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Úvod 

Obchodní banky a jejich činnost jsou významnými prvky moderního tržního 

hospodářství. Čím dál více je zřejmé, že bez těchto finančních institucí a produktů, které 

nabízejí a poskytují svým zákazníkům, se dnešní ekonomika neobejde.  

Již si ani neumíme představit, jak by mohl současný trh například fungovat 

bez zajištění kvalitního bezhotovostního platebního styku. Globalizující se ekonomika 

si sebou nese potřebu co nejrychlejšího a bezrizikového přesunu finančních prostředků 

od kupujících k prodávajícím, od odběratelů k dodavatelům, od klientů k obchodníkům 

(či případně naopak). Pomalý přesun peněz by znamenal pro všechny zúčastněné strany 

obchodu nezanedbatelnou konkurenční nevýhodu, která by v dnešních podmínkách 

zostřené konkurence mohla býti leckdy i smrtící. Hotovostní styk samozřejmě taktéž 

nelze opominout, ale má svá přirozená omezení a z nich vyplývající nemalé náklady, 

dané zejména časovou ztrátou danou fyzickým přesunem bankovek a mincí mezi 

obchodujícími subjekty, jejichž sídla či místa výkonu jejich vlastní činnosti jsou si 

v globální ekonomice často dosti vzdálená, ale také objemem, který zvlášť při vysokých 

částkách mohou bankovky či dokonce mince představovat. Bezhotovostní styk 

do značné míry tyto nevýhody eliminuje a umožňuje příjemcům plateb jim zaslané 

prostředky ihned použít ve své další činnosti. 

Stejně tak neméně významným příspěvkem bank k fungování vyspělého tržního 

hospodářství je finanční zprostředkování. Většina subjektů v ekonomice se velmi často 

nachází v situaci, kdy má buď přebytek, nebo nedostatek finančních prostředků. Pro 

zajištění přesunu těchto prostředků od přebytkových k deficitním subjektům tak, aby je 

tito dokázali využít co možná nejefektivněji, tedy dokázali nabídnout co možná nejvyšší 

rizikově očištěnou cenu za získání kapitálu, má klíčovou funkci existence a řádné 

fungování finančních trhů. Bez těchto trhů by přebytkové subjekty ztráceli motivaci 

pro tvorbu úspor a naopak deficitní subjekty by měli nižší motivaci pro vypůjčování 

finančních prostředků. Finanční trh je tak motorem dalšího hospodářského růstu. A 

jedním z nejvýznamnějších zprostředkovatelů na peněžních, kapitálových i úvěrových 

trzích jsou právě obchodní banky.  

Činnost bank může být tedy značně různorodá a banky jí vykonávají 

prostřednictvím nabízení a následně i provádění určitých služeb. Tyto služby, či 
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chceme-li bankovní obchody, se liší nejen svou ekonomickou a právní podstatou, ale i 

tím, že jednotlivé obchodní banky paletu svých nabízených činností neustále rozvíjejí, 

kombinují a modifikují, čímž se chtějí odlišit od konkurence i nabídnout svým klientům 

speciální individuální produkt, kterým lépe než jiný finanční ústav pokryje jeho 

konkrétní potřebu. Vzhledem k tomu je obtížné provést jejich obecnou charakteristiku a 

systematizaci. Nicméně se o to pokusme.  

Cílem této práce je pohlédnout zejména na české bankovní prostředí a český právní 

řád a pokusit se vymezit ty nejdůležitější a nejcharakterističtější bankovní obchody, 

které tuzemské banky nabízí a mohou nabízet, popsat jejich právní ukotvení, 

identifikovat povinnosti, práva, obtíže, rizika a specifika, které s prováděním těchto 

obchodů pro obchodní banku souvisí a případně upozornit na změny, které v českém 

právním řádu v této souvislosti nastaly v nedávné době.  

Autor této práce si jasně uvědomuje, že na vymezenou problematiku lze nahlížet 

různou optikou. Lze uvést de facto tři základní přístupy, jak problematiku uchopit.  

Zaprvé lze na věc nahlížet pohledem neprávním, především ekonomickým, resp. 

pohledem finanční vědy. To v zásadě znamená rozebírat, popisovat či hodnotit 

ekonomické chování banky a jiných subjektů vůči ní, postavení a úlohu bank 

v ekonomice a funkce, rizika a dopady poskytování bankovních produktů na trhu.  

Druhým možným pohledem na bankovní obchody je pohled soukromoprávní, tedy 

konkrétně pohled obchodního, resp. občanského práva. Tento přístup by akcentoval 

nahlížení na bankovní obchody jako soukromoprávní vztahy klienta s bankou. Bylo by 

analyzována tedy zejména otázka příslušných smluv a jejich zpravidla dispozitivní 

úpravy v obchodním zákoníku či obdobných předpisech, problematika vzájemné 

odpovědnosti, práv a povinností těchto subjektů navzájem atp. 

Třetím relevantním pohledem je pak pohled veřejnoprávní, resp. finančně právní. 

V tomto přístupu nejsou ani tak zkoumány soukromoprávní vztahy klienta s bankou, ale 

vztahy finančně právní, tedy vztahy bank vůči různým finančním orgánům, především 

orgánu bankovního dohledu. Je tak zkoumáno hlavně kdy a za jakých podmínek 

dovoluje právo bance poskytovat ten který produkt a také to, jaká práva a povinnosti 

vzhledem k orgánům veřejné moci jí z poskytnutí takového obchodu vyplývají. 
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Tato diplomová práce by měla brát v úvahu všechny tři výše uvedené přístupy 

k problému. Je nicméně pochopitelné, i vzhledem k tomu jakou katedru si autor práce 

vybral k obhajobě, že základem bude zejména pohled třetí - finančně právní. Soukromé 

právo samozřejmě nelze vzhledem k tématu vyloučit a základní soukromoprávní otázky 

je nutné u každého z obchodů zmínit. Stejně tak není dobré nezmínit či ignorovat 

ekonomický pohled na věc a soustředit se výlučně na právní úpravu, když pro nic jiného 

tak pro jistý nadhled nad problematikou, nezapomínání na smysl a účel právní úpravy. 

Významným a neopomenutelným zdrojem práce budou proto i publikace a jiné texty 

autorů ekonomů. Základem dalšího zpracování problematiky bankovních obchodů by 

však měl být a také bude aspekt finančně právní.  

K následujícímu textu ještě jednu poznámku. Je myslím zcela zřejmé, že 

problematika bankovních obchodů je problematikou mimořádně širokou. Prakticky 

každý z poskytovaných obchodů je možno velmi dopodrobna komentovat a najít mnoho 

a mnoho více či méně zajímavých otázek a problémů s jejich poskytováním spojených. 

K takto podrobnému komentáři u každého obchodu není v textu rozsahu diplomové 

práce prostor. Na druhé straně nechci jako autor nenaplnit téma a zcela opomenout 

některou skupinu obchodů. Proto provedu u každé alespoň stručný popis. Podrobnější 

komentář však uvedu výběrově pouze u vybraných obchodů.  

Vzhledem k tomu, že dle zákona o bankách, jak bude ostatně v následujícím textu 

dále komentováno, jsou základními „definičními“ obchody bank poskytování úvěrů a 

přijímání vkladů, i vzhledem k tomu, že pracuji již několik let v oblasti řízení 

úvěrových rizik, svůj podrobnější rozbor zaměřím zejména do oblasti úvěrů a na vklady 

klientů. 
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1 Obecné otázky 

1.1 Banka 

Dříve, nežli začneme popisovat a komentovat jednotlivé obchody, které banky 

ve své činnosti poskytují, zdá se být naprosto nezbytné si vůbec vymezit pojem „banka“ 

a jeho vydefinování v českém právním řádu. 

Ekonomové jako např. Revenda1 rozlišují dvojí hledisko vymezení pojmu 

banka - tzv. funkční a tzv. právní hledisko.  

Funkční hledisko je založeno na uvědomění si ekonomických funkcí a činností 

banky. Základní funkce banky jsou podle Revendy2 finanční zprostředkování, emise 

bezhotovostních peněz a provádění bezhotovostního platebního styku. Toto hledisko 

tedy považuje banku za finančního zprostředkovatele, který plní uvedené základní 

funkce, zejména tedy umožňuje, resp. zprostředkovává pohyb finančních prostředků 

mezi ekonomickými subjekty. Palouček3 uvádí členění funkcí banky do 4 oblastí: 

nabídka přístupu k platebnímu a zúčtovacímu mechanismu; transformace (alokace) 

zdrojů, resp. přeměna úspor v investice; řízení rizika; zpracování informací a 

monitorování dlužníků. 

Je zřejmé, že předešlý přístup jednoznačně nevymezuje banku jako specielní právní 

subjekt se specifickými rysy, koneckonců některé z výše vymezených funkcí mohou 

samozřejmě zajišťovat i nebankovní subjekty, například spořitelní a úvěrní družstva 

podle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech.  Přesné právní 

vymezení pojmu banky poskytují pochopitelně právní předpisy, v našem právním řádu 

je to především zákon o bankách4. 

                                                 

1 Například REVENDA, Zbyněk, et al. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 3. vyd. Praha : 

Management Press, 2002. s. 115  

2 tamtéž 

3 PALOUČEK, Stanislav, et al. Bankovnictví. Vyd. 1. Praha : C.H.Beck, 2006. s. 14 

4 Zákon č. 21/1992 Sb. ze dne 20. prosince 1991, o bankách, ve znění pozdějších předpisů 
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Dle tohoto právního předpisu (§ 1) bankou rozumí „právnické osoby se sídlem 

v České republice, založené jako akciová společnost, které  

a) přijímají vklady od veřejnosti, a 

b) poskytují úvěry, 

a které k výkonu činností podle písmen a) a b) mají bankovní licenci.“ 

Bankou dle českého práva tedy nemůže být osoba fyzická, pouze právnická. Zákon 

výslovně vyžaduje právní formu akciové společnosti a také určuje, že tato společnost 

musí mít sídlo v České republice. V definici se uvádí se dvě nejzákladnější činnosti 

banky, tedy přijímání vkladů a poskytování úvěrů. Kromě toho mohou banky vykonávat 

i další činnosti uvedené v § 1 odst. 3, mají-li k tomu ovšem povolení ve své licenci, 

kterou uděluje Česká národní banka (dále též ČNB). Výčet těchto činností zákon uvádí 

v § 3 odst. 3. Jiné podnikatelské činnosti než v licenci uvedené banka až na výjimky 

(§ 1 odst. 4) vykonávat nesmí. Tyto výjimky byly vloženy do zákona o bankách 

poslaneckým pozměňovacím návrhem k tzv. harmonizační novele (zákon č. 126/2002) 

a spočívají v činnostech souvisejících se zajištěním provozu banky či provozu jiných 

bank, finančních institucí a podniků pomocných bankovních služeb, nad nimiž banka 

vykonává kontrolu.5  

Podle § 1 odst. 6 zákona mohou bankovní činnosti vykonávat prostřednictvím svých 

poboček i zahraniční banky, které k tomu mají licenci České národní banky 

za podmínek uvedených v § 5 tohoto zákona. Specifický je režim zahraničních bank (a 

osob oprávněných k vydávání elektronických prostředků), které mají sídlo v členském 

státě Evropské unie. Tyto subjekty mohou podnikat na území ČR bez licence ČNB 

na základě tzv. jednotné bankovní licence, jejíž popis uvádí § 5c až § 5m zákona 

o bankách. Tyto banky tak mohou vykonávat svou činnost na území České republiky, 

pokud jim oprávnění k jejímu výkonu bylo uděleno v zemi sídla a pokud dodržely 

postup stanovený právem Evropských společenství. Tuto činnost mohou vykonávat 

prostřednictvím založené české pobočky (tzv. usazení se) i bez jejího založení, pokud 

jejich působení nemá charakter trvalé hospodářské činnosti (§ 5a odst. 1). Na pobočky 

                                                 

5.viz BARTÁK , Josef, et al. Zákon o bankách : komentář a předpisy související. Praha : Linde, 

2003. s. 23 
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zahraničních bank se až na vybraná ustanovení (viz například režim pojištění 

pohledávek z vkladů) vztahuje zákon o bankách (§ 5a odst. 4). Okruh států, jejichž 

instituce požívají výhod výše uvedených, může ČNB v souladu s mezinárodní 

smlouvou rozšířit formou vyhlášky. Jak uvádí Bakeš a spol.6, okruh těchto institucí je 

doposud nenaplněn. 

Česká národní banka je specifickým ústavem, ústřední bankou státu, jehož právní 

postavení upravuje podle § 5 odst. 8 zákona o bankách zvláštní zákon, kterým je zákon 

č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů. Jak uvádí např. 

Barták a kol.7, vyjma provádění obchodů dle § 34 odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb. (vedení 

účtů a poskytování dalších bankovních služeb zaměstnancům ČNB či vedení účtů 

právnickým osobám), se zákon o bankách na ČNB nevztahuje. 

Právnické8 i ekonomické9 publikace velmi často banky charakterizují rozdělením 

dle různých kritérií na jednotlivé druhy. Nejzákladnějším členěním je rozlišování bank 

na banky tzv. univerzální, které poskytují širokou škálu služeb, a banky specializované. 

Revenda10 rozlišuje sektorovou specializaci, spočívající v odvětví působnosti (např. 

zemědělské banky), dále specializaci teritoriální (např. švýcarské kantonální banky) a 

jakožto nejvýznamnější z uvedených specializaci dle poskytnutých služeb a nabízených 

obchodů. V této souvislosti hovoří zejména rozlišení tzv. obchodního (komerčního) a 

investičního bankovnictví, i když zdůrazňuje, že v zemích Evropské unie toto striktní 

rozdělení v současné době v podstatě neexistuje. Rozdíl spočívá v tom, že obchodní 

banky poskytují zejména klasické bankovní služby jako je přijímání vkladů, 

poskytování úvěrů či platební styk, zatímco banky investiční se zaměřuje především na 

                                                 

6 BAKEŠ, Milan, et al. Finanční právo. 5. upr. vyd. Praha : C.H.Beck, 2009. s. 473 

7 BARTÁK , Josef, et al. Zákon o bankách : komentář a související. Praha : Linde, 2003. s. 25 

8 např. BAKEŠ, Milan, et al. Finanční právo. 5. upr. vyd. Praha : C.H.Beck, 2009. s. 474 

9 např. REVENDA, Zbyněk. Centrální bankovnictví. 2. rozš. vyd. Praha : Management Press, 2001. 

s. 26 nebo REVENDA, Zbyněk, et al. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 3. vyd. Praha : Management 

Press, 2002. s. 118 

10 REVENDA, Zbyněk. Centrální bankovnictví. 2. rozš. vyd. Praha : Management Press, 2001. s. 24 



12 

vydávání cenných papírů, obchodování s nimi a služby s tím související 

(obhospodařování cenných papírů, správa portfolia, investiční poradenství atp.). 

Bakeš a spol.11 používá dále členění na banky wholesaleové, zaměřené na velkou 

podnikovou klientelu, a banky retailové, zaměřující se malé klienty, zejména 

domácnosti. Podobné, i když spíše historické je dělení na banky a spořitelny. Spořitelny 

dle tohoto pojetí se zaměřují na drobné střadatele, což je odlišuje od bank v tomto užším 

pojetí. Současná právní úprava banku od spořitelny vyjma stavebních spořitelen 

nerozlišuje. 

V České republice nalezneme zejména banky univerzální (např. Československá 

obchodní banka, a.s., Česká spořitelna, a.s. či Komerční banka, a.s.). Z legislativního 

hlediska je třeba upozornit na specifika zejména na specializované instituce - stavební 

spořitelny. Na tyto instituce se vztahuje v plném rozsahu zákon o bankách, nicméně 

jejich činnost je omezena na určité služby zvláštním zákonem, kterým je zákon 

č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění 

pozdějších předpisů. Dle tohoto právního předpisu (zejm. § 1 zákona) mohou stavební 

spořitelny poskytovat pouze následující činnosti: přijímání vkladů od účastníků 

stavebního spoření, poskytování úvěrů účastníkům stavebního spoření, v poskytování 

příspěvku fyzickým osobám (tzv. "státní podpora") účastníkům stavebního spoření a 

činnosti s tím související. Příkladem stavební spořitelny je například Českomoravská 

stavební spořitelna, a.s. nebo Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Dále ze 

specifických bankovních subjektů uveďme tzv. hypoteční banky (např. Hypoteční 

banka, a.s.), specializující se především na poskytování hypotečních úvěrů a 

financování těchto úvěrů pomocí vydávání speciálních cenných papírů, tzv. hypotečních 

zástavních listů, a také zcela specifické bankovní ústavy s vymezenou zvláštní funkcí. 

Sem by patřila např. Českomoravská rozvojová banka, a.s., zaměřená na poskytování 

záruk malým a středním podnikům za úvěry poskytované komerčními bankami, Česká 

exportní banka, a.s. podporující vývoz prostřednictvím státem zvýhodněného 

financování, či nyní již zaniklá Konsolidační banka, státní peněžní ústav, která byla 

                                                 

11 Bakeš, Milan, et al. Finanční právo. 5. upr. vyd. Praha : C.H.Beck, 2009. s. 475 
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založena za účelem řešení problémů bankovního sektoru v souvislosti s jeho přechodem 

z centrálně plánované ekonomiky na tržní hospodářství. 

Charakter a specializace jednotlivých bank jsou klíčovým faktorem, který určuje 

strukturu bankovních obchodů, které ta či která banka provádí. 

1.2 Bankovní obchody 

1.2.1 Vymezení pojmu 

Banky se ve své praxi zajišťují celou škálu činností. Základní výčet těchto služeb, 

které banky provozují na základě jim udělené bankovní licence, nalezneme v zákoně 

o bankách v § 1 v odstavcích 1 a 3. Tento výčet je dle odst. 4 v zásadě taxativní 

s určitými výjimkami, které byly již diskutovány výše. Podle odst. 1 a 3 tak mohou 

banky vykonávat především přijímání vkladů od veřejnosti, poskytování úvěrů, 

investování do cenných papírů na vlastní účet, finanční pronájem (finanční leasing), 

platební styk a zúčtování, vydávání a správu platebních prostředků, poskytování záruk, 

otvírání akreditivů, obstarávání inkasa, poskytování investičních služeb, finanční 

makléřství, výkon funkce depozitáře, směnárenskou činnost, poskytování bankovních 

informací, obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a 

se zlatem, pronájem bezpečnostních schránek a činnosti, které přímo souvisejí 

s činnostmi výše uvedenými. 

Samotný pojem „bankovní obchod“ české právo nedefinuje, bude tak třeba k jeho 

vymezení využít nauky. Plíva a spol.12 definují bankovními obchody jako „smlouvy 

uzavírané bankami při jejich podnikatelské činnosti“, přičemž „na základě těchto smluv 

vznikají závazkové vztahy“. Pro tyto smlouvy je přitom typické, že „jsou 

charakteristické pro podnikání bank a jsou uzavírány především bankami nebo 

v určitých případech pouze bankami“. Nejedná se tedy o všechny smlouvy, které banky 

uzavírají, ale pouze o takové, které splňují výše uvedené podmínky.  

                                                 

12 PLÍVA, Stanislav, ELEK, Štefan, LIŠKA, Petr, MAREK, Karel. Bankovní obchody. 1. vyd. 

Praha : ASPI, 2009. s. 22 
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Revenda a spol.13 se vzhledem ke svému ekonomickému zaměření pochopitelně 

nezabývají až tak právní podstatou problému a pracuje spíše s pojmem „bankovní 

produkt“, přičemž jím jsou rozuměny „jednotlivé služby, které mohou banky svým 

klientům samostatně nabízet a zpravidla za úplatu provádět“. Jak je zřejmé, je toto 

chápání „bankovního produktu“ velmi podobné výše vysvětlenému pojetí „bankovního 

obchodu“. Sám autor tyto pojmy v dalším textu často používá promiscue14.  

Dodejme ještě, že tato publikace upozorňuje na jisté společné rysy, které lze 

u bankovních produktů vypozorovat. Jsou jimi: 

• nemateriální (nehmotný) charakter, spočívající v zcela zanedbatelném vlivu 

jejich materiální části a dominanci části nemateriální, který spočívá především 

v jejich neskladovatelnosti (není možné „předzásobení“), abstraktnosti (nejsou 

„viditelné“) a nepatentovatelnosti (není možno je chránit patentově), dále 

• dualismus, který je spojením hodnotové (dána finančním objemem bankovních 

produktů) a věcné (dána jejich počtem) stránky, a konečně 

• vzájemná podmíněnost a propojenost těchto produktů. 

Autor této práce se v plné míře ztotožňuje s výše uvedeným pojetím pojmu 

„bankovní obchod“, kterou prezentují Plíva a spol., a v dalším textu práce bude s tímto 

pojmem zacházet právě v tomto smyslu. 

1.2.2 Druhy bankovních obchodů 

Pro konkrétní diskuzi a charakterizaci jednotlivých bankovních obchodů i 

pro systematizaci a přehlednost dalšího textu práce je, zdá se, poměrně dobré si je 

rozčlenit dle určitých kritérií do různých druhů. 

                                                 

13 REVENDA, Zbyněk, et al. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 3. vyd. Praha : Management Press, 

2002. s. 130 

14 viz např. str. 131 této knihy 
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Plíva a spol.15 zdůrazňují především členění podle právního režimu na bankovní 

obchody v režimu obchodního zákoníku a na bankovní obchody v režimu zákoníku 

občanského. Z tohoto členění vychází i celá systematizace této knihy. Do první skupiny 

obchodů patří naprostá většina těchto obchodů jako např. smlouva o běžném účtu, 

o úvěru, o inkasu, o bankovním uložení věci apod. Z druhé skupiny uveďme například 

smlouvu o vkladu, o bezúročné půjčce cenných papírů či o pronájmu bezpečnostní 

schránky.  

Plíva dále uvádí členění na pasivní a aktivní bankovní obchody. V tomto přístupu je 

zdůrazněno zejména postavení banky vzájemném vztahu s protistranou. Pokud je banka 

v postavení dlužníka, jedná se o obchod pasivní, pokud je v postavení věřitele, je to 

obchod aktivní. Pasivními obchody jsou zejména smlouvy o běžném či vkladovém účtu, 

aktivním obchodem by byl především úvěr (smlouva o úvěru). 

Podobné členění uvádí i Dvořák16, byť si všímá spíše odrazu jednotlivých obchodů 

v rozvaze banky. Aktivními bankovními obchody tedy rozumí ty, které se odráží 

v aktivech banky, pasivními ty, které se odráží v jejich pasivech. Vzhledem k účetní 

povaze aktiv, resp. pasiv však jde prakticky o totožné pojetí a okruh pasivních/aktivních 

obchodů dle Dvořáka i Plívy je v konečném důsledku v podstatě obdobný. Dvořák 

nicméně ještě k uvedeným dvěma druhům přidává druh třetí – neutrální bankovní 

obchody. Těmi rozumí ty obchody, které nemají bilanční dopad, tzn. ty, ve kterých 

banka nevystupuje ve věřitelském ani dlužnickém postavení. Některé z těchto obchodů 

(představující možný budoucí závazek či pohledávku), jako je třeba bankovní záruka, 

uvádí banka v podrozvaze. 

                                                 

15 PLÍVA, Stanislav, ELEK, Štefan, LIŠKA, Petr, MAREK, Karel. Bankovní obchody. 1. vyd. 

Praha : ASPI, 2009. s. 23 

16 DVOŘÁK, Petr. Obchodní bankovnictví. Charakteristika a systematizace bankovních produktů. In 

REVENDA, Zbyněk, et al. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 3. vyd. Praha : Management Press, 2002. 

s. 130-131. 
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Další členění, které uvádí taktéž Dvořák, i když v jiné knize17, je převážně 

ekonomického charakteru a spočívá v třídění z hlediska jejich funkce, resp. účelu pro 

klienta banky. Podle tohoto přístupu lze členit bankovní obchody na bankovní finančně 

úvěrové obchody (klient získává od banky finanční prostředky), depozitní (vkladové) 

bankovní obchody (pro klienta představují možnou finanční investici), platebně 

zúčtovací bankovní obchody (umožňující platební a zúčtovací styk), obchody 

investičního bankovnictví a konečně pokladní a směnárenské obchody.  

Systematizovat bankovní obchody jde nepochybně i podle jiných kritérií než výše 

uvedených a v dalších publikacích bychom nepochybně některá jiná členění objevili, 

stejně jako bychom mohli vymyslet další možná, více či méně užitečná, kriteria 

rozlišení. Například bychom mohli členit bankovní obchody podle toho, zda jej mohou 

poskytnout výlučně banky anebo i jiné subjekty, dělit je na ty uvedené v odst. 1 § 1 

zákona o bankách, tzn. ty, které charakterizují banku jako subjekt, a na bankovní 

obchody další, uvedené v odst. 3; dále na obchody, vyžadující písemnou formu a ty, 

které tuto formu nevyžadují; či z hlediska klientské segmentace na retailové, 

poskytované širší veřejnosti, a wholesaleové, které mají individuálnější povahu. 

Výše uvedený výčet dělení tak není v žádném případě vyčerpávající a můžeme si 

představit i jiná členění. Dále musíme také upozornit na to, že výše uvedená členění 

nejsou striktní, obchody se praxi různě prolínají a leckteré z nich naplňují znaky více 

kategorií (např. dokumentární akreditiv je platebně zúčtovacím obchodem, ale dost 

často má i úvěrový charakter, kontokorentní účet má charakter depozitního i úvěrového 

obchodu apod.)  

V dalším textu budeme vycházet zejména z důvodu větší přehlednosti z členění 

bankovních obchodů z hlediska jejich funkce/účelu. 

                                                 

17 konkrétně DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přepracované a doplněné 

vydání. Praha : Linde, 2005. s. 256 
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2 Poskytování úvěrů a souvisejících obchodů 

2.1 Úvěr 

2.1.1 Úvěr obecně a druhy úvěrů 

Úvěr je základním a typickým18 obchodem poskytovaným bankami. Vždyť ne 

nadarmo je, vedle přijímání vkladů od veřejnosti, poskytování úvěrů jednou ze dvou 

základních obchodů, které jsou uvedené v zákonné definici banky podle § 1 zákona 

o bankách (viz výše). Význam úvěru podtrhuje i skutečnost, že u komerčních bank tvoří 

nejpodstatnější část aktiv19. Jedná o obchod pro banku typický. Nicméně banky nejsou 

výlučnými poskytovateli úvěrů – uveďme jako příklad spotřebitelské financování 

společnostmi jako Home Credit, a.s. nebo Provident Financial s.r.o.).  

Na okraj poznamenejme, že z hlediska bank lze obecně úvěry, resp. úvěrové 

obchody rozlišit na pasivní – získávané (banka si opatřuje peníze) a na aktivní – 

poskytované (banka poskytuje úvěr)20. V dalším textu bude úvěrem myšlen 

poskytovaný úvěr.  

Úvěr je pojmem jak ekonomickým, tak právním21. Plíva a spol.22 vymezují 

ekonomické pojetí jako „návratné poskytnutí peněžních prostředků za dohodnutých 

podmínek“. Stejnou definici uvádí i Marek23. Z tohoto vymezení vyplývá, že 

                                                 

18 REVENDA, Zbyněk, et al. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 3. vyd. Praha : Management Press, 

2002. s. 136, obdobně PALOUČEK, Stanislav, et al. Bankovnictví. Vyd. 1. Praha : C.H.Beck, 2006. 

s. 367 

19 PALOUČEK, Stanislav, et al. Bankovnictví. Vyd. 1. Praha : C.H.Beck, 2006. s. 367 

20 viz MAREK, Karel. Smlouva o úvěru. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2005, 

11-12, s. 29.  

21 viz MAREK, Karel. Smlouva o úvěru. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2005, 

11-12, s. 29.  

22 PLÍVA, Stanislav, ELEK, Štefan, LIŠKA, Petr, MAREK, Karel. Bankovní obchody. 1. vyd. 

Praha : ASPI, 2009. 220 s. 

23 MAREK, Karel. Smlouva o úvěru. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2005, 

11-12, s. 29-32. 
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ekonomové v zásadě nerozlišují (ani vlastně nepotřebují rozlišovat) pojmy úvěr a 

půjčka, jak to činí právníci24.  

Zákon o bankách (§ 2) rozumí úvěrem „v jakékoliv formě dočasně poskytnuté 

peněžní prostředky“. § 1 devizového zákona25 považuje za (finanční) úvěr „poskytnutí 

peněžních prostředků v české nebo v cizí měně, se kterým je spojena povinnost k jejich 

vrácení v peněžní formě“, přičemž „za finanční úvěr se považuje i peněžní půjčka, 

hypoteční úvěr, spotřebitelský úvěr, finanční leasing.“ Základem soukromoprávní 

úpravy jsou § 497 až 507 obchodního zákoníku26, které vymezují smlouvu o úvěru, a to 

jako smlouvu, ve které „se zavazuje věřitel, že na požádání dlužníka poskytne v jeho 

prospěch peněžní prostředky do určité částky, a dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní 

prostředky vrátit a zaplatit úroky“. Poskytování úvěru má pro banku aspekt jak 

soukromoprávní, daný zpravidla dispozitivními normami především obchodního a 

občanského zákoníku, tak aspekty veřejnoprávní, zejm. finančně-právní, z větší části 

kogentního charakteru – o těch bude řeč dále. 

Úvěry lze členit dle různých hledisek. Podle subjektu, který úvěr poskytuje, lze 

rozlišit úvěry bankovní, obchodní, konsorciální, vládní, apod.27 Banky úvěry poskytují 

nejen subjektům nefinančního charakteru (domácnostem, podnikatelům, vládám, 

municipalitám apod.), ale i jiným bankám, finančním společnostem, obchodníkům 

s cennými papíry atp. Podle doby, na kterou je úvěr poskytnut, je možno rozlišovat 

úvěry krátkodobé (splatnost většinou do 1 roku), střednědobé (většinou do 5 let) a 

dlouhodobé (nad 5 let). Specifickou povahu mají kontokorentní úvěry (zřízení ke 

kontokorentnímu účtu), hypotekární úvěry (zajištěné nemovitostí), eskontní úvěry 

(banka odkupuje směnky před splatností), spotřebitelské (spotřební) úvěry – u kterých 

                                                 

24 LOCHMANOVÁ, Ludmila. Smlouva o úvěru. In Pocta Miloši Tomsovi k 80. narozeninám. 

Plzeň : Aleš Čeněk, 2006. s. 226. 

25 Zákon č. 219/1995 Sb. ze dne 26. září 1995, devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů 

26 Zákon č. 513/1991 Sb. ze dne 5. listopadu 1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

27 Toto členění uvádí např. BAKEŠ, Milan, et al. Finanční právo. 5. upr. vyd. Praha : C.H.Beck, 

2009. s. 323 
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je zejména nutno přihlédnout k zákonu o spotřebitelském úvěru28, aj. Úvěry lze 

samozřejmě dělit i podle dalších kritérií – Bejček, Eliáš, Raban a kol.29 uvádějí např. 

členění dle zajištění (úvěry zajištěné a nezajištěné), dle způsobu zajištění (směnečné, 

lombardní, hypotekární, ručitelské…) či podle účelu, na který byl úvěr poskytnut 

(spotřebitelské, překlenovací aj.) 

2.1.2 Bankovní rizika 

Poskytování úvěrů i dalších bankovních obchodů znamená pro banku nemalá 

rizika. Řízení rizik je pro banku nutností nejen z pohledu požadavků, které v této 

souvislosti na ní má regulátor, ale i z pohledu její dlouhodobé ziskovosti a 

dlouhodobého přežití na trhu. Vždyť problémy, které české banky měly v devadesátých 

letech minulého století a které mnohdy vedly až k nucené správě či dokonce krachu 

těchto bank, pramenily zejména z nedostatečného řízení bankovních rizik. Stejně tak je 

možno uvést upozornit na všeobecně známé problémy amerických bank, které 

odstartovaly současnou ekonomickou krizi. I tyto banky podcenily či jinak řečeno 

špatně řídily svá rizika, zejména úvěrové riziko (bonitu klientů) na trhu hypotečních 

úvěrů. 

Revenda30 jako nejdůležitější bankovní rizika uvádí: 

- úvěrové riziko – riziko vyplývající z platební neschopnosti nebo nevůle 

dlužníka, 

- úrokové riziko – vyplývající ze změn tržních úrokových sazeb a jejich dopadu 

na zisk banky 

- měnové riziko – vyplývající ze změn měnových kurzů, 

                                                 

28 Zákon č. 321/2001 Sb. ze dne 17. srpna 2001, o některých podmínkách sjednávání 

spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb. 

29 JOSEF, Bejček; KAREL, Eliáš; PŘEMYSL, Raban, et al. Kurs obchodního práva : Obchodní 

závazky. 4. Praha : C.H.Beck, 2007. s. 430 

30 REVENDA, Zbyněk, et al. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 3. vyd. Praha : Management Press, 

2002. s. 127 
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- likvidní riziko – spočívá v tom, že banka nebude schopna v každém okamžiku 

dostát svým splatným závazkům (tedy nebude likvidní) 

- kapitálové riziko (riziko nesolventnosti) – riziko, že banka bude nesolventní, 

tzn., že výše jejích závazků převýší tržní hodnotu jejích aktiv. 

S tímto členěním autor této práce zcela souhlasí s dvěma poznámkami. První z nich 

je to, že někdy se hovoří o takzvaném tržním riziku, které popisuje rizika spojená 

s pohybem cen na trhu – tj. zahrnuje zejména uvedené riziko úrokové či měnové.  

Druhou poznámkou je, že bych k uvedenému výčtu základních rizik přidal ještě další 

velmi významné riziko – riziko operační, tj. „riziko ztrát, ke kterým dochází v důsledku 

nepřiměřenosti nebo selhání interních mechanismů, lidí a systémů nebo externích 

událostí“31.  

Po provedeném členění je třeba si položit otázku, do jaké míry mají jednotlivá 

rizika banky vliv na konkrétní činnost poskytování bankovních obchodů, v daném 

kontextu tedy především úvěrů a úvěrům podobným produktům (dokumentární 

akreditiv, bankovní záruka,…). Je nepochybné, že aby banky správně fungovaly, musí 

co nejlépe řídit veškerá svá rizika, na diskutovanou oblast má však dle mého názoru 

největší dopad, resp. největším problémem je řízení rizika úvěrového. 

Úrokové riziko lze dle názoru autora této diplomové práce řídit ve srovnání 

relativně jednoduše. V krátkém a středně dlouhém období nedochází, vyjma vskutku 

výjimečných turbulentních situací typu finanční krize, v zásadě k zásadnějším 

skokovým výkyvům úrokových sazeb. Proto krátkodobé a střednědobé úvěry si mohou 

banky dovolit poskytnout s fixní sazbou. Navíc tyto úvěry (například spotřebitelské 

úvěry, úvěry ke kreditním kartám, kontokorenty, podnikatelské úvěry na provoz, …) 

také často mají výrazně vyšší úrokové sazby, řádově i desítky procent, kdy banka již má 

dosti vysokou rizikovou přirážku a je tak zajištěna pro případ, že by k dramatickému 

výkyvu či skoku krátkodobých sazeb přeci jen na trhu došlo. 

Problém úrokového rizika může naopak nastat u úvěrů dlouhodobého charakteru, 

které z mnoha příčin vyplývajících z trhu mají relativně nízkou úrokovou sazbu – 

                                                 

31 Basel II [online]. Praha : Česká spořitelna, a.s., 2004 [cit. 2010-03-17]. Dostupné z WWW: 

<http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/BaselII_final_cj.pdf>. 
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například u hypoték či podnikatelských investičních úvěrů. V mnohaletém, často i 

desítky let trvajícím období existence úvěru, se díky výskytu mnoha nejistých 

ovlivňujících faktorů velmi těžko předikuje vývoj trhu a úrokových sazeb, a proto může 

být z pohledu banky velmi rizikové a potenciálně ztrátové poskytnout takový druh 

úvěru s fixní sazbou. Mnohem lepším řešením se tak jeví nabízet tyto úvěry se sazbou 

proměnlivou, vázanou na objektivní faktory pramenící z trhu či na jasně danou tržní 

úrokovou sazbu jako je třeba PRIBOR (Prague InterBank Offered Rate, tj. průměrná 

sazba, za kterou si banky navzájem půjčují na českém mezibankovním trhu). Pokud se 

banka přesto rozhodne či z důvodu situace na trhu, přání klienta, charakteru obchodu, 

apod. vyplývá, že bude fixovat sazbu, je vhodné, aby taková fixace byla provedena 

pouze na určité, max. několikaleté období. 

Měnové riziko pak banky řeší zejména tehdy, pokud poskytují obchod přeshraničně, 

tudíž problematika se týká z velké části především této skupiny obchodů. Ve vztahu 

k domácích subjektům není toto riziko zas tak klíčové. Řídit jej lze vhodnou strukturou 

aktiv a pasiv banky v různých měnách popř. zajištěním na finančním trhu 

(např. finančními deriváty). Poté, co za několik let Česká republika přijme euro, resp. 

ještě před tímto přijetím naváže svou korunu na evropskou měnu, lze očekávat, že toto 

riziko v činnosti bank dále poklesne.  

Riziko likvidity a riziko nesolventnosti souvisí s konkrétním poskytováním úvěrů 

spíše nepřímo a jedná se spíše o problematiku správného řízení struktury a objemu 

jednotlivých druhů aktiv a pasiv. Konkrétněji budou tato rizika komentována v rámci 

nadcházejících podkapitol. 

Operační riziko jakožto riziko ztrát z provozních nedostatků a chyb je v bankovní, 

stejně jako v každé jiné podnikatelské činnosti jistě závažnou otázkou. Není to nicméně 

riziko vztahující se pouze k bankovním obchodům jako takovým, nýbrž je to riziko, 

které se táhne jako pomyslná červená nit veškerými činnostmi banky. Jeho lepšího 

řízení lze dosáhnout zejména kvalitní kontrolou činnosti, ať už vlastní sebekontrolou 

své činnosti ze zaměstnanců či jiných osob jednajících za banku, ze strany 

managementu či zvláštních útvarů banky (např. vnitřní audit), dále důslednou snahou 

o identifikaci případných možných rizik a jejich prevencí, správným nastavením 

vnitrobankovních procesů, kvalitním hardware a software, případně externím pojištěním 
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apod. Na druhou stranu je třeba ovšem taktéž poznamenat, že operační riziko je vhodné 

řídit pouze tehdy, pokud náklady na jeho řízení nepřevyšují možnou ztrátu, která by 

neřízením mohla vzniknout.   

Nejdůležitějším rizikem souvisejícím přímo s poskytováním úvěrových obchodů je 

tedy riziko úvěrové. V souvislosti s jeho řízením se autor této práce domnívá, že 

klíčovými otázkami jsou zejména problematika kapitálové přiměřenosti, pravidel 

angažovanosti, úvěrových registrů a úvěrového zajištění, které budou blíže 

komentovány v následujících podkapitolách.  

2.1.3 Kapitálová přiměřenost 

V souvislosti s bankovními riziky jsou jedním z nejdůležitějších požadavků na 

banky ze strany regulace a dohledu bank zejména požadavky na přiměřenost kapitálu. 

Základním standardem aktuálně platným v této oblasti jsou nová pravidla běžně 

označována jako Basel II. Tato pravidla byla do našeho právního řádu 

implementována32 nabytím účinnosti zákona č. 120/2007 Sb.33 a příslušné prováděcí 

vyhlášky ČNB34. 

Jedná se standardy, které vypracoval Basilejský výbor pro bankovní dohled (Basel 

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

International Settlements) se sídlem ve švýcarské Basileji. Navazují na předchozí 

koncept Basel I. Požadavek na jejich zavedení do českého práva pocházel ze směrnic 

                                                 

32 SŮVOVÁ, Helena; LITOŠOVÁ, Radka; VÍŠKOVÁ, Růžena; SCHÜTZ, Tomáš. Implementace 

Pilíře I v bankách. Bankovnictví [online]. 12.12.2008, 12, [cit. 2010-03-17]. Dostupný z WWW: 

<http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2008/cl_08_081212a.html?cnb_ss

p=false >. 

33 Zákon č. 120/2007 Sb. ze dne 24. dubna 2007, o změně některých zákonů v souvislosti se 

stanovením kapitálových požadavků na banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníky s cennými papíry 

a na instituce elektronických peněz 

34 Vyhláška ČNB č. 123/2007 Sb. ze dne 15. května 2007, o pravidlech obezřetného podnikání bank, 

spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů 
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práva evropského, zejména ze směrnic označovaných zkratkou CRD (Capital 

Requirements Directive)35. 

O co se jedná? Kapitálová přiměřenost je normativně chápána jako „závazný poměr 

kapitálu banky ke kapitálovým požadavkům“36. Aby banka byla schopna čelit 

nepříznivým dopadům rizik, kterým je ve své činnosti vystavena, je nutné, aby držela 

určitou výši kapitálu, který jí umožní pokrýt ztrátu, která by jí případně nepříznivé 

situace vznikla. Koncept Basel II požaduje po bance dostatečný kapitál, který pokryje37 

jak, předchozím konceptem Basel I již řešené, riziko úvěrové, tak i riziko tržní a riziko 

operační. 

Kapitálem v tomto smyslu však nelze chápat jen pouhý základní kapitál banky, 

nýbrž pojetí tohoto pojmu je širší. Podle pravidel Banky pro mezinárodní platby se 

kapitál člení na tři složky, kdy celkovou výši kapitálu získáme jejich součtem. Podle 

§ 54, resp. § 64 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb.38 jsou těmito složkami původní kapitál 

na individuálním/konsolidovaném základě (složka tier 1, v zásadě vlastní kapitál mínus 

některá aktiva), dále dodatkový kapitál na individuálním/konsolidovaném základě 

(složka tier 2) a konečně snížení o odčitatelné položky 

na individuálním/konsolidovaném základě a zvýšení o kapitál 

na individuálním/konsolidovaném základě na krytí tržního rizika (složka tier 3).  

Podrobnosti relativně komplikovaného výpočtu složek tier 1, tier 2 a tier 3 stanoví 

zmíněná vyhláška v § 54 a násl., resp. § 64 a násl.  

                                                 

35 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze 14. června 2006 o přístupu k činnosti 

úvěrových institucí a o jejím výkonu, přepracované znění, a směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2006/49/ES ze 14. června 2006 o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí, 

přepracované znění 

36 BAKEŠ, Milan, et al. Finanční právo. 5. upr. vyd. Praha : C.H.Beck, 2009. s. 486 

37 viz např. MAŠINOVÁ, Věra; BABOUČEK, Ivan. Nová bankovní regulace Basel II - důvod k 

obavám?. Bankovnictví [online]. 18.2.2005, 2, [cit. 2010-03-17]. Dostupný z WWW: 

<http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2005/cl_05_050218.html>. 

38 Vyhláška ČNB č. 123/2007 Sb. ze dne 15. května 2007, o pravidlech obezřetného podnikání bank, 

spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů 
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Je nutné, aby banky zavedly odpovídající vnitřní procesy (systémy měření rizik, 

řídicí a kontrolní systémy), které jim umožní přiměřenost kapitálu v závislosti na jimi 

postupovaných rizicích správně stanovit. Z hlediska přístupu k metodě řízení rizika je 

novinkou39 přístupu Basel II jeho založení na tzv. ratingu, tzn. na hodnocení rizika 

klientů banky určitou ratingovou známkou. V tomto smyslu je možno využít jednak 

rating nezávislých renomovaných agentur jako je Standard & Poor’s, Moody´s Investors 

Service nebo Fitch Ratings (z toho vychází tzv. „standardní přístup“ - Standardized 

Approach, STA), nebo pak sofistikovanější metody, které vycházejí z interního ratingu, 

tzn. z vlastního modelu ohodnocení rizik tou kterou bankou. Pak hovoříme v případě 

úvěrového rizika o základním přístupu založeném na interním ratingu (Foundation 

Internal Ratings-Based Approach, FIRB) či o pokročilém přístup založený na interním 

ratingu (Advanced Internal Ratings-Based Approach, AIRB). Pro operační riziko jsou 

možnosti obdobné - je tak možno využít základního přístupu (Basic Indicator 

Approach, BIA), standardizovaného přístup (Standardised Approach, SA) i pokročilých 

přístupů (Advanced Measurement Approach, AMA). Tyto složitější přístupy umožňují 

větším bankám, které jsou schopné na základě své statistiky rizikově ohodnotit své 

klienty, sofistikovaněji a přesněji řídit svá rizika, což může v případě kvalitního 

portfolia v důsledku vést i třeba k nižšímu kapitálovému požadavku než u standardní 

metody. Podmínkou použití takového přístupu je samozřejmě to, že použití jejího 

interního modelu bance schválí příslušný regulátor. Nový koncept tak, jak upozorňuje 

například Jaroslava Bauerová z ČNB40, znamená zvýšené požadavky na zavedení 

kvalitních procesů na straně obchodních bank, ale i na velmi kvalitní kontrolní procesy 

regulátora, týkající se vyhodnocení správného stanovení výše kapitálu bankou. 

S většími požadavky na stanovení a řízení rizik jde v rámci Basel II taktéž ruku 

v ruce požadavek na vysokou transparentnost u bank (zveřejňování relevantních 

                                                 

39 viz např. VALOVÁ, Ivana. Metody měření bankovních rizik podle Basel II. In Řízení 

a modelování finančních rizik. Vyd. 1. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. s. 1-7. 

Dostupný z WWW: < http://www.ekf.vsb.cz/shared/uploadedfiles/cul33/Valova.Ivana.pdf>. 

40 BAUEROVÁ, Jaroslava. Basel II platí, budou další obezřetností pravidla?. Bankovnictví [online]. 

23.3.2007, 3, s. 28, [cit. 2010-03-17]. Dostupný z WWW: 

<http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/ media_2007/cl_07_070323.html>. 
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ukazatelů) i u regulátora. V této souvislosti se hovoří o tzv. tržní disciplíně (market 

discipline), která spolu s minimálními kapitálovými požadavky (minimum capital 

requirements) a s bankovním dohledem (supervisory review process) tvoří tři základní 

pilíře konceptu Basel II 41. 

Závěrem subkapitoly se podívejme na konkrétní dopad povinnosti sledovat a 

přizpůsobovat kapitálovou přiměřenost na konkrétní vztah banky s klientem, tedy na 

práva či povinnosti z něj vyplývající. Má kapitálová přiměřenost vůbec dopad na tyto 

vztahy? Domnívám se, že přirozeně ano a na následujících řádcích osvětlím jaký. 

Obchodní banka je podnikatelský subjekt, který se snaží pro své majitele 

(akcionáře) získat při daných podmínkách co nejvyšší výnos, snaží se tedy 

o maximalizaci své hodnoty (hodnoty svých akcií), potažmo o maximalizaci svého 

zisku. Ten je rozdílem mezi výnosy a náklady, a proto jednou z cest jeho zvýšení je 

cesta úspor. Je proto přirozené, že se banky snaží při daných pravidlech přiměřenosti 

docílit pro svá aktiva co nejnižšího objemu k jiným zdrojům relativně drahého vlastního 

kapitálu. Jsou tak zákonnými pravidly motivovány k poskytování co nejméně rizikovým 

obchodům co nejlepším klientům, tedy klientům s co nejlepším, externím či interním, 

ratingem.  

Aby mohl být dobrý rating klienta prokázán regulátorovi a odůvodněn tak nižší 

kapitálový požadavek, je nutno v rámci poskytování i během trvání úvěrového obchodu 

vyžadovat od klienta dokumenty prokazující tuto skutečnost, především účetní výkazy. 

Povinnost takové věci prokazovat pak musí být vyžadována v době poskytování úvěru, 

resp. musí vyplývat přímo z úvěrové smlouvy či příslušných úvěrových podmínek, 

včetně neposkytnutí úvěru, resp. případných sankcí, pokud klient takovou podmínku 

nesplní. Alternativní možností je pak pozitivní motivace klienta, kdy by mu v případě 

prokázání jeho dobré finanční situace mohla banka, vzhledem ke svým  z toho 

vyplývajícím nižším nákladům, nabídnout lepší kvalitu služby, zejména tedy nižší úrok. 

                                                 

41 viz např. Progress on Basel II implementation, new workstreams and outreach. Basel Committee 

newsletter [online]. 2007, 11, [cit. 2010-03-28]. Dostupný z WWW: 

<http://www.bis.org/publ/bcbs_nl11.htm>. 
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Poskytování detailních informací o své finanční situaci bance tak nemusí být pro klienta 

vůbec nevýhodné. 

Uvedené má podle mého názoru ještě jeden velmi zajímavý dopad. Možnost lepších 

finančních podmínek poskytnutých zdrojů vyplývající z konstrukce kapitálové 

přiměřenosti pro dobře hodnocené klienty, zvýhodňuje největší klienty. Ti totiž mají 

zpravidla proveden u renomovaných společností externí rating a není pro ně tedy 

problém svou potenciální rizikovost bance hodnověrně prokázat. Malí a střední klienti 

oproti tomu mají tuto možnost ztíženu, neboť externí ratingy jsou pro ně poměrně dosti 

drahé. Mohou tak k získání stejných výhod jít zřejmě jen složitější cestou spočívající 

v prokazování finanční situace poskytnutím dokumentů pro interní rizikový model 

banky a to ještě pouze v případě, že banka přístup založený na interním ratingu klienta 

vůbec používá. Na druhou stranu zase třeba říci, že to dle mého neznamená nějaké 

dramatické znevýhodnění, jelikož standardně fungující podnik by neměl mít zásadní 

problém poskytnout své výkazy bance bez nějakých dramaticky vyšších nákladů. 

2.1.4 Pravidla angažovanosti 

Nadměrné koncentraci úvěrového rizika lze bránit dostatečnou diverzifikací 

bankovních aktiv. Proto právní předpisy naprosté většiny zemí, ČR nevyjímaje, 

obsahují určitá pravidla angažovanosti, tedy podle zákona o bankách42 „pravidla, která 

omezují výši aktiv a podrozvahových položek vůči osobě nebo skupině osob v závislosti 

na kapitálu“, a to na individuálním, popř. i na konsolidovaném základě u ekonomicky 

spjatých bankovních skupin. 

Bankám jsou tak stanoveny limity úvěrů, které mohou poskytnout jednomu 

klientovi či skupině navzájem propojených klientů, svým akcionářům, managementu, 

zaměstnanců, svým pobočkám či sesterským nebo dceřiným společnostem. Obecnou 

povinnost stanovovat taková pravidla nalezneme v zákoně o bankách, konkrétní limity 

stanoví vyhláška ČNB č. 123/2007 Sb.43 Stejně jako v případě kapitálové přiměřenosti 

vyplývají základní požadavky pravidel angažovanosti z evropské legislativy, především 

                                                 

42 § 13 zákona č. 21/1992 Sb. ze dne 20. prosince 1991, o bankách, ve znění pozdějších předpisů 

43 Vyhláška ČNB č. 123/2007 Sb. ze dne 15. května 2007, o pravidlech obezřetného podnikání bank, 

spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů 
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ze zmíněných směrnic CRD. Tyto směrnice svou regulaci dále odvozují od požadavků a 

doporučení Basilejského výboru pro bankovní dohled při Bance pro mezinárodní platby. 

Pro povolenou expozici vůči jednomu klientovi (skupině propojených klientů), 

emitentovi apod. je stanoven limit 25 % kapitálu banky, přičemž kapitál je definován 

obdobně jako v případě kapitálové přiměřenosti. Již schválené novelizace směrnice 

CRD, tzv. CRD I a CRD II44, které jsou reakcí na finanční krizi a do naší národní 

legislativy by měly být začleněny s účinností od 31. 12. 201045, zavádějí změnu 

ve vztahu k expozicím vůči finančním institucím. Limit na tyto expozice by měl 

odpovídat vyšší hodnotě ze 150 mil. EUR a 25 % kapitálu dané instituce (banky). 

V případě, že oněch 150 mil EUR bude vyšší, než 25 % kapitálu platí, že daná expozice 

nesmí být vyšší než 100 % kapitálu. 

S pravidly angažovanosti souvisí i oznamovací povinnost obchodních bank vůči 

centrální bance. Podle současných pravidel oznamují banky ty klienty, u nichž celková 

angažovanost přesáhne 10 % kapitálu banky46. Podle pravidel po zavedení novelizace 

CRD I a CRD II budou banky stanovující kapitálové požadavky na základě interním 

ratingu (IRB, viz výše) oznamovat regulátorovi 20 největších expozic 

na konsolidovaném základě. Ostatní banky budou jako doposud vykazovat expozice nad 

10 % svého kapitálu.  

                                                 

44 Směrnice Komise 2009/27/ES ze dne 7. dubna 2009, kterou se mění některé přílohy směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES, pokud jde o technická ustanovení o řízení rizik, směrnice 

Komise 2009/83/ES ze dne 27. července 2009, kterou se mění některé přílohy směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2006/48/ES, pokud jde o technická ustanovení o řízení rizik, a směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2009/111/EC ze 16. září 2009, kterou se mění směrnice 2006/48/ES, 2006/49/ES a 

2007/64/ES, pokud jde o banky přidružené k ústředním institucím, některé položky kapitálu, velkou 

angažovanost, režimy dohledu a krizové řízení 

45 BAUEROVÁ, Jaroslava. Nejen banky čeká další vlna regulace. Bankovnictví [online]. 20.10.2009, 

10, [cit. 2010-03-17]. Dostupný z WWW: <http://bankovnictvi.ihned.cz/c4-10066470-38703210-

900000_d-nejen-banky-ceka-dalsi-vlna-regulace>. 

46 Viz Příloha č. 2A opatření České národní banky č. 2 ze dne 30. listopadu 2009 o předkládání 

výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance. In Věstník ČNB. 2009, částka 18, 

s. 1-9. 
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Sledování angažovanosti nebude mít dle mého názoru přímý dopad na smluvní 

vztahy ke klientům, co se týče expozice k individuálnímu klientovi. Informaci, zda a 

kolik půjčuje jednomu individuálnímu klientovi, banka může lehce ověřit a nemělo by 

to znamenat žádnou další povinnost pro klienta. 

Jiná situace ovšem je, pokud se jedná o problém správného hlídání limitu ve vztahu 

ke skupině propojených klientů. Aby mohla banka tuto svou povinnost dodržet, musí 

pochopitelně především o klientovi vědět, že ten určitý klient je či není součástí takové 

skupiny. Tuto informaci samozřejmě může zjistit v určité míře pro některé klienty 

z různých veřejných registrů, např. obchodního rejstříku. Nicméně na druhou stranu je 

třeba poznamenat, že získávání údajů tímto způsobem může být v některých případech 

nedostupné nebo získatelné jen s velmi velkým úsilím, respektive s nemalými náklady. 

Obzvláště vypichuji případy v dnešní době stále častějších klientů, kteří jsou napojeni 

na velké mezinárodní celky s členy registrovanými v různých státech světa, někdy i 

takových, kde jsou taková data z registrů pro banku přímo nedostupná. Proto je nutné 

vyžadovat informaci, zda je členem nějaké propojené skupiny, přímo od klienta, a to 

kdykoliv když banka rozhoduje o navýšení angažovanosti vůči němu. Jako nejvhodnější 

v případě úvěru se jeví požadovat takovou zprávu v žádosti o úvěr. Stejně tak bych 

doporučil začlenit do smluvní dokumentace sankce (například pokuty, možnost 

zesplatnění úvěru) pro případ uvedení nepravdivých údajů. Ovšem i kdyby taková 

sankce nebyla ve smlouvě specifikována, měla by být dostatečnou zárukou pravdivosti 

takových prohlášení skutečnost, že uvedení nepravdivých údajů při sjednávání 

úvěrového kontraktu naplňuje skutkovou podstatu trestného činu úvěrového podvodu 

podle § 211 trestního zákoníku47. 

2.1.5 Úvěrové registry 

V rámci minimalizace úvěrového rizika banky v současné době využívají služeb 

specializovaných institucí provozujících úvěrové registry. Aby banka snížila riziko 

budoucího nesplácení svého klienta, potřebuje mít o něm co nejpřesnější informace. 

Přitom ovšem informace získané přímo od klienta mohou být, ať už záměrně či 

neúmyslně, neúplné, nepřesné či vyloženě nepravdivé. Úvěrové registry umožňují zjistit 

                                                 

47 Zákon č. 40/2009 Sb. ze dne 8. ledna 2009, trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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a ocenit úvěruschopnost klienta objektivněji na základě informací o jeho úvěrové 

minulosti a současnosti od ostatních bank případně i jiných institucí. Omezují tak riziko, 

že banka přijme klienta, který je příliš vysoce zadlužen u ostatních finančních institucí a 

nebude tak schopen řádně splácet, či klienta, který nemá vůli splácet, o čemž svědčí 

jeho splátková morálka z minulosti. Takové klienty banka nemůže chtít ve svém 

portfoliu a úvěrový registr je jedním z účinných nástrojů, jak se před nimi uchránit. 

Registry mají nicméně nejen vliv na snížení úvěrového rizika jednotlivých banky, 

ale mají pozitivní efekt i na klienty samotné a potažmo na celý finanční systém. 

Dvořák48 v této souvislosti identifikuje následující konkrétní pozitivní dopady: 

- bankám se díky nižšímu počtu špatných klientů a tedy i nižšímu nesplácení 

úvěrů snižují náklady na krytí ztrát a také náklady na získávání informací 

o klientech, což vede k poklesu úrokových sazeb z úvěrů, 

- dochází k větší konkurenci bank, neboť je registry vyrovnávána informační 

základna jednotlivých banka a ty pak nabízejí více konkurenční úrokové 

podmínky 

- snižuje se riziko nadměrného zadlužení na straně klientů, neboť banky jim 

odmítají poskytovat úvěry, které by znamenaly takovou míru zadlužení, která by 

ohrožovala jejich schopnost splácet, 

- zlepšuje se platební morálka klientů, jelikož ti se snaží předejít riziku ztráty 

reputace u bank a z ní vyplývající možnosti čerpat úvěr. 

Ač s výše uvedenými dopady v zásadě s Dvořákem souhlasím, dovoluji si kratší 

komentář. K prvním dvěma bodům nemám v zásadě žádných námitek. I přes náklady 

spojené s vedením registrů a nutností přizpůsobení bankovních systémů a procesů 

pravidelnému reportingu do nich, myslím si, že výše popsaná úspora nákladů 

v souvislosti s „lepším“ portfoliem klientů, je velice významná. A nižší náklady 

znamenají větší možnost nabídnout zákazníkovi lepší úrok, to je zřejmé. 

                                                 

48 DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha : 

Linde, 2005. s. 282 
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K dalším dvěma bodům si však dovoluji poznamenat, ač s těmito tezemi obecně 

řečeno souhlasím, že dle mých praktických zkušeností z oblasti rizik existuje velmi 

významná skupina klientů, pro které uvedené efekty neplatí, popřípadě platí pouze 

velmi omezeně. Pohříchu je to však skupina klientů, na které se banky do značné míry 

v uplynulých letech, v důsledku konkurenčního boje a hledání nových trhů a klientů, 

do jisté zaměřily. Mám na mysli skupinu retailových klientů, kteří mají zpravidla 

maximálně středoškolské, často i jen základní vzdělání, a také s tím související nižší 

příjmy. Hlavním úvěrovým obchodem jim nabízeným jsou samozřejmě spotřebitelské 

úvěry či kreditní karty, nicméně jsou jim poskytovány i menší hypotéky či 

podnikatelské úvěry. Tito klienti se vyznačují nízkou finanční gramotností a nejsou si 

zpravidla schopni či ochotni spočítat finanční důsledky braní dalších půjček. Mnohdy se 

setkáváme i s případy, kdy klienti nedostatek prostředků na splátky předešlých závazků 

„řeší“ další půjčkou. Tím sice dočasně oddálí problém, ale ve skutečnosti svou finanční 

situaci pochopitelně ještě zhoršují. 

Tito lidé o praktických důsledcích uvedení v registru nepřemýšlí či se o to 

nezajímají, minimálně do té doby, kdy se dostanou do praktického problému, kdy jim 

některá banka odmítne dále půjčit s poukazem na záznam v úvěrovém registru. O tom, 

že by se tito klienti snažili předejít riziku ztráty své reputace u bank, nemůže tak být ani 

řeči. 

Vzhledem k tomu, že banky nejsou jediné subjekty na trhu poskytování úvěrů, fakt, 

že je klient v registru, mnoha klientům nezabraňuje se dále zadlužovat. Na trhu je 

mnoho více či méně seriozních nebankovních splátkových společností, které pokud 

klient dostatečně hledá a je ochoten přistoupit na vysoké úroky a poplatky s nimi 

spojené, půjčí klientovi další prostředky v podstatě v jakékoliv jeho finanční situaci. 

Skutečnost, že je klient uveden v úvěrovém registru jako nespolehlivý, pro ně zpravidla 

není překážkou, aby mu znovu půjčili. Klient se tak dostává do „dluhové spirály“, kdy 

začnou jeho měsíční splátky i v součtu převyšovat jeho příjem a takový klient pak končí 

v situaci, kdy je proti němu vedeno značné množství exekucí či je na něj prohlášen 

úpadek dle insolventního zákona. Další zadlužování klienta u nebankovních subjektů 

tak má v konečném důsledku negativní vliv i na postavení banky jako věřitele, která ač 

mu půjčila v době, kdy jeho finanční situace byla stabilizována, v konečném důsledku 

na obchodu tratí.    
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Aby registry mohly správně fungovat, je jejich podstatou nejen možnost banky 

čerpat z nich relevantní informace, ale i povinnost tyto informace do registru 

poskytnout. Zároveň k informacím o nich vedených mají přístup i klienti samotní49. 

V současné době v českém bankovním prostředí nalezneme několik úvěrových 

registrů. Česká národní banka provozuje podle zákona o bankách § 38a tzv. Centrální 

registr úvěrů (CRÚ). Tento registr obsahuje informace o úvěrových závazcích fyzických 

osob podnikatelů a právnických osob. Účastníkem CRÚ jsou všechny banky a pobočky 

zahraničních bank, působící na území České republiky a další osoby, stanoví-li tak 

zvláštní zákon. Účast je pro banky a příp. další osoby dle zvláštního zákona povinná. 

Dále je zde Bankovní registr klientských informací (BRKI), který je provozován na 

komerčním principu společností CBCB - Czech Banking Credit Bureau, a.s. Banky se 

účastní tohoto registru dobrovolně. BRKI byl založen pěti českými bankami a 

v současné době (k 17. 4. 2010) je jeho uživateli 20 českých bank50. Registr obsahuje 

jak pozitivní, tak i negativními úvěrové informace o bonitě a důvěryhodnosti klientů 

Společnost CCB – Czech Credit Bureau je také zakladatelem obdobného Nebankovního 

registru klientských informací (NRKI), který provozuje společnost LLCB, z.s.p.o. Ten 

je obsahově podobný registru BRKI a založilo jej osm společností působících na území 

České republiky v oblasti leasingu a splátkového prodeje. V současné době (17. 4. 

2010) má 27 členů51. Registry BRKI a NRKI jsou obsahově propojeny a účastnící se 

subjekty si tak mohou na základě získaných souhlasů od klientů vyměňovat navzájem 

informace.  

Nelze nezmínit v této souvislosti ani databázi SOLUS. Provozovatelem je SOLUS – 

Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům, které vede dva negativní registry 

klientských informací – je to Registr FO, do kterého jsou zařazovány fyzické osoby 

                                                 

49 viz § 38a zákona o bankách 

50 viz CBCB - Czech Banking Credit Bureau, a.s. [online]. 2010 [cit. 2010-04-17]. Bankovní registr 

klientských informací. Dostupné z WWW: <http://www.cbcb.cz/registr.html>. 

51 viz Nebankovní registr klientských informací [online]. LLCB, z.s.p.o., 2010 [cit. 2010-04-17]. 

Nebankovní registr klientských informací - úvodní strana. Dostupné z WWW: 

<http://www.llcb.cz/index.htm>. 
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(spotřebitelé), a Registr IČ, do kterého jsou zařazovány fyzické osoby podnikatelé a 

právnické osoby. Členy je ke dni 17. 4. 2010 celkem 30 společností, jako jsou banky, 

nebankovní finanční instituce, mobilní operátoři apod.52 

S poskytnutím dat do registru, jehož členy jsou i nebankovní instituce, je třeba mít 

výslovný souhlas klienta, jinak by se jednalo o porušení bankovního tajemství. Tento 

institut se vztahuje dle § 38 odst. 1 zákona o bankách „na všechny bankovní obchody, 

peněžní služby bank, včetně stavů na účtech a depozit“. Bankovní tajemství spočívá 

v povinnosti bank a jejích zaměstnanců a členů dozorčích rad, stejně jako osob 

provádějících bankovní dohled, zachovat mlčenlivost ohledně informací o klientovi a 

jeho obchodech s bankou a zároveň i v souvisejícím právu odmítnout podat takovou 

informaci vůči třetím osobám. Zákon o bankách však v § 38 a násl. stanoví výjimky, 

kdy banka může určitým subjektů poskytnout údaje podléhající bankovnímu 

tajemství53. Jednou z takových výjimek vymezuje i § 38a odst. 1, podle kterého se 

banky mohou v rámci plnění povinnosti postupovat při výkonu své činnosti obezřetně 

informovat o bankovním spojení, identifikačních údajích o majitelích účtů a 

o záležitostech, které vypovídají o bonitě a důvěryhodnosti jejich klientů, a to za 

zákonem stanovených podmínek i prostřednictvím právnické osoby, která není bankou 

54. Banka a pobočka zahraniční banky je ovšem povinna k získaným informacím o 

klientech jiné banky a pobočky zahraniční banky přistupovat tak, jako by šlo o údaje o 

jejích vlastních klientech. 

2.1.6 Úvěrové zajištění 

Vedle důsledného prověřování důvěryhodnosti a bonity klientů v úvěrových 

registrech či jinak, vedle diverzifikování rizika omezováním angažovanosti vůči 

jednomu subjekty či skupině propojených osob, a vedle výše nediskutovaného, ale zcela 

                                                 

52 viz SOLUS [online].SOLUS, z.s.p.o., 2010-02-01 [cit. 2010-04-17]. Členové. Dostupné z WWW: 

<http://www.solus.cz/clenove/>. 

53 Jde např. o informace poskytnuté orgánu bankovního dohledu, soudu v občanském soudním 

řízení, orgánu činného v trestním řízení apod. 

54 Majetkový podíl na této právnické osobě mohou mít pouze banky, které jsou povinny zajistit, že 

tato právnická osoba bude zachovávat získané údaje v tajnosti a chránit je před zneužitím. 
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logického způsobu redukce rizika kontrolováním a upomínáním klientů, je tu ještě jeden 

podstatný způsob, jakým banka může snižovat úvěrová rizika - různá úvěrová zajištění. 

Jedná se obecně řečeno o jisté záruky, které banka může realizovat k uspokojení svých 

pohledávek v případě, že klient přestane plnit své závazky vůči ní. 

Dvořák55 rozlišuje čtyři základní formy úvěrového zajištění. Jsou to podle něj: 

a) klasické bankovní úvěrové zajišťovací instrumenty, 

b) dodatečná ochranná smluvní ujednání, 

c) úvěrová pojištění, a konečně 

d) úvěrové deriváty. 

Klasickými zajišťovacími instrumenty jsou nejčastěji používané prostředky, kdy 

banka v případě insolvence dlužníka získává nárok nějaké plnění od třetí osoby nebo 

realizací sjednané majetkové hodnoty. Lze je proto rozdělit podle povahy zajišťovacího 

instrumentu na instrumenty osobní, kdy za pohledávku bance ručí třetí osoba, a věcné 

(reálné), kdy banka může realizovat určitou majetkovou hodnotu (ať už patřící 

dlužníkovi úvěru či jiné osobě). Podle dalšího kritéria - svázanosti zajišťovacího 

instrumentu se zajišťovanou pohledávkou - pak Dvořák člení instrumenty 

na akcesorické, kde zanikne-li pohledávky, tak v zásadě zaniká i instrument, a 

na abstraktní, které jsou v zásadě nezávislé na zajišťované pohledávce. 

Přehled základních druhů ukazuje tabulka 1, převzatá od Dvořáka. Ač s tabulkou 

v zásadě souhlasím a přebírám jí z knihy tak jak je, neboť je velmi přehledná, dovoluji 

si drobný komentář ke dvěma bodům, které jsem vyznačil kurzívou. 

První poznámka se týká uvedeného abstraktního zástavního práva. Zástavní právo 

je v českém právním řádu charakteru akcesorického, nikoliv abstraktního. Ač 

samozřejmě nelze vyloučit, že české banka bude mít ve svém portfoliu závazky řídící se 

jiným právem, které by abstraktní charakter zástav mohlo umožňovat, nebude to myslím 

příliš častý jev. 

                                                 

55 DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha : 

Linde, 2005. s. 461 
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Druhou poznámku mám k uvedené cesy pohledávek a práv. Pokud je tato cese 

provedena na začátku úvěrového vztahu, kdy se předpokládá opětovné převedení 

pohledávek klientovi zpět po splnění jeho závazků vůči bance, jedná se svým 

charakterem o zajišťovací přechod práva. Pokud dojde k převodu v průběhu 

závazkového vztahu, bude se jednat buďto opět o zajišťovací převod práva, anebo 

o převod, kde se rovnou předpokládá, že se věřitel uspokojí z postoupené pohledávky. 

V takovém případě však nepůjde de facto o zajištění, ale o způsob úhrady závazku 

dlužníka.   

tabulka 1: Základní druhy zajištění úvěrů 

 Druh zajištění osobní Věcné 
ručení zástavní právo 
akcesorická bankovní záruka  
převzetí dluhu a přistoupení 
k závazku 

 

smluvní pokuta  

akcesorické 

dohoda o srážkách ze mzdy  
abstraktní bankovní záruka abstraktní zástavní právo 
depotní směnka cese pohledávek a práv abstraktní 
 zajišťovací převod práva 

Převzato z: DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha : Linde, 2005. s. 462 

Dodatečná smluvní ujednání (covenants) v zásadě znamenají taková ujednání, která 

i když neumožňují bezprostředně krýt splacení úvěru, ale zajišťují bance větší možnost 

dlužníka kontrolovat dlužníka a tím zvýšit pravděpodobnost vrácení jemu poskytnutých 

prostředků. 

Úvěrovým pojištěním banka získává v případě nastalé pojistné události možnost 

získat pojistné plnění a krýt jím svou pohledávku. V praxi se lze např. setkat 

s vinkulacemi pojistného plnění či zástavními právy k životnímu pojištění pro případ 

smrti či dožití, k pojištění pro případ platební neschopnosti – pojištění proti ztrátě 

zaměstnání, pro případ nemoci, invalidity či insolvence dlužníka.  

Nejnovějšími zajišťovacími instrumenty jsou úvěrové deriváty. Banka v nich 

v zásadě přesouvá své úvěrové riziko na svého partnera v derivátovém obchodě. 

Např. se může jednat o swap splátek úvěru dlužníka proti na platební schopnosti klienta 

nezávislé pravidelné platbě. 
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2.1.7 Sledování likvidity 

Likviditou chápeme schopnost banky dostát svým závazkům v kterémkoliv 

okamžiku56, jinými slovy v době jejich splatnosti. Vzniká tak tzv. riziko likvidity 

spočívající v neschopnosti banky dostát svým okamžitým závazkům, což může vést až 

k bankrotům příslušné finanční instituce – zejména je nebezpečné hromadné vybírání 

vkladů klienty, tj. tzv. „runy na banku“, jako byl relativně nedávný run na britskou 

banku Northern Rock v roce 2008.  

V této souvislosti musím poznamenat, že snaha o co nejvyšší likviditu může být 

v rozporu se snahou o co nejvyšší rentabilitu banky, neboť likvidní (zpravidla méně 

riziková) aktiva jsou často méně výnosná. Aby banka riziku likvidity předešla, musí své 

likvidní riziko řídit. Veřejný zájem na stabilitě bankovního sektoru způsobuje pak i 

nemalé požadavky na takový systém řízení ze strany legislativy a regulátora.  

Podle § 14 zákona o bankách jsou banky povinny dodržovat „stanovená pravidla 

likvidity a bezpečného provozu“. Tato pravidla upravují dle uvedeného paragrafu zejména: 

a) minimální výši likvidních prostředků, popřípadě skupiny těchto prostředků, 

ve vztahu k aktivům nebo ve vztahu k pasívům, popřípadě ke skupině aktiv 

nebo pasív; 

b) omezení a podmínky pro některé druhy úvěrů nebo investic, vkladů, záruk a 

závazků; 

c) nabývání, financování a posuzování aktiv; 

d) omezení a podmínky pro měnové pozice. 

Konkretizaci těchto pravidel podle § 15 stanoví ČNB prováděcí vyhláškou, 

popř. opatřením vyhlášeným ve Věstníku České národní banky. 

Přehled o své likviditě české obchodní banky pravidelně podávají centrální bance, a 

to na měsíční bázi57.  

                                                 

56 REVENDA, Zbyněk, et al. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 3. vyd. Praha : Management Press, 

2002. s. 380 

57 viz opatření České národní banky č. 2 ze dne 30. listopadu 2009 o předkládání výkazů bankami a 

pobočkami zahraničních bank České národní bance. In Věstník ČNB. 2009, částka 18, s. 1-9 
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Již diskutovaná evropská novela CRD II, jejíž ustanovení by již vbrzku měla být 

včleněna do české legislativy58, doplňuje k stávající úpravě řízení rizika likvidity 

některé principy řízení. Požaduje, aby finanční instituce měly odpovídající strategie a 

systémy pro identifikaci, měření a řízení tohoto rizika, což by mělo zajistit dostatečný 

„likvidní polštář“. Banky musí respektovat příslušnou metodiku, vč. systémů limitů. 

Vyžadováno je pravidelné prověřování struktury zdrojů financování i přístupu instituce 

k nim. Nedílnou součástí systému jsou i plány v případě krize.59 

2.2 Bankovní záruka 

Zvláštním druhem ručení je bankovní záruka. Úpravu nalezneme v obchodním 

zákoníku60 v § 313 až 322. Jedná se o obchod typický pro banky, neboť takovou záruku 

může poskytovat pouze banka, případně jiná osoba, která je k tomu podle zákona 

o bankách oprávněna (§ 762 obchodního zákoníku). Podstatou bankovní záruky je 

písemné prohlášení banky v záruční listině, že uspokojí věřitele do výše určité peněžní 

částky podle obsahu záruční listiny, jestliže určitá třetí osoba (dlužník) nesplní určitý 

závazek nebo budou splněny jiné podmínky stanovené v záruční listině61 - typickou 

podmínkou je např. předložení určitých dokumentů. Zajištěnou pohledávkou může být 

jak pohledávka peněžitá, tak nepeněžitá, záruka může být akcesorické i abstraktní 

povahy. Plnění je vždy peněžité a jeho rozsah je dán částkou uvedenou v záruční listině, 

nikoliv výší zajištěné pohledávky, a banka může uplatnit vůči věřiteli pouze námitky 

uvedené v záruční listině (§ 316). Banka plní na základě písemné výzvy věřitele, 

přičemž (nestanoví-li záruční jistina jinak) se nezkoumá, zda tento nejdříve vyzval 

k plnění dlužníka (§ 319). 

                                                 

58 viz výše 

59 viz BAUEROVÁ, Jaroslava. Nejen banky čeká další vlna regulace. Bankovnictví [online]. 

20.10.2009, 10, [cit. 2010-03-17]. Dostupný z WWW: <http://bankovnictvi.ihned.cz/c4-10066470-

38703210-900000_d-nejen-banky-ceka-dalsi-vlna-regulace>. 

60 Zákon č. 513/1991 Sb. ze dne 5. listopadu 1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

61 § 322 obchodního zákoníku 
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Bankovní zárukou na sebe banka de facto přebírá úvěrové riziko, a proto, jak si 

všímá Dvořák62, je české obchodní banky poměrně nerady poskytují. Mají totiž 

zpravidla zájem místo pouhé záruky za úvěr poskytnout tento úvěr samy a nepřijít tak 

o úrokový výnos. Institut bankovní záruky tak využívají zejména specializované banky, 

především Českomoravská záruční a rozvojová banka či Česká exportní banka. První 

jmenovaná poskytuje aktuálně zejména záruky v oblasti bydlení (zajištění 

k bankovnímu úvěru na opravu panelového domu), záruky za úvěry pro podnikatele 

(oblast malého a středního podnikání) a záruky za návrh do výběrového řízení63. ČEB 

v rámci podpory vývozu zaručuje např. závazek vývozce řádně splnit podmínky 

smlouvy o vývozu (záruka za dobré provedení smlouvy o vývozu) či závazek vývozce 

vrátit akontaci nebo její poměrnou při nedodání nebo pouze částečném dodání 

vyváženého zboží (záruka za vrácení akontace)64. 

2.3 Faktoring a forfaiting 

Faktoring a forfaiting jsou alternativními formami financování klientů, často 

umožňující i jejich zajištění vůči rizikům. Banky tyto produkty poskytují buďto samy 

nebo poměrně často, obzvlášť v případě faktoringu, i prostřednictvím svých dceřiných 

společností65. 

Principem faktoringu je průběžný odkup pohledávek, které vznikají 

v dodavatelsko-odběratelských vztazích, tedy konkrétně dodavatelských úvěrů 

poskytnutých odběrateli, a které jsou krátkodobého charakteru, tj. max. v délce několika 

měsíců66. Faktoring může být poskytnut s možností zpětného regresu na dodavatele, kde 

                                                 

62 DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha : 

Linde, 2005. s. 470 

63 viz Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. [online]. 2004 [cit. 2010-04-25]. Dostupné z 

WWW: <http://www.cmzrb.cz/>. 

64 viz Česká exportní banka [online]. 2006 [cit. 2010-04-25]. Dostupné z WWW: 

<http://www.ceb.cz/>. 

65 Srov. společnosti ČSOB Factoring, a.s., Factoring České spořitelny, a.s., Factoring KB, a.s. aj. 

66 REVENDA, Zbyněk, et al. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 3. vyd. Praha : Management Press, 

2002. s. 146 hovoří o 180 dnech, české faktoringové společnosti zpravidla vymezují maximální délku na 
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riziko nezaplacení přechází na faktoringovou společnost (banku), nebo bez tohoto 

regresu.   

Dvořák vymezuje následující tři základní funkce faktoringu, přičemž lze využívat 

všechny tyto funkce či jen některou z nich: 

a) Garanční funkce, kdy faktoringová společnost přejímá úvěrové riziko z platební 

neschopnosti či nevůle odběratele (tzv. bezregresní nebo pravý faktoring). 

Pokud odběratel nezaplatí, faktoringová společnost provádí garanční proplacení 

pohledávky dodavateli. 

b) Funkce předfinancování (úvěrování), kdy faktoringová společnost proplácí 

sjednanou výši odkupovaných pohledávek již v okamžiku jejich odkupu. Jedná 

se tedy o cesi pohledávek. 

c) Správa pohledávky a jiné služby pro dodavatele, jako např. účetní vedení 

pohledávek, fakturace, inkaso, vymáhání pohledávek apod. 

Pro faktoringovou společnost z operace vyplývají v zásadě dvě skupiny nákladů, 

které jsou zobrazeny ve faktoringové provizi. Jedná se o náklady spojené s převzetím 

úvěrového rizika za dodavatele (pokud k němu dochází) a dále náklady spojené se 

zpracováním faktoringu. Pokud je faktoring spojen s předfinancováním, je navíc 

vyměřován úrok (jedná se v podstatě o úvěr). 

Forfaitingem je myšleno „úplatné postoupení v budoucnu splatných pohledávek 

klienta, které vznikly v rámci realizovaných obchodních případů na banku“67. 

Při forfaitingu ztrácí ten, kdo odkupuje pohledávku (banka, forfaitér) možnost uplatnit 

zpětný postih na prodávajícího (zpravidla vývozce). Při forfaintingu tedy přechází rizika 

(úvěrové, měnové, úrokové,…) na banku. Jedná se o odkup jednotlivých pohledávek, 

prodej probíhá na diskontním principu (forfaitér provádí platbu pohledávky ihned, 

přičemž provádí určitý diskont). Odkupují se zejména středně a dlouhodobé 

                                                                                                                                               

90 dnů – viz například KB Factoring [online]. c2005 [cit. 2010-05-16]. Dostupné z WWW: 

<http://www.factoringkb.cz/>. Nebo ČSOB Factoring [online]. 2010 [cit. 2010-05-16]. Dostupné z 

WWW: <http://www.csobfactoring.cz/>. 

67 Komerční banka [online]. c2006 [cit. 2010-05-16]. Forfaiting. Dostupné z WWW: 

<http://www.kb.cz/cs/seg/seg4/products/forfaiting_cf.shtml>. 
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pohledávky, někdy i krátkodobé68. Podmínkou je, aby to byly pohledávky zajištěné 

(směnky avalované bankou, akreditivy s odloženou splatností, bankovní záruky,…).69 

                                                 

68 viz webové stránky jednotlivých bank, např. Česká spořitelna [online]. 2009 [cit. 2010-05-16]. 

Forfaiting. Dostupné z WWW: <http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/ 

cs/PRODUCT_DESCRIPTION_CS_PI01_ 017017.XML>. nebo Komerční banka [online]. c2006 [cit. 

2010-05-16]. Forfaiting. Dostupné z WWW: <http://www.kb.cz/cs/seg/seg4/ 

products/forfaiting_cf.shtml>. 

69 viz DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přepracované a doplněné vydání. 

Praha : Linde, 2005. s. 574  
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3 Depozitní bankovní obchody 

3.1 Depozitní obchody obecně a druhy depozitních obchodů 

Pasiva banky, tedy zdroje, ze kterých banka získává prostředky na svou činnost, 

jsou tvořeny jednak vlastními, jednak cizími zdroji. U cizích zdrojů banka figuruje 

v pozici dlužníka a její obchodní partner (klient) je v pozici věřitele. Cizí kapitál tvoří 

většinu pasiv banky a banka jej získává cestou poskytování tzv. depozitních obchodů. 

V základním členění můžeme rozlišit z hlediska formy tři skupiny bankovních 

depozitních obchodů (produktů). Jsou jimi podle Dvořáka70: 

a) přijímání vkladů, 

b) emise dluhových cenných papírů, 

c) přijímání úvěrů bankou. 

Výše uvedené rozlišení depozitních obchodů shledávám lehce diskutabilním, proto 

si dovoluji jistou stručnou polemiku. Toto členění vlastně ztotožňuje pojem depozitní 

obchod (produkt) s pojmem cizí zdroj, obecně bych však doporučoval tyto pojmy trochu 

rozlišit. Na následujících řádcích vysvětlím proč. 

Souhlasím s včleněním vkladů i dluhových cenných papírů. Jedná se zpravidla, a to 

i v případě individuálně sjednaných výjimek u zejména velkých zájemců, v podstatě 

o „standardizované“ obchody, které v naprosté většině vycházejí z všeobecně dostupné 

nabídky banky a jsou tak určeny v zásadě neurčitému počtu subjektů. Obecně řečeno, 

kdokoliv na nabídku banky přistoupí a splní dané podmínky, obchod s bankou uzavře. 

Z obchodu je také ve většině jasně poznat, kdo je čím zákazníkem. 

Oproti tomu u přijímání úvěrů bankou o tak jednoznačné vymezení nejde. Úvěry, 

které banka přijme, mají ve většině mnohem individuálnější povahu. Jsou sjednávány 

na základě dílčích úvěrových smluv mezi subjekty, často je to i vzájemně 

mezi bankami. Tím pádem se trochu zastírá i to, kdo je tu vlastně klientem koho. 

                                                 

70 DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha : 

Linde, 2005. s. 416, obdobně REVENDA, Zbyněk, et al. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 3. vyd. 

Praha : Management Press, 2002. s. 149 
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Z důvodu individuálnosti i sám Dvořák vyjadřuje pochybnost, zda tuto skupinu lze 

vůbec považovat za bankovní obchod71 a například Revenda a spol.72 či Plíva a spol.73 

je jako bankovní obchod výslovně neuvádějí.  

Autor této práce se přes veškeré své pochybnosti o správnosti jejich zařazení 

pod depozitní obchody nicméně domnívá, že úvěry přijaté bankou je vhodné jako 

podstatný zdroj financování bank zmínit. Ale popořadě… 

3.2 Přijímání vkladů 

Přijímání vkladů je vedle poskytování úvěrů jednou ze dvou základních činností 

banky ve smyslu § 1 odst. 1 zákona o bankách. Pojem vkladu je definován v tomtéž 

zákoně v § 1 odst. 2 písm. a a rozumí se jím „svěřené peněžní prostředky, které 

představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu“. Jedná se obchod typický 

pro banky. Dle výslovného ustanovení § 2 odst. 1 písm. a zákona o bankách je přijímání 

vkladů od veřejnosti, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, podmíněno bankovní 

licencí. Použitý výraz přijímání implikuje, že není zakázáno jednorázové přijmutí 

vkladu, aby bylo potřeba bankovní licence, musí jít o činnost soustavnou. Pojem 

veřejnosti zákon nedefinuje, ale je jím myšlen blíže neurčený okruh osob74. Zvláštním 

zákonem ve smyslu uvedeného ustanovení, který umožňuje přijímání vkladů 

od veřejnosti bez držení bankovní licence, je zejména zákon o spořitelních a úvěrových 

družstvech75 (tato družstva mohou přijímat vklady od svých členů i některých dalších 

                                                 

71 DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha : 

Linde, 2005. s. 420 

72 REVENDA, Zbyněk, et al. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 3. vyd. Praha : Management Press, 

2002. s. 149 

73 PLÍVA, Stanislav, ELEK, Štefan, LIŠKA, Petr, MAREK, Karel. Bankovní obchody. 1. vyd. 

Praha : ASPI, 2009. 220 s. 

74 viz BARTÁK , Josef, et al. Zákon o bankách : komentář a předpisy související. Praha : Linde, 

2003. s. 27 

75 Zákon č. 87/1995 Sb. ze dne 20. dubna 1995, o spořitelních a úvěrních družstvech a některých 

opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 



42 

osob), či zákon o České národní bance76 (ČNB může vést účty vymezenému okruhu 

subjektů). Obdobnou výjimku měla dle příslušného zákona77 i nyní již zrušená Česká 

konsolidační agentura. 

Členit lze vklady z různých hledisek. Dvořák78 připomíná skutečnost, že v českém 

prostředí není ani sjednocená terminologie (zejména z marketingových důvodů se 

banky snaží odlišit produkty různými názvy) a akcentuje členění ze dvou 

hledisek - podle právní úpravy, která se na jednotlivé druhy vkladů vztahuje, a dále 

podle sjednané doby splatnosti vkladu. Z těchto členění v podstatě vychází i další 

autoři79. 

Podle prvního kritéria člení Dvořák vklady na: 

a) vklady na běžných účtech, upravené smlouvou o běžném účtu v obchodním 

zákoníku, 

b) vklady na vkladových účtech, které jsou upraveny smlouvou o vkladovém účtu 

podle obchodního zákoníku, 

c) vklady na vkladních knížkách, jejichž úpravu lze nalézt v občanském zákoníku, 

d) vklady na vkladních listech, taktéž upravené v občanském zákoníku, 

e) jiné formy vkladů sjednané dle občanského zákoníku, 

f) vklady v rámci stavebního spoření, podléhající obecné úpravě a také zákonu 

o stavebním spoření. 

Podle sjednané doby splatnosti lze pak vklady rozdělit na: 

                                                 

76 Zákon č. 6/1993 Sb. ze dne 17. prosince 1992, o České národní bance, ve znění pozdějších 

předpisů 

77 Zákon č. 239/2001 Sb. ze dne 26. června 2001, o České konsolidační agentuře a o změně 

některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře), ve znění pozdějších předpisů 

78 DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přepracované a doplněné vydání. 

Praha : Linde, 2005. s.418 

79 např. REVENDA, Zbyněk, et al. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 3. vyd. Praha : Management 

Press, 2002. s. 149 nebo PLÍVA, Stanislav, ELEK, Štefan, LIŠKA, Petr, MAREK, Karel. Bankovní 

obchody. 1. vyd. Praha : ASPI, 2009. 220 s. 
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a) netermínované, u nichž není časově omezena dispozice s nimi, 

b) krátkodobé, tj. se splatností či výpovědní lhůtou kratší 1 roku,  

c) střednědobé se splatností/výpovědní lhůtou v délce 1 až 5 let, 

d) dlouhodobé se splatností/výpovědní lhůtou nad 5 let. 

3.2.1 Pojištění vkladů 

Pohledávky z vkladů jsou banky povinny podle zákona o bankách80 pojistit 

v zákonem stanoveném rozsahu prostřednictvím systému pojištění vkladů. Této 

povinnosti podléhají tuzemské banky, nikoliv pobočky zahraničních bank se sídlem na 

území členského státu EU. Pobočky dalších zahraničních bank se nemusí systému 

účastnit, pokud záměr být osvobozeny oznámí České národní bance a současně prokáží, 

že systém pojištění pohledávek z vkladů, na kterém jsou účastny, zaručuje oprávněným 

osobám nejméně stejný stupeň ochrany jako podle zákona o bankách.  

K účelu pojištění byl zřízen Fond pojištění vkladů (dále též pouze „Fond“). Fond je 

právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku. Nejedná se o státní fond dle 

zvláštního zákona81. Je řízen pětičlennou správní radou, jejíž členy jmenuje a odvolává 

ministr financí, a to na 5 let s možností opakování výkonu funkce po uplynutí této doby.  

Banky jsou povinny přispívat do fondu stanoveným procentem objemu vkladů 

za předchozí kalendářní rok. Donedávna byl příspěvek ve výši 0,1 % pro banky a 

0,05 % pro stavební spořitelny, poslední novelou82  byla výše tohoto příspěvku snížena 

na 0,04 % pro banky, resp. 0,02 % pro stavební spořitelny. V zákonem stanovených 

případech (§ 41k) jej lze zvýšit příspěvek na dvojnásobek. Dalšími zdroji fondu jsou 

výnosy z investování peněžních prostředků, peněžní prostředky, které si Fond obstaral 

                                                 

80 § 41a a násl. 

81 Tím je zákon č. 576/1990 Sb. ze dne 20. prosince 1990, o pravidlech hospodaření s rozpočtovými 

prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších 

předpisů. 

82 Zákon č. 156/2010 ze dne 22. dubna 2010, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, 

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
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na trhu, návratné finanční výpomoci, a výtěžky z ukončených insolvenčních a 

likvidačních řízení (§ 41a odst. 4). 

Pokud fond obdrží od České národní banky nebo orgánu dohledu domovského státu 

písemné oznámení o neschopnosti banky dostát závazkům vůči oprávněným osobám za 

zákonných a smluvních podmínek, poskytne z prostředků fondu oprávněné osobě 

náhradu. Náhrada je vypočtena postupem podle § 41e. Limit výše náhrad byl novelou 

zákona o bankách83 v roce 2008 zvýšen z původních 90 % podle § 41e vypočtené částky 

na dnešních 100 %. Taktéž se touto novelou zvýšil absolutní limit pro výplatu jedné 

osobě u jedné banky, o to z předešlých 25 000 euro na 50 000 euro. Podle poslední 

novely84 se tato výše limitu s účinností k 31. prosinci 2010 dále zvyšuje, a to na 

100 000 euro85. Pojištěny nejsou vklady bank, finančních institucí, zdravotních 

pojišťoven a státních fondů. Pojištěny nejsou pohledávky z vkladů, které je banka 

oprávněna zčásti zahrnout do svého kapitálu (podřízený dluh), ani pohledávky banky 

ze směnek a jiných cenných papírů86.   

Výše uvedené dle mého názoru vyvolává dvě základní otázky. Zaprvé, je vůbec 

správné, aby pojištění vkladů v bankovním prostředí existovalo? A zadruhé, je dobrým 

trendem hodným pokračování ona zjevná tendence k zvyšování limitů náhrad? 

Na první otázku odpovídám, že rozhodně ano. Stát velmi silně reguluje a dohlíží 

na bankovní prostředí, kdy jedním z nejdůležitějších důvodů je i ochrana vkladatelů. 

A proto pokládám za správné, že za tuto ochranu nese nejen odpovědnost v rovině 

řekněme politické, ale také v rovině finanční. Pojištění vkladů, které stát garantuje, je 

dobrým způsobem, jak toto zajistit. Pozitivem je i to, že je touto cestou zvyšována 

                                                 

83 Zákon č. 433/2008 Sb. ze dne 27. listopadu 2008, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., 

o bankách, ve znění pozdějších předpisů 

84 Zákon č. 156/2010 ze dne 22. dubna 2010, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, 

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

85 Dle důvodové zprávy k novele se jedná o transpozici evropských předpisů, konkrétně směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2009/14/ES ze dne 11. března 2009, kterou se mění směrnice 94/19/ES 

o systémech pojištění vkladů, pokud jde o výši pojištění a lhůtu k výplatě 

86 § 41c odst. 2 a 5 
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důvěryhodnost bankovního systému v očích klientů-vkladatelů a snižuje se tudíž i riziko 

možných „runů na banku“. Ani zákonem danou povinnost vždy pojistit vklady, resp. 

praktickou nemožnost vklad poskytnout bez pojištění, nepokládám za nevýhodu 

institutu. Koneckonců klienti mají celkem širokou možnost své peníze investovat 

do „nepojištěných“ prostředků, ať už v rámci bank samotných (např. do bankou 

emitovaných cenných papírů), tak i prostřednictvím dalších subjektů finančního trhu. 

Naproti tomu k druhému nastíněnému problému, tj. ke zvyšování limitů, si dovolím 

být trochu kritický. Chápu, že postupné navyšování jak procentních tak absolutních 

hranic výplat je, obzvláště v dnešní době ekonomické nestability, populární a přináší 

navrhovatelům cenné politické body, nepokládám je však za příliš prozíravé a to 

z následujících důvodů.  

Předně zvýšením procentní náhrady na 100 % došlo prakticky k tomu, že byla 

eliminována jakákoliv spoluúčast klientů na riziku špatného výběru banky. Toto riziko 

na sebe v celé výši převzal stát. Klienta tak v tuto chvíli v zásadě ani nemusí zajímat, 

zda banka, které svěřuje své finanční prostředky, správně hospodaří a řídí svá rizika, 

neboť má jistotu, že mu Fond, potažmo stát jeho prostředky vždy proplatí. Ve výběru 

finančního ústavu tak je motivován krom kvality služeb především výší úroků z jeho 

vkladu a výší bankovních poplatků, přitom ale nemusí platit, že banka nabízející 

nejvyšší úrok a nejnižší (či dokonce žádné) poplatky s vklady řádně hospodaří.  

Také zvyšování absolutních limitů z nedávných 25 000 euro na dnešních 

100 000 euro nepovažuji za dobrý přístup, neboť snižuje další významný nástroj 

snižování rizika, a to je jeho diverzifikace. Klienti jsou stále méně motivováni zakládat 

více vkladových účtů u různých bankovních ústavů a spíše lze očekávat vyšší 

koncentraci jejich peněz u jedné banky. To v konečném důsledku může vést k vyšším 

nákladům Fondu na výplatu plnění v případě úpadku některé z bank. 

Pokud takto uznáme, že zvyšováním limitů, ať už procentních či absolutních, 

dochází popsanými způsoby k vyššímu rizikovosti bankovního systému, bylo by zdá se 

vhodné, aby také příjmy Fondu, tedy procentní příspěvky bank z objemu vkladů byly 

navýšeny. K tomu ovšem nedošlo, naopak byl poslední novelou tento příspěvek ještě, 

jak už bylo řečeno, dále snížen.  



46 

3.2.2 Povinné minimální rezervy 

S přijímáním vkladů souvisí úzce povinnost bank udržovat určitou výši vkladu 

na účtu u České národní banky, tzv. povinné minimální rezervy. Oprávnění naší 

centrální banky požadovat po bankách držení takovýchto vkladů vyplývá ze zákona 

o České národní bance87. Jedná se o jeden z nástrojů měnové politiky, i když jeho 

význam je v současné době, jak přiznává i sama Česká národní banka na svých 

webových stránkách88, spíše nízký a je i zpochybňována i nutnost jejich další existence. 

V některých vyspělých zemích (Kanada, Švýcarsko,…) již povinné minimální rezervy 

ani neexistují89. Kromě měnové politiky mají povinné minimální rezervy důležitou 

úlohu i v mezibankovním platebním styku, neboť tvoří „polštář“ zajišťující jeho 

plynulost v zúčtovacím centru České národní banky a mohou být využity i jako zdroj 

likvidity banky, pokud je tato ohrožena90. 

Objem povinných minimálních rezerv je stanoven procentem ze základny 

pro výpočet, která je v současné době tvořena objem primárních závazků dané banky (tj. 

především vkladů od nebankovních subjektů), jejichž splatnost nepřevyšuje 2 roky a 

které nepocházejí z repo operací. V devadesátých letech docházelo k postupnému 

snižování procentní sazby povinných minimálních rezerv až na úroveň 2 %, která byla 

stanovena s účinností od 7. října 1999 a platí dodnes. Tato sazba je shodná s výší sazby 

stanovenou Evropskou centrální bankou pro země Evropské měnové unie.  

3.2.3 Vklady na běžných účtech 

Běžné účty můžeme považovat za jeden z nejzákladnějších bankovních obchodů. 

I když to samozřejmě nemusí být pravidlem, lze podle mých zkušeností konstatovat, že 

často vztah banky s klientem počíná založením běžného účtu. Poté, co si jej klient 

                                                 

87 § 25 zákona č. 6/1993 Sb. ze dne 17. prosince 1992, o České národní bance, ve znění pozdějších 

předpisů 

88 Česká národní banka. Web České národní banky [online]. 2003-2010  [cit. 2010-05-06]. 

Měnověpolitické nástroje. Dostupné z WWW: <http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/mp_nastroje/#pmr>. 

89 viz REVENDA, Zbyněk, et al. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 3. vyd. Praha : Management 

Press, 2002. s. 350 

90 viz BAKEŠ, Milan, et al. Finanční právo. 5. upr. vyd. Praha : C.H.Beck, 2009. s. 367 
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založí, zpravidla proto, aby prováděl jeho prostřednictví platební styk, banka mu dále 

nabízí v rámci svých marketingových kampaní i individuálních nabídek další obchody – 

úvěry, investování apod. Mnoho těchto dalších obchodů nachází většinou přímo či 

nepřímo svůj odraz na běžném účtu – na běžný účet klienta u banky jsou například 

čerpány prostředky poskytnutých úvěrů, peněžní výnosy investiční činnosti jsou 

klientům připisovány na jeho účet, přes běžné účty je zprostředkováván platební styk 

atp. Výhodou poskytování tohoto obchodu z hlediska banky je vyjma výše uvedeného 

kontaktu s klientem a jistě zvláště v našich podmínkách nikoliv nezanedbatelného 

příjmu z bankovních poplatků i efekt tzv. sedliny. Jedná se v zásadě o to, že byť se stav 

jednotlivých účtů v čase často mění, zůstává určitá nikoliv nepodstatná část celkového 

objemu vkladů na běžných účtech prakticky trvale bance k dispozici k dalšímu využití. 

To je způsobeno zejména tím, že klienti dosti často nevyčerpávají veškeré zůstatky 

na účtech, že platby mezi klienty v rámci jedné banky celkový stav vkladů nemění a že 

platby z účtu jdoucí směrem z a do banky se do jisté míry vyrovnávají. Obecně platí, že 

čím větší je banka a čím větší a rozvinutější má pobočkovou síť, tím větší je výše i 

stabilita sedliny91. Sedlina běžných účtů má proti ostatním vkladům i další výhodu, a 

sice relativně nízké úrokové náklady. Na druhou stranu je třeba konstatovat, že ani 

náklady s prováděním platebního styku nejsou pro banku zrovna malé92. 

Často je běžný účet označován jako vklad na viděnou, tedy vklad klienta splatný 

okamžitě bez jakékoliv výpovědní lhůty. Právní úprava tohoto obchodu je obsažena 

především v § 708 až 715 obchodního zákoníku. Jedná se o absolutní bankovní obchod, 

a tudíž se řídí ustanovením obchodního zákoníku bez ohledu na povahu účastníků. 

Zvláštní formou běžného účtu jsou kontokorentní účty. Jedná se přesněji řečeno 

o kombinaci běžného a úvěrového účtu, která dává klientovi možnosti běžného účtu 

stejně jako eventualitu čerpání do povoleného debetu. Podle toho, zda je takový účet 

v kladném či záporném zůstatku, mění se pozice klienta a banky jakožto věřitele, resp. 

dlužníka. 

                                                 

91 viz DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přepracované a doplněné vydání. 

Praha : Linde, 2005. s. 272 

92 REVENDA, Zbyněk, et al. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 3. vyd. Praha : Management Press, 

2002. s. 150 
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3.2.4 Vklady na vkladových účtech 

Tyto vklady jsou taktéž důležitým zdrojem banky. Primárním účelem je dočasné 

uložení volných prostředků klienta k dosažení úrokového výnosu93. Vzhledem k tomu, 

že pohyb na těchto účtech bývá méně častý než v případě běžných účtů, vyznačují se 

vkladové účty nižšími obslužnými náklady. Dále jde samozřejmě ve srovnání s běžnými 

účty o stabilnější zdroj, i když k pohybům na nich pochopitelně taktéž dochází – vklady 

na vkladovém účtu jsou spíše krátkodobé povahy94. I zde můžeme vypozorovat výše 

diskutovaný efekt sedliny. 

Právně upraveny jsou tyto depozitní obchody v úpravě smlouvy o vkladovém účtu v 

§ 716 až 719b obchodního zákoníku. V praxi existuje u jednotlivých bank velké 

množství forem, vklady mohou být kombinovány i s dalšími obchody (úvěr, běžný 

účet,…). Obecně nicméně lze rozlišit základní dva druhy dle obecné dispozice 

se vkladem, a to:95 

a) vklady na pevnou lhůtu, deponované na předem přesně stanovenou dobu (týden, 

měsíc apod.), 

b) na dobu neurčitou s předem stanovenou výpovědní lhůtou. 

Vklady mohou být jednorázové, ať už na pevnou lhůtu (tzv. termínované vklady) 

nebo s výpovědní dobou, mohou být postupné, spočívající v sérii pravidelný vkladů 

(spořicí účty), mohou mít i postupnou splatnost, kdy existují 2 fáze průběhu vkladu – 

fáze spořící, kdy dochází k postupným vkladům a fáze výběrová, spočívající 

v postupném vyplácení vkladů dle sjednaného plánu. Mohou existovat i vkladové účty 

netermínované, kdy není prakticky žádné omezení v disponování s prostředky.  

                                                 

93 DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha : 

Linde, 2005. s. 421 

94 REVENDA, Zbyněk, et al. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 3. vyd. Praha : Management Press, 

2002. s. 152 

95 viz § 716 obchodního zákoníku 
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3.2.5 Vklady na vkladních knížkách a na vkladových listech 

Přestože se jedná o spíše historický a tradiční obchod a jeho význam a rozšíření 

vzhledem k novým elektronickým formám spíše klesá, je vkladní knížka stále součástí 

nabídky velké části českých bank – zejména z důvodu tradice je produkt rozšířen 

především u České spořitelny a Poštovní spořitelny96. Právní úpravu nalezneme 

v občanském zákoníku spolu s obecnou úpravou vkladů a dále vkladních listů v hlavě 

čtrnácté (§ 778 a násl.). Podstatou je dlouhodobější uložení prostředků, kdy dispozice 

se vkladem je umožněna po předložení vkladní knížky. Z vkladní knížky by 

po předložení měla být zřejmá výše vkladu, jeho změny a konečný stav (§ 781). 

V nabídce tuzemských bank nalezneme jak vkladní knížky s výpovědní lhůtou, tak bez 

ní, stejně tak i některé další druhy (například výherní vkladní knížky). 

Obdobnou úpravu jako vkladní knížky mají vkladní listy. Jsou upraveny v § 786 

občanského zákoníku a pro jejich úpravu se podpůrně použijí ustanovení o vkladní 

knížce. Rozdíl oproti knížce spočívá v tom, že vkladní list je potvrzením peněžního 

ústavu o pevném jednorázovém vkladu, jehož výše je uvedena na vkladním listu. 

3.2.6 Stavební spoření 

Základní obchod poskytovaný stavebními spořitelnami je, dá se říci, komplexním 

produktem s určitými specifiky. Nejedná se jen o „pouhé“ spoření, ale klienti v podstatě 

poté, co určitou dobu spoří, získají zpět nejen svůj vklad spolu s příslušným výnosem, 

ale mají i nárok na poskytnutí účelového stavebního úvěru. Nelze ani opomenout další 

nezbytnou složku, pro kterou je tento druh vkladů tak oblíben, a to je státní finanční 

podpora.  

Výhodou pro klienta nesporně je krom dobrého úroku a státní podpory i to, že 

podmínky spoření, včetně úrokové sazby spoření i případného budoucího úvěru, jsou 

stanoveny pevně už při uzavření smlouvy a bez jeho souhlasu je nelze v průběhu 

spoření měnit. Stavební spořitelna oproti tomu získává relativně velmi stabilní 

dlouhodobý vklad, se kterým může nakládat, i relativně „prověřeného“ klienta, kterému 

                                                 

96 viz VYKOUKAL, Petr. Vkladní knížka žije dál. Peníze.cz [online]. 11.09.2003, [cit. 2010-05-08]. 

Dostupný z WWW: <http://www.penize.cz/16070-vkladni-knizka-zije-dal>. Dále taktéž webové stránky 

jednotlivých bank.  
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poskytuje úvěr, tzn. nižší riziko, a může si tak dovolit nabídnout relativně vysoké 

úročení vkladů a naopak dosti nízké úročení poskytnutých úvěrů. 

Zdrojem právní úpravy je krom obecných předpisů, vztahujících se na příslušné 

obchody, i speciální zákon97. Dle jeho ustanovení mohou stavební spoření poskytovat 

pouze specializované banky – stavební spořitelny. To jsou ty banky, kterým bylo 

uděleno povolení této činnosti v bankovní licenci a předmětem jejich činnosti je pouze 

stavební spoření a další činnosti podle tohoto zákona. Povolení může být uděleno až 

po souhlasu ministerstva financí se zřízením stavební spořitelny (viz § 2). 

Do budoucna lze zřejmě očekávat snížení významu stavebního spoření. 

V souvislosti se současným napjatým státním rozpočtem a nutností šetřit se totiž stále 

častěji objevují hlasy volající po změně příslušných zákonů a omezení státního 

příspěvku ke stavebnímu spoření, popř. k omezení jeho poskytování pouze na případy, 

kdy budou prostředky spoření použitý výlučně pro stavební účely. Pokud k tomuto 

omezení dotování tohoto produktu skutečně v následujících letech dojde, bude to 

znamenat nižší atraktivitu obchodu pro klienty. 

3.3 Emise dluhových cenných papírů 

Dalším rozšířeným zdrojem financování bankovní činnosti je vydávání vlastních 

dluhových cenných papírů. Právní úprava je obsažena v nejobecnější rovině v zákoně 

o cenných papírech98, konkrétněji pro jednotlivé druhy obchodů je třeba jmenovat 

zejména zákon o dluhopisech99 a zákon směnečný a šekový100. Proti vkladům mají tyto 

obchody pro klienta zejména tu nevýhodu, že na rozdíl od nich dluhopisy nepodléhají 

zákonnému pojištění vkladu. Nesou tedy sebou vyšší riziko. Na druhou stranu 

                                                 

97 Zákon č. 96/1993 Sb. ze dne 25. února 1993, o stavebním spoření a státní podpoře stavebního 

spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona 

České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

98 Zákon č. 591/1992 Sb. ze dne 20. listopadu 1992, o cenných papírech, ve znění pozdějších 

předpisů 

99 Zákon č. 190/2004 Sb. ze dne 1. dubna 2004, o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů 

100 Zákon č. 191/1950 Sb. ze dne 20. prosince 1950, zákon směnečný a šekový, ve znění pozdějších 

předpisů 
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znamenají však samozřejmě i z vyšší rizikovosti vyplývající vyšší výnos. Bankám tak 

zároveň „odpadá“ povinnost z nich povinně přispívat do fondu pojištění vkladů a tak 

mají i nižší náklady. Taktéž nebývají zařazovány do zdrojů podléhajícím minimálním 

rezervám. 

Banky vydávají jak dluhové cenné papíry zastupitelné, tak nezastupitelné. 

Zastupitelnými jsou dluhopisy, nezastupitelnými depozitní směnky. 

3.3.1 Bankovní dluhopisy 

Banky emitují různé formy, podoby i druhy dluhopisů. Mohou to být dluhopisy 

na doručitele i na jméno, v listinné i zaknihované podobě, mohou mít různou dobu 

splatnosti (prakticky od 1 měsíce až do několika let), mohou být na veřejných trzích 

obchodovatelné i neobchodovatelné, s fixním i pohyblivým úročením atp.  

Dluhopisy může banka vydat, mají-li stanovené náležitosti, a pokud Česká národní 

banka schválí emisní podmínky, které vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka 

dluhopisu, podrobnější informace o emitentovi, emisi samotné, o trhu, kde by měl být 

dluhopis emitován apod. Ze zvláštních druhů je třeba upozornit zejména na hypoteční 

zástavní listy a na podřízené dluhopisy. 

Hypoteční zástavní listy jsou speciální dluhopisy emitované hypotečními bankami. 

Pohledávky z těchto cenných papírů jsou plně kryty pohledávkami z hypotečních úvěrů 

nebo částí těchto pohledávek (tzv. řádné krytí) a popřípadě též náhradním způsobem 

(náhradní krytí)101. Pro řádné krytí platí, že pohledávky z hypotečních úvěrů je 

zajišťující nesmí převýšit 70 % zástavní hodnoty zastavených nemovitostí. Zastavené 

nemovitosti musí dále splnit další požadavky zákona (§ 30). Do výše 10 % jmenovité 

hodnoty je možné použít tzv. náhradní krytí, což jsou pouze aktiva vyjmenovaná v § 31 

zákona o dluhopisech (např. hotovost, vklady u ČNB, státní dluhopisy apod.). 

Vzhledem k uvedenému zajištění se jedná o relativně dosti nerizikové cenné papíry, 

které na druhé straně se vyznačují i relativně nízkým ziskem. Jsou tedy i levným 

zdrojem pro emitující banku.  

                                                 

101 § 30 zákona o dluhopisech 
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Podřízené dluhopisy jsou rizikovým druhem, neboť bývají uspokojovány v případě 

insolvence až po ostatních věřitelích. Blíže k podřízenému dluhu viz subkapitola níže. 

3.3.2 Depozitní směnky 

Na rozdíl od dluhopisů se jedná o nezastupitelné cenné papíry, které se řídí 

zákonem směnečným a šekovým. Banka vystavuje na klienta vlastní směnku, tzn., 

zavazuje se vyplatit majiteli směnky v době její splatnosti na místě splatnosti ve směnce 

uvedenou směnečnou částku. Takové směnky mohou mít dobu splatnosti stanovenou 

pevným datem nebo se může jednat o vistasměnky, tedy o směnky splatné na viděnou.  

3.4 Přijímání úvěrů bankou, podřízený dluh 

Stejně jako banka poskytuje úvěry, může je pochopitelně i přijímat a vstupovat tak 

do postavení dlužníka. Na rozdíl od předešlých depozitních obchodů nejsou tyto úvěry 

určeny tak široké klientele a mají mnohem individuálnější povahu. Tyto úvěry mohou 

mít krátkodobý (zejm. repo obchody) i dlouhodobý charakter. Mohou mít i nejrůznější 

klauzule podřízenosti. Pojem tzv. podřízeného dluhu je v českém právu relativní 

novinkou a význam tohoto institutu je nemalý, proto si myslím zaslouží bližší pohled.  

Základ právní úpravy podřízeného dluhu nalezneme v insolvenčním zákoně102 a 

pro dluhopisy dále v zákoně o dluhopisech. Podle § 172 insolvenčního zákona je 

podřízenou pohledávkou taková „pohledávka, která má být podle smlouvy uspokojena 

až po uspokojení jiné pohledávky případně ostatních pohledávek dlužníka, zejména je-li 

vydáno rozhodnutí o úpadku dlužníka“.  

Zároveň je za podřízenou pohledávku považována i pohledávka z podřízeného 

dluhopisu podle zákona o dluhopisech103. Ten definuje v § 34 podřízené dluhopisy jako: 

„dluhopisy, kde v případě 

a) vstupu emitenta do likvidace, 

b) prohlášení konkurzu na majetek emitenta, 

                                                 

102 Zákon č. 182/2006 Sb. ze dne 30. března 2006, o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), ve znění pozdějších předpisů 

103 Zákon č. 190/2004 Sb. ze dne 1. dubna 2004, o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. 
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c) povolení vyrovnání, nebo 

d) je-li emitentem zahraniční osoba, též jiného obdobného opatření, 

budou uspokojeny pohledávky s nimi spojené až po uspokojení všech ostatních 

pohledávek, s výjimkou pohledávek, které jsou vázány stejnou nebo obdobnou 

podmínkou podřízenosti.“ 

Věřitelé těchto pohledávek se tak v rámci insolvenčního řízení dostávají jejich 

nároků do podobného postavení jako akcionáři banky, neboť ve vypořádání čekají na to, 

až budou vypořádány nároky věřitelů nepodřízených. Jedná se proto o pohledávky 

s vyšším rizikem, z čehož nicméně na druhou stranu vyplývá jejich vyšší výnos.  

Z důvodu obdobného postavení věřitele podřízeného dluhu a akcionáře jsou 

v ukazateli kapitálové přiměřenosti postaveny na obdobné postavení jako kapitál banky. 

Podřízený dluh činil ke konci roku 2009 přibližně 14 procent celkového regulatorního 

kapitálu banka v České republice104.  

                                                 

104 FRAIT, Jan; GERŠL, Adam. Metodologie testů je správná. Euro[online]. 8.3.2010, č. 10/2010, 

s. 80, [cit. 2010-05-09]. Dostupný z WWW: <http://www.euro.cz/id/v0ntwyliys/detail.jsp?id=22305>. 
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4 Platební obchody 

4.1 K platebnímu styku obecně, druhy platebního styku 

Jednou ze základních funkcí bank v ekonomice je provádění platebního styku. 

Tento zejména bezhotovostní platební styk provádějí banky prostřednictvím platebních 

obchodů.  

Platební styk lze členit z různých hledisek. Schlossberger, Hozák a spol.105 uvádí 

například následující kritéria členění: 

a) podle způsobu placení na hotovostní platební styk, kde dochází k přesunu peněz 

v hotovosti (bankovky/státovky a mince), a na bezhotovostní platební styk, kde 

dochází k úhradě/inkasu bezhotovostním převodem na účtech plátce a příjemce 

u bank, 

b) podle teritoria na tuzemský platební styk, odehrávající se uvnitř národní 

ekonomiky, a na zahraniční platební styk mezi tuzemskými a zahraničními 

subjekty, 

c) podle náležitosti průvodních dokumentů na hladké platby, kde není obsažen 

bankovní závazek a není vazba na průvodní dokumenty, a dokumentární platby, 

kde je bezprostřední vazby na průvodní dokumenty a případně i bankovní 

závazek, 

d) podle lhůty provedení na přednostní (expresní) platby, zajišťující přednostní, 

resp. urychlení odepsání prostředků z účtu klienta oproti běžným standardům 

podle obchodních podmínek banky, a standardní platby, vycházející z těchto 

podmínek. 

Dvořák106 přidává ještě kritérium: 

                                                 

105 SCHLOSSBERGER, Otakar; HOZÁK, Ladislav, et al. Platební styk. 3. přepracované vydání. 

Praha : Bankovní institut vysoká škola, 2000. s. 21 

106 DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha : 

Linde, 2005. s. 343 
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e) Podle druhu klientů – na platební styk retailový, týkající se plateb relativně 

nízkých, jejichž počet je relativně vysoký, a wholesaleový, týkající se plateb 

zpravidla obchodní povahy relativně vyšší výše.  

4.2 Hotovostní styk 

Hotovostní platební styk je prováděn, jak už bylo řečeno, prostřednictvím bankovek 

a mincí, které v ČR emituje Česká národní banka. Z podstaty věci se jedná o styk, ve 

kterém se banky často jako strana nevyskytují, neboť se jedná o převody, které subjekty 

provádějí přímo bez zprostředkování. Limity plateb v hotovosti v českém právu zákon 

o omezení plateb v hotovosti107. Podle tohoto zákona je, s určitými výjimkami, 

stanovena pro veškeré platby, jejichž výše překračuje částku 15 000 euro, bezhotovostní 

forma. Porušení je sankcionováno pokutou ve výši až 500 000 Kč pro fyzické 

osoby - nepodnikatele (přestupek), resp. až 5 000 000 Kč pro právnické osoby a fyzické 

osoby - podnikatele (správní delikt). 

Na hotovostním styku se banky podílejí zejména v následujících formách108: 

a) složením hotovosti ve prospěch účtu příjemce,  

b) poukazem peněžních prostředků ze svého účtu k výplatě v hotovosti, 

c) šekem určeným k výplatě v hotovosti, 

d) výběrem hotovosti na pokladně prostřednictvím výběrního lístku, 

e) výběrem bankovní platební kartou na pokladně pobočky banky nebo 

prostřednictvím bankomatu.  

                                                 

107 Zákon č. 254/2004 Sb. ze dne 13. dubna 2004, o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona 

č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 

108 viz DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přepracované a doplněné vydání. 

Praha : Linde, 2005. s. 344 
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4.3 Bezhotovostní styk 

4.3.1 Bankovní převody  

Bezhotovostní platební styk se uskutečňuje přeúčtováním mezi účty bank, nikoliv 

fyzickou předávkou hotovostních prostředků. Obecně lze tvrdit, že rozvinutější země 

spolu se svým rozvojem také více preferují bezhotovostní styk před hotovostním109. 

Nástroji bezhotovostního styku jsou především bankovní převody (příkazy k úhradě 

a příkazy k inkasu). Dalšími nástroji jsou i šeky a platební karty110, o kterých bude 

pojednáno v následující subkapitole.  

Obsahem příkazu k úhradě je pokyn majitele účtu (či oprávněné osoby) jeho bance, 

aby k tíži jeho účtu provedla platbu ve prospěch třetí osoby-příjemce platby111. 

Obsahem příkazu k inkasu je příkaz příjemce platby jeho bance, aby zprostředkovala 

převod peněžních prostředků na vrub účtu plátce ve prospěch příjemce platby112. 

Příkazy k úhradě mohou být dle počtu plateb jednotlivé, které jsou příkazem k jedné 

platbě, i hromadné, obsahující příkaz k provedení více než jedné platby. Podle toho, 

kolikrát má být platba provedena, lze rozlišit příkazy jednorázové a trvalé. Dle stejných 

kritérií můžeme rozlišit i příkazy k inkasu. Příkazy k úhradě i k inkasu lze podávat 

písemně na formuláři nebo elektronicky. 

Převody plateb jsou prováděny prostřednictvím tzv. platebních systémů.  Platební 

systémy lze obecně členit113 na vnitrobankovní (klienti jsou klienty jedné banky) a 

mezibankovní (mezi klienty jiných bank). Mezibankovní převody jsou prováděny buďto 

                                                 

109 Viz BAKEŠ, Milan, et al. Finanční právo. 5. upr. vyd. Praha : C.H.Beck, 2009. s. 414 

110 viz  SCHLOSSBERGER, Otakar; HOZÁK, Ladislav, et al. Platební styk. 3. přepracované vydání. 

Praha : Bankovní institut vysoká škola, 2000. s. 59 

111 SCHLOSSBERGER, Otakar; HOZÁK, Ladislav, et al. Platební styk. 3. přepracované vydání. 

Praha : Bankovní institut vysoká škola, 2000. s. 60 

112 SCHLOSSBERGER, Otakar; HOZÁK, Ladislav, et al. Platební styk. 3. přepracované vydání. 

Praha : Bankovní institut vysoká škola, 2000. s. 65 

113 viz DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přepracované a doplněné vydání. 

Praha : Linde, 2005. s. 289 
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prostřednictvím sítě korespondentských bank (korespondentský platební systém), nebo 

prostřednictvím zúčtovací banky (clearingový platební systém). 

Systém korespondentských bank je prováděn prostřednictvím nostro a loro (vostro) 

účtů, které si banky vedou mezi sebou114.  K tomu, aby mohla být platba mezi dvěma 

bankami (resp. jejich klienty) provedena, musí mezi nimi existovat přímé bankovní 

spojení. Není-li takové spojení, je třeba učinit tak prostřednictvím jiné banky. Vznikají 

tak často i řetězce vztahů různých korespondenčních bank, přičemž je samozřejmě 

v rámci snahy o co nejrychlejší a nejlevnější převedení platby výhodné mít řetěz těchto 

bank co nejkratší. Tento systém se využívá především v zahraničním platebním styku. 

K bezpečnému převedení bankovních informací (zejm. převodních příkazů) je 

celosvětově nejvíce využívaná počítačová síť standardizovaných zpráv mezi bankami 

zvaná SWIFT115. 

Clearingový platební systém je založen na tom, že platby jsou prováděny 

prostřednictvím nostro účtů, které mají jednotlivé banky otevřeny u jedné, 

tzv. zúčtovací banky. Tento systém je využíván zejména na národních úrovních. Stejně 

tak je tomu i v České republice, kde jsou transakce účtovány zejména prostřednictvím 

platebního systému CERTIS116, který provozuje Česká národní banka. Clearingové 

systémy jsou ovšem využívány i na nadnárodní úrovni, příkladem budiž zejména 

eurový platební systém TARGET117, vzniklý propojením národních platebních systémů 

Evropského hospodářského prostoru, platebního systému Evropské centrální banky a 

spojovacího mechanismu (Interlinking mechanismu), který jednotlivé systémy 

propojuje. 

                                                 

114 Nostro účet je z pohledu posuzované banky účet, který má tato banka otevřen u jiné banky, loro 

účet je oproti tomu účet, který tato banka pro jinou banku vede. 

115 Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Společnost pro celosvětovou 

mezibankovní finanční komunikaci), což je společnost se sídlem v La Hulpe v Belgii, založená dle 

belgického práva roku 1973   

116 Czech Express Real Time Interbank Gross Settlement system, v provozu od roku 1992 

117 Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System 

(Transevropský expresní automatizovaný systém zúčtování plateb v reálném čase), fungující od roku 

1999, povinný pro všechny členské státy eurozóny 
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Základem právní úpravy je zákon o platebním styku118, který nabyl účinnosti 

1. listopadu 2009, a dále zejména prováděcí vyhlášky ČNB k tomuto zákonu119. 

Současný zákon o platebním styku je novou právní normou, která nahradila dřívější 

zákon z roku 2002 a stejně jako předchozí norma provádí do značné míry komplexní 

úpravu otázek převodů peněžních prostředků na území České republiky, vydávání a 

užívání elektronických platebních prostředků a vzniku a provozování platebních 

systémů120. Nový zákon provádí transpozici několik evropských směrnic a dalších 

evropských předpisů, především směrnice o platebních službách na vnitřním trhu121. 

Forma nového zákona, nikoliv novelizace původního, byla zvolena vzhledem 

k značnému rozsahu změn, které zákon přinesl122. Z podstatných změn, které zákon 

                                                 

118 Zákon č. 284/2009 Sb. ze dne 22. července 2009, o platebním styku 

119 Ke dni 11. 5. 2010 jsou jimi následující podzákonné předpisy: vyhláška č. 374/2009 Sb. ze dne 

23. října 2009, o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů 

platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, vyhláška č. 

375/2009 Sb. ze dne 23. října 2009, o předkládání informací platebními institucemi, poskytovateli 

platebních služeb malého rozsahu a institucemi elektronických peněz České národní bance, a vyhláška 

České národní banky č. 32/2010 Sb. ze dne 18. ledna 2010, o platebních systémech s neodvolatelností 

zúčtování 

120 viz BAKEŠ, Milan, et al. Finanční právo. 5. upr. vyd. Praha : C.H.Beck, 2009. s. 356 a dále 

SKOLEK, Tomáš. Nový zákon o platebním styku přichází. Finance.cz : Poznejte hodnotu informace 

[online]. 27.10.2009, [cit. 2010-05-11]. Rozhovor s Františkem Klufou, finančním arbitrem ČR a 

Františkem Pavelkou, vedoucím Katedry finančních obchodů Bankovního institutu vysoké školy (BIVŠ). 

Dostupný z WWW: <http://www.finance.cz/zpravy/finance/239183-novy-zakon-o-platebnim-styku-

prichazi/>. 

121 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních 

službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a 

zrušuje směrnice 97/5/ES. Dále jsou zákonem transponovány zejména Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v 

systémech vypořádání obchodů s cennými papíry, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/46/ES 

z 18. září 2000 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním 

dohledu nad touto činností, a konečně je navazováno i na přímo aplikovatelné Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech. 

122 Viz důvodová zpráva k zákonu č. 284/2009 Sb. ze dne 22. července 2009, o platebním styku 
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učinil, je třeba vypíchnout zejména zkrácení lhůty provádění platebních transakcí 

(zkrácení doby převodu peněz mezi účty různých bank ze tří dnů na dva, pokud je účet 

plátce i příjemce u jednoho poskytovatele, musí být peníze připsány tentýž den), 

zavedení odpovědnosti poskytovatele služeb (banky) za neautorizovanou transakci, 

nová pravidla pro provádění inkas, zejm. nové možnosti odvolat již provedenou platbu 

do 8 týdnů (např. při podezřele vysoké částce), zavedení povinnosti banky informovat 

o transakcích na běžném účtu nejvýše v měsíčním intervalu či nové povinnosti rušení 

účtu zdarma, má-li klient účet déle než rok nebo když klient odstoupí od smlouvy 

z důvodu změny rámcové smlouvy (např. změna sazebníku) 123.  

4.3.2 Platební karty, šeky 

Platební karty i šeky jsou obchody, které se zpravidla používají k provádění 

menších plateb a při provádění zejména neobchodních transakcí. 

Platební karty jsou moderním prostředkem, kterým je možno provádět 

bezhotovostní platební styk.  Jedná technicky o plastikovou kartu, která odpovídá 

rozměrově, materiálem i konstrukcí mezinárodním normám. Prostřednictvím této karty 

může její držitel provádět peněžní transakce dohodnuté s vydavatelem karty, jako jsou 

přímé bezhotovostní placení (ať už mechanickým přenesením údajů na účtenku pomocí 

imprinteru či elektronickým přenosem dat prostřednictvím platebního terminálu) a 

výběr hotovosti v bankomatu, na pobočkách bank či u obchodníka (tzv. cash back).  

Platbu kartou lze rozdělit podle Dvořáka124 do tří fází: 

a) ověření transakce (autorizace), tedy kontrola údajů na kartě, případně ověření 

finančního krytí transakce, pokud tato převyšuje autorizační limit, 

b) přenos transakce do clearingového systému, 

                                                 

123 viz NACHER, Patrik. Nový zákon o platebním styku (zákon č. 284/2009 Sb.). 

Bankovnípoplatky.com : Internetový ombudsman bankovních klientů [online]. 27.10.2009 

[cit. 2010-05-11]. Dostupné z WWW: <http://www.bankovnipoplatky.com/novy-zakon-o-platebnim-

styku-zakon-c-2842009-sb-9083.html>. 

124 DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha : 

Linde, 2005. s. 380 
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c) zúčtování (vypořádání) plateb, které provádí zúčtovací banka na základě 

výstupu z clearingového systému v podobě kreditních a debetních sald 

jednotlivých bank. 

Vydavateli platebních karet jsou různé subjekty, zejména banky a bankovní 

asociace (VISA, MasterCard), finanční společnosti (Diners Club, American Express), 

obchodní domy, letecké společnosti atd. Z hlediska způsobu zúčtování lze rozlišovat 

debetní karty, kde je platba zúčtována neprodleně poté, co banka obdrží zprávu o jejím 

provedení, kreditní karty, kde klient nehradí své závazky bezprostředně, ale je mu 

bankou do určité výš poskytnut revolvingový úvěr a charge karty, kdy držitel karty 

provádí úhradu plateb na základě měsíčního výpisu zaslaného vydavatelem karty. Dále 

lze karty členit např. podle toho, kdo je jejich držitelem – karty osobní (pro fyzické 

osoby k úhradě spotřebních výdajů) a služební (pro majitele či zaměstnance 

podnikatele), nebo z hlediska teritoria možného užití – karty tuzemské a mezinárodní125. 

K významným změnám v oblasti platebních karet, které provedl nový zákon 

o platebním styku, patří zejména změna u spoluúčasti majitele karty (odpovědnost 

při ztrátě a odcizení karty do výše 150 euro za všechny transakce, které mezi tím 

proběhnou, při podvodném jednání plátce nebo dojde-li úmyslně či z hrubé nedbalosti 

porušení povinnosti majitele karty odpovídá plátce v plném rozsahu) či u blokace 

platební karty, kdy byl zrušen poplatek za tuto blokaci a ta je tedy do budoucna již 

zdarma126. 

Šek je cenný papír, který obsahuje bezpodmínečný příkaz výstavce šeku 

šekovníkovi (bance), aby vyplatila oprávněnému majiteli šeku v místě placení uvedenou 

peněžní sumu (u bank z běžného či úvěrového účtu). Náležitosti šeku a způsoby jeho 

                                                 

125 členění viz DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přepracované a doplněné 

vydání. Praha : Linde, 2005. s. 382 

126 viz NACHER, Patrik. Nový zákon o platebním styku (zákon č. 284/2009 Sb.). 

Bankovnípoplatky.com : Internetový ombudsman bankovních klientů [online]. 27.10.2009 

[cit. 2010-05-11]. Dostupné z WWW: <http://www.bankovnipoplatky.com/novy-zakon-o-platebnim-

styku-zakon-c-2842009-sb-9083.html>. 
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použití jsou upraveny v zákoně směnečném a šekovém127. Banka, která je požádána 

o proplacení šeku postupuje buďto tak, že šek okamžitě proplatí (případy, kdy je 

zajištěno krytí šeku) nebo může šek převzít k inkasu, kdy platbu proplatí, až sama 

platbu obdrží od šekovníka či šek proplatí zálohově s výhradou budoucího storna 

po určitou dobu, kdyby šek nebyl proplacen. 

4.3.3 Finanční arbitr 

Finanční arbitr byl zřízen s účinností k 1. lednu 2003 zákonem č. 229/2002 Sb., 

o finančním arbitrovi128. Je příslušný k „rozhodování sporů mezi poskytovateli 

platebních služeb a uživateli platebních služeb při poskytování platebních služeb nebo 

mezi vydavateli elektronických peněz a držiteli elektronických peněz při vydávání a 

zpětné výměně elektronických peněz“129. Je volen spolu se svým zástupcem 

Poslaneckou sněmovnou na funkční období 5 let z kandidátů, které navrhuje Česká 

národní banka, poskytovateli platebních služeb a vydavatel elektronických platebních 

prostředků (dikcí zákona „instituce“), jejich profesní sdružení a profesní sdružení 

na ochranu spotřebitelů. Za výkon své funkce odpovídá Poslanecké sněmovně a funkci 

vykonává nestranně a nezávisle, přičemž se musí se zdržet všeho, co by mohlo budit 

pochybnosti o jeho nepodjatosti (§ 5). Řízení před finančním arbitrem je dvouinstanční. 

Úpravu řízení obsahují § 8-18 zákona, přičemž podpůrně se použije správní řád (§ 24). 

Řízení počíná návrhem navrhovatele, kterým je uživatel platebních služeb instituce a 

držitel elektronického platebního prostředku. Banky jsou povinny finančnímu arbitrovi 

poskytnout v řízení součinnost, jinak jim hrozí pokuta až do výše 1 000 000 Kč (§ 23). 

Arbitr rozhoduje formou nálezu, proti kterému lze podat řádný opravný 

prostředek - námitky, o kterých rozhoduje opět finanční arbitr. Pravomocný nález je 

soudně vykonavatelný. Pravomoc finančního arbitra nevylučuje pravomoc českého 

soudu. 

                                                 

127 Zákon č. 191/1950 Sb. ze dne 20. prosince 1950, zákon směnečný a šekový, ve znění pozdějších 

předpisů 

128 Zákon č. 229/2002 Sb. ze dne 9. května 200, o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů 

129 viz § 1 dost. 1 zákona 229/2002 Sb. 
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Hlavním přínosem pro klienty by měla být zejména rychlost rozhodování, 

nezpoplatněné řízení a odbornost rozhodování130.  

V souvislosti s přijetím zákona o platebním styku byla doprovodným zákonem131 

rozšířena působnost finančního arbitra, a to zejména ve dvou oblastech. Jednak již 

pravomoc arbitra napříště nevylučuje sjednání rozhodčí doložky, jednak byl zrušen limit 

na možné spory řešené arbitrem do výše 50 tisíc EUR. 

4.4 Otevírání akreditivů 

Akreditivy jsou bankovním obchodem, který si historicky vynutila zvýšená potřeba 

krytí rizika nezaplacení spojeného s platbami v obchodním styku zejména vůči 

zahraničním subjektům. Toto riziko může být dosti vysoké a otevírání akreditivů jej 

může pro klienta banky eliminovat132.  

Podle obchodního zákoníku je smlouvou o otevření akreditivu taková smlouva, kde 

„se zavazuje banka příkazci, že na základě jeho žádosti poskytne určité osobě 

(oprávněnému) na účet příkazce určité plnění, jestliže oprávněný splní do určité doby 

stanovené podmínky, a příkazce se zavazuje zaplatit bance úplatu“133. Jedná se 

o abstraktní obchod a smlouva musí být uzavřena v písemné formě. V praxi 

nejčastějším134 akreditivem je dokumentární akreditiv, kde je k tomu, aby banka 

poskytla plnění, podmínkou předložení dokumentů uvedených v akreditivní listině. 

Základním pramenem úpravy jsou § 682 až 691 obchodního zákoníku, nicméně je ještě 

třeba zmínit jeden další pramen, a sice Jednotné zvyklosti a pravidla pro dokumentární 

                                                 

130 viz důvodová zpráva k zákonu 

131 Zákon č. 285/2009 Sb.  ze dne 22. července 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s přijetím zákona o platebním styku 

132 REVENDA, Zbyněk, et al. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 3. vyd. Praha : Management Press, 

2002. s. 159 

133 § 682 obchodního zákoníku 

134 PLÍVA, Stanislav. Obchodní závazkové vztahy. 2., aktualizované vydání. Praha : ASPI, 2009. 

s. 288 
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akreditivy, přijaté Mezinárodní obchodní komorou (ICC) se sídlem v Paříži. Poslední 

revize těchto obchodních pravidel je z roku 2007135. 

Dokumentární akreditivy můžeme dělit podle toho, zda může vystavující banka 

jejich podmínky měnit, a to na akreditivy odvolatelné či neodvolatelné. První 

jmenovaný může být bankou kdykoliv (bez souhlasu beneficienta i příkazce) změněn 

nebo zcela odvolán. Používá se zřídka136. Neodvolatelný akreditiv lze měnit pouze 

se souhlasem všech zúčastněných stran a představuje neodvolatelný závazek banky 

při splnění podmínek (předložení dokumentů) plnit. Na rozdíl od odvolatelného tak 

poskytuje beneficiantovi záruku, že mu bude (po splnění podmínek) zaplaceno. 

Dále lze rozlišovat akreditiv potvrzený a nepotvrzený. U nepotvrzeného vzniká 

závazek plnění beneficiantovi pouze u banky otevírající akreditiv. Banka, která avizuje 

beneficiantovi otevření akreditivu, tak odpovídá pouze za správnost svého oznámení a 

za správnost a úplnost přebíraných dokumentů, neodpovídá však za samotný závazek 

z akreditivu137. U potvrzené akreditivu je situace opačná. Potvrzující banka přebírá 

závazek za splnění akreditivu a je tak za něj odpovědná společně a nerozdílně spolu 

s otevírající bankou.138 

Andrle139 uvádí ještě některé další speciální druhy akreditivů: 

a) revolvingový akreditiv, jehož princip spočívá v tom, že se po jeho vyčerpání, 

resp. po uplynutí stanoveného časového období znovu obnoví, popř. obnoví a 

navýší, tedy částka je beneficiantovi znovu k dispozici v původní či navýšené 

výši, 

                                                 

135 Jednotné zvyklosti a pravidla pro dokumentární akreditivy, revize 2007, publikace ICC č. 600 

(UCP 600) 

136 REVENDA, Zbyněk, et al. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 3. vyd. Praha : Management Press, 

2002. s. 160 

137 § 688, resp. § 689 obchodního zákoníku 

138 § 687 odst. 1obchodního zákoníku 

139 PAVEL, Andrle. Dokumentární akreditiv v praxi. 4. zcela přepracované vydání. Praha : Grada 

Publishing, 2008. s. 25 
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b) převoditelný akreditiv, který může být převeden z původního beneficianta 

na beneficianta nového, 

c) back-to-back akreditiv, tedy akreditiv vystavený na základě jiného akreditivu, a 

konečně 

d) standby akreditiv, který je de facto zárukou ve formě akreditivu. 

Akreditiv je prostředkem platebního styku, ovšem zároveň u nejčastěji používané 

formy, tedy neodvolatelného akreditivu, vzniká otevírající, případně i potvrzující, bance 

po splnění stanovených podmínek závazek plnit. Bankám tak z poskytování akreditivu 

vyplývají několikerá rizika, která musí řídit. 

Bance vystavující neodvolatelný akreditiv vzniká riziko, že bude muset vyplatit 

beneficientovi požadované plnění, ale příkazce jí toto plnění z některého důvodu 

(nesolventnost či nevůle příkazce, riziko země,…) následně nezaplatí. Potvrzující 

banka, která plnila, je v lepším postavení, neboť se může plnění domáhat na bance, 

která akreditiv otevřela, nicméně i jí hrozí jistá rizika, spočívající zejména v140: 

a) provozním riziku – potvrzující banka má právo se hojit na vystavující bance jen 

tehdy, pokud jsou podmínky akreditivu splněny, pokud tedy chybou např. 

lidského faktoru podmínky nesplní, hojit se nemůže, 

b) riziku země, kde je vystavující banka umístěna, 

c) úvěrovém riziku vystavující banky. 

Výše uvedeným rizikům se banky snaží různými prostředky předcházet – například 

limitováním výše akreditivů, časovou limitací platnosti akreditivu, co nejpřesnější 

formulací akreditivních podmínek, opatřeními k lepšímu řízení provozního rizika a 

samozřejmě také různými formami zajištění. Z charakteru obchodu vyplývá, že to jsou 

obdobná zajištění jako ta, která banky používají při zajišťování úvěrových obchodů. 

                                                 

140 viz PAVEL, Andrle. Dokumentární akreditiv v praxi. 4. zcela přepracované vydání. Praha : Grada 

Publishing, 2008. s. 139 
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Historicky nejdůležitějším způsobem zajištění jsou především zástavní práva ke zboží, 

ke kterému se vztahovaly akreditivní dokumenty141. 

4.5 Obstarávání inkasa 

Smlouva o inkasu je dohodou, ve které „se zavazuje banka obstarat pro příkazce 

přijetí plnění určité peněžní pohledávky od určitého dlužníka nebo obstarat jiný inkasní 

úkon“142 (například akceptace nebo avalování směnky, vystavení bankovní záruky 

apod.). Právní úpravu nalezneme v § 692 a násl. obchodního zákoníku. Obdobně jako 

v případě akreditivů platí obdobně Jednotná pravidla pro inkasa vydaná Mezinárodní 

obchodní komorou v Paříži143.  

Právní úprava člení inkaso na obecné inkaso a na inkaso dokumentární (speciální 

úprava v § 697-699). Smlouvou o bankovním dokumentárním inkasu se zavazuje banka 

vydat třetí osobě určité dokumenty (doklady opravňující nakládat se zbožím nebo jiné 

doklady, pokud bude při jejich vydání zaplacena určitá peněžní částka nebo proveden 

jiný inkasní úkon). Takové dokumenty je banka povinna převzít a opatrovat s odbornou 

péčí. Na rozdíl od akreditivu však nepřebírá žádnou záruku za plnění kupujícím. Jedná 

se tak pro prodávajícího o méně jistý způsob placení než v případě akreditivu. 

Na druhou stranu je však jistější než hladká platba, neboť kupující získává přístup 

ke zboží až po jeho zaplacení. Banka má tak de facto odpovědnost pouze za škodu 

na převzatých dokumentech, podpůrně se použije úprava smlouvy mandátní. 

5 Investiční bankovnictví 

Jak už bylo uvedeno v dřívější kapitole týkající se obecných otázek, banky se velmi 

často zabývají investováním. Investiční bankovnictví poskytuje klientům možnost 

finančního investování, získávání zdrojů, zajištění prostřednictvím finančního trhu i 

                                                 

141 Mezinárodní obchodní komora ČR. Businessinfo.cz : Oficiální portál pro podnikání a export. 

[online]. 09.09.2009 [cit. 2010-05-02]. Komentář k Jednotným zvyklostem a pravidlům pro dokumentární 

akreditivy. Dostupné z WWW: <http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/bankovnictvi-

investovani/komentar-zvyklosti-pravidla-akreditivy/1000464/54503/>. 

142 § 692 obchodního zákoníku 

143 Jednotná pravidla pro inkasa, revize 1993, publikace ICC č. 522 
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další služby související (úschova a správa investičních nástrojů, poradenství,…). Jedná 

se o velmi širokou problematiku a podrobnější analýza by jistě rozsahem přesáhla 

prostor této práce, nicméně alespoň stručnější zmínku této oblasti bankovních obchodů 

je třeba provést.  

Na okraj je třeba ještě k uvedenému poznamenat, že níže podrobněji diskutované 

obchody s cennými papíry a s deriváty nejsou pochopitelně jedinou investiční činností, 

kterou banky pro klienty provádějí, jsou však investiční činností převažující. 

Pro úplnost dodejme, že banky pro své klienty tradičně zprostředkovávají i např. 

investiční obchody s devizami či komoditami, zejména zlatem.  

5.1 Obchody s cennými papíry 

Obchodování s cennými papíry (CP) je velmi podstatnou částí investičního 

bankovnictví. Jedná se o rozličné obchody, které souvisí zejména s primární emisí 

těchto papírů, dále se zprostředkováním obchodů na sekundárním trhu, a o další 

související obchody (hlavně úschova a správa CP). 

Definovat cenný papír není zrovna jednoduché, vždyť ani zákon o cenných 

papírech144 je vymezuje pouze příkladným výčtem. Podle § 1 tohoto zákona jsou tak 

cennými papíry zejména akcie, zatímní listy, poukázky na akcie, podílové listy, 

dluhopisy, investiční kupóny, kupóny, opční listy, směnky, šeky, náložné listy, 

skladištní listy a zemědělské skladní listy. Přesné vymezení zůstává na teorii. Jako 

příklad možné definice uveďme například ty, které uvádí Kotásek, Pihera, Pokorná, 

Raban a Vítek145. Zmínění autoři rozlišují širší a užší pojetí pojmu cenný papír. 

Přitom v širším pojetí je cenný papír dán zejména dvěma charakteristickými znaky: 

a) hmotným substrátem, tj. listinou, na které je zachycen určitý písemný projev, a 

dále 

                                                 

144 Zákon č. 591/1992 Sb. ze dne 20. listopadu 1992, o cenných papírech, ve znění pozdějších 

předpisů 

145 viz KOTÁSEK, Josef; PIHERA, Vlastimil; POKORNÁ, Jarmila; RABAN, Přemysl; VÍTEK, 

Jindřich. Kurs obchodního práva : Právo cenných papírů. 5. vydání. Praha : C.H.Beck, 2009. s. 12 
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b) cenností této listiny, kdy cennost je myšlena ve smyslu právním, kdy cennou jí 

činní právní následky, které s ní spojuje právní řád. 

Užší pojetí cenného papíru pak omezuje pojem pouze na takové písemné projevy 

vůli, kde právo spojené s listinou je převoditelné pouze s touto listinou. 

5.1.1 Emisní obchody 

První skupinou obchodů s cennými papíry jsou emisní obchody, při nichž banka 

zprostředkovává prvotní vydání cenných papírů pro klienta (emitenta). Emise se 

zpravidla týkají dluhopisů a akcií, nicméně objevují se i jiné investiční nástroje (nové 

formy se specifickými vlastnostmi, vznikající zpravidla kombinací klasických nástrojů). 

Při emisi jsou nejprve stanoveny základní parametry emitovaných papírů a způsob 

emise (forma cenných papírů, velikost emise, splatnost, způsob umístění, forma a výše 

výnosu, apod.). Následně jsou prostřednictvím emisního zprostředkovatele, což je 

zpravidla banka, nabízeny a následně prodávány (umisťovány) cenné papíry 

jednotlivým investorům. Tato nabídka může být provedena formou veřejné i neveřejné 

nabídky. Veřejná nabídka míří k širšímu okruhu investorů, často i neprofesionálních, a 

je proto podrobněji regulována, v České republice zejména v § 34 a násl. zákona 

o podnikání na kapitálovém trhu146. Veřejnou nabídkou je podle § 34 odst. 1 tohoto 

zákona „jakékoli sdělení širšímu okruhu osob obsahující informace o nabízených 

investičních cenných papírech a podmínkách pro jejich nabytí, které jsou dostatečné 

k tomu, aby investor učinil rozhodnutí koupit nebo upsat tyto investiční cenné papíry“. 

Zákon stanoví další povinnosti, které musí být při veřejné nabídce splněny. 

Nejpodstatnější z nich je povinnost uveřejnit prospekt cenného papíru, kterou má každá 

osoba nabízející veřejně cenné papíry, vyjma osob uvedených v § 35 zákona. Prospekt 

musí mít zákonem stanovené náležitosti (v zásadě informace nezbytné pro investory 

k správnému posouzení cenného papíru a hospodářské situace jeho emitenta), musí být 

uveřejněn nejpozději na počátku veřejné nabídky a musí být schválen Českou národní 

bankou nebo orgánem dohledu jiného členského státu Evropské unie. Kromě přípravy a 

umisťování cenných papírů poskytují banky ještě další služby související s emisí, 

                                                 

146 Zákon č. 256/2004 Sb., ze dne 14. dubna 2004, o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění 

pozdějších předpisů 
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například udržování stability ceny intervenčními nákupy či prodeji na sekundárním trhu, 

vystupování v pozici tvůrců trhu (market maker) k podpoře likvidity CP apod. 

5.1.2 Zprostředkovávání obchodů 

Další velkou oblastí bankovních obchodů s cennými papíry je zprostředkování 

nákupu a prodeje. Tuto činnost poskytují banky zejména nefinančním investorům, kteří 

si nemohou či z mnoha důvodů nechtějí koupit cenný papír sami. K realizaci obchodu 

dochází na základě příkazu klienta, který zpravidla musí mít dostatečné prostředky 

(či prodávané cenné papíry) deponované v bance. Banka může však také klientovi 

poskytnout úvěr k nákupu, a to jak v plné výši na celý objem nákupu, tak částečně, kdy 

klient si část financuje ze svých zdrojů (tzv. marže). Pokud klient chce spekulovat na 

pokles ceny určitého cenného papíru, má většinou možnost provést tzv. krátký prodej 

(short selling), kdy vlastně prodává vypůjčené cenné papíry – klient vypůjčené papíry 

nejdříve prodá a teprve poté, co jejich cena (jak doufá) klesne, tak je za nižší cenu 

nakoupí a bance vrátí, čímž realizuje svůj zisk. Vztah mezi bankou a klientem je 

v rámci zprostředkování upraven na základě komisionářské či mandátní smlouvy 

o obstarání koupě nebo prodeje cenného papíru ve smyslu příslušných ustanovení 

zákona o cenných papírech. 

5.1.3 Depotní obchody 

Třetí velkou skupinou jsou různé formy úschovy či správy cenný papírů, 

tzv. depotní obchody. Patří jednak úschova cenných papírů, která se týká listinných 

cenných papírů. Banka zde opatruje svěřené papíry do té doby, dokud o ně klient 

nepožádá. Při správě cenných papírů činí banka podle smlouvy po stanovenou dobu 

veškeré právní úkony nutné k výkonu a zachování práv spojených s cenným papírem. 

Kombinací úschovy a právy je uložení cenných papírů. Typickým obchodem je konečně 

i obhospodařování cenných papírů, kdy banka v rámci smluvního ujednání 

obhospodařuje majetek klienta představovaný cennými papíry spočívající v cenných 

papírech nebo v peněžních prostředcích určených ke koupi cenných papírů na základě 

volné úvahy.  

Úpravu příslušných smluvních typů nalezneme zejména v zákoně o cenných 

papírech (§ 34 a násl.).  
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5.2 Obchody s deriváty 

Odvozené nástroje složitějšího a abstraktnějšího charakteru než podkladová aktiva 

jsou sice na některých trzích (zejména komoditních) známy již od 18. století, 

na finančním trhu se však objevují až sedmdesátých letech 20. století147. Jedná se tedy 

o relativně velmi nové instrumenty finančního trhu. Finanční deriváty můžeme vymezit 

jakožto instrumenty, které „představují obecně právo, resp. povinnost na nákup nebo 

prodej v určitém čase určitého finančního instrumentu běžně obchodovaného na trhu, 

jako jsou cenné papíry a peníze cizích měn, apod., nebo na peněžní vypořádání odvislé 

od hodnoty úrokové míry, měnového kurzu, finančního indexu atd.“148 Původní text 

zákona o podnikání na kapitálovém trhu vymezoval v § 3 základní charakteristické 

znaky finančních derivátů. Přestože původní znění již bylo novelizováno, uveďme je. 

Jsou jimi: 

a) odvozenost hodnoty derivátu od kurzu investičního cenného papíru, indexu, 

úrokové míry, kurzu měny nebo ceny komodity (tedy podkladového aktiva), 

b) z derivátu vyplývající právo na vypořádání v penězích, 

c) obchodovatelnost na regulovaném trhu nebo v mnohostranném systému. 

Banky derivátové obchody sjednávají se svými klienty nebo jejich sjednávání 

zprostředkovávají. Velmi často také tyto kontrakty sjednávají banky mezi sebou. 

V praxi lze deriváty využít k zajištění proti rizikům, ale mohou sloužit i ke spekulaci, 

neboť jako investiční instrument mohou přinést velmi vysoké zhodnocení.  

Základními druhy finančních derivátů jsou zejména futures, forwardy, swapy a 

opce. První tři patří mezi tzv. pevné či nepodmíněné termínované kontrakty149, neboť 

obě strany kontraktu mají právo i povinnost sjednaný kontrakt splnit. Oproti tomu 

podmíněné neboli opční kontrakty se vyznačují tím, že jedna strana získává právo, 

                                                 

147 viz NĚMEČEK, Radek. Co jsou to finanční deriváty?. Měšec.cz [online]. 26. 6. 2002, 

[cit. 2010-05-18]. Dostupný z WWW: <http://www.mesec.cz/clanky/co-jsou-to-financni-derivaty/>. 

148 BAKEŠ, Milan, et al. Finanční právo. 5. upr. vyd. Praha : C.H.Beck, 2009. s. 428 

149 DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha : 

Linde, 2005. s. 607 
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ovšem nikoliv povinnost na provedení určitého obchodu v budoucnosti. 

Forwardové kontrakty jsou kontrakty sjednávané na mimoburzovních (takzvaných 

OTC, over the counter) trzích a představují právo a povinnost na budoucí prodej či 

nákup určitého instrumentu. Nejsou standardizované, naopak jsou vytvářeny 

individuálně dle požadavků klienta, což je také důvod toho, proč nemohou být 

obchodovány na regulovaných trzích. 

Častým a využívaným typem forwardu je tzv. forward rate agreement (FRA), tedy 

dohoda o termínové úrokové sazbě. Podstatou této dohody je ujednání mezi dvěma 

subjekty o vzájemné úhradě úrokového diferenciálu mezi dohodnutou fixní úrokovou 

sazbou a variabilní referenční úrokovou sazbou v průběhu budoucího období. Jedna 

ze stran (kupující FRA) si tak zajišťuje fixní úrokovou sazbu pro své budoucí 

pohyblivou sazbou úročené závazky, zatímco druhá strana (prodávající FRA) si 

zajišťuje opak – tzn., své původně fixní sazbou úročené pohledávky si zajišťuje 

pohyblivou úrokovou sazbou. Kupující FRA se tak zajišťuje proti budoucímu vzestupu 

úrokových sazeb (resp. spekuluje na vzestup tržních sazeb), zatímco prodávající FRA se 

zajišťuje proti poklesu úrokových sazeb (spekuluje na pokles tržních úrokových sazeb). 

Futures jsou svou podstatou shodné s forwardy, jsou však na rozdíl od nich 

standardizované (z hlediska množství, kvality i termínu dodání podkladového aktiva) a 

tudíž jsou i obchodovatelné na regulovaných trzích a tedy výrazně likvidnější. 

Důležitou institucí v obchodování s těmito deriváty je clearingové centrum, které 

prodávajícím i kupujícím vede účty. K uzavření kontraktu dojde tehdy, když 

nastane souběh (spárování, matching) dvou si odpovídajících příkazů (k prodeji a 

ke koupi).   

Možné úvěrové riziko (neschopnost či neochota zaplatit sjednanou cenu, resp. dodat 

podkladové aktivum), které by smluvním stranám mohlo plynout ze sjednání kontraktu, 

odstraňuje clearingové centrum, které je tak de facto třetí stranou transakce a které 

garantuje splnění obchodu. K tomu slouží systém marží a denního tržního přeceňování, 

kdy na konci každého obchodního dne držitel futures dorovnává (zpravidla z depozita 

drženého na tzv. marginovém účtu) rozdíl v tržním kurzu příslušného futures.  

K vypořádání kontraktu dochází buďto fyzickým vypořádáním podkladového aktiva 

nebo častěji finančním vypořádáním rozdílu mezi cenou podkladového aktiva sjednanou 
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v kontraktu a jeho aktuální cenou v době splatnosti. 

Swap je možno charakterizovat jako „výměnu rozdílných peněžních toků mezi 

dvěma (výjimečně i více) subjekty ve smluveném období“150. Těmito peněžními toky 

mohou být úrokové platby ve stejné měně (úrokové swapy) či úrokové platby 

nenominované v různých měnách (měnové swapy) apod. Podkladovými aktivy mohou 

být různé druhy dluhopisů, pokladniční poukázky, cizí měny, ale i bankovní či 

mimobankovní půjčky a úvěry.  

Swapy jsou obchodovány na regulovaných i neregulovaných trzích, častější je 

ovšem druhá možnost151. 

Opce představují instrument, na základě kterého má jedna ze smluvních stran 

(kupující, majitel opce) právo koupit (poptávkové neboli call opce) či prodat (nabídkové 

neboli put opce) druhé straně (prodávajícímu, poskytovateli opce) podkladové aktivum 

za předem dohodnutou cenu. Podkladovým aktivem mohou být například akcie a jiné 

majetkové cenné papíry, dluhopisy a jiné dlužnické cenné papíry, peněžní prostředky 

v různých měnách, ale také například i jiné finanční deriváty.  

Opce bývají standardizované i nestandardizované, kdy standardizované jsou často 

obchodované na regulovaných trzích a obecně řečeno tudíž i likvidnější. Podle toho, zda 

jde opci realizovat v jeden přesně určený den splatnosti opce nebo kdykoliv během 

časové lhůty do splatnosti opce rozlišujeme tzv. evropskou, resp. americkou opci.  

                                                 

150 BAKEŠ, Milan, et al. Finanční právo. 5. upr. vyd. Praha : C.H.Beck, 2009. s. 434 

151 DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha : 

Linde, 2005. s. 607 
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6 Pokladní a směnárenské obchody 

Aby byl komentář základních obchodů banky kompletní, nesmíme zapomenout 

na ještě jednu oblast bankovních činností, a sice na pokladní a směnárenské obchody. 

Obecně řečeno jsou to obchody, kde dochází k transakcím s hotovými penězi, případně 

ke směně hotových peněz z jedné měny do druhé. 

S hotovostí, tedy s bankovkami a mincemi, se banky ve své činnosti setkávají často 

a přijímání, resp. vydávání těchto peněz souvisí s různými jinými obchody, které již 

byly diskutovány. Nejpodstatnější souvislost je zde zejména platebními a depozitními 

obchody (vklady a výběry z běžného účtu, platby šeků apod.), s hotovostí se nicméně 

lze někdy setkat i ostatních obchodů (například pokud banka poskytne hotovostní úvěr). 

Problematika hotovostního platebního styku již byla částečně diskutována v příslušné 

kapitole, proto se zde zmiňme jen o dalších souvisejících otázkách.  

Úpravu koloběhu hotovostních peněz nalezneme v obecnější rovině v zákoně 

o České národní bance, konkrétněji je upraven v prováděcích předpisech, tedy 

v současné době především ve vyhlášce České národní banky č.  37/1994 Sb.152 

Vyhláška stanoví obecnou povinnost pro všechny osoby přijímat zákonné peníze, 

kterážto povinnost ovšem není bezvýjimečná. Postavení bank je v tomto smyslu 

specifické, neboť na rozdíl od jiných subjektů jsou (stejně jako Česká národní banka) 

povinné přijímat i peníze opotřebované oběhem (které doznaly úbytku na kvalitě a 

nesou známky běžného opotřebení, ke kterému dochází při oběhu) a poškozené (které 

doznaly úbytku na kvalitě jinak než oběhem), pokud jsou tyto celé (nechybí žádná jejich 

část) a celistvé (tvoří souvislý a neporušený celek) a pokud se jimi platí. Jiné právnické 

osoby mohou odmítnout peníze poškozené, fyzické osoby i ty opotřebované oběhem. 

Pokud se týče oběhu mincí, platí, že zatímco ostatní právnické a fyzické osoby mohou 

odmítnout přijetí určitých objemů a druhů mincí, banky a ČNB je přijímají 

bez omezení.  

                                                 

152 Vyhláška České národní banky č. 37/1994 Sb. ze dne 21. února 1994, kterou se stanoví postup při 

příjmu peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince 
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Bankovky a mince, které jsou necelé a poškozené, lze České národní bance i 

některým jiným bankám, které provádí pokladní operace, předložit k výměně. Náhrada 

za tyto bankovky je poskytnuta u celých a poškozených celistvých bankovek v plné 

jejich nominální hodnotě, u necelých bankovek se poskytuje náhrada podle velikosti 

zachovalé plochy bankovky podle tzv. čtvrtinového pravidla. Za necelé mince se 

náhrada poskytuje pouze tehdy, když došlo v důsledku technologie k oddělení středních 

a vnějších částí (kovová padesátikoruna) a u mincí podélně rozštěpených. Banky taktéž 

často vyměňují mince a bankovky, které jsou již neplatné (bankovky a mince, které 

Česká národní banka stahuje z oběhu). 

Směnárenská činnost se řídí především předpisy devizového práva, zejména 

devizovým zákonem153 a vyhláškami, které vydává Česká národní banka k jeho 

provedení. Pro českou právní úpravu je typická plná vnitřní i vnější směnitelnost české 

měny i volný přístup k devizám pro všechny.  

Hotovost v různých měnách (valuty) je směňována, obdobně jako je tomu v případě 

bezhotovostní podoby měny (devizy), na základě příslušných kurzů, které vyjadřují 

vzájemný směnný poměr mezi vlastní a cizí měnou. Valutové kurzy i devizové kurzy 

jsou vyhlašovány komerčními bankami na základě vývoje poptávky a nabídky. 

Povětšinou je přitom rozlišen nákupní a prodejní kurz, kdy ten prodejní je obvykle 

vyšší. Rozdílem nákupního a prodejního kurzu realizuje banka zisk, možné (a časté) 

jsou také poplatky za tyto transakce, nejčastěji stanovené určitým procentem 

ze směnované částky. 

                                                 

153 Zákon č. 219/1995 Sb. ze dne 26. září 1995, devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů 
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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 
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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 
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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. 
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stanoví rozsah, období, lhůty a způsob plnění oznamovací povinnosti podle devizového 

zákona, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška České národní banky č. 123/2007 Sb. ze dne 15. května 2007, 

o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a 

obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů 

Opatření České národní banky č. 2/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o předkládání 

výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance.  

Vyhláška České národní banky č. 374/2009 Sb. ze dne 23. října 2009, o výkonu 

činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních 

služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu 

Vyhláška České národní banky č. 375/2009 Sb. ze dne 23. října 2009, o předkládání 

informací platebními institucemi, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a 

institucemi elektronických peněz České národní bance 

Vyhláška České národní banky č. 376/2009 Sb. ze dne 23. října 2009, 

o směnárenské činnosti  

Vyhláška České národní banky č. 32/2010 Sb. ze dne 18. ledna 2010, o platebních 

systémech s neodvolatelností zúčtování 

Evropská legislativa 

Směrnice 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES ze dne 3. března 1997 

o systémech pro odškodnění investorů. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 

o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů 

s cennými papíry. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/46/ES ze dne 18. září 2000 

o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním 

dohledu nad touto činností 
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Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/34/ES ze dne 28. května 2001 

o přijetí cenných papírů ke kótování na burze cenných papírů a o informacích, které 

k nim mají být zveřejněny, ve znění směrnice Evropského Parlamentu a Rady 

2003/6/ES. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 

o obchodování zasvěcených osob a tržní manipulaci (zneužívání trhu). 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 

o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů 

k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 

o trzích finančních nástrojů, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2006/31/ES. 

Směrnice Komise 2004/72/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se provádí směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o uznávané tržní postupy, definici 

důvěrné informace ve vztahu ke komoditním derivátům, sestavení seznamů 

zasvěcených osob, oznamování transakcí odpovědných řídících osob a oznamování 

podezřelých transakcí. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 

o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (přepracované znění). 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES ze dne 14. června 2006 

o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí (přepracované 

znění). 

Směrnice Komise 2006/73/ES ze dne 10. srpna 2006, kterou se provádí směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o organizační požadavky a 

provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné 

směrnice.  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 

o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 97/7/ES, 2002/65/ES, 

2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje směrnice 97/5/ES 
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Směrnice Komise 2009/27/ES ze dne 7. dubna 2009, kterou se mění některé přílohy 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES, pokud jde o technická ustanovení 

o řízení rizik 

Směrnice Komise 2009/83/ES ze dne 27. července 2009, kterou se mění některé 

přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES, pokud jde o technická 

ustanovení o řízení rizik 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/111/EC z 16. září 2009, kterou se 

mění směrnice 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2007/64/ES, pokud jde o banky přidružené 

k ústředním institucím, některé položky kapitálu, velkou angažovanost, režimy dohledu 

a krizové řízení 

 

Nařízení 

Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se provádí 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o výjimky 

pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních nástrojů. 

Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené 

v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování 

prospektů a šíření inzerátů, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1787/2006 a č. 211/2007. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 

2001 o přeshraničních platbách v eurech. 

Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se provádí 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o evidenční povinnosti 

investičních podniků, hlášení obchodů, transparentnost trhu, přijímání finančních 

nástrojů k obchodování a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice. 
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Banking Products and their Regulation 

Abstract 

The purpose of my thesis is to analyse banking products in the Czech Republic, 

in particular their regulation. The thesis takes into account the different views on the 

issue, like economic or private law view, but the main emphasis is given to financial 

legal issues. Each product is generally described and after that analyzed with accent 

on identifying the most important rights, obligations, problems, risks and specifics, that 

commercial banks face in providing their products. The thesis is composed of five 

chapters, each of them dealing with different aspects of the problem. 

The first chapter is the most general. It gives the broadest definitions. Above all, 

there are various definitions of „bank“given by some theorists as well as defined 

in the Czech law. It has been further defined the very concept of banking products. 

Because that Czech law does not define it directly, there were used definitions 

of the Czech legal and economic theorists. The basic types of banks and especially 

banking product were recognized as well. One of these divisions, dividing type 

by the purpose, was chosen as the main starting point for further breakdown of chapters. 

Chapter Two examines relevant Czech regulation of loans. As a key issue there is 

identified the problem of credit risk, other banking risks and their management. From 

all questions related to this problem, there are mainly discussed the issue of capital 

adequacy, credit exposure, monitoring the liquidity of banks and the mandatory 

reporting to the regulator. Requirements of European law, especially the concept Basel 

II, are emphasized as crucial requirements. As other institutes from this field there are 

also analyzed credit registries, credit collateral, bank guarantee and, as the most 

important example of alternative forms of financing clients, factoring and forfeiting. 

Chapter Three is concerned on deposit products. It is subdivided into three parts 

based on major categories of sources of banks` financing. These categories are receiving 

deposits, emission of debt securities and borrowing by the bank. Each of them are 

described and discussed. In the subheads the additional information about compulsory 

insurance of deposits, about reserve requirements and about subordinated debt is given. 
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Chapter Four is dedicated to payment systems.  After a brief mention of cash 

transactions a major accent is on non-cash transactions and documentary payments. 

The thesis describes the main payments systems used in area of the Czech Republic, 

namely CETRIS and TARGET. All relevant forms of payment have been described, 

with emphasis on the new Payment System Act. 

The fifth chapter is about investment banking and is divided into two chapters. 

The first is about transactions in securities, in the second financial derivates are 

discussed.  

The final chapter is concerned on treasury and foreign exchange transactions that 

banks provide. The circulation of cash money and the role of commercial banks in this 

activity are also described. 
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