
Závěr 

V předešlých kapitolách byly diskutovány nejrůznější bankovní obchody, které tuzemské 

bankovní ústavy poskytují, resp. za daných zákonných podmínek poskytovat mohou. U 

každého z obchodů byl proveden jeho popis, byly diskutovány možné obtíže, práva, 

povinnosti, které tuzemské, příp. evropské či mezinárodní právo rozeznává, řeší a požaduje i 

určité změny a trendy, které případně v úpravě jednotlivých obchodů lze vypozorovat. Při 

analýze bylo vycházeno jak přímo z platné či minulé právní úpravy, tak z publikací, článků a 

jiných textů předních právních teoretiků – odborníků na danou oblast, ale i ekonomů, 

významných kapacit finanční vědy na tuzemských univerzitách. Taktéž byly vzaty v úvahu 

informace o obchodech a dalších otázkách od České národní banky, z webových prezentací 

podstatné části tuzemských bank, provozovatelů úvěrových registrů, finančního arbitra apod. 

V neposlední řadě bylo samozřejmě vycházeno i ze zkušeností, názorů a znalostí autora. 

Dříve nežli bylo přistoupeno k diskutování jednotlivých obchodů, bylo učiněno nezbytné 

základní vyjasnění dále používaných pojmů. Především byl vymezen pojem obchodní banky, 

jak jej jednak chápou někteří teoretici, jednak, a to především, jak jej definuje české právo. 

Taktéž byly vymezeny základní druhy obchodních bank. Dále byl vymezen sám pojem 

bankovního obchodu. Vzhledem k tomu, že české právo jej přímo nedefinuje, byly využity 

definice českých právních i ekonomických teoretiků. Zároveň byly vymezeny základní druhy 

těchto obchodů a z možných dělení bylo vybráno jedno, dělení dle účelu, podle kterého pro 

přehlednost došlo k následnému členění dalších kapitol. 

První popisovanou, a co do významu klíčovou, skupinou bankovních obchodů byly 

obchody úvěrové. Byl především vymezen pojem úvěr a rozlišeny různé druhy úvěrů. Jako 

klíčová otázku spojenou s poskytováním těchto obchodů byla identifikována problematika 

úvěrového rizika, resp. ostatních bankovních rizik a jejich řízení. Z otázek s tímto problém 

souvisejících a povinností na toto řízení navazujících byla především dopodrobna diskutována 

problematika kapitálové přiměřenosti, úvěrové angažovanosti, sledování likvidity a v rámci 

toho i povinného informování bank vůči regulátorovi. V rámci příslušných podkapitol byla 

zejména zdůrazněna důležitost evropských pravidel, zejména konceptu Basel II a na něj 

navazujících evropských směrnic označovaných CRD, stejně jako praktický dopad sledování 

kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti do podoby jednotlivých obchodů. Jako další 

pro minimalizaci a řízení rizika významné instituty byly dále diskutovány úvěrové registry a 



možné úvěrové zajištění. Zvláštní podkapitola byla věnována i bankovní záruce a faktoringu a 

forfaitingu, jakožto nejvýznamnějším z alternativních forem financování klientů. 

Další kapitola byla věnována depozitním obchodům jakožto nejvýznamnějším zdrojům 

financování činnosti banky. Postupně byly komentovány všechny tři základní kategorie těchto 

obchodů, tedy přijímání vkladů, emise dluhových cenných papírů a přijímání úvěrů bankou. V 

souvislosti s první skupinou byla zejména diskutována problematika zákonného pojištění 

vkladů včetně popisu a komentáře k nedávným změnám v míře limitů jeho náhrad i velikosti 

příspěvků do Fondu pojištění vkladů. Jako další aspekt byly komentovány povinné minimální 

rezervy i jednotlivé druhy vkladů, včetně stavebního spoření. U vydávání vlastních cenných 

papírů byly popsány oba druhy těchto papírů – bankovní dluhopisy, včetně hypotečních 

zástavních listů, a depozitní směnky. V souvislosti s emisí i s přijímáním úvěrů bankou bylo 

zejména upozorněno na realitně nový fenomén v české právní úpravě – problematiku 

tzv. podřízeného dluhu, vycházející zejména z nového insolventního zákona a odrážející se v 

dalších oblastech, např. výpočtu kapitálové přiměřenosti.  

Platební styk byl komentován nejdříve jako hotovostní, kdy bylo upozorněno na základní 

hotovostní operace, které banka ve vztahu ke klientům vykonává. Základ této činnosti však u 

bank spočívá v bezhotovostním platebním styku. Byly popsány způsoby bankovních převodů, 

se kterými se můžeme v českém prostředí setkat, zejména bylo upozorněno na platební 

systémy České národní banky (CERTIS) a systém TARGET. Nešlo opomenout ani 

nejdůležitější změny, které přinesl nedávný zákon o platebním styku. Popsány byly i další 

způsoby, kterými lze bezhotovostní styk provádět, tedy především platební karty a šeky, a 

také byla popsána právní úprava činnosti finančního arbitra. V rámci možností byla relativně 

podrobně vysvětlena a popsána problematika dokumentárních plateb vč. rizik, které tyto 

obchody mohou přinést. 

Investiční bankovnictví bylo zkoumáno ve dvou rovinách. V první byly popsány a 

komentovány obchody bank s cennými papíry, ať už to byly emisní obchody, depotní 

obchody či služby zprostředkování, v druhé byly komentovány nejrůznější finanční deriváty.  

Jako poslední kategorie byly stručně komentovány pokladní a směnárenské obchody, 

které banky poskytují. V rámci této kapitoly byl popisován i oběh hotovostních peněz a úloha 

obchodních bank v jeho zabezpečení. 

Ukázalo se, že rozsah celé problematiky je značný a množství obchodů poskytovaných 

obchodními bankami je velké. Proto bohužel nemohl být každý jednotlivý obchod a právní 



úprava s ním související diskutována v úplné podrobnosti, jakou by si každý z nich 

bezpochyby zasloužil. Prostor daný diplomovou prací neumožnil detailní komentář všech 

aspektů, a proto byly podrobněji komentovány především ty nejzákladnější z nich – úvěr a 

vklady. Jako autor doufám a věřím, že se při nutné míře stručnosti či zjednodušení podařilo 

zachytit všechny základní právní aspekty bankovní činnosti a obchodů bankami 

poskytovaných, stejně podchytit základní trendy a popsat podstatné změny, které byly v 

příslušných předpisech provedeny v nedávné době, včetně důvodů těchto změn. V tom vidím 

smysl této práce a doufám, že mi tím podařilo alespoň trochu přispět k právní vědě na 

Univerzitě Karlově v Praze. 

 


