pohledu se budu zabývat vymezením, organizační strukturou a funkcemi 

ČNB a obchodních bank, resp. subjektů s bankovní licenci v závislosti na právní úpravě 

v ČR. 

Třetí kapitola se bude věnovat stěžejním vztahům ČNB k obchodním bankám 

v ČR, mezi něž patří bankovní regulace a dohled. Kromě pohledu na situaci v ČR se 

budu věnovat úpravě pravidel kapitálové přiměřenosti v rámci mezinárodních dohod 

BASEL I a II. Zmíním se také o novém konceptu regulace bankovního sektoru v rámci 

BASEL III. V závěru této kapitoly provedu zhodnocení úrovně bankovní regulace a 

dohledu v ČR.  

Čtvrtá kapitola bude vysvětlovat vztah CB k bankám obchodním jako banky 

bank. Nejprve se budu zajímat o druhy rizik, spojených s podnikáním bank a následně 

způsoby jejich předcházení a řešení v souvislosti s funkcemi CB, které mají dopad na 

obchodní banky. Úprava bude rovněž zaměřena na situaci v ČR.  
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Konečně poslední kapitola se bude týkat Evropské centrální banky a Eurozóny. 

Kromě jejich stručné definice zde bude také pojednáno o vztahu ČNB a Eurozóny.  

V této souvislosti se pak zmíním o návrhu nového zákona o ČNB. 

Na závěr své práce provedu shrnutí poznatků, ke kterým jsem dospěl 

v předchozích kapitolách. 
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1 BANKY A BANKOVNÍ SYSTÉM 

 Banky mají v současném světě významné postavení a nenajdeme snad stát, ve 

kterém by banky nebo subjekty s obdobnou funkcí a postavením neexistovaly. Tento 

fakt má své historické opodstatnění a sahá do období, kdy vznikaly peníze a rozvíjel se 

obchod. Ústředním pojmem celé problematiky je pojem banka. Proto začnu nejprve u 

něho. 

 Pominu-li jakéhokoliv členění bank, představuje v nejobecnějším pohledu 

instituci, která obchoduje s penězi a provádí s nimi další operace1. Banky tak 

zprostředkovávají pohyb finančních prostředků mezi ekonomickými subjekty. 

Vzhledem k důležitosti jakou má tato funkce pro ekonomiku, podléhají proto banky 

řadě přísných pravidel. Ta jsou zakotvena především v právních aktech, kterými stát 

usměrňuje jejich fungování a činnost. Je potřeba říct, že kromě těchto formálních 

pravidel existují i další, tzv. neformální pravidla, která banky víceméně dobrovolně 

dodržují2.  

 Podíváme-li se na charakteristiku banky z právního hlediska, pak můžeme říct, 

že bankou je instituce s bankovní licencí. Bankovní licence opravňuje banku k 

vykonávání jednotlivých bankovních služeb. Licence je udělována státem pověřenou 

institucí (většinou je to CB), za splnění mnoha podmínek, jako je zejména stanovená 

minimální výše kapitálu, odborné a technické předpoklady, apod.  

V literatuře existuje mnoho členění bank podle různých hledisek a kritérií. Pro 

účely zaměření této práce budu v dalším textu vycházet pouze z obecného členění na 

centrální banku a banky obchodní. 

 

1.1 Bankovní systém 

Pojmem bankovní systém3  rozumíme „souhrn všech bankovních institucí v 

daném státě a uspořádání vztahů mezi nimi.“4 Bankovní systém zahrnuje nejen 

vzájemné vztahy mezi bankami, ale i vazby k dalším subjektům jako je stát, firmy, 

                                                 
1 Tuto činnost mohou provádět i jiné instituce, např. pojišťovny, investiční a podílové fondy. 
2 Tyto pravidla mají podobu např. etických pravidel, doporučení, apod. 
3 Někdy se též používá pojem bankovní soustava. 
4 REVENDA, Z. Centrální bankovnictví. 1. vyd. Praha: Management press, 1999. Kapitola 1, Bankovní 
systém, s. 18. 
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zahraniční, atd. Analyzujeme-li tuto definici, lze si povšimnout, že  bankovní systém 

tvoří jednak institucionální složka, kterou představují jednotlivé bankovní subjekty a 

jednak složka funkcionální, kterou představují jejich vzájemné vztahy a vazby5.  

Způsob jakým fungují bankovní systémy v různých zemích závisí především na 

právním a ekonomickém prostředí a historickém vývoji daného státu. V současnosti má 

pojem banka v rámci bankovního systému buď formu centrální nebo obchodní banky. 

 

1.1.1 Formy uspořádání bankovních systémů 

 Bankovní systémy se vyvíjely s ohledem na zajišťování hospodářských cílů 

států. Z pohledu členění bankovních systémů záleží na tom, zda dochází ke koncentraci 

mikro a makroekonomických funkcí do jednoho subjektu nebo jsou tyto funkce 

rozděleny mezi více subjektů. Z tohoto pohledu rozeznává teorie dvě základní formy 

uspořádání bankovních systémů6: 

 

A. Jednostupňový bankovní systém 

B. Dvoustupňový bankovní systém7 

 

ad A. 

 Pro toto uspořádání je charakteristická existence jediné banky, která plní 

všechny funkce. V centrálně plánovaných ekonomikách byly makroekonomické funkce 

(především emitování bankovek) a zároveň také funkce mikroekonomické spojeny do 

jedné, tzv. „monobanky“. 

 Časem se vyčlenily v tomto systému další banky, které se začaly specializovat 

na určitou bankovní činnost nebo oblast. Tyto banky jsou zcela závislé na rozhodnutích 

centrální banky a jejich rozhodovací pravomoci jsou velmi omezené. Na rozdíl od 

dvoustupňového systému nevystupují jako podnikatelské subjekty. Specializace těchto 

bank se zaměřuje na oblasti jako je obchodování se zahraničím, zemědělství, retailové 

bankovnictví, apod. 

                                                 
5 Toto rozdělení kopíruje i rozdělení následujících kapitol, ve kterých budu nejprve zkoumat jednotlivé 
subjekty bankovních systémů (tj. banky) a následně jejich vztahy. 
6 Viz. Příloha č. 1 Schéma bankovních systémů. 
7 Schéma uspořádání dvoustupňového systému obsahuje Příloha č. 1. 
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 Tento systém existoval také v Československu jako centrálně řízený systém 

bankovnictví v letech 1950 - 1989. Roli centrální banky vykonávala Státní banka 

československá. Ta plnila i funkci banky obchodní. Kromě SBČS působily také další  

banky, které se specializovaly např. na poskytování půjček a spravování účtů FO, jako 

tomu bylo u Československé státní spořitelny, resp. Slovenské štátné sporiteľni, nebo se 

specializovaly na platební styk se zahraničím. Pro FO plnila tuto funkci Živnostenská 

banka, pro potřeby PO pak Československá obchodní banka. Tento model skončil po 

událostech v roce 1989, kdy došlo k politické a ekonomické transformaci a následným 

změnám v postavení a struktuře celého bankovního sektoru. 

 Tento systém fungoval také v ostatních centrálně plánovaných ekonomikách 

socialistického typu. Extrémním případem, kdy ve státě působila jediná banka, byla 

Kuba v letech 1962 - 1982. 

 Tato forma se dá dnes považovat za historicky překonanou. S ohledem na rozvoj 

peněžního oběhu, přechodu na tržní ekonomiku a rozvoj bankovnictví byla postupně 

nahrazena dvoustupňovým systémem. 

  

Ad B. 

 V tomto systému jsou na rozdíl od předchozího odděleny makroekonomické 

funkce, které vykonává CB a mikroekonomické funkce, vykonávané obchodními 

bankami. Tento systém je charakterický pro tržní ekonomiky. 

 Centrální banka8 plní především funkci emise bankovek, přijímá vklady a 

poskytuje úvěry státu a obchodním bankám. Centrální banky přestávají úvěrovat přímo 

podnikatelské subjekty a tuto úlohu přenechávají obchodním bankám. Jejich činnost 

však přímo neřídí. Ve svém rozhodování jsou v podstatě samostatné při dodržení 

určitých pravidel, která jsou pod bankovní regulací a dohledem CB. Na rozdíl od 

jednostupňového systému nejsou stanoveny žádné centrální plány nebo pokyny, které 

přímo zasahují do jejich činnosti. Mezi dvoustupňovými systémy různých zemí existují 

velké rozdíly dané odlišným vývojem národních ekonomik.   

 Podstatné rozdíly vyplývají z rozdělení na univerzální a specializované 

(oddělené) bankovnictví. 

                                                 
8 Někdy se také uvádí pojem cedulová banka. 
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 Univerzální bankovnictví představuje systém, kdy mohou banky nabízet 

klasické produkty obchodního bankovnictví jako jsou vklady, úvěry, platební styk, 

apod. a zároveň i produkty investičního bankovnictví, jako jsou emisní obchody, 

obchody s CP, depotní obchody, majetkovou správu aktiv, fúze a akvizice, apod. 

Univerzální bankovnictví představuje charakteristický typ pro všechny členské země 

EU včetně ČR. 

 Naproti tomu v odděleném bankovnictví dochází ke striktnímu oddělení 

obchodního a investičního bankovnictví. K tomuto rozdělení došlo např. v USA v roce 

1933. Tento zákon, nazývaný jako tzv. Glass-Steagall Act9, oddělil obchodní a 

investiční bankovnictví. Jeho cílem bylo zabránit riskantnímu nakládání s vklady v 

podobě spekulativních investic bank. Ty byly totiž považovány za viníka tehdejší 

ekonomické krize. Tato myšlenka v současnosti v USA znovu ožila v důsledku 

současné ekonomické krize a znamenala by patrně rozpad velkých bank. V USA totiž 

došlo v roce 1999 ke zrušení části Glass-Steagall Act a následkem toho docházelo ke 

vzniku obrovských fúzí, které časem svými problémy začaly ohrožovat celý finanční 

systém. Otázka modifikace současného bankovního systému USA se tedy přímo nabízí. 

Otázkou zůstává, jestli se tak stane oddělením obchodního a investičního bankovnictví 

jako tomu bylo v roce 1933 nebo by se tak mělo stát pouze na základě zlepšeného 

dohledu. Osobně považuji první cestu za typickou pro USA a druhou pro země EU. 

 Vedle těchto dvou systémů můžeme vyčlenit ještě model tzv. smíšeného 

bankovnictví, kde je oddělení méně striktní. V takovém případě např. obchodní banky 

vlastní investiční banku jako 100% dceřinou společnost. Za příklad tohoto systému 

můžeme považovat třeba Itálii nebo Maďarsko.   

 

 Následující dvě subkapitoly budou pojednávat o jednotlivých bankovních 

subjektech tak, jak je to charakteristické pro dvoustupňový bankovní systém. Nejdříve 

budou charakterizovány obecně a v následující kapitole podrobněji pro ČR. 

 

                                                 
9 Zákon je pojmenovaný po kongresmanech Carteru Glassovi a Henry B. Steagallovi, kteří ho prosadili. 
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1.2 Centrální banka 

 Již sám pojem centrální banka o sobě vypovídá, že se jedná o zvláštní druh 

banky, které propůjčuje stát zvláštní postavení nad všemi ostatními bankami10. První 

CB vznikaly až v průběhu 17. století. Vývoj jednotlivých národních ekonomik byl 

rozdílný a z toho důvodu byl rozdílný i vznik CB. Původním důvodem jejich vzniku 

bylo vedení účtů panovníka či vlády a úvěrování deficitů státního hospodaření. Většina 

CB v současnosti vyspělých ekonomikách vznikala až v průběhu 19. století či dokonce 

na počátku 20. století11. Vznikaly buďto přeměnou některé z původních velkých bank, 

nebo byly založeny jako zcela nové instituce12. 

 Obecně platí, že na území jednoho státu působí vždy pouze jedna CB, ovšem v 

některých státech je výkonem funkcí CB pověřeno více institucí13. Specifické postavení 

v oblasti měnové politiky má potom Evropská centrální banka v zemích Evropské 

měnové unie14. Rozlišujícím znamením, že se jedná o CB jsou tři základní oblasti její 

činnosti. Patří mezi ně emisní monopol, provádění měnové politiky a regulace 

bankovního sektoru. Tyto činnosti představují zároveň základní funkce CB. 

 Důležitou vlastností a podmínkou efektivní činnosti CB je její nezávislost. Na 

nezávislost CB se lze dívat z několika úhlů pohledu15. Předně by měla být politicky 

nezávislá, což znamená, že by měla sloužit zájmům celé společnosti a neměla by být 

nástrojem v rukou politických stran nebo jiných zájmových skupin. Dalším je 

hospodářská nezávislost, která znamená, že CB vlastní svůj majetek, se kterým 

hospodaří na základě vlastního rozpočtu schvalovaného vedením CB. Není tedy 

odkázána na zdroje z veřejného sektoru. Mezi další aspekty nezávislosti patří personální 

nezávislost na jmenování a odvolávání vrcholných představitelů CB. Tyto procedury 

jsou z toho důvodu přesně popsány v zákonech a mají rovněž zabránit nejrůznějším 

tlakům. Vedle těchto druhů nezávislosti se rozlišuje ještě nezávislost institucionální na 

pokynech nejvyšších orgánů (prezidenta, vlády, parlamentu, apod.), s tím souvisí 

nezávislost organizační k postavení CB v rámci správních orgánů a nakonec je to 

                                                 
10 V mnoha státech se používá pro označení CB výraz národní banka. 
11 Např. v Německu vznikla Říšská banka v roce 1875, Francouzská centrální banka vzniká roku 1890, 
Federální rezervní banka (FED) v USA v roce 1913, atd. 
12 Příkladem může být Bank of England. 
13 V USA vykonává v rámci FEDu funkci CB několik samostatných bank, Rada guvernérů, atd. 
14 Viz. 5. kapitola Evropská unie a Evropská měnová unie. 
15 PAVLÁT, V. Centrální bankovnictví. Praha: Eupress, 2004. Kapitola 4, Postavení CB ve státě, s. 31. 
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nezávislost funkční, spočívající především v tom, že si volí samostatně nástroje k 

dosahování svých cílů v rámci svých funkcí.   

1.2.1 Funkce CB 

 Centrální bance jsou svěřeny nejdůležitější makroekonomické a 

mikroekonomické funkce a jsou v zásadě společné pro všechny CB ve vyspělých 

zemích. Patří mezi ně následující: 

 

1. Emisní funkce 

 CB má zpravidla ve státě „emisní monopol“, což znamená, že má jako jediná 

instituce právo emitovat hotovostní peníze na daném území.  

 

2. Měnová politika16  

 CB prostřednictvím měnový nástrojů, mezi něž patří např. regulace měnové 

báze, stanovení úrokových sazeb, příp. měnového kurzu, ovlivňuje stanovené cíle s 

cílem regulace množství a stability měny. V praxi se lze setkat se dvěma druhy výkonu 

měnové politiky v závislosti na samostatnosti CB: 

a) CB měnovou politiku pouze provádí nebo 

b) měnovou politiku nejen provádí, ale zároveň o ní samostatně rozhoduje17. 

 

3. Bankovní regulace a dohled 

 CB mají za úkol regulovat činnost obchodních bank pomocí pravidel a  

kontrolovat jejich dodržování. Cílem je zachování funkčnosti bankovního systému jeho 

spolehlivosti a důvěryhodnosti.  

 

4. Banka bank 

 Tato funkce v sobě zahrnuje tři činnosti: 

a) vede ostatním bankám účty a provádí s nimi platební styk, 

b) poskytuje bankám úvěry, 

c) CB přijímá vklady od ostatních bank v podobě povinných minimálních rezerv a 

dobrovolných rezerv. 
                                                 
16 Používá se též označení monetární politika. 
17 Tento systém funguje také v ČR. 
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5. Banka státu 

 CB vykonává některé bankovní funkce pro potřeby státu, jako je vedení účtů pro 

vládu, správní orgány, apod. Především však spravuje státní dluh a provádí činnosti 

spojené s poskytováním a splácením úvěrů státu jako je emise státních dluhopisů a 

pokladničních poukázek. Někdy je tato funkce svěřena jiné instituci.  

 Další funkcí je poskytování úvěru státnímu rozpočtu prostřednictvím úpisu 

státních cenných papírů a jejich umístěním na finančním trhu. 

 Poslední oblastí je administrace státního rozpočtu, která zahrnuje vedení účtů, 

inkasa, úhrady a další operace spojené s jeho hospodařením.  

  

6. Funkce správce devizových rezerv 

 Shromažďuje devizové rezervy a provádí s nimi operace na devizovém trhu za 

účelem: 

a) udržovat hodnotu devizových rezerv, 

b) zabezpečit devizovou likviditu země, 

c) získávat výnosy z devizových rezerv a 

d) pomocí kursových intervencí ovlivňovat výši a vývoj měnového kurzu měny. 

 

7. Zastupování státu v měnové oblasti 

 Vystupuje jako reprezentant v měnové oblasti ve vztahu k zahraničí. Účastní se 

zasedání mezinárodních institucí jako jsou Mezinárodní měnový fond, Světová banka, 

atd. Ve vztahu k veřejnosti má povinnosti informovat o měnovém vývoji, jeho 

problémech a řešeních. 

 

 Makroekonomické funkce spočívají v emisi peněz, provádění měnové politiky a 

správě devizových rezerv. Mikroekonomické funkce pak zahrnují bankovní regulaci a 

dohled, funkci banky státu, banky státu a zastupování státu v měnové oblasti. 

  

 V dalším výkladu se zaměřím podrobněji pouze na funkce CB, které souvisejí se 

vztahem CB k bankám obchodním a to především s ohledem na úpravu v ČR. 
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1.2.2 Nástroje CB 

 K prosazení svých funkcí používá CB velkého množství různých nástrojů. Při 

jejich klasifikaci vyjdu z rozdělení na nástroje přímé (netržní) a nepřímé (tržní) 18.  

 Pro přímé nástroje je charakteristické, zasahují do rozhodování obchodních 

bank. Jde o administrativní regulaci bankovní činnosti, která působí selektivně na 

jednotlivé bankovní subjekty a jejich účinek je okamžitý. Působení přímých nástrojů je 

zpravidla více efektivní než přímých. Mezi přímé nástroje patří: 

 

a) pravidla likvidity, 

b) úvěrové limity, 

c) limity úrokových sazeb, 

d) povinné vklady bank. 

 

 Na rozdíl od toho nepřímé nástroje působí plošně na celou bankovní soustavu a 

k jejich účinkům dochází s jistým časovým zpožděním. Jejich používání je obecně 

častější. Patří mezi ně:   

 

a) diskontní nástroje, 

b) operace na volném trhu, 

c) kurzové intervence, 

d) povinné minimální rezervy, pokud jsou jednotné pro všechny banky. 

 

1.3 Obchodní banky 

 Obchodní banky19 jsou druhou skupinou subjektů, která tvoří bankovní systém. 

Jedná se o zvláštní druh finančních institucí, které zprostředkovávají pohyb finančních 

prostředků mezi jednotlivými ekonomickými subjekty. 

 Obchodní banky jsou v podstatě podnikatelskými subjekty a jejich základním 

cílem je dosahování zisku20, resp. maximalizace tržní hodnoty jejich akcií.  

                                                 
18 PAVLÁT, V. Centrální bankovnictví. Praha: Eupress, 2004, Kapitola 7.3, Charakteristika nástrojů 
různého druhu, s. 44. 
19 Někdy se také používá název komerční banky. 
20 Definici podnikání obsahuje § 2 zák. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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Tato vlastnost ji odlišuje od CB, jejíž cílem není primárně dosahovat zisk, nýbrž má 

jako hlavní cíl udržovat stabilitu měny. Od ostatních podnikatelských subjektů se 

obchodní banky liší některými rysy a pravidly, na jejichž základě mohou vykonávat 

svou činnost.  

  

Z právního hlediska  se jedná o PO, které mají následující vlastnosti: 

a) podnikají na základě bankovní licence, 

b) přijímají vklady od veřejnosti, 

c) poskytují úvěry. 

 

 Jak již bylo řečeno, primárním cílem obchodních bank je dosažení zisku. Ten je 

dán jednak tzv. úrokovým rozpětím, který dostaneme jako rozdíl mezi úroky, které si 

banka účtuje za poskytování úvěrů a úroky, které vyplácí za vklady. Zisk z úrokového 

rozpětí je často uměle zvyšován dalším zdrojem zisku, který tvoří bankovní poplatky. 

Ty si banka účtuje za prováděné služby, mezi něž patří např. vedení účtu, 

zprostředkování plateb a dalších operací. Výše bankovních poplatků je poměrně vysoká 

především u obchodních bank v ČR. Na druhou stranu je potřeba říct, že vytvořila 

bankám jistý finanční polštář a přispěla tak k poměrně lehce zvládnuté krizi bankovního 

sektoru v ČR v tomto období.  

  

 Pokud má obchodní banka nedostatek finančních zdrojů, může je získat několika 

způsoby: 

 úvěrem od ČNB, 

 úvěrem od ostatních bank, 

 emisí bankovních obligací - jsou dlouhodobým zdrojem u větších bank a bývají 

prováděny v miliardových objemech, 

 emisí hypotéčních zástavních listů – tato možnost je umožněna pouze bankám, 

které vlastní příslušnou licenci.  

 

 Činnost bank lze rozdělit do dvou hlavních skupin.: 

1) pasivní úvěrové operace 

2) aktivní úvěrové operace 
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Ad 1) 

 Banka vystupuje v pozici dlužníka a přijímá vklady. Vklady mohou být 

termínované i netermínované. V případě netermínovaných vkladů si klient může peníze 

kdykoli vybrat. Netermínované vklady jsou na rozdíl od termínovaných nízko úročené. 

 

Ad 2) 

 V těchto operacích vystupuje banka jako věřitel a poskytuje úvěry. Cílem 

aktivních úvěrových operací je výnosnost a návratnost úvěru. Výnosné jsou takové 

úvěry, kdy jsou klienti ještě schopni zaplatit takový úrok, aby na něm banka vydělala. U 

návratnosti úvěru se banka musí zajistit proti případnému nesplácení dlužníka. Tomu 

lze předejít ověřením bonity klienta.  

 

 Kromě výše uvedených činností vykonávají obchodní banky spoustu dalších 

funkcí. V následující kapitole se zmíním o činnostech bank vzhledem k platné právní 

úpravě v ČR. 

  

1.3.1 Druhy obchodních bank 

 Obchodní banky můžeme členit z mnoha různých hledisek. Mezi časté patří21: 

a) struktura bankovních produktů, 

b) rozsah poskytovaných služeb, 

c) vlastnictví, 

d) klientela. 

 

Ad a) 

 Z tohoto hlediska můžeme rozlišit banky na univerzální, tj. takové, které 

poskytují širokou škálu finančních služeb a specializované, zaměřující se na 

poskytování určitých služeb. Důvodem bývá náročnost služeb, nutnost kvalifikovaných 

pracovníků, apod. Mezi specializované banky patří stavební spořitelny, hypotéční 

banky, atd. 
                                                 
21 KOLEKTIV AUTORŮ. Bankovnictví. 6. vyd. Praha: Bankovní institut vysoká škola, a.s., 2006, 
2.Kapitola, Obchodní banka jako ekonomický subjekt, s. 28-30. 
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 V rámci obou skupin je možné provést členění podrobnější a také členění z 

pohledu dalších hledisek. 

 

Ad b) 

 Toto členění dělí banky na dvě skupiny. První skupinu tvoří maloobchodní 

banky (nazývané taky retailové) a druhou skupinu banky velkoobchodní (nazývané 

wholesalové). Pro první skupinu je charakteristický vysoký počet malých a 

jednoduchých operací. Naproti tomu pro druhou skupinu jsou charakteristické depozitní 

operace, které dosahují vysokých částek. 

 

Ad c) 

 Toto hledisko dělí obchodní banky do tří skupin podle vlastnické struktury: 

 Soukromé banky – jsou zakládány jako akciové společnosti a vlastníky 

představují jednotliví akcionáři 

 Družstevní banky – jsou zakládány a vlastněny skupinou družstevníků. Pro tyto 

banky se v ČR používá označení „kampeličky“. 

 Veřejnoprávní banky – jejichž zakladatelem a vlastníkem je stát. Jsou zakládány 

za určitým ekonomickým cílem a podstatou není dosahování zisku. Zde bychom 

mohli zařadit i CB a např. banky poskytující státní podporu exportu, atd. 

 

Ad d) 

 Toto členění závisí na subjektech, kterým jsou bankovní služby poskytovány. 

Může se jednat o malé, střední či velké podnikatelské subjekty nebo o drobnou 

klientelu. 

  

 V praxi se také vyskytuje členění obchodních bank na základě druhu jejich 

činnosti a operací které převážně vykonávají.  

  

Toto členění shrnuje následující výčet: 

 akceptační banky - poskytují akceptační úvěry, tj. akceptují směnky vystavené 

na ni klientem s tím, že se zavazují zaplatit směnku za dlužníka ve lhůtě její 

splatnosti,  
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 clearingové banky - clearingové účty pro účastnické banky, kompenzace 

závazků a pohledávek, 

 depozitní banky - přijímají vklady a poskytují krátkodobé úvěry, 

 devizové banky - mají na starosti devizové operace v rámci mezinárodního 

platebního styku, 

 elektronické banky - vykonávají přímé bankovní operace prostřednictvím 

moderních elektronických technologií, 

 eskontní banky - provádí eskont a reeskont směnek pro emisní banku, 

 hypoteční banky - nabízejí hypoteční úvěry, tj. dlouhodobé úvěry jejichž 

splacení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti a emitují hypoteční 

zástavní listy, 

 investiční banky - jejich účelem je financování investic v podobě emise cenných 

papírů, správa aktiv, kapitálové obchody, atd., 

 komunální banky – poskytují služby územním samosprávným celkům, jako jsou 

úvěry a emise komunálních dluhopisů, 

 lombardní banky - poskytují lombardní úvěry, tj. zajištěné movitým majetkem 

dlužníka, kterým bývá zpravidla zboží, CP, atd., 

 splátkové (spotřební) banky - provádějí operace spojené s nákupem zboží a 

služeb na úvěr, 

 spořitelny - přijímají vklady od občanů, zprostředkovávají platební styk a 

mezibankovní obchody, 

 stavební spořitelny - poskytují služby spojené se stavebním spořením a úvěry z 

něho, atd.  

 záruční banky - poskytují bankovní záruky a garance, 

 žirové banky - zajišťují provádění bezhotovostních plateb, atd. 

 

1.4 Tendence ve vývoji bankovního sektoru 

 Jednotlivé bankovní systémy se v průběhu času vyvíjely a stále vyvíjejí. V jejich 

vývoji můžeme pozorovat určité dlouhodobé tendence, které lze zobecnit. 

 Jak jsem již nastínil v předchozím výkladu, jedním z trendů je přechod od 

specializovaného k univerzálním bankovnictví. V tomto modelu banky realizují 
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současně kapitálově investiční i klasické úvěrové obchody založené na vztahu dlužník - 

věřitel. To neznamená, že je zároveň vyloučena specializace bank. Trendem je ovšem 

určitá univerzalizace poskytovaných služeb. Dokladem toho je vznik velkých 

bankovních akvizicí a fúzí22. S tímto trendem je spojeno i velké riziko s řešením 

problémů těchto bank. Vzhledem k velikosti a důležitosti těchto gigantů si totiž státy 

nemohou dovolit nechat tyto banky napospas trhu a často tak dochází k jejich sanování. 

Tento trend se označuje často jako „too big to fail“, přeloženo tedy „příliš velké na to, 

aby mohly zbankrotovat“. Nutno říct, že tato situace, která byla v poslední době velmi 

aktuální vede z dlouhodobého hlediska k pokřivení bankovního trhu a tržních 

mechanismů obecně. Zásahem a nahrnutím peněz do těchto subjektů se totiž přesouvá 

zodpovědnost a náklady na hospodaření bank na stát.  

 Také pro české bankovní prostředí je charakteristická vysoká míra konsolidace a 

koncentrace trhu do rukou několika nejsilnějších hráčů, kteří dohromady pokrývají 

zhruba 60 % až 80 % trhu.   

 Další trendy spatřuji ve vytváření institucí, které se specializují na jednotlivé 

bankovní produkty. Tyto instituce jsou často kapitálově propojeny se silnými 

univerzálními bankami. Pro bankovnictví je v současnosti typické také snižování 

nákladů, hledání nových finančních zdrojů. Tato situace má za cíl růst ziskovosti bank. 

Dochází ke konsolidaci bank a k obecnému snižování jejich počtu. To se sebou nese 

také snižování stavu jejich zaměstnanců i poboček. 

 Jak jsem zmínil, v bankovním sektoru lze pozorovat také tendence k 

diverzifikaci příjmů. K té dochází jednak z pohledu nabídky dalších produktů a také 

zaměřením se na nové trhy především v zahraničí. Banky se snaží nabízet nové 

produkty a zaměřují se čím dál více na možnosti kapitálového trhu. Dochází také ke 

globalizaci bankovnictví, která s sebou přináší zvýšený pohyb kapitálu, růst složitosti 

obchodů, zvýšené nároky na informační technologie23, vznik nových bankovních 

produktů, apod. Dalšími důsledky globalizace je stále větší vliv integračních procesů, 

jako je tomu např. v rámci EU. Globalizace s sebou v neposlední řadě přináší také 

sociální změny. 

                                                 
22 V USA je to např. CitiGroup, v Evropě fúze španělské Santander Central Hispano (SCH) s britskou 
Abbey National, apod. 
23 Důležité např. pro stále populárnější elektronické a internetové bankovnictví, apod. 
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 Mění se také samotný pohled bank na jejich hospodaření a výkonnost, kdy je 

nejdůležitějším ukazatelem zvyšování hodnoty pro akcionáře, tzv. shareholder value. 

Banky se snaží o co největší růst hodnoty akcií a významnou roli hraje také výše 

dividend.  
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2 SUBJEKTY BANKOVNÍHO SYSTÉMU V ČESKÉ 

REPUBLICE 

 Ještě před rokem 1990 byl bankovní systém v ČR jednostupňový. To 

znamenalo, že v čele bankovní soustavy stála Státní banka československá24, která 

vykonávala nejen funkci centrální banky státu, ale také funkci banky obchodní. Vedle ní 

existovaly ostatní banky, které se specializovaly na dvě hlavní skupiny. První skupina 

poskytovala půjčky a spravovala účty FO. Tuto činnost vykonávala Československá 

státní spořitelna, resp. na Slovensku to byla Slovenská štátna sporiteľňa. Druhá skupina 

měla na starosti platební styk se zahraničím. Pro FO to byla Živnostenská banka, pro 

PO pak Československá obchodní banka.   

 Politická a ekonomická revoluce po událostech na konci roku 1989 znamenala 

také podstatné zásahy do postavení, struktury a úlohy bankovního systému. 

 Od roku 1990 je český bankovní systém dvoustupňový na principu 

univerzálního bankovnictví, kde existuje množství specializovaných bank. Tvoří ho dva 

základní subjekty:  

 

A. Česká národní banka 

B. Obchodní banky25

 

 O jednotlivých subjektech bankovního systému v ČR budou pojednávat 

následující subkapitoly. 

 

2.1 Česká národní banka 

 Česká národní banka je centrální bankou v České republice. Vznikla dne            

1. ledna 1993 rozdělením Státní banky československé a současně na ni přešla i část 

jejího majetku ve stanoveném rozsahu26.  

                                                 
24 Její úprava byla obsažena v zákoně č. 130/1989 Sb., Federálního shromáždění Československé 
socialistické republiky, o Státní bance československé. 
25 Seznam obchodních bank poboček zahraničních bank působících v ČR obsahuje Příloha č. 3. 
26 K rozdělení majetku došlo na základě zákona č. 541/1992 Sb., o dělení majetku ČSFR. 
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 Její působnost je upravena v Ústavě ČR27. Je jí věnována celá Hlava šestá. Tato 

hlava obsahuje pouze jediný článek 98, který je rozdělen do dvou odstavců. První 

odstavec říká, že: „Česká národní banka je ústřední bankou státu. Hlavním cílem její 

činnosti je péče o cenovou stabilitu; do její činnosti lze zasahovat pouze na základě 

zákona.“ Z první věty je patrné, že se jedná o zvláštní druh banky, která stojí nad všemi 

ostatními bankami. Druhý odstavec obsahuje toliko ustanovení, že: „Postavení, 

působnost a další podrobnosti stanoví zákon.“ Tímto zákonem je myšlen zákon o 

ČNB28. 

 Z právního hlediska je ČNB samostatnou PO, která má postavení 

veřejnoprávního subjektu. Nezapisuje se do obchodního rejstříku a má některé 

kompetence správního úřadu.   

 Pro ČNB je charakteristická vysoká míra nezávislosti29, která je doplněna o 

informační otevřenost. Ta znamená, že pravidelně informuje veřejnost o 

měnověpolitickém vývoji, inflaci, apod.  

  

2.1.1 Organizační struktura ČNB 

 Organizaci ČNB obsahuje část druhá zákona o ČNB. Je tvořena ústředím, 

pobočkami a účelovými organizačními jednotkami. Ústředí ČNB má své sídlo v Praze, 

pobočky najdeme v bývalých krajských městech30. 

 Nejvyšším orgánem ČNB, který vykonává řídí činnost je bankovní rada. Ta se 

skládá ze sedmi členů. V čele stojí guvernér31, vedle něj působí dva viceguvernéři a 

další čtyři členové. Tito členové zastávají funkce vrchních ředitelů. Způsobilost k 

výkonu funkce člena bankovní rady je vázána na současné splnění několika podmínek. 

Musí se jednat o bezúhonného občana ČR, který má plnou způsobilost k právním 

úkonům, dokončené vysokoškolské vzdělání a je v měnových záležitostech a v oblasti 

finančního trhu uznávanou a zkušenou osobností. Členové bankovní rady jsou 

jmenováni prezidentem republiky na funkční období šesti let a nesmí působit v této 

funkci déle než dvě funkční období. Zákon o ČNB také upravuje možnost jejich 

                                                 
27 Zákon č. 1/1993 Sb., Ústavní zákon ČNR, Ústava ČR, ve znění pozdějších předpisů. 
28 Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů. 
29 O nezávislosti CB viz. kapitola 1.3 Centrální banka.  
30 Jedná se o tato města Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Ostrava, Plzeň, Praha, Ústí nad Labem. 
31 Guvernérem ČNB je s platností od 1. července 2010 Miroslav Singer. 
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odvolání během funkčního období pro trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem 

funkce.  

 Bankovní rada určuje především měnovou politiku a nástroje pro její 

uskutečňování a rozhoduje o zásadních opatřeních měnové politiky ČNB, schvaluje 

rozpočet ČNB, uděluje souhlas k podnikatelské činnosti zaměstnanců, stanoví mzdové 

požitky guvernéra, apod.32

 Z ekonomické nezávislosti ČNB vyplývá, že získává prostředky pouze svojí 

činností a není tedy závislá na státní rozpočet. Příjmy získává ČNB výkonem svých 

činností. Zisk odvádí do rezervního fondu, další přebytky odvádí do státního rozpočtu. 

 

2.1.2 Hlavní funkce ČNB 

 Jak vyplývá z Ústavy a zákona o ČNB hlavním cílem ČNB je péče o cenovou 

stabilitu. Kromě této funkce má ČNB celou řadu dalších funkcí33: 

 

a) určuje měnovou politiku, 

b) vydává bankovky a mince, 

c) řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, poboček zahraničních bank a 

spořitelních a úvěrních družstev, pečuje o jejich plynulost a hospodárnost a podílí se 

na zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a efektivnosti platebních systémů a na jejich 

rozvoji, 

d) vykonává dohled nad osobami působícími na finančním trhu, provádí analýzy 

vývoje finančního systému, pečuje o bezpečné fungování a rozvoj finančního trhu v 

ČR a přispívá ke stabilitě jejího finančního systému jako celku, 

e) provádí další činnosti podle zákona o ČNB a podle zvláštních právních předpisů34.  

 

 K péči o cenovou stabilitu, jako důležité makroekonomické funkci, jí slouží 

nástroje měnové politiky, řízení devizového hospodářství, ovlivňování měnových kurzů, 

                                                 
32 Výčet funkcí bankovní rady obsahuje § 5 zák. o ČNB.  
33 Viz. § 2 odst. 2 zák. o ČNB. 
34 Jedná se např. o  zák. o bankách a zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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apod. Mezi její měnové nástroje patří stanovování výše úrokové sazby, diskontní sazby, 

lombardní sazby a repo sazby.  

 V rámci své emisní činnosti emituje kromě bankovek a mincí, také 

bezhotovostní peníze. ČNB působí jako banka bank, kterým vede účty a přijímá jejich 

vklady. Uděluje bankám licence a současně je vrcholnou institucí dohledu nejen nad 

bankami, ale celým finančním trhem.  

 Pro stát vede účet státního rozpočtu a jeho státních fondů. V rámci výkonu 

funkce banky státu dává do prodeje statní dluhopisy a  vede centrální evidenci CP. 

 V rámci své informační povinnosti podává Poslanecké sněmovně Parlamentu 

ČR nejméně dvakrát ročně zprávu o vývoji v měnové oblasti. Nejméně jednou za tři 

měsíce o ní musí informovat také veřejnost. 

 Na základě zákona vydává obecně závazné předpisy, tj. vyhlášky a opatření 

ČNB, které jsou závazné pro banky a publikují se ve Věstníku ČNB. 

 Kromě těchto funkcí vykonává také další činnosti. V dalších kapitolách se budu 

věnovat pouze funkcím, které mají souvislost s obchodními bankami. 

 

2.2 Obchodní banky v ČR 

 Již bylo zmíněno, že základním cílem obchodních bank je maximalizace zisku, 

protože se jedná o podnikatelské subjekty. Legislativní rámec bankovního prostředí je 

tedy tvořen obchodním zákoníkem, zákonem o bankách a opatřeními ČNB.  

 Vztahy související se vznikem, podnikáním a zánikem bank se sídlem na území 

ČR, včetně jejich působení mimo území ČR, a dále některé vztahy související s 

působením zahraničních bank na území ČR jsou upraveny v zákoně o bankách. Podle 

něj může mít postavení banky pouze PO ve formě akciové společnosti, která splňuje 

tyto podmínky: 

 

a) přijímá vklady od veřejnosti,  

b) poskytuje úvěry,  

c) a které k výkonu činností podle písmen a) a b) má bankovní licenci. 
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 První dvě činnosti jsou zároveň hlavními funkcemi obchodních bank. Mezi další 

funkce, které může vykonávat se řadí35: 

 

d) investování do cenných papírů na vlastní účet, 

e) finanční pronájem (finanční leasing), 

f) platební styk a zúčtování, 

g) vydávání a správu platebních prostředků, například platebních karet a cestovních 

šeků, 

h) poskytování záruk, 

i) otvírání akreditivů, 

j) obstarávání inkasa, 

k) poskytování investičních služeb podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu36 s 

tím, že se v licenci uvede, které hlavní investiční služby a činnosti a doplňkové 

investiční služby je banka oprávněna poskytovat a ve vztahu ke kterým investičním 

nástrojům 

l) finanční makléřství, 

m) výkon funkce depozitáře, 

n) směnárenskou činnost, 

o) poskytování bankovních informací, 

p) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se 

zlatem, 

q) pronájem bezpečnostních schránek, 

r) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v písmenech a) až q). 

 

 Funkce, které banka vykonává musí být uvedeny v její bankovní licenci.  

 

2.2.1 Organizační struktura obchodních bank v ČR 

 Na organizační strukturu bank se vztahují příslušná ustanovení obchodního 

zákoníku o akciových společnostech, pokud není stanoveno v zákoně o bankách jinak. 

Nejvyšším orgánem bank je tedy valná hromada, v jejíž působnosti je volba a 
                                                 
35 Viz. § 1 odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.  
36 Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. 
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odvolávání členů představenstva i členů dozorčí rady. Představenstvo je statutárním a 

řídícím orgánem banky a rozhoduje o všech zásadních záležitostech, pokud nejsou 

vyhrazeny valné hromadě. Pro členy představenstva jsou stanoveny určité podmínky, 

které musí z titulu své funkce splňovat, jako je povinnost vyhnout se konfliktu zájmů, 

povinnost loajálnosti, apod. 

 Vedle těchto dvou institucí působí ještě dozorčí rada, která je kontrolním 

orgánem banky a dohlíží na uskutečňování podnikatelské činnosti banky i činnosti 

managementu a představenstva. Její členové mají obdobné povinnosti jako členové 

představenstva, především vykonávat svou činnost s náležitou péčí, zachovávat 

mlčenlivost o důvěrných informacích, apod. Za tyto povinnosti nesou také osobní 

zodpovědnost. 

 Nutno podotknout, že v současnosti je již naprostá většina bank působících v ČR 

v rukou zahraničních vlastníků. Tyto nadnárodní společnosti si pak poměrně logicky 

dosazují do svých dceřiných společností své zástupce. Větší zastoupení zahraničních 

zástupců než v představenstvu se vyskytuje v dozorčích radách, kde mohou svou 

činností a monitoringem lépe ovlivňovat fungování dceřiné společnosti.  

 

 V rámci univerzálních obchodních bank působících v ČR hrají důležitou roli tři 

velké banky. Jedná se o Českou spořitelnu, a.s., Československou obchodní banku, a.s., 

a Komerční banku, a.s. 37 Česká spořitelna a Československá obchodní banka 

existovaly s omezenými funkcemi již za socialismu a po roce 1990 u nich došlo k 

výrazné transformaci. Ke vzniku Komerční banky došlo vyčleněním obchodní činnosti 

z bývalé SBČS v roce 1990. Podíl velké bankovní trojky na bankovním trhu dosahuje 

téměř  

70 %. V současnosti jsou tyto banky již ve vlastnictví zahraničních subjektů.  

  

                                                 
37 Označují se taky jako tzv. velká bankovní trojka. 
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3 BANKOVNÍ REGULACE A DOHLED  

 Bankovní regulace a dohled představuje stěžejní oblast vztahů CB banky k 

bankám obchodním. K pochopení těchto pojmů vyjdu z jejich definice. Bankovní 

regulací se rozumí koncipování a prosazování pravidel činnosti bankovních institucí a 

bankovní dohled pak představuje činnosti spojené s kontrolou jejich dodržování38.  

 

3.1 Důvody regulace bankovního sektoru 

 Nejprve se budu věnovat důvodům proč je potřeba bankovnictví regulovat, 

argumentům, které ho podporují, ale také argumentům proti regulaci. V historii i teorii 

je možné najít tendence směřující k regulaci i deregulaci. 

 Z ČR se po roce 1989 stala tržní ekonomika, kde jsou ceny určovány pomocí 

trhu. Samotné tržní mechanismy, jakkoliv jsou pro ekonomiku efektivní, se ovšem 

ukázaly jako nedostatečné a musely být doplněny o určitá pravidla. Tím víc to platí pro 

bankovnictví jako strategicky velmi důležité odvětví. Míra regulace v bankovnictví se 

obecně vysoká na celém světě. Přístupy k ní jsou samozřejmě odlišné v závislosti na 

vývoji a podmínkách dané ekonomiky. Základní myšlenkou regulace bankovního 

sektoru je ochrana bezproblémového fungování bankovního systému. Tato ochrana v 

sobě zahrnuje také ochranu zájmů klientů, jejich vkladů, eliminaci bankovních 

podvodů, atd.  

 Zastánci regulace vycházejí z názoru, že stát nese odpovědnost za zajištění 

spolehlivosti a důvěryhodnosti bankovního systému. Obecně je možné říct, že oblast 

bankovnictví je oproti jiným sektorům ekonomiky specifická. Specifičnost spočívá v 

tom, že banky emitují peníze, zabezpečují platební styk, což jsou důležité funkce k 

tomu, aby mohl vůbec fungovat finanční systém. Následky případných krachů bank jsou 

potom mnohem závažnější než u ostatních podnikatelských subjektů, protože ohrožují 

samotné fungování ekonomiky. Tyto důvody regulace představují makroekonomický 

pohled na regulaci. 

                                                 
38 REVENDA, Z., MANDEL, M., KODERA, J., MUSÍLEK, P., DVOŘÁK, P., BRADA, J. Peněžní 
ekonomie a bankovnictví, 4. vyd. Praha: Management press, 2005, Kapitola 10, Bankovní regulace a 
dohled, s. 363.  
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 K těmto důvodům přistupuje mikroekonomický pohled na regulaci, který sleduje 

zájem na ochraně práv klientů. Zastánci regulace tvrdí, že vztah banka versus klient je 

do jisté míry nerovná, a že je klient v horším postavení. Tato nerovnost vyplývá z 

několika důvodů. Předně je to asymetričnost informací. Banky mají zpravidla lepší 

přístup k informacím a podmínkám obchodů, které uzavírají. Dále také disponují 

mnohem lépe odborně vybavenými zaměstnanci a systémy. To může mít za následek 

snahu banky této nerovnosti využít a pro klienta pak realizaci nevýhodného obchodu. 

Takovému jednání by měla zabránit právě regulace.  

 

 Podíváme-li se na argumenty proti regulaci, zjistíme, že stojí na zcela opačném 

tvrzení a to sice, že bankovní sektor je mírou regulace deformován. Zastánci těchto 

liberalistických myšlenek si stojí za tím, že nic nevyřeší případné problémy na 

bankovním trhu tak dobře jako tržní prostředí.  

 Mezi hlavní důvody odpůrců regulace patří neúčinnost měnové politiky. Stručně 

řečeno míra regulace CB vede k poklesu zprostředkovaných peněžních transakcí přes 

bankovní sektor a jejich úniku mimo její dosah39. Další problém neúčinnosti monetární 

politiky spatřují v tom, že rozhodování o množství peněz v ekonomice by bylo 

efektivnější, kdyby o něm rozhodoval samotný trh a každá banka by emitovala vlastní 

peníze. Tento názor je poměrně extrémní a můžeme ho z dnešního pohledu považovat 

za překonaný. 

 V některých tvrzeních je však potřeba částečně souhlasit i s odpůrci regulace. 

Největší problém regulace vidím v její přílišné míře a zásazích do bankovního sektoru. 

Nejlépe se to projevilo v současné finanční krizi, kdy máme možnost tuto skutečnost 

názorně pozorovat.  

 Osobně zastávám názor, že určitá míra regulace bankovnictví je nezbytná. Je 

však důležité regulovat pouze v nezbytné míře. Zásahy do bankovnictví by měly pouze 

vyvažovat možné extrémní výkyvy na trhu a zbytečně nedeformovat tržní realitu. V 

určitých případech by pak sice docházelo např. ke krachům bank, ale historie nám 

ukázala, že očistné mechanismy trhu jsou prospěšné a z dlouhodobého hlediska 

rychlejší. Trh se vypořádá s problémy občas drasticky, ovšem mnohem rychleji a z 

                                                 
39 REVENDA, Z., MANDEL, M., KODERA, J., MUSÍLEK, P., DVOŘÁK, P., BRADA, J. Peněžní 
ekonomie a bankovnictví, 4. vyd. Praha: Management press, 2005, Kapitola 10, Bankovní regulace a 
dohled, s. 390. 

 24



dlouhodobého hlediska s mnohem menšími náklady. Současný stav, kdy západní státy a 

MMF sypou obrovské množství peněz do sanací států, které převzaly odpovědnost za 

špatné hospodaření bank, považuji za špatné. Taková opatření, ačkoliv se na první 

pohled zdají správná, povedou pouze k prodloužení doby, kdy se státy s následky krize 

vypořádají a navíc za cenu obrovských nákladů. Viníci přitom paradoxně nebudou 

potrestáni a následky se přesunou na třetí subjekty, které s příčinami neměli de facto nic 

společného.  

 

3.2 Bankovní regulace a dohled v ČR 

 Dozor nad činností bank je v ČR svěřen ČNB. Úpravu obsahuje část devátá 

zákona o ČNB nazvaná Dohled. Vztahy mezi ČNB a kontrolovanými osobami se řídí 

základními pravidly kontrolní činnosti, stanovenými zákonem o státní kontrole40. ČNB 

má při výkonu dohledu postavení správního úřadu. Od 1. dubna 2006 má ČNB také 

dohled nad finančním trhem41. 

 

 Subjekty bankovní regulace a dohledu můžeme rozdělit na dvě skupiny42: 

1) regulující subjekty, resp. subjekty vykonávající dohled a 

2) regulované subjekty, resp. subjekty, nad kterými je vykonáván dohled. 

 

Ad 1) 

 Mezi tyto subjekty patří ČNB, jako vrcholný orgán regulace a dohledu 

vytvářející pravidla regulace a provádějící následný dohled. Vedle ní mají určité funkce 

v oblasti dohledu externí auditorské firmy. Ty kontrolují správnost účetních výkazů a 

spolupracují s ČNB při dohledu, poskytují jí informace a dávají podněty. 

 

 

 

                                                 
40 Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 
41 Zákon č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem, ve 
znění pozdějších předpisů. 
42 NEHYBOVÁ, M. Regulace a dohled nad bankami, Brno: Nehyba Miroslav.Brno, 1999, Kapitola 1, 
Podstata bankovní regulace a dohledu, s. 7. 
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Ad 2) 

 Za regulované subjekty se v ČR považují všechny obchodní banky a ostatní 

instituce s bankovní licencí. Tyto subjekty jsou povinny spolupracovat se subjekty 

vykonávajícími dohled, tj. předkládat jim v daných termínech dokumenty ke kontrole a 

umožnit jim provádění dohledu na místě. 

 

3.2.1 Bankovní regulace 

 Úprava bankovní regulace je obsažena nejobecněji v zákoně o bankách. Větší 

část úpravy je však tvořena vyhláškami a opatřeními ČNB, kterými se stanoví 

podmínky pro vstup do bankovního sektoru a pravidla obezřetnosti podnikání bank.  

 

Oblast regulace bankovnictví lze rozdělit do tří částí: 

 

A. posuzování žádostí o bankovní licenci,  

B. pravidla pro činnost obchodních bank, 

C. ČNB jako věřitel poslední instance. 

 

Ad A. 

 Pro tuto oblast se používá také označení kritéria autorizace. Podmínkou vstupu 

do bankovního sektoru je udělení bankovní licence43. Její získání je vázáno na splnění 

celé řady podmínek. Jedná se o jednu z podmínek vzniku banky. 

 Bankovní licence má podobu správního aktu vydaného ČNB, na jehož základě 

je česká akciová společnost nebo pobočka zahraniční banky se sídlem mimo území EU 

oprávněna na území ČR vykonávat bankovní činnost. Vydává se na základě žádosti 

akciové společnosti nebo zahraniční banky na dobu neurčitou. Formu a náležitosti  

žádosti o bankovní licenci upravuje zákon o bankách. 

  O jejím vydání se rozhoduje ve správním řízení. Specifika ze strany subjektů, 

které jsou ovládány ze zahraničí plyne z povinnosti ČNB vyžádat si stanovisko orgánu 

dohledu členského státu EU. Na vydání licence neexistuje právní nárok a je 

nepřevoditelná na jinou osobu.  
                                                 
43 Do roku 2002 se používala terminologie pojmu „povolení působit jako banka“, viz. Část druhá, bod 15 
zákona č. 126/2002 Sb.  
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Podmínky, které jsou nutné pro získání bankovní licence jsou: 

a) minimální výše základního kapitálu,  

b) stanovení právní formy banky jako akciové společnosti, 

c) odborná a morální způsobilost zakladatelů a vedení banky, 

d) odpovídající kontrolní a účetní systém banky, 

e) prostorové, bezpečnostní a technologické vybavení banky a zabezpečení bankovní 

činnosti, 

f) kontrolní a účetní systém banky. 

 

 Na základě licence mohou banky přijímat v klasy a poskytovat úvěry. Nezačne-

li banka tuto činnost vykonávat do dvanácti měsíců ode dne jejího udělení, nebo ji 

přestane poskytovat po dobu šesti měsíců, může jí být licence odejmuta. Ostatní 

činnosti vykonává banka, jestliže jsou v licenci uvedeny. 

 

 Zánik bankovní licence nastává dnem, kdy dojde k těmto právním skutečnostem: 

 banka se ruší s likvidací,  

 na základě rozhodnutí valné hromady banky, že již nebude vykonávat bankovní 

činnost,  

 okamžikem výmazu banky z obchodního rejstříku, zaniká-li bez likvidace, 

 u zahraničních bank dnem, kdy je ukončena činnost pobočky, nebo dnem, kdy 

zahraniční banka pozbyla ve státě svého sídla oprávnění působit jako banka. 

 

 Bankovní licence může být bance odňata ČNB v rámci opatření k nápravě v 

zákonem stanovených případech. Mezi tyto případy patří např. výrazné neplnění výše 

kapitálové přiměřenosti.  

 

Ad B. 

 Jestliže banka obdrží bankovní licenci, může právo působit jako banka. Její 

činnost je ovšem vázána na dodržování pravidel vydaných ČNB, která následně 

kontroluje, zda je banka dodržuje. 
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 Tato pravidla se týkají následujících oblastí: 

a) správa a řízení bank, 

b) kapitálová přiměřenost, 

c) úvěrová angažovanost, 

d) pravidla likvidity, 

e) další pravidla obezřetného bankovního podnikání, 

f) povinné sdělování informací. 

 

Ad a) 

 Povinnosti při správě a řízení bank jsou stanoveny v zákoně o bankách44. 

Organizace banky vyplývá především z její právní formy akciové společnosti. Banka 

smí vydávat akcie pouze v zaknihované podobě.Pro členy orgánů banky plynou některé 

povinnosti nad rámec povinnosti členů jiných podnikatelských subjektů jako je zákaz 

být členem statutárního orgánu banky a jiné PO, která je podnikatelem.  

 Banka má také zákaz vykonávat kontrolu nad jinou PO, která je finanční 

institucí nebo není bankou. Banka se může účastnit v takové společnosti pouze do výše 

tzv. kvalifikované účasti, což představuje přímý či nepřímý podíl přesahující 10 % na 

základním kapitálu PO nebo hlasovacích právech. Nesmí však překročit 15 % kapitálu 

banky na individuálním a konsolidovaném základě v jedné PO nebo 60 % ve všech PO. 

 Kromě uvedených zahrnuje tato oblast některé další povinnosti. 

 

Ad b)  

 Kapitálová přiměřenosti se budu věnovat podrobněji v kapitole 3.3.1 

v souvislosti s pojednáním o Nové Basilejské dohodě. 

  

Ad c)  

 Principem úvěrové angažovanosti je poměřování velikosti aktiv banky ve vztahu 

k jednotlivému klientovi a velikosti kapitálu banky. Mají za cíl omezit koncentraci 

pohledávek vůči jedné osobě a z toho plynoucího rizika. Pravidla úvěrové 

angažovanosti jsou stanoveny ve stejných právních předpisech ČNB jako pravidla 

kapitálové přiměřenosti. Oboje vycházejí ze stejných koncepcí a výpočtů. Úvěrovou 

 
44 Tyto požadavky jsou stanoveny především v Části třetí a čtvrté zákona o bankách. 
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angažovanost lze rozdělit do dvou skupin na tzv. hrubou a čistou. Při výpočtu čisté 

úvěrové angažovanosti se vychází z hrubé, kterou tvoří součet veškerých rozvahových a 

podrozvahových aktiv, včetně akcií všech úvěrových angažovaností vůči jednomu 

subjektu. Čistou úvěrovou angažovanost dostaneme následnou úpravou o odpočet 

hodnoty částí bankovního portfolia plně kryté formami zajištění taxativně uvedenými ve 

vyhlášce ČNB. Banky mají povinnost stanovit vlastním předpisem limity pro čistou 

úvěrovou angažovanost. Jsou přitom vázány předpisy ČNB o úvěrové angažovanosti 

bank. Limity čisté úvěrové angažovanosti jsou posuzovány ve vztahu k výši kapitálu 

banky. Obecný limit vůči jednomu dlužníkovi nebo ekonomicky spjaté skupině 

dlužníků, nesmí přesáhnout 25 % kapitálu banky snížený o využitý Tier 345, u dalších 

osob 20 %. Celkový úhrn investičního portfolia nesmí přesáhnout 800 % kapitálu banky 

snížený o využitý Tier 3. Limitům úvěrové angažovanosti nepodléhají někteří více 

bonitní dlužníci, kteří jsou taxativně vyjmenováni ve vyhlášce. 

  

Ad d) 

 Likvidita představuje schopnost banky dostát svým závazkům. Banky mají 

povinnost vytvořit a dodržovat vlastní strategii řízení likvidity s ohledem na jejich 

velikost, povahu a složitost jejich činností. Obecná povinnost udržovat trvale svou 

platební schopnost v české měně i cizích měnách, jak na individuálním i 

konsolidovaném základě vyplývá ze zákona o bankách. 

 

Ad e)  

 Mezi pravidla obezřetného podnikání patří i některé další činnosti jako je zákaz 

uzavírat smlouvy za nápadně nevýhodných podmínek, povinnost provádět obchody 

způsobem nepoškozující zájmy vkladatelů z hlediska návratnosti jejich vkladů, a který 

neohrožuje bezpečnost a stabilitu banky, povinnost oddělit úvěrové a investiční 

obchody, obchody na vlastní účet nebo ze svého majetku s CP smí banka uzavírat pouze 

za nejvýhodnějších podmínek, posuzování pohledávek z finančních činností banky a 

tvorba opravných položek k těmto pohledávkám, omezení a podmínky pro nabývání 

některých druhů aktiv.  

 
 

45 Více o tomto tématu pojednává kapitola 4. Dopad Nové Basilejské dohody na bankovní regulaci a 
dohled v ČR. 
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Ad f)  

 Banka má povinnost sdělovat ČNB určité informace. Tato povinnost bank 

vyplývá jednak ze zákona o bankách a jednak z předpisů ČNB. Banka je např. povinna 

podávat měsíčně hlášení ČNB o likviditě. Dála ČNB po bankách vyžaduje celou řadu 

výkazů a zpráv, např. bilanci, výkazy o vkladech atd., které slouží jako podklady pro 

externí auditory při bankovním dohledu na dálku.  

 

Ad. C. 

 Tato oblast se týká systémů nouzových úvěrů, které ČNB poskytuje obchodním 

bankám46.  

  

 Kromě bankovní regulace, kterou provádí ČNB bych ještě zmínil samoregulaci 

bank. Jedná se o tzv. neformální regulaci47. Může být prováděna jak samotnými 

bankami prostřednictvím vnitřního auditu nebo také prostřednictvím České bankovní 

asociace. Ta funguje v ČR od roku 1990 a jedná se o zájmové sdružením bank. Její 

význam je především ve standardizaci bankovních postupů a pomoc s harmonizací 

bankovní legislativy s legislativou Evropské unie.  

 V zahraničí lze najít i další formy samoregulace, především v oblasti 

rozhodování některých sporů mezi bankami či mezi bankami a klienty. Zde bych zmínil 

bankovního ombudsmana a rozhodčí řízení. 

 Význam samoregulace spatřuji především v doplnění regulace o některé další 

prvky, jako jsou třeba etická pravidla nebo spolupráci bank při standardizaci některých 

pravidel. Tato činnost vede ke zvýšení efektivnosti činnosti bank a její význam neustále 

sílí.  

 

3.2.2 Bankovní dohled ČNB 

 Z bankovní licence vyplývají bance povinnost dodržovat podmínky jejího 

udělení a další povinnosti stanovené ČNB. Ta v zájmu jejich dodržování disponuje 

donucovacími prostředky, kterými může vynucovat jejich dodržování. K tomu jí slouží 

 
46 Této oblasti se budu podrobněji věnovat v kapitole 4.3 Věřitel poslední instance. 
47 REVENDA, Z. Bankovní regulace a dohled, 1. vyd. Praha: VŠE Praha, 1995, Kapitola 3, Základní cíle 
bankovní regulace, s. 36.  
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různé sankce za nedodržení platných předpisů. Tyto činnosti představují bankovní 

dohled. Často se používá také pojmu bankovní dozor, který znamená zostřený bankovní 

dohled nad konkrétní bankou v případě problémů s plněním pravidel regulace nebo také 

dohled na místě48. Důvodem pro bankovní dohled je především včasné odhalení 

problémů bank, jejich příčin a zabránění následnému přenosu těchto problémů na 

ostatní subjekty finančního trhu. 

 Kromě dohledu nad činností bank, poboček zahraničních bank a konsolidačních 

celků49, jejichž součástí je banka se sídlem v ČR, vykonává ČNB také dohled nad 

činností jiných osob s povolením na základě devizového nebo živnostenského zákona. 

ČNB rovněž dohlíží nad bezpečným a efektivním fungováním platebních systémů. Od 

1. dubna 2006  je také orgánem dohledu nad finančním trhem v ČR50. ČNB tedy 

provádí dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, 

penzijními fondy, družstevními záložnami, směnárnami a dohled nad institucemi v 

oblasti platebního styku. Její pravidla se tedy kromě bank zabývají i regulací a 

dohledem těchto oblastí. V souvislosti s dohledem nad finančním trhem na ni přešla 

veškerá agenda Komise pro cenné papíry (KCP), Úřadu státního dozoru v pojišťovnictví 

a penzijním připojištění Ministerstva financí ČR (ÚDPP) a Úřadu pro dohled nad 

družstevními záložnami (ÚDDZ). Tyto instituce ke dni 1. dubna 2006 zanikly. Sloučení 

jejich činností pod ČNB zachovává kontinuitu všech funkcí dohledu. Byl zřízen 

sedmičlenný Výbor pro finanční trh, který je poradním orgánem bankovní rady ČNB 

pro oblast dohledu nad finančním trhem.  

 V souvislosti s činností ČNB jako hlavního subjektu bankovního dohledu je 

třeba zmínit význam externích auditorů, jakožto orgánů, které ověřují pravdivost a 

úplnost výkazů bank. Jejich zprávy jsou důležité pro zjištění oblastí, ve kterých mají 

banky nefungují správně.  

 

 V praxi se bankovní dohled provádí buď jako dohled na místě nebo jako dohled 

na dálku51:  

 

 
48 REVENDA, Z. Bankovní regulace a dohled. 2. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze 1995.      
Kapitola 1, Co je to regulace a dohled, s. 12. 
49 O bankovním dohledu na konsolidovaném základě pojednává Kapitola 3.2.3. 
50 Zákona č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem. 
51Používá se také označení off-site a on-site examinations. 
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Dohled na místě 

 Pod tímto pojmem můžeme rozumět buďto dohled nad dílčími činnostmi banky 

nebo komplexní dohled, který je zaměřen na celkovou aktivitu banky. Druhý způsob je 

časově velmi náročný. V závislosti na velikosti banky může trvat zhruba čtyři až šest 

týdnů. Dílčí dohled trvá zhruba jeden až dva týdny. Banka je před zahájením dohledu na 

místě je banka o plánované kontrole informována. Podstata dohledu na místě spočívá v 

návštěvách jednotlivých bank a detailním zkoumání jejich činnosti. Cílem je získání 

podrobných informací o vykazovaných činnostech bank bezprostředně na místě. Tímto 

způsobem dochází k porovnávání shody vykazovaných informací bankou s reálným 

stavem. Dohled na místě tak navazuje na dohled na dálku, kterým ČNB získává bankou 

vykazované informace. Vzhledem k tomu, že je komplexní dohled na místě časově i 

finančně náročný, zaměřuje se ČNB povětšinou pouze na kontrolu dílčích oblastí 

činností bank, které jsou nejvíce problematické. Jedná se především o analýzu systémů 

řízení kontroly úvěru a tržních rizik, funkčnost vnitřních řídících a kontrolních systémů, 

organizační předpoklady pro řízení rizik, hodnocení finanční pozice, kontrolu rizik 

informačních systémů a informačních technologií, atd.  

 Orgány kontroly se zaměřují primárně na zkoumání výše a identifikaci rizik, 

která banky podstupují a organizační předpoklady pro jejich měření. Těmi se rozumí 

především odpovídající metody měření rizik, jejich sledování, vyhodnocování a 

včasnost přijímání nápravných opatření. Součástí toho je i ověřování účinnosti 

kontrolních mechanismů banky. Komplexní kontrola systémů řízení rizik se zaměřuje 

také na jejich úplnost a dostatečnost. Důležitou oblast zkoumání tvoří také systémy 

limitů k omezování rizik. 

 Další oblasti obezřetného podnikání bank je představují kontrola úplnosti, 

spolehlivosti a aktuálnosti informací používaných v řízení. Ta je zaměřena na kontrolu 

řízení a správy, fungování orgánů a jejich výborů a jejich vzájemnou provázanost. ČNB 

rovněž kontroluje nezávislé postavení interního auditu v rámci banky, především jeho 

vazby k jednotlivým orgánům, a zkoumá kvalitu jeho závěrů. Bankovní dohled se 

rovněž zabývá problematikou boje s finanční kriminalitou, především předcházení a 

potírání legalizace výnosů z trestné činnosti. V této souvislosti spolupracuje ČNB s 

Finančním analytickým útvarem Ministerstva financí ČR. 
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 Kontroly na místě se provádějí zpravidla jednou za dva až tři roky. Jedná-li se 

však o problematickou banku, které je potřeba kontrolovat častěji, mohou probíhat i 

několikrát během jednoho roku. Výsledkem kontrola na místě je vyhotovení 

hodnotícího protokolu, který průběh kontroly shrnuje. Na základě tohoto protokolu jsou 

ukládána bance jednotlivá opatření k nápravě. Proti tomuto hodnocení se může banka 

odvolat u ČNB. O odvolání rozhoduje bankovní rada ČNB a její rozhodnutí je konečné. 

 

Dohled na dálku 

 Princip dohledu na dálku spočívá v kontrole bankovních a statistických výkazů. 

Tyto údaje jsou banky povinny předkládat v pravidelných čtvrtletních intervalech. 

Kontrola má za úkol především posoudit soulad těchto údajů s pravidly obezřetnosti a 

nastavenými limity bank. Jejich analýza pak slouží ke zjištění problematických oblastí 

činnosti bank. Banky musí předkládat především účetní závěrky, výroční zprávy, 

zjištění z kontrol na místě, výsledky informačních návštěv, tiskové zprávy, atd. 

Důležitým článkem dohledu na dálku je externí auditor. Ten provádí audit činnosti bank 

a jeho auditorské zprávy patří k důležitým podkladům pro analýzu finanční situace 

banky. 

 Dohled na dálku se zaměřuje rovněž na další oblasti činnosti bank. Zde patří 

především posouzení odborné způsobilosti a důvěryhodnosti osob navrhovaných do 

funkcí vedoucích zaměstnanců bank, schválení externích auditorů, seznamů akcionářů 

před valnou hromadou apod.52 V posledních letech vrostl také význam spolupráce se 

zahraničním institucemi, provádějícími bankovní dohled nad mateřskými bankami, 

které mají své dceřiné banky na území ČR. Tato vzájemná spolupráce je upravena řadou 

bilaterálních smluv, které uzavírá ČNB53. Podstata této spolupráce spočívá především 

ve spolupráci v oblasti implementace Nové kapitálové dohody BASEL II. 

 ČNB kromě hodnocení činnosti jednotlivých bank průběžně analyzuje i vývoj 

bankovního sektoru jako celku. Tyto analýzy jsou čtvrtletně zveřejňovány 

prostřednictvím ČNB54. K posouzení stavu jednotlivých bank slouží, tzv. rating. Jedná 

se o metodu srovnávání bank. ČNB pro bankovní radu vypracovává dvakrát ročně 

 
52 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem. Praha: Česká národní 
banka, 2006, Kapitola 4, Výkon dohledu nad finančním trhem v roce 2006, s. 26-36. 
53 Tyto dohody jsou v současnosti uzavřeny s Rakouskem, Francií, Slovenskou republikou, Německem, 
USA, Belgií, Itálií a Nizozemím. 
54 ČNB. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2009. Praha: ČNB, 2009, s. 38.
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informace o vývoji bankovního sektoru společně s ratingem bank. Metoda ratingu je 

obsahuje bodové hodnocení bank od 1 do 5 bodů podle jejich finanční situace a kvality 

managementu. Banky s hodnocením do 2,5 bodů se považují za zdravé a bez problémů. 

Banky s hodnocením od 2,5 do 3 bodů jsou vystaveny častějším kontrolám. Banky 

ohodnocené 3 až 4 body jsou považovány za banky s vážnými problémy, ale stále zde 

existuje možnost, že se s nimi banka dokáží samy vypořádat. Hodnocení nad 4 a více 

bodů je známkou, že banka si s problémy již sama poradit nedokáže a proto se 

přistupuje např. k jejich nucené správě.  

 Mezi nástroje dohledu na dálku patří také informační návštěvy, které na rozdíl 

od dohledu na místě neprobíhají v režimu zákona o státní kontrole55. Tyto návštěvy se 

zaměřují zpravidla na strategii bank a jejich hospodářské výsledky. Návštěvy jsou 

řízeny ředitelem odboru bankovní inspekce. 

 Mezi výhody dohledu na dálku patří na rozdíl od dohledu na místě především 

nízké náklady a zajištění pravidelných informací o činnosti bank. Tato výhoda s sebou 

ovšem na druhou stranu nese také riziko toho, že informace mohou být zkreslené či 

neúplné. Podklady pro dohled na dálku jsou také méně podrobné než při dohledu na 

místě. 

 

3.2.3 Bankovní dohled na konsolidovaném základě 

 Dohled nad bankami může být dvojího charakteru. Pokud se jedná o dohled 

jednotlivé banky hovoříme o dohledu na individualizovaném základě. Vedle toho však 

existuje složitější situace, kdy je vykonáván dohled nad činností konsolidačních celků. 

V tomto případě hovoříme o dohledu na konsolidovaném základě.  

 Tento typ dohledu spočívá v sledování a regulaci rizik konsolidačních celků. 

Konsolidační celek představuje situaci, kdy je banka spojena s jiným podnikem do 

vyššího ekonomického celku a tudíž je potřeba posuzovat i vliv ostatních firem na 

banku. Vzhledem k tomu, že v dnešní době existuje spousta nadnárodních celků, je 

v této souvislosti důležitá a nutná spolupráce orgánů dohledu nejen na národní, ale i 

mezinárodní úrovni. Tato spočívá především ve vzájemné výměně informací, ale i v 

žádostech o provedení osobní kontroly členů konsolidačního celku na místě. 

 
55 Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 
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 Konsolidační celky se dělí v závislosti na jejich charakteru na skupinu ovládající 

banky, skupinu finanční holdingové společnosti a skupinu smíšené holdingové 

společnosti, kterou tvoří nejméně dvě osoby. 

 Pro konsolidační celky platí modifikované limity pravidel obezřetného 

podnikání.  

 

3.2.4 Opatření k nápravě 

 Pokud ČNB zjistí nedostatky v činnosti banky, je oprávněna provést opatření, 

které povedou k nápravě této nežádoucí situace. Zákon o bankách56 jí k tomu dává tyto 

možnosti: 

a) vyžadovat, aby banka nebo pobočka zahraniční banky ve stanovené lhůtě zjednala 

nápravu – např. omezením nebo ukončením některé povolené činnosti, zákazu 

provádět některé obchody a operace, vyměněním vedoucích zaměstnanců banky, 

apod. 

b) změnit licenci vyloučením nebo omezením některých činností v ní uvedených, 

c) nařídit mimořádný audit na náklady banky nebo pobočky zahraniční banky, 

d) zavést nucenou správu, 

e) uložit pokutu do 50 mil. Kč, 

f) 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, 

g) 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, 

h) požadovat zvýšení kapitálu nad úroveň, zejména pokud má banka neúčinné 

uspořádání, strategie, postupy nebo mechanismy a uložení opatření podle písmen a) 

až g) se jeví jako nedostatečné k dosažení nápravy v přiměřeném čase. 

  

 Mezi nedostatky v činnostech bank patří provádění obchodů způsobem, který 

poškozuje zájmy vkladatelů nebo ohrožuje bezpečnost a stabilitu banky, porušování či 

 
56 Viz. část sedmá, Opatření k nápravě zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 
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obcházení závazných předpisů, situace kdy banka nevytváří dostatečný souhrn rezerv a 

opravných položek na pokrytí svých rizik vyplývajících z objemu rizikových úvěrů a 

jiných aktiv, pokles kapitálu pod minimální výši, řízení banky osobami, které nemají 

dostatečnou odbornou způsobilost nebo nejsou občansky bezúhonné, atd. 

 Opatření k nápravě předpokládá dvě základní situace. První počítá s tím, že 

nápravu provede sama banka. Ta je pak povinna omezit nebo ukončit některou 

bankovní činnost, vytvořit rezervy nebo opravné položky v odpovídající výši, snížit 

základní kapitál, vyměnit osoby ve vedení banky, členy dozorčí rady, použít zisk po 

zdanění přednostně k doplnění rezervních fondů nebo ke zvýšení základního kapitálu 

banky. V případě, že  banka nápravu sama nezjedná, nastává druhá situace, kdy ji musí 

zajistit ČNB. Při zjednání nápravy může ČNB změnit bankovní licenci vyloučením 

nebo omezením některých dalších bankovních činností57, snížit základní kapitál banky 

o částku odpovídající neuhrazené ztrátě banky, nařídit mimořádný audit provedený na 

náklady banky, zakázat či omezit provádění operací osobami, které jsou s ní propojeny, 

jsou součástí konsolidovaného celku nebo mají k bance zvláštní vztah.  

 Zjistí-li ČNB, že bance poklesl ukazatel kapitálové přiměřenosti pod dvě třetiny 

předepsané výše, má povinnost uložit bance zvýšení základního kapitálu do výše 

kapitálové přiměřenosti, pořizovat pouze aktiva s rizikovou vahou nižší než 100 %, 

nezískávat majetkové podíly a hlasovací práva v jiných právnických osobách, 

neposkytovat žádný úvěr osobě se zvláštním vztahem k bance, neposkytovat úroky z 

vkladů se sazbami převyšujícími současné běžné úrokové sazby ze srovnatelných 

vkladů nebo více z těchto opatření k nápravě dohromady. 

 Krajním případem je zavedení nucené správy58. K tomuto opatření dochází za 

situace, kdy nedostatky ohrožují stabilitu bankovního systému a akcionáři banky 

neučinili potřebné kroky k jejich odstranění. Nucená správa znamená pozastavení 

výkonů funkce všech orgánů banky a jejich nahrazení osobou správce, dosazenou ČNB. 

Správce se zapisuje do obchodního rejstříku. Specifický případ nastává u poboček 

zahraničních bank, nad kterými nucenou správu nelze uložit. V takovém případě musí 

ČNB požádat orgán dohledu cizího státu, aby učinil potřebná opatření. Nucený správce 

se okamžikem doručení rozhodnutí o zavedení nucené správy stává statutárním 

orgánem banky. Je jmenován bankovní radou ČNB spolu se svým zástupcem. 
 

57 Viz. také § 1 odst. 3 zákona o bankách. 
58 Právní úprava nucené správy je obsažena v části deváté zákona o bankách. 
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Rozhodnutí ve věcech působnosti valné hromady činí správce s předchozím souhlasem 

ČNB. Bankovní rada ČNB stanoví taktéž výši jeho odměny, která jde na vrub nákladů 

banky. Nucená správa končí doručením rozhodnutí ČNB o skončení nucené správy, 

jmenováním likvidátora, prohlášením konkurzu nebo automaticky uplynutím 24 měsíců 

od zavedení nucené správy.  

 Prvním příkladem nucené správy v ČR se stala v roce 1993 Kreditní a 

průmyslová banka, a.s., jejíž hospodaření neodpovídalo podle prohlášení ČNB 

požadavků obezřetného podnikání, jelikož měla banka velké množství nedobytných 

pohledávek a nemohla tak dostát svým závazkům. Známějším příkladem je pak nucená 

správa nad Investiční a poštovní bankou, a.s., v roce 2000. V souvislosti s problémy 

v jejím hospodaření začali její klienti hromadně vybírat své úspory59, a tak ČNB 

reagovala v hrozbě před jejím krachem zavedením nucené správy. Případný krach by 

totiž znamenal ohrožení finančního systému a podle studie ČNB následné snížení růstu 

HDP o 2 až 4 %. 

 Dalšími nástroji bankovního dohledu je ukládání pokut a odnětí bankovní 

licence. ČNB může bance uložit pokutu až do výše 50 miliónů korun. Subjektivní lhůta 

pro uložení pokuty je 1 rok, objektivní pak 10 let ode dne, kdy nastaly skutečnosti 

podstatné pro uložení pokuty. V případě zjištění a přetrvávání závažných nedostatků 

činnosti banky, které není možno zcela eliminovat, může ČNB vydat rozhodnutí o 

odejmutí bankovní licence. Toto rozhodnutí se vydává po vyžádání stanoviska MF. 

Vydání rozhodnutí nemusí předcházet nucená správa. Ode dne právní moci tohoto 

rozhodnutí nesmí banka přijímat vklady, poskytovat úvěry, ani provozovat další 

činnosti, s výjimkou nezbytných vypořádání jejích pohledávek a závazků. Po 

vypořádání svých závazků ztrácí charakter banky. 

 

3.3 Nová basilejská kapitálová dohoda 

 Oblast bankovní regulace a dohledu se vyznačuje dlouholetou spoluprácí CB na 

mezinárodních úrovni a vznikem společných institucí. Už v roce 1930 vznikla Banka 

pro mezinárodní platby (BIS60). Její původní role se v 70. letech transformovala do 

 
59 V této souvislosti se používá výraz „run na banku“. 
60 Bank for International Settlements. 
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harmonizace pravidel bankovní regulace a dohledu. Společná pravidla jsou výsledkem 

pravidelných schůzek guvernérů centrálních bank se zástupci orgánů dohledu v Basileji, 

kde má své sídlo. Tyto schůzky bývají čtyřikrát do roka a jejich smyslem je výměna 

informací a zkušeností jednotlivých zemí. BIS tyto informace následně analyzuje. 

V současnosti BIS sdružuje 56 členských CB.  

 Tato spolupráce se ukázala jako nedostatečná a vyvstala potřeba vytvořit 

mezinárodní instituci, která by se zabývala dohledem nad bankami, které působí na 

mezinárodní úrovni. A tak na konci roku 1974 vznikl jako reakce na problém s ropnou 

krizí Basilejský výbor pro bankovní dohled (BCBS61). Výbor byl založen guvernéry 

centrálních bank zemí G-10 v rámci  BIS. Členy BCBS jsou guvernéři centrálních bank 

členských zemí. 

 Jeho hlavní náplní BCBS dohled nad likviditou a solventností bank. Výsledkem 

této práce bylo schválení směrnic v roce 1975, nazvaných Basilejský konkordát. Vývoj 

bankovní regulace v 80. letech směřoval k nastavení pravidel kapitálové přiměřenosti 

bank. V roce 1988 byla přijata tzv. Cookova pravidla (Cooke ratio), pod názvem 

Basilejská kapitálová dohoda (BASEL I). Původně se jednalo o dohodu centrálních 

bank zemí G-10, její používání se ovšem rozšířilo a stala se mezinárodně uznávanou 

dohodou.  

 

3.3.1 Kapitálová přiměřenost 

  Kapitálová přiměřenost souvisí se solventností banky62. Je stanovena jako podíl 

vlastního kapitálu na rizikově vážených aktivech banky. Zjednodušeně řečeno poměřuje 

kapitál a riziko, resp. schopnost banky absorbovat riziko. Vlastní kapitál potřebuje 

banka ke krytí případných ztrát.  

 Pro přiměřenou výši kapitálu banky se používá označení kapitálový požadavek. 

Celkový kapitálový požadavek vyjadřuje jakým kapitálem má banka disponovat, aby 

byla pokryta všechna případná rizika. Tvoří ho kapitálový požadavek k úvěrovému 

riziku bankovního portfolia (kapitálový požadavek A) a kapitálový požadavek k 

úvěrovému riziku obchodního portfolia, k obecnému úrokovému riziku, k akciovému 

 
61 Basel Committee on Banking Supervision. 
62 O solventnosti pojednávám také v souvislosti s kapitálovými riziky v kapitole 4.1, Bankovní rizika. 
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riziku, k měnovému riziku k riziku angažovanosti obchodního portfolia a ke 

komoditnímu riziku (kapitálový požadavek B). 

 Chceme-li zjistit výši přiměřeného kapitálu, je třeba nejdříve definovat jak se 

člení a co se do něj zahrnuje. Kapitál tvoří tři složky: 

  

1) Vlastní kapitál (Tier 1)63

 Tier 1 je tvořen součtem níže uvedených položek: 

 splacený základní kapitál banky zapsaný v obchodním rejstříku, 

 splacené emisní užil – představuje kladný rozdíl v případě, že primární emise 

akcií jsou prodány za vyšší než nominální cenu a navíc vynásobeny počtem 

emitovaných akcií, 

 povinné rezervní fondy – dle zákona mají banky povinnost vytvářet rezervní 

fondy, jejichž hlavním zdrojem je zisk, 

 ostatní rezervní fondy ze zisku, 

 nerozdělený zisk předchozích období po zdanění, 

 zisk ve schvalovacím řízení snížený o předpokládané dividendy,  

 zisk běžného období snížený o předpokládané dividendy a odčitatelné položky. 

  
Od  vlastního kapitálu se odečítají tyto položky: 

 neuhrazené ztráty z předchozích let a ztráty a běžného roku, 

 rozdíl tržní ceny a účetního vyjádření majetku banky (goodwill), 

 další nehmotná aktiva, 

 nominální hodnota akcií, které má banka v držení. 

 
2) Dodatkový kapitál (Tier 2): 

 Tier 2 je část kapitálu banky tvořená rezervami (do výše 1,25 % rizikově 

vážených aktiv), podřízeným dluhem A (do výše 50 % Tier 1) a ostatními kapitálovými 

fondy. Celková výše dodatkového kapitálu nesmí přesáhnout výši vlastního kapitálu 

banky.  

 

Výši Tier 2 dostaneme součtem níže uvedených položek: 

 
 

63 JÍLEK, J. Finanční rizika, 1. vyd. Praha: Grada Publishing s.r.o., 2000, s. 286. 
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 všeobecné rezervy na krytí ztrát (do výše 1,25 % rizikově vážených aktiv) – 

vytvářejí se ze zisků, popř. i z nákladů banky. Jsou určeny ke krytí prozatím 

neidentifikovatelných ztrát z bankovní činnosti.  

 rezervy z přehodnocení fixních aktiv – představuje kladný rozdíl mezi tržní a 

účetní hodnotu fixních aktiv, 

 hybridní kapitálové instrumenty – představují dluh a současně se při splnění 

určitých podmínek mohou stát základním (akciovým) kapitálem banky. Patří 

sem obligace nebo prioritní akcie, které jsou v daném budoucím termínu 

převoditelné do kmenových akcií za podmínek daných statutem banky. 

Basilejský výbor bankovního dohledu stanovil kritéria z důvodů nejasností, co 

lze ještě za tyto instrumenty považovat a co ne, 

 termínovaný podřízený dluh (do výše 50 % vlastního kapitálu) – můžeme ho 

považovat za kapitál banky pouze po určitou pevně stanovenou dobu, během níž 

nelze nárokovat jeho vrácení. Základní podmínku uznání této položky za kapitál 

musí být tzv. klauzule podřízenosti, kdy věřitel banky v dané smlouvě uvádí, že 

jeho půjčka může být v případě likvidace banky splacena až po uspokojení 

závazků vkladatelům a ostatním věřitelům. Do dodatkového kapitálu (Tier 2) se 

tato položka započítává maximálně ve výši 50 % vlastního kapitálu. 

 

3) Krátkodobý podřízený dluh (Tier 3) 

K pokrytí tržního rizika slouží Tier 3. Jeho součet s Tier 2 by neměl přesáhnout 

výši Tier 1. Krátkodobý podřízený dluh je limitován 250 % části vlastního kapitálu, 

která je určena ke krytí tržního rizika. Banky mají povinnost členit vlastní kapitál na 

části:  

 ke krytí úvěrového rizika a 

 ke krytí tržního rizika. 

  

Dále musí banka členit aktiva na : 

 bankovní portfolio, 

 obchodní a investiční portfolio cenných papírů. 

  



Splatnost krátkodobého podřízeného dluhu je minimálně 2 roky, přičemž platí 

stejné zásady jako v případě termínovaného podřízeného dluhu. 

  

Pro výpočet kapitálové přiměřenosti banky platí některá další pravidla, která se 

týkají celkového kapitálu, např. je nutné od něj odečíst investice do poboček, jiných 

bank a institucí, jelikož by mohlo dojít k dvojímu zahrnutí této položky do kapitálu více 

bankovních institucí. 

  

3.3.2 BASEL I a Nová kapitálová dohoda BASEL II 

Podstatou Basilejské kapitálové dohody je udržování stanovené minimální výše 

kapitálové přiměřenosti. Tato dohoda představuje je důležitá pro mezinárodní 

harmonizaci bankovní regulace. Její implementace do právních řádů členských států 

proběhla v roce 1992. Tak tomu bylo i v případě ČR. Požadavky vyplývající z BASEL I 

promítla do své směrnice i EU a to sice od roku 2000. Po vstupu ČR do EU, byla úprava 

harmonizována na základě směrnic Rady č. 93/6/EHS  a č. 2000/12/ES .  

BASEL I se zaměřila předně na úvěrová rizika, jelikož ta představovala hlavní 

činnost bank. Kapitálová přiměřenost na základě BASEL I je stanovena jako poměr 

výše kapitálu a kapitálových požadavků A a B. Tento poměr musí být vyšší nebo roven 

8 %. Vztah můžeme potom napsat ve formě: 

 

( )
,   

      +
0 08 x kapitál

kapitálový požadavek A kapitálový požadavek B
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Kapitálová přiměřenost = 
  

 

 

Resp. lze ho rozepsat ve tvaru: 

 

( )
( )

,        –        
       

+ +
+

0 08 x Tier 1 Tier 2 odčitatelné položky využitý Tier 3
kapitálový požadavek A kapitálový požadavek B

Kap. přiměřenost =  

 
Přičemž musí platit  

Kapitálová přiměřenost ≥ 8 % 

 
 Dohoda BASEL I musela být vzhledem k vývoji časem modifikována do nové 

podoby, protože její struktura pokrývala pouze úvěrová rizika. V praxi je však také 
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potřeba pokrýt tržní riziko. K tomu došlo dodatkem v roce 1996. Ke kompletnímu 

přepracování BASEL I došlo až později do tzv. Nové kapitálové dohody 

BASEL II. Největší změnou bylo zakomponování operační rizika, definovaného jako 

možnost vzniku ztráty v důsledku provozních nedostatků a chyb. Jeho kvantifikace a 

řízení je ovšem velmi obtížné. BASEL II zavádí i nové postupy při kvantifikaci rizik. 

 BASEL II byl implementován v roce 2006. V EU se tak stalo prostřednictvím 

nové směrnice 2006/48/ES, implementující BASEL II.  

Pravidla kapitálové přiměřenosti BASEL II64 spočívají na třech pilířích, které 

mají za cíl posílit stabilitu celého systému: 

 

1) Pilíř 1 - Požadavek na minimální kapitál (Minimum Capital Requirement). 

Obsahuje pravidla pro výpočet kapitálové přiměřenosti a stanovuje metody pro 

měření rizik, pokrývá úvěrové, tržní a operační riziko. 

2) Pilíř 2 - Proces dohledu regulátora (Supervisory Review Process). Posiluje dohled. 

Instituce dohledu může na základě výsledků rizikového profilu navýšit limit 

kapitálové přiměřenosti bank. 

3) Pilíř 3 - Požadavky na tržní disciplínu (Market Discipline). Ukládá bankám 

zveřejňovat pravidelně určité informace, aby měla veřejnost dostatek informací o 

rizikovosti bank. 

 
Zjednodušeně lze říct, že první pilíř riziko měří, druhý ho řídí a třetí odhaluje 

techniky řízení rizika. První pilíř se zabývá alokací kapitálu na úvěrové a provozní 

riziko. Druhý pilíř je o řízení a kontrole banky, o způsobu, jakým její představenstvo 

informuje o míře rizika, se kterou chce pracovat. Třetí pilíř je o reportování a 

zveřejňování metod, jimiž banka rizika řídí.  

 

Ad 1) Pilíř 1 – Minimální kapitálové požadavky 

Tento pilíř vymezuje kapitálové požadavky na úvěrové, tržní a operační riziko a 

upravuje metodiku výpočtu kapitálových požadavků k jednotlivým druhům těchto rizik. 

V oblasti řízení tržních rizik ke změnám nedochází. Velké rozdíly se týkají především 

 
64 Schéma dohledu ČNB podle BASEL II obsahuje Příloha č. 4. 



oblasti úvěrového rizika, a zejména pak zcela nový kapitálový požadavek k operačnímu 

riziku. 

 

Celkový kapitálový požadavek se vypočítá na základě vzorce: 

 

( )
,     

        + +
0 08 x Celkový započitatelný kapitál

kapitálový požadavek A kapitálový požadavek B kapitálový požadavek C
KP =

 
 

 

Kapitálový požadavek A představuje požadavek týkající se úvěrového rizika. 

Kapitálový požadavek B je požadavek týkající se operačního rizika a kapitálový 

požadavek C představuje požadavek týkající se tržního rizika. Kapitálový nesmí 

klesnout pod 8 %. 

 

Ad 2) Pilíř 2 – Proces dohledu 

 Druhý pilíř BASEL II klade důraz na aktivní působení bankovního dohledu v 

oblasti zhodnocení dostatečnosti, resp. nedostatečnosti kapitálové přiměřenosti 

jednotlivých bank. Tímto instituce dohledu působí na zkvalitnění řízení rizik a řídících a 

kontrolních mechanismů bank. V bankách by měly fungovat odpovídající vnitřní 

procesy, které umožní vyhodnotit kapitálovou přiměřenost s ohledem na podstavná 

rizika (tzv. Capital Adequacy Assessment Process, CAAP).  Instituce dohledu pak 

srovnává CAAP s reálným stavem. Na základě těchto výsledků má možnost stanovit 

vyšší kapitálový požadavek než činí výpočet banky, jestliže považuje kapitálový 

požadavek stanovený bankou za nedostatečný vzhledem k jejímu celkovému 

rizikovému profilu. Diskuze mezi regulátorem a bankou by měla vést k co nejlepšímu 

nastavení interních procesů a celkového zlepšení risk managementu. 

  

Ad 3) Pilíř 3 – Tržní disciplína 

 Třetí pilíř tržní disciplína doplňuje oba předcházející o transparentnost, která 

spočívá v  povinnosti banky zveřejňovat určité informace. Základní požadavky na 

zveřejňování informací se týkají všech bank. Podrobnější informace k používaným 

pokročilým metodám jsou vyžadovány od bank s vlastními metodami měření a 

omezování úvěrového rizika. Uveřejňování údajů se týká především údajů o vlastním 
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kapitálu, údajů o podstupovaných rizicích, apod. Obsahem toho pilíře jsou také otázky 

míry uveřejňovaných informací, intervaly uveřejňování dat, apod. Pro údaje platí 

povinnost uveřejňování dvakrát ročně, tj. každé pololetí. Z tohoto pravidla existuje 

výjimka pro údaje kvalitativního charakteru, které se zveřejňují v ročním intervalu. Tyto 

informace nemusí být ověřovány externím auditorem, nestanoví-li národní regulátoři 

jinak. Cílem tohoto pilíře je také to, že uveřejňované informace, poskytují ostatním 

účastníkům trhu lepší přehled o rizikovém profilu banky a její kapitálové pozici. 

Dodržení těchto požadavků by se mělo projevit v kladném chápání dané banky. 

 

3.3.3 Nový koncept regulace bankovního sektoru BASEL III 

 Jako bylo řečeno výše současná úprava minimální výše kapitálové přiměřenosti 

podle BASEL II je ve výši 8 %. Současná finanční krize však ukázala, že sledování 

tohoto jediného parametru je nedostačující. Banky daná pravidla obcházely vyváděním 

vysoce rizikových aktiv ze svých bilancí, čehož důsledkem bylo, že držely úroveň 

kapitálu nižší, než jaká byla skutečná situace. Dokonce i v případech velkých finančních 

potíží vyplácely odměny managementu a dividendy akcionářům, což mělo další 

negativní vliv na situaci banky. 

 V rámci reakce BCBS na finanční krizi byla vytvořena opatření, která by měla 

posílit odolnost a spolehlivost bankovního sektoru z pohledu dlouhodobého 

udržitelného ekonomického růstu, disciplinovanost bankovních subjektů a tím 

významně snížit pravděpodobnost dalších krizí. 

  

 Základem BASEL III je posílení kapitálové přiměřenosti. Celkový regulovaný 

kapitál bude dán součtem: 

 Tier 1 (Core Capital), 

 proticyklického kapitálového polštáře (Countercyclical Capital Buffer), 

 kapitálového konzervačního polštáře (Capital Conservation Buffer) a 

 kapitálu pro systémově významné banky (Capital for Systemically Important 

Banks). 
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 Velikost kapitálové přiměřenosti bude ponechána na 8 %. Úlohou 

proticyklického kapitálového polštáře bude absorbovat ztráty v krizových obdobích a 

zajistit, aby byla banka schopna udržet svou kapitálovou přiměřenost nad požadovanou 

mírou. Oproti BASEL II tak reaguje na změny ekonomického cyklu. Kapitálový polštář 

má pokrývat ztráty v době, kdy se ekonomice nebude dařit. Nově bude omezeno 

vyplácení dividend a bonusů v případě, že bude mít banka s finančními problémy a 

tento polštář nenaplní. Povinnost udržovat minimální míru kapitálového konzervačního 

polštáře by měla začít platit od roku 2016. Jeho hodnoty by se měla časem zvyšovat z 

počátečních 0,625 % rizikově vážených aktiv až na 2,5 %. 

 

 Dopady nového konceptu v EU se předpokládají především ve snížení 

hospodářského růstu a zvýšení nezaměstnanosti. Podle mého názoru nebude mít 

zavedení BASEL III na ČR velký dopad. V ČR byl totiž už dříve uplatněn 

konzervativní přístup k Tier 1 a její nová definice nebude znamenat podstatnější změnu. 

Ve vztahu ke zrušení Tier 3 nebude mít nový koncept pro ČR v podstatě také žádný 

význam, neboť jeho výše v ČR je de facto nulová. Dá se říct, že výchozí pozice je 

vzhledem k těmto faktorům v ČR velmi dobrá v porovnání se zeměmi Evropské 

měnové unie, ale dopady mohou být promítnuty prostřednictvím zahraničních 

mateřských bank, které vlastní většinu tuzemských bank. Je třeba říct, že skutečné 

náklady na změny, které přináší nový koncept ponesou akcionáři. To považuji za 

správné, jelikož dochází k narovnání situace, kdy následky krize byly přenášeny na stát. 

Je nepochybné, že ve svém důsledku část nákladů ponesou i klienti. Osobně považuji 

zavedení BASEL III za krok správným směrem, i když jeho kritici považují jeho změny 

za nedostatečné.  

  

 Harmonogram zavádění nových pravidel je stanoven na roky 2013 až 2018, což 

má eliminovat dopady v časech, kdy se svět zatím vypořádává s následky krize. 

  

3.4 Hodnocení úrovně bankovního regulace a dohledu v ČR 

 Po roce 1989 došlo u nás k poměrně dramatickému vývoji bankovního sektoru. 

Obecně se dá říct, že pravidla bankovní regulace a dohledu byla nedostatečná a proto 
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docházelo jednak k zakládání velkého počtu nových bank. Ty ale čelily nedostatku 

kapitálu, kterého byl obecný nedostatek. Banky poskytovaly obrovské množství úvěrů, 

po kterých byla silná poptávka, ovšem bez kapitála na jeho krytí. Netrvalo tedy dlouho 

a některé banky se začaly dostávat do problémů, které vedly u spousty z nich ke 

krachům65.  

 Na tuto situaci byla nucena reagovat ČNB zpřísněním podmínek udělování 

bankovní licence a tak po roce 1993 již nedocházelo k tak prudkému nárůst počtu 

nových bank. V tomto roce došlo také k výrazným novelizacím pravidel kapitálové 

přiměřenosti, pravidel likvidity a úvěrové angažovanosti bank. Pravidla bankovní 

regulace a dohledu jako třeba pravidla obezřetného podnikání totiž do té doby de facto 

neexistovala. Je potřeba říct, že porevoluční dramatický vývoj byl způsoben 

nedostatečnou legislativou, která nedokázala patřičně a hlavně rychle reagovat na 

požadavky nového ekonomické systému. Předchozí úprava SBČS se omezovala 

v podstatě jen na udělování bankovní licence. 

 Postupem času se tato situace začala zlepšovat, vyvstal ovšem problém, co 

s nedobytnými úvěry státních podniků z dob socialismu a také úvěry po zkrachovalých 

bankách. Řešením bylo zavedení tzv. Konsolidačního programu I66 a následně 

specializované Konsolidační banky, která byla zřízena Ministerstvem financí ČR v roce 

1991. Na ni byly totiž tyto nedobytné pohledávky převedeny.  

 V roce 1996 vytvořila ČNB Konsolidační program II. Ten zahrnoval přísnější 

pravidla pro problematické banky. V důsledku toho došlo k pročištění bankovního 

sektoru, který se zbavil nesolventních bank. Pro pomoc malým bankám byl určen 

Stabilizační program, který byl přijat vládou v roce 1997. Poskytoval bankám možnost 

odkupu špatných pohledávek ve výši jejich nominální hodnoty. 

 Vývoj v posledních letech se ustálil a těží tak s již dokončené restrukturalizace a 

privatizace. Pravidla pro bankovní činnost jsou harmonizována s pravidly EU a dalšími 

mezinárodními standardy jako jsou BASEL I, II a do budoucna i III. S tím je spojena 

také užší spolupráce s orgány dohledu ostatních států a mezinárodními orgány jako je 

BSBC. Oblast dohledu se zaměřuje čím dál víc na eliminaci a předcházení jednotlivých 

 
65 Viz. Příloha č. 4 Přehled krachů bank v ČR.  
66 REVENDA, Z., MANDEL, M., KODERA, J., MUSÍLEK, P., DVOŘÁK, P., BRADA, J. Peněžní 
ekonomie a bankovnictví, 4. vyd. Praha: Management press, 2005, Kapitola 10, Bankovní regulace a 
dohled, s. 383. 
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druhů rizik. V rámci integrace pak došlo také ke spojení dohledu nad celým finančním 

trhem do jedné instituce, a to sice ČNB. 

 

 

 

 

 

 



4 VZTAH CB K BANKÁM OBCHODNÍM JAKO BANKY 

BANK 

 Další oblastní vztahů ČNB a obchodních bank je funkce ČNB působit jako 

banka bank. ČNB ze svého postavení, které je nad ostatními bankami, pro ně vykonává 

určité funkce, jako je vedení jejich účtů a zprostředkovávání platebních operací mezi 

nimi. Dá se říct, že zde vystupuje v podstatě jako pomocník a supervizor nad 

fungováním bank, kterým na jednu stranu ukládá povinnosti a na druhou stranu jim v 

případě potřeby pomáhá. Na jednu stranu jim stanovuje povinnost u ní ukládat svá 

depozita, na druhé straně si od ní banky mohou půjčovat peníze, např. při potížích s 

likviditou. 

  

4.1 Bankovní rizika 

 V souvislosti s podnikáním bank se často objevuje pojem riziko. Rizikem se 

rozumí pravděpodobnost či možnost vzniku určité ztráty. Odhalení a zabránění vzniku 

rizika v bankovnictví je předpokladem jeho normálního fungování. Bankovní rizika jsou 

omezována opatřeními BIS, nařízení EU, resp. Opatřeními ČNB v oblasti dohledu. 

Orgány dohledu potom zkoumají začlenění těchto pravidel do vnitřních bankovních 

předpisů a následně do praktického života bank.   

  

 Z pohledu bank můžeme rozdělit rizika na67: 

a) riziko likvidity, 

b) úvěrové riziko, 

c) tržní riziko, 

d) úrokové riziko, 

e) kapitálové riziko, 

f) provozní riziko a 

g) systémové riziko. 

 

                                                 
67 POLOUČEK, S. a kol. Bankovnictví. Praha: C. H. Beck, 2006, Kapitola 6, Rizika podnikání 
v bankovnictví, s. 282-331. 
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Ad a) 

 Likvidita představuje schopnost banky dostát svým závazků v krátkém časovém 

období. Pro banku to znamená, že je schopna vyplatit na požádání svých klientů 

hotovost. To znamená, že banka musí mít neustále k dispozici určité množství 

peněžních prostředků. Vlivem nestálých výnosů může vzniknout riziko, že banka tuto 

svou povinnost nedokáže splnit. Potom hovoříme o nedostatku likvidity. 

  

Ad b) 

 Úvěrové riziko přestavuje riziko, že banka utrpí ztrátu tím, že dlužník banky, 

kterému poskytla úvěr, neuhradí svůj dluh řádně a včas. Toto riziko se netýká pouze 

úvěrové, ale v podstatě všech pohledávek, které má banka za svými klienty. Z tohoto 

rizika vyplývá bance ztráta, proto se ho snaží eliminovat prověřením bonity klientů, 

vytvářením úvěrových registrů, apod. 

 

Ad c) 

 Toto riziko představuje riziko ztráty na základě změn cen, kurzů a sazeb na 

finančních trzích. K jeho eliminaci se používají zajišťovací nástroje. 

 

 Úprava úvěrového, tržního rizika a likvidity je obsažena v Opatření ČNB68,  

k vnitřnímu řídicímu a kontrolnímu systému bank, které vzniklo sloučením několika 

opatření. Jsou v něm zapracovány také požadavky na interní audit, řízení operačního 

rizika a na informační systémy. Tvoří rámec pro vnitřní řídicí a kontrolní systémy bank. 

 

Ad d) 

 Úrokové riziko může být způsobeno změnami tržních úrokových sazeb. Ta vede 

k hrozbě ztrát. Někdy se subsumuje pod tržní riziko. 

 

Ad e) 

  Od likvidity je třeba odlišit solventnost banky, která představuje schopnost 

banky vlastními prostředky (kapitálem) zabezpečit úhradu svých závazků. Banka 

                                                 
68 Opatření České národní banky č. 2/2004, Věst. ČNB, k vnitřnímu řídícímu a kontrolnímu systému 
banky, ve znění pozdějších předpisů.  
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nemusí mít k tomuto účelu dostatek kapitálu a nastává riziko úpadku banky. Toto riziko 

nesou předně akcionáři banky, kteří zodpovídají za solventnost banky. 

 

Ad f) 

 V poslední době je provoznímu riziku věnována pozornost v souvislosti s krytím 

ztrát, které vznikají bankám vlastní provozní činností. Představuje riziko ztrát 

v důsledku vlastních chyb uvnitř banky.  

 

Ad g) 

 Toto riziko představuje nebezpečí selhání celého systému a následné dopady na 

hospodaření banky. Z důvodu jeho objektivní povahy nemůže být bankou ovlivněno a 

banka může pouze eliminovat jeho dopady. Problematika systémového rizika je 

v současnosti aktuální vzhledem ke krizím některých bank v Evropě a USA. Je třeba 

podotknout, že většina bank zkrachovala ze subjektivních důvodů. 

 

 Bankovními riziky se zabývají také pravidla kapitálové přiměřenosti BCBS69. 

Pravidla BASEL II se zabývají detailněji, např. provozním rizikem. 

 

4.2 Povinné minimální rezervy 

 Centrální banka nařizuje obchodním bankám, aby si u ní uložili určité procento 

primárních vkladů jako rezervu. Tím omezuje úvěrovou schopnost obchodních bank. 

Banky tak nemůžou s těmito prostředky hospodařit, což ovlivňuje také výši úroků z 

úvěrů, které tím pádem vzrostou. Jejich změny jsou proto málo časté.  

 Úprava PMR v ČR je stanovena v Opatření ČNB70. Jejich aktuální výše je na 

úrovni 2 % z objemu primárních závazků dané banky, tj. především vkladů od 

nebankovních subjektů, jejichž splatnost nepřevyšuje dva roky. K poslední změně PMR 

došlo 7. října 1999. K tomuto dni dosáhla výše sazby PMR hodnoty stanovené ECB pro 

banky v EMU. Banka je povinna udržovat na účtech pro držení PMR takový denní 

zůstatek, který je v průměru za udržovací období přibližně jednoho měsíce roven 

                                                 
69 Viz. Kapitola 3.3 Nová basilejská kapitálová dohoda. 
70 Opatření české národní banky č. 2/2003, Věst. ČNB, kterým se stanoví minimální výše likvidních 
prostředků a podmínky tvorby povinných minimálních rezerv, ve znění pozdějších předpisů. 
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minimálně stanovené PMR pro dané udržovací období. Prostředky na tomto účtu až do 

výše předepsaného objemu PMR jsou bankám od roku 2001 úročeny dvoutýdenní repo 

sazbou ČNB. 

 PMR jsou důležitým prostředkem pro bezhotovostní mezibankovní platební 

styk, který probíhá přes tzv. clearingové (zúčtovací) centrum, které zajišťuje právě 

ČNB71. Funguje na principu, že platby mezi různými bankami jsou vypořádány v 

okamžiku příkazu banky. 

 Povinné minimální rezervy patří mezi nepřímé nástroje ČNB. Změna jejich výše 

má dopady na výši inflace. Při jejich zvýšení dochází ke zdražení peněz a snížení 

rychlosti oběhu peněz, což má za následek snížení inflace. Používá se proto jako 

protiinflační opatření a spadá pod restriktivní monetární politiku. Naopak jejich snížení 

znamená zlevnění peněz a následně i zvýšení rychlosti jejich oběhu. V důsledku toho 

dojde ke zvýšení inflace. Toto opatření spadá pod expanzivní monetární politiku. 

 Změna PMR představuje mnohem účinnější nástroj měnové politiky v boji s 

inflací než je stanovení úrokové míry. 

 

4.3 Věřitel poslední instance 

 Cílem funkce věřitele poslední instance je zabránit krachu nelikvidních, ale stále 

ještě solventních bank tím, že jim CB poskytne na přechodnou dobu finanční zdroje a 

pomůže jim tak překonat obtížné období. V této situaci totiž banky nemohou získat 

likvidní prostředky na mezibankovním trhu. Tento institut by se měl využívat tedy až  

jako krajní řešení, pokud banka vyčerpala všechny možnosti získat likviditu jinak. 

Důvody pomoci ze strany CB je zabránění vzniku systémového riziku a následnému 

„dominovému efektu“, kdy vkladatelé ztratí důvěru a začnou hromadně vybírat své 

vklady. To má za následek problémy s likviditou dalších bank. Tato hrozba je 

především při úpadku velkých bank. Proto se také častěji dočkají pomoci CB. 

 Odpověď na otázku, jestli má banka problémy s likviditou nebo už se jedná o 

problémy s její solventností je zpravidla obtížná. Většinou problémy s likviditou 

předznamenávají následné problémy se solventností.  

                                                 
71 Český clearingový systém se nazývá CERTIS. 
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 Jako nástroj sloužící k této funkci CB patří úvěry bankám. V ČR jsou 

poskytovány jako krátkodobé úvěry na základě § 29 odst. 2 zákona o ČNB na dobu 

nejvýše tří měsíců. Při jejich poskytnutí požaduje ČNB patřičné zajištění. Tato pomoc 

má podobu buď lombardního úvěru nebo úvěru na PMR, resp. úvěru na účtu platebního 

styku. První skupina lombardních úvěrů patří k nejlevnějším. Jsou kryty zástavou CP a 

poskytnuté prostředky odpovídají procentní výši jejich tržní hodnoty. Úvěry na PMR 

slouží jako doplněk těchto rezerv do předepsané výše. Jejich modifikací jsou úvěry na 

účtu platebního styku, které slouží k doplnění prostředků na platby při mezibankovním 

zúčtování 

 V případě častého čerpání těchto úvěrů by měla ČNB zvážit další postup 

spočívající v dohledu na místě nad opatřeními k nápravě a v krajním případě i uvalení 

nucené správy. 
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5 EVROPSKÁ UNIE A EUROZÓNA 

 Zkoumáme-li vztah centrální banky k obchodním bankám v členských státech 

EU (a tedy i v ČR), musíme vzít v úvahu také úlohu Evropské centrální banky. Ta se 

svou činností bezprostředně dotýká politiky jednotlivých centrálních bank členských 

států a u členských států Evropské měnové unie vykonává dokonce některé výhradní 

funkce v měnové politice. 

 Důvody evropské integrace v oblasti financí spatřuji především ve snaze 

vytvořit dobře fungující finanční sektor, který je nezbytným předpokladem 

hospodářského růstu jednotlivých států a tím pádem celé EU. Ekonomická integrace 

byla také hlavní příčinou vzniku ES. Integrace finančního trhu zahrnuje vedle 

bankovnictví také další oblasti mezi něž patří pojišťovnictví, burzovní a investiční 

služby, atd. Základem fungování tohoto systému je společný trh těchto institucí. 

Důsledkem integrace je jeho velké zpřehlednění, sjednocení pravidel a velikosti cen a 

sazeb.  

 Prvním závazným evropským předpisem v oblasti finančních institucí byla 

Směrnice o zrušení překážek svobody usazovat se a poskytovat služby pokud jde o 

činnost bank a finančních institucí prostřednictvím samostatně podnikajících osob z 

roku 1973. Ke stanovení obecných principů v bankovnictví došlo v roce 1970 na 

základě "První bankovní směrnice“72. Stanovila mimo jiné jednotnou definici pro banky 

a jejich pobočky a pokusila se stanovit jednotná pravidla pro jejich zakládání. 

Výraznějším posun v této problematice znamenalo až přijetí Jednotného evropského 

aktu v roce 1986 a především přijetí "Druhé bankovní směrnice73", platné od 1. ledna 

1993. V jejím obsahu najdeme zakotvení principu jednotné licence, sjednocení pravidel 

pro zřízení dceřiné společnosti v jiné zemi, stanovení minimální hranice vlastního jmění 

ve výši 5 mil. eur, atd. Směrnice zakotvila rovněž princip dozoru orgány domovského 

členského státu, což umožnilo orgánům domácího státu kontrolovat činnost finančních 

institucí, které mají na jeho území sídlo společně s jeho dceřinými společnostmi a 

pobočkami v zahraničí. 

                                                 
72 Směrnice Rady číslo 77/780/EEC, o koordinaci předpisů o zakládání peněžních ústavů. 
73 Směrnice Rady číslo 89/646/EEC, o koordinaci právních předpisů týkajících se přístupu k činnosti 
úvěrových institucí. 
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 V roce 1989 byly přijaty dvě důležité směrnice týkající se vlastního jmění 

finančních institucí a kapitálové přiměřenosti. V roce 1993 bylo v direktivě o kapitálové 

přiměřenosti zohledněno tržní riziko. Používaní vnitřních modelů jeho oceňování bylo 

zavedeno v roce 1998.  

 Další oblastí zájmu EU je boj proti praní špinavých peněz, který je důležitý 

především kvůli volnému pohybu kapitálu. Je stanovena povinnost identifikace klienta 

při transakci přesahující 15 000 eur.  

  

5.1 Evropská centrální banka a Evropský systém centrálních bank  

 Prioritní funkce ECB se týkají činnosti v měnové oblasti. Evropská centrální 

banka totiž zabezpečuje funkci centrální banky pro jednotnou měnu euro. Hlavním 

cílem ECB je péče o cenovou stabilitu v Eurozóně. Eurozóna je v současnosti tvořena 

16 členskými státy EU, které zavedly euro. To jako jednotná evropská měna funguje od 

roku 1999 v bezhotovostní podobě, resp. od roku 2002 i jako hotovostní peníze. ECB 

tvoří společně s CB zemí Eurozóny tzv. Eurosystém. Souběžně vedle Eurosystému 

funguje Evropský systém centrálních bank, který tvoří kromě ECB ještě CB všech 

členských států EU. Tyto systémy budou vedle sebe fungovat do doby, do kdy 

nepřijmou všechny členské státy EU společnou měnu. 

 

 Pro vstup do Eurozóny a pro zavedení společné měny eura musí být splněna tzv. 

Maastrichtská kritéria74, mezi které patří: 

 

1) deficit veřejných financí v zemi nesmí přesáhnout 3 %  HDP, 

2) celkový podíl veřejného dluhu na HDP nesmí překročit 60 %, 

3) udržení cenové stability a průměrné inflace, která po dobu jednoho roku nesmí 

přesáhnout více než 1,5% míru tří členských zemí s nejnižší inflací, 

4) dlouhodobé úrokové sazby nesmí přesáhnout o více než 2 % sazby tří zemí s 

nejnižší inflací, 

5) měnový kurz musí být zafixován v rámci evropského mechanismu měnových kurzů 

(ERM) alespoň 2 roky před vstupem. 

                                                 
74 Používá se také pojmu konvergenční kritéria. 
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Posláním ESCB je spravovat oběživo, provádět operace se zahraničními 

měnami, držet a spravovat devizové rezervy členských států a podporovat hladké 

fungování platebních systémů. 

ECB byla zřízena v roce 1998 a převzala kompetence svého předchůdce, kterým 

byl Evropský měnový institut. Sídlí ve Frankfurtu nad Mohanem a v jejím čele stojí 

prezident. ECB tvoří následující rozhodovací orgány: 

 

a) Rada guvernérů, 

b) Výkonná rada a 

c) Generální rada. 

 

Kromě provádění měnové politiky ECB patří mezi její další funkce, dohled nad 

peněžními ústavy, podporování hladkého fungování platebního styku, obchodování 

s devizami, správa měnových rezerv členských států Eurozóny, poradní činnost, atd. 

Důležitou vlastností ECB je její organizační a finanční nezávislost75. 

 

  Pomineme-li měnověpolitické funkce ECB vykonávající v rámci Eurozóny, 

existují i některé funkce v oblasti ESCB, které se týkají činností obchodních bank 

členských států. Zde bych jmenoval dvě základní funkce. Jednak je to bankovní dohled 

ECB a pak také požadavek ECB na určitou výši povinných minimálních rezerv. 

 

5.1.1 Bankovní dohled ECB a stanovení PMR 

 K výkon bankovního dohledu jsou příslušné instituce daného členského státu 

EU, ovšem k řádnému provádění opatření, která přijímají příslušné orgány v oblasti 

dohledu nad úvěrovými institucemi a stability finančního systému přispívá i ESCB. 

 Tuto úlohu vykonává tím, že sleduje a hodnotí finanční stabilitu Eurozóny i celé 

EU. Doplňuje tedy podstatným způsobem obdobné činnosti národních orgánů dohledu a 

přispívá tak k udržení finanční stability. Vedle toho působí jako poradní orgán při 

vypracovávání a přezkoumávání požadavků regulace a dohledu určených finančním 

institucím v rámci pravidel. Poradní funkci realizuje pomocí doporučení,  

                                                 
75 Nezávislost je dána čl. 108 Smlouvy o založení ES. 
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která poskytuje ESCB prostřednictvím účasti ECB v mezinárodních a evropských 

regulačních a dozorčích organizacích jako je např. BCBS, Evropský bankovní výbor a 

Evropský výbor orgánů bankovního dohledu. ECB synchronizuje spolupráci centrálních 

bank navzájem a také jejich spolupráci s orgány dohledu v oblastech společných 

činností. Jako aktuální příklad mohu uvést spolupráci při řešení současné finanční krize.  

 K realizaci těchto činností ESCB slouží jeho Výbor pro bankovní dohled. Slouží 

také k setkávání odborníků CB a orgánů dohledu všech států EU. K rozhodování ECB jí 

pomáhají jednotlivé výbory. Tyto výbory76 jsou důležité pro efektivní fungování celého 

ESCB. Jsou tvořeny odborníky CB členských států, ECB, národních CB Eurosystému a 

dalších orgánů. 

 Jednotlivé národní centrální banky zemí, které nejsou v eurozóně, určily 

odborníky, kteří se účastní zasedání výborů ESCB, projednávají-li se záležitosti, které 

spadají do působnosti Generální rady. Kompetence výborů vymezuje Rada guvernérů, 

které jsou výbory podřízeny prostřednictvím Výkonné rady. 

  

 Eurosystém také vyžaduje, aby instituce, které mají oprávnění poskytovat úvěry, 

držely na účtech u národních CB určité PMR. Ty jsou tvořeny podílem z části vkladů od 

jejich klientů. Tyto rezervy úročí Eurosystém krátkodobou úrokovou sazbou. Jejich 

výše musí být splněna v průměru za udržovací období, které trvá zhruba jeden měsíc. 

Smyslem stanovení PMR je stabilizace úrokových sazeb na peněžním trhu a ovlivnění 

výše likvidity v bankovním sektoru. 

 

5.2 Návrh nového zákona o České národní bance 

 V souvislosti se zavedení eura a vstupu ČR do Eurozóny, připravila ČNB návrh 

nového zákona o ČNB. Jeho příprava probíhá od roku 2006, kdy byl zpracován jeho 

věcný záměr. 

 Cílem tohoto zákona je harmonizace české legislativy, týkající se postavení, 

působnosti a činnosti CB po vstupu ČR do Eurozóny. Účinnost zákona byla stanovena 

na den zavedení eura jako měny České republiky.  

                                                 
76 Mezi tyto výbory patří např. Výbor pro bankovní dohled, Výbor pro účetnictví a měnové příjmy, Výbor 
pro bankovky, Výbor pro metodiku nákladů, Výbor interních auditorů, Výbor pro mezinárodní vztahy, 
atd. 
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 Změny oproti dosavadní úpravě se týkají především77: 

 podílu ČNB v rámci Evropského systému centrálních bank (dále jen „ESCB“) 

na udržování cenové stability, 

 provádění měnové politiky ESCB Českou národní bankou v ČR, 

 podíl na výkonu správy oficiálních devizových rezerv členských států EU, které 

zavedly euro jako svoji národní měnu, 

 podmínky vydávání bankovek a mincí jednotné měny euro; měna euro je v 

návrhu zákona výslovně zakotvena jako měna ČR, 

 metody a formy shromažďování statistických informací k zajištění stanovených 

úkolů ESCB. 

 

 Tento návrh skončil svůj legislativní proces neúspěšně v červnu letošního roku, 

kdy jej prezident republiky vetoval. Svoje rozhodnutí zdůvodnil nejasností, zda bude 

euro v ČR přijato a také stále neznámým termínem jeho případného přijetí. Vzhledem 

ke konci funkčního období PSP ČR nemohlo být jeho veto přehlasováno a tak jeho 

legislativní proces skončil. MF ČR nyní zvažuje další kroky, neboť tento zákon 

obsahoval povinnou transpozici práva EU do českého právního řádu. Je pravda, že 

v tomto případě legislativní úprava předběhla samo politické rozhodnutí o zavedení 

eura. Na druhou stranu v případě kladné odpovědi je přijetí podobného zákona nutností 

a nový návrh tak bude muset zbytečně znovu absolvovat celý legislativní proces. 

 

 

  

                                                 
77 Jaké aktivity činí ČR vstříc Eurozóně [online]. [cit. 2010-12-18]. Dostupný z WWW: 
<http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/zavedeni-eura-v-cr/jake-aktivity-cini-cr-vstric-
eurozone/1001759/57714/> 
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ZÁVĚR 

 Hlavním cílem mé práce bylo charakterizovat vztahy centrální banky k bankám 

obchodním. Jeho součástí je analýza současného stavu s přihlédnutím k situaci v ČR. 

Uvedené téma pokrývá širokou oblast vztahů.  

Na začátku jsem se zabýval vysvětlením pojmu bankovní sytém a následně 

charakteristice jeho subjektů. V současné době připadá v úvahu v podstatě pouze 

dvoustupňový bankovní systém, který odráží dnešní ekonomickou realitu. 

Jednostupňové bankovní systémy existující v centrálně plánovaných ekonomikách, jsou 

již pouhým reliktem, který není schopen reagovat na současné požadavky.  

Dvoustupňový systém vychází z tržního hospodářství. Aby bylo jeho fungování 

pokud možno bezproblémové, je třeba stanovit zásady a pravidla pro jeho fungování. Je 

charakteristický tím, že se v něm vyskytuje velký počet subjektů jejichž činnost musí 

být do jisté míry regulována. Za důležité považuji to, aby byla tato pravidla omezena 

pouze na nejnutnější oblasti činnosti, a aby nenarušovala funkčnost základních tržních 

principů. Ty jsou totiž nenahraditelné. 

 Co se týká jednotlivých subjektů bankovních systémů, tedy centrální banky a 

bank obchodních, pak je třeba pochopit jejich strukturu, organizaci a funkce.  

 Velkou oblastí vztahů CB k bankám obchodním je oblast bankovní regulace a 

dohledu. Ve vývoji v ČR, došlo po roce 1989 k dramatickém vývoji nejen v ekonomice, 

ale také v bankovním sektoru. To se sebou přineslo určité problémy, ale postupem času 

se situace stabilizovala a dnes je dokonce mnohem lepší než v celé řadě vyspělejších 

zemí. Zkušenosti s krachy českých bank v 90. letech měly kromě negativ i pozitiva. 

Například to, že se vybudoval relativně účinný systém pravidel a jejich vynucování 

nebo také v to, že se systém očistil od nesolventních subjektů. Je třeba říct, že tyto tzv. 

Konsolidační programy nebyly zadarmo. Odhaduje se, že ve svém důsledku přišly stát 

na 500 mld. Kč. 

 Současná pravidla bankovní regulace a dohledu nejsou omezena hranicemi státu. 

Otevření mezinárodních trhů si vyžádalo mezinárodní spolupráci a vytvoření 

speciálních institucí, které mají za úkol tuto skutečnost reflektovat v přijatých 

pravidlech a úpravy jednotlivých států harmonizovat. Mezi tyto instituce patří také 

BCBS, který vydává dohody týkající se především kapitálové přiměřenosti. 
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V současnosti platný koncept BASEL II bude od roku 2013 nahrazen konceptem 

BASEL III, který ho modifikuje s ohledem na krizi, která zasáhla celý finanční sektor.  

 Úprava bankovní regulace a dohledu je a do budoucna nadále bude aktuální. 

Neexistuje jednoznačný návod nebo pravidlo, jak nejúčinněji předejít možnosti vzniku 

rizikových situací do budoucnosti. Jisté je to, že krize a problémy v bankovním sektoru 

tu byly vždy a budou dále. Jsou jeho součástí. Ekonomická realita je natolik různorodá a 

složitá, že žádné pravidlo není schopné pokrýt všechny její aspekty. Chybami a na 

problémech se ale člověk učí. Současné problémy bank nám podle mne ukázaly nutnost 

narovnat současný systém tak, aby fungoval více spravedlivě. Aby např. nesli 

odpovědnost sami viníci daných problémů, aby se nepřenášela na státy a jiné subjekty. 

 Dalším aktuálním tématem, o kterém jsem pojednával v poslední kapitole je 

debata o vstupu ČR do Eurozóny a tedy i debata ohledně přijetí eura. Současné špatná 

ekonomická situace některých členských zemí Eurozóny dokonce posunula tuto debatu 

do pozice, zda je nutné a především výhodné do Eurozóny vstoupit. Dokladem toho 

budiž osud návrhu nového zákona o ČNB. V ČR se společnost, ale i odborná veřejnost 

se rozdělila na dva tábory.  

 Je potřeba říct, že tábor odpůrců zavedení eura je v ČR v porovnání s jinými 

členskými státy EU vysoký a v současné situaci, kdy mají mnohé země problémy z části 

právě kvůli euru, bych řekl, že tento tábor dokonce převažuje. Nejednotný názor na 

přijetí eura panuje také u představitelů politických stran, ale i představitelů ČNB, kteří 

jsou velmi rezervovaní vůči brzkému přijetí eura. Současná vláda dokonce ústy 

premiéra sdělila, že se do konce roku 2014 nebude přijetím eura vůbec zabývat. Vláda 

tak zvolila vyčkávací taktiku a odsouvá rozhodnutí na neurčito. Toto se jeví jako 

rozumné řešení. Je nutné si přiznat, že Eurozóna prodělává v současné době krizi, která 

byla způsobena vícero důvody a její reformování bude asi nezbytné. Jakým směrem se 

bude dále ubírat si nedovolím odhadovat. To nám ukáže až čas. Unáhlené přijetí eura se 

ale jeví jako zbytečné, bez ohledu na to, že ČR stále neplní všechny podmínky 

Maastrichtských kritérií. Aby je byla schopna naplnit, je potřeba aby provedla sama 

spoustu reformních opatření především v oblasti veřejných financí.  

 

 

 59



SEZNAM ZKRATEK 

BASEL I Basilejská kapitálová dohoda 

BASEL II Nová basilejská kapitálová dohoda 

BASEL III Nový koncept regulace bankovního sektoru 

BCBS Basilejský výbor pro bankovní dohled 

BIS Banka pro mezinárodní platby 

CB centrální banka 

CP cenné papíry 

ČNB Česká národní banka 

ČR Česká republika 

ES Evropská společenství 

ESCB Evropský systém centrálních bank 

EU Evropská unie 

FO fyzická osoba 

HDP hrubý domácí produkt 

MF Ministerstvo financí 

MMF Mezinárodní měnový fond 

OB obchodní banka 

PČR Parlament České republiky 

PMR Povinné minimální rezervy 

PO právnická osoba 

SBČS Státní banka československá 

 

 60



POUŽITÁ LITERATURA 

Monografie 

[1] BABOUČEK, I. a kol. Bankovní regulace a dohled. 1. vyd. Praha: Bankovní 

institut vysoká škola a.s., 2002. 187 s. ISBN 80-7265-053-X. 

[2] BAKEŠ, M. a kol. Finanční právo. 5. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. 548 s. ISBN 

978-80-7400-801-6.  

[3] BARÁK, J. a kol. Zákon o bankách: komentář a předpisy související. Praha: Linde 

Praha, a.s., 2003, 474 s. ISBN 80-7201-418-8. 

[4] BAŽANTOVÁ, I. Centrální bankovnictví v české historii po současnost, 

institucionální pohled. Praha: Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky, 

2005, 195 s. ISBN 80-86729-19-2. 

[5] ČNB. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2009. Praha: ČNB, 

2009, 145 s. ISBN 978-80-87225-27-1. 

[6] DVOŘÁK, P. Bankovnictví. 3. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 

1998. 341 str. ISBN 80-7079-585-9. 

[7] DVOŘÁK, P. Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. 2. vyd. Praha: Linde 

Praha, a.s., 2001. 471 s. ISBN 80-7201-310-6.  

[8] ECB. Evropská centrální banka, Eurosystém, Evropský systém centrálních bank. 

Frankfurt am Main: ECB, 2009, 36 s. ISBN 978-92-899-0385-I. 

[9] HENDRYCH, D. Správní právo: obecná část. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009, 

837 s. ISBN 978-80-7400-049-2.  

[10] NEHYBOVÁ, M. Regulace a dohled nad bankami. Brno: Nehyba Miroslav, 1999. 

110 s. ISBN 80-902645-5-7.  

[11] JÍLEK, J. Deriváty, hedžové fondy, offshorové společnosti. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing a.s., 2006. 260 s. ISBN 80-247-1826-X. 

[12] JÍLEK, J. Finanční rizika. 1. vyd. Praha: Grada Publishing s.r.o., 2000. 635 s. 

ISBN 80-7169-579-3.  

[13] JÍLEK, J. Peníze a měnová politika. 1. vyd. Praha: Grada Publishing s.r.o., 2004. 

742 s. ISBN 80-247-0769-1. 

[14] KAŠPAROVSKÁ, V. a kol. Řízení obchodních bank, vybrané kapitoly. 1. vyd. 

Praha: C. H. Beck, 2006. 339 s. ISBN 80-7179-381-7.  

 61



[15] KOLEKTIV AUTORŮ. Bankovnictví. 6. vyd. Praha: Bankovní institut vysoká 

škola, a.s., 2006. 280 s. ISBN 80-7265-099-8. 

[16] KOLEKTIV AUTORŮ. Bankovnictví v České republice. 4. vyd. Praha: Bankovní 

institut vysoká škola, a.s., 2000. 349 s. ISBN 80-7265-035-1.  

[17] LANDOROVÁ, A., ČECHLOVSKÁ, Š., JÁČOVÁ, H. Centrální bankovnictví.  

2. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007. 171 s. ISBN 978-80-7372-

190-9. 

[18] PAVLÁT, V. Centrální bankovnictví. Praha: Eupress, 2004. 137 s.                      

ISBN 80-86754-29-4. 

[19] POLOUČEK, S. a kol. Bankovnictví. Praha: C. H. Beck, 2006. 716 s. ISBN  

80-7179-462-7. 

[20] POLOUČEK, S. České bankovnictví na přelomu tisíciletí. Ostrava: Ethics, 1999. 

208 s. ISBN 80-238-3982-9.  

[21] POLIDAR, V. Management bank a bankovních obchodů. 2. vyd. Praha: Ekopress, 

1999. 450 s. ISBN 80-86119-11-4.  

[22] REVENDA, Z. Bankovní regulace a dohled. 1. vyd. Praha: VŠE Praha, 1995.     

198 s. ISBN 80-7079-486-0.  

[23] REVENDA, Z. Centrální bankovnictví. 1. vyd. Praha: Management press, 1999, 

741 s. ISBN 80-85943-89-1. 

[24] REVENDA, Z., MANDEL, M., KODERA, J., MUSÍLEK, P., DVOŘÁK, P., 

BRADA, J. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4. vyd. Praha: Management press, 

2005. 627 s. ISBN 80-7261-132-1.  

[25] ŠENKÝŘOVÁ, B. a kol. Bankovnictví II. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1998. 

300 s. ISBN 80-7169-663-3. 

[26] ŠEVČÍK, A. Bankovnictví I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 

146 s. ISBN 80-210-3649-4. 

[27] VELEK, J. Základní informace o českém bankovnictví. 1. vyd. Praha: Bankovní 

institut vysoká škola, 2000. 58 s. ISBN 80-7265-034-3.  

[28] VENCOVSKÝ, F. Měnová politika v české historii. Praha: ČNB, 2001. 95 s.  

[29] ZIEGLER, K. a kol. Finanční řízení bank. 1. vyd. Praha: Bankovní institut vysoká 

škola a.s., 2005. 204 s. ISBN 80-7265-078-5. 

 62



Právní předpisy 

[1] Zákon č. 1/1993 Sb., Ústavní zákon ČNR, Ústava ČR, ve znění pozdějších 

předpisů. 

[2] Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

[3] Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.  

[4] Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.  

[5] Zákon č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad 

finančním trhem, ve znění pozdějších předpisů. 

[6] Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.  

[7] Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

[8] Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve 

znění pozdějších předpisů.  

[9] Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

[10] Zákon č. 130/1989 Sb., Federálního shromáždění Československé socialistické 

republiky, o Státní bance československé. 

[11] Zákon č. 158/1989 Sb., o bankách a spořitelnách, ve znění pozdějších předpisů. 

[12] Zákon č. 541/1992 Sb., o dělení majetku České a Slovenské Federativní 

Republiky. 

[13] Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních 

s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů. 

[14] Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších 

předpisů. 

[15] Opatření České národní banky č. 2/2003, Věst. ČNB, kterým se stanoví minimální 

výše likvidních prostředků a podmínky tvorby povinných minimálních rezerv, ve 

znění pozdějších předpisů, 

[16] Směrnice Rady č. 93/6/EHS, o kapitálové přiměřenosti investičních firem a 

úvěrových institucí. 

[17] Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2000/12/ES, o přístupu k činnosti 

úvěrových institucí a o jejím výkonu. 

[18] Směrnice 2006/48/EC a Směrnice 2006/49/EC, o přiměřenosti kapitálu. 

[19] Směrnice Rady č. 77/780/EEC, o koordinaci předpisů o zakládání peněžních 

ústavů. 

 63



[20] Směrnice Rady č. 89/646/EEC, o koordinaci právních předpisů týkajících se 

přístupu k činnosti úvěrových institucí. 

[21] Smlouva o založení ES. 

 

Elektronické zdroje 

[1] Česká národní banka [online]. [cit. 2010-12-18]. Dostupný z WWW:  

 < http://www.cnb.cz/cs/index.html > 

[2] Česká bankovní asociace [online]. [cit. 2010-12-18]. Dostupný z WWW:  

< http://www.czech-ba.cz/ >  

[3] Portál Evropské unie [online]. [cit. 2010-12-18]. Dostupný z WWW: 

 < http://www.europa.eu/ > 

[4] Česká bankovní asociace [online]. [cit. 2010-12-18]. Dostupný z WWW: 

 < http://www.bis.org/ > 

[5] Evropská centrální banka [online]. [cit. 2010-12-18]. Dostupný z WWW:                

 < http://www.ecb.int/ > 

[6] Ministerstvo financí ČR [online]. [cit. 2010-12-18]. Dostupný z WWW:                 

 < http://www.mffcr.cz/ > 

[7] Oficiální portál pro business a export [online]. [cit. 2010-12-18]. Dostupný 

z WWW: < http://www.businessinfo.cz/ > 

[8] ŠTURC, B. Regulace činnosti bank v ČR [online]. [cit. 2010-12-18]. Dostupný 

z WWW: < http://www.derivat.sk/index.php?PageID=243 >  

[9] LOBOTKA, M. ŠKOLA INVESTORA. Sekuritizace [online]. [cit. 2010-12-18]. 

Dostupný z WWW: 

 < http://ipoint.financninoviny.cz/skola-investora-sekuritizace.html >  

 

 64

http://www.cnb.cz/cs/index.html
http://www.czech-ba.cz/
http://www.europa.eu/
http://www.bis.org/
http://www.ecb.int/
http://www.mffcr.cz/
http://www.businessinfo.cz/
http://www.derivat.sk/index.php?PageID=243
http://ipoint.financninoviny.cz/skola-investora-sekuritizace.html


SEZNAM PŘÍLOH 

PŘÍLOHA Č. 1: SCHÉMA BANKOVNÍCH SYSTÉMŮ 

PŘÍLOHA Č. 2:  SEZNAM BANK A POBOČEK ZAHRANIČNÍCH BANK  

V ČR K 31.12.2009 

PŘÍLOHA Č. 3:  PŘEHLED KRACHŮ BANK V ČR 

PŘÍLOHA Č. 4:  SCHÉMA DOHLEDU V RÁMCI BASEL II 

 65



PŘÍLOHA Č. 1: SCHÉMA BANKOVNÍCH SYSTÉMŮ 

 

BANKOVNÍ SYSTÉM  
  

   

            

            

JEDNOSTUPŇOVÝ   DVOUSTUPŇOVÝ    

              

             

I. Stupeň 
Centrální 

banka a ostatní 
banky 

 I. Stupeň Centrální 
banka   II. Stupeň  Obchodní a 

ostatní banky 

 

Zdroj: REVENDA, Z. Centrální bankovnictví. 1. vyd. Praha: Management press, 1999, 

Kapitola 1, Bankovní systém, s. 20. 

 

 66



PŘÍLOHA Č. 2: SEZNAM BANK A POBOČEK 

ZAHRANIČNÍCH BANK V ČR K 31.12.2009 

 

 
 

Zdroj: ČNB. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem. Praha: ČNB, 2009, s. 123. 

 

 67



PŘÍLOHA Č. 3: PŘEHLED KRACHŮ BANK V ČR 

 
Zdroj: IPOINT. Přehled krachů českých bank aneb dokážete vyjmenovat 18 „hříšníků“? 

[online]. [cit. 2010-12-18]. Dostupný z WWW: <http://www.ipoint.cz/zpravy/4918795-

prehled-krachu-ceskych-bank-aneb-dokazete-vyjmenovat-18-hrisniku/ >  

 68

http://www.ipoint.cz/zpravy/4918795-prehled-krachu-ceskych-bank-aneb-dokazete-vyjmenovat-18-hrisniku/
http://www.ipoint.cz/zpravy/4918795-prehled-krachu-ceskych-bank-aneb-dokazete-vyjmenovat-18-hrisniku/


PŘÍLOHA Č. 4: SCHÉMA DOHLEDU V RÁMCI BASEL II 

 

 

 
 

Zdroj: ČNB. Schéma dohledu v rámci BASEL II, [online]. [cit. 2010-12-19]. Dostupný 

z WWW:<http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/supervisory_discl

osure/pilir_2.html>

 69

http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/supervisory_disclosure/pilir_2.html
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/supervisory_disclosure/pilir_2.html


ABSTRACT 

Relations of Central bank to Commercial banks 

The purpose of my thesis is to analyse relations among central bank and 

commercial banks in current view with emphasising on situation in the Czech Republic. 

This analysis is a critical appraisal of issues in relation to current legislation, and last 

but not least also the planned changes, which are currently under discussion. 

           The thesis is divided into five chapters with introduction and abstract. 

           Chapter One is introductory and defines basic terminology used in the thesis like 

banking system, central bank and commercial banks. This chapter is subdivided into 

four parts. Part One describes central bank and banking system. Part Two describes 

central bank, its position,  activity and tools.  Part Third is focused on commercial 

banks. Final part deals with trends in the development of the banking sector. 

  Chapter Two characterises subjects of banking system in the Czech Republic 

and is divided into two parts. Part One outlines organizational structure of the CNB and 

its main functions. Part Two outlines organizational structure of commercials banks in 

the Czech Republic. 

 Chapter Three concentrates on banking regulation and supervision and its 

division. Part One analyzes arguments for and against bank regulation. Part Two is 

focused on banking regulation and supervision in the Czech Republic. Part Three looks 

at adjustment of capital adequacy rules under the international accords Basel I and II. 

Part Four summarizes banking regulation and and supervision in the Czech Republic. 

 Chapter Four is subdivided into three parts and provides an outline of the central 

bank relation to commercial banks as bank banks. 

 Chapter Five is about European Union and Euro area. It consists of two parts. 

Part One defines European Central Bank and European System of Central Banks and 

defines supervision of European Central Bank. Part Two describes new bill of Czech 

national bank.  

Conclusions are summarized at the end of the thesis. 
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