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Úvod
Uzavírání různých forem bankovních obchodů se pro drtivou většinu
dospělé populace stává běţnou součástí ţivota v moderní společnosti. Banky při
provádění těchto obchodů zpravidla vystupují na finančním trhu v pozici
finančních zprostředkovatelů, kdy přijímají prostředky od subjektů pociťujících
jejich relativní přebytek a následně tyto prostředky poskytují subjektům s jejich
relativním nedostatkem v jiné nominální hodnotě, v jiné měně, v jiné
geografické oblasti nebo v jiném čase, a to s niţším rizikem a niţšími
transakčními náklady, neţ kdyby měly tyto bankovní operace provádět
jednotlivé subjekty samostatně.
Základním cílem a motivem podnikatelské činnosti bank je zde v první
řadě dosaţení zisku. V porovnání s jinými podnikatelskými subjekty se ale
banky odlišují celou řadou specifik, a z tohoto důvodu jsou také při nabízení
jednotlivých sluţeb a při uzavírání konkrétních bankovních obchodů obvykle
podřízeny přísnějšímu reţimu vyplývajícímu ze zvláštní právní úpravy obsaţené
zejména v zákoně o bankách.
Tato úprava se kromě roviny institucionální (tedy například
v poţadavcích na právní formu banky, výši jejího základního kapitálu
a podobně) nutně odráţí i v rovině funkční, čímţ omezuje volnost rozhodování
bank při jejich podnikatelské činnosti. Při uzavíraní konkrétních bankovních
obchodů tak banka musí vţdy zohledňovat tato omezení a můţe vstupovat jen
do těch závazkových právních vztahů, které neohrozí její schopnost splňovat
podmínky stanovené těmito regulačními pravidly.
S činností bank jsou rovněţ spojena různá více či méně ovlivnitelné
rizika, která ve svém rozsahu a intenzitě přesahují běţná podnikatelská rizika,
a která mohou značně negativním způsobem ovlivnit ekonomické postavení
klientů bank.
Efektivní fungování bank na jedné straně a schopnost výběru vhodného
produktu, jakoţ i zhodnocení s tím souvisejícího rizika na straně druhé, se tak
stává jedním ze základních předpokladů pro existenci stabilního bankovního
systému. S tím souvisí i otázka, kterou si budu v této práci klást, a to konkrétně
zda je stávající regulace provádění bankovních obchodů pro klienty výhodná.
Cílem této diplomové práce je blíţe analyzovat současnou právní úpravu
obchodů uzavíraných v rámci bankovního podnikání, a to jak nejprve v obecné
rovině z pohledu základních regulačních pravidel upravujících jejich
poskytování, tak i konkrétně ve vztahu k jednotlivým bankovním operacím
prováděných bankami.
Právní předpisy upravující provádění bankovních obchodů lze pojmout
ze dvou hledisek, a to jednak z hlediska soukromoprávního, které je blíţe
konkretizováno zejména předpisy občanského a obchodního práva, a jednak
z hlediska veřejnoprávního, zohledňujícího specifické rysy bankovnictví
a modifikujícího obecně platnou právní úpravu podnikání pro potřeby bankovní
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prostředí. Mám tak za to, ţe bankovní obchody jsou relativně komplexní
problematikou, jejíţ hlubší pochopení předpokládá zohlednění obou těchto
hledisek.
Ve své práci se snaţím klást důraz především na veřejnoprávní úpravu
provádění bankovních obchodů a jednotlivé soukromoprávní aspekty s tím
související rozebírám jen v základních rysech. Z hlediska teritoriálního se pak
zaměřuji na úpravu bankovního prostředí a bankovních obchodů v rámci
českého právního řádu.
Metodologie mé práce je zaloţena na vyuţití metod analýzy a syntézy,
přičemţ systematika práce vychází z metodologického postupu spočívajícího
v postupu od obecného ke konkrétnímu výkladu.
Dříve, něţ se začnu zabývat úpravou bankovních obchodu v uţším
smyslu, pojednávám v první části své práce o bance jako instituci, o jejím
zařazení do ekonomického sektoru státu, jakoţ i o jejím vymezení z hlediska
platného právního řádu. Ze všech podnikatelských subjektů jsou to právě banky,
které nejčastěji vystupují jako alespoň jedna strana smlouvy nebo závazku při
realizaci bankovních obchodů, a pravidla upravující jejich činnost tak dle mého
názoru mají zásadní vliv na konkrétní způsob realizace bankovních obchodů.
Ve druhé části své práce se následně zaměřuji na obecnou charakteristiku
bankovních obchodů jako takových, přičemţ věnuji pozornost zejména jejich
pojmovému vymezení, jejich charakteristickým vlastnostem, jakoţ i jejich
systematizaci na základě různých hledisek. Dále v této části v obecné rovině
uvádím základní rizika spojená s prováděním bankovních obchodů a zmiňuji
se zde i o způsobu kontroly uskutečňování těchto obchodů ze strany státu
a o moţných sankčních důsledcích, které jsou spojeny s nedodrţením
stanovených regulačních pravidel.
I kdyţ se bankovní obchody obvykle vnitřně člení do více kategorií,
věnuji se následně ve své prácí primárně výkladu o bankovních depozitních
obchodech a bankovních úvěrových obchodech. Činím tak jednak pro jejich (dle
mého názoru) mimořádný význam pro řádné fungování bankovního systému
a rovněţ i s ohledem na obvyklý rozsah diplomové práce.
Ve třetí a čtvrté části své práce pak pojednávám o základních rysech
bankovních depozitních obchodů a bankovních úvěrových obchodů. Věnuji
se zde jak jejich obecné charakteristice a kategorizaci, tak i bliţšímu popisu
jednotlivých bankovních obchodů, které jsem v rámci těchto kategorií pokládal
za nejvýznamnější a nejrozšířenější. Vzhledem k povaze bankovních obchodů
se na tomto místě kromě popisu podstaty jejich provádění rovněţ zaměřuji
i na hlavní rysy jejich soukromoprávní úpravy, jakoţ i na způsob uspořádání
vzájemných práv a povinností banky a jejího klienta při uzavírání a realizaci
těchto obchodů.
V závěru diplomové práce jsem následně stručně shrnul hlavní poznatky,
ke kterým jsem v průběhu jejího vypracovávání dospěl.
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1. Právní a ekonomické postavení bank v České republice
1.1. Banka a bankovní podnikání
Banky, coby podnikatelské subjekty, se ve své ekonomické podstatě
odlišují od ostatních obchodních společností. A to nejen předmětem svého
podnikání, kterým je, obecně řečeno, obchodování s penězi, ale i řadou
specifických rysů projevujících se v jejich postavení a v celkovém významu
v ekonomice.1 Banky jsou začleňovány do skupiny finančních zprostředkovatelů
a za jejich hlavní činnost bývá obvykle povaţováno zprostředkování pohybu
finančních prostředků mezi jednotlivými ekonomickými subjekty. Základní
forma bankovního zprostředkování je pak zaloţená zejména na tom, ţe banky
přijímají vklady a z nich na vlastní účet poskytují úvěry. 2
Hlavním právním předpisem upravujícím pojetí, postavení a působení
bank (a to jak domácích, tak i zahraničních) na území České republiky je zákon
č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 3 Podle aktuální právní
úpravy je banka, jakoţto právní pojem, charakterizována čtyřmi základními
pojmovými znaky. 4 Lze ji vymezit jako (i) právnickou osobu se sídlem
na území České republiky zaloţenou jako akciová společnost5, která (ii) přijímá
vklady od veřejnosti a (iii) poskytuje úvěry a která (iv) má k výkonu těchto
činností příslušnou bankovní licenci. 6 Bankou tedy nemůţe být fyzická, ani jiná
právnická osoba neţ akciová společnost nebo evropská akciová společnost
(Societas Europea).
Zákon o bankách tudíţ v současnosti neumoţňuje bankovní podnikání
v právní formě druţstva nebo ve formě státního peněţního ústavu, které mělo
v České republice dlouhou tradici. 7 Na rozdíl od obecné úpravy obsaţené
1

BAKEŠ, Milan; KARFÍKOVÁ, Marie; KOTÁB, Petr, MARKOVÁ, Hana, et al. Finanční právo. 5. vydání.
Praha: C.H. Beck, 2009. s. 472.
2
Toto pojetí zdůrazňuje zaměření bank na nakupování peněz od veřejnosti (ve formě vkladů) a jejich
následné investování ve formě půjček. S ohledem na specifický vývoj funkcí bank v různých
geografických oblastech (jak je tomu například v angloamerické právní oblasti) je možné narazit
v zahraniční odborné literatuře i na odlišná vymezení. Anglická právní teorie například tradičně nahlíží na
banku jako na společnost provozující podnikání, které kromě přijímání peněz spočívá zejména v inkasu
směnek pro klienty spolu s povinností proplácet šeky vystavené na banku jejími zákazníky. Někteří
američtí autoři pak definují banku jako finanční instituci, jenž poskytuje veřejnosti kromě vedení
transakčních účtů i možnost čerpání úvěrů. K tomu srov. BAKEŠ, Milan; KARFÍKOVÁ, Marie; KOTÁB, Petr,
MARKOVÁ, Hana, et al. Finanční právo. 5. vydání. Praha: C.H. Beck, 2009. s. 472.
3
Dále jen „zákon o bankách“ nebo „BankZ“.
4
PLÍVA, Stanislav; ELEK, Štefan; LIŠKA, Petr, et al. Bankovní obchody. 1. vydání. Praha: ASPI-Wolters
Kluwer, 2009. s. 9.
5
S přihlédnutím k ustanovení čl. 10 nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001, o statutu
evropské společnosti může být banka založená též ve formě evropské akciové společnosti (Societas
Europea).
6
Viz ustanovení § 1 odst. 1 BankZ. K tomu srov. BAKEŠ, Milan; KARFÍKOVÁ, Marie; KOTÁB, Petr,
MARKOVÁ, Hana, et al. Finanční právo. 5. vydání. Praha: C.H.Beck, 2009. s. 473.
7
Právní forma státního peněžního ústavu, která byla pro bankovní podnikání na území České republiky
využívaná od čtyřicátých let 20. století, není již od roku 1998 nadále přípustná. K tomu srov. BAKEŠ,
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v obchodním zákoníku8 je pro banku stanovena taktéţ podstatně vyšší hranice
základního kapitálů, a to 500 miliónu Kč, přičemţ další odlišností oproti obecné
úpravě je poţadavek zákona o bankách, ţe tento minimální základní kapitál smí
být tvořen pouze peněţními vklady a musí být plně splacen ještě před udělením
bankovní licence. 9
Kromě bank splňujících výše uvedená kritéria mohou ovšem na území
České republiky podnikat v oblasti bankovnictví i další typy bankovních
subjektů. Jedná se především o (i) zahraniční banky, (ii) banky se sídlem
v některém z členských států Evropské unie, které mohou v České republice
vykonávat bankovní činnost na základě tzv. jednotné bankovní licence
a (iii) banky se sídlem v jiných státech.
Do první z výše uvedených kategorií se zařazují zahraniční banky (bez
ohledu na jejich právní formu), které mohou na území České republiky
vykonávat bankovní činnost jedině prostřednictvím své organizační sloţky
(tj. své pobočky), a i to jen na základě bankovní licence udělované Českou
národní bankou.10
Dále mohou na území České republiky podle úpravy principu jednotné
bankovní licence11 vykonávat podnikatelskou činnost banky (eventuálně jiné
finanční instituce), které mají sídlo v některém ze členských států Evropské
unie. Tyto subjekty mohou v tuzemsku provádět bankovní obchody
prostřednictvím své pobočky (nebo i bez zaloţení pobočky, pokud jejich činnost
nemá charakter trvalé hospodářské činnosti) bez bankovní licence, a to v zásadě
pouze na základě oprávnění k výkonu činnosti, které jim bylo uděleno v zemi
jejich sídla.
Teoreticky mohou v České republice vyvíjet obchodní aktivity i banky
se sídlem v jiných státech, které v souladu s mezinárodní smlouvou a na základě
vyhlášky České národní banky mohou na území České republiky poţívat
stejných výhod jako subjekty se sídlem v členských státech Evropské unie.12

Milan; KARFÍKOVÁ, Marie; KOTÁB, Petr, MARKOVÁ, Hana, et al. Finanční právo. 5. vydání. Praha:
C.H. Beck, 2009. s. 473.
8
Viz ustanovení § 162 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„obchodní zákoník“ nebo „ObchZ“).
9
PLÍVA, Stanislav; ELEK, Štefan; LIŠKA, Petr, et al. Bankovní obchody. 1. vydání. Praha: ASPI-Wolters
Kluwer, 2009. s. 10.
10
BAKEŠ, Milan; KARFÍKOVÁ, Marie; KOTÁB, Petr, MARKOVÁ, Hana, et al. Finanční právo. 5. vydání.
Praha: C.H. Beck, 2009. s. 473.
11
Podstatou jednotné bankovní licence je právo banky se sídlem v jednom členském státě Evropské unie
poskytovat své služby v ostatních členských státech na základě své domovské bankovní licence. Banka
přitom podléhá svým domovským právním předpisům upravujícím podnikání bank a její činnost
je předmětem bankovního dohledu, který je uskutečňován předavším příslušným orgánem jejího
domovského státu. Rozsah činností, které mohou banky na území jiného členského státu
(tzv. hostitelského státu) vykonávat, je obecně vymezen v ustanovení § 5d BankZ. K tomu srov. PLÍVA,
Stanislav; ELEK, Štefan; LIŠKA, Petr, et al. Bankovní obchody. 1. vydání. Praha: ASPI-Wolters Kluwer,
2009. s. 13 – 14.
12
Tedy zejména právo podnikat v tuzemsku na základě oprávnění ze státu svého sídla.
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V součastné době ale není tato forma bankovního podnikání v praxi vyuţívaná
a okruh těchto osob tak dosud zůstává nenaplněn. 13
Od těchto subjektů je nutné důsledně odlišovat zastoupení (reprezentace)
zahraničních bank, které nejsou oprávněny vykonávat na území České republiky
ţádnou podnikatelskou činnost.14
Základním znakem odlišujícím banky od ostatních podnikatelských
subjektů je přijímání vkladů od veřejnosti. Tato činnost je právními předpisy
vyhrazena k provozování jen osobám s příslušnou bankovní licencí, a tvoří tak
obsah tzv. bankovního monopolu. Jiné subjekty mohou přijímat vklady
od veřejnosti jen v případě, ţe to připouští zvláštní zákon15 za podmínek
stanovených tímto zákonem.16
Vkladem se pro účely zákona o bankách17 rozumí: „svěřené peněžní
prostředky, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu“.18
Přijetím vkladu vzniká bance právní povinnost navrátit jej podle smluvených
podmínek alespoň v nominální výši vkladateli. 19 Za zákonem stanovených
podmínek se dále za přijímání vkladů povaţuje téţ soustavné vydávání
dluhopisů a jiných srovnatelných cenných papírů. 20 Přijímání vkladů
od veřejnosti zákon o bankách blíţe nevymezuje, dle převaţujícího názoru jím
ale lze rozumět přijímání vkladů od blíţe nevymezeného okruhu osob. 21
Kromě přijímání vkladů od veřejnosti je druhou hlavní bankovní činností
poskytování úvěrů. Na rozdíl od přijímání vkladů není poskytování úvěrů jiţ ale
vyhrazeno pouze bankám. Úvěrem se pro účely zákona o bankách rozumí
„v jakékoliv formě dočasně poskytnuté peněžní prostředky“.22 Musí se tedy
jednat o poskytnutí dočasné se závazkem příjemce poskytnuté peněţní

13

BAKEŠ, Milan; KARFÍKOVÁ, Marie; KOTÁB, Petr, MARKOVÁ, Hana, et al. Finanční právo. 5. vydání.
Praha: C.H. Beck, 2009. s. 473.
14
Kotáb, P.: Bankovní právo (Sylabus části přednášek kurzu výběrového předmětu 2010), 2010.
s. 7. Tento studijní materiál byl distribuován v elektronické podobě jako součást podkladů ke zkoušce
z výběrového předmětu Bankovní právo.
15
Viz například zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů
nebo zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
16
PLÍVA, Stanislav; ELEK, Štefan; LIŠKA, Petr, et al. Bankovní obchody. 1. vydání. Praha: ASPI-Wolters
Kluwer, 2009. s. 10-11.
17
K odlišení pojmů vklad pro účely zákona o bankách od ostatních významů tohoto termínu (například
vklad podle smlouvy o tichém společenství nebo vklad do obchodní společnosti a podobně).
18
Viz § 1 odst. 2 písm. a) BankZ.
19
BAKEŠ, Milan; KARFÍKOVÁ, Marie; KOTÁB, Petr, MARKOVÁ, Hana, et al. Finanční právo. 5. vydání.
Praha: C.H. Beck, 2009. s. 474.
20
Konkrétně pokud takové soustavné vydávání dluhopisů a jiných srovnatelných cenných papírů
představuje jedinou nebo jednu z hlavních činností emitenta, pokud předmětem podnikatelské činnosti
emitenta je poskytování úvěrů, nebo pokud předmětem podnikatelské činnosti emitenta je některá
z činností uvedených v § 1 odst. 3 BankZ. K tomu srov. § 2 odst. 2 BankZ.
21
K tomu srov. PLÍVA, Stanislav; ELEK, Štefan; LIŠKA, Petr, et al. Bankovní obchody. 1. vydání. Praha:
ASPI-Wolters Kluwer, 2009. s. 11.
22
Viz ustanovení § 1 odst. 2 písm. b) BankZ.
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prostředky vrátit.23 Toto vymezení je navíc poměrně široké a ani zdaleka
se nevztahuje jen na vztahy vyplývající ze smlouvy o úvěru, jak je upravená
v obchodním zákoníku. 24 Kromě bank se v současnosti poskytováním úvěrů
(ve výše uvedeném smyslu) zabývá poměrně různorodá skupina podnikatelských
i nepodnikatelských subjektů.25
Banky mohou navíc vykonávat i další činnosti taxativně vyjmenované
v zákoně o bankách. 26 Nezbytnou náleţitostí k zahájení i následnému provádění
těchto činnosti bankou (a to jak hlavních, tak i vedlejších bankovních činností)
je udělení příslušné bankovní licence. Banka zásadně nesmí vykonávat jiné
podnikatelské aktivity neţ ty, které má povoleny v licenci. 27
1.2. Bankovní licence
Bankovní licence (dříve označovaná téţ termínem povolení působit jako
banka) je svojí podstatou oprávněním vykonávat bankovní činnost
a je nezbytným předpokladem vzniku banky nebo zřízení pobočky zahraniční
banky. 28 Licence musí vţdy obsahovat jmenovité vymezení povolené činnosti,
přičemţ v odůvodněných případech můţe také vymezovat rozsah povolené
činnosti29 nebo stanovovat další podmínky. Splnění a dodrţování těchto
podmínek je pak podmínkou pro zahájení nebo výkon příslušné bankovní
činnosti. 30
Bankovní licence opravňuje kaţdou banku či pobočku zahraniční banky
minimálně k přijímání vkladů od veřejnosti a poskytování úvěrů
(tj. k provozování dvou hlavních bankovních činností).31 Bankovní licence
zpravidla zároveň opravňuje banku i k výkonu některých (v licenci výslovně
uvedených) vedlejších bankovní činností. Podle rozsahu omezení vedlejších
23

PLÍVA, Stanislav; ELEK, Štefan; LIŠKA, Petr, et al. Bankovní obchody. 1. vydání. Praha: ASPI-Wolters
Kluwer, 2009. s. 11.
24
Viz § 497 a násl. ObchZ.
25
Např.: faktoringové společnosti, různé státní agentury na podporu podnikání, fondy rozvojového
kapitálu, zastavárny, jednotlivci a podobně. K tomu srov. BAKEŠ, Milan; KARFÍKOVÁ, Marie; KOTÁB, Petr,
MARKOVÁ, Hana, et al. Finanční právo. 5. vydání. Praha: C.H. Beck, 2009. s. 474.
26
Viz ustanovení § 1 odst. 3 BankZ.
27
Výjimku z tohoto pravidla představují činnosti vykonávané pro jiný subjekt, pokud souvisejí
se zajištěním provozu banky a provozu jiných bank, finančních institucí a podniků pomocných
bankovních služeb, nad kterými banka vykonává kontrolu. K tomu srov. PLÍVA, Stanislav; ELEK, Štefan;
LIŠKA, Petr, et al. Bankovní obchody. 1. vydání. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2009. s. 11.
28
Zahraniční banky a některé další finanční instituce se sídlem v členském státu Evropské unie ale
mohou vykonávat v České republice bankovní činnosti v zásadě pouze na základě oprávnění, které jim
bylo uděleno v zemi jejich sídla, a to v rámci principu tzv. jednotné bankovní licence (viz výše).
29
Nikoliv však omezovat či stanovovat počet jednotlivých obchodních případů.
30
PLÍVA, Stanislav; ELEK, Štefan; LIŠKA, Petr, et al. Bankovní obchody. 1. vydání. Praha: ASPI-Wolters
Kluwer, 2009. s. 14.
31
Výkon dvou hlavních bankovních činností je právem ale zároveň do jisté míry i povinností banky.
Pokud banka nebo pobočka zahraniční banky nezahájí činnost do 12 měsíců ode dne udělení licence,
anebo jestliže po dobu 6 měsíců nepřijímá vklady od veřejnosti nebo neposkytuje úvěry, může jí být její
licence odňata *viz např. stanovení § 34 odst. 2 písm.a) BankZ+.
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bankovních činností lze rozlišovat bankovní licenci plnou a bankovní licenci
částečnou, která svému drţiteli neumoţňuje provádět některé bankovní činnosti
vůbec, nebo jen v omezeném rozsahu.32
Některé vedlejší bankovní činnosti navíc ke svému výkonu vyţadují
vedle bankovní licence ještě další povolení (zpravidla udělované podle
zvláštního zákona).33 Je tomu tak například při poskytování investičních sluţeb
bankou, kdy musí banka (kromě toho, ţe tyto činnosti musí obsahovat její
bankovní licence) navíc získat příslušné povolení k činnosti obchodníka
s cennými papíry podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. 34
Na základě písemné ţádosti zakladatele banky35 nebo zahraniční banky
zakládající svou českou pobočku rozhoduje 36 o vydání bankovní licence Česká
národní banka, 37 přičemţ na vydání licence není právní nárok. Náleţitosti
a součásti ţádosti o bankovní licenci (stejně jako hlediska, které Česká národní
banka posuzuje při rozhodování o této ţádosti) blíţe upravuje zákon o bankách
a na něj navazující vyhláška České národní banky. 38 Ţádost musí především
obsahovat návrh stanov banky a musí důvěryhodným způsobem dokládat
včasné a řádné splacení základního kapitálu. 39
Při posuzování ţádosti o udělení bankovní licence Česká národní banka
zkoumá, zda jsou splněny podmínky stanovené zákonem o bankách. 40 V první

32

Omezení výkonu vedlejších bankovních činností se zpravidla uplatňují ve vztahu k některým
devizovým činnostem *např. k provádění platebního styku a zúčtování s cizinou nebo k obchodování
s devizovými hodnotami (s výjimkou směnárenské činnosti)+ a proto se někdy v této souvislosti (poněkud
nepřesně) hovoří o bankách bez devizové licence nebo s částečnou devízovou licencí. Nejedná se zde
ovšem o devizovou licenci ve smyslu zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších
předpisů. K tomu srov. BAKEŠ, Milan; KARFÍKOVÁ, Marie; KOTÁB, Petr, MARKOVÁ, Hana, et al. Finanční
právo. 5. vydání. Praha: C.H. Beck, 2009. s. 478.
33
PLÍVA, Stanislav; ELEK, Štefan; LIŠKA, Petr, et al. Bankovní obchody. 1. vydání. Praha: ASPI-Wolters
Kluwer, 2009. s. 13-14.
34
Viz zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o podnikání na kapitálovém trhu“).
35
Přesněji existující akciové společnosti nebo evropské akciové společnosti, která se má stát bankou.
36
Česká národní banka rozhoduje o vydání bankovní licence ve správním řízení, přičemž je povinna tak
učinit a rozhodnutí žadateli doručit nejpozději do šesti měsíců od zahájení správního řízení. Pokud
si Česká národní banka vyžádala doplnění neúplné žádosti, prodlužuje se tato lhůta na dvanáct měsíců.
O případném opravném prostředku proti rozhodnutí o žádosti o vydání bankovní licence rozhoduje
bankovní rada České národní banky (viz např. ustanovení § 40 odst. 3 BankZ a § 41 odst. 1 BankZ).
37
V souladu s ustanovením § 4 odst. 3 zákona o bankách si Česká národní banka před vydáním
rozhodnutí o žádosti o licenci vyžádá stanovisko orgánu dohledu členského státu Evropské unie nebo
jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, vykonávající dohled nad bankami, obchodníky
s cennými papíry nebo pojišťovnami, jestliže je osoba, které má být licence udělena, ovládaná
(i) zahraniční bankou se sídlem v členském státě, (ii) osobou, která má povolení příslušného orgánu
dohledu členského státu k poskytování investičních služeb, (iii) pojišťovnou, která má povolení
příslušného orgánu dohledu členského státu nebo (iv) osobou, která ovládá některou z takových osob.
38
Vyhláška České národní banky č. 90/2006 Sb., kterou se stanoví náležitosti žadostí, oznámení
a minimální výše finančních zdrojů poskytnutých pobočce zahraniční bankou
39
PLÍVA, Stanislav; ELEK, Štefan; LIŠKA, Petr, et al. Bankovní obchody. 1. vydání. Praha: ASPI-Wolters
Kluwer, 2009. s. 12.
40
Viz zejména ustanovení § 4 odst. 5 BankZ.
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řadě přihlíţí k původu, dostatečnosti a skladbě základního kapitálu, 41 odborné
způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti vedoucích zaměstnanců banky, 42
technickým a organizačním předpokladům pro výkon činností banky,
k reálnosti navrhovaného obchodního plánu banky43 a ke způsobilosti
zakladatelů nebo akcionářů banky (majících alespoň desetiprocentní podíl
na hlasovacích právech banky) k výkonu akcionářských práv při podnikání
banky. 44 Obdobně postupuje Česká národní banka při rozhodování o ţádosti
zahraniční banky o bankovní licenci pro její českou pobočku.45
Licence se zásadně vydává na dobu neurčitou a není převoditelná
na jinou osobu.46
K zániku bankovní licence můţe dojít (i) zrušením banky s likvidací,
(ii) rozhodnutím valné hromady, ţe dosavadní banka jiţ nadále nebude
vykonávat bankovní činnost, (iii) vymazáním banky z obchodního rejstříku,
zaniká-li banka bez likvidace47 a dále (iv) u zahraničních bank dnem, kdy
je ukončena činnost pobočky na území České republiky nebo (v) dnem,
ke kterému zahraniční banka pozbyla oprávnění působit ve státě svého sídla
jako banka.
Bankovní licence musí být bance odňata vţdy, pokud banka výrazně
neplní ukazatel kapitálové přiměřenosti (viz dále). Česka národní banka dále
můţe odebrat tuto licenci v zákonem stanovených případech, a to zejména jako
sankční opatření.48

41

Jak již bylo výše uvedeno, minimální základní kapitál banky musí činit alespoň 500 milionů Kč a musí
být v plné výši splacen peněžitými vklady před vydáním rozhodnutí o udělení bankovní licence. K tomu
srov. ustanovení § 4 odst. 1 BankZ.
42
Pro osoby, které mají v bance zastávat nejvyšší výkonné řídicí funkce, zavádí zákon o bankách termín
vedoucí zaměstnanci banky. Tyto osoby (bez ohledu na to, zda svou činnost pro banku vykonávají
na základě pracovní, mandátní nebo jiné smlouvy) musí kromě výpisu z evidence rejstříku trestů
předkládat České národní bance rovněž své podrobné životopisy, uvádět údaje o svých ekonomických
aktivitách, předkládat doklady o dosaženém vzdělání a stručnou koncepci výkonu funkce. V případě
potřeby si Česká národní banka může vyžádat další doklady. Osoby v minulosti pravomocně odsouzené
za úmyslný trestný čin nesmějí působit jako vedoucí zaměstnanci banky.
43
Společně s žádostí o vydání bankovní licence předkládají za tímto účelem žadatelé strategický záměr
rozvoje banky, obchodní plán banky na nejbližší tři roky a podrobný komentář k nim.
44
Česká národní banka zkoumá výpisy z evidence Rejstříku trestů nebo obdobné zahraniční dokumenty
týkající se zakladatelů. Dále Česká národní banka vyžaduje údaje o majetkovém a personálním propojení
osob majících nejméně 10-ti procentní účast na bance s jinými osobami a prohlášení zakladatelů, zda
jednají na vlastní účet, případně ve prospěch nebo ve shodě s jinými osobami.
45
BAKEŠ, Milan; KARFÍKOVÁ, Marie; KOTÁB, Petr, MARKOVÁ, Hana, et al. Finanční právo. 5. vydání.
Praha: C.H. Beck, 2009. s. 478-479.
46
Viz ustanovení § 6 BankZ.
47
PLÍVA, Stanislav; ELEK, Štefan; LIŠKA, Petr, et al. Bankovní obchody. 1. vydání. Praha: ASPI-Wolters
Kluwer, 2009. s. 13.
48
BAKEŠ, Milan; KARFÍKOVÁ, Marie; KOTÁB, Petr, MARKOVÁ, Hana, et al. Finanční právo. 5. vydání.
Praha: C.H. Beck, 2009. s. 479.
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1.3. Zásady provozu a hospodaření banky
Banky jsou vedle přísného posuzování podmínek vzniku (tj. vedle kritérií
autorizace) dále po celou dobu jejich existence podrobeny velkému mnoţství
pravidel, které blíţe upravují jejich činnost a organizaci. Tato pravidla
se souhrnně nazývají bankovní regulace. Dohledem nad jejich dodrţováním
a vyvozováním důsledků z jejich případného porušení je pověřená Česká
národní banka, jenţ tak činí v rámci bankovního dohledu. 49
Podmínky podnikání bank jsou do jisté míry obsaţeny jiţ přímo v zákoně
o bankách, 50 přičemţ z větší částí je tvoří soubor právních předpisů a opatření
vydávaných Českou národní bankou.
Schéma č. 1: Bankovní regulace v České republice
Bankovní regulace
kritéria autorizace

angaţovanost

správa a řízení bank

pravidla likvidity

kapitálová přiměřenost

povinné sdělování informací
další pravidla obezřetného
bankovního podnikání
Zdroj: vlastní schéma

Pro moderní bankovou regulaci (reagující na změnu struktury finančního
trhu) je charakteristický posun ve směru od sledování pouze jedné právnické
osoby oprávněné působit jako banka k zaměření regulace na větší okruh osob,
které jsou bankou majetkově propojeny a jejichţ ekonomická situace, transakce
a vztahy ovládání s bankou mohou mít na banku (a její klienty) krajně negativní
dopad. Rozsah bankovní regulace a dohledu (původně prováděné jen
na individuálním základě) se tak od roku 2002 rozšířil a nově jsou obě tyto
činnosti prováděny téţ na konsolidovaném základě.51 Na regulované osoby

49

Inspiračním zdrojem této subkapitoly je analýza pravidel a omezení regulujících činnost bank obsažená
in: BAKEŠ, Milan; KARFÍKOVÁ, Marie; KOTÁB, Petr, MARKOVÁ, Hana, et al. Finanční právo. 5. vydání.
Praha: C.H. Beck, 2009. s. 480-496.
50
Viz například ustanovení § 12 a násl. BankZ, které tvoří základ pravidel obezřetného podnikání bank.
51
Bankovní dohled a regulace je tak zaměřena na celý na konsolidační celek, který tvoří kromě banky
působící v České republice i skupina s ní majetkově propojených osob. Řada povinností vyplývajících
původně z bankovní regulace jen pro banky se nově vztahuje také na nebankovní subjekty, které banku
ovládají nebo jsou jinak členy konsolidačního celku, jehož členem je i banka. Jedná se například
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(tj. banky, spořitelní a úvěrní druţstva, pojišťovny a zajišťovny či obchodníci
s cennými papíry) působící ve finančních konglomerátech52 je navíc zaměřen
téţ tzv. doplňkový dohled.
Zákon o bankách stanovuje relativně podrobně řadu povinností v oblasti
správy a řízení banky. Jedná se zejména o pravidla týkající se činnosti
statutárního orgánu a dozorčí rady banky, 53 vnitřního řídícího a kontrolního
systému54 a problematiky omezování střetu zájmů. 55
Současně platné právní předpisy omezují banky i v nabývání
majetkových účastí na jiných právnických osobách. Banka například nesmí
ovládat (ve smyslu § 66a a násl. obchodního zákoníku) jinou právnickou osobu
(s výjimkou jiné banky, finanční instituce a podniku bankovních sluţeb) a její
kvalifikovaná účast 56 v jiné právnické osobě nesmí překročit 15 procent
kapitálu banky57 v jedné právnické osobě nebo 60 procent kapitálu banky
kumulativně ve všech právnických osobách (s jistými výjimkami). Banka navíc
vůbec nesmí být společníkem ve veřejných obchodních společnostech
a komanditních společnostech.
Ve vztahu k organizaci banky jsou dále podrobně upraveny zejména
otázky související s náleţitostmi akcií banky58 a způsobem nabývání nebo
zvyšování kvalifikované účasti na bance. 59
o informační povinnost, povinnost dodržovat limity kapitálové a přiměřenosti a angažovanosti,
povinnost obezřetného podnikání a jiné.
52
Tedy ve skupinách společností, jejichž jednotliví členové působí na různých úsecích finančního sektoru
(například sektor pojišťovnictví, sektor investičních služeb a sektor bankovnictví)
53
Banka musí mít nejméně tříčlenný statutární orgán, složený výlučně z vedoucích zaměstnanců banky
(zákon o bankách je blíže vymezuje jako osoby zastávající v bance výkonné řídící funkce, s nimiž
je spojena pravomoc a odpovědnost vymezená stanovami), přičemž je nepřípustné přenášet pravomoci
statutárního orgánu na jiné orgány banky. Pravomoc a odpovědnost statutárního orgánu a dozorčí rady
musí být uvedena ve stanovách banky.
54
Je povinností banky mít vytvořen ucelený řídící a kontrolní systém, který je přiměřený charakteru,
rozsahu a složitosti činností banky. Některé důležité oblasti organizace a činnosti banky (například
pravomoc a odpovědnost některých zaměstnanců) nadto musejí být upraveny přímo ve stanovách.
55
Člen statutárního orgánu banky zejména nemůže být současně statutárním orgánem nebo členem
statutárního orgánů či dozorčí rady jiné právnické osoby, která je podnikatelem. Obdobně to platí i pro
zaměstnance banky, kteří taktéž nemohou být statutárním orgánem či členem statutárního orgánu
takové právnické osoby. Z těchto zákazů ale existují obecné výjimky vztahující se zejména k činnosti
finančních institucí a podniků pomocných bankovních služeb.
56
Kvalifikovanou účastí se rozumí přímý nebo nepřímý podíl (nebo jejich součet) vyšší než 10 procent
na základním kapitálu banky nebo na hlasovacích právech v právnické osobě a možnost uplatňovat
významný vliv na řízení této osoby.
57
Bližší vymezení kapitálu banky obsahují zejména předpisy o kapitálové přiměřenosti. K tomu srov.
např. vyhláška České národní banky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank,
spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry (dále jen „vyhláška ČNB č. 123/2007
Sb.“).
58
Banka smí například vydávat akcie, s nimiž je spojeno hlasovací právo, pouze v zaknihované podobě.
Vydává-li banka prioritní akcie, nesmí s nimi být spojeno hlasovací právo, a to ani v případech, kdy
to jinak obchodní zákoník obecně připouští.
59
Česká národní banka zejména uděluje konkrétní osobě (nebo skupině osob jednajících ve shodě)
souhlas s nabytím kvalifikované účasti (tj. nejméně 10 %) na bance nebo s jejím zvýšením alespoň
na 20 %, 33 % nebo 50 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv. Obdobný souhlas je vyžadován i při
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Jedním ze základních prvků bankovní regulace je v současnosti téţ
ukazatel kapitálové přiměřenosti. Jak jiţ samotný název tohoto ukazatele
napovídá, jeho podstata spočívá v tom, ţe stanovuje bankám určitou minimální
výši kapitálu, který je banka povinna vzhledem k objemu a rizikovosti svých
obchodů udrţovat. Kapitálovou přiměřenost tedy lze definovat jako
kvantitativní vymezení minimálního kapitálu banky v poměru k jejím aktivům,
závazkům a podrozvahovým poloţkám, 60 jehoţ cílem je minimalizovat
potencionální negativní dopad rizik z uskutečněných bankovních obchodů
na schopnost banky dostát svým závazkům vůči vkladatelům. Banky si tak
vlastně pro určité operace (zejména pro poskytování úvěrů nebo pořizování
investic) povinně vytvářejí z vlastního kapitálu a podobných poloţek určité
rezervy neboli „polštář“, které jsou určeny na vykrytí případné ztráty z těchto
operací. Důsledné dodrţování kapitálové přiměřenosti je tak základním
předpokladem k zajištění její solventnosti.
Podrobná pravidla a poţadavky v oblasti kapitálové přiměřenosti
stanovuje na základě zákona o bankách Česká národní banka svými vyhláškami
a opatřeními. Tyto poţadavky se vztahují buď na jednotlivé banky (kapitálová
přiměřenost na individuálním základě) nebo i na konsolidační celky, jejichţ
členem je banka (kapitálová přiměřenost na konsolidovaném základě). 61
Tato pravidla obvykle navazují na doporučení Banky pro mezinárodní
platby (Bank for International Settlements)62 a na běţnou bankovní praxi
v ostatních členských státech Evropské unie, přičemţ pouţívají i podobnou
logickou konstrukci, terminologii a metodu výpočtu.
Kapitálová přiměřenost (vypočtená jako poměr kapitálu a součtu všech
kapitálových poţadavků) je předepsaná jak bankám (kapitálová přiměřenost
na individuálním základu), tak i konsolidačním celkům (kapitálová přiměřenost
na konsolidovaném základu) ve stejné výši, a to minimálně 8 %. Pod tuto
navýšení již existujícího podílu nad uvedené hranice, při uzavírání ovládací smlouvy nebo jiného úkonu
směřujícího k ovládnutí banky jinou osobou. Při porušení povinností souvisejících s nabýváním akcií
banky může Česká národní banka dotčenému akcionáři pozastavit výkon akcionářských práv.
60
Normativně je kapitálová přiměřenost vymezena jako určitý závazný poměr kapitálu banky
ke kapitálovým požadavkům, tedy k požadovaným krytím rizik podstupovaných bankou jejím kapitálem.
Tato rizika mohou mít úvěrový, tržní nebo provozní charakter (viz dále). Kapitálový požadavek
k jednotlivým druhům aktiv, některých pasiv, podrozvahových položek banky a jejich jednotlivým
složkám může být vypočítáván buď standardním způsobem stanoveným vyhláškou ČNB č. 123/2007
Sb., nebo ve výjimečných případech a se souhlasem České národní banky i jiným způsobem, který
si stanoví sama banka.
61
V současnosti se jedná zejména o již zmíněnou vyhlášku České národní banky č. 123/2007
Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými
papíry.
62
Tato doporučení Banky pro mezinárodní platby jsou vypracovávána odbornou skupinou nazývanou
Basilejský výbor pro bankovní dohled (Basel Committee on Banking Supervision), jenž se skládá
ze zástupců centrálních bank a orgánů bankovního dohledu z hospodářsky nejvyspělejších zemí.
Basilejský výbor pro bankovní dohled průběžně reviduje standardy pro kapitálovou přiměřenost
mezinárodně činných bank. Posledně tak učinil vydáním standardu označovaného jako Basel III, jehož
hlavním cílem je především odstranit procykličnost bankovní regulace a zvýšit disciplinovanost
bankovních subjektů.
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hranici nesmí kapitálová přiměřenost poklesnout. Zjistí-li Česká národní banka,
ţe kapitálová přiměřenost na individuálním základě poklesla u banky na méně
neţ dvě třetiny předepsané výše (tj. pod 5,33 %), uloţí dotyčné bance jedno
nebo více nápravných opatření.63 Pokud by kapitálová přiměřenost banky
na individuálním základě poklesla na méně neţ jednu třetinu předepsané výše
(tj. pod 2,67 %), musí být této bance ze zákona odňata bankovní licence.
S ukazatelem kapitálové přiměřenosti úzce souvisí i pravidla
angaţovanosti, kterými lze v bankovnictví rozumět relativní rozsah aktiv
banky64 ve vztahu k určitému klientovi, poměřovaný ke kapitálu banky.
Oblast angaţovanosti upravují ty samé předpisy České národní banky,
jako je tomu u kapitálové přiměřenosti, coţ mimo jiné znamená, ţe pravidla
angaţovanosti vycházejí ze stejných pojmů, koncepcí, výpočtů a terminologie
pouţívaných v oblasti kapitálové přiměřenosti, tak jak byly zmíněny výše.
Hlavním cílem a záměrem regulace limitů angaţovanosti je určit bankám
(na individuálním základě) i konsolidačním celkům, jejichţ součástí je banka
(na konsolidovaném základě), jaká maximální poměrná část jejich kapitálu
můţe být tvořena pohledávkami a dalšími nástroji vůči jednomu klientovi,65
vůči všem nejvýznamnějším bankovním klientům dohromady, a to s cílem
dostatečně diverzifikovat bankovní obchody mezi různé klienty banky.
Za účelem výpočtu angaţovanosti na individuálním základě vůči určité
osobě se sčítají veškerá rozvahová aktiva a podrozvahové poloţky (s některými
výjimkami), 66 a to bez zohlednění případných opravných poloţek nebo rezerv
k nim vytvořeným, přičemţ tato tzv. hrubá angaţovanost vůči určité osobě
se následně stanoveným způsobem upravuje o některé korektivy a odpočty.67
Tato tzv. čistá angaţovanost se poměřuje s kapitálem banky definovaným
a vypočteným stejně, jak je tomu pro účely kapitálové přiměřenosti.
Limity čisté angaţovanosti jsou pro banky a konsolidační celky, jejichţ
součástí je banka v České republice, stanoveny v různé výši a různým
způsobem v závislosti na povaze činnosti vykonávané těmito osobami a téţ
v závislosti na vzájemných vztazích dotčených osob. Pro čistou angaţovanost
investičního portfolia banky platí obecný limit ve výši 25 % součtu původního
a dodatkového kapitálu banky pro čistou angaţovanost vůči jedné osobě nebo
jedné ekonomicky spjaté skupině osob, přičemţ celkový úhrn velkých
angaţovaností (tj. angaţovaností dosahujících alespoň 10 % součtu původního
a dodatkového kapitálu sníţeného o odčitatelné poloţky) vůči jednotlivým
63

Kromě těchto opatření, které výrazně zasahují do chodu banky, může Česká národní banka navíc proti
dotčené bance vyvodit i sankce nebo na ní případně též může uvalit nucenou správu.
64
Tedy zejména pohledávek z úvěrů, cenných papírů, derivátů a jiných podrozvahových aktiv.
65
Klientem banky se pro tyto účely rozumí jedna osoba nebo ekonomicky spjatá skupina osob
se zvláštním vztahem k bance či konsolidačnímu celku.
66
Jedná se zejména o akcie, podílové listy, pohledávky z poskytnutých úvěrů a půjček, dluhopisů,
směnek, akcií z pevných terminovaných operací a podobně.
67
Například o pohledávky vůči některým státům a centrálním bankám nebo části pohledávek kryté
kvalitním zajištěním.
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osobám nebo skupinám ekonomicky spjatých osob nesmí přesáhnout 800 %
součtu původního a dodatkového kapitálu sníţeného o odčitatelné poloţky.
Jelikoţ banky obvykle všechna svá aktiva, pasiva a podrozvahové
poloţky zařazují v souladu se svou strategií buď do obchodního nebo
investičního portfolia banky, je vedle angaţovanosti investičního portfolia
banky zjišťována a regulována rovněţ angaţovanost obchodního portfolia
banky vůči jejím klientům. 68 V tomto případě se angaţovanost obchodního
portfolia banky vypočítává z dlouhých a krátkých pozic v úrokových,
akciových a dalších nástrojích komoditního a finančního trhu. Pokud přesáhne
součet upravené angaţovanosti obchodního portfolia a čisté angaţovanosti
bankovního portfolia vůči určitému klientovi banky stanovený limit úvěrové
angaţovanosti, vyvolá tato angaţovanost podle předpisů o kapitálové
přiměřenosti kapitálový poţadavek k riziku angaţovanosti.
Kromě sledování kapitálové přiměřenosti a angaţovanosti, jak jsou
v jejich základních rysech popsány výše, se předpisy regulující obezřetné
bankovní podnikání dále zaměřují na sledování, zajišťování a řízení likvidity
banky. Ta je obvykle povaţována za jeden ze základních předpokladů dobrého
finančního zdraví banky.
V této souvislosti jsou banky přímo ze zákona 69 povinny udrţovat trvale
svou platební schopnost v české měně i v cizích měnách na individuálním
a konsolidovaném základě a za tímto účelem dodrţovat pravidla likvidity
stanovené Českou národní bankou. V rámci těchto závazných pravidel likvidity
je ale na rozdíl od jiných výše uvedených ukazatelů (tj. kapitálové přiměřenosti
a angaţovanosti) kladen příslušnými právními předpisy70 o mnoho větší důraz
na samoregulaci likvidity konkrétní bankou. Nejsou tedy stanoveny obecné
limity, ale kaţdá banka je povinna si pro tuto oblast vytvořit vlastní řídící
a kontrolní systém a dodrţovat vlastní strategii řízení likvidity. 71
Česká národní banka dále vyţaduje, aby jí jednotlivé banky na měsíční
bázi (nebo i častěji) předkládaly hlášení o likviditě v blíţe vymezeném rozsahu
a struktuře.

68

Speciální limit angažovanosti obchodního portfolia banky se dále uplatňuje například ve vztahu vůči
osobě, která je ovládající nebo ovládanou osobou banky, osobou ovládanou stejnou osobou jako banka
nebo jinou osobou s úzkým propojením s bankou ve smyslu § 4 odst. 6 BankZ, jakož i ve vztahu
k ekonomicky spjaté skupině osob, v níž je aspoň jedna osoba takovou osobou s úzkým propojením
s bankou.
69
K tomu srov. ustanovení § 14 BankZ.
70
Výhláška ČNB č. 123/2007 Sb..
71
Banka musí zejména vytvořit příslušnou základnu vlastních vnitřních předpisů, stanovit metody
a postupy (s ohledem na svou velikost, povahu a složitost vykonávaných činností) zaměřené na sledování
rizika likvidity, stanovit strukturu aktiv a pasiv, jakož i usilovat o diverzifikaci a stabilizaci svých finančních
zdrojů, a to jednak zavedením strategie pro získávání nových nebo udržování stávajících finančních
zdrojů a jednak podporováním schopnosti včas a za přiměřené ceny zpeněžit svá aktiva. Dále
je povinností banky též vytvářet a udržovat (jako nedílnou součást celkového vnitřního kontrolního
systému banky) efektivní systém vnitřní kontroly pro řízení likvidity.
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Ve výjimečných případech je dále Česká národní banka oprávněna sama
stanovit příslušné bance závazné ukazatele k zabezpečení její likvidity72
a následně po bance vynucovat jejich dodrţování.
S pravidly řízení likvidity dále úzce souvisí i problematika povinných
minimálních rezerv, jejichţ výši stanovuje Česká národní banka73 svým
opatřením publikovaným ve Věstníku České národní banky.
Kromě výše uvedeného jsou zákonem o bankách a na něj navazujícími
právními předpisy stanovena i další pravidla obezřetného bankovního podnikání.
Banky jsou tak v obecné rovině zejména povinny provádět obchody způsobem,
který nepoškozuje zájmy vkladatelů z hlediska návratnosti jejich vkladů a který
taktéţ neohroţuje stabilitu bankovního systému. Smlouvy, které by banka
(v rozporu s tímto pravidlem) uzavřela za nápadně nevýhodných podmínek pro
banku, jsou postiţeny sankcí neplatnosti.
Bance je taktéţ zakázáno uzavírat smlouvy s osobami majícími k bance
zvláštní vztah,74 které by vzhledem ke své povaze, účelu nebo riziku nebyly
prováděny s ostatními klienty banky. O poskytnutí úvěru nebo o zajištění
závazku těchto osob rozhoduje statutární orgán banky.
Specificky je upravena i oblast obchodování s cennými papíry. Bankám
v této souvislosti vyplývá ze zákona o bankách zejména povinnost provádět
obchody s cennými papíry a obchody s právy spojenými s cennými papíry nebo
odvozenými od cenných papírů na vlastní účet nebo ze svého majetku pouze
za pro banku nejvýhodnějších podmínek (tj. zejména za nejvýhodnější cenu),
které reálně lze s vynaloţením odborné péče dosáhnout.75 Dále jsou banky
omezovány i při nabývání některých druhů aktiv a při poskytování úvěrů nebo
zajištění v souvislosti s obchody s cennými papíry realizovanými mezi určitými
osobami majícími k bance blízký vztah.
Banky, působící současně v oblasti komerčního a investičního
bankovnictví jsou navíc povinny zajistit (ve svém organizačním, kontrolním,
řídícím systému a dalšími opatřeními) oddělení svých úvěrových a investičních
obchodů (tzv. systém „čínských zdí“).
V souvislosti s regulací obezřetného bankovního podnikání je taktéţ
nutné zdůraznit význam oblasti posuzování aktiv (zejména pohledávek z úvěrů)

72

Například poměr rychle likvidních aktiv vůči krátkodobým pasivům.
Česká národní banka tak stanovuje bankám minimální výši likvidních prostředků, které jsou povinny
u ní ukládat.
74
Za osoby, které mají k bance zvláštní vztah, se považují zejména členové statutárního orgánu
a vedoucí zaměstnanci banky, členové dozorčí rady banky, osoby ovládající banku, osoby
s kvalifikovanou účastí na těchto osobách a členové vedení těchto osob, osoby blízké členům
statutárního orgánu, dozorčí rady, vedoucím zaměstnancům banky a osobám ovládajícím banku,
členové bankovní rady České národní banky a další. K tomu srov. výčet osob se zvláštním vztahem
k bance uvedený v § 19 BankZ.
75
Vynaložení odborné péče přitom banka prokazuje zákonem stanoveným způsobem. K tomu srov.
§ 19 BankZ.
73
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banky a vytváření příslušných opravných poloţek k daným aktivům. 76 Tento
proces je obvykle označován termínem kategorizace pohledávek. V průběhu
tohoto procesu banka podle stanovených pravidel zkoumá, zda došlo ke sníţení
rozvahové hodnoty jednotlivých pohledávek nebo portfolia většího mnoţství
stejnorodých pohledávek. Následně banka kategorizuje konkrétní aktiva (přesná
pravidla jsou značně komplexní a členitější) v podstatě podle existence či doby
prodlení (obvykle se zaplacením jistiny, příslušenství nebo s plněním jiné neţ
platební povinnosti) na straně dluţníka.
Schéma č. 2: Kategorizace pohledávek
Pohledávky banky

standardní pohledávky

nestandardní pohledávky

sledované pohledávky

pochybné pohledávky
ztrátové pohledávky

Pohledávky bez selhání
dluţníka

Pohledávky se selháním
dluţníka
Zdroj: vlastní schéma

Banka si samostatně určí způsob, jak stanoví ztráty ze znevýhodněných
pohledávek. Má přitom na výběr z několika moţných způsobů. Banka tak můţe
pohledávku (či její část odpovídající ztrátě ze znehodnocení) odepsat nebo
vytvořit k pohledávce na tuto ztrátu opravnou poloţku. Banka, která si vybrala
metodu koeficientů ke stanovení ztráty ze znevýhodněné pohledávky, vytváří
povinně opravné poloţky77 k jednotlivým sledovaným a ohroţeným
pohledávkám, a to způsobem blíţe stanoveným Českou národní bankou.78
V odůvodněných případech je banka povinna tvořit i opravní poloţky vyšší.
Přiměřenost vytvořených opravných poloţek posuzuje banka alespoň jednou
za čtvrt roku.
Kategorizace pohledávek úzce souvisí zejména s problematikou
provádění bankovních úvěrových obchodů (viz dále).
76

Pro tyto činnosti jsou dle stávající terminologie též jako kategorizace a ocenění vybraných expozic
investičního portfolia. K tomu srov. § 194 – 205 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb..
77
Tvorba opravných položek spočívá ve vyrovnání rozvahové hodnoty příslušné pohledávky na její
nominální hodnotu, přičemž se tak děje na úkor zisku banky. Za určitých podmínek mohou vytvořené
opravní položky banky snížit dotyčné bance základ daně z příjmů právnických osob.
78
K tomu srov. opět vyhlášku ČNB č. 123/2007 Sb..
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V neposlední řadě plní banka celou řadu informačních povinností,
a to jak vůči České národní bance (například povinnosti vztahující se k evidenci
smluv či předávání celé řad účetních, statistický i dalších výkazů), 79 tak vůči
veřejnosti (například uveřejňovat základní údaje o sobě, o sloţení akcionářů,
o své činnosti a finanční situaci, o plnění pravidel obezřetného podnikání, jakoţ
i některé další související zejména s povinností seznamovat své potencionální
a stávající klienty s podmínkami, za kterých poskytují své bankovní produkty
a podobně).
1.4. Bankovní systémy a jejich uspořádání
Všechny moderní trţní ekonomiky potřebují pro svůj plynulý
a bezproblémový chod efektivně fungující bankovní systém. Je to dáno zejména
skutečností, ţe banky plní celou řadu významných funkcí a jejich úloha
v ekonomice je tak v mnoha směrech nezastupitelná. V bankovní teorii jsou
obvykle80 funkce bank členěny do čtyř oblastí, a to konkrétně na (i) nabídku
přístupu k platebnímu a zúčtovacímu mechanizmu, (ii) alokace zdrojů,
(iii) řízení rizika a v neposlední řadě téţ (iv) zpracování informací
a monitorování dluţníků.81
Nutno ovšem podotknout, ţe názory ekonomické teorie a praxe na místo
bank v ekonomickém systému nejsou zcela jednotné, a to i navzdory
dlouholetému intenzivnímu výzkumu, který byl zaměřený především na vliv
bankovního sektoru na ekonomiku, na její efektivnost, na alokaci kapitálu
a na řadu další faktorů.82
V posledních desetiletích navíc proţívá finanční sektor (tedy i oblast
bankovního podnikání) výrazné strukturální změny, které jsou důsledkem
globálního ekonomického a politického vývoje. Tyto probíhající procesy
se projevují zejména konsolidací finančního sektoru, konvergencí v produktové
oblasti a změnami v charakteru konkurence. 83
Důsledkem konsolidace finančního trhu (tj. integrace finančních zdrojů
a investic do velkých finančních společností) dochází k poklesu počtu
společností na finančních trzích a k růstu průměrné bilanční sumy společnosti.
Struktura finančních společností se tak transformuje z podoby relativně malých,
79

K tomu srov. především opatření České národní banky č. 2/2008, o předkládání výkazů bankami
a pobočkami zahraničních bank České národní bance, publikované ve Věstníku České národní banky,
a ve vztahu k předávání informací o konsolidačním celku viz též vyhlášku ČNB č. 123/2007Sb..
80
V dostupné odborné literatuře se je ovšem možné setkat i s klasifikacemi využívajícími odlišná
diferenciační kriteria. Za standardní základní funkce banky tak někteří autoři považují (i) finanční
zprostředkování, (ii) emisi bezhotovostních peněz a (iii) provádění bezhotovostního platebního styku.
K tomu srov. REVENDA, Zbyněk, et al. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4. vydání. Praha: Management
Press, 2005. s. 118.
81
POLOUČEK, Stanislav, et al. Bankovnictví. 1. Vydání. Praha: C.H. Beck, 2006. s. 14.
82
Tamtéž.
83
Viz KAŠPAROVSKÁ, Vlasta, et al. Řízení obchodních bank: vybrané kapitoly. 1. vydání. Praha: C.H. Beck,
2006. s. 13.
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produktově specializovaných a vlastnicky oddělených společností (jakými jsou
například banky, pojišťovny, fondy a jiné) do podoby finančních a bankovních
holdingů. Dochází tak k majetkovému a řídícímu propojení dříve samostatných
subjektů.
Tlaky na zvyšování efektivnosti bankovního podnikání dále vedou (jako
součást konsolidačního procesu na bankovním trhu) k transformaci bankovní
pobočkové sítě. To je způsobené zejména skutečností, ţe obecně
(a to i v současné době) převaţují univerzální stacionární prodejní sítě,
ve kterých se klient většinou stává součástí jednolité skupiny, které je určena
tomu odpovídající nabídka bankovních produktů. Rozsáhlá univerzální
pobočková síť přitom v řadě případů nevykazuje dostatečnou produktivitu
a je obvykle také zatíţena vysokým podílem fixních nákladů. Dochází proto
k transformaci bankovní pobočkové sítě ve struktuře nabídky a v oblasti
organizace a řízení obchodně provozních procesů.84
Mezi další významné strukturální změny finančního sektoru patří
v posledních letech i trend směřující ke konvergenci v produktové oblasti
(tj. ke spojování bankovních produktů a sluţeb s produkty a sluţbami jiných
finančních zprostředkovatelů a se sluţbami nefinančního charakteru). Mizí tak
původní striktní produktová specializace finančních zprostředkovatelů
a pozvolně se stírají rozdíly mezi finančními sluţbami poskytovanými
jednotlivými typy finančních zprostředkovatelů. 85
Banky se tak stávají i poskytovateli sluţeb nebankovního charakteru,
přičemţ tyto přidané produkty a sluţby mohou být prodávány v návaznosti
na bankovní produkty nebo i samostatně. 86
Současně s těmito procesy se mění i charakter konkurence mezi subjekty
poskytujícími bankovní sluţby. Banky po dlouhou dobu podnikaly v relativně
nekonkurenčním prostředí. Poslední dekády minulého století jiţ ovšem byly
charakteristické nejen výraznými deregulačními a privatizačními změnami, ale
i nástupem nových informačních a telekomunikačních technologií. Bankovní trh
se tak mění na trh globální.
Tento vývoj je patrný i na území České republiky. Jiţ v roce 2000 řídily
banky kontrolované zahraničním kapitálem a pobočky zahraničních bank
přibliţně 70 % celkového kapitálu bankovního sektoru. Dle zprávy České
národní banky o bankovním dohledu za rok 2001 vzrostl v následujícím roce
(v důsledku dokončení privatizace Komerční banky) přímý i nepřímý podíl aktiv
pod zahraniční kontrolou na 94,2 %. Koncem roku 2005 pak měl stát podíl
pouze ve dvou bankách, a to konkrétně v České exportní bance (specializující
se na podporu vývozu a financování českých investic v zahraničí)
84

KAŠPAROVSKÁ, Vlasta, et al. Řízení obchodních bank: vybrané kapitoly. 1. vydání. Praha: C.H. Beck,
2006. s. 13.
85
Tamtéž, s. 14.
86
Banka může například společně s modelem financování koupě nemovitostí s využitím bankovního
úvěru nabízet i zprostředkování nabídky nemovitostí a převod dané nemovitosti do vlastnictví klienta.
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a v Českomoravské záruční a rozvojové bance (zaměřené na podporu malého
a středního podnikání).87
Bankovní trh se změnil na trh s převahou nabídky (tj. trh klientů), pro
který je charakteristická zejména relativně vyšší dostupnost bankovních
produktů, jejich široká nabídka a růst informovanosti i vzdělanosti klientů.
Důleţitým faktorem konkurence se tak stává jednak cena a jednak přidaná
hodnota pro klienta. Jelikoţ má cenová konkurence své omezené hranice,
soustřeďují se banky raději na budování stabilních vztahů s klienty a na tvorbu
hodnoty pro své klienty. Dochází tak k intelektualizaci bankovního podnikání,
neboť informace o trhu, schopnost jejich správného vyuţití a s tím související
znalosti a dovednosti bankovních pracovníků se pro klienta stávají významným
faktorem při volbě mezi více bankami. 88
Konkrétní způsob uspořádání bankovního systému je v kaţdé jednotlivé
zemi určen primárně povahou a rozvinutostí jejího stávajícího ekonomického
systému. K dalším faktorům ovlivňujícím způsob fungování bankovního
systému pak patří zejména rozvinutost finančního trhu, způsob regulace bank,
tradice, historický vývoj, stabilita a směnitelnost měny či případné členství země
v nadnárodních strukturách. 89
Bankovní systémy různých zemí tak mohou být v závislosti na působení
těchto faktorů uspořádány na různých principech.
Obecně lze říci, ţe bankovní systém je v kaţdé jednotlivé zemi tvořen
centrální bankou, souhrnem bank působícími v této zemi, jejich vzájemnými
vztahy a rovněţ jejími vztahy k okolí (tj. k podnikovému sektoru, domácnostem,
státu a zahraničí). 90
Při klasifikaci bankovních systémů se za rozhodující hledisko a základní
diferenciační kritérium nejčastěji povaţuje buď to, zda v daném systému
existuje centrální banka se svými makroekonomickými funkcemi (podle toho
se rozlišují jednostupňové a dvojstupňové bankovní systémy) nebo taktéţ míra
institucionálního oddělení investičního a komerčního bankovnictví (a z toho
vyplývající dělení bankovních systémů na univerzální a oddělené).91
V současné době jsou bankovní systémy ve všech vyspělých zemích
zaloţeny výlučně na dvoustupňovém principu s univerzálním (nebo k němu
tendujícím) charakterem. Tento systém se vyznačuje institucionálním oddělením
87

MEJSTŘÍK, Michal; PEČENÁ, Magda; TEPLÝ, Petr. Základní principy bankovnictví. 1. vydání. Praha:
Karolinum, 2008. s. 58.
88
KAŠPAROVSKÁ, Vlasta, et al. Řízení obchodních bank: vybrané kapitoly. 1. vydání. Praha: C.H. Beck,
2006. s. 15-16.
89
DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. vydání. Praha: Linde, 2005. s. 108.
90
REVENDA, Zbyněk, et al. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4. vydání. Praha: Management Press, 2005.
s. 118.
91
Někteří autoři navíc rozlišují i tzv. smíšený model, v němž sice existuje určité rozlišení komerčního
a investičního bankovnictví, nicméně jejich vzájemné hranice nejsou tak výrazné jako u odděleného
systému (komerční banka například může plně a výlučně vlastnit dceřinou společnost provádějící
investiční obchody). K tomu srov. REVENDA, Zbyněk, et al. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4. vydání.
Praha: Management Press, 2005. s. 118.
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makroekonomické funkce, kterou zabezpečuje centrální banka krajiny,
a mikroekonomické funkce, která je přenechána komerčním bankám. Činnost
centrální banky je zaměřená především na zabezpečení měnové stability,
zatímco komerční banky provádějí svou činnost obvykle na ziskovém
principu.92
Dvojstupňovým bankovním systémům historicky předcházely systémy
jednostupňové. Základ jednostupňového bankového systému tvoří komerční
banky, které jsou oprávněny provádět veškeré bankovní činnosti, a to například
i včetně emise bankovek. Tento systém se označuje jako jednostupňový právě
z důvodu, ţe v něm neexistuje institucionálně oddělená centrální banka, která
by plnila standardní makroekonomické funkce.
V návaznosti na výše uvedené ovšem nutno podotknout, ţe všechny
varianty jednočlenného bankovního systému jsou pro moderní ekonomické
systémy neaplikovatelné a lze je povaţovat za historicky překonanou formu
uspořádaní bankovního sektoru.93
Další tradiční dělení rozlišuje banky podle okruhu klientely, na kterou
se zaměřují. Jednak jde o maloobchodní nebo také retailové banky, 94 které
se specializují na poskytování sluţeb malým klientům, zejména fyzickým
osobám, a proto obvykle vytvářejí hustou síť lokálních poboček a obchodních
zastoupení, aby (ve snaze o podchycení co moţná největší časti úspor
domácností) vyšly svým klientům maximálně vstříc. Naopak, banky poskytující
sluţby velkoobchodního bankovnictví, neboli wholesalové banky, 95 se zaměřují
na velkou podnikovou klientelu a pro jejich činnost je typické, ţe si stanovují
(jak pro oblast vkladů, tak i pro poskytování úvěrů) určitý nemalý spodní limit
na objem transakce. Některé banky se navíc mohou specializovat
i na poskytování sluţeb klientům z určitého hospodářského sektoru. Tak
rozeznáváme například průmyslové, zahraničněobchodní nebo zemědělské
banky. 96
Podle rozsahu oprávnění jednotlivých bank k provádění bankovních
obchodů a podle (tomu odpovídajících) vazeb mezi investičním a komerčním
bankovnictvím moţno dále členit bankovní systémy na univerzální a oddělené
(tj. specializované).
Specifickým rysem odděleného (specializovaného) bankového systému
je institucionální oddělení komerčního a investičního bankovnictví. To můţe být
buď následkem ustálených zvyklostí a tradic (jak je tomu například ve Velké
92

REVENDA, Zbyněk, et al. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4. vydání. Praha: Management Press, 2005.
s. 119.
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K tomu srov. DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. vydání. Praha: Linde, 2005. s. 110;
nebo REVENDA, Zbyněk, et al. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4. vydání. Praha: Management Press,
2005. s. 119.
94
Z anglického termínu „retail banking“ obvykle užívaného pro označení maloobchodní bankovnictví.
95
Z anglického termínu „wholesale banking“, označujícího obvykle velkoobchodní bankovnictví.
96
BAKEŠ, Milan; KARFÍKOVÁ, Marie; KOTÁB, Petr, MARKOVÁ, Hana, et al. Finanční právo. 5. vydání.
Praha: C.H. Beck, 2009. s. 475.
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Británii) nebo toto oddělení můţe vyplývat z legislativní úpravy bankovního
sektoru v dané krajině (příkladem mohou být Spojené státy americké).
Nutným předpokladem existence a fungování odděleného bankovního
systému je jasné vymezení komerčního a investičního bankovnictví. Na rozdíl
od pojmu komerční bankovnictví, který se obvykle definuje jako bankovní
činnost zaměřená především na přijímání depozit, poskytování úvěrů
a zprostředkování platebního styku, není chápání investičního bankovnictví
v této souvislosti jednotné. V zásadě existují dvě základní pojetí investičního
bankovnictví.
První z nich víceméně zuţuje investiční bankovnictví na otázku
majetkových účastí. Komerční banky tak sice nesmějí vlastnit majetkové účasti
(tj. zejména akcie) jiných obchodních společností, ale jinak jim je v zásadě
povoleno provádět veškeré bankovní činnosti (kromě emise peněz), a to včetně
obchodů s cennými papíry. 97
Druhý přístup vymezuje investiční bankovnictví šíř a zahrnuje do něj
i obchody s cennými papíry, a to včetně emisních obchodů, úschovy a správy
cenných papírů. Komerčním bankám je tedy zakázáno nejenom vlastnit
majetkové cenné papíry, ale v zásadě s nimi i obchodovat.98
V obecné rovině ale lze říci, ţe vývoj v zemích majících oddělený
bankovní systém směřuje spíše k opuštění striktního rozlišování komerčního
a investičního bankovnictví a k zavedení systému univerzálního bankovnictví
(často při zachování určitých pozitivních prvků odděleného systému).
V důsledku této tendence se jiţ v současné době systém odděleného
bankovnictví (ve své původní podobě) nevyskytuje v ţádné vyspělé zemi. 99
Moderní rozvinuté ekonomiky jednoznačně preferují univerzální
bankovní systém. Ten je zaloţen na tom, ţe vedle centrální banky plnící své
specifické úkoly (tj. zejména péče o cenovou stabilitu a realizace výhradního
práva emise bankovek a mincí), působí v rámci bankovního systému i řada
univerzálních bank, které mohou provádět prakticky veškeré bankovní činnosti
(s určitými výjimkami). 100 Pro univerzální bankovní systém je tedy typické,
ţe banky mohou poskytovat jak klasické produkty komerčního bankovnictví
(tj. zejména přijímání vkladů, poskytování úvěrů a zprostředkování platebního
styku, tak i produkty investičního bankovnictví (tj. zejména obchody s cennými
papíry, emisní obchody, majetkovou správu aktiv nebo fúze a akvizice). 101
Univerzální bankovní systém poskytuje v porovnání se systémem
odděleného bankovnictví řadu výhod, a to jak bankám, tak i jejích klientům.
97

Tento model byl zaveden například v třicátých letech minulého století v Belgii.
Tento model byl v minulosti typický pro angloamerickou oblast. V čisté podobě byl například zaveden
ve Spojených státech amerických známým Glass-Steagalovým zákonem.
99
A to včetně Spojených států amerických, Velké Británie a Japonska, které někdy ještě stále bývají
uváděny jako příklady tohoto systému.
100
Tyto univerzální banky zejména nemají právo emise bankovek.
101
REVENDA, Zbyněk, et al. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4. vydání. Praha: Management Press,
2005. s. 119.
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Předně umoţňuje klientovi získat veškeré bankovní produkty od jedné banky,
coţ mu šetří čas i náklady. 102 Univerzální banka dále obvykle lépe zná své
klienty a můţe jim tak nabídnout své produkty za výhodnějších podmínek.
Taktéţ je pro banku snadnější prodat nový produkt stávajícímu klientovi, neţ
se snaţit pro tento produkt získat nové klienty. V neposlední řadě dává bance
oprávnění poskytovat prakticky veškeré bankovní produkty moţnost více
diverzifikovat svou činnost, coţ můţe výrazně posílit stabilitu banky i stabilitu
bankovního systému. 103
Na druhou stranu jsou s fungováním univerzálního bankovního systému
obvykle spojovány i některé problémy. Ty vyplývají především ze skutečnosti,
ţe současné poskytování produktů komerčního i investičního bankovnictví
potencionálně umoţňuje bance vyuţívat informací získaných o klientovi při
poskytování sluţeb komerčního bankovnictví taktéţ v rámci své investiční
činnosti na kapitálovém trhu. Banky tak (oproti jiným subjektům působícím
na kapitálovém trhu) získávají značnou informační výhodu.
Na konkurenční prostředí navíc negativně působí i obvyklá oligopolní
struktura univerzálního bankovnictví. Velké bankovní skupiny tak v sobě
koncentrují značnou ekonomickou moc, která můţe mít i jisté politické aspekty.
Tyto banky jsou proto obvykle v případě výskytu závaţných problémů výrazně
dotovány ze strany státu, jelikoţ jejich případný krach by měl krajně negativní
dopady na ekonomiku země. 104 Z tohoto důvodu se s nimi často spojuje
i označení „too big to fail“ (tj. příliš velké na pád).
Velké bankovní skupiny mají navíc tendenci k nadměrnému růstu
provozních nákladů, jejichţ sledování a sniţování je více neţ komplikované. 105
Příčiny výše uvedených problému ovšem lze řešit i v rámci univerzálního
bankovního systému, jelikoţ vyplývají (s výjimkou prvního) spíše z velikosti
bank neţ z celkového uspořádání bankovního sektoru.
Univerzální bankovní systém ale nevylučuje ani určitou specializaci
některých bank, ať jiţ učiněnou na základě jejich vlastního rozhodnutí
či na základě zvláštní právní úpravy. Nejčastěji takto bývá vyčleňováno
bankovnictví
specializované
na poskytování
úvěrů
souvisejících
106
s nemovitostmi,
a to konkrétně hypoteční bankovnictví a stavební spoření.
Speciální právní úprava těchto institucí je zaměřená zejména na vymezení
okruhu obchodů, které mohou stavební spořitelny a hypoteční banky realizovat,
přičemţ je zde kladen důraz především na sníţení jejich rizikovosti, na ochranu
102

Pro univerzální bankovní systém je navíc typická hustá pobočková síť bank, která klientovi
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vkladů klientů banky a na vytváření předpokladů pro stabilitu tohoto segmentu
bankovního trhu.
Na principu univerzálního bankovního systému je zaloţena i stávající
právní úprava bankovního podnikání v rámci Evropské unie107 a rovněţ
i současný český bankovní systém. 108
1.5. Struktura českého bankovního systému
Bankovnictví má v Českých zemích poměrně dlouhou tradici. Jiţ
od počátku 19. století začínají v Praze působit první banky, z nichţ lze uvést
například Českou spořitelnu (zaloţena v roce 1824), filiálku rakouské National
Bank (působící zde od roku 1847), Ţivnostenskou banku (zaloţenou v roce
1868) a dále také celou řadu v této době zaloţených bankovních domů. Rozvoj
českého bankovního sektoru, který byl z velké částí umoţněn i značně
liberálními předpisy upravujícími zakládání bank, ale bohuţel netrval dlouho
a ukončil ho burzovní krach z roku 1873. Ten nejenţe výrazně dopadl na burzu
ve Vídni, ale v důsledku těsného propojení tehdejší habsburské monarchie
se téměř okamţitě projevil i na praţském peněţním a kapitálovém trhu. Dopady
této krize byly navíc v Českých zemích ještě citelnější109 neţ v samotném
Rakousku, a proto nepřekvapuje, ţe se je podařilo ustát jen kapitálově
nejsilnějším ústavům. K výraznějšímu návratu důvěry v uvěrový systém
a k rozvoji samostatného podnikání (tj. k nezbytnému předpokladu ozdravení
českého bankovnictví) dochází aţ v poslední dekádě 19. století. V porovnání
s ostatními evropskými zeměmi se tak rozvoj českého bankovního sektoru mírně
opozdil. 110
Následně se aţ do konce první světové války vyvíjelo české bankovnictví
relativně úspěšně a i kdyţ měli některé banky menší či větší problémy, celková
stabilita bankovního systému nebyla ohroţena.
Výrazným milníkem ve vývoji tuzemského bankovního sektoru byl vznik
samostatné Československé republiky v roce 1918, který byl (mimo jiné)
doprovázen zřízením centrální banky, 111 měnovou odlukou a s tím souvisejícím
budováním měny nového státu. V okamţiku vzniku samostatného státu u nás
bylo evidováno 301 komerčních bank. Tento počet se v následujících letech
107

Na základě jednotné bankovní licence tak mohou banky s příslušnou licencí provozovat svou činnost
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109
Dle historických údajů bylo v letech 1873 až 1883 založeno šest bank, zatímco devadesát devět
bankovních domů zkrachovalo. Nově zakládané banky navíc po dlouhou dobu (tj. v rozmezí let 1873
až 1898) nebyly národnostně české banky.
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Národní banka Československá zahájila svou činnost od 1. dubna 1926. Lze ji charakterizovat jako
akciovou společnost s povahou veřejného ústavu, která získala na patnáct let výhradní právo vydávat
v Československé republice bankovky, a to při povinnosti udržovat kurz koruny k plnohodnotným zlatým
měnám na úrovni posledních dvou let. Po právní stránce byl pro její fungování rozhodující zejména
zákon č. 347/1920 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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výrazně sníţil v důsledku jednak ekonomických krizí (zejména v letech 1922
aţ 1923 a 1929 aţ 1933) a jednak fúzemi a akvizicemi v období konjunktury
druhé poloviny dvacátých let minulého století. V roce 1938 existovalo
v Českých zemích přibliţně 120 bank a bankovních domů, mezi kterými měly
výraznou váhu veřejnoprávní ústavy a lidové peněţnictví. Výsadní postavení
si na bankovním trhu dlouhodobě udrţovala Ţivnobanka. Obecně tedy lze
shrnout, ţe v předválečném Československu byl peněţní i kapitálový trh (stejně
jako bankovní i nebankovní sektor) na úrovni ostatních vyspělých trţních
ekonomik.112
V následném období okupace byl kapitál většiny českých bank převeden
pod kontrolu německých vlastníků a tam, kde to nebylo z různých důvodů
moţné, bylo přikročeno k násilné likvidaci. Počet bank se tak podstatným
způsobem sníţil.
Tato tendence pokračovala i po skončení druhé světové války s tím,
ţe dekrety prezidenta ze dne 24. října 1945 došlo ke znárodnění akciových bank
a soukromých pojišťoven. V oblasti centrálního bankovnictví byla nejprve
zákonem č. 38/1948 Sb. zřízena Národní banky Československá, která byla
posléze v roce 1950 nahrazena na základě zákona č. 31/1950 Sb. nově zaloţenou
Státní bankou československou. Jednalo se o zásadní koncepční změnu, jelikoţ
tak banka pozbyla nezávislost ústřední měnové instituce a její činnost byla
nadále určována vládou. S výjimkou zdravotní a škodní pojišťovny byly dále
zrušeny i všechny nebankovní finanční instituce.
Striktní specializace jednotlivých bank přetrvávala v České republice
(resp. v Československé federativní republice) aţ do počátku roku 1990.
Probíhající politicko-ekonomické změny se ale nutně odrazily i v sektoru
bankovnictví. První základní předpoklady pro fungování dvoustupňového
bankovního systému, tedy systému běţně fungujícímu v ekonomicky vyspělých
zemích, byly vytvořeny přijetím zákona č. 130/1989 Sb. o Státní bance
československé a zákona č. 158/1989 Sb., o bankách a spořitelnách (oba nabyly
účinnost ke dni 1. ledna 1990). Právní úpravu českého bankovnictví následně
více přiblíţil k úpravě běţné a charakteristické pro bankoví systém rozvinutých
zemí zákon č. 21/1992 Sb., o bankách (nabyl účinnosti dne 1. února 1992). Jsou
v něm patrné zejména tendence k univerzalizaci bank a ostatních finančních
institucí i snaha začleňovat všechny depozitní instituce do jedné skupiny. 113
Období po roce 1990 je charakterizováno počátečním dynamickým
nárůstem počtu bank a následným úbytkem činných bank od druhé poloviny
devadesátých let.114 Ke konci března 2011 tvořilo bankovní soustavu České
republiky 42 bank a poboček zahraničních bank. V současné době je české
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bankovnictví vysoce koncentrováno a většina kapitálu bank je v rukou
zahraničních subjektů.115
Stávající český bankovní systém lze povaţovat za dvojstupňový systém
univerzálního bankovnictví, ve kterém působí řada specializovaných bank
a který je dále doplněn spořitelními a úvěrními druţstvy. 116
Základní sloţkou tuzemského bankovního systému jsou univerzální
banky, které se obvykle člení dle velikosti podle výše bilanční sumy. Dále jsou
samostatně vyčleňovány zejména pobočky zahraničních bank a stavební
spořitelny. To znamená, ţe český bankovní systém se skládá jednak z (i) velkých
bank s bilanční sumou nad 100 mld. Kč (zejména Česká spořitelna,
Československá obchodní banka, a Komerční banka), které mají v důsledku
svého téměř dvoutřetinového podílu na celkové bilanční sumě bankovního
sektoru rozhodující postavení, a dále z (ii) bank střední velikosti s bilanční
sumou mezi 15 aţ 100 mld. Kč (například Citybank, GE Capital Bank, Česká
exportní banka a jiné), (iii) malých bank s bilanční sumou pod
15 mld. Kč (například J&T banka, PPF banka, eBanka a jiné), (iv) poboček
zahraničních bank (například ING bank, Deutsche Bank či Commerzbank)
a v neposlední řadě i ze (iv) stavebních spořitelen (například Českomoravská
stavební spořitelna, Stavební spořitelna České spořitelny, Všeobecná stavební
spořitelna Komerční banky).117
Klasické členění na banky a spořitelny, kdy spořitelny byly vnímány jako
depozitní finanční instituce soustřeďující se zejména na přijímání vkladů
od fyzických osob (tj. zejména drobných střadatelů) a na poskytování drobných
(zejména spotřebitelských) úvěrů fyzickým osobám, které jinak svá aktiva
umisťují u jiných bank ve formě vkladů, jiţ tak v současné době nemá v České
republice opodstatnění. Bankovní předpisy nikterak nerozlišují (s výjimkou
stavebních spořitelen) mezi bankou a spořitelnou, přičemţ banky, v jejichţ
názvu se nachází slovo spořitelna, nejsou nijak povinny poskytovat své sluţby
jen fyzickým osobám. 118
Podle zákona o bankách mohou jak termín „banka“, tak i termín
„spořitelna“ (včetně jejich cizojazyčných překladů a odvozenin) pouţívat ve své
obchodní firmě pouze osoby oprávněné působit jako banka. Na rozdíl od jiných
finančních institucí se zde jedná pouze o právo (nikoli povinnost) pouţívat toto
pojmenování.
Ani ve vztahu k českému bankovnímu systému nelze opomenout třídění
bank na banky poskytující produkty komerčního (obchodního) bankovnictví
(tj. zejména sluţby zaloţené na přijímání vkladů, poskytování úvěrů, vedení účtů
zprostředkování platebního styku) a na banky poskytující sluţby investičního
115
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bankovnictví (tj. zejména sluţby související s majetkovými cennými papíry,
zprostředkováním investic a investičním poradenství).119 Za komerční banky lze
z tohoto hlediska označit všechny subjekty, které mají podle zákona o bankách
oprávnění působit jako banka. Pokud se banka navíc hodlá zabývat i sluţbami
investičního bankovnictví, které jsou dle stávající právní úpravy vesměs
povaţované za investiční sluţby dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
je nutné, aby byla k poskytování těchto sluţeb vybavena příslušným typem
podnikatelského oprávnění, a to konkrétně povolením působit jako obchodník
s cennými papíry. 120 Z hlediska platného práva ale není bankám zakazováno, aby
zároveň provozovaly sluţby investičního i komerčního bankovnictví, coţ také
většina bank působících v České republice činí. 121
Specifickým druhem bank jsou stavební spořitelny. Jsou
to specializované banky (tj. plně se na ně vztahuje zákon o bankách), jejichţ
okruh činnosti je blíţe vymezen zákonem č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření
a státní podpoře, ve znění pozdějších předpisů.122 Stavební spořitelny tak
ze zákona mohou jen (i) přijímat vklady od účastníků stavebního spoření
(tj. fyzických i právnických osob), (ii) poskytovat úvěry účastníkům stavebního
spoření, (iii) poskytovat příspěvky (státní podporu) fyzickým osobám, které jsou
účastníky stavebního řízení a (iv) provozovat některé další činnosti vymezené
zákonem o stavebním spoření a státní podpoře.123
Kromě stavebních spořitelen, jejichţ specializace vyplývá přímo z platné
právní úpravy, působí na českém bankovním trhu i další specializované banky,
které se dobrovolně specializují pouze na určitý druh bankovní činnosti.
Za zvláštní druh specializovaných bank bývají obvykle povaţovány
hypoteční banky. Jedná se o banky, jejichţ činnost se plně řídí zákonem
o bankách a které se do větší či menší míry zaměřují na poskytování hypotečních
úvěrů a vydávání hypotečních zástavních listů. Pod termínem hypoteční zástavní
list lze rozumět dluhopis, který takto musí být označen ve svém názvu a jehoţ
jmenovitá hodnota i poměrný výnos (úrok) jsou plně kryty pohledávkami
emitující banky z tzv. řádného krytí a tzv. náhradního krytí. Za řádné krytí se
povaţují pohledávky banky z hypotečních úvěrů [tj. úvěrů plně zajištěných
zástavním právem k nemovitosti (i rozestavěné) nacházející se na území České
republiky, členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský
hospodářský prostor], jejichţ výše nepřesahuje 70 procent z obvyklé ceny
zastavené nemovitosti (určené hypoteční bankou). Náhradním krytím můţe být
hotovost, státní dluhopisy České republiky, cenné papíry vydávané Českou
národní bankou, státní dluhopisy nebo cenné papíry vydávané státy tvořícími
119
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Evropský hospodářský prostor, jejich centrálními bankami nebo Evropskou
centrální bankou a rovněţ některé vklady hypoteční banky. 124 Celková výše
náhradního krytí poskytovaného jedním emitentem nesmí ve svém součtu
přesáhnout částku odpovídající 10 procentům jmenovité hodnoty hypotečních
zástavních listů (v oběhu) vydaných tímto emitentem. 125
Mezi specializované banky dále patří například Českomoravská záruční
a rozvojová banka nebo Česká exportní banka.
Činnost Českomoravské záruční a rozvojové banky (zaloţené na počátku
roku 1992) je zaměřená především na podporu malých a středních podniků
prostřednictvím poskytování cenově zvýhodněných záruk za úvěry poskytnuté
komerčními bankami. Kromě toho je tato banka rovněţ zprostředkovatelem řady
státních programů určených na podporu malého a středního podnikání.
Hlavním posláním České exportní banky (zaloţené v roce 1994)
se naproti tomu stala podpora vývozu českých výrobků, která je uskutečňována
prostřednictvím poskytování státem zvýhodněného (zejména z hlediska doby
splatnosti úvěru a výše úrokových sazeb) financování.
Součástí bankovního systému byla do roku 31. srpna 2001 i Konsolidační
banka. Hlavním důvodem jejího vzniku byla potřeba řešit problémy bankovního
sektoru, které souvisely s přechodem z centrálně plánované ekonomiky
na ekonomiku trţní. Postupně se však rozsah jejích kompetencí rozšiřoval a tato
instituce začala být vyuţívána i pro řešení nově vznikajících problémů, a to jak
v bankovním sektoru, tak i mimo něj. Konsolidační banka (původně zaloţená
v roce 1991 Ministerstvem financí Československé federativní republiky jako
státní peněţní ústav) byla bankou podle zákona o bankách, i kdyţ s určitými
specifiky odůvodněnými její právní formou, odlišnou od obvyklé akciové
společnosti. Tato banka nevytvářela pobočkovou síť a za její závazky ručil
ze zákona stát.126
Do českého bankovního systému se dále řadí i spořitelní a úvěrní
druţstva, jejichţ činnost blíţe upravuje zejména zákon č. 87/1995
Sb., o spořitelních a úvěrních druţstvech, ve znění pozdějších předpisů. 127 Tyto
finanční instituce (označované téţ termínem druţstevní záloţny) nejsou bankami
a nepodléhají tak reţimu zákona o bankách. Jsou však oprávněny provádět
některé činnosti, které jinak obvykle mohou být vykonávány pouze bankami.
Druţstevní záloţny jsou právnické osoby ve formě druţstva, jsou budovány
na členském principu a jejich členy mohou být fyzické i právnické osoby.
Druţstevní záloţny musí mít alespoň třicet členů, výše jejich zapisovaného
124
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základního kapitálu musí být minimálně 500 000 Kč a jejich kapitál (splacený
před podáním ţádosti o povolení vzniku a podnikání) nesmí činit méně neţ
35 miliónů Kč.128
Druţstevní záloţny jsou oprávněny poskytovat svým členům pouze
sluţby výslovně uvedené zákonem. Mohou tak zejména (třebaţe nejsou
bankami) přijímat vklady od svých členů nebo jim poskytovat úvěry, finanční
leasing a určité peněţní sluţby, jako je například platební styk, zúčtování,
vydávání a správa platebních prostředků (tj. zejména platebních karet) nebo
ručení za půjčky a úvěry členů. Druţstevní záloţny jsou dále oprávněny
poskytovat svým členům i některé nepeněţní sluţby (například pronájem
bezpečnostních schránek) a navzájem si druţstevní záloţny mohou (za účelem
zajištění své hlavní činnosti) poskytovat úvěry a přijímat vklady. Rovněţ mohou
ukládat vklady u bank a poboček zahraničních bank, přijímat od nich úvěry,
obchodovat s devizami a některými finančními deriváty, jakoţ i s vybranými
cennými papíry. 129
Pro úplnost nutno dodat, ţe zcela stranou výše uvedeného členění
bankovního sektoru stojí Česká národní banka, jejíţ postavení a činnost
je upravena samostatným zákonem, a to konkrétně zákonem č. 6/1993 Sb.,
o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů (tj. nevztahuje
se na ni zákon o bankách v rozsahu, v jakém je závazný pro jiné banky). Činnost
České národní banky totiţ na rozdíl od jiných bank sleduje zcela odlišné cíle
(tj. zejména péči o měnovou a cenovou stabilitu a od roku 2006 v souvislosti
se zrušením Komise pro cenné papíry i dohled nad finančním trhem), při jejichţ
plnění nemůţe být hlavním kritériem ziskovost realizovaných operací. 130
2. Charakteristika a systematizace bankovních obchodů
2.1. Obecná charakteristika bankovních obchodů
V rámci své podnikatelské činnosti nabízejí banky klientům širokou
paletu produktů, které se neustále rozvíjejí a různým způsobem modifikují.
Z tohoto důvodu je obecnou charakteristiku a systematiku bankovních obchodů
moţné provést jen s určitými obtíţemi.
Bankovní obchody navíc nejsou v současné době v českém právním řádu
legálně vymezeny. Termín „obchody“ sice uţívá obchodní zákoník, ale činí tak
při úpravě obchodního zastoupení, a to v souvislosti s označením smluv či
skupiny smluv, k jejichţ uzavírání ve prospěch zastoupeného se obchodní
128

Tento kapitál musí být po celou dobu existence družstevní záložny udržován alespoň v této minimální
výši a může být tvořen (vedle základního kapitálu) též například nerozděleným ziskem minulých let,
podřízeným dluhem, rezervním fondem a podobně.
129
BAKEŠ, Milan; KARFÍKOVÁ, Marie; KOTÁB, Petr, MARKOVÁ, Hana, et al. Finanční právo. 5. vydání.
Praha: C.H. Beck, 2009. s. 57-58.
130
Tamtéž, s. 477.
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zástupce zavazuje vyvíjet činnost nebo které se obchodní zástupce zavazuje
jménem zastoupeného a na jeho účet sjednávat a uzavírat.131
V obecné rovině lze bankovní obchody vymezit jako souhrn smluv
uzavíraných bankami při jejich podnikatelské činnosti a na základě těchto smluv
vznikajících závazkových právních vztahů. Toto pojetí bankovních obchodů
za jejich specifický rys povaţuje skutečnost, ţe určité smlouvy a závazkové
právní vztahy jsou z historického hlediska typické právě pro podnikatelskou
činnost bank, jsou uzavírány především bankami a za určitých podmínek
je mohou uzavírat pouze osoby, kterým byla udělena bankovní licence. Dále
jsou takto vymezené bankovní obchody charakteristické tím, ţe z nich bance
vţdy vyplývá povinnost poskytnout druhé straně určité (ve smlouvě blíţe
specifikované) bankovní sluţby, 132 jejichţ provádění je obvykle podrobně
upraveno zvláštní právním předpisem. 133
Rámcové vymezení bankovních obchodů lze nalézt především v zákoně
o bankách. 134 Ten výslovně umoţňuje bankám především vykonávat činnosti
spočívající v (i) přijímání vkladů od veřejnosti, či (ii) poskytování úvěrů,
přičemţ jim dále jim umoţňuje zejména (iii) investovat do cenných papírů
na vlastní účet, (iv) poskytovat finanční pronájem, (v) provádět platební styk
a zúčtování, (vi) vydávat a spravovat platební prostředky, 135 (vii) poskytovat
záruky, (viii) otevírat akreditivy, (ix) obstarávat inkasa, (x) poskytovat investiční
sluţby, (xi) vykonávat funkce depozitáře, (xii) poskytovat bankovní informace,
(xii) obchodovat na vlastní i cizí účet s devizovými hodnotami a se zlatem, jakoţ
i provádět některé další činnosti a činnosti související s výše uvedeným. 136
Toto vymezení bankovních obchodů navíc i implicitně vymezuje okruh
smluv, které je banka při jejich realizaci obvykle oprávněna uzavírat. Převáţně
se jedná o smlouvy upravené v obchodním zákoníku, a to jednak o smlouvy
upravené jako smluvní typy a jednak o smlouvy nepojmenované.137 Ty lze dále
dělit podle toho, zda alespoň jednou smluvní stranou musí být banka (jak je
tomu například u smlouvy o běţném účtu či u smlouvy o vkladovém účtu), nebo
zda tyto závazkové právní vztahy mohou vznikat i mezi subjekty, jimţ nebyla
udělena bankovní licence a které v České republice nejsou oprávněny
provozovat bankovní činnost. Banka můţe dále uzavírat i smlouvy upravené

131

PLÍVA, Stanislav; ELEK, Štefan; LIŠKA, Petr, et al. Bankovní obchody. 1. vydání. Praha: ASPI-Wolters
Kluwer, 2009. s. 22.
132
Může se jednat například o vedení účtů, plnění závazků klienta, aktivity související s cennými papíry
a podobně.
133
PLÍVA, Stanislav; ELEK, Štefan; LIŠKA, Petr, et al. Bankovní obchody. 1. vydání. Praha: ASPI-Wolters
Kluwer, 2009. s. 22.
134
Viz např. ustanovení § 1 odst. 1 a odst. 3 BankZ.
135
Může se jednat například o platební karty a cestovní šeky.
136
PLÍVA, Stanislav; ELEK, Štefan; LIŠKA, Petr, et al. Bankovní obchody. 1. vydání. Praha: ASPI-Wolters
Kluwer, 2009. s. 22-23.
137
Ve smyslu ustanovení § 269 odst. 2 ObchZ.
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občanským zákoníkem, 138 a to zejména v případě, ţe příslušné bankovní
obchody jsou uzavírány s fyzickými osobami a zároveň se nejedná o vztahy,
které se obligatorně řídí obchodním zákoníkem. 139
Podle relevantní soukromoprávní právní úpravy tak lze bankovní
obchody rozčlenit na bankovní obchody v reţimu obchodního zákoníku
a bankovní obchody v reţimu občanského zákoníku.140
Klienty bank tak mohou být zásadně všechny fyzické a právnické
141
osoby,
čehoţ důsledkem je vnitřní členění produktů bank na produkty
poskytované klientům, kteří jsou podnikatelé a na produkty zaměřené především
na nepodnikatele (tj. spotřebitele). Rozdíly mezi těmito dvěma kategoriemi
se projevují zejména v podmínkách, za kterých banky tyto bankovní obchody
realizují. Spotřebitelé dále téţ ze zákona poţívají větší míru ochrany.
Jak jiţ bylo výše uvedeno, banky při své podnikatelské činnosti vstupují
do značného mnoţství právních vztahů a uzavírají celou řadu smluv. Tyto
smlouvy mají převáţně charakter tzv. smluv adhezních. 142 Pro tyto smlouvy
je typické, ţe banka jednostranně (s určitými výjimkami) 143 stanovuje podmínky,
za kterých lze tyto bankovní obchody realizovat, přičemţ moţnost uváţení druhé
smluvní strany (tj. klienta) se omezuje na výběr ze dvou variant, a to konkrétně
zda na tyto podmínky přistoupit, nebo od uzavření smlouvy upustit. Z těchto
důvodů jsou k uzavírání smluv o bankovních obchodech často uţívány smluvní
formuláře. 144
Banky navíc převáţnou většinu smluv o bankovních obchodech uzavírají
s odkazem na jimi vydávané podmínky. Tyto podmínky mají povahu
obchodních podmínek ve smyslu obchodního zákoníku 145 a představují způsob
nepřímého smluvního ujednání. Obecně je lze charakterizovat jako pravidla
vymezující práva a povinnosti smluvních stran, která jsou pro konkrétní smluvní
strany závazná proto, ţe tyto strany projevily shodnou vůli se těmito
138

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“
nebo „OZ“).
139
Aplikace obchodního zákoníku je nutná zejména při uzavírání smlouvy o vkladu, smlouvy o pronájmu
bezpečností schránky, úplatných smluv týkajících se cenných papírů, a podobně. K tomu srov. zejména
ustanovení § 261 obchodního zákoníku.
140
K tomu srov. PLÍVA, Stanislav; ELEK, Štefan; LIŠKA, Petr, et al. Bankovní obchody. 1. vydání. Praha:
ASPI-Wolters Kluwer, 2009. s. 22-24.
141
To neplatí, pokud zákon výslovně opravňuje k uzavírání některých bankovních obchodů pouze
vymezený okruh osob nebo naopak určitým osobám zakazuje vstupovat do stanovených obchodních
transakcí.
142
Ani termín adhezní smlouva není v současné době legislativně vymezen, a to i navzdory skutečnosti,
že jej zcela běžně užívá občanský i obchodní zákoník. V obecné rovině lze pod tímto termínem rozumět
smlouvu, která je uzavírána na základě podmínek fixně stanovených jednou smluvní stranou. Druhá
strana tak obvykle nemá žádnou možnost konkrétní podmínky měnit nebo upravovat a může se pouze
rozhodnout, zda takto stanovené podmínky akceptuje nebo nikoliv.
143
Odchylky od běžného postupu mají obvykle svůj původ zejména v povaze, velikosti či významu klienta
nebo v povaze obchodní transakce a podobně.
144
K tomu srov. § 273 odst. 2 ObchZ.
145
K tomu srov. § 273 ObchZ.
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podmínkami řídit. V této souvislosti nutno zdůraznit, ţe tyto bankovní podmínky
nemají povahu právního předpisu a bez příslušného odkazu ve smlouvě nejsou
pro strany nijak závazné. Základní funkcí obchodních podmínek je usnadnit
proces uzavírání bankovních obchodů, celý tento proces urychlit a sníţit tak
s tím související náklady banky.
Od obchodních podmínek vydávaných jednotlivými bankami je nutno
odlišovat všeobecné obchodní podmínky, které obchodní zákoník vymezuje jako
obchodní podmínky vypracované odbornou nebo zájmovou organizací, jakou
je například Česká národní banka. 146 Praktický dopad má toto rozlišování
zejména v souvislosti s procesem, jakým se tyto podmínky stávají součástí
konkrétní smlouvy. V případě všeobecných obchodních podmínek (ve smyslu
obchodního zákoníku) se předpokládá, ţe tyto podmínky jsou v příslušné oblasti
podnikání dostatečně známé, a tak postačuje k tomu, aby se staly součástí
konkrétní smlouvy, ţe na ně strany v této smlouvě výslovně odkáţou. Na rozdíl
od toho se u obchodních podmínek vydávaných bankami vyţaduje vedle tohoto
výslovného odkazu (učiněného ve smlouvě) i splnění další podmínky.
A to, ţe jsou tyto obchodní podmínky stranám uzavírajícím smlouvu známé,
anebo ţe jde o obchodní podmínky přiloţené ke smlouvě. 147
2.2. Bankovní tajemství
Při své podnikatelské činnosti shromaţďují banky velké mnoţství
důvěrných informací o majetkových a finančních poměrech svých stávajících
i potencionálních klientů. V jejich zájmu je proto nutné zabezpečit, aby tyto
informace byly přiměřeně chráněny a nebyly přístupny nepovolaným osobám.
Tato ochrana údajů o klientovi je předmětem bankovního tajemství. 148
Zákon o bankách149 ukládá všem zaměstnancům banky a členům jejích
orgánů povinnost zachovávat mlčenlivost o sluţebních věcech dotýkajících
se zájmů banky a jejích klientů.150 Tato povinnost trvá i po skončení obchodního
vztahu mezi bankou a klientem či pracovněprávního nebo jiného obdobného
146

Obchodní podmínky vydávané bankami mají podle obchodního zákoníku povahu jiných obchodních
podmínek, zpravidla označovaných jako obchodní podmínky podnikové. To ovšem nebrání
(a je to v praxi běžné), aby banky užívaly v názvu těchto svých obchodních podmínek přívlastek
všeobecné. Tento přístup obvykle banky obhajují tím, že takto pro svou potřebu odlišují své všeobecné
podmínky (tj. podmínky, za kterých realizují příslušné bankovní obchody s většinou svých klientů) od
podmínek speciálních, které jsou individuálně stanoveny s přihlédnutím k požadavkům a potřebám
některých (zejména významných) klientů banky. To ovšem nic nemění na skutečnosti, že i když jsou tyto
podmínky nazvány jako všeobecné obchodní podmínky, nemají povahu všeobecných obchodných
podmínek ve smyslu obchodního zákoníku. K tomu srov. § 273 odst. 1 BankZ.
147
Blíže ke charakteristice bankovních obchodů viz PLÍVA, Stanislav; ELEK, Štefan; LIŠKA, Petr,
et al. Bankovní obchody. 1. vydání. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2009. s. 22-36.
148
Viz BAKEŠ, Milan; KARFÍKOVÁ, Marie; KOTÁB, Petr, MARKOVÁ, Hana, et al. Finanční právo. 5. vydání.
Praha: C.H. Beck, 2009. s. 276.
149
Viz zejména ustanovení § 38 a násl. BankZ.
150
Viz BAKEŠ, Milan; KARFÍKOVÁ, Marie; KOTÁB, Petr, MARKOVÁ, Hana, et al. Finanční právo. 5. vydání.
Praha: C.H. Beck, 2009. s. 498.
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vztahu těchto osob k bance a vztahuje se na všechny bankovní obchody
a na všechny peněţní sluţby banky, včetně stavů na účtech a depozit.151
Zákon o bankách institut bankovního tajemství výslovně nevymezuje.152
Dle převaţujícího názoru právní vědy153 lze podstatu a obsah bankovního
tajemství rozdělit do dvou hlavních sloţek. Jedná se jednak o povinnost banky
a jejích pracovníků zachovávat mlčenlivost a neposkytovat třetím osobám ţádné
informace o klientovi a jeho obchodech s bankou, a tomu na druhé straně
odpovídá právo uvedených osob odmítnout podat jakékoliv informace
o klientovi a jeho obchodních aktivitách.
Bankovní tajemství ale neplatí zcela absolutně a existují z něho dva
hlavní okruhy výjimek. V první řadě můţe klient svou banku povinnosti
zachovávat bankovní tajemství zprostit (tj. udělit jí souhlas s poskytováním jinak
důvěrných informací o své osobě a o bankovních operacích, jichţ se účastní).
Navíc můţe banka (za podmínek blíţe stanovených zákonem o bankách154)
sdělit informace chráněné bankovním tajemstvím třetí osobě i bez souhlasu
klienta. Jedná se zejména o prolomení bankovního tajemství ve prospěch
činnosti orgánů bankovního dohledu, orgánů činných v trestním řízení, orgánů
sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven, správců daně, úřadů práce a téţ
pro účely občanského soudního řízení nebo pro účely provedení exekuce. 155
Banka je dále za účelem výkonu rozhodnutí nebo daňové exekuce povinna sdělit
oprávněné osobě bankovní spojení (tedy číslo účtu a bankovní identifikační kód)
svého klienta a údaje umoţňující identifikaci majitele účtu. Stejnou povinnost
mají banky i ve vztahu k osobě, která v důsledku vlastní chybné dispozice
prokazatelně utrpěla škodu a která se bez poskytnutí poţadovaných údajů156
nemůţe úspěšně domáhat svého práva na vydání bezdůvodného obohacení. 157
Za porušení bankovního tajemství se rovněţ nepovaţuje oznámení banky
o podezření, ţe byl spáchán trestný čin nebo přestupek. 158
Bez ohledu na povinnosti vyplývající z institutu bankovního tajemství
jsou banky (stejně jako i další osoby) povinny poskytovat Ministerstvu financí
(i bez jeho podnětu či vyţádání) informace o tzv. podezřelých obchodech,159

151

Viz ustanovení § 38 odst. 1 BankZ.
PLÍVA, Stanislav; ELEK, Štefan; LIŠKA, Petr, et al. Bankovní obchody. 1. vydání. Praha: ASPI-Wolters
Kluwer, 2009. s. 11.
153
K tomu srov. DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. vydání. Praha: Linde, 2005. s. 276.
154
Viz např. ustanovení § 38 odst. 2, 3, 4, 6, 7, 10 a 11 a ustanovení § 38b BankZ.
155
Bance v tomto případě náleží úhrada věcných nákladů spojených se sdělením údajů soudu nebo
soudnímu exekutorovi.
156
Za sdělení těchto údajů rovněž náleží bance úhrada věcných nákladů.
157
BAKEŠ, Milan; KARFÍKOVÁ, Marie; KOTÁB, Petr, MARKOVÁ, Hana, et al. Finanční právo. 5. vydání.
Praha: C.H. Beck, 2009. s. 499.
158
Toto oznámení musí být učiněno státnímu zástupci, policejnímu nebo jinému příslušnému orgánu.
159
Tato povinnost bank je upravena především v zákoně č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu, ve znění pozdějších předpisů.
152
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a to zejména společně s uvedením všech dostupných údajů umoţňujících
identifikaci jejich účastníků. 160
Za podezřelý obchod se pro tyto účely povaţuje kaţdá obchodní
transakce uskutečněná za okolností, které vyvolávají podezření ze snahy
o legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo podezření, ţe uţité prostředky jsou
určeny k financování terorizmu. Banka je povinna upozornit Ministerstvo
financí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti dnů od zjištění
podezřelého obchodu. Vyţadují-li to okolnosti konkrétního případu, je banka
povinna učinit oznámení o podezřelém obchodu u Ministerstva financí
neprodleně po zjištění podezřelého obchodu.161
Pokud hrozí, ţe by bezodkladným splněním příkazu klienta mohlo být
zmařeno nebo podstatně ztíţeno zajištění výnosu, můţe banka splnit tento příkaz
týkající se podezřelého obchodu nejdříve po 24 hodinách od přijetí oznámení
o podezřelém obchodu Ministerstvem financí. Jestliţe si kvůli komplexnosti
nebo sloţitosti případu vyţaduje prověření podezřelého obchodu delší dobu,
můţe Ministerstvo financí bance uloţit, aby majetek, který má být předmětem
daného obchodu zajistila nebo splnění příkazu dále odloţila, a to nejdéle
na dobu 72 hodin. Pokud Ministerstvo financí do uplynutí této lhůty bance
nesdělí, ţe podalo trestní oznámení, banka daný příkaz provede. Bylo-li trestní
oznámení v této lhůtě podáno, banka provede tento příkaz jedině v případě,
ţe příslušný orgán činný v trestním řízení nerozhodne (nejpozději do tří
kalendářních dnů ode dne podání trestního oznámení) o odnětí nebo zajištění
předmětu podezřelého obchodu.162
Dále byla bankám v souvislosti s bojem proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorizmu pomocí bankovních transakcí uloţena celá řada
povinností. Nově jsou tak banky zejména povinny identifikovat klienta
(s výjimkou některých typů klientů a některých typů transakcí) vţdy při
podezřelém obchodu, uzavření smlouvy o účtu, vkladu na vkladní kníţce nebo
vkladním listu či sjednání jiné formy vkladu, uzavření smlouvy o nájmu
bezpečností schránky, smlouvy o úschově, výplatě zůstatku zrušeného vkladu
z vkladní kníţky na doručitele a v dalších případech. Banky taktéţ povinně
informují o uskutečnění kaţdého obchodu, jehoţ hodnota převyšuje částku 1000
EUR, a jsou povinny vţdy před uskutečněním jednotlivého obchodu v hodnotě
alespoň 15 000 EUR (a v některých dalších případech) provádět kontrolu svých
klientů. Tato kontrola spočívá především v získávání doplňujících informací
o účelu a zamýšlené povaze obchodu, zjišťování skutečného majitele,
přezkoumávání zdrojů peněţních prostředků a podobně.
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BAKEŠ, Milan; KARFÍKOVÁ, Marie; KOTÁB, Petr, MARKOVÁ, Hana, et al. Finanční právo. 5. vydání.
Praha: C.H. Beck, 2009. s. 500.
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BAKEŠ, Milan; KARFÍKOVÁ, Marie; KOTÁB, Petr, MARKOVÁ, Hana, et al. Finanční právo. 5. vydání.
Praha: C.H. Beck, 2009. s. 500-501.
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Tamtéž.
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Banka můţe sdělovat informace podléhající bankovnímu tajemství
i dalším osobám, které pro ni zajišťují nejrůznější činnosti spojené s její
existencí a obchodními aktivitami, pokud je zajištěno, ţe tyto osoby podléhají
(v důsledku smluvního ujednání s bankou nebo přímo ze zákona) stejné nebo
přísnější povinnosti mlčenlivosti jako banky a ţe sdělované údaje pouţijí jen
v rámci své činnosti vykonávané pro banku. 163
Všechny výše uvedené výjimky z povinnosti zachovávat bankovní
tajemství se vztahují rovněţ i na pobočky zahraničních bank působících
na území České republiky.
V neposlední řadě můţe banka za stanovených podmínek informovat jiné
banky, třetí osoby a veřejnost o porušení smlouvy klientem. Zákon o bankách
poskytuje tuto moţnost v případě, kdy se klient dostane do prodlení s peněţitým
plněním bance na dobu delší neţ 60 dnů nebo poruší své povinnosti (smluvně
sjednané nebo vyplývající ze zákona) vůči bance. Daný klient se můţe pokusit
zamezit uplatnění tohoto práva tím, ţe nejpozději do 30 dnů od porušení svých
povinností vůči bance navrhne bance uzavření dohody o nápravě. Klient však
můţe (ze zákona) vyuţít této moţnosti pouze jednou v kalendářním roce a ani
tak banka není nikterak povinna na tuto dohodu přistoupit. 164 Pokud v této lhůtě
nebude dohoda uzavřena nebo pokud klient uzavřenou dohodu následné
nedodrţí, můţe banka bez dalšího zveřejnit název klienta a označení porušené
povinnosti. 165
Banky a pobočky zahraničních bank se dále mohou (v rámci plnění
povinností postupovat při výkonu své podnikatelské činnosti obezřetně)
vzájemně informovat například o bankovním spojení, o identifikačních údajích
o majitelích účtů a o skutečnostech vypovídajících o bonitě a důvěryhodnosti
jejich klientů. Banky si tak o svých klientech vytvářejí informační systém,166
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BAKEŠ, Milan; KARFÍKOVÁ, Marie; KOTÁB, Petr, MARKOVÁ, Hana, et al. Finanční právo. 5. vydání.
Praha: C.H. Beck, 2009. s. 499.
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Viz ustanovení § 38 odst. 4 BankZ.
165
K tomu srov. DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. vydání. Praha: Linde, 2005. s. 279.
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Dle stávající právní úpravy si banky mohou vytvářet tento informační systém samy mezi sebou nebo
prostřednictvím právnické osoby, která není bankou, avšak za předpokladu, že majetkovou účast na této
právnické osobě budou mít jen banky. Získané údaje musí být chráněny před zneužitím a zachovávány
v tajnosti. Po vzoru zahraničních států (kde podobné osoby nesou název „credit bureau“) zahájil dne
10. června 2002 činnost Bankovní registr klientských informací, jehož provozovatelem je právnická
osoba nazvána Czech Banking Credit Breau, a.s. (CBCB). Jedná se o českou akciovou společnost, jejímiž
akcionáři jsou největší tuzemské banky. Ke klíčovým prvkům tohoto úvěrového registru zejména patří,
že jeho účastníky mohou být všechny banky, které aktivně působí na českém trhu a nejsou v nucené
správě či likvidaci. Informační báze tohoto registru je tvořena pozitivními i negativními informacemi
o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů, kterými jsou pouze nepodnikající fyzické osoby
(přesněji řečeno fyzické osoby, jejichž závazek vůči bance nemá přímou souvislost s jejich případnou
podnikatelskou aktivitou). Úvěrový registr obsahuje pouze informace o kreditních operacích a kromě
pohledu na současný stav umožňuje i zpětné zobrazení hodnot za poslední čtyři roky. (viz např.
www.cbcb.cz). Výměna informací s nebankovními subjekty je možná v zásadě jen na základě svolení
klienta.
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který mohou vyuţívat například v rámci procesu rozhodování o poskytnutí
úvěru fyzickým nebo právnickým osobám. 167
Ve vztahu k příslušnému úvěrovému registru má klient právo seznámit
se s informacemi, které jsou o něm vedeny a právo na pořízení výpisu z registru
(tomuto právu odpovídá povinnost klienta uhradit s tím spojené věcné
náklady).168
Obdobnou databázi o úvěrových závazcích klientů bank a poboček
zahraničních bank vytváří od roku 2002 i Česká národní banka. Tato informační
databáze nese název Centrální registr úvěrů.169 Do této databáze mají přístup
všechny banky a pobočky zahraničních bank, přičemţ k údajům z Centrálního
registru úvěrů, které se týkají klienta jiné banky nebo pobočky zahraniční banky,
jsou tyto osoby povinny přistupovat tak, jako by šlo o údaje o jejich vlastních
klientech. I zde má klient právo seznámit se s informacemi, které jsou o něm
v registru vedeny a právo na pořízení (za úhradu věcných nákladů) výpisu
z databáze
Banky poskytují údaje o svých klientech, které jsou jinak předmětem
bankovního tajemství (a to i bez jejich souhlasu), taktéţ v souvislosti se svým
podnikáním na území jiného státu, pokud právní řád tohoto státu bankám
takovou povinnost (přímo či nepřímo) ukládá. 170
2.3. Rizika bankovních obchodů
S kaţdou obchodní aktivitou je nutně spojena i určitá míra nejistoty.
Banky navíc své obchody uzavírají zejména na finančním trhu, kde jsou
vystaveny poměrné tvrdému konkurenčnímu boji s jinými bankami a ostatními
nebankovními subjekty.
Činnost bank tak ohroţuje celá řada faktorů, které mohou výrazným
způsobem ovlivnit bezpečnost a stabilitu banky. Tyto faktory jsou v bankovní
terminologii označovány pojmem „riziko“. 171 Banky tato rizika monitorují
a řídí, a to s cílem sníţit nebo eliminovat jejich negativní dopad na činnost
banky. Komplexnost rizik se projevuje i v jejich samotné klasifikaci, která
167

BAKEŠ, Milan; KARFÍKOVÁ, Marie; KOTÁB, Petr, MARKOVÁ, Hana, et al. Finanční právo. 5. vydání.
Praha: C.H. Beck, 2009. s. 499.
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BAKEŠ, Milan; KARFÍKOVÁ, Marie; KOTÁB, Petr, MARKOVÁ, Hana, et al. Finanční právo. 5. vydání.
Praha: C.H. Beck, 2009. s. 500.
169
V současné době jsou v Centrálním registru úvěrů shromažďovány pouze údaje o úvěrových závazcích
fyzických osob – podnikatelů a všech právnických osob (kromě bank a poboček zahraničních bank).
Obsah tohoto registru tvoří údaje, které banky a pobočky zahraničních bank povinně sdělují Česká
národní bance.
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DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. vydání. Praha: Linde, 2005. s. 279 – 280.
171
Obecně se termínem riziko rozumí nebezpečí vzniku škody, poškození, ztráty či zničení. Na rozdíl
od nejistoty lze u rizika k budoucím situacím přiřadit pravděpodobnost výskytu. V ekonomii a financích
je proto pojem riziko používán na označení nejednoznačného průběhu určitých ekonomických
či finančních procesů a jejich výsledků. K tomu POLOUČEK, Stanislav, et al. Bankovnictví. 1. Vydání.
Praha: C.H. Beck, 2006. s. 282.

- 38 -

je v jednotlivých studiích, výzkumných pracích, publikacích, stejně jako
v různých ekonomických a finančních teoriích velmi různorodá. Členění druhů
rizik jsou taktéţ velice různorodá i v jednotlivých zemích, coţ se odráţí
v odlišných systémech regulace, dohledu a posuzování rizik. 172
Pro český bankovní systém je obvyklé zejména členění rizik na trţní
riziko, operační riziko a riziko likvidity. Kromě toho mohou dále činnost bank
nepříznivě ovlivňovat například i změny pravidel regulátorem (regulatorní
riziko), riziko ztráty dobrého jména a mnohá další. 173
Úvěrové riziko lze v obecné rovině definovat jako nejistotu o tom, zda
dluţník uhradí bance svůj dluh řádně a včas. Velikost tohoto rizika je pak
určena několika faktory, mezi které patří zejména výše dluhu a ochota
či schopnost dluţníka splnit tento závazek.174
Podle faktorů, kterými je úvěrové riziko vyvoláno, ho lze členit
na systematické úvěrové riziko a nesystematické uvěrové riziko. Hlavní rozdíl
je spatřován především v tom, ţe systematické úvěrové riziko spočívá
v nejistotě o tom, zda v budoucnu nastanou výrazné makroekonomické změny,
které negativně ovlivní určité průmyslové odvětví, určitou oblast nebo určitý
stát. Z pohledu banky je toto riziko nutné zohlednit zejména při poskytování
úvěrů klientům podnikajícím v jednom odvětví nebo pocházejícím z jedné
oblasti či země. Naproti tomu, nesystematické úvěrové riziko se plně vztahuje
na konkrétního klienta banky.
Podle povahy řízení úvěrového rizika lze dále rozlišovat inherentní riziko
produktu a riziko nesplnění závazku protistranou.
Inherentní riziko produktu tvoří souhrn jednotlivých rizik, která jsou
příslušnému produktu ze své podstaty vlastní. Do této kategorie lze zařadit
jednak přímé úvěrové riziko (spočívající v nejistotě, zda bude konkrétní
závazek splněn řádně a včas) a jednak riziko zajištění (spočívající v nejistotě
související s moţnostmi banky domoci se realizace zajištění, jakoţ i v nejistotě
o současné a budoucí hodnotě instrumentů tvořících toto zajištění).
Pojmem riziko nesplnění závazku protistranou se posléze označuje
souhrn rizik, která se (v širších souvislostech) vztahují k osobě dluţníka. Sem
patří zejména vypořádací riziko (vztahující se k nejistotě, zda bude dluţník
z objektivních důvodů schopen splnit svůj závazek), riziko země (spočívající
v nejistotě, zda budou subjekty z určité země schopny v budoucnu plnit své
závazky), riziko transferu (vztahující se zejména na úvěry poskytnuté subjektů
z jiných států a spočívající v tom, ţe předpisy onoho jiného státu mohou
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výrazně omezit moţnost provádět platby do zahraničí) a riziko koncentrace,
které spočívá v nebezpečí nedostatečné diverzifikace bankovního portfolia. 175
Banky usilují o řízení úvěrového rizika zejména tak, ţe před uzavřením
příslušné smlouvy a následně i po celou dobu trvání právního vztahu důsledně
prověřují bonitu svých klientů. Dále se banky snaţí pokud moţno co nejlépe
svou pohledávku zajistit a velký důraz je kladen i na vhodnou diverzifikaci
produktů, ke kterým se úvěrové riziko váţe. V neposlední řadě lze toto riziko
řídit i prostřednictvím pojištění úvěrového rizika.
Dalším významným rizikem, se kterým se banka při své podnikatelské
činnosti potýká, je trţní riziko, které je tvořeno komplexem rizik úzce
souvisejících s vývojem trţních cen na finančních trzích a s dopady těchto změn
na aktiva či pasiva banky. Toto riziko lze vnitřně členit na (i) úrokové riziko,
(ii) měnové riziko, (iii) komoditní riziko a (iv) akciové riziko.
V obecné rovině lze shrnout, ţe úrokové riziko spočívá především
v nejistotě o vývoji úrokových sazeb, měnové riziko lze stručně popsat jako
nejistotu o tom, jak se budou nadále vyvíjet kurzy měn aktiv, které jsou v jiné
neţ domácí měně a komoditní riziko spočívá zejména v nejistotě o budoucích
cenách komodit.
U akciového rizika lze dále rozlišovat mezi specifickým akciovým
rizikem (vztahujícím se ke konkrétní akcií, a tedy souvisejícím s hospodářskou
situací konkrétní akciové společnosti, jejíţ akcie má banka k dispozici)
a akciovým rizikem systémovým (vztahujícím se k vývoji akciového trhu jako
celku).
Mezi rizika v bankovním podnikání dále patří téţ operační neboli
provozní riziko. To tvoří komplex rizik vztahujících se k nepřiměřenosti nebo
selhání vnitřních procesů banky, lidského faktoru nebo k působení vnějších
faktorů. Toto riziko můţe souviset s nedbalostním způsobením škody bance
jejími zaměstnanci nebo s přerušením obchodování v důsledku vad
na technologických systémech pouţívaných bankou a výpadky infrastruktury,
jakoţ i se záměrným a úmyslným jednáním pracovníků banky (sledujícím
obvykle vlastní prospěch) a poškozujícím její zájmy, dále také můţe spočívat
v negativných následcích působení vyšší moci celospolečenského významu (vis
major) či v povinnosti vznášet právní sankci za porušení právních předpisů.
Podle toho, na který z těchto výše uvedených aspektů operačního rizika
je kladen důraz, lze jej dále členit na (i) riziko procesů, (ii) riziko systémů,
(iii) riziko lidského faktoru, (iv) riziko vnější události a (v) riziko právní.
Rozsah operačního rizika je tedy poměrně široký, coţ se odráţí
i v existenci celé řady opatření, které mohou banky při řízení tohoto rizika
vyuţívat. V první řadě se jedná o standardní metody řízení podniku, mezi které
patří zejména pravidelná vnitřní kontrola prováděná útvarem vnitřního auditu,
přesné vymezení náplně činnosti všech pracovníků banky (včetně stanovení
175
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pravomocí, odpovědností a podpisových práv), vhodné motivování pracovníků
banky, jakoţ i jejich školení a prověřování. Ke sníţení operačního rizika dále
přispívá důkladná analýza všech bankou vyuţívaných informačních systémů,
jejich pravidelné prověřování a tvorba vlastních finančních rezerv. Právní riziko
lze omezovat také důslednějším vyuţíváním sluţeb renomovaných advokátních
kanceláří, výraznější standardizací smluvních dokumentů a v neposlední řadě
téţ sledováním změn právní regulace a analýzou z toho pro banku vyplývajících
důsledků.
S důvěryhodností
konkrétní
banky
(a
v širším
hledisku
i s důvěryhodností bankovního systému) dále významným způsobem souvisí
likvidita banky. Riziko likvidity pak označuje potencionální vznik situace, kdy
banka není schopna dostát svým finančním závazkům v době, kdy se stanou
splatnými, nebo není schopna financovat svá aktiva. Rovněţ riziko likvidity lze
vnitřně členit, a to na riziko trţní likvidity a na riziko ztráty schopnosti dostát
aktuálně splatným závazkům.
Riziko trţní likvidity souvisí zejména s obchodovatelnými cennými
papíry a jeho podstata spočívá v nejistotě, zda bude banka schopna v určitém
čase proměnit tyto obchodovatelné cenné papíry na hotovost, a pokud ano, jak
vysoké transakční nákladky budou s touto operací spojeny.
Riziko ztráty schopnosti dostát aktuálně splatným závazkům pak nutí
banku, aby měla k dispozici takové mnoţství hotovosti a rychle likvidních
aktiv, které jí umoţní splnit své závazky řádně a včas.
Riziko likvidity je bankami nejčastěji řízeno prostřednictvím vkladů
u České národní banky a prostřednictvím otevřených pozic vůči jiným
institucím. Tímto způsobem by měl být zajištěn soulad mezi přílivem a odlivem
hotovosti a příslušná banka by tak měla mít zajištěno i krytí poptávky po
hotovosti ze strany klientů. Toto riziko omezuje i stanovení limitů omezujících
maximální výši částky, kterou banka klientovi vyplatí na počkání a bez nutnosti
ohlásit záměr výběru v předstihu.
V této souvislosti někteří autoři vyčleňují jako samostatnou kategorii
i riziko kapitálové neboli riziko nesolventnosti. To spočívá v tom, ţe trţní
hodnota závazků banky převýší trţní hodnotu veškerých jejích aktiv a banka
se tak stává nesolventní. Důraz je zde kladen na to, aby banka udrţovala
takovou přiměřenou výši vlastního kapitálu, která by tuto moţnost vyloučila,
přičemţ je akcentován rozdíl mezi solventností a likviditou, resp. likviditou
z dlouhodobého hlediska.176
Ne všechna rizika typická pro oblast bankovnictví ale lze beze zbytku
zařadit pod některé z výše uvedených rizik. Mezi tato ostatní rizika se řadí
především riziko strategické a riziko reputační.
Strategické riziko spočívá v riziku souvisejícím s nesprávným
obchodním záměrem, chybným marketingovým rozhodnutím a jiným
176

K tomu srov. DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. vydání. Praha: Linde, 2005. s. 201.

- 41 -

nesprávným rozhodnutím učiněným vrcholným vedením banky. Jeho podstatou
je tudíţ nejistota o tom, zda strategické řízení a tomu odpovídající rozhodnutí
managementu banky odpovídají poptávce na trhu, zda je s přihlédnutím
k povaze nabízeného produktu a vzhledem k existujícímu konkurenčnímu
prostředí vhodně zvolena cílová skupina, zda je správně zvolena struktura
pobočkové sítě a podobně.
S reputačním rizikem (tj. rizikem ztráty dobrého jména) se pak spojuje
nejistota toho, zda v budoucnu neutrpí pověst banky a její důvěryhodnost
v očích veřejnosti závaţnou újmu, a pokud ano, jak tato událost ovlivní
postavení banky v bankovním sektoru.
Rizika zařazovaná do kategorie ostatních rizik jsou bankou obtíţně
řiditelná. U strategického rizika je to dáno především skutečností,
ţe se projevuje na úrovní vrcholného vedení banky (jehoţ členové jsou
o správnosti své strategie jistě přesvědčeni) a můţe tak být řiditelné snad jen
ze strany akcionářů banky. Ti teoreticky mohou, pokud by vypozorovali
nevhodnost zvolené strategie, stávající management změnit. U reputačního
rizika se pak nejvíce projevuje nutnost zavedení komplexního systému řízení
rizik, jelikoţ adekvátní řízení tohoto rizika je především podmíněno zvládnutím
řízení všech druhů rizik. 177
2.4. Bankovní produkty a jejich systematizace
Banky provádějí většinu své podnikatelské činnosti na finančních trzích,
kde jsou vystaveny tvrdému konkurenčnímu boji s ostatními bankami a jinými
nebankovními subjekty. Za účelem maximalizace zisku jsou tak banky nuceny
přizpůsobovat se vývoji a trendům na těchto finančních trzích. V návaznosti
na to banky průběţně upravují své obchodní podmínky, za kterých uzavírají
se svými klienty bankovní obchody. Konkrétní podmínky, za kterých banky
tyto jednotlivé bankovní obchody realizují, společně s tomu odpovídajícími
nabízenými resp. prováděnými sluţbami banky, jsou někdy označovány jako
bankovní produkty. 178
Jednotlivé bankovní produkty se od sebe mohou navzájem značně lišit.
Je to způsobováno zejména tím, ţe tyto produkty jsou na finančních trzích
nabízeny poměrně velkým počtem subjektů, z nichţ se kaţdý snaţí získat

177

K problematice rizika v bankovním podnikání viz blíže in: BABOUČEK, Ivan, et al. Regulace činnosti
bank. 2. vydání. Praha: Bankovní institut, a.s., 2005. s. 91.
178
V této práci jsem termíny bankovní produkt a bankovní obchod užíval jako rovnocenné pojmy,
a to proto, že jednotlivé okolnosti mající vliv na provádění bankovních obchodů se nutně odrazí
i charakteristice konkrétního bankovního produktu, jehož základem je právě určitý bankovní obchod.
Užíváním temínu bankovní produkt se tak snažím akcentovat, že se zde jedná spíše o bankovní obchod
prováděný za určitých konkrétních podmínek (tj. např. hotovostní úvěr nabízený Českou spořitelnou) než
o obecnou právní úpravu tohoto bankovního obchodu (tj. např. typický závazkový právní vztah vzniklý
na základě smlouvy o úvěru).
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co moţná největší podíl na trhu, a to za pomoci zpravidla jedinečné obchodní
a marketingové strategie.
I přes některé výrazné odlišnosti ale lze vymezit společné relevantní rysy,
které jsou typické pro všechny bankovní produkty. Konkrétně se jedná o jejich
nemateriální charakter, dualismus a vzájemnou podmíněnost či propojenost.
Naprostou většinu bankovních produktů lze zařadit do sféry sluţeb
nemateriální povahy, jelikoţ jejich charakteristickým rysem je to, ţe pro
stanovení jejich hodnoty mají zcela zásadní význam nemateriální faktory, a to na
úkor vlivu materiální části.
S nemateriálním charakterem bankovních produktů úzce souvisejí jejich
tři významné vlastnosti. Jmenovitě se jedná o nemoţnost jejich skladování,
jejich abstraktnost a jejich nezpůsobilost být chráněn podle předpisů práva
duševního vlastnictví.
Jelikoţ bankovní produkty nelze skladovat, není ani moţné ţádné
předzásobení ze strany banky. Banka tak musí být kaţdodenně připravena
reagovat na poţadavky svých klientů, z čehoţ vyplývají poměrně velké nároky
na udrţování kapacitních moţností banky. Tyto nároky se následně projevují
relativně vysokým podílem fixních nákladů banky.
Bankovní produkty jsou rovněţ abstraktní. Klient je nemůţe vidět,
a proto je pro úspěch banky (projevující se prodejem co moţná nejvíce
bankovních produktů) zcela zásadní kvalitní reklamní a poradenská činnost,
která bance umoţní představit své produkty veřejnosti, jakoţ i vysvětlit jejich
přednosti a moţnosti vyuţití.
S nemateriální povahou bankovních produktů dále souvisí skutečnost,
ţe tyto produkty obvykle nelze patentově chránit. Všechny produkty nabízené na
bankovním trhu tak mohou konkurenční banky a některé nebankovní subjekty
rychle napodobit. Ţádná banka tak nemůţe spoléhat na dlouhodobější výhody
z toho, ţe by určitý produkt nabízela pouze ona.
Pro většinu peněţních činností (platební produkty nevyjímaje) je dále
charakteristický tzv. dualismus, jehoţ podstata spočívá v tom, ţe jednotlivé
produkty jsou spojením hodnotové a věcné stránky. Hodnotová stránka
bankovního produktu je měřená v peněţních jednotkách a dána jeho finančním
objemem. Na druhé straně, věcná stránka bankovního produktu je definována
jako výsledek působení personálních, technických a materiálních faktorů. Dělení
na věcnou a hodnotovou stránku obchodních produktů má praktický význam
zejména pro interní nákladové kalkulace. To vyplývá ze skutečnosti, ţe náklady
hodnotové sloţky daného produktu jsou závislé na konkrétní výši peněţní
částky, zatímco náklady související s věcnou stránkou bankovního produktu jsou
většinou na výši této peněţní částky nezávislé.
Významným rysem bankovních produktů je rovněţ jejich vzájemná
propojenost a podmíněnost. Ta na jedné straně vyplývá z vlastní podstaty
některých bankovních produktů, kdy jeden z nich pro své řádné fungování nutně
potřebuje existenci jiného produktu (např. provádění bezhotovostního platebního
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styku není moţné bez současného vedení běţných účtů příslušnou bankou).
Na druhé straně můţe ale tato podmíněnost spočívat i ve vědomém a záměrném
propojování některých produktů s cílem nabídnout klientům lepši sluţby.
Pro praktické fungování banky je vzájemná propojenost a podmíněnost
bankovních produktů důleţitá zejména ze dvou hledisek. A to předně pro
nutnost zohledňovat tento aspekt při volbě adekvátní struktury nabízených
produktů, jelikoţ některé produkty by se (i přes relativně výhodné podmínky)
nemusely setkat se zájmem ze strany klientů, pokud by současně s nimi nebyly
bankou nabízeny i některé související produkty. 179 Dále banky vyuţívají
vzájemnou propojenost a podmíněnost bankovních produktů i při stanovování
cen svých produktů. U bankovních produktů, u kterých existuje těsná
propojenost, můţe banka s cílem přilákat klienta nabízet určitý produkt za velmi
výhodných podmínek a současně stanovit u souvisejících produktů takové
podmínky, aby efekty z těchto produktů pokryly niţší výnos nebo ztrátu
ze zvýhodněného produktu.180 Tento přístup k nabízení produktů se označuje
termínem cross selling.
Banky nabízejí celou řadu různých bankovních produktů. Jejich
systematizace tak není, jak jiţ bylo výše uvedeno, jednoduchou záleţitostí a jak
v odborných publikacích, tak i v bankovní praxi se lze setkat s celou řadou
vzájemně se lišících přístupů k jejich členění. 181
Z praktického hlediska se můţe význam vymezení bankovních produktů
a jejich členění například v organizačním uspořádání banky, v účetním
zobrazení bankovních produktů nebo ve stanovení regulačního rámce pro
činnost bank.
Za klasický přístup k systematizaci bankovních produktů lze povaţovat
jejich členění dle odrazu v bilanci banky.
Schéma č. 3: Členění bankovních produktů dle odrazu v bilanci banky
Bankovní produkty

Aktivní bankovní produkty

Pasivní bankovní produkty

Neutrální bankovní produkty
Pramen: vlastní schéma

179

Například i relativně dobře úročený běžný účet nemusí přilákat klientelu, pokud k tomuto účtu
nebude banka nabízet současně i platební karty.
180
Banka může například nabízet provádění bezhotovostního platebního styku za zvýhodněných
podmínek, a to s cílem přilákat vklady na viděnou, které však bude následně úročit nižší úrokovou
sazbou.
181
K tomu srov. DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. vydání. Praha: Linde, 2005. s. 254.
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Za aktivní bankovní produkty (obchody) lze povaţovat obchody, které
se odráţejí v aktivech rozvahy banky. Banka tak vystupuje v postavení věřitele
a vznikají jí různé pohledávky (například při poskytování úvěrů či nákupu
dluhových cenných papírů) nebo jí z tohoto titulu vznikají určitá vlastnická
práva (například při zakoupení majetkových cenných papírů).
Pasivní bankovní produkty se naproti tomu odráţejí v pasivech banky.
Jedná se zde především o obchody, kdy banka prostřednictvím úvěru získává
cizí kapitál. Banka se nachází v postavení dluţníka a vznikají jí takto různé
závazky. Vzhledem k tomu, ţe za součást pasiv banky se povaţuje i vlastní
kapitál banky, bývají někdy mezi pasivní obchody zařazovány i operace
související s vlastním kapitálem banky.
Neutrální (indiferentní) bankovní produkty lze charakterizovat jako
obchody, které se neobjevují v rozvaze banky, jelikoţ při jejich realizaci banka
aktuálně nevystupuje ani v postavení dluţníka ani v postavění věřitele. Jedná
se o poměrně různorodou skupinu bankovních obchodů, do které lze zařadit
jednak obchody, při kterých banka provádí určitou sluţbu pro klienta, aniţ by
jí z toho vznikala určitá pohledávka či přijetí finančních zdrojů na úvěrovém
principu,182 ale i obchody představující pro banku budoucí závazek
či pohledávku.183 Tyto budoucí závazky a pohledávky banky jsou vykazovány
v podrozvaze banky.
S tímto klasickým členěním bankovních produktů se ale v současnosti lze
setkat jen poměrně zřídka, coţ je to způsobeno zejména skutečností, ţe odraz
v bilanci banky nebývá z hlediska vyuţitelnosti prvořadým kritériem, a to ani
z pohledu banky, ani z pohledu klienta. Účetní zobrazení některých bankovních
produktů (i s tím související zařazení do jednotlivé kategorie) se navíc můţe
měnit, jelikoţ tyto obchody se mohou objevovat jak v aktivech, tak i pasivech,
v rozvaze i podrozvaze. 184
Z těchto důvodů se někdy termín aktivní obchody uţívá pro souhrnné
označení různých forem bankou poskytovaných úvěrů a investic a termín
pasivní obchody pro přijímání vkladů a získávání dalších cizích zdrojů.
V současné době se označení aktivní a pasivní pouţívá téţ i v souvislosti
s produkty elektronického bankovnictví, přičemţ s odrazem v bilanci nemá toto
označení ţádnou souvislost.
Modernější přístupy k systematizaci bankovních produktů zpravidla více
reflektují snahu bank přizpůsobovat veškerou svou činnost potřebám trhu
a svých klientů, coţ projevuje tím, ţe primárně třídí bankovní produkty
z hlediska funkce (účelu), jakou daný bankovní produkt pro klienta plní. 185
182

Jedná se například o prostředkování platebního styku, realizaci emise cenných papírů pro klienta,
poskytování bankovních informací a jiné.
183
Například poskytnuté záruky, vystavení akreditivu a podobné.
184
Typickým příkladem jsou zejména finanční deriváty.
185
Hranice mezi těmito skupinami ale nejsou zcela ostré a produkty se tak prolínají, doplňují a někdy
i podmiňují.

- 45 -

Schéma č.4: Členění bankovních produktů dle účelu pouţití
Bankovní produkty

Finančně úvěrové produkty

Platební produkty

Depozitní (vkladové) produkty

Produkty investičního bankovnictví
Pokladní a směnárenské produkty
Pramen: vlastní schéma

Finančně úvěrové produkty jednak umoţňují klientovi na úvěrovém
principu získat finanční prostředky, a dále představují z hlediska klienta
moţnost získání různých druhů záruk za jejich závazky. Patří sem zejména
různé formy bankovních úvěrů, záruk, jakoţ i další formy financování, v rámci
kterých jsou klientovi na úvěrovém principu bankou poskytovány časově
omezené finanční prostředky.
Na rozdíl od toho, depozitní vkladové produkty umoţňují klientovi
uloţení dočasně volných prostředků v bance.
Platební produkty jsou vyuţívány zejména k provádění nejrůznějších
úhrad nebo inkas splatných pohledávek, a to včetně souvisejících sluţeb,
kterými mohou být například zajištění proti platební neschopnosti, konverze
do poţadované měny a mnohé další.
Produkty investičního bankovnictví umoţňují klientům zejména finanční
investování, získávání zdrojů nebo zajištění prostřednictvím nástrojů peněţního
a kapitálového trhu. Do této kategorie se dále zařazují i sluţby spojené
s úschovou a správou investičních nástrojů a některé poradenské sluţby banky.
Pokladniční a směnárenské produkty znamenají pro klienty jak různé
transakce s hotovými penězi, 186 tak směnu hotových peněz z jedné měny
do druhé.
V rámci této základní systematizace jsou k produktům patřícím
do příslušné kategorie obvykle zařazovány i produkty s nimi úzce související
nebo i produkty, které je přímo doplňují.
Z hlediska zaměření na jednotlivé kategorie klientů se lze často setkat
s dělením bankovních produktů na produkty retailové, které se týkají relativně
menších částek a zároveň jsou charakteristické značným počtem transakcí,
a na produkty wholesalové. Ty jsou většinou spojeny s většími částkami a mají
proto mnohem individuálnější povahu. Z hlediska banky je toto rozlišování
186

Typickým příkladem je výměna poškozených bankovek.
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důleţité zejména kvůli nastavení parametrů v obou skupinách, a to včetně
postupu při jejich poskytování a zpracovávání.
2.5. Cena bankovních produktů
Banky, stejně jako jiné podnikatelské subjekty, kladou značný důraz na
proces adekvátního stanovení ceny svých produktů. Cena bankovních produktů
je tak výsledkem cenové politiky banky, do které patří veškerá rozhodnutí
banky, týkající se ceny stávajících i nově zaváděných produktů.
Hlavním cílem cenové politiky je stanovit takovou cenu bankovních
produktů, která by znamenala dostatečnou rentabilitu banky, udrţela (či
zlepšila) konkurenční postavení banky na bankovním trhu a v neposlední řadě
téţ odráţela nákladovost banky a jejích útvarů spojených s daným produktem.
Ceny bankovních produktů se vyskytují v řadě různých forem, jejichţ
přesné vymezení můţe být značně obtíţné. I přes nejednotné označování a
vzájemné prolínání jednotlivých forem cen, lze vytyčit pět základních druhů
cen bankovních produktů. Zde patří (i) úroky (tj. cena za časově ohraničené
poskytnutí finančních prostředků), (ii) provize a prémie (obvykle cena
za poskytnutí bankovního produktu, se kterým banka přebírá určité riziko), (iii)
přímé poplatky (označující explicitně vyčíslenou cenu za bankovní produkt, se
kterým bance vznikají určité náklady, ale nevyplývá z nich pro banku převzetí
rizika), a v neposlední řadě téţ (iv) nepřímé poplatky, které jsou (rovněţ jako
poplatky přímé) cenou za poskytnutí bankovního produktu, se kterým bance
vznikají určité náklady a nespojuje se s ním pro banku převzetí rizika, s tím
rozdílem, ţe tyto poplatky nejsou vyčísleny jako samostatná poloţka, ale
obvykle jsou součástí jiné ceny.
Součástí procesu stanovování ceny bankovního produktu je i určení báze,
ke které se tato cena bude vztahovat. 187
Při určení ceny produktů je téţ nutné důkladně vymezit časové období,
na které se cena bankovního produktu vztahuje. 188
2.6. Dohled nad prováděním bankovních obchodů
Důvěryhodnost a stabilita bankovního systému je nezbytnou podmínkou
pro správné fungování kaţdé ekonomiky. Bankovnictví proto vţdy bylo
a zůstává i nyní vysoce regulovaným sektorem a vysoce regulovanou činností.
187

Cena bankovních produktů se může vztahovat zejména na (i) hodnotový objem (kdy je cena
stanovena jako cena za hodnotovou jednotku, tedy například jednu korunu, přičemž celková cena je tak
dána součinem jednotkové ceny a hodnotového objemu příslušného produktu), (ii) na jednotlivý
produkt či službu banky (cena je zde stanovena paušálně na jednotkový dílčí produkt) nebo
(iii) na hodnotový výsledek (cena je zde určena jako funkce dosaženého výsledku sjednaného obchodu.
188
Blíže k charakteristice a systematizaci bankovních produktů viz DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro
bankéře a klienty. 3. vydání. Praha: Linde, 2005. s. 252-259
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V obecné rovině lze předmět bankovního dohledu vymezit jako kontrolu
dodrţování pravidel bankovního podnikání a vyvozování důsledků z jejich
případného porušení. Cílem této činnosti ale naopak není nahrazovat funkce
orgánů činných v trestním řízení, vyřizovat stíţnosti klientů bank či vyvozovat
vůči managementu banky189 důsledky za řízení a finanční výsledky banky. 190
Činnosti související s regulací a dozorem nad celkovou činností bank jsou
z praktických i koncepčních důvodů obvykle svěřeny buď centrální bance
(například je tak tomu ve Slovenské republice, Nizozemí a Francii) nebo
k tomuto účelu speciálně zaloţenému úřadu (typické například pro Maďarsko
nebo Velkou Británii). V mnoha zemích téţ bankovní dohled vykonávají
i externí auditorské společnosti (a to zejména na základě podnětu či ţádosti
dozorujícího orgánu).191
Na území České republiky je dozor nad činností bank a bezpečným
fungováním bankovního systému svěřen zákonem č. 6/1993 Sb., o České
národní bance, ve znění pozdějších předpisů, 192 právě České národní bance.
Ta má při výkonu bankovního dohledu postavení správního úřadu 193 a její
činnost se řídí vedle zákona o České národní bance téţ dalšími zvláštními
právními předpisy. 194
Česká národní banka vykonává bankový dohled nad bankami,
tuzemskými pobočkami zahraničních bank (provozujícími svou podnikatelskou
činnost mimo rámec jednotné bankovní licence) a v neposlední řadě téţ nad
konsolidačními celky, 195 jejichţ součástí je banka v České republice. Ve velmi
omezené míře a při zachovávání principu primárnosti dohledu z domovské
země, je bankovní dohled vykonáván téţ nad zahraničními bankami působícími
v tuzemsku na základě jednotné licence.196
Při výkonu bankovního dohledu se činnost České národní banky
zaměřuje především na předcházení systémovým krizím, na podporu trţní

189

To neplatí zcela bezvýjimečně, jelikož Česká národní banka může rozhodujícím způsobem ovlivnit
složení vrcholných orgánů banky. Obecně by ale kontrolu řízení a finančních výsledků banky měla
provádět její dozorčí rada a valná hromada akcionářů. Orgány banky též nesou odpovědnost za
funkčnost vnitřních kontrolních mechanizmů a za řízení rizik v bance.
190
KAŠPAROVSKÁ, Vlasta, et al. Řízení obchodních bank: vybrané kapitoly. 1. vydání. Praha: C.H. Beck,
2006. s. 63.
191
MEJSTŘÍK, Michal; PEČENÁ, Magda; TEPLÝ, Petr. Základní principy bankovnictví. 1. vydání. Praha:
Karolinum, 2008. s. 168.
192
Dále též jen „zákon o České národní bance“ nebo „ZoČNB“.
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Viz ustanovení § 1 odst. 3 ZoČNB
194
Například zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
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jedna banka) skládající se z ovládaných a ovládajících osob (ve smyslu ustanovení § 66a obchodního
zákoníku) a dalších přidružených právnických osob, ve kterých má jiná osoba přímý nebo nepřímý podíl
na základním kapitálu nebo hlasovacích právech ve výši alespoň 20 %, pokud tuto právnickou osobu
neovládá.
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disciplíny a konkurenceschopnosti bank, a téţ na posilování důvěry veřejnosti
v bankovní systém.197
Samotný bankovní dohled je koncipován poměrně široce. Lze jej vymezit
jako proces zahrnující pět základních oblastí, a to konkrétně (i) licenční politiku,
(ii) vlastní dohled nad finančními institucemi, (iii) krizový management,
(iv) pojištění vkladů 198(viz výše) a také (v) problematiku likvidace bank. 199
Na rozdíl od řady jiných finančních institucí, kterým k zahájení činnosti
postačí pouze registrace, je nutným předpokladem ke vzniku a fungování banky
udělení bankovní licence Českou národní bankou. Bankovní dohled se tak
uplatňuje ještě před okamţikem, kdy se určitá obchodní společnost stane
bankou, jelikoţ jiţ v průběhu posuzování ţádosti o udělení bankovní licence
vyţaduje Česká národní banka od uchazečů o bankovní licenci splnění celé řady
podmínek a poţadavků. Ty jsou obvykle označovány termínem kritéria
autorizace. Na udělení bankovní licence navíc není právní nárok, takţe i pokud
některý uchazeč kriteria autorizace splňuje, nemá Česká národní banka
povinnost mu tuto bankovní licenci udělit. 200
Po případném udělení bankovní licence se bankovní dohled zaměřuje
na monitorování dodrţování podmínek stanovených bance touto licencí (jakoţ
i případnými dalšími povoleními podle zvláštních zákonů), platnými právními
předpisy (tj. zejména zákonem o bankách, právními předpisy vydávanými
Českou národní bankou a zvláštními zákony), a téţ opatřeními, jeţ mohou být
uloţeny této bance na individuálním základě.201
Česká národní banka pouţívá při výkonu bankovního dohledu dvě
základní metody, a to konkrétně dohled na dálku a dohlídky na místě.
Při dohledu na dálku je činnost bank monitorována na základě všech
dostupných informací získaných především z (i) výkazů a hlášení pravidelně
zpracovávaných bankami podle jednotné metodiky vytvořené pro tyto účely
Českou národní bankou (jedná se především o oblast kvality aktiv, kapitálové
přiměřenosti, likvidity, a podobně), (ii) auditorských zpráv (banky mají většinou
formu akciové společnosti a jako takové mají i povinnost nechat svou roční
účetní uzávěrku ověřit externím auditorem), (iii) informací získaných
jednorázově od banky (tj. příklad informace získané z vnitřního auditu banky),
(iv) veřejně dostupných databází a tisku a dále z (v) informací získaných
od orgánu pověřeného bankovním dohledem v zahraničí (například při dohledu
nad nadnárodními bankovními skupinami). Takto získané údaje jsou pravidelně
analyzovány, jednotlivé banky jsou hodnoceny podle stanovených kritérií
a podle výsledku hodnocení je navrhován další způsob monitoringu banky,
197

KAŠPAROVSKÁ, Vlasta, et al. Řízení obchodních bank: vybrané kapitoly. 1. vydání. Praha: C.H. Beck,
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dohlídky na místě, opatření k nápravě a podobně. Údaje získané Českou národní
bankou v rámci dohledu na dálku jsou zároveň vyuţívány k souhrnným
analýzám bankovního sektoru.202
V případě nutnosti můţe Česká národní banka vykonávat kontrolní
činnost i přímo v prostorách banky (tzv. dohlídky na místě). Tento způsob
výkonu bankovního dohledu předpokládá detailnější prověření jak
kvalitativních, tak kvantitativních ukazatelů předem vymezených oblastí činnosti
banky. 203 Hlubší znalost rizikového profilu konkrétní banky pak následně
umoţňuje České národní bance zvolit optimální formu bankovního dohledu
(tj. zejména hloubku dohlídek, frekvenci dohlídek a zaměření na rizikové
oblasti).204
Celkový průběh dohlídky na místě lze rozčlenit na tři fáze. První
(přípravní) fáze začíná sestavením týmu, jenţ dohlídku na místě provede.
Příslušná banka je následně (na základě jiţ získaných nebo běţně dostupných
informací) předběţně analyzována a je sestaven plán dohlídky. Ten obsahuje
především časový harmonogram dohlídky, formy výstupů dohlídky a náplň
činnosti či úkoly jednotlivých členů kontrolního týmu. V průběhu této fáze
je taktéţ příslušné bance zasláno oznámení o provedení dohlídky na místě.
Fáze realizační pak představuje vlastní kontrolní činnost. V této fázi
probíhají pohovory s odpovědnými pracovníky banky. Příslušná banka navíc
musí členům kontrolního týmu umoţnit přístup k prověřovanému pracovišti
a k poţadovaným údajům, jakoţ i zajistit součinnost svých pracovníků. Tito
pracovníci banky musí být schopní a oprávnění poţadované údaje dohledat
a vysvětlit případné nejasnosti.
Třetí a poslední je fáze vyhodnocení, v průběhu které je na základě
zjištěných skutečností vypracována písemná závěrečná zpráva z prohlídky na
místě. Vedení banky má právo se s obsahem této zprávy seznámit a případně
i vznést námitky proti konkrétním zjištěným skutečnostem. Česká národní banka
následně tyto námitky prověří a rozhodne o jejich přijetí či zamítnutí. 205
Zjistí-li Česká národní banka na základě monitorování na dálku nebo
na základě dohlídky na místě nedostatky v činnosti banky, můţe této bance
pro odstranění zjištěných nedostatků ukládat opatření k nápravě nebo i peněţní
pokutu. Za nedostatek v činnosti banky se přitom povaţuje vedle porušování
či obcházení zákona o bankách, zvláštních zákonů nebo právních předpisů
a opatření vydávaných Českou národní bankou i porušování podmínek
uloţených v bankovní licenci nebo neplnění závazných podmínek, za nichţ byla
202
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bankovní licence udělena. Nedostatkem v činnosti banky se dále rozumí
i provádění bankovních obchodů způsobem, který poškozuje oprávněné zájmy
klientů banky (tj. například z hlediska návratnosti jejich vkladů), ohroţuje
bezpečnost a stabilitu banky nebo pokles kapitálu banky pod zákonem
stanovenou minimální výši základního kapitálu (tj. pod 500 milionů Kč),
nedostatečné vytváření rezerv a opravných poloţek na pokrytí rizik
vyplývajících z objemu klasifikovaných úvěrů a jiných aktiv, dále pak stav, kdy
banku řídí osoby k tomu nezpůsobilé (tj. osoby bez dostatečné odborné
způsobilosti nebo osoby se záznamem v rejstříku trestů).206
Opatření k nápravě ukládaná Českou národní bankou mohou mít
různou povahu a mohou spočívat jednak ve vyţadování zjednání nápravy
samotnou dotčenou bankou, anebo jednak ve zjednání nápravy přímo Českou
národní bankou. Konkrétní náprava, jejíţ zjednání můţe Česká národní banka
od dotčené banky vyţadovat, můţe spočívat například v omezení či ukončení
některé bankovní činnosti, vytvoření rezerv nebo opravných poloţek v určité
výši, sníţení základního kapitálu, ve změně sloţení dozorčí rady nebo
ve výměně osob ve vedení banky. 207
Podle zákona o bankách můţe Česká národní banka v případě zjištění
nedostatků v činnosti banky přistoupit ke zjednání nápravy i sama. Obvykle
se Česká národní banka rozhodne samostatně realizovat příslušná opatření
k nápravě aţ v situaci, kdy tak na její ţádost neučiní v přiměřené době dotčená
banka. Ve výjimečných případech a podle povahy zjištěných nedostatků
se ovšem někdy pro tuto variantu můţe rozhodnout i bez obdobného
předchozího poţadavku na zjednání nápravy. Můţe tak učinit buď opatřeními
uvedenými výše nebo například změnou bankovní licence příslušné banky
s vyloučením nebo omezením některých vedlejších bankovních činností,208
nařízením provedení mimořádného auditu (na náklady banky), zavedením
nucené správy, nedobrovolným sníţením základního kapitálu banky nebo
zákazem či omezením provádění operací s osobami, které jsou s bankou úzce
propojeny nebo jsou součástí stejného konsolidačního celku či mají k bance
zvláštní vztah. Souběţně s těmito opatřeními můţe Česká národní banka ukládat
i sankce. 209
Jestliţe nedostatky v činnosti banky ohroţují stabilitu bankovního
systému a pokud akcionáři banky neučinili příslušné kroky k odstranění těchto
nedostatků, je Česká národní banka oprávněná nad takovouto bankou zavést
nucenou správu. Ještě před zavedením nucené správy je ale Česká národní banka
206
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povinna zejména vyţádat si příslušné stanovisko Ministerstva financí, jakoţ
i splnit některé informační povinnosti.210
Okamţikem doručení rozhodnutí o zavedení nucené správy 211 bance
se pozastavuje výkon funkce všech orgánů banky (včetně valné hromady,
představenstva a dozorčí rady) a postavení statutárního orgánu banky přebírá
osoba dosazená Českou národní bankou. Tato osoba se nazývá správce.
Správce obvykle jmenuje bankovní rada České národní banky z řad svých
zaměstnanců, přičemţ zároveň stanoví i výši jeho odměny za výkon nucené
správy. 212 Správce je oprávněn (s určitými výjimkami) přibírat k výkonu nucené
správy v bance jiné osoby a dále mu přísluší i rozsáhlé spektrum pravomoci
v provozu banky. 213
Spolu se správcem je dále jmenován i jeho zástupce, který ho je oprávněn
v případě nepřítomnosti v plném rozsahu zastupovat. Postavení zástupce správce
je obdobné postavení správce.
Na návrh České národní banky se nucená správa zapisuje do obchodního
rejstříku. Nucená správa automaticky končí (pokud neskončí dříve z jiných
důvodů) 214 po uplynutí 24 měsíců od jejího zavedení a nelze ji (stejně jako
některá další opatření k nápravě) uloţit pobočce zahraniční banky. Česká
národní banka ale můţe v případě porušování tuzemských právních předpisů
ze strany pobočky zahraniční banky poţádat příslušný orgán bankovního
dohledu domovského státu zahraniční banky, aby přijal potřebná opatření
a následně o tom informoval Českou národní banku.215
V neposlední řadě můţe Česká národní banka za nedostatky zjištěné
v činnosti bank ukládat pokuty, jejichţ výše můţe činit aţ 50 milionů
Kč. Pokutu lze uloţit do jednoho roku od zjištění nedostatku, nejpozději však
do deseti let ode dne, kdy nedostatek vznikl.
V případě úpadku banky, anebo pokud v činnosti banky přetrvávají
závaţné nedostatky, můţe Česká národní banka po vyţádání stanoviska
Ministerstva financí této bance odejmout bankovní licenci, a to i tehdy, pokud
tomuto opatření nepředcházelo zavedení nucené správy. Bankovní licence můţe
být dále odňata, jestliţe byla získána na základě nepravdivých údajů uvedených
210

Viz například ustanovení § 30 odst. 2 BankZ.
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v ţádosti o udělení bankovní licence nebo jestliţe banka nezahájila svou činnost
do 12 měsíců ode dne udělení bankovní licence a dále jestliţe banka po více neţ
šest měsíců nepřijímá vklady od veřejnosti nebo neposkytuje úvěry. Česká
národní banka je povinna odejmout bance licenci, jestliţe zjistí, ţe ukazatel
kapitálové přiměřenosti banky (na individuálním základu) je niţší neţ jedna
třetina předepsané výše (tedy poklesne pod 2,67 %).
Odnětí bankovní licence má za následek, ţe dotčená právnická osoba není
nadále oprávněna přijímat vklady, poskytovat úvěry a provozovat některé další
činnosti s výjimkou těch, které jsou nezbytné pro vypořádání jejích závazků
a pohledávek. Tato právnická osoba ztrácí po vypořádání svých závazků
a pohledávek charakter banky. 216
Česká národní banka ukládá všechna sankční a nápravní opatření
související s výkonem bankovního dohledu ve správním řízení, na které
se vztahují obecné právní předpisy o správním řízení, pokud zákon o bankách
nestanoví jinak. 217 Účastníkem řízení je pouze banka (tj. například klienti
banky). Proti rozhodnutí České národní banky lze podat rozklad (tj. řádný
opravný prostředek), o kterém rozhoduje bankovní rada České národní banky,
přičemţ proti pravomocnému rozhodnutí České národní banky lze za podmínek
stanovených soudním řádem správním218 podat správní ţalobu.
Simultánně s bankovním dohledem vykonávaným Českou národní bankou
můţe být činnost a fungování bank taktéţ předmětem kontroly ze strany
některých státních orgánů. Například v oblasti stavebního spoření je bankovní
dohled doplňován státním dozorem, který je ve smyslu zákona č. 96/1993
Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění
pozdějších předpisů, prováděn Ministerstvem financí. Všechny stavební
spořitelny působící v České republice tak při své činnosti podléhají jednak
bankovnímu dohledu (jelikoţ ze zákona musí být bankami ve smyslu zákona
o bankách) a jednak státnímu dozoru Ministerstva financí. Tento státní dozor
nad stavebními spořitelnami (v zákonu o stavebním spoření označovaný
termínem „státní kontrola“) ale nemá tak široký záběr jako bankovní dohled
a zaměřuje se pouze na kontrolu pouţívání rozpočtových prostředků, které byly
stavebním spořitelnám poskytnuty pro jejich klienty (tj. účastníky stavebního
spoření) jako státní podpora ve stavebním spoření. Stavební spořitelny tak jsou
povinny poskytnout Ministerstvu financí údaje nezbytné k ověření výše
poskytnuté státní podpory, a to včetně konkrétních údajů o účastnících
stavebního spoření a jejich účtech. 219
V případě zjištění porušení podmínek stanovených zákonem o stavebním
spoření (bez ohledu na to, zda tyto podmínky porušila stavební spořitelna nebo
216

BAKEŠ, Milan; KARFÍKOVÁ, Marie; KOTÁB, Petr, MARKOVÁ, Hana, et al. Finanční právo. 5. vydání.
Praha: C.H. Beck, 2009. s. 55-56.
217
Zákon o bankách například stanoví, že správní řízení může být zahájeno až doručením rozhodnutí.
218
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.
219
Na poskytnutí těchto údajů se nevztahuje bankovní tajemství.
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účastník stavebního spoření), uloţí Ministerstvo financí stavební spořitelně
vrácení neoprávněně vyplacené části nebo celé státní podpory. Ministerstvo
financí dále uloţí stavební spořitelně i peněţitou pokutu, jejíţ výše můţe činit
maximálně 50 % částky státní podpory, kterou je stavební spořitelna povinna
vrátit. V obou případech tak můţe Ministerstvo financí učinit nejpozději
do uplynutí jednoho roku od zjištění, ţe podmínky pro čerpání státní podpory
byly porušeny, nejdéle však do pěti let od porušení těchto podmínek. 220
S bankovním dohledem úzce souvisí, i kdyţ není jeho součástí, institut
státního dozoru nad spořitelními a úvěrními druţstvy neboli druţstevními
záloţnami. Počáteční nepříznivé zkušenosti s působením druţstevních záloţen
v nedostatečně regulovaném a dozorovaném prostředí vedly k výraznému
zdokonalení právní úpravy podnikání druţstevních záloţen, coţ se nutně
odrazilo i ve značném zpřísnění státního dozoru nad jejich činností. Druţstevní
záloţny jsou v současné době podrobeny stejnému reţimu obezřetného
hospodaření jako banky. Jsou zejména povinny dodrţovat pravidla likvidity,
angaţovanosti, kapitálové přiměřenosti a platební schopnosti, která jsou
stanovena společně a jednotně pro banky, druţstevní záloţny i další finanční
instituce. Nově bylo rovněţ omezeno riziko vyplývající ze špatného umístění
jejich peněţních prostředků, neboť druţstevní záloţny jiţ nadále nesmějí
nebývat přímý ani nepřímí majetkový podíl na jiných právnických osobách, ani
na nich jiným způsobem nabývat kontrolu. 221
Obdobně jako v oblasti bankovního dohledu, je vydáváním povolení
ke vzniku a činnosti druţstevních záloţen, jejich evidencí, kontrolou a dohledem
nad jejich činností pověřená Česká národní banka. Dohled nad druţstevními
záloţnami je koncipován (včetně nápravních opatření a sankcí) obdobně jako
bankovní dohled.222
Předmětem dohledu vykonávaného nad druţstevními záloţnami
(na individuální i konsolidovaném základě) je dodrţování zákona č. 87/1995
Sb., o spořitelních a úvěrních druţstvech, ve znění pozdějších předpisů,
zvláštních zákonů a právních předpisů vydaných na jejich základě, jakoţ
i rozhodnutí vydaných Českou národní bankou. Druţstevní záloţna se nemůţe
přeměnit na jinou právnickou osobu a podléhá dohledu od svého zaloţení
aţ do zániku.
Za porušení povinností stanovených zákonem o spořitelních a úvěrních
druţstvech, můţe Česká národní banka uloţit pokutu aţ do výše 10 milionů

220

BAKEŠ, Milan; KARFÍKOVÁ, Marie; KOTÁB, Petr, MARKOVÁ, Hana, et al. Finanční právo. 5. vydání.
Praha: C.H. Beck, 2009. s. 56-57.
221
Tamtéž, s. 57-58.
222
To zejména znamená, že pokud Česká národní banka zjistí nedostatky v činnosti družstevní záložny,
je oprávněna vyžadovat od družstevní záložny zjednání nápravy nedostatků nebo může sama zjednat
nápravu uložením opatření k nápravě, a to způsobem obdobným, jak je tomu u bank. Jistou výjimkou
ovšem zůstává, že v družstevní záložně nemůže být zavedená nucená správa.
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Kč. 223 Jestliţe v činnosti druţstevní záloţny přetrvávají závaţné nedostatky
(a v některých dalších případech), můţe Česká národní banka, obdobně jako
u bankovního dohledu, odejmout druţstevní záloţně povolení k jejímu
působení. 224
Současně se Česká národní banka zaměřuje i na dohled nad některými
činnostmi vykonávanými jinými osobami, neţ jsou banky. Jednak v rámci
bankovního dohledu kontroluje dodrţování zákona o bankách nebankovními
subjekty, a to konkrétně ve vztahu k pro ně platnému zákazu pouţívat ve své
obchodní firmě termíny „banka“ nebo „spořitelna“, stejně jako jejich překlady
a odvozeniny. 225 Česká národní banka v této souvislosti vykonává téţ například
dohled nad bezpečným, spolehlivým a efektivním fungováním platebních
systémů226 a jejímu dohledu podléhají i další nebankovní subjekty, které se
účastní obchodování na peněţním trhu. 227
V neposlední řadě vykonává Česká národní banka téţ dohled nad
dodrţováním povinností stanovených občanským zákoníkem pro uzavírání
smluv o finančních sluţbách uzavíraných na dálku a nad dodrţováním
povinnosti zákazu pouţívání nekalých obchodních praktik vyplývajících
zejména ze zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních druţstvech.228
Výkon bankovního dohledu, jakoţto subsystému dohledu nad finančním
trhem, je prováděn jak na individuálním, tak na konsolidovaném základě.
Při výkonu bankovního dohledu se taktéţ uplatňuje tzv. princip domovské
229
země , dle kterého banka zásadné podléhá bankovnímu dohledu země svého
sídla a princip spolupráce.
Na individuálním základě se uplatňuje především mezinárodní aspekt
principu spolupráce, a to jednak při výkonu kontroly na místě230 a jednak při
výměně informací. 231
223

Česká národní banka může družstevní záložně uložit sankci za správní delikt v podobě peněžité
pokuty ve výši až do 10 milionů Kč. Jiným fyzickým a právnickým osobám lze uložit jako sankci
za příslušný správní delikt pokutu až do výše 1 milion Kč (u fyzických osob) nebo 10 milionů Kč
(u právnických osob). Jestliže nebylo zahájeno řízení o těchto správních deliktech do jednoho roku ode
dne, kdy se o deliktu Česká národní banka dozvěděla, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl
spáchán, odpovědnost za správní delikt zaniká.
224
BAKEŠ, Milan; KARFÍKOVÁ, Marie; KOTÁB, Petr, MARKOVÁ, Hana, et al. Finanční právo. 5. vydání.
Praha: C.H. Beck, 2009. s. 59.
225
Osobám, které poruší tento zákaz, může Česká národní banka uložit peněžitou pokutu až do výše
50 milionů Kč.
226
To zahrnuje dohled jak nad provozovateli těchto systému, tak nad jejich účastníky.
227
BAKEŠ, Milan; KARFÍKOVÁ, Marie; KOTÁB, Petr, MARKOVÁ, Hana, et al. Finanční právo. 5. vydání.
Praha: C.H. Beck, 2009. s. 56-59.
228
BAKEŠ, Milan; KARFÍKOVÁ, Marie; KOTÁB, Petr, MARKOVÁ, Hana, et al. Finanční právo. 5. vydání.
Praha: C.H. Beck, 2009. s. 60.
229
Legislativně je princip domovské země upraven zejména v § 25 odst. 1 BankZ, dle kterého podléhá
bankovnímu dohledu na individuálním základě činnost bank a jejich poboček působících na území cizího
státu. Tento dohled vykonává Česká národní banka (včetně kontrol na místě).
230
Česká národní banka může v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 BankZ požádat o výkon kontroly na
místě mimo území České republiky u jí dohlížených osob (tj. zde zřejmě poboček bank). Pro pobočky
zahraničních bank, které podnikají na území České republiky v rámci režimu jednotné licence, platí
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Výkonu dohledu na konsolidovaném základě podléhá dohledu primárně
činnost konsolidačních celků, přičemţ i zde je uplatňován princip domovské
země a princip spolupráce ve svém mezinárodním aspektu. Jádro mezinárodní
spolupráce orgánů dohledu různých států přitom spočívá ve vzájemné výměně
informací, jakoţ i v moţnosti poţádat o výkon kontroly na místě v prostorách
osob zahrnutých do konsolidačního celku, pokud tuto kontrolu nevykoná Česká
národní banka sama.232
V souvislosti s přijetím zákona č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu
nad bankami, spořitelními a úvěrními druţstvy, institucemi elektronických
peněz, pojišťovnami, obchodníky s cennými papíry ve finančních
konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (tj. zákona o finančních
konglomerátech) došlo s účinností od 1. dubna 2006 k rozšíření klasifikace
dohledů (tj. původně dohled na individuálním základě a dohled
na konsolidovaném základě) o dohled doplňkový. Doplňkovým dohledem
se v intencích zákona o finančních konglomerátech rozumí sledování a regulace
rizik na úrovni finančního konglomerátu, jehoţ hlavním cílem je omezení rizik,
kterým jsou vystaveny regulované osoby, tím ţe jsou součástí finančního
konglomerátu. Doplňkovému dohledu podléhají regulované osoby, které jsou
součástí finančního konglomerátu a o kterých tak stanoví zákon o finančních
konglomerátech. 233
3. Bankovní depozitní obchody
3.1. Obecná charakteristika bankovních depozitních obchodů
Depozitní obchody zahrnují poměrné širokou paletu různých produktů
a pro banky představují primární způsob, jakým získávají cizí kapitál.
V obecné rovině lze tyto obchody dělit na vkladové obchody a emisní
obchody, přičemţ obě uvedené skupiny se navzájem liší zejména v oblasti
právní úpravy, pojištěním pohledávek z nich vyplývajících, tvorbou povinných
minimálních rezerv, jakoţ i odlišnými podmínkami obchodovatelnosti
obdobná úprava (viz § 5a odst. 7 BankZ) s tím, že zákon rovněž upravuje oznamovací povinnost orgánu
dohledání sídla zahraniční banky vůči České národní bance před výkonem kontroly na místě u pobočky jí
dohlížené zahraniční banky na území České republiky. Tato oznamovací povinnost ale není stanovena
orgánům dohledu země sídla zahraniční banky, jestliže pobočky této banky nepožívají na území České
republiky výhody jednotné licence.
231
Obecně je princip spolupráce upraven v § 2 odst. 3 zákona č. 6/1993, o České národní bance, ve znění
pozdějších předpisů. Konkrétní informační povinnosti jsou stanoveny zejména v souvislosti s výkonem
dohledu nad bankami v rámci principu jednotné licence (viz například § 5e odst. 3, § 5g, §5i a §5k
BankZ).
232
Může tak vzniknout situace, kdy Česká národní banka, za určitých podmínek, nebude vykonávat
dohled nad finanční holdingovou společností (viz § 26e odst. 2 BankZ). K tomu srov. § 5 odst. 7 BankZ,
který upravuje rovněž dohled nad osobami tvořícími konsolidační celek při aplikaci principu jednotné
licence.
233
K tomu srov. ustanovení § 10 odst. 4 zákona o finančních konglomerátech.
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na sekundárním trhu. Mezi depozitní produkty se dále rovněţ zařazuje
i přijímání úvěrů bankou.
Závazky banky vůči jejím klientům vznikající při depozitních obchodech
označované téţ názvem depozita, jsou významnou poloţkou pasiv u všech
komerčních bank a průměrně tvoří přibliţně 60 aţ 80 procent jejich pasiv. 234
Depozita jsou svou povahou nepřímým cenným papírem vydávaným
bankou, u nichţ lze na základě jejich konkrétních charakteristických rysů dále
vyčleňovat jednotlivé podkategorie. 235
Depozita na poţádání (demand deposits) čili na viděnou (sight deposits)
jsou určena k běţným hotovostním i bezhotovostním platbám klientů. Tato
depozita mají transakční charakter a odráţejí transakční poptávku po penězích.
Na druhé straně dávají banky svým klientům i moţnost dlouhodoběji
spořit peněţní prostředky a za tímto účelem jim také nabízejí moţnosti, jak tyto
prostředky uloţit ve formě terminovaných depozit (time deposits). Takto
uloţené prostředky se obvykle označují téţ jako prostředky na účtech úspor
(savings accounts). Při tomto druhu bankovních produktů se klient při vkládání
prostředků na příslušný účet zavazuje, ţe po určitou (někdy aţ v řádu několika
let) nebude tento vklad vybrán. Čím delší je doba trvání závazku peněţní
prostředky nevybírat, tím vyšší je i úročení daného produktu (viz dále).
Některé banky ještě stále nabízí i terminovaný účet s vkladní kníţkou
(passbook savings account), a to i navzdory tomu, ţe význam tohoto
depozitního produktu v posledních letech v ekonomicky vyspělých zemích
i v České republice výrazně klesá.
Samostatnou formou termínového depozita jsou dále i depozitní
certifikáty. Ty byly v posledních letech vyuţívány bankami jako velice
populární způsob mobilizace zdrojů, přičemţ většina bank nabízí zejména
depozitní certifikáty relativně nízkých nominálních hodnot (především
do 10 000 Kč) v listinné podobě, které jsou zaměřené především na drobnou
klientelu. Kromě toho banky taktéţ zohledňují poţadavky i kapitálově lépe
vybavených klientů, kterým jsou určeny depozitní certifikáty vysokých
nominálních hodnot.
V této souvislosti nutno připomenout, ţe depozita jsou povaţována
za součást peněţních agregátů, a jako takové jsou při realizaci měnové politiky
pečlivě sledovány Českou národní bankou. Z tohoto jejich zařazení nutně
vyplývá i skutečnost, ţe depozita jsou nejen ekonomicky, ale i politicky
citlivým ukazatelem, a proto jsou ve všech vyspělých bankovních systémech
(Českou republiky nevyjímaje) poměrně podrobně a striktně regulována. Tato
regulace předně spočívá, jak bylo podrobněji uvedeno výše, v legislativním
vymezení okruhu subjektů, které jsou oprávněny přijímat depozita,
a ve stanovení podrobných podmínek pro jejich fungování a činnost. Depozita
234
235

POLOUČEK, Stanislav, et al. Peníze, banky, finanční trhy. 1. Vydání. Praha: C.H. Beck, 2009. s.288.
Tamtéž, s.285.
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musí být navíc zajištěna. Konkrétní způsoby zajištění se v jednotlivých zemích
mohou měnit, to ale nic nemění na skutečnosti, ţe vţdy existuje určitý způsob
garance pro vkladatele.
Pro bankovní systémy ekonomicky vyspělých zemí je obvykle
charakteristické, ţe zajištění depozit realizují formou pojištění depozit. Vytváří
se zde tedy fondy, které přijímají příspěvky bank a poskytují vkladatelům
případné náhrady za pohledávky vůči bance, a to za konkrétních podmínek
stanovených právním řádem konkrétní země. Hlavním cílem a smyslem
fungování obdobných fondů je zejména budovat důvěru veřejnosti v bankovní
systém tím, ţe chrání depozita drobných investorů (viz dále).
Vývoj v bankovním sektoru po druhé polovině roku 2008 a s tím
související změny v právní regulaci, naplno ukázaly, jak politicky citlivou
poloţkou depozita jsou a jak úzká je vazba mezi politiky a bankovním
sektorem. Propukající finanční krize a snaha o zabránění runu na banky vedla
k tomu, ţe v celé řadě evropských zemí byla velice rychle přijata opatření
garantující nejen výplatu plné výše vkladů (tedy 100 %), ale někdy i garanci
neomezené výše vkladů pro fyzické osoby, v některých zemích dokonce i pro
obchodní společnosti. Tyto změny taktéţ poukázaly na problémy spojené
s různorodostí systémů pojištění depozit v rámci Evropské unie, jakoţ
i na skutečnost, ţe v podstatě ţádné dva systémy nejsou identické. Stávající
situace tak můţe mást nejen orgány jednotlivých států pověřené dohledem nad
prováděním bankovních obchodů, ale především klienty bank.
Druhou běţnou formou zajištění vkladů jsou státní garance nebo garance
poskytované centrální bankou země. Obdobný systém fungoval i České
republice do roku 1994. Garance České národní banky (resp. státu) se tak
týkala vkladů u taxativně vyjmenovaných bank,236 zatímco vklady u ostatních
bank této ochrany nepoţívaly. Tento systém ochrany depozit tak nejen
nenapomáhal vytvářet mezi bankami konkurenční prostředí, ale naopak toto
prostředí záměrným zvýhodňováním velkých, dříve zaloţených a státem
vlastněných bank, značně narušoval. 237
3.2. Struktura bankovních depozitních obchodů
Banky provádějí získávání úvěrových finančních zdrojů od klientů
prostřednictvím pestré palety nejrůznějších depozitních produktů. I přes
to, ţe se tyto produkty navzájem značně liší, lze je v obecné rovině rozčlenit
z hlediska formy do tří základních kategorií. Konkrétně se jedná o oblasti
(i) přijímání vkladů, (ii) emise dluhových cenných papírů a (iii) přijímání úvěrů
bankou.238
236

V té době ještě vlastněných státem.
POLOUČEK, Stanislav, et al. Peníze, banky, finanční trhy. 1. Vydání. Praha: C.H. Beck, 2009. s. 287-288.
238
Při charakteristice depozitních bankovních produktů jsem vycházel z jejich klasifikace obsažené
in: DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. vydání. Praha: Linde, 2005. s. 409-460.
237
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Konkrétní depozitní produkty nabízené bankou mají obvykle některé
specifické rysy, které jsou důleţité jak pro banku, tak i pro její klienty.
Nejdůleţitější rozdíly bývají spatřovány v jejich (i) právní úpravě, (ii) způsobu
úročení, (iii) ve výši rizika plynoucího s daným produktem pro klienta,239
(iv) likviditě a sekundární obchodovatelnosti daného produktu, jakoţ
i v (v) odlišné míře právní regulace, nebo v (vi) moţnostech vyuţití získaných
zdrojů bankou a taktéţ v (vii) různém reţimu vytváření povinných minimálních
rezerv.
Schéma č.5: Základní členění depozitních bankovních obchodů

Zdroj: DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. vydání. Praha: Linde, 2005. s. 417.

Kritéria členění vkladů nejsou v současné době obecně ustáleny, a to ani
v praxi obchodních bank, ani v odborné literatuře, která k tomuto účelu vyuţívá
řady různých hledisek. Rovněţ není jednotná ani uţívána terminologie, 240 coţ
nutně odráţí v existenci různých variant základní systematizace vkladů. Kaţdá
jednotlivá kategorizace různých forem vkladů přitom zpravidla klade důraz
na jiný jejich charakteristický aspekt.

239

Tento aspekt depozitních bankovních obchodů bývá zohledňován zejména ve vztahu k povinnému
pojištění pohledávek z vkladů u bank.
240
Zejména z marketingových důvodů banky obvykle užívají pro své produkty nejrůznější názvy, které
by měly oslovit klienty, na které je tento produkt zaměřen.
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Za obecně nejrozšířenější variantu klasifikace vkladů pak (s přihlédnutím
k výše uvedenému) lze povaţovat jejich členění, které vychází primárně
z právní úpravy vztahující se na jednotlivé formy vkladů.
Tab. č.1: Členění vkladů dle relevantní právní úpravy
Obvyklý způsob právní úpravy

Forma vkladu
1.

vklady na běţných účtech

smlouva o běţném účtu dle obchodního zákoníku

2.

vklady na vkladových účtech

smlouva o vkladovém účtu dle obchodního zákoníku

3.

vklady na vkladních kníţkách

smlouva o vkladu dle občanského zákoníku

4.

vklady na vkladních listech

smlouva o vkladu dle občanského zákoníku

5.

jiné formy vkladů

primárně smlouva o vkladu dle občanského zákoníku,
pokud dohoda smluvních stran nestanoví jinak

6.

vklady v rámci stavebního spoření

speciální reţim vyplývající z aplikace zákona
o stavebním spoření
Zdroj: vlastní schéma

Za další významné hledisko členění vkladů můţe být dále povaţována
i doba sjednané splatnosti vkladu. Dle této doby lze vklady členit do čtyř
základních kategorií. Jsou to jednak vklady neterminované, u nichţ není
disponování vkladem z časového hlediska nijak omezováno, a dále vklady
krátkodobé (tj. vklady se splatností resp. s výpovědní lhůtou do jednoho roku),
vklady střednědobé (tj. vklady se splatností resp. s výpovědní lhůtou
od jednoho roku do pěti let), jakoţ i vklady dlouhodobé (tj. vklady se splatností
resp. s výpovědní lhůtou delší neţ pět let). Z pohledu českého bankovního
systému lze za nejvýznamnější formu vkladu (dle této klasifikace) povaţovat
vklady neterminované, na kterých je jiţ tradičně vázán značný objem peněţních
prostředků.
Druhou významnou skupinou bankovních depozitních obchodů jsou
obchody spočívající v emisi dluhových cenných papírů. Na rozdíl od vkladů,
jak jim byla věnována pozornost výše, je právní úprava týkající se dluhových
cenných papírů emitovaných bankami obsaţena primárně v zákoně
o dluhopisech, 241 zákoně o cenných papírech242 a téţ v zákoně o podnikání
na kapitálovém trhu.243

241

Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.
243
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
242
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Do této skupiny se obvykle řadí zejména (i) bankovní dluhopisy,
(ii) hypoteční zástavní listy, (iii) depozitní směnky, (iv) podřízené dluhopisy
a (v) pokladní poukázky.
Pro bankovní dluhopisy, označované téţ jako obligace, je typické, ţe jsou
vydávány za jednotných podmínek ve velkých emisích, a to se střednědobou
aţ dlouhodobou splatností. Bankovní dluhopisy jsou taktéţ zpravidla dále
obchodovatelné na sekundárních trzích.
Zvláštním druhem bankovních dluhopisů jsou dále hypoteční zástavní
listy. Dle stávající právní úpravy mohou tyto cenné papíry emitovat pouze
banky se speciálním typem licence, přičemţ dotčená banka můţe následně takto
získané zdroje pouţít v zásadě jen na poskytování hypotečních úvěrů. 244
Banky taktéţ mohou vystavovat depozitní směnky ve prospěch klienta,
z kterých následně pro banku vyplývá směnečný závazek na jejich proplacení
v době splatnosti. Tyto směnky podléhají úpravě obsaţené v zákoně
směnečném a šekovém. 245
Dále jsou v této souvislosti rozlišovány tzv. podřízené dluhopisy. Pro
tyto dluhopisy je specifická modifikace reţimu jejich splacení, která
se projevuje zejména tím, ţe jejich splacení je podřízeno jiný závazkům banky.
Jako poslední kategorie jsou do této kategorie řazeny i pokladní
poukázky, jejichţ praktický význam v současnosti spíše klesá.
Banky mohou dále vstupovat do depozitních obchodů i tak, ţe přijímají
od svých klientů úvěry. Tyto úvěry mají zpravidla individuálnější charakter
a jejich sjednávání bývá většinou iniciováno ze strany banky. Jak jiţ ze samotné
povahy tohoto úvěru vyplývá, nejedná se obvykle o produkt, který by byl
nabízený široké klientské veřejnosti.246
Úvěry, které banky přijímají od svých klientů, mohou mít formu úvěru
přijatého v rámci repo obchodů prováděných s klienty banky, nebo se můţe
jednat o pořízené úvěry (viz výše), jakoţ i o jiné (zejména individuálně
dojednávané) úvěry.
3.3. Vklady na běžných účtech
Právní vztahy týkající se vkladů na běţných účtech se obvykle řídí
primárně smlouvou o běţném účtu, která je upravená zejména v § 708
aţ 715a obchodního zákoníku.247 Závazkový vztah vzniklý na základě této

244

REVENDA, Zbyněk, et al. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4. vydání. Praha: Management Press,
2005. s. 154.
245
Zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový, ve znění pozdějších předpisů.
246
Úvěry přijaté bankou se vyznačují řadou specifických vlastností, a proto je někdy zpochybňováno
jejich zařazení mezi bankovní depoziční produkty. K tomu srov. DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře
a klienty. 3. vydání. Praha: Linde, 2005. s. 420.
247
K této problematice existuje též řada dokumentů, jejichž původcem je Česká národní banka, a které
navazují na úpravu obsaženou v obchodním zákoníku a blíže ji konkretizují.
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smlouvy je navíc povaţován za tzv. absolutní bankovní obchod,248 z čehoţ
vyplývá, ţe se na něj zpravidla aplikují i obecná ustanovení obchodního
zákoníku o závazkových vztazích, a to bez ohledu na povahu účastníků či účel
vyuţití účtu. Aplikace občanského zákoníku je pak na tyto vztahy moţná (jak
vůči podnikatelům, tak i nepodnikatelům) pouze pokud určitou právní otázku
nelze řešit podle ustanovení obchodního zákoníku nebo pokud tak (pouze
u nepodnikatelů) obchodní zákoník stanoví. 249
Ustanovení upravující smlouvu o běţném účtu mají většinou dispozitivní
povahu, čímţ umoţňují smluvním stranám některá tato ustanovení vzájemnou
dohodou vyloučit nebo se od nich jinak odchýlit. To ovšem neplatí
o ustanoveních upravujících (i) oprávnění nakládat s účtem, (ii) oprávnění
nakládat s prostředky na účtu, (iii) povinnost banky provádět platby řádně
a včas nebo upravujících (iv) lhůtu pro připsání peněţních prostředků
ve prospěch účtu, (v) výši úrokové sazby (s jistými výjimkami) a důsledky
smrti majitele účtu.
Na vztah mezi klientem a bankou se dále do jisté míry vztahuje i zákon
o bankách, přesněji řečeno jeho jednotlivá ustanovení upravující zejména otázky
související s pojištěním pohledávek z vkladů, bankovním tajemství a některé
další.
Základní zásady vedení běţných účtů jsou podrobněji upraveny
Všeobecnými obchodními podmínkami, které vydává Česká národní banka.
Jednotlivé obchodní banky následně mohou tyto obchodné podmínky jednak
převzít, a jednak je mohou dále modifikovat podle svých potřeb, čímţ vytvářejí
své vlastní obchodní podmínky (viz výše).
Příslušná banka zpravidla zřizuje běţný účet v návaznosti na ţádost
svého klienta. Ke vzniku běţného účtu je zapotřebí písemné smlouvy o běţném
účtu, jejíţ podstatné části tvoří (i) závazek banky zřídit běţný účet, (ii) určení
doby, od níţ bude běţný účet zřízen, (iii) určení měny, na kterou má být tento
účet zřízen a taktéţ (iv) závazek banky přijímat na účet vklady a platby, jakoţ
i uskutečňovat z účtu výplaty a platby. Tato smlouva musí být uzavřena mezi
konkrétními subjekty (tedy běţný účet nelze zřídit jako účet anonymní).
Obchodní zákoník dále blíţe rozvádí, které osoby jsou oprávněny nakládat
s účtem, nakládat s peněţními prostředky na účtu, upravuje povinnosti banky
při vedení běţného účtu, způsob jeho zrušení, jakoţ i další otázky s tím
související. 250
Z hlediska klientů banky bývá hlavním motivem vytváření vkladů
na běţných účtech provádění platebního styku. Tomu odpovídá i stav vkladů

248

K tomu srov. zejména ustanovení § 261 a násl. ObchZ.
K tomu srov. Plíva s. 45 a tak uvedené Liška, P.: Některé právní aspekty ochrany spotřebitele
ve smlouvě o běžném účtu. Právní rozhledy, 2007, č.3, s. 81.
250
K soukromoprávní úpravě smlouvy o běžném účtu viz zejména PLÍVA, Stanislav; ELEK, Štefan; LIŠKA,
Petr, et al. Bankovní obchody. 1. vydání. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2009. s. 45-56.
249
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na viděnou, jenţ je kvůli relativně nízkému úročení obvykle udrţován ve výši
potřebné k zajištění platebního styku.
Na druhé straně, z hlediska bank představují vklady na běţných účtech
důleţitý zdroj refinancování. Banky dále mohou vnímat jako pozitivní
i skutečnost, ţe výše úrokových nákladů souvisejících s vklady na běţných
účtech, je relativně nízká (obdobně jsou nízké i náklady související
s prováděním platebního styku), přičemţ úrokové sazby z vkladů na běţných
účtech jsou současně značně stabilní. Výhodnost vkladů na viděnou pro banku
dále vyplývá i z existence tzv. sedliny.
Podstatu konceptu sedliny lze vymezit jako zjištění, ţe i kdyţ se celkový
objem prostředků vázáných na běţných účtech u konkrétní banky mění na denní
bázi, zůstává jistá část těchto vkladů bance prakticky trvale k dispozici. Vznik
sedliny je podmíněn tím, ţe klienti obvykle za normálních okolností zcela
nevyčerpávají zůstatky na svých účtech (nebo o to alespoň usilují), jakoţ
i s tím, ţe při převodech mezi účty klientů v rámci jedné banky se celkový stav
nemění. Dále vznik sedliny umoţňuje i skutečnost, ţe platby odcházející
z banky a platby připisované na účty klientů banky se částečné vyrovnávají.
Výše a stabilita sedliny roste přímo úměrně s velikostí banky a rozsahem
její pobočkové sítě. Významným faktorem ovlivňujícím parametry sedliny
je struktura klientů, přičemţ obecně platí, ţe čím je klientská struktura
heterogennější, tím vyšší a stabilnější bude i sedlina.
Banky mohou navíc z vkladů klientů na běţných účtech dosahovat
výhody i v podobě float zisku.
Jistou nevýhodou imanentně spojenou s vklady na běţných účtech
je zvyšování částky, kterou musí banky dislokovat v podobě povinných
minimálních rezerv.
3.4. Vklady na vkladových účtech
Vklady na vkladových účtech primárně slouţí klientům k dočasnému
uloţení volných prostředků, a to s cílem dosaţení úrokového výnosu.
Vkladový účet můţe být zřízen jen na základě písemné smlouvy
o vkladovém účtu.251 Ta je podrobně upravena v § 716 aţ 719b obchodního
zákoníku a je obdobně jako smlouva o běţném účtu zařazována mezi
tzv. absolutní bankovní obchody. Na závazkový právní vztah vzniklý na
základě smlouvy o vkladovém účtu se tak primárně aplikují ustanovení
obchodního zákoníku, a to konkrétně ustanovení upravující tento smluvní typ
a dále i obecná ustanovení o závazkových vztazích.252

251

V této souvislosti nutno odlišovat smlouvu o vkladovém účtu od smlouvy o vkladu podle občanského
zákoníku (viz dále).
252
K aplikaci obchodního a občanského zákoníku na absolutní bankovní obchody viz výklad o smlouvě o
běžném účtu.
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Na smlouvu o vkladovém účtu se přiměřeně uţijí ustanovení týkající
se smlouvy o běţném účtu, pokud ustanovení upravující tuto smlouvu nestanoví
jinak. Tato přiměřená pouţitelnost se vztahuje zejména na (i) povinnost banky
označit majitele účtu, (ii) informační a jiné povinnosti banky vůči majiteli,
jakoţ i na (iii) stanovení okruhu osob oprávněných nakládat s peněţními
prostředky na účtu, (iv) vymezení lhůt pro provádění platebních transakcí
a (v) téţ na stanovení a výpočet úrokových sazeb. 253
Dle platné právní úpravy musí být v smlouvě o vkladovém účtu obsaţen
zejména (i) závazek příslušné banky zřídit vkladový účet, (ii) určení doby,
od kdy bude účet zřízen, (iii) určení měny, na kterou má být tento účet zřízen,
(iv) závazek majitele účtu vloţit na tento účet peněţní prostředky a nechat
je (v) po určitou dobu254 bance k vyuţití. Tomu odpovídá (v) závazek banky
platit z peněţních prostředků na účtu stanovené úroky. Smlouvu o vkladovém
účtu tak nelze uzavřít jako smlouvu bezúročnou.255
Vklady na vkladových účtech u jednotlivých bank obvykle existují
v nejrůznějších podobách a často jsou navíc kombinovány i s jinými
bankovními produkty. Za základní formy vkladů na těchto účtech tak můţeme
povaţovat (i) neterminované vklady, (ii) jednorázové vklady na pevnou lhůtu,
(iii) postupné vklady na pevnou lhůtu, (iv) vklady s postupnou splatností, jakoţ
i (v) jednorázové vklady s výpovědní lhůtou a (vi) postupné vklady s výpovědní
lhůtou.
Označením neterminované vklady se obvykle míní vklady, u kterých
nejsou z hlediska disponování s prostředky na vkladovém účtu stanovena téměř
řádná omezení. Klient je tak zejména oprávněn s účtem volně nakládat a činit
z něho výběry. Účty tohoto typu slouţí zejména ke krátkodobému spoření
(vzhledem k oprávnění klienta s prostředky disponovat jsou však i velmi
likvidní), a často téţ umoţňují i provádění bezhotovostních plateb (včetně
vyuţívání šeků a platebních karet).
Jednorázové vklady na pevnou lhůtu, pro které je uţíváno téţ
pojmenování terminované vklady, jsou vklady deponované v bance na předem
pevně sjednanou lhůtu (zpravidla s délkou trvání od jednoho týdne do jednoho
či více let, přičemţ v některých případech je termín jejich splatnosti stanoven
i na přesně vymezený den). Tyto vklady znějí na pevnou (tj. její výše
se nemění) a zpravidla i větší částku.

253

K tomu srov. zejména ustanovení § 719b ObchZ.
Ve smlouvě o vkladovém účtu může být tato doba buď výslovně specifikována, anebo může
ze smlouvy vyplývat, že klient přenechá bance své peněžní prostředky na dobu neurčitou, a to společně
s vymezením konkrétní výpovědní lhůty. Dispozice s vklady před uplynutím výpovědní lhůty nebo lhůty
splatnosti je sice obvykle možná, ale jsou s tím spojeny i jisté (pro klienta negativní) dopady na výši
úroků.
255
Blíže ke smlouvě o vkladovém účtu a její úpravě obsažené zejména v obchodním zákoníku viz PLÍVA,
Stanislav; ELEK, Štefan; LIŠKA, Petr, et al. Bankovní obchody. 1. vydání. Praha: ASPI-Wolters Kluwer,
2009. s. 57-62.
254
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Na rozdíl od toho, postupné vklady na pevnou lhůtu (tj. spořící účty) jsou
charakteristické sérií pravidelných vkladů, jejichţ výše můţe být stanovena
pevnou částkou nebo minimální hranicí. Celkový vklad má pevně stanovenou
lhůtu splatnosti, coţ postupně sniţuje lhůtu splatnosti jednotlivých dílčích
plnění. 256
Dále je vyčleňována i kategorie vkladů s postupnou splatností. Jde zde
obvykle o dlouhodobé vklady, jejichţ průběh se dělí na fázi spořící a fázi
výběrovou. Spořící fáze trvá po vymezenou dobu (zpravidla mezi 5 aţ 30 lety)
po kterou nejsou klientovi vypláceny ţádné úroky a která se můţe skládat
z pravidelných vkladů, jednorázového vkladu nebo jejich kombinace. Posléze
následuje fáze výběrová, která spočívá v postupném (často pravidelném)
vyplácení vkladů dle stanoveného plánu. 257 Tento typ vkladů je známý i pod
označením bankovní renta.
Samostatnou formou vkladů na vkladových účtech jsou i jednorázové
vklady s výpovědní lhůtou. Jak jiţ název napovídá, jedná se o vklady, u nichţ
je dispozice časově omezena předem sjednanou výpovědní lhůtou. Není u nich
tedy stanovena lhůta splatnosti, kteráţto se následně odvíjí zejména od sjednané
výpovědní lhůty a od okamţiku, od kterého klient vypoví příslušnou smlouvu.
Postupné vklady s výpovědní lhůtou jsou pak charakteristické tím,
ţe klient má u banky otevřen vkladový účet s pevnou výpovědní lhůtou,
na který můţe následně ukládat (kromě počátečního jednorázového vkladu)
další vklady.
Způsob a výše úročení vkladů na vkladových účtech jsou primárně
upraveny ve smlouvě o vkladovém účtu. Pro úrokové sazby z těchto vkladů
je (v obecné rovině) typické, ţe výše úrokové sazby jsou přímo úměrné jednak
výši vkladů (tj. čím vyšší vklad, tím vyšší sazba)258 a jednak době splatnosti
resp. výpovědní lhůtě.259 Úrokové sazby z vkladů na vkladových účtech
se navíc rychleji a důsledněji přizpůsobují vývoji trţní úrokové míry, neţ
je tomu u jiných produktů, přičemţ tyto sazby mohou být stanoveny fixně
(zejména u krátkodobých vkladů sjednaných na pevnou lhůtu) nebo se během
trvání závazku mohou měnit (například u vkladů s výpovědí lhůtou).
S touto problematikou souvisí i splatnost úroků, která je obvykle vázaná
na uplynutí lhůty nebo výpovědi. 260
Vklady na vkladových účtech jsou důleţitým zdrojem banky. Jsou
spojeny s relativně nízkými obsluţnými náklady, coţ vyplývá z vyšších takto
256

V této souvislosti může též být stanovena i doba mezi posledním dílčím vkladem a termínem
splatnosti celého vkladu.
257
Svou povahou je tato forma blízká důchodovému pojištění a obvykle je využívaná jako forma
zabezpečení pravidelného příjmu pro pozdější (zejména důchodové) období.
258
Tento způsob úročení bývá označován jako pásmové úročení.
259
To neplatí v situacích, kdy se očekává výraznější pokles úrokových sazeb nebo v dobách výrazných
turbulencí na trhu.
260
Splatnost úroků u vkladu, trvajícím déle než jeden rok, je obvykle vázána nejpozději na konec
každého kalendářního roku.
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u banky ukládaných částek i ze skutečnosti, ţe moţnost disponovat s těmito
prostředky je výrazněji omezena. I zde rovněţ vzniká tzv. sedlina.
V některých navíc bývají povinné minimální rezervy z těchto vkladů
niţší, neţ je tomu u vkladů na viděnou. Tento přístup regulace se ale v České
republice neosvědčil, jelikoţ banky postupně začaly nabízet produkty, které
měly vlastnosti vkladů na viděnou, ale z právního hlediska (tedy i z hlediska
povinných minimálních rezerv) byly povaţovány za vklady terminované. 261
3.5. Vklady na vkladních knížkách
Vklady na vkladních kníţkách a s tím související sluţby banky patří mezi
depozitní produkty s mnohaletou tradicí. I kdyţ se v minulosti vkladní kníţky
zařazovaly mezi jedny z nejvyuţívanějších bankovních depozitních obchodů
vůbec, vývoj situace v sektoru bankovnictví v posledních letech spíše ukazuje,
ţe zájem klientů o tento produkt výrazně klesá. Do značně míry to souvisí
i se skutečností, ţe vkladní kníţky nejsou vzhledem ke svému charakteru
vyuţitelné pro moderní elektronické formy nakládání s prostředky uloţenými
v bance. Tyto produkty jsou tak v současnosti vyuţívány zejména generačně
starší klientelou, pro kterou obvykle není moţnost vyuţívání sluţeb
elektronického bankovnictví klíčovým faktorem při volbě pro
ně nejvhodnějšího bankovního produktu. K oblibě vkladních kníţek mezi
klientskou veřejností rovněţ nepřispívá ani fakt, ţe podmínky u těchto produktů
mohou být často mírně horší neţ jiné alternativy vkladů.
V obecné rovině lze dále konstatovat, ţe vkladní kníţky jsou dnes
vyuţívány klienty některých bank (ne všechny banky totiţ tento produkt ještě
stále nabízejí) zejména z jisté setrvačnosti a nelze zřejmě očekávat ani jejich
výraznější rozšíření. 262
Vklady na vkladních kníţkách jsou specifickou formou aplikace smlouvy
o vkladu,263 která je legislativně upravena zejména v ustanoveních § 778 aţ 780
občanského zákoníku. Z této úpravy plyne, ţe smlouva o vkladu vzniká mezi
vkladatelem a peněţním ústavem sloţením vkladu u peněţního ústavu a jeho
přijetím peněţním ústavem. Ke vzniku smlouvy tak zákon kromě dohody stran
o výši vkladu a druhu smlouvy o vkladu vyţaduje i faktické předání peněţních
prostředků. Smlouva o vkladu se tak (na rozdíl od úpravy obdobných smluv
obsaţených v obchodním zákoníku) řadí do kategorie smluv reálných.
261

DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. vydání. Praha: Linde, 2005. s. 425.
K tomu srov. DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. vydání. Praha: Linde, 2005. s. 427.
263
Další formou aplikace ustanovení upravujících smlouvu o vkladu jsou např. vkladní listy. Vkladní list
je vymezen jako potvrzení peněžního ústavu o pevném jednorázovém vkladu, přičemž vkladatel tento
vklad dále nemůže snižovat ani zvyšovat. Výši vkladu tak mohou zvyšovat pouze úroky či jiné majetkové
hodnoty spojené s vkladem. Vkladní listy mohou být vystaveny pouze na jméno, přičemž nejsou nadále
(od 1. ledna 2001) považovány za cenné papíry. Na vkladní listy se tak přiměřeně vztahují ustanovení
občanského zákoníku o vkladních knížkách. Při aplikaci těchto ustanovení je ale ovšem vždy nutno
přihlédnout i ke specifikům vyplývajícím z povahy vkladních listů.
262

- 66 -

Převzetím vkladu peněţním ústavem vzniká vkladateli pohledávka za tímto
peněţním ústavem a současně vzniká peněţnímu ústavu závazek ve výši
vloţeného vkladu. Případné další nakládání s touto pohledávkou se pak bude
řídit obecnou úpravou části osmé občanského zákoníku.
V této souvislosti je odbornou veřejností poměrně často kritizováno,
ţe občanský zákoník legislativně nevymezuje pojem vklad, jeţ je předmětem
smlouvy o vkladu. V obecné rovině pak lze vkladem rozumět peněţní
prostředky vkladatele svěřené bance, které představují závazek banky vůči
vkladateli na jejich výplatu.264
Občanský zákoník nevyţaduje pro sjednání smlouvy o vkladu písemnou
formu. Z obsahu zákonné úpravy však lze dovodit, ţe ke vzniku smlouvy
je nutné i vydání listiny, a to konkrétné vkladní kníţky. Vkladní kníţka
potvrzuje přijetí vkladu (tj. jeho existenci a výši) peněţním ústavem, přičemţ
bez předloţení vkladní kníţky nelze s vkladem nakládat. 265 Tato úprava tak
v podstatě zakládá určitou inkorporaci práv vkladatele do vkladní kníţky,
ta však dle stávající právní úpravy není povaţována za cenný papír. 266
Do vkladní kníţky je peněţní ústav rovněţ povinen potvrzovat i případné
zvýšení vkladu uskutečněné předáním dalších peněţních prostředků, jakoţ
i jeho sníţení. 267 Pro určení výše vkladu je tak zpravidla (není-li prokázána jiná
výše) rozhodující zápis ve vkladní kníţce.
Kromě výše uvedeného má banka rovněţ povinnost do vkladní kníţky
zapisovat i majetkové výhody, na které klientovi vznikl nárok. Vkladatel má
totiţ ze zákona právo na úroky nebo na jiné majetkové výhody stanovené
peněţním ústavem. 268 Můţe se přitom jednat zejména o výhry nebo jiné
majetkové výhody. Dle konkrétní formy majetkové výhody mohou být vkladní
kníţky děleny na obyčejné vkladní kníţky a na výherní vkladní kníţky.
Pro obyčejné vkladné kníţky jsou charakteristické výnosy ve formě
sjednaných úroků nebo jiných majetkových hodnot. Tyto úroky se do vkladní
kníţky zaznamenávají při jejím nejbliţším předloţení po ukončení úročeného
období. Obyčejné vkladné kníţky mají zejména formu vkladů s výpovědní
lhůtou.
Na druhé straně, výherní vkladní kníţky nejsou úročeny a jejich výnosem
můţe být výhra, prémie nebo jiná výhoda. Slosování vkladních kníţek zahrnuje
264

PLÍVA, Stanislav; ELEK, Štefan; LIŠKA, Petr, et al. Bankovní obchody. 1. vydání. Praha: ASPI-Wolters
Kluwer, 2009. s. 168.
265
S tím pojí i jistá negativa. Např. v případě ztráty, zničení či odcizení vkladní knížky může vkladatel
s vkladem nakládat, jen pokud příslušný peněžní ústav prohlásí tuto knížku za umořenou.
266
K tomu srov. PLÍVA, Stanislav; ELEK, Štefan; LIŠKA, Petr, et al. Bankovní obchody. 1. vydání. Praha:
ASPI-Wolters Kluwer, 2009. s. 174.
267
Objem peněžních prostředků uložených na vkladní knížce může být kromě klasických vkladů dále
navyšován například i příchozími platbami. Za stávající situace ovšem není možné, aby tyto prostředky
na vkladní knížce byly používány též k placení převodem. Viz blíže ŠVESTKA, J. et al.: Občanský zákoník,
komentář. 10 vydání. Praha: C.H. Beck, 2006, s. 1354-1356.
268
Srov. ustanovení § 779 OZ.
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všechny vkladní kníţky splňující stanovená kritéria a probíhá v pravidelných
intervalech stanovených (peněţním ústavem vydávaným) herním plánem.
Případné výhry jsou do vkladní kníţky zapisovány při jejím předloţení bez
zbytečného odkladu po slosování, a to v souladu s předem stanovenými
pravidly.
Jiné majetkové výhody peněţní ústav ve prospěch vkladní kníţky
zapisuje při jejím prvním předloţení po vzniku nároku na jejich proplacení.
Ze stávající právní úpravy rovněţ vyplývá poţadavek, ţe vkladní kníţka
musí obsahovat údaje umoţňující průkaznou identifikaci vkladového vztahu.
Za tyto údaje se obvykle zahrnuje (i) obchodní firma peněţního ústavu
zahrnující téţ označení pobočky, u které je vklad uloţen, (ii) určení druhu
vkladní kníţky (pokud nejde o obyčejnou vkladní kníţku) a u vkladních kníţek
na jméno téţ (iii) jméno, příjmení, adresu a datum narození fyzické osoby nebo
název, sídlo a identifikační znak právnické osoby.
Obsahem zápisů ve vkladní kníţce bývají i jiné údaje, které jsou pro
peněţní ústav nezbytné k identifikaci vkladu (tj. například číslo vkladového
účtu). Do vkladní kníţky se obvykle rovněţ zapisují záznamy týkající se zřízení
nebo zrušení vinkulace vkladů,269 jakoţ i doba výpovědi (u vkladů
s dohodnutou výpovědí lhůtou).270
Podle formy vkladových vztahů lze rozlišovat vklady na vkladních
kníţkách na doručitele a vklady na vkladních kníţkách na jméno.
Vkladní kníţka na doručitele byla tradiční a oblíbenou formou
depozitního bankovního produktu. Peněţní ústav zde ţádným způsobem
nezkoumal (ani při zaloţení a ani při dalším nakládání s prostředky), kdo
je vkladatelem nebo kdo vkladní kníţku na doručitele předkládá. To ve své
podstatě znamenalo, ţe kaţdá osoba, která takovou kníţku předloţila, mohla
poţadovat výplatu příslušné částky (s jistými výjimkami). 271
V současnosti však můţe být vkladní kníţka vystavena pouze na jméno.
Moţnost peněţního ústavu vystavovat vkladní kníţky na doručitele byla
zrušena novelou občanského zákoníku, provedenou v rámci harmonizace práva
České republiky s právem evropským jako jedno z řady legislativních opatření
souvisejících s bojem proti tzv. praní špinavých peněz. 272 Nadále tak musí
vkladatel při zaloţení vkladu prokázat svou totoţnost, přičemţ s tímto vkladem
269

U vkladů na vkladních knížkách lze obvykle sjednat vinkulaci na heslo, vinkulaci na přivolení třetí
osoby nebo též vinkulaci na skutečnost, o níž je jisto, že nastane.
270
Blíže k úpravě vzájemných práv a povinností mezi vkladatelem a peněžním ústavem vyplývajícím
zejména z ustanovení občanského zákoníku viz PLÍVA, Stanislav; ELEK, Štefan; LIŠKA, Petr, et al. Bankovní
obchody. 1. vydání. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2009. s. 168-176.
271
Výběru prostředků z vkladní knížky mohl potencionálně zabránit zejména úřední zákaz, zákaz výplaty,
umořovací řízení, jakož i vinkulace nebo podezření z trestného činu týkající se vkladu.
272
Kromě této možnosti bylo dále novelizací zákona o bankách přistoupeno i ke zrušení veškerých
vkladových vztahů potvrzených vkladními knížkami na doručitele, a to ke dni 31. prosince 2002.
V souvislosti s tímto opatřením byla stanovena i promlčecí lhůta (10 let) práva na výplatu zrušeného
vkladu, která uplyne dne 31. prosince 2012. K tomu srov. LIŠKA, Petr. Zánik vkladů na vkladních knížkách
na doručitele. Právní rozhledy.2002. č. 6. S.255.
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je posléze oprávněn nakládat pouze ten, na jehoţ identifikační údaje byla
vkladní kníţka vystavena. Při nakládání s vkladem je tak vkladatel povinen
kromě předloţení vkladní kníţky i prokázat peněţnímu ústavu svou totoţnost.
Mezi některými klienty zůstávají, jak bylo uvedeno výše, vklady
na vkladních kníţkách stále oblíbenou formou spoření. Důvody k tomu lze
vidět zejména v tom, ţe tyto vklady jsou relativně likvidní, lze na nich dle
aktuální potřeby měnit zůstatek a nejsou s nimi spojeny téměţ ţádné dodatečné
náklady. Peněţní ústavy navíc mohou tento produkt do velké míry přizpůsobit
konkrétním poţadavkům vkladatele.
Jak jiţ ze samotné podstaty tohoto produktu plyne, vkladní kníţky jsou
vhodné zejména pro dlouhodobější ukládání peněţních prostředků u bank.
I z těchto důvodů bývají někdy vklady na vkladních kníţkách, vklady v rámci
stavebního spoření a vklady na vkladních listech označovány jako úsporné
produkty.
3.6. Vklady v rámci stavebního spoření
V souvislosti s bankovními depozitními obchody jsou často uváděny
i vklady v rámci stavebního spoření. Na tomto místě je ale nutno zdůraznit,
ţe na stavební spoření (i přes jeho označení) není moţno pohlíţet pouze jako
na jistou formu vkladu u banky, nýbrţ je zapotřebí jej chápat spíše jako
komplexní finanční produkt poskytovaný výhradně stavebními spořitelnami.
V obecné rovině spočívá stavební spoření především v přijímání vkladů
od účastníků stavebního spoření a v následném poskytování úvěrů a státní
podpory (při splnění stanovených podmínek) těmto účastníkům.
Poskytování sluţeb souvisejících se stavebním spořením je podrobněji
upraveno (nad rámec obecné úpravy bankovních obchodů) zejména v zákoně
o stavebním spoření. 273 Tento právní předpis (kromě jiného) stanoví,
ţe označení stavební spoření mohou mít ve svém názvu pouze produkty,
jejichţ poskytování se řídí ustanoveními tohoto zákona.
Zákon o stavebním spoření dále rozlišuje mezi provozovatelem
a účastníky stavebního spoření. Zatímco provozovatelem můţe byt výhradně
stavební spořitelna (tj. banka s příslušnou bankovní licencí, která ji opravňuje
zejména k poskytování stavebního spoření, poskytování úvěrů vymezeným
subjektům, poskytování záruk za úvěry ze stavebního spoření, obchodování na
vlastní účet s určitými cennými papíry apod.), jeho účastníkem mohou být jak
fyzické osoby s trvalým pobytem na území České republiky (tj. nemusí
se jednat jen o občany České republiky, ale stavebního spoření se mohou
účastnit i cizinci, kterým bylo přiděleno rodné číslo), tak i právnické osoby.

273

Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších
předpisů.
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Ty jsou ale oproti fyzickým osobám274 znevýhodněny, jelikoţ (na rozdíl
od nich) nemají nárok na poskytnutí státní podpory.
Nutným předpokladem vzniku stavebního spoření je pak písemná
smlouva mezi účastníkem a provozovatelem stavebního spoření. Předmětem
této smlouvy je (v obecné rovině) jednak závazek účastníka činit u stavební
spořitelny vklady v určité výši, a jednak tomu odpovídající závazek dotčené
spořitelny podpořit stanoveným způsobem (tj. vyplacením vkladu a úroků,
poskytnutím úvěru nebo i státní podpory) financování bytových potřeb
účastníka. Smlouva o stavebním spoření proto kromě obecných náleţitostí
zpravidla rovněţ upravuje (i) výši cílové částky, kterou můţe klient od banky
získat, (ii) výši úrokových sazeb, 275 (iii) podmínky pro nárok na přidělení
úvěru, jakoţ i (iv) výši jednorázového poplatku při uzavření smlouvy a (v) výši
splátek úvěru. Nedílnou součástí smlouvy o stavebním spoření bývají
i všeobecné obchodní podmínky, které blíţe upravují konkrétní závazkový
vztah. Tyto obchodní podmínky podléhají schválení ze strany Ministerstva
financí.
Uzavřením smlouvy o stavebním spoření začíná jeho první fáze,
a to jmenovitě fáze spoření. Od klienta se nyní očekává, ţe na příslušný účet
bude ukládat (ve výši, jakou uzná za vhodné) své peněţní prostředky,
ke kterým budou ze strany stavební spořitelny připisovány sjednané úroky
a státní podpora (na tu mohou mít ovšem nárok pouze fyzické osoby). Pokud
je státní podpora účastníkovi přiznána, bývá poskytována zejména formou
tzv. příspěvků k naspořeným vkladům. Výše tohoto příspěvku činí
10 % z uspořené částky v příslušném kalendářním roce (maximálně však
z částky 20 000 Kč).
Za stanovených podmínek lze v této fázi účastníkovi, který ještě nesplnil
podmínky pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření, poskytnout
i tzv. překlenovací úvěr.
Předpokladem ukončení fáze spoření a vzniku nároku účastníka
na čerpání úvěru ze systému stavebního spoření je především (i) dodrţení
minimální doby spoření, (ii) dosaţení minimální cílové výše vkladu,
(iii) splnění poţadavků souvisejících s tzv. ohodnocovacím číslem, 276 jakoţ
i (iv) poskytnutí dostatečného zajištění úvěru a (v) adekvátní předpokládaný
účel úvěru.
274

Poskytnutí státní podpory ovšem není automatickou záležitostí a její přiznání předpokládá (kromě
jiného) například učinění žádosti účastníkem (obvyklé obsažené v příslušném prohlášení ve smlouvě
o stavebním spoření).
275
Tyto sazby jsou fixně určeny po celou dobu spoření i splácení úvěrů.
276
Účelem ohodnocovacího čísla je objektivně změřit rozsah, v jakém se účastník podílel na vytváření
zdrojů pro poskytování úvěrů v rámci stavebního spoření. Toto číslo bude tím větší, čím více účastník do
systému (v relaci k cílové částce) vloží. Konstrukce ohodnocovacího čísla vyplývá obvykle buď z varianty
ohodnocovacího čísla založeného na součtu úroků, anebo z varianty ohodnocovacího čísla založeného
na kumulativním součtu zůstatků na účtu. Takto získané hodnoty poté mohou být korigovány různými
koeficienty.
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Úvěr ze stavebního spoření můţe být pouţit pouze na financování
bytových potřeb, které jsou zákonem blíţe specifikovány. Jde zde tedy o úvěr
účelový.
Stavební spoření obvykle končí splacením tohoto úvěru nebo vypovědí
konkrétní smlouvy mezi stavební spořitelnou a účastníkem stavebního spoření.
Stavební spoření tradičně patřilo k velice oblíbeným bankovním produktům,
a to zejména pro jeho podporu ze strany státu. Původně totiţ stát podporoval
fyzické osoby usilující o lepší bydlení hned třemi způsoby. Činil tak
(i) příspěvkem k naspořeným vkladům, (ii) osvobozením úroků (jak z vkladu,
tak ze státní podpory) od daně z příjmu, jakoţ i (iii) moţností odečíst ze základu
daně z příjmu fyzických osob částku odpovídající zaplaceným úroků
(za příslušné zdaňovací období) z úvěru poskytnutého v rámci tohoto spoření.
V souvislosti s nedávnými celoplošnými úspornými opatřeními ale byla tato
podpora citelně omezena. Mezi hlavní změny, které zasáhly oblast stavebního
spoření, patří zejména rušení daňových zvýhodnění tohoto produktu a dále
výraznější omezení moţného vyuţití prostředků získaných ze stavebního
spoření.
3.7. Pojištění pohledávek z vkladů
Bankám a pobočkám zahraničních bank vykonávajícím podnikatelskou
činnost na území České republiky ukládá zákona o bankách povinnost účastnit
se systému pojištění pohledávek z vkladů a přispívat v zákonem stanoveném
rozsahu do Fondu pojištění vkladů. Tuto povinnost zásadně nemají pobočky
zahraničních bank se sídlem na území jiného členského státu, které však mohou
nechat pohledávky z vkladů připojistit na základě smlouvy s Fondem pojištění
vkladů. Pobočky ostatních zahraničních bank jsou od výše uvedené povinnosti
osvobozeny za předpokladu, ţe České národní bance (společně se záměrem být
osvobozeny) důvěryhodným způsobem prokáţou, ţe jsou účastny na jiném
systému pojištění pohledávek z vkladů, který oprávněným osobám zaručuje
nejméně stejný stupeň ochrany. 277 I tyto pobočky zahraničních bank mohou
dobrovolně připojistit pohledávky z vkladů na základě smlouvy s Fondem. 278
Podstatou pojištění vkladů je záruka určité osoby, státního orgánu,
sdruţení či fondu, ţe bankovním vkladatelům bude v případě neschopnosti
banky vyplácet u ní uloţené vklady poskytnuta určitá náhrada.279 Pojištění
pohledávek z vkladů by mělo plnit zejména dvě základní funkce, kterými jsou
ochrana vkladů drobných střadatelů v případě insolvence banky a zabránění runu
na banky v případě výskytu prvních náznaků zhoršující se situace banky.
V současné době toto pojištění ale plní spíše funkci ochrany klientů banky,
jelikoţ stávající omezení výše náhrady za pojištěné pohledávky neumoţňuje
277

Viz zejména směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 94/19/ES ze dne 30. května 1994,
o systémech pojištění vkladů, ve znění pozdějších předpisů.
278
Viz PLÍVA, Stanislav; ELEK, Štefan; LIŠKA, Petr, et al. Bankovní obchody. 1. vydání. Praha: ASPI-Wolters
Kluwer, 2009. s. 20.
279
BAKEŠ, Milan; KARFÍKOVÁ, Marie; KOTÁB, Petr, MARKOVÁ, Hana, et al. Finanční právo. 5. vydání.
Praha: C.H. Beck, 2009. s. 496.
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plně pokrýt vklady velkých investorů, kteří z tohoto důvodu při náznacích
nestability banky odčerpávají své vklady a stojí tak na počátku runu na banky. 280
Obecně mohou být systémy pojištění vkladů koncipovány dvojím
způsobem. V první řadě se můţe jednat o dobrovolné pojištění zaloţené
na existenci soukromých ochranných fondů. Tento systém nejen klade velký
důraz na vlastní odpovědnost bank, ale i omezuje konkurenci v bankovnictví
a vytváří větší riziko pro klienty nepojištěných bank. V současné době je proto
obvyklejší systém povinného pojištění vkladů, který zaručuje celkovou vyšší
bezpečnost bankovního systému. Tohoto pojištění se povinně účastní veškeré
instituce, kterým zákon tuto povinnost stanovuje.
Příspěvek do fondu pojištění vkladů sice zvyšuje náklady banky, ale
produkty, na které se toto pojištění vztahuje, jsou obecně povaţovány za méně
rizikové, a tudíţ s nimi můţe být ve srovnání s nepojištěnými produkty spojen
niţší výnos (tzn. menší náklady pro banku). Pojištěné vklady téţ obvykle
vykazují menší citlivost na změny v rizikovosti banky.
Vedle určitého pozitivního vlivu je pojištění pohledávek z vkladů
spojeno i s některými zřejmými nevýhodami. Toto pojištění zejména dostatečně
neochraňuje před runem na banku, jelikoţ se obvykle nevztahuje na pohledávky
institucí, které run na banku zahajují. Dále způsobuje, ţe kdyţ klienti mají
určitou záruku za své vklady, chovají se méně obezřetně a častěji ukládají své
peněţní prostředky u bank, které nabízejí vyšší úročení vkladů, čímţ následně
nutí banky investovat do rizikovějších aktiv. To má za následek vyšší morální
hazard pojištěných bank i klientů.281
Systém pojištění vkladů se stal nedílnou součástí českého bankovního
systému teprve od roku 1994.282 Postupem doby bylo původní pozitivně právní
označení institutu pojištění vkladů nahrazeno přesnějším názvem pojištění
pohledávek z vkladů283 a systém byl dále rozšiřován zejména ve směru zvýšení
částek náhrad, k jejichţ poskytnutí jsou vkladatelé oprávněni. 284
Předmětem pojištění jsou nyní veškeré pohledávky z vkladů (včetně
úroků) vedených v české nebo cizí měně s výjimkou pohledávek zákonem
o bankách výslovně uvedených. Pojištěny tedy jsou pohledávky fyzických
a právnických osob,285 které splňují podmínky identifikace vkladatele 286 a jsou
evidovány jako kreditní zůstatky na účtech či vkladních kníţkách nebo
potvrzených vkladovým certifikátem, vkladním listem či jiným obdobným
dokumentem, avšak s vyloučením pohledávek ze směnek a jiných cenných
papírů.287

280

DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. vydání. Praha: Linde, 2005. s. 455.
DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. vydání. Praha: Linde, 2005. s. 456.
282
Stalo se tak novelizací zákona o bankách zákonem č. 156/1994 Sb. účinným od 29. července 1994.
283
Název byl změněn zákonem č.319/2001 Sb., který novelizoval zákon o bankách.
284
BAKEŠ, Milan; KARFÍKOVÁ, Marie; KOTÁB, Petr, MARKOVÁ, Hana, et al. Finanční právo. 5. vydání.
Praha: C.H. Beck, 2009. s. 496.
285
Stejnou úroveň ochrany poskytuje zákon o bankách pohledávkám tuzemcům (rezidentů) i cizizemcům
(nerezidentů).
286
Identifikačními údaji se u fyzických osob rozumí jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, a nebylo-li
přiděleno, datum narození, popřípadě identifikační číslo, u právnických osob obchodní firma nebo název
právnické osoby, její sídlo a u tuzemských právnických osob též identifikační číslo.
287
Viz např. ustanovení § 41c BankZ.
281
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Pojištěny dále nejsou pohledávky z vkladů bank, zahraničních bank,
finančních institucí, zdravotních pojišťoven a státních fondů. 288 Pojištěny rovněţ
nejsou pohledávky z vkladů, které je banka oprávněna alespoň zčásti zahrnout
do svého kapitálu (podřízený dluh). 289
Za účelem soustřeďování příspěvků bank a poboček zahraničních bank
a k poskytování náhrad za pojištěné pohledávky byl zákonem o bankách zřízen
Fond pojištění vkladů. Fond je řízen pětičlennou správní radou, kterou jmenuje
a odvolává ministr financí. 290
Zdroje financování Fondu tvoří zejména výnosy z investování, 291 výtěţky
z ukončených insolvenčních (případně likvidačních) řízení, úvěry či jiné formy
návratné finanční výpomoci a příspěvky od povinných subjektů. Výši povinných
příspěvků do Fondu stanoví zákon o bankách, a to pro banky a pobočky
zahraničních bank ve výši 0,04 % a pro stavební spořitelny ve výši
0,02 % z průměru objemu pojištěných pohledávek z vkladů (včetně úroků)
za příslušné kalendářní čtvrtletí. 292 Dosáhne-li objem prostředků Fondu
1,5 % celkového objemu pohledávek z vkladů pojištěných u Fondu, sniţuje
se příspěvek293 bank na 0,01 % a příspěvek stavebních spořitelen
na 0,005 % z průměru objemu pojištěných pohledávek z vkladů (včetně úroků)
za příslušné kalendářní čtvrtletí.294
Příspěvek do Fondu pojištění vkladů musí být uhrazen v českých
korunách, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího
po skončení kalendářního čtvrtletí, za který tento příspěvek náleţí. 295
Náhrady za pojištěné pohledávky z vkladů jsou Fondem pojištění vkladů
poskytovány oprávněným osobám na základě písemného oznámení České
národní banky296 o neschopnosti banky dostát závazkům vůči oprávněným
osobám za zákonných a smluvních podmínek. Den, kdy Fond toto oznámení
obdrţí, se povaţuje za rozhodný den. 297
Pro výpočet výše náhrady se sčítají veškeré pojištěné pohledávky
z vkladů oprávněné osoby u dané banky podle stavu k rozhodnému dni,
a to včetně úroků a podílů takové osoby na účtech vedených pro dva a více
spolumajitelů. Peněţní prostředky více osob evidované na jednom účtu (např.
účet notářské úschovy) představují pohledávku z vkladu se zvláštním reţimem.
Majitel daného účtu je povinen bance tuto skutečnost sdělit, identifikovat osoby,
288

To nemusí platit, jde-li o případy blíže uvedené v § 41f zákona o bankách. Může se například jednat
o situace, kdy jsou peněžní prostředky více osob evidované na jednom účtu a představují tak pohledávku
z vkladu se zvláštním režimem.
289
Viz např. ustanovení § 41c odst. 2 zákona o bankách.
290
Členové správní rady jsou jmenováni na období pěti let, a to i opakovaně. Každý rok je jmenován
jeden člen. Viz blíže např. ustanovení § 41b odst. 3 BankZ.
291
Fond pojištění vkladů může investovat pouze bezpečným způsobem a v souladu se svým statutem.
292
Viz např. ustanovení § 41c odst. 6 a odst. 7 BankZ.
293
Od kalendářního čtvrtletí následujícího po dni uveřejnění oznámení Fondu o této skutečnosti.
294
K tomu srov. § 41c odst. 8 BankZ.
295
K tomu srov.§ 41c odst. 10 BankZ.
296
Jedná-li se o pobočku zahraniční banky podle § 5a zákona o bankách, připojištěnou u Fondu v souladu
s ustanovením § 41m BankZ, jsou tyto náhrady poskytovány na základě oznámení orgánu bankovního
dohledu domovského státu zahraniční banky
297
Takové oznámení musí být vydáno nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zjištění rozhodné
skutečnosti a bance nebo bývalé bance musí být písemně sděleno. Viz např. ustanovení
§ 41d odst. 1 BankZ.
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jejichţ pohledávku vklad představuje, doloţit podíl kaţdé z této osob a prokázat
pravdivost oznamovaných údajů. Náhrada za pohledávku se zvláštním reţimem
je poskytována oprávněným osobám ve výši, v jaké by jim náleţela v případě,
ţe by kaţdá z uvedených osob měla své prostředky evidované na vlastním účtu.
Fond pojištění vkladů poskytuje náhrady za pohledávky z vkladů zásadně
skutečným vlastníkům peněţních prostředků. Pokud je skutečný vlastník
peněţních prostředků evidovaných na účtu odlišný od majitele účtu, má majitel
účtu povinnost oznámit tuto skutečnost bance a identifikovat skutečného
vlastníka. 298
Výše náhrad poskytovaných Fondem je dle stávající právní úpravy299
limitována částkou odpovídající 100 000 EUR.300 Kalkulace i výplata náhrady
se uskutečňují vţdy jen v české měně.301
Pro účely výpočtu částky, která má být oprávněné osobě z Fondu
vyplacena, není nepřihlíţeno k přírůstkům pojištěných pohledávek z vkladů
(tj. částkám připsaným ve prospěch účtu), ke kterým dojde po rozhodném dni
v důsledku postoupení pohledávky z vkladu nebo na základě vnitrobankovního
převodu mezi jednotlivými účty vedenými u téţe banky. 302
Právo oprávněné osoby na plnění z Fondu se promlčuje uplynutím tří let
ode dne stanoveného jako den zahájení plateb. 303
Zákon o bankách současně stanoví, které osoby nemají na poskytnutí
náhrady za pohledavku z vklasu nárok.304 Jedná se především o osoby, které
mají k bance zvláštní vztah (s určitou výjimkou),305 jakoţ i o vlastníky vkladů
vzniklých v souvislosti s legalizací výnosů z trestné činnosti, za niţ byli soudem
v trestním řízení pravomocně odsouzeni. Fond takovým osobám pozastaví
výplatu náhrady za pohledávku z jejich vkladů aţ do doby skončení trestního
řízení proti nim. 306
Ke dni zahájení plateb náhrad za pohledávky z vkladů určité banky
se oprávněným osobám sniţuje jejich pohledávka vůči této bance (uplatnitelná
například v probíhajícím nebo v budoucnu vyhlášeném insolvenčním řízení)
298

V obou zmíněných zvláštních případech se ale nepřihlíží k oznámení majitele účtu učiněnému
po rozhodném dni.
299
Viz např. ustanovení §41e odst. 2 BankZ.
300
Náhrada pohledávky z vkladů byla původně (s ohledem na princip morálního hazardu a s odvoláním
na potřebu spoluúčasti vkladatelů na negativních dopadech jejich výběru banky) limitována vedle
absolutní částky náhrady též maximálním procentem pohledávky z vkladů, a to nejprve ve výši
80 % a od 1. září 1998 do 14. prosince 2008 ve výši 90 %. Novelou zákona o bankách provedenou
(v souvislosti s probíhající finanční krizí) zákonem č. 433/2008 Sb. byla tato koncepce pozměněna
a náhrady z Fondu pojištění vkladů za pojištěné pohledávky z vkladů byly vypláceny v plné výši (tedy
100 %) až do částky odpovídající 50 000 EUR. Výše limitní částky pak byla zákonem zvýšena na stávající
úroveň.
301
To platí i u pohledávek denominovaných v cizí měně.
302
K tomu srov. § 41g odst. 5 BankZ.
303
K tomu srov. § 41h odst. 3 BankZ.
304
K tomu srov. § 41g odst. 2 BankZ.
305
To se nevztahuje na osoby uvedené v § 19 písm. e) BankZ (tj. právnické osoby, ve kterých mají
kvalifikovanou účast členové statutárního orgánu, členové dozorčí rady banky, vedoucí zaměstnanci
banky, osoby ovládající banku nebo osoby s kvalifikovanou účastí na těchto osobách a členové vedení
těchto osob).
306
BAKEŠ, Milan; KARFÍKOVÁ, Marie; KOTÁB, Petr, MARKOVÁ, Hana, et al. Finanční právo. 5. vydání.
Praha: C.H. Beck, 2009. s. 497.
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o částku rovnající se právu na náhradu z Fondu, který pak přebírá věřitelské
postavení vůči bance ve výši těchto nároků vkladatelů. 307
Fond pojištění vkladů pravidelně (nejméně jednou ročně) ověřuje
funkčnost systému vyplácení náhrad a o výsledcích ověření vyhotovuje zprávu,
kterou je povinen bez zbytečného odkladu předloţit České národní bance
a Ministerstvu financí České republiky. 308
3.8. Bankovní dluhové cenné papíry
3.8.1. Obecná charakteristika bankovních dluhových cenných papírů
Mezi bankovní depozitní produkty se kromě přijímání vkladů řadí, jak jiţ
bylo uvedeno výše, i emise různých druhů bankovních dluhových cenných
papírů.
Konkrétní druhy těchto cenných papírů emitovaných bankami se mohou
navzájem výrazně odlišovat celou řadou právních i ekonomických charakteristik,
přičemţ bývají (jako samostatná skupina) vymezovány vůči vkladům zejména
tím, ţe se na ně nevztahuje povinné pojištění pohledávek z vkladů u bank.
Z toho vyplývá na jedné straně výhoda pro banky spočívající ve skutečnosti,
ţe s těmito produkty zákon neváţe povinnost platit příspěvky do Fondu pojištění
vkladů, na straně druhé se tím ale současně zvyšuje riziko, které postupuje klient
banky.
Bankovní dluhové cenné papíry lze dále vnitřně členit jednak
na dluhopisy (zahrnující veškeré produkty, na které se vztahuje zákon
o dluhopisech, a to zejména včetně hypotečních zástavních listů a podřízených
dluhopisů) a jednak na depozitní směnky.
3.8.2. Bankovní dluhopisy
Bankovní dluhopisy lze v nejobecnější rovině charakterizovat jako
zastupitelné cenné papíry, do kterých je vtěleno jak právo na splacení dluţné
částky, tak i povinnost emitenta (tj. v tomto případě banky, která dluhopis
vydala) toto právo řádně a včas uspokojit.
Základní právní úprava vztahující se na bankovní dluhopisy je obsaţena
zejména ve dvou zákonech, kterými jsou zákon o cenných papírech 309 a zákon
o dluhopisech. 310 Jednotlivá ustanovení zákona o cenných papírech upravují
obecné otázky týkající se cenných papírů a některé smlouvy či smluvní typy,
jejichţ předmětem jsou tyto cenné papíry. Zákon o dluhopisech, který
je ve vztahu k zákonu o cenných papírech předpisem zvláštním, pak podrobněji
upravuje a vymezuje jednotlivé charakteristické znaky této kategorie cenných
307

K tomu srov. § 41h odst. 1 a odst. 2 BankZ.
K tomu srov. § 41n BankZ.
309
Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.
310
Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.
308
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papírů. Tímto předpisem jsou tak stanoveny zejména náleţitosti dluhopisů,
způsob jejích vydávání, poţadavky na jednotlivé druhy dluhopisů, stejně tak
jako i vybrané otázky související s činností České národní banky v tomto
segmentu bankovního trhu. V souvislosti s bankovními dluhopisy je téţ nutné
přihlédnout k úpravě obsaţené v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu.
Bankovní dluhopisy, stejně jako celá řada jiných cenných papírů,
se mohou vyskytovat ve dvou podobách, a to v podobě listinné a podobě
zaknihované. Bez ohledu na konkrétní podobu, ve které se vyskytuje, však musí
kaţdý dluhopis obsahovat alespoň minimální náleţitosti, kterými jsou (i) údaje
o bance (emitentovi), (ii) název dluhopisu obsahující pojmenování „dluhopis“
a u zvláštního druhu dluhopisů taktéţ i toto označení, (iii) údaj identifikující
dluhopis [zejména identifikační označení podle mezinárodního systému
číslování
(ISIN)
nebo
jiný
dostatečně
konkrétní
údaj],
dále
(iv) jmenovitou/nominální hodnotu, (v) údaj o schválení emisních podmínek,
(vi) stanovení výnosu dluhopisu (konkrétní částkou nebo způsobem její
kalkulace), (vii) datum emise, způsob a místo výplaty jmenovité hodnoty
dluhopisu a jeho výnosu, (viii) formu dluhopisu, (ix) závazek emitenta splatit
dluţnou částku dle emisních podmínek, (x) datum splatnosti dluhopisu (pokud
není výnos dluhopisu dán rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho
niţším emisním kurze, tak i datum splatnosti výnosu). Listinný dluhopis musí
navíc obsahovat (xi) číselné označení dluhopisu, (xii) jméno a příjmení (nebo
obchodní firmu či název) jeho prvního vlastníka a (xiii) podpis nebo otisk
podpisu osob oprávněných k datu emise jednat jménem emitenta.
Vydání dluhopisů musí předcházet schválení emisních podmínek Českou
národní bankou. Tyto podmínky zejména vymezují vzájemná práva banky
a vlastníků, obsahují podrobnější informace o konkrétní emisi dluhopisů, jakoţ
i o emitující bance a trhu, na kterém bude dluhopisem obchodován. Společně
s emisními podmínkami schvaluje Česká národní banka i prospekt dluhopisu,
jehoţ funkcí je poskytnout případnému zájemci dodatečné informace
o konkrétním produktu.
Z hlediska klienta je za důleţitou charakteristiku dluhopisu povaţovaná
jeho likvidita, která je do značné míry ovlivněna aspektem převoditelnosti
dluhopisu, a tak nepřímo i jeho formou.
Bankovní dluhopisy se mohou vyskytovat ve dvou formách,
a to jmenovitě ve formě dluhopisů na doručitele, které jsou převáděny pouhým
předáním, a dluhopisů na jméno. Způsob převádění dluhopisů na jméno se liší
podle jejich podoby. Listinný dluhopis na jméno je převoditelný rubopisem
a předáním, přičemţ tuto převoditelnost nelze emisními podmínkami omezit.
K účinnosti tohoto převodu vůči emitentovi je téţ nutná změna zápisu
v příslušném seznamu vedeném emitentem nebo jinou k tomu oprávněnou
osobou.
Na rozhodnutí klienta o investování do určitého produktu má značný
význam i způsob stanovení výnosu, který je v souvislosti s tímto produktem
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očekáván. Výnos bankovního dluhopisu je přitom obvykle stanoven jedním
ze čtyř způsobů, a tedy buď (i) pevnou úrokovou sazbou nebo (ii) pohyblivou
úrokovou sazbou, či (iii) rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho
emisního kurzu, jakoţ i (iv) slosovatelnou prémií.
S bankovními dluhopisy se pojí výhody jak pro emitující banku, tak i pro
jejího klienta.
Banka je takto předně na fixně stanovenou dobu (k předčasnému splacení
se banky zavazují spíše ve výjimečných případech) oprávněná nakládat
s peněţními prostředky získanými z prodeje dluhopisů, přičemţ tato emise můţe
být spojena s niţšími obsluţnými náklady, neţ je tomu u vkladů.
Z pohledu klienta banky vykazuje tato forma depozitních produktů
(ve srovnání s vklady) výhody zejména v tom, ţe je s ní obvykle spojena mírně
vyšší nominální úroková sazba, přičemţ koupě dluhopisů obvykle nevyţaduje
otevření účtu u banky a nezanedbatelným pozitivem (u sekundárně
obchodovatelných dluhopisů)je i jejich poměrně vysoká likvidita.
3.8.3. Hypoteční zástavní listy
Specifickým druhem dluhopisů emitovaných některými bankami, jak jim
byla věnována pozornost výše, jsou zástavní hypoteční listy. Na tyto depozitní
bankovní produkty se vztahuje stejná právní úprava jako na standardní bankovní
dluhopisy, a tedy při jejich vydávání musí banka zohlednit jak poţadavky
vyplývající ze zákona o cenných papírech, tak i úpravu obsaţenou v zákoně
o dluhopisech. I přes tyto shodné prvky se ale hypoteční zástavní listy od jiných
bankovních dluhopisů v mnoha aspektech liší. To se odráţí i v jejich
legislativním vymezení obsaţeném v zákoně o dluhopisech, kde jsou upraveny
ve zvláštní části jako samostatný druh dluhopisů. 311
Hypoteční zástavní listy můţe emitovat pouze banka ve smyslu zákona
o bankách, přičemţ v názvu tohoto produktu musí být uvedeno, ţe se jedná
o hypoteční zástavní list.
Hlavním charakteristickým rysem těchto dluhopisů je způsob jejich
312
krytí, přičemţ v současné době je v České republice uplatňován pohledávkový
systém krytí hypotečních zástavních listů. Ty jsou tedy kryty zejména (jedná
se o tzv. řádné krytí) pohledávkami z hypotečních úvěrů, přičemţ součet těchto
pohledávek nesmí klesnout pod celkovou výši závazků ze všech vydaných
hypotečních zástavních listů. Výše pohledávek tvořících řádné krytí hypotečních
311

Blíže k problematice hypotečních zástavních listů též viz podkapitola 2.6.
Obecně existují dva hlavní systémy krytí hypotečních zástavních listů, a to pohledávkový systém krytí
(tvořen pohledávkami z hypotečních úvěrů a do jisté míry i tzv. náhradním krytím) a zástavní systém
krytí (založen na krytí hypotečních zástavních listů souborem práv k nemovitostem). S příslušným
systémem krytí rovněž úzce souvisí systém vzájemných vazeb mezi zástavními listy, hypotečními úvěry
a zástavními právy k nemovitostem. I ten se obvykle vyskytuje ve více variantách, a to nejčastěji jako
systém adresný, blokový a všeobecný. K tomu srov. DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty.
3. vydání. Praha: Linde, 2005. s. 447 až 452.
312
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zástavních listů nesmí převýšit částku odpovídající 70 % hodnoty zastavených
nemovitostí. Hypoteční zástavní listy navíc mohou být (do jisté míry) kryty
i tzv. náhradním krytím, které mohou tvořit pouze majetkové hodnoty blíţe
specifikované zákonem o dluhopisech. 313
Jako s kaţdým jiným bankovním produktem, i s hypotečními zástavními
listy jsou spojeny jisté výhody a rizika, a to jak pro banku, tak i pro jejího
klienta. Z pohledu investorů byl tento produkt tradičně povaţován za méně
rizikový (navzdory tomu, ţe se na něj nevztahuje povinné pojištění pohledávek
z vkladů) a zpravidla dobře sekundárně obchodovatelný, přičemţ akcentovány
byly i některé výhody v daňové oblasti. Pro banku pak tyto produkty
představovaly (vzhledem k jejich relativně nízkým výnosům pro investory)
poměrně levný zdroj prostředků. V posledních letech ale (zejména v souvislosti
s propuknutím ekonomické krize v roce 2008, za jejíţ hlavní příčinu bývá
označováno neadekvátní nakládání s hypotečními zástavními listy a od nich
odvozenými deriváty) začíná být přístup bank i klientů k těmto produktům více
obezřetný.
3.8.4. Depozitní směnky
V neposlední řadě patří mezi vkladové obchody nabízené bankami
i depozitní směnky. Podstata těchto směnek spočívá v tom, ţe banka vystaví
ve prospěch klienta vlastní směnku, čímţ se zaváţe, ţe v době její splatnosti
vyplatí oprávněnému majiteli směnky směnečnou částku. Klient zpravidla získá
tuto směnku proti sloţení dané směnečné částky (nebo její diskontované výše)
u banky.
Dle stávající právní úpravy je tento produkt legislativně vymezen jednak
v obecné rovině zákonem o cenných papírech a jednak jsou jeho specifické rysy
upraveny v zákoně směnečném a šekovém. 314
Depozitní směnka patří mezi cenné papíry převoditelné rubopisem,
a tedy osoba, která směnku předloţí k proplacení, nemusí být nutně totoţná
s osobou, které banka tuto směnku vystavila. Depozitní směnky tak mohou být
jejich vlastníkem (před jejich splatností) vyuţity jako forma platidla
v obchodním styku nebo k získání eskontního úvěru. Kromě toho banky obvykle
souběţně s prodejem depozitních směnek nabízí klientům i jejich úschovu.
Depozitní směnky, vystavované jako směnky vlastní, musí (kromě
závazku banky vyplatit oprávněnému majiteli směnky v době její splatnosti
směnečnou částku) obsahovat i další náleţitosti. Zejména se jedná o (i) označení
v textu listiny, ţe jde o směnku, (ii) údaj splatnosti a údaj místa, kde má být

313

K tomu srov. ustanovení § 31 zákona o dluhopisech. Náhradní krytí závazků z hypotečních zástavních
listů vydaných jedním emitentem je navíc možné maximálně do výše 10 procent jejich jmenovité
hodnoty.
314
K tomu srov. zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový, ve znění pozdějších předpisů.
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placeno, (iii) specifikace osoby, které nebo na jejíţ řad má byt placeno,
(iv) datum a místo vystavění směnky a (v) podpis výstavce.315
V této souvislosti můţe být splatnost depozitní směnky stanovena buď
na určité přesné datum nebo na viděnou (s moţným stanovením okamţiku,
do kterého nebo od kterého mohou být předloţeny k proplacení). Doba
splatnosti těchto produktů nebývá obvykle kratší neţ sedm dnů a ani delší neţ
jeden rok.
U depozitních směnek bývá jejich výnos obvykle stanovován ve formě
úrokového výnosu vyplývajícího z úrokové doloţky na směnce nebo téţ
ve formě diskontu.
Postatou úrokové doloţky je určení výše úrokové sazby, kterou
je konkrétní směnečná částka úročena, a to po celou dobu od vystavení směnky
do její splatnosti. Není – li směnka předloţena k proplacení v den její splatnosti,
směnečná částka se dále neúročí, přičemţ směnečnému věřiteli je umoţněno
nechat si směnku (společně s výnosem) proplatit do tří let ode dne její splatnosti.
Druhou formou stanovení výnosu ze směnky je tzv. diskont, který
je vyuţíván zejména u směnek s pevně stanovenou lhůtou splatnosti. V tomto
případě je směnka prodána věřiteli za cenu niţší, neţ je její nominální hodnota,
přičemţ tento rozdíl diskontované a nominální hodnoty směnky tvoří směnečný
výnos.
Z hlediska klientů je za základní výhody depozitních směnek moţno
povaţovat relativně vyšší výnos, neţ je tomu u jiných bankovních produktů
se stejnou lhůtou splatnosti, dále moţnost nakládat se směnkou před její
splatností dle úvahy majitele, jakoţ i u směnek na viděnou moţnost majitele
určit dobu splatnosti (tato moţnost můţe být omezena určitým intervalem),
a to při pevně dané úrokové sazbě.
Na druhé straně je jistou nevýhodou, ţe ani na takto uloţené prostředky
se nevztahuje povinné pojištění pohledávek z vkladů.
4. Bankovní úvěrové obchody
4.1. Obecná charakteristika bankovních úvěrových obchodů
Bankovní sluţby spočívající v poskytování úvěrů veřejnosti jsou jednou
z hlavních činností, kterými se banky zabývají a obvykle tvoří rozhodující část
jejich aktiv.
Pro úvěry je specifické, ţe jsou sice málo likvidní a relativně rizikové,
ale mohou v srovnání s jinými aktivy přinášet vyšší výnosy. Banka by tak měla
(zejména s přihlédnutím k tomu, ţe rozhodujícím zdrojem jejich aktivních
operací jsou zdroje cizí) přistupovat k poskytování úvěrů obezřetně
a zohledňovat nejen očekávané výnosy, ale i potencionální riziko. Jak jiţ
315

K tomu srov. ustanovení § 75 zákona směnečného a šekového.
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z povahy tohoto produktu vyplývá, bude se zde jednat především o úvěrové
riziko spočívající především v tom, ţe klient banky, jemuţ je bankou tento úvěr
poskytován (tj. dluţník), nebude schopen vůbec nebo částečné dostát svému
závazku, anebo ţe mu nebude schopen dostát včas. Kromě rizik souvisejících
s platební neschopní klienta můţe rovněţ řádné a včasné splnění závazku
dluţníkem ohrozit i jeho platební nevůle. Míra rizika souvisejícího
s poskytnutým úvěrem se navíc úměrně zvyšuje s délkou plánovaného splácení
úvěru. Toto riziko je tak výrazně vyšší u dlouhodobých úvěrů, neţ je tomu
u úvěrů krátkodobých. 316
Portfolio úvěrů poskytovaných bankami je poměrné široké a obvykle
i (v porovnání s jinými finančními institucemi) značně diverzifikované. Banky
tradičně největší část úvěrů poskytují podnikatelským subjektům ve formě
obchodních a podnikatelských úvěrů (commercial and industrial loans), přičemţ
tyto úvěry mohou banky na finančních trzích rovněţ poskytovat i dalším
finančním institucím, jakými mohou být jiné banky, společnosti obchodující
s cennými papíry, leasingové společnosti a další subjekty.
Taktéţ i některé banky v České republice (mající relativní přebytek
zdrojů) umoţňovaly do poloviny 90. let běţně čerpání úvěrů téţ jiným (zejména
malým) bankám. Úvěroví dluţníci pak měli u této banky obvykle otevřený
úvěrový limit, do jehoţ výše jim mohly být poskytnuty finanční prostředky.
Vzájemné vazby mezi jednotlivými bankami byly dále významným způsobem
posilovány i krátkodobými úvěry na mezibankovním trhu. V této době (přesněji
v roce 1994) tak jen Komerční banka, a.s., evidovala ve svých aktivech vklady
a pohledávky u bank ve výši 32 671 milionů Kč, a to za situace, kdy se výše
kapitálů většiny malých bank pohybovala kolem částky 500 milionů Kč.
Další významnou skupinou úvěrů poskytovaných v současnosti bankami
jsou hypoteční úvěry (real estate loans). Jejich poskytování bylo sice jiţ
od poválečného období vyhrazeno více méně jen spořitelnám (v původním
významu slova), ale postupný růst objemu terminovaných depozit v bankách
umoţnil to, ţe se na rozvoji hypotečního bankovnictví v posledních desetiletích
stále více podílejí i komerční banky.
Mezi bankovní úvěrové produkty jsou dále zařazovány i úvěry, které
banky poskytují jednotlivcům a domácnostem (tj. úvěry spotřebitelské neboli
cash loans), přičemţ prostředky takto čerpané svou klienty následně vyuţívány
zejména na koupi zboţí dlouhodobé spotřeby, splacení jiného dluhu, financování
dovolené a obdobně. Tyto produkty zaznamenali v posledních letech zvláště
dynamický růst, a to zejména v souvislosti se stále rostoucí oblíbeností
kreditních karet u drobné klientely.
Kromě těchto (výše jmenovaných) základních kategorií se bankovní
úvěrové obchody mohou dále vnitřně členit z mnoha různých hledisek.
316

Blíže k úvěrovému riziku a k dalším rizikům souvisejícím s poskytováním bankovních produktů
srov. podkapitolu 2.3.
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Z hlediska příjemce úvěru je lze členit zejména na úvěry poskytované
státu (jakoţ i jiným veřejnoprávním subjektům) a na úvěry určené
podnikatelským subjektům a fyzickým osobám.
Dalším kritériem zohledňovaným při vymezování jednotlivých forem
úvěrů bývá, jak jiţ bylo uvedeno výše, i doba jejich splatnosti. Dle tohoto
kritéria jsou následně rozlišovány úvěry krátkodobé (doba splatnosti do jednoho
roku), střednědobé (doba splatnosti jeden aţ pět let) a dlouhodobé (s dobou
splatnosti více neţ pět let).
Obvykle je moţné poskytnuté úvěry dělit téţ podle toho, zda je jejich
vyuţití vázáno na konkrétní účel či nikoliv. Zatím co u bezúčelného úvěru
mohou být takto získané prostředky vyuţity v podstatě jakýmkoliv způsobem,
u úvěru vázaného na určitý účel tuto moţnost klient nemá a můţe je vynakládat
pouze na dosaţení sjednaného cíle. V opačném případě by se mohlo jednat
o porušení smlouvy ze strany klienta, a to se všemi s tím souvisejícími následky
(viz dále).
Dále jsou rozlišovány úvěry, u kterých je ze strany banky vyţadována
určitá forma jejich zajištění317 (ty jsou označovány téţ jako úvěry zajištěné)
a úvěry, u kterých toto zajištění vyţadováno není.
Banky při poskytování úvěrů rovněţ zohledňují i informace
o potencionálních klientech, které tvoří obsah různých úvěrových registrů,
informačních systémů, evidencí dluţníků a podobných databází. 318
Do kategorie bankovních úvěrových obchodů se kromě transakcí, při
kterých banka přímo poskytuje peněţní prostředky klientům, řadí i obchody,
u nichţ se banka pouze zaručuje za závazek klienta. Primárně zde tedy
nedochází k přesunu hotovosti ve směru ke klientovi. Takto lze členit bankovní
úvěrové produkty jednak na peněţní úvěry a jednak na závazkové úvěry
a záruky.
Na tomto místě nutno téţ zdůraznit, ţe banky jsou povinny při
poskytování bankovních úvěrových produktů (stejně jako bankovních
depozitních produktů) dodrţovat povinnosti pro ně vyplývající z veřejnoprávní
úpravy bankovního podnikáni, a to v první řadě respektovat pravidla související
s obezřetným bankovním podnikáním, tak jak byla popsána výše.
4.2. Smlouva o úvěru
Mezi nejvýznamnější a nejběţnější formy bankovních úvěrových
produktů lze zařadit úvěry poskytované na základě smlouvy o úvěru, tak jak
je blíţe upravená obchodním zákoníkem. 319

317

Může se jednat jak o zajištění věcné (např. předání věci nebo postoupení pohledávky věřiteli), tak
i o zajištění osobní (spočívající např. v ručení třetí osoby).
318
K tomu srov. zejména podkapitolu 2.2.
319
K tomu srov. ustanovení § 497 až 507 ObchZ.
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V této souvislosti je vhodné rozlišovat mezi pojmem úvěr
v ekonomickém a právním smyslu. Úvěr v ekonomickém smyslu moţno vymezit
jako návratné poskytnutí peněţních prostředků za dohodnutých podmínek. 320
V právním slova smyslu se následně pojmem úvěr rovněţ rozumí návratné
poskytnutí peněţních prostředků dluţníkovi, ale s tím, ţe ten je následně (kromě
vrácení těchto prostředků) povinen navíc zaplatit úhradu poskytovateli úvěru, a
to ve formě úroků z poskytnutých peněţních prostředků.321
Samotný průběh bankovní úvěrové operace pak lze zpravidla rozčlenit
na sedm základních etap. Jedná se konkrétně o (i) ústní informativní jednání
mezi bankou a ţadatelem o úvěr, (ii) podání písemné ţádosti o poskytnutí úvěru,
(iii) posouzení ţádosti bankou, (iv) uzavření úvěrové smlouvy, (v) průběţná
kontrola plnění úvěrových podmínek klientem, (vi) splnění závazků ze smlouvy,
jakoţ i případná (vii) aplikace sankčních a zajišťovacích prostředků. Při
poskytování těchto produktů banky navíc obvykle důsledně obecné zásady
úvěrování. 322
Konkrétní práva a povinnosti, tvořící obsah závazkového vztahu mezi
bankou a jejím klientem, jsou blíţe vymezena ve smlouvě o úvěru. Touto
smlouvou se banka (tj. věřitel) zavazuje, ţe na poţádání klienta (tj. dluţníka)
poskytne v jeho prospěch peněţní prostředky do určité výše, s čímţ souvisí
závazek klienta tyto peněţní prostředky vrátit a zaplatit stanovené úroky.
Podstatnými náleţitostmi smlouvy o úvěru tedy jsou (i) závazek banky
poskytnout na ţádost klienta v jeho prospěch peněţní prostředky, (ii) stanovení
maximální výše prostředků, které je banka povinna poskytnout, jakoţ
i (iii) závazek klienta tyto prostředky vrátit a téţ (iv) závazek klienta zaplatit
s tím související úroky.
Konkrétní smlouva pak můţe dále obsahovat i jiná ustanovení, která
blíţe upravují daný úvěrový vztah mezi bankou a klientem. Takto můţe být
určen především účel úvěru, způsob čerpání úvěrů, výše úroků, podmínky
splacení úvěru a podobně. Tyto a další otázky ale ovšem bývají většinou
upraveny odkazem na obchodní podmínky banky. 323
Smlouva o úvěru nemusí mít ze zákona písemnou formu, ale v běţné
bankovní praxi je drtivá většina těchto smluv (z pochopitelných důvodů)
uzavírána písemně.

320

Úvěrem v ekonomickém smyslu ale není časový rozdíl mezi splněním závazku jednou smluvní stranou
a tomu odpovídající platbou druhé smluvní strany, a to i navzdory tomu, že se pro označení tohoto
časového rozdílu obvykle užívá označení zbožový nebo obchodní úvěr.
321
K tomu srov. PLÍVA, Stanislav; ELEK, Štefan; LIŠKA, Petr, et al. Bankovní obchody. 1. vydání. Praha:
ASPI-Wolters Kluwer, 2009. s. 79.
322
Obecně lze rozlišovat pět hlavních zásad úvěrování, mezi které patří (i) zásada účelovosti, (ii) zásada
přímosti, (iii) zásada terminovanosti, jakož i (iv) zásada zajištěnosti a (v) zásada úročitelnosti. Některé
tyto zásady jsou dle stávající právní úpravy navíc i pojmovým znakem úvěru ve smyslu právním.
323
K tomu srov. výklad o obchodních podmínkách banky a všeobecných obchodních podmínkách, jak
je uveden výše.
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Současná právní úprava dále řadí smlouvu o úvěru mezi tzv. absolutní
obchody, z čehoţ vyplývá, ţe na závazkové vztahy vzniklé na jejich základě
se primárně aplikují ustanovení obchodního zákoníku, a to bez přihlédnutí
k účastníkům nebo účelu smlouvy. 324
Od smlouvy o úvěru je nutné důsledně odlišovat smlouvu o půjčce podle
občanského zákoníku. Na rozdíl od ní je totiţ smlouva o úvěru smlouvou
konsenzuální, a tak k jejímu uzavření tedy postačuje jen dohoda stran
o podstatných náleţitostech smlouvy a není zde tedy nevyţadováno i faktické
předání peněţních prostředků. Dále se navíc tyto smluvní typy liší i v řadě
jiných aspektů.325
Významným specifikem smlouvy o úvěru je taktéţ to, ţe dluţník
má právo (tj. nikoli povinnost) uplatnit nárok na poskytnutí peněţních
prostředků. Klient tak jednak můţe (do jisté míry) ovlivnit okamţik, do kterého
bude tento úvěr čerpán, nebo se (za určitých podmínek) můţe rozhodnout toto
právo vůbec neuplatnit.
Důleţitým aspektem při poskytování úvěrů je i stanovení způsobu jeho
splácení. Obvykle zde lze rozlišovat čtyři základní způsoby, spočívající
ve splacení úvěru (i) jednorázově v době splatnosti, (ii) po uplynutí výpovědní
lhůty, jakoţ i v (iii) průběţném splácení a ve splácení v (iv) pravidelných
splátkách.
V souvislosti s uzavíráním úvěrových smluv dále banky kladou (nebo
by alespoň měly klást) značný důraz na zajištění úvěru. Za tímto účelem jsou
bankami obvykle pouţívány zajišťovací prostředky plnící uhrazovací funkci,
a tedy zejména zástavní právo a ručení. Klient banky je navíc obvykle povinen
udrţovat toto zajištění ve stanovené výši po celou dobu trvání úvěrového vztahu,
coţ mimo jiné znamená, ţe pokud se vymezené ukazatele poskytnutého zajištění
v této době zhorší nebo úplně zaniknou, má klient povinnost doplnit zajištění
na původní rozsah. Jestliţe by tak klient neučinil ve sjednané (nebo přiměřené)
lhůtě, můţe banka zpravidla od smlouvy o úvěru odstoupit, čímţ tato smlouva
zaniká. 326
Smlouva o úvěru tak můţe zaniknout jednak jejím splněním, ale téţ
i v důsledku odstoupení některé smluvní strany, výpovědí smlouvy nebo
dohodou mezi bankou a jejím klientem. 327

324

Obdobně jako je tomu při bankovních depozitních obchodech i zde mohou existovat určité výjimky
z tohoto základného pravidla.
325
Například ve vymezení předmětů jednotlivých smluv, ale i v otázkách souvisejících s jejich úročením.
326
K tomu srov. DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. vydání. Praha: Linde, 2005. s. 514452.
327
Blíže k soukromoprávní úpravě otázek souvisejících se smlouvou o úvěru viz zejména PLÍVA, Stanislav;
ELEK, Štefan; LIŠKA, Petr, et al. Bankovní obchody. 1. vydání. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2009. s. 79-87.
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4.3. Spotřebitelské úvěry
Spotřebitelské úvěry představují tradičně velice rozšířenou skupinu
bankovních úvěrových obchodů, přičemţ jejich obliba u veřejnosti navíc
v posledních letech výrazně roste.
Jak jiţ ze samotného názvu vyplývá, jedná se zde primárně o úvěry
ve formě peněţních prostředků, které jsou poskytované klientům (fyzickým
nepodnikajícím osobám) zejména za účelem zakoupení určitého zboţí nebo
úhrady sluţeb.
Obdobně jako je tomu u jiných kategorií a skupin bankovních obchodů,
lze i spotřebitelské úvěry vnitřně členit, a to z mnoha různých hledisek.
V obecné rovině lze rozlišovat spotřebitelské úvěry předně z hlediska
subjektu, který tento úvěr spotřebiteli nabízí a poskytuje. V první řadě pak lze
tímto způsobem vyčlenit tzv. spotřebitelské úvěry přímé, kde do vztahu mezi
klientem a bankou nevstupuje řádný třetí subjekt, a kde tak tento úvěr poskytuje
klientovi přímo banka. Dále je moţné dle stejného kritéria vyčlenit
i tzv. spotřebitelské úvěry nepřímé, kde je tento úvěr poskytován
prostřednictvím prodejce zboţí nebo sluţeb, a to zpravidla v přímé souvislosti
s prodejem těchto sluţeb klientovi (zákazníkovi).
Z hlediska způsobů poskytování spotřebitelských úvěrů dále moţno
rozlišovat úvěry jednorázové a revolvingové. Charakteristickým rysem
jednorázového úvěru je skutečnost, jak jiţ jeho název napovídá, ţe peněţní
prostředky jsou zde ve sjednané částce poskytnuty klientovi jednorázově
(tj. proběhne jen jedna platební operace). Na rozdíl od toho, u revolvingových
spotřebitelských úvěrů je obvykle stanoven určitý úvěrový rámec, do jehoţ výše
můţe klient průběţně tento úvěr čerpat, a to zpravidla podlé své momentální
potřeby.
Dále lze spotřebitelské úvěry členit jak z hlediska zajištění (a to na úvěry
zajištěné a úvěry nezajištěné), tak i z hlediska účelového vázání poskytnutých
prostředků (dle kterého lze rozlišovat úvěry neúčelové a účelové vázáné),
přičemţ diferenciační kritéria u obou těchto členění jsou obdobná těm, která jsou
vyuţívána při klasifikaci jiných úvěrů poskytovaných bankami.
Právní vztahy související s poskytováním spotřebitelských úvěrů byly
původně upraveny primárně zákonem č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách
sjednávání spotřebitelských úvěrů (zákon o spotřebitelském úvěru), ve znění
pozdějších předpisů. Tato právní úprava byla ovšem v souvislosti s harmonizací
českého právního řádu s právem Evropské unie328 nahrazena (s účinností ode
dne 1. ledna 2011) zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 329

328

Konkrétné se jednalo o směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008
o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS.
329
Dále jen „zákon o spotřebitelském úvěru“.
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Stávající právní úprava je tak od té původní odlišná hned v několika
rysech. První okruh změn zavedených novým (tj. stávajícím) zákonem
o spotřebitelském úvěru se dotýká primárně vymezení informačních povinností
věřitele a zprostředkovatele vůči spotřebiteli, jakoţ i potencionálních důsledků
porušení těchto povinností. Nová právní úprava zejména předpokládá, ţe pokud
věřitel tyto své informační povinnosti poruší, a pokud spotřebitel tuto skutečnost
u věřitele uplatní, bude se příslušný spotřebitelský úvěr pokládat za úvěr úročený
ve výši diskontní sazby (stanovené Českou národní bankou) platnou ke dni
uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a věřitelem, a to jiţ ode dne uzavření této
smlouvy (tj. nikoliv ode dne uplatnění této skutečnosti u věřitele, jako
to stanovovala předchozí právní úprava). Mezi další změny související
se zavedením nové právní úpravy patří podrobné vymezení náleţitosti smlouvy
o spotřebitelském úvěru, jakoţ i nové právo spotřebitele odstoupit od smlouvy
do 14 kalendářních dnů od jejího uzavření, a to bez udání důvodu. Zákon navíc
ukládá věřitelům povinnost posoudit před uzavřením smlouvy s odbornou péčí
spotřebitelovu úvěruschopnost a za tímto účelem si pořídit adekvátní informace
od spotřebitele, případně z k tomu určené databáze.
Dle přechodných ustanovení nového zákona o spotřebitelských úvěrech
by se tímto právním předpisem měly řídit primárně příslušné úvěrové vztahy
vzniklé po 1. lednu 2011 (tj. po datu jeho účinnost), přičemţ právní vztahy
vzniklé před tímto datem se budou nadále řídit původní úpravou obsaţenou
zejména v zákoně č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání
spotřebitelského úvěru (zákon o spotřebitelském úvěru), ve znění pozdějších
předpisů. Určitou výjimku z tohoto pravidla pak představují smlouvy uzavřené
na dobu neurčitou, u nichţ strany nově získaly některé práva a povinnosti
předpokládané novou právní úpravou.330
4.4. Kontokorentní úvěry
Kontokorentní úvěry jsou dalším typem značně rozšířených bankovních
úvěrových produktů. Tyto úvěry jsou rovněţ dostupné širokému okruhu
bankovních klientů, jelikoţ je banky obvykle poskytují jak fyzickým, tak
i právnickým osobám. Kontokorentní úvěr je tak v současnosti v České
republice jedním z nejrozšířenějších typů krátkodobých úvěrů.
Podstata tohoto bankovního produktu spočívá zpravidla v tom,
ţe příslušná banka umoţní klientovi, který má u ní vedený běţný účet, čerpat
prostředky z tohoto účtu i ve výši přesahující disponibilní zůstatek na účtu.
Za tímto účelem banka taktéţ stanoví určitý limit, do jehoţ výše lze takto
prostředky čerpat a který bývá označován jako tzv. povolený debet.
K samotnému čerpání úvěru pak dochází vţdy, kdyţ klient vybírá prostředky
330

K tomu srov. PLÍVA, Stanislav; ELEK, Štefan; LIŠKA, Petr, et al. Bankovní obchody. 1. vydání. Praha:
ASPI-Wolters Kluwer, 2009. s. 87-95; nebo DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. vydání.
Praha: Linde, 2005. s. 534-542.
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ze svého účtu nebo provádí platby, a to ve výší převyšující zůstatek na jeho účtu.
Takto čerpaný úvěr se následně splácí kaţdou platbou připsanou ve prospěch
toho účtu, čímţ se klientovi taktéţ obnovuje moţnost čerpat prostředky
do stanovené výše.
Čerpání kontokorentního úvěru můţe být obvykle sjednáno ve smlouvě
o úvěru (a to i dodatečně), přičemţ tato smlouva musí stanovovat alespoň
(i) dohodnutý úvěrový rámec, (ii) podmínky překročení úvěrového rámce,
(iii) splatnost úvěru, jakoţ i (iv) výši a způsob určení úrokové sazby a taktéţ
(v) způsob zajištění poskytnutého úvěru. Značnou část obsahu smlouvy
o kontokorentním úvěru pak podrobněji upravují obchodní podmínky banky, tak
jak o nich bylo pojednáno výše.
Dále je u kontokorentního úvěru obvyklé, ţe banka tzv. povolený debet.
331
Při překročení takto stanovené částky se klient dostává do tzv. nepovoleného
debetu, který je úročen sankční úrokovou sazbou. Ta je obvykle značně vyšší,
neţ je běţná sazba z kontokorentního úvěru.
Doba splatnosti kontokorentního úvěru obvykle nepřevyšuje jeden rok,
přičemţ pro klienta čerpajícího tento úvěr to především znamená, ţe alespoň
jednou za toto období (tj. dobu splatnosti úvěru), je povinen uhradit bance
všechny své závazky pro něj plynoucí z tohoto produkty, a to tak aby na jeho
běţném účtu byl kladný zůstatek. Následně můţe klient zpravidla opět čerpat
tento úvěr, a to aţ do stanovené výše úvěrového rámce (tj. do výše povoleného
debetu). Případné nerespektování této povinnosti ze strany klienta
je povaţováno za porušení smluvních podmínek.
Lze tedy uzavřít, ţe kontokorentní úvěr je klienty oblíben zejména pro
jeho snadnou dostupnost, neúčelovost, jakoţ i pro moţnost opakovaného čerpání
prostředků v rámci vymezeného úvěrového rámce. Pro klienty je dále taktéţ
výhodné, ţe při tomto produktu se výše úroků obvykle kalkuluje pouze
z aktuálně vyčerpané částky (tj. ne z celého úvěrového rámce, který můţe klient
čerpat).
Na druhé straně, jako jistou nevýhodu pro klienty lze vnímat
to, ţe úrokové sazby jsou u tohoto produktu (v porovnání s jinými bankovními
úvěrovými produkty) relativně vysoké. Navíc doba splatnosti zpravidla
nepřekročuje jeden rok, coţ tento produkt taktéţ činí nevhodným pro
dlouhodobější finanční transakce.
4.5. Eskontní úvěry
Eskontní úvěry se řadí mezi klasické směnečné úvěry a jsou vyuţívány
zejména pro krátkodobé financování potřeb podnikatelských subjektů.
331

Komerční banky ke kalkulaci této výše užívají celou řadu postupů, přičemž při stanovování povoleného
debetu obvykle zkoumají zejména bonitu klienta. Například u kontokorentních úvěrů určených fyzickým
osobám posuzují banky při určovaní maximální výše úrokového rámce i výši průměrných zůstatků
na účtu klienta.
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V současné době je ale význam tohoto bankovního produktu spíše malý, jelikoţ
banky nabízejí i řadu dalších úvěrových produktů (například různé
kontokorentní úvěry), jejichţ získání bývá pro klienty obvykle jednodušší
a které jsou tudíţ více vyuţívány. 332
Podstata eskontního úvěru spočívá v odkupu (eskontu) směnky bankou
(nebo někdy i jinou institucí)333 před lhůtou její splatnosti, a to za cenu
odpovídající směnečné částce sníţené o úrok (diskont) za dobu od eskontu
do dne splatnosti směnky.
Pokud je směnka bankou takto odkoupena, stává se emitent směnky
dluţníkem vůči bance a jeho původní povinnost vůči k remitentovi (tj. osobě
čerpající eskontní úvěr) zaniká. Banka se tak stává majitelem směnky,
a to se všemi s tím souvisejícími právy a povinnostmi. Na druhé straně, banka
takto poskytuje klientovi (tj. subjektu, který na ní tuto směnku eskontoval)
eskontní úvěr, jehoţ výše se odvíjí od směnečné částky a splatnost od splatnosti
směnky. Jak jiţ bylo výše uvedeno, obvykle se jedná o úvěr krátkodobý, jelikoţ
banky zpravidla eskontují směnky se zbytkovou splatností do jednoho roku.
Banka si obvykle tuto směnku následně ponechává ve svém portfoliu
aţ do doby její splatnosti, kdy ji předloţí hlavnímu směnečnému dluţníkovi
k proplacení.
Kromě toho se můţe banka rozhodnout, ţe je pro ni výhodnější
příslušnou směnku dále zobchodovat, a můţe tak přistoupit k jejímu
analogickému odprodeji (reeskontu) jiným subjektů.
Tento bankovní produktu je tedy specifický tím, ţe úvěr fakticky splácí
(nebo by měla splácet) jiná osoba, neţ které byl poskytnut. 334
Pro banku je rovněţ výhodné, ţe pokud směnečný dluţník nedostojí
svému závazku uhradit směnečnou částku řádně a včas, můţe se tato banka
obrátit na svého klienta (tj. osobu čerpající eskontní úvěr) a vyţadovat po něm
zaplacení tomu odpovídající částky. Uvedený závazek klienta uhradit
směnečnou částku, pokud tak neučiní směneční dluţník, bývá obvykle upraven
(a blíţe specifikován) ve smlouvě o poskytnutí eskontního úvěru.
Právní úprava vztahující se na oblast poskytování eskontních úvěrů
je obsaţená primárně v zákoně o cenných papírech (upravujícím například
úplatné převody cenných papírů) a v zákoně směnečném a šekovém. Jednotlivé
banky dále mohou konkrétní podmínky, za kterých tyto úvěry poskytují, blíţe
vymezit ve svých obchodních podmínkách. 335
332

Mezi nejvýznamnější poskytovatele eskontních úvěrů se v současnosti v tuzemsku řadí Komerční
banka a Česká spořitelna.
333
K tomu srov. KOVAŘÍK, Zdeněk. Ke vztahu závazků směnečných a smluvních. Právní rozhledy. 1994,
č. 1, s. 1.
334
Touto jinou osobou bývá obvykle (při normálním průběhu eskontního úvěru) směnečník. K tomu srov.
REVENDA, Zbyněk, et. al. Peněžní ekonomie a bankovnictví. Praha: Management Press, 2000, s. 140.
335
Banka si například v rámci své obchodní politiky může stanovit, že v souvislosti s poskytováním
eskontních úvěrů bude odkupovat pouze směnky vystavené za účelem krytí obchodního úvěru nebo
směnky dosahující určitou minimální výši směnečné částky a podobně.
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Technika poskytování eskontního úvěru se pak můţe různit zejména
v závislosti na tom, zda je konkrétní úvěr poskytován klientovi pouze
jednorázově nebo zda takto banka od jedné osoby průběţně odkupuje větší
mnoţství směnek. Při průběţném odkupu směnek totiţ banka obvykle stanoví
klientovi eskontní rámec (podle jeho bonity), do jehoţ výše je ochotna
od klienta tyto směnky průběţně odkupovat. Daný rámec má pak obvykle
revolvingový charakter a lze jej vymezit jako maximální objem směnečných
pohledávek, které na banku můţe určitý klient eskontovat, přičemţ banky
si rovněţ obvykle vymezí právo tento odkup (tj. i do výše úvěrového rámce)
odmítnout, a to i bez specifikace důvodu.
K poskytnutí eskontního úvěru zpravidla dochází na základě písemné
ţádosti klienta. Při posuzování této ţádosti se banky zaměřují zejména
na zhodnocení bonity směnečného dluţníka, zkoumání náleţitostí směnek,
analýzu dopadů eskontu těchto směnek na činnost banky (např. z pohledu
pravidel obezřetného bankovního podnikání), 336 jakoţ i na další pro banku
důleţitá hlediska. Pokud klient splňuje všechna bankou vyţadovaná kriteria,
můţe s ním banka uzavřít smlouvu o poskytnutí eskontního úvěru. Současně
s uzavřením smlouvy klient obvykle rovněţ převede (indosamentem) směnku
na banku.
Při poskytování eskontních úvěrů je banka vystavena zejména
úvěrovému riziku.337 Výše tohoto rizika se odvíjí v první řadě od bonity
směnečného dluţníka (resp. klienta banka) a dále téţ i od bonity všech dalších
směnečně zavázaných osob. Banky proto obvykle usilují o limitování své
angaţovanosti jak ve vztahu k příjemci eskontního úvěru (např. stanovením
příslušného eskontního rámce), tak i ve vztahu k hlavním směnečním
dluţníkům, od jejichţ schopnosti a ochoty (v době splatnosti směnky) proplatit
směnku z velké části závisí i úspěšná realizace tohoto bankovního obchodu.
Uvěrové riziko spojené s poskytováním eskontních úvěrů je ale na druhé
straně sniţováno relativní přísnosti směnečného práva, která můţe ulehčovat
případné vymáhání směnečných pohledávek.
Banky mohou zohledňovat toto úvěrové riziko i v rámci kalkulace
celkových nákladů, které jejich klientovi v souvislosti s poskytnutím eskontního
úvěru vzniknou. Tyto celkové náklady zahrnují kromě diskontní sazby banky338
i diskontní (eskontní) provize 339 a další s tím související poplatky a výlohy,
přičemţ výše diskontu je zpravidla stanovena podle vzorce pro výpočet
obchodního diskontu.
336

K tomu srov. podkapitolu 1.3.
K tomu srov. výklad o rizikách spojených s prováděním bankovních obchodů, který je obsažený
v podkapitole 2.3.
338
Diskontní sazba je obvykle odvozena od výše tržních úrokových sazeb, přičemž její výše rovněž úzce
souvisí i s mírou úvěrového rizika spojeného s konkrétními směnečnými dlužníky, tak jak je toto riziko
odhadováno bankou.
339
Tyto provize mají být náhradou za výlohy, které vznikly bance v souvislosti s poskytnutím eskontního
úvěru. Banky obvykle při své kalkulaci slučují dohromady diskontní úroky a provizi.
337

- 88 -

S přihlédnutím k výše uvedenému lze tedy shrnout, ţe pro klienty můţe
eskontní úvěr představovat poměrně výhodný způsob, jakým lze rychle získat
peněţní prostředky ze směnky před její splatností. Na druhé straně ale takto
klient neobdrţí celou výši směnečné částky, jelikoţ od té bude odpočten diskont
a případné další poloţky určené bankou. 340
4.6. Negociační úvěry
Negociační úvěr je modifikovaná forma směnečného eskontního úvěru,
která je přizpůsobena zejména k provádění zahraničních obchodních operací.
Vývozce zde vystaví směnku na dovozce (nebo jeho banku), který
mu v souvislosti s tím obvykle předem obstará eskont této směnky u negociační
banky. Podstatou negociačního úvěru je tedy odkup (negociace) směnek
negociační bankou, která tak činí zpravidla na základě příslibu zaplacení
od banky dovozce. Negociační bankou přitom můţe být buď banka dovozce
(nejčastěji), nebo i některá jiná banka v třetí zemi.
Dovozci při tomto bankovním obchodu zůstává zachována moţnost
čerpat u svého obchodního partnera (vývozce) obchodní úvěr, zatímco vývozce
můţe obdrţet směnečnou částku (tj. úhradu za zboţí) jiţ v okamţiku prodeje
směnky a zpravidla idalších s ní souvisejících dokumentů negociační bance. Pro
tuto svou vázanost na poskytnutí předem stanovené dokumentace prokazující
uskutečnění určitého předpokládaného plnění ze strany vývozce někdy bývá
negociační úvěr zařazován téţ mezi operace dokumentární. 341
V souvislosti s poskytnutím negociačního úvěru se negociační banka
obrací na vývozce v pověřovacím listě (Commercial letter of credit), ve kterém
ho informuje, ţe se (na ţádost dovozce) zavazuje odkoupit jím vystavenou
směnku, pokud vývozce splní určité podmínky blíţe specifikované v tomto
pověřovacím listě.
Vhledem k mezinárodní povaze negociačního úvěru a vzhledem k pestré
škále subjektů, které do jeho poskytování mohou být zapojeny, lze nutně
rozeznávat i více forem výskytu tohoto bankovního produktu. Za dvě základní
varianty negociačního úvěru jsou přitom povaţovány zmocnění k odkupu
a příkaz k negociaci.
Postatou příkazu k odkupu (Authority to purchase nebo Autority to pay)
je, jak jiţ její název napovídá, ţe na příkaz dovozce se jeho banka zaváţe
odkoupit (proti předání vymezených dokumentů) cizí směnku vystavenou
vývozcem na dovozce, přičemţ dotčená banka touto operací zpravidla pověřuje
svou korespondenční banku v zemi vývozce. Ta následně provádí odkup
(negociaci) směnky.

340

K tomu srov. DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. vydání. Praha: Linde, 2005. s. 524527.
341
ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava, et al. Bankovnictví II. 2. Vydání. Praha: Právní akademie a.s., 1998. s. 15-16.
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Na druhé straně, příkaz k negociaci (Order to negotiate) je zaloţen
na obdobném principu s tím rozdílem, ţe banka dovozce pověřuje příslušnou
banku v zemi vývozce odkupem cizí směnky, kterou na ni vývozce vystavil.
Negociační úvěr je tak výhodný jednak pro vývozce, kterému umoţňuje
dodat zboţí při hotovém placení, jednak pro dovozce, který je povinen uhradit
směnečnou částku aţ v době splatnosti směnky.
4.7. Hypoteční úvěry
Jiţ tradičně se mezi velice oblíbené bankovní úvěrové produkty řadí
i hypoteční úvěry. Charakteristickým rysem těchto úvěrů je především způsob
jejich zajištění, který spočívá v zástavním právu k nemovitosti.
V obecné rovině lze v současnosti nabízené hypoteční úvěry členit dle
jejich účelu na dva základní typy, a to konkrétně na úvěry účelové a neúčelové.
Účelový hypoteční úvěr, jak jiţ jeho název napovídá, je klient oprávněn vyuţít
pouze na předem stanovený účel, kterým zpravidla financování jeho potřeb
souvisejících se zajištěním bydlení. 342 Na druhé straně, hypoteční úvěry
ve formě bezúčelného úvěru, nazývané téţ tzv. americké hypotéky, jsou sice
rovněţ zajištěny zástavním právem k nemovitosti, ale mohou slouţit
k financování v zásadě jakékoliv potřeby klienta. Způsob vyuţití takto získaných
prostředků tedy banka zpravidla nijak neomezuje.
V české bankovní praxi byly sice úvěry se zástavou na nemovitosti
poskytovány jiţ od počátku 90. let, ale ve větší míře začaly být tyto hypoteční
úvěry (v klasickém smyslu slova) poskytovány bankami aţ po roce 1995, kdy
proběhla poměrně výrazná novela právních předpisů upravujících poskytování
tohoto produktu.343
Kromě obecné úpravy poskytování úvěrů je speciálním právním
předpisem, upravujícím poskytování hypotečních úvěrů, stávající zákon
o dluhopisech. 344 Je tomu tak zejména proto, ţe oblast hypotečního bankovnictví
úzce souvisí s právní úpravou vztahující se k problematice hypotečních
zástavních listů.
Dle způsobu právní úpravy pak lze rozlišovat mezi hypotečními úvěry
refinancovanými hypotečními zástavními listy (tj. kategorií na kterou aplikuje
zákon o dluhopisech) a hypotečními úvěry refinancovanými jiným způsobem
(vztahuje se na ně stejná úprava jako na jiné druhy úvěrů). Úvěry refinancované
jiným způsobem ovšem musí byt rovněţ zajištěny zástavním právem
k nemovitosti, aby je bylo moţné povaţovat za úvěry hypoteční.
Dle stávající právní úpravy tak lze hypoteční úvěr definovat jako úvěr,
jehoţ splacení (včetně příslušenství) je zajištěno zástavním právem
k nemovitosti (nebo i k její části), která se nachází na území České republiky,
342

Typický účelový hypoteční úvěr lze získat zejména na financování koupě stavebního pozemku
či nemovitosti, výstavbu nemovitosti, rekonstrukci, modernizaci nebo opravu nemovitosti, jakož
i na získání vlastnického podílu na nemovitosti nebo například pro splácení půjčky užité na splácení
do nemovitosti. K tomu srov. DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. vydání. Praha: Linde,
2005. s. 527-528.
343
Tato novelizace byla provedena zejména zákonem č. 84/1995 Sb., který novelizoval tehdy platný
zákon č. 530/1994 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.
344
Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.
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členského státu Evropské unie nebo na území jiného státu tvořícího Evropský
hospodářský prostor. Konkrétní úvěr je moţné povaţovat za úvěr hypoteční ode
dne vzniku právních účinků zástavního práva. 345
Hypoteční úvěry byly tradičně pojímány jako úvěry účelově určené
na financování pořízení nemovitosti nebo na obdobné investice do nemovitosti.
Tato podmínka jiţ ale dnes není v tuzemském právním řádu zakotvena. Moţnost
poskytovat hypoteční úvěry i na jiné účely neţ na financování potřeb
souvisejících se zajištěním bydlení byla v České republice zavedena novelizací
hypotečních zástavních listů,346 přičemţ touto úpravou došlo k rozšíření definice
hypotečních úvěrů. Praktickým důsledkem bylo této změny pak bylo zejména
to, ţe pohledávky z hypotečních úvěrů poskytnutých na jakýkoliv účel mohou
být nyní zahrnovány do krytí emitovaných hypotečních zástavních listů
v oběhu.347
Vzhledem k povaze hypotečního úvěru, který je ze své postaty zajištěn
hypotečním právem k nemovitosti, je jeho maximální výše omezována dvěma
hlavními faktory. Konkrétné se jedná o výši disponibilních zdrojů klienta
a o cenu poskytnuté zástavy.
Klientovy příjmy, tedy výše disponibilních zdrojů klienta vyuţitelných
pro splácení úvěru, musí dosahovat alespoň takové výše, aby dávaly předpoklad
k řádnému splácení hypotečního úvěru po celou dobu jeho splatnosti.
Na druhé straně, dalším limitujícím faktorem výše hypotečního úvěru
je cena zástavy. Banky totiţ obvykle poţadují, aby cena této zastavené
nemovitosti (neboli výše tzv. zadluţitelné hodnoty) 348 byla vyšší neţ výše
poskytnutého úvěru, čehoţ následně v praxi dosahují buď konzervativním
odhadem ceny nemovitosti, 349 nebo poskytnutím úvěru pouze do určité
percentuální výše ceny nemovitosti. V případě hypotečních úvěrů slouţících
jako krytí pohledávek banky souvisejících s emisí hypotečních zástavních listů
pak tato výše nesmí přesáhnout 70 % ceny zastavené nemovitosti. U účelového
hypotečního úvěru navíc platí (stejně jako u všech účelových úvěrů), ţe tento
úvěr můţe být čerpán pouze do výše ceny předmětu financování.
Doba splatnosti hypotečních úvěrů se následně bude odvíjet zejména jak
od schopnosti klienta banky splácet úvěr po tuto dobu jeho splatnosti, tak
i od předpokládané ţivotnosti nemovitosti zajišťující poskytnutý úvěr. Při
stanovování doby splatnosti je navíc nutno zohlednit ekonomickou výhodnost
konkrétního produktu pro klienta (příjemce úvěru), jelikoţ s rostoucí dobou
splatnosti se sice sniţuje měsíční anuita, ale obvykle se i zvyšuje celkový objem

345

K tomu srov. DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. vydání. Praha: Linde, 2005. s. 527.
V této souvislosti nutno též dodat, že možnost poskytovat úvěry zajištěné zástavním právem
k nemovitosti nebyla bankám odepíraná ani před touto novelizací.
347
K tomu srov. DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. vydání. Praha: Linde, 2005. s. 528.
348
Zadlužitelnou hodnotu nemovitosti lze definovat jako částku, za kterou by bylo (s největší možnou
mírou pravděpodobnosti) možné konkrétní nemovitost prodat v případě, že by klient dále řádně
nesplácel poskytnutý hypoteční úvěr.
349
Odhad ceny nemovitosti mohou provádět jak specializováni pracovníci banky, tak i nezávislý znalec.
Kromě této odhadní ceny dále banka v souvislosti se žádostí klienta o poskytnutí hypotečního úvěru dále
například zkoumá, zda není vlastnické právo klienta k nemovitosti určitým způsobem omezeno nebo zda
s ní nejsou spojena jiná rizika, která by v případě selhání dlužníka mohla omezit možnost banky zpeněžit
tuto zástavu.
346
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placených úroků, coţ můţe čerpání tohoto úvěru výrazně prodraţit. 350 Průměrná
doba trvání hypotečního úvěru je v současnosti přibliţně 13 let.351
V závislosti od účelu, na který je hypoteční úvěr poskytován, můţe být
tento úvěr čerpán buď jednorázově (např. v případě financování koupě jiţ
existující nemovitosti či pro splácení jiného úvěru), anebo postupně. Postupné
čerpání hypotečního úvěru se přitom sjednává zejména při financování výstavby
či rekonstrukce nemovitosti a úvěr je zde často poskytován postupně
v jednotlivých částkách potřebných na realizaci určité etapy rekonstrukce či
výstavby. Pokud tyto nemovitosti navíc tvoří zástavu úvěru, nesmí vyčerpaná
výše úvěru po celou dobu jeho splatnosti přesáhnout zastavitelnou hodnotu
nemovitosti. 352
Taktéţ jako čerpání, i způsob splacení hypotečního úvěru můţe být
u jednotlivých konkrétních úvěrů odlišný, přičemţ lze rozeznávat zejména
splácení jednorázové, průběţné a jejich vzájemné kombinace.
Nejčastější formou splácení hypotečního zástavního úvěru je jeho
průběţné splácení formou pravidelných fixních anuit, jejichţ výše zohledňuje
jednak výši jistiny úvěru a jednak i platbu úroků. Výše jednotlivých sloţek
anuity se sice můţe měnit, její celková výše ale zůstává stejná. 353 Banka můţe
navíc svému klientovi umoţnit i jiný způsob průběţného splácení hypotečního
úvěru, jakým je například splácení progresivní nebo degresivní. Tato forma
je vyuţívána zejména při poskytování hypotečních úvěrů podnikatelským
subjektů, přičemţ výše jednotlivých splátek se zde můţe buď zvyšovat, nebo
klesat.
Jednorázové splacení hypotečního úvěru nebývá nevyuţíváno příliš často
a obvykle se vyskytuje zejména v souvislosti s určitým typem pojištění nebo
stavebního spoření. Podstatou této formy splácení je, ţe klient obvykle platí
po dobu splatnosti pouze úroky z úvěru, přičemţ splatnost úvěru je stanovena
k určitému datu, kdy klient tento hypoteční úvěr splatí.
V porovnání s jinými bankovními úvěrovými produkty je úroková sazba
u hypotečních úvěrů obvykle poměrně nízká, coţ je dáno zejména relativně
nízkou rizikovosti tohoto produktu z pohledu banky, jelikoţ je tento úvěr
zajištěný zástavním právem k nemovitosti. Úroková sazba zde můţe být
stanovena jako pevná (tj. stejná po celou dobu) nebo jako pohyblivá (tj. měnící
se v průběhu splácení), přičemţ nejsou vyloučeny ani vzájemné kombinace
pevné a pohyblivé sazby. 354
Do oblasti poskytování hypotečních úvěrů zasahuje svou činností i stát,
který takto podporuje klienty v jejich snaze získat vlastní bydlení. Tato státní
podpora je tradičně poskytována zejména v oblasti daně z příjmu nebo jako jistá
forma příspěvku k úrokům placeným v souvislosti čerpáním hypotečního úvěru.
350

Významnější pokles měsíčních splátek lze sledovat přibližně do doby splatnosti 20 až 25 let. Další růst
doby splatnosti se již projevuje jen minimálně v rozdílu ve výši jednotlivých splátek úvěrů, zato ale
významně rostou dále celkové zaplacené úroky.
351
POLOUČEK, Stanislav, et al. Bankovnictví. Praha: C.H. Beck, 2006, s. 378.
352
K tomu DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. vydání. Praha: Linde, 2005. s. 530.
353
Konstantní výše těchto anuit je odvislá od fixní výše úvěrové sazby a případná změna této sazby
se tedy nutně projeví i ve změně měsíční splátky.
354
Úvěr se tak například může po určitou dobu úročit pevnou sazbou, která se následně po uplynutí této
předem stanovené doby může změnit na sazbu pohyblivou, kterou je úvěr dále úročen po dobu zbývající
do jeho splatnosti.
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V souvislosti s úspornými opatřeními uskutečněnými v posledních letech však
i v této oblasti podpora státu spíše klesá.
S problematikou poskytování hypotečních úvěrů dále souvisí
i poskytování informací klientům. Za tímto účelem byl na celoevropské úrovni
dohodnut zástupci evropských úvěrových institucí a spotřebitelských sdruţení
minimální standard pro poskytování informací klientům před uzavřením
smlouvy o úvěru na bydlení ze strany bank a dalších úvěrových institucí. Tento
standard byl inkorporován do právně nezávazného dokumentu nesoucího název
Ujednání o dobrovolném kodexu chování pro poskytování informací o úvěrech
na bydlení před uzavřením smlouvy (Agreement on a Voluntary Code
of Conduct on Pre-contractual Information for Home Loans). V návaznosti na
tento dokument vydala současně Komise Evropské unie Doporučení k podávání
informací před uzavřením hypoteční smlouvy (2001/193/ES). 355
V návaznosti na tento vývoj přistoupila Česká národní banková asociace
k tomuto standartu v roce 2005, přičemţ zároveň vydala příslušný Standard
bankovních aktivit č. 18/2005, ke kterému se mohou jednotlivé členské banky
dobrovolně přihlásit. 356
4.8. Akceptační úvěry
Akceptační úvěr je zařazován mezi závazkové úvěry (tj. úvěry při
kterých banka klientovi přímo neposkytuje likvidní prostředky, ale místo toho
se za něj různým způsobem zaručuje. Jeho vznik je nerozlučně spojen
se směnkou. Tento typ bankovního úvěrového produktu je poměrně častý při
financování oběhu zboţí v tuzemském i zahraničním obchodním styku.
Základním právním předpisem upravujícím poskytování akceptačního
úvěru v České republice je zákon směnečný a šekový. 357 Ten jednak stanovuje
povinné náleţitosti akceptu směnky a dále taktéţ blíţe specifikuje práva
a povinnosti stran z něho vyplývající.
Podstata akceptačního úvěru spočívá v tom, ţe banka (akceptační banka)
akceptuje od svého klienta (příjemce akceptačního úvěru) nebo jiné klientem
pověřené osoby na ni vystavěnou cizí směnku, a to za předpokladu, ţe klient
u banky sloţí prostředky k pokrytí závazků z této směnky ještě před dobou její
splatnosti. Banka se tak v důsledku této operace stává hlavním směnečným
dluţníkem a je tudíţ povinna proplatit směnku v den její splatnosti, přičemţ
nutno zdůraznit, ţe bance tato povinnost vzniká nezávisle na tom, zda její klient
sloţí stanoveným způsobem prostředky k pokrytí závazku vyplývajícího
ze směnky, či nikoliv. Klient takto získá směnku s akceptem banky, kterou můţe
následně vyuţít při své podnikatelské činnosti. Takto potvrzená směnka
je z pohledu věřitele klienta mnohem jistější a oblíbenější, neţ jsou směnky
garantované pouze klientem.
Banka takto můţe (obdobně, jako je tomu u eskontních úvěrů) buď
akceptovat pouze jednu směnku od jednoho klienta, nebo můţe klientovi
stanovit určitý rámec pro průběţné poskytování akceptačních úvěrů nebo pro
355

K tomu srov. PLÍVA, Stanislav; ELEK, Štefan; LIŠKA, Petr, et al. Bankovní obchody. 1. vydání. Praha:
ASPI-Wolters Kluwer, 2009. s. 92-95.
356
K tomu srov. Příloha č. 1.
357
Zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový, ve znění pozdějších předpisů.
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akcept směnek. Klient takto můţe průběţně vystavovat směnky a předkládat
je bance k akceptaci.
V souvislosti s poskytováním akceptačního úvěru se ale banka vystavuje
riziku, ţe její klient nebude schopen nebo ochoten deponovat u ní peněţní
prostředky za původně sjednaných podmínek. Banky proto před poskytnutím
akceptačního úvěru obvykle důkladně prověřují aktuální finanční situaci klienta
a (pokud to uznají za vhodné) mohou rovněţ poţadovat i přiměřené zajištění.
Banky navíc při poskytnutí akceptačního úvěru obvykle postupují velice
přísně, přičemţ čerpání tohoto úvěru bývá obvykle umoţněno pouze prvořadým
klientům banky.
Akceptační úvěr je zpravidla poskytován jako úvěr krátkodobý, přičemţ
banky obvykle akceptují směnky s přesně stanovenou dobou splatnosti. Touto
dobou je následně časové vymezen okamţik, ke kterému musí klient banky
(příjemce akceptačního úvěru) nejpozději deponovat směnečnou částku v bance
a splatit tak tento úvěr.
Jak jiţ bylo výše uvedeno, akceptační úvěr slouţí primárně k financování
oběhu zboţí v obchodním styku. Příjemce akceptačního úvěru můţe směnku
buď pouţít k zaplacení dodavateli (či jiné osobě), anebo ji můţe eskontovat
u banky. Takto získané prostředky můţe následně pouţít na zaplacení
dodávajícímu. 358
V souvislosti s poskytnutím akceptačního úvěru si banka obvykle účtuje
tzv. akceptační provizi. Tato provize je zpravidla fixní měsíční procentní sazba
ze směnečné částky. Pro případy, kdy kromě poskytnutí akceptačního úvěru
přistupuje dotyčná banka i k eskontu směnek, bývá stanovována netto-sazba
z akceptační provize a diskontní sazby. 359
Poskytování akceptačních úvěrů sehrává značnou roli zejména v oblasti
zahraničního obchodu, kde je bonita kupujícího často jen obtíţně zjistitelná.
Společně se směnkou akceptovanou solidní bankou tak věřitel získává větší
jistotu, ţe jeho pohledávka bude řádně a včas splacena. Na druhou stranu,
příjemce takto zvyšuje svou důvěryhodnost pro věřitele, čímţ můţe dosáhnout
sjednání výhodnějších podmínek konkrétního kontraktu360 nebo zvýšit kvalitu
jeho závazku.
V oblasti mezinárodního obchodu je téţ často vyuţívaná modifikace
akceptačního úvěru (nazývána remboursní úvěr), která spočívá v akceptu
směnky vystavené vývozcem na určitou banku, označovanou jako remboursní
banka.
4.9. Bankovní záruka
Bankovní záruka se řadí mezi bankovní úvěrové obchody, při kterých
banky klientům přímo neposkytují peněţní prostředky, ale místo toho se zaručují
za jejich peněţní nebo nepeněţní závazky. Tyto záruky jsou v současnosti
358

V obecné rovině může být tato směnka eskontována na kteroukoliv banku, ale obvykle je akceptační
banka rovněž bankou eskontní, čímž dochází k propojení úvěru akceptačního a eskontního.
359
K tomu srov. DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. vydání. Praha: Linde, 2005. s. 544.
360
Klient banky (příjemce akceptačního úvěru) takto může konkrétně dosáhnout sjednání příznivějších
platebních či cenových podmínek, získání obchodního úvěru a podobně.
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jedním z nejvýznamnějších zajišťovacích institutů, přičemţ bývají někdy
povaţovány za zvláštní druh ručení.
Základní rozdíl mezi institutem ručení a institutem bankovní záruky pak
předně spočívá ve striktnějším vymezení subjektů, které mohou být při bankovní
záruce ručitelem (tj. omezení okruhu těchto subjektů pouze na banky) a dále
jednak v tom, ţe zákon umoţňuje značnou modifikaci podmínek ručitelského
vztahu v záruční listině a jednak v povinnosti banky k výzvě věřitele plnit,
a to i pokud věřitel předtím k plnění nevyzval dluţníka. 361 Dalším rozdílem dále
je, ţe závazky ze záruční listiny jsou zásadně samostatně převoditelné. 362
V obecné rovině lze institut bankovní záruky charakterizovat jako
závazek banky vyplatit oprávněné osobě (beneficientovi) určitou peněţitou
částku, pokud budou splněny podmínky uvedené v záruční listině. 363
Právní úprava bankovní záruky obsaţená v obchodním zákoníku364 dále
blíţe konkretizuje její náleţitosti a upravuje proces jejího poskytování. Bankovní
záruka je tak legislativně vymezena třemi hlavními rysy, a to jako (i) písemný
závazek banky (ii) do výše určité peněţní částky (iii) uspokojit věřitele, jestliţe
dluţník nesplní svůj závazek.
V tomto pojetí je tak bankovní záruka zuţována na případ, kdy banka
ručí věřiteli určitého dluţníka. V běţné obchodní realitě ale často vzniká
i potřeba, aby se banka zaručila ve prospěch jiné osoby neţ jen věřiteli svého
klienta. Problematický můţe být navíc i poţadavek určité peněţité částky.
Úprava bankovní záruky v obchodním zákoníku tak proto ne zcela vyhovuje
poţadavkům bankovní praxe. 365
Obchodní zákoník dále taktéţ stanoví, ţe závazkové vztahy související
s poskytnutím bankovní záruky jsou tzv. absolutním obchodem, a tudíţ se kromě
příslušných ustanovení o bankovní záruce řídí i obecnými ustanoveními
obchodního zákoníku o závazkových vztazích, a to obvykle bez přihlédnutí
k povaze subjektů nebo k účelu konkrétní bankovní záruky.
Bankovní záruky vznikající v souvislosti s mezinárodní obchodní
transakcí se navíc obvykle řídí téţ příslušnými pravidly pro poskytování
mezinárodních bankovních záruk vydávanými Mezinárodní obchodní komorou
v Paříţi, a to konkrétně buď Jednotnými pravidly pro smluvní záruky (Uniform
Rules for Contract Guarantees), anebo novějšími Jednotnými pravidly pro
záruky vyplatitelné na poţádání (Uniform Rules for Demand Guarantees).
Pravidla vydávaná Mezinárodní obchodní komorou ale nejsou obecně právně
závazná a na konkrétní právní vztah se aplikují pouze v případě, pokud je přímo
v záruční listině výslovně uvedeno, ţe tato pravidla se na konkrétní bankovní
361

Tento obecný princip platí za předpokladu, že z obsahu záruční listiny nevyplývá odchylná úprava
týkající se konkrétní bankovní záruky.
362
K tomu srov. Štenglová, Ivana, in: ŠTENGLOVÁ, Ivana, et al. Obchodní zákoník. Komentář. 12. Vydání,
Praha: C.H. Beck, 2009, s. 911.
363
DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. vydání. Praha: Linde, 2005. s. 548.
364
K tomu srov. zejména § 313 až 322 ObchZ.
365
DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. vydání. Praha: Linde, 2005. s. 548.
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záruku vztahovat mají. Kromě toho jsou tato obchodní pravidla rovněţ
povaţována za mezinárodní obchodní zvyklosti ve smyslu obchodního
zákoníku366
Bankovní záruka vzniká na základě písemného prohlášení banky
obsaţeného v záruční listině. V této souvislosti obvykle příkazce s bankou
uzavírá mandátní smlouvu,367 která blíţe specifikuje pověření banky k vystavení
bankovní záruky, jakoţ i obsah záruční listiny. 368 V této souvislost nutno
poznamenat, ţe názory na přesné vymezení okamţiku vzniku bankovní záruky
se liší, přičemţ převaţuje názor, ţe tato bankovní záruka vzniká momentem, kdy
opustí dispoziční sféru banky. 369 Obdobný názor zastává i rozhodovací praxe
soudů, kdyţ v této souvislosti bylo například judikováno, ţe písemným
prohlášením banky v záruční listině, jakoţto jednostranným projevem vůle sice
vzniká závazek banky, ten ale bez faktického přijetí tohoto projevu vůle
věřitelem nemá ţádné právní účinky. Bankovní záruka tak dle tohoto přístupu
nemůţe vzniknout dříve, neţ je doručena beneficientovi. 370
Záruční listina vyhotovená bankou v souvislosti s poskytnutím
bankovní záruky není cenným papírem, a tedy s ní není ani spojen nárok
na plnění z bankovní záruky. Praktické dopady pro beneficienta má tato
skutečnost zejména v tom, ţe při uplatňování nároků z bankovní listiny není
obvykle povinen předkládat originál záruční listinu a ţe tato záruční listina
obvykle ani nemusí být vrácena zpět bance.
Pokud to situace dle názoru beneficienta vyţaduje a umoţňuje, můţe
beneficient uplatnit nárok, jenţ mu vyplývá z bankovní záruky, přičemţ tak musí
učinit v souladu s podmínkami stanovenými v záruční listině. Jestliţe tyto
podmínky nestanoví něco jiného, musí mít dle obchodního zákoníku 371 tato
výzva písemnou formu.
Obdobně jako je tomu u jiných bankovních produktů, lze i bankovní
záruky dále vnitřně členit.
V první řadě tak mohou být bankovní záruky členěny dle počtu
a zapojení bank na (i) přímé záruky, do jejichţ poskytování je zapojena pouze
jedna banka, a dále (ii) na záruky, na kterých se podílí i další banka (zpravidla
366

K tomu srov. § 730 ObchZ.
Stávající právní úprava sice výslovně nestanovuje povinnost sjednat smlouvu mezi bankou
a příkazcem, ale i tak ve většině případů tato smlouva bývá sjednána, a to zejména kvůli posílení právní
jistoty smluvních stran.
368
Obsah záruční listiny lze zpravidla členit na alespoň tři části, a to na (i) úvodní ustanovení
(tj. preambuli obsahující důvody vzniku bankovní záruky), (ii) záruční prohlášení banky (nejdůležitější
část, ve které se banka zavazuje za určitých podmínek provést stanovené peněžité plnění),
a (iii) závěrečná ustanovení (specifikující zejména dobu platnosti záruky). Doba platnosti bankovní záruky
může být například určena konkrétním datem nebo vázána na určitou událost, přičemž tato doba
má prekluzivní charakter a jejímž uplynutím tedy beneficient ztrácí veškeré nároky, které z ní vyplývaly.
Pokud doba platnosti stanovená není, trvá bankovní záruka po celou dobu zajištěného závazku.
369
DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. vydání. Praha: Linde, 2005. s. 549.
370
K tomu srov. Vrchní soud v Praze. Vznik práv z bankovní záruky. Právní rozhledy, 1998, č. 2, s. 95.
371
K tomu srov. ustanovení § 319 ObchZ.
367
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korespondentská banka příslušné banky v zemi beneficienta) nebo jiné banky.
Tyto další banky mohou vystavení bankovní záruky klientovi buď pouze
oznámit (v tomto případě se označují jako avizující banky), anebo mohou tuto
bankovní záruku vystavenou jinou bankou potvrdit (tj. potvrzující banka), čímţ
se vůči beneficientovi zavazují stejným způsobem jako vystavující banka.
Riziko pro banku u obou těchto forem je různé, coţ se odráţí i v různé výši
provize, kterou si banky za uskutečnění této operace účtují. Tyto další náklady
zpravidla nese příkazce, coţ mu poskytnutí záruky můţe výrazně prodraţit.
Od výše uvedeného je dále nutno odlišovat tzv. nepřímé záruky,
spočívající v tom, ţe vystavující banka pověřuje zahraniční banku vystavením
(tj. nikoliv potvrzením) bankovní záruky, přičemţ se zde jedná o dvě samostatné
záruky a beneficient tak nemá moţnost poţadovat plnění od banky, která tuto
záruku původně vystavila. Tento způsob poskytování bankovní záruky bývá
vyuţíván zejména v zemích, jejichţ právní předpisy neumoţňují přijímání jiných
záruk neţ těch vystavených výhradně tuzemskými bankami. 372
Skupina bankovních produktů zařazovaných do kategorie bankovních
záruk je poměrně pestrá a lze je proto členit podle celé řady kritérií. 373
Z hlediska podmínek pro uplatnění nároku na plnění ze záruky lze
rozlišovat záruky akcesorické (vyznačující se těsnou vazbou na původní závazek
a vyskytují se ve formě záruky subsidiární a solidární, dle toho, zda
je beneficient povinen nejprve vyzvat k plnění dluţníka) a záruky abstraktní
(tj. na původním kontraktu mezi příkazcem a beneficientem nezávislé). Plnění
z abstraktní záruky můţe být (v závislosti na formulaci záruční listiny) dále
vázáno buď pouze na výzvu k plnění ze záruky, nebo i na předloţení určitých
(záruční listinou stanovených) dokumentů.
Další častou kategorizací je členění záruk na záruky platební
a neplatební. Platební zárukou (Payment guarantee) je záruka banky za splnění
platebního závazku klienta, jakým můţe být například zaplacení faktury
či směnky nebo splacení úvěru a podobně. Na druhé straně, neplatební zárukou
je záruka za jiný neţ platební závazek, a to například kauční záruka,374 akontační
záruka375 a podobně.

372

Jedná se zejména o země Středního a Blízkého Východu, Jižní Ameriky, Afriky či Asie.
Vzhledem k rozsahu této práce se zde dále zaměřím pouze na popis členění, které v této souvislostí
pokládám za nejdůležitější.
374
Kauční záruka je zárukou za řádné provedení kontraktu (Performance bond) a jejím účelem je zajistit
odpovídající kvalitu dodávky.
375
Účelem akontační záruky (Advance payment guarantee) je zajistit kupujícímu proplacení záloh (nebo
jejich sjednanou část) pokud prodávající nedodá stanovené množství zboží a současně nezaplatí
zaplacené zálohy.
373
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Závěr
Jak jsem předjímal v úvodu této práce, oblast bankovního podnikání
je velice významným ekonomickým odvětvím, ve kterém banky provádějí celou
řadu různých obchodů v mnoha finančních oblastech. Banky navíc nabídku
svých sluţeb a produktů neustále upravují a přizpůsobují aktuálnímu vývoji
na finančních trzích tak, aby mohly lépe konkurovat produktům poskytovaným
jinými bankami nebo nebankovními subjekty, které mohou být (v určitých
oblastech) taktéţ jejich plnohodnotnou alternativou. Na konkrétní způsob
provádění bankovních obchodů dále má rovněţ vliv i rozvoj a rozšíření
vyuţívání nových informačních technologií, které v posledních letech do značné
modifikovaly způsob, jakým většina klientu provádí jednotlivé bankovní
operace.
Obdobně dynamickým způsobem se vyvíjí i právní úprava regulující
uspořádání českého bankovního systému, jakoţ i provádění bankovních obchodů
v jeho rámci. Tento dynamický charakter bankovního prostředí lze demonstrovat
i na změnách, ke kterým došlo v mezidobí od zadání této diplomové práce
do termínu jejího odevzdání. V průběhu této doby jednak na mezinárodní úrovni
vydal Basilejský výbor pro bankovní dohled (Basel Committee on Banking
Supervision) sadu nových pravidel upravujících oblast správy a řízení bank,
která jsou souhrnně označovaná názvem Basel III a které v budoucnu poměrně
zásadně ovlivní způsob, jakým budou moci banky provádět svou podnikatelskou
činnost. Některé vývojové tendence právní úpravy bankovních obchodů v uţším
smyslu se rovněţ projevily i v českém právním řádu, a to například v oblasti
spotřebitelských úvěrů, v oblasti poskytování státní podpory při stavebním
spoření a v dalších oblastech, tak jak o tom bylo pojednáno výše v mé práci.
Bankovní podnikání je tedy regulováno značným mnoţstvím stále
se vyvíjejících právních předpisů, které pokrývají téměř veškeré činnosti banky
a provázejí banku po celou dobu její existence. V současné době je tedy téměř
kaţdý aktivní obchod banky podroben některému z regulačních pravidel, jelikoţ
banka obvykle musí tento obchod klasifikovat podle rizika s ním spojeným
a následně jej zahrnout do výpočtu příslušného kapitálového poţadavku.
Cílem mé diplomové práce tak bylo jednak popsat v základních rysech
tato regulační pravidla omezující banku při provádění bankovních obchodů
a jednak nastínit vybrané aspekty vztahující se k problematice bankovních
obchodů v uţším smyslu. V rámci omezených rozsahových moţností práce jsem
se tak pokoušel vytvořit relativně ucelený pohled na stávající právní úpravu
regulující provádění bankovních obchodů v České republice. Jelikoţ je ale
problematika bankovních obchodů poměrně obsáhla, dospěl jsem téţ k názoru,
ţe v rámci diplomové práce není moţno pojednat o všech existujících institutech
bankovního práva s potřebnou mírou důkladností, a tak jsem se při jejím
vypracovávání podrobněji zaměřil pouze na některé vybrané okruhy otázek,
které jsem v této souvislosti pokládal za nejvíce relevantní.
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V první částí své práce věnuji pozornost zejména vymezení právního
a ekonomického postavení bank v České republice. Zabývám se zde jak popisem
pravidel omezujících podnikatelskou činnosti banky zaměřenou na maximalizaci
zisku plynoucího z provádění bankovních obchodů, tak i na popis základních
prvků bankovního systému, jehoţ adekvátní regulace je klíčovým předpokladem
správně fungující ekonomiky v kaţdé zemi. Snaţím se zde tedy popsat banku
jednak z hlediska ekonomického, a to jako finančního zprostředkovatele
působícího zpravidla na určitém finančním trhu, ale téţ i z hlediska
legislativního, kde vycházím zejména z právního vymezení banky obsaţeného
v zákoně o bankách. Dále se v této kapitole věnuji stručnému popisu pravidel
správy a řízení banky, které musí kaţdá banka při provádění bankovních
obchodů zohledňovat, jakoţ i postavení banky v rámci bankovního systému.
V této souvislosti se rovněţ věnuji charakteristice stávajícího uspořádání
bankovního systému, a to jednak v obecné rovině a jednak s přihlédnutím
ke struktuře českého bankovního systému.
Ve druhé části mé diplomové práce je následně obsaţena obecná
charakteristika a systematizace bankovních obchodů, které zde vymezuji jako
některé smlouvy uzavírané bankami při jejich podnikatelské činnosti
a na základě těchto smluv vznikající závazkové vztahy. U těchto bankovních
obchodů pak v první řadě specifikuji jejich charakteristické rysy, kterými jsou
zejména nehmotný charakter, dualizmus, jakoţ i vzájemná propojenost
a podmíněnost. Následně se v této části své práce věnuji popisu různých způsobů
vnitřního členění bankovních obchodů, a to dle nejběţněji uţívaných
diferenciačních kritérií a rovněţ popisu dalších specifických otázek souvisejících
s nabízením a poskytováním bankovních sluţeb. Konkrétně se zde zaměřuji
na analýzu stávající právní úpravy bankovního tajemství, popis obvyklého
způsobu stanovení ceny za realizaci určitého bankovního obchodu a taktéţ v této
souvislosti rozebírám i hlavní rizika spojená s prováděním bankovní činnosti.
V rámci obecné charakteristiky bankovních obchodů obsaţené v této části věnuji
pozornost i otázkám souvisejícím s prováděním bankovního dohledu nad
dodrţováním závazných právních předpisů při provádění bankovních obchodů,
tak jako je tento dohled vykonáván Českou národní bankou.
Ve třetí části práce se zaměřuji na kategorii depozitních (vkladových)
bankovních obchodů. V rámci této kapitoly pak nejprve obecně charakterizuji
tuto skupinu obchodů a vymezuji jejich typové znaky, přičemţ následně svou
pozornost věnuji členění bankovních depozitních obchodů na obchody
spočívající v přijímání vkladů, emisi cenných papírů či přijímání úvěru bankou.
V souvislosti s přijímáním různých forem peněţních vkladů bankou pak
rozlišuji jednotlivé bankovní obchody také dle relevantní právní úpravy, kterou
se obvykle řídí konkrétní smluvní vztahy vymezující postavení banky a jejího
klienta.
V rámci tohoto členění pak rozlišuji zejména bankovní depozitní
obchody upravené primárně předpisy obchodního práva (např. vklady
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na běţných účtech a vklady na vkladových účtech) a obchody podle občanského
zákoníku.
Dále zde vyčleňuji i třetí (relativně samostatnou) skupinu bankovních
obchodů, tvořenou tzv. speciálními depozitními obchody, jejichţ reţim
je obvykle upraven zvláštním zákonem a nelze je proto zařadit ani do jedné
z výše uvedených skupin. Do této skupiny patří například vklady v rámci
stavebního spoření.
Následně se věnuji i analýze právní úpravy stávajícího systému
pojištění pohledávek z vkladů u bank a s tím souvisejícímu popisu fungování
Fondu pojištění pohledávek, tak jak je tento Fond a jejího činnost vymezen
především v zákoně o bankách.
V neposlední řadě se v rámci třetí části věnuji i obchodům spočívajícím
v emisi různých cenných papírů bankou, přičemţ se zde kromě obecné
charakteristiky těchto obchodů zaměřuji zvláště na otázky související
s vydáváním bankovních dluhopisů, hypotečních zástavních listů a depozitních
směnek.
Ve čtvrté a poslední částí své práce analyzuji bankovní úvěrové
obchody. Činím tak obdobným způsobem jako v předcházející části věnované
bankovním depozitním produktům, tudíţ nejprve věnuji pozornost obecné
charakteristice a vymezení těchto produktů, popisu jejich pojmových znaků,
jakoţ i jejich odlišení od ostatních typů bankovních produktů a následně blíţe
rozebírám jednotlivé konkrétní bankovní obchody.
V rámci kategorizace bankovních úvěrových obchodů potom
rozeznávám dvě hlavní podkategorie, a to jednak obchody, při kterých banka
přímo poskytuje peněţní prostředky svým klientům a jednak obchody
spočívající v poskytnutí různých forem záruk nebo závazků.
Právní úprava poskytování peněţitého úvěru bankou vychází zejména
z úpravy obsaţené v obchodním zákoníku, a to nejčastěji z úpravy smlouvy
o úvěru v něm obsaţené. Ve své práci jsem se v této souvislosti blíţe věnoval
některým základním bankovním obchodům zařazovaným do této kategorie,
a to kromě klasických úvěrů poskytovaných na základě smlouvy o úvěru dále
rovněţ kontokorentním, eskontním, negociačním a hypotečním úvěrům.
Z druhé podkategorie bankovních úvěrových obchodů, tedy z kategorie
úvěrových obchodů, při kterých banka přímo neposkytuje peněţní prostředky,
ale místo toho se různým způsobem zavazuje nebo poskytuje určité záruky
ve prospěch klienta, jsem se ve své práci soustředil zejména na otázky
související s poskytováním akceptačního úvěru a různých forem bankovních
záruk.
V souvislosti s bankovními úvěrovými obchody rovněţ usiluji
o zdůraznění nutnosti důkladně posuzovat bonitu klienta ze strany banky a určit
tak správně míru případného rizika souvisejícího s poskytnutím konkrétního
úvěru.
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Podrobnější analýza jednotlivých bankovních depozitních a úvěrových
obchodů, obsaţená zejména v části třetí a čtvrté této práce, tak měla za cíl
umoţnit čtenáři zamyslet se nad stávajícím rozsahem regulace v oblasti
bankovních obchodů a s tím souvisejícími dopady na činnost bank. I přes výše
uvedenou snahu o širší záběr této diplomové práce ale nebylo (a ani nemohlo
být) mým cílem detailně pojednat o všech aspektech souvisejících
s problematikou depozitních a úvěrových obchodů, nýbrţ jsem se podrobněji
zabýval zejména vymezením hlavních rysů těchto dvou skupin bankovních
obchodů, jakoţ i detailnějšímu popisu některých konkrétních bankovních
obchodů, které jsem v rámci uvedených skupin pokládal za nejdůleţitější nebo
nejrozšířenější. Při této analýze jsem v (dle mého názoru) přiměřeném rozsahu
přihlíţel i k soukromoprávní úpravě jednotlivých typů bankovních obchodů.
Současně s výkladem o jednotlivých typech bankovních obchodů jsem
se také snaţil zmínit hlavní důvody, pro které můţe být uzavření konkrétního
obchodu pro klienta nebo pro banku výhodné, a také případně poukázat
na nedostatky úpravy určitých typů bankovních obchodů, jak tato úprava ke dni
zpracování mé diplomové práce vyplývala z příslušných zákonných
a podzákonných právních předpisů.
Jak jsem uvedl jiţ v úvodu, záměrem této práce bylo nalézt odpověď
na otázku, zda je stávající regulace provádění bankovních obchodů pro klienty
výhodná. Mám za to, ţe tomu tak je. V první řadě v této souvislosti lze poukázat
na oblast bankovní regulace, která vymezuje rámec pro provádění bankovních
obchodů a která je (byť ne úplně) upravena unijním právem. Její absence
v českém právním řádu by tak nutně vedla k odpovědnosti České republiky
za porušení unijního práva (tj. například za jeho neimplementaci v národním
právním řádu). I vzhledem k tomu, ţe se tak v současné době neděje, lze
usuzovat, ţe stávající právní úprava v této oblasti splňuje alespoň minimální
poţadavky vyţadované od jednotlivých členských států v rámci Evropské unie.
Tento, sice přípustný, leč z právního hlediska nepříliš přesvědčivý závěr, lze
podpořit rovněţ hlubšími argumenty souvisejícími s podstatou těchto
regulačních pravidel (tj. například ochrana vkladů vkladatelů prostřednictvím
povinného pojištění pohledávek z vkladů u bank, odstranění informační
asymetrie zakotvením stanovených informačních povinností bank, dostatečná
kapitálová stabilita banky prostřednictvím stanovení vyšší částky minimálního
základního kapitálu banky a s tím souvisejícího poţadavku na kapitálovou
přiměřenost, jakoţ i další).
Způsob právní úpravy jednotlivých bankovních obchodů je taktéţ
do značné míry harmonizován s předpisy Evropské unie a lze tak zde
argumentovat obdobně jako u výše uvedené právní úpravy bankovní regulace.
Tato úprava je navíc častěji průběţně novelizována (například v oblasti
spotřebitelských úvěrů) tak, aby co moţná nejlépe (za stávající
makroekonomické situace) odpovídala potřebám bank a jejích klientů.
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Předpisy týkající se provádění bankovních obchodů tak upravují, jak
jsem podrobněji rozebíral výše, celou řadu různých bankovních obchodů,
ze kterých si klient obvykle nemá problém zvolit konkrétní produkt u konkrétní
banky, který nejvíce vyhovuje jeho potřebám.
Dalším specifickým rysem je skutečnost, ţe pro oblast bankovního
podnikání je rovněţ stanoveno mnoho preventivních pravidel, jejichţ cílem
je na prvním místě přispívat k ochraně vkladatele, a dále taktéţ posilovat
stabilitu, důvěru a bezpečnost bankovního systému.
V návaznosti na výše uvedené tak dle mého názoru lze uzavřít,
ţe právní předpisy regulující provádění bankovních obchodů mají své pozitivní
i negativní stránky, přičemţ rozsah těchto kladů a záporů je v značné míře dán
jejich ekonomickou podstatou, jakoţ i efektivitou výkonu bankovní dohledu nad
jejich dodrţováním. Přesto jsem toho názoru, ţe stávající právní úprava výše
analyzovaných bankovních obchodů plně odpovídá současným poţadavkům
klientů a v ţádné zásadní otázce výrazně nezaostává za poţadavky kladenými
předpisy unijního práva.
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Seznam zkratek

BankZ

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

ČBA

- Česká bankovní asociace

ČNB

- Česká národní banka

ObchZ

- zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

OZ

- zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

vyhláška ČNB č. 123/2007 Sb.

- vyhláška České národní banky
č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného
podnikání bank, spořitelních a úvěrních
druţstev a obchodníků s cennými papíry

zákon o cenných papírech

- zákon č. 591/1992 Sb., o cenných
papírech, ve znění pozdějších předpisů.

zákon o dluhopisech

- zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech,
ve znění pozdějších předpisů

zákon o spotřebitelském úvěru

- zákon č. 321/2001 Sb., o některých
podmínkách sjednávání spotřebitelských
úvěrů (zákon o spotřebitelském úvěru),
ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha č. 1: Seznam bank, které přistoupily ke Standardu ČBA č. 18/2005
Seznam bank, které přistoupily ke Standardu ČBA č. 18/2005 "Zásady poskytování
předsmluvních informací souvisejících s úvěry na bydlení"
(stav ke dni 31. března 2011)
Název sujektu

Přistoupení ke
Implementace
Standardu č.18/2005 Standardu č. 18/2005
bankou

HVB Bank Czech Republic říjen 2005
a.s.

31.03.2006

HYPO stavební spořitelna
a.s.

říjen 2005

19.03.2007

Stavební spořitelna České
spořitelny a.s.

říjen 2005

15.2.2007

Hypoteční banka, a.s.

listopad 2005

01.04.2006

Volksbank CZ, a.s.

prosinec 2005

15.12.2006

Wüstenrot - stavební
spořitelna a.s.

prosinec 2005

15.02.2007

Modrá pyramida stavební
spořitelna, a.s.

prosinec 2005

15.02.2007

Wüstenrot hypoteční banka
a.s.

leden 2006

01.01.2007

Raiffeisen stavební
spořitelna, a.s.

leden 2006

01.03.2007

Raiffeisenbank, a.s.

březen 2006

07.03.2007

Československá obchodní
banka, a.s.

květen 2006

01.05.2006

eBanka, a.s.

červen 2006

30.06.2007

GE Money Bank a.s.

září 2006

01.01.2007

Českomoravská stavební
spořitelna, a.s.

prosinec 2006

01.02.2008

Zdroj: zpracované na základě údajů ČBA. Dostupný také z WWW: <http://
czech-ba.webmagazine.cz/projekty/ochrana-spotrebitele/code-of-conduct-onhome-loans>
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English summary
Banking
The main objective of my thesis is to survey characteristics of legal and
economic status of banks in the Czech Republic and legal relations resulting
from interactions between commercial banks and their clients within the term
banking.
This thesis is composed of four chapters. The first chapter concerns legal
and economic status of banks in the Czech Republic, structure and system
of banking, banking franchise and bank management.
The second chapter is related to characteristics and systematization
of bank products, business secrets, prices of bank products, banking risks and
supervision over banking transactions.
The third chapter of my thesis touches upon the first main category
of banking, which is deposit banking. The relation between the bank and its
client is that of the debtor and the creditor. In the chapter I discuss the
possibilities of a bank to acquire money from a client. Firstly the bank can save
money on current accounts or saving accounts. Secondly issuing bank securities
is another possibility for a bank to acquire money from its clients. Bank bonds
or deposit bills of exchange are cases in point.
In the last chapter I focused on the second main category of banking,
bank credit products. Clients obtain credits from banks and as a result the bank
is in the position of creditor in this type of banking. The client may get credit
from the bank either in the form of money or in the form of obligation
or a special type of bank guarantee. A mortgage loan is the credit in the form
of money provided by the bank. Other forms of providing credits are, for
instance, contocurrent credits, discounting credits, negotiating credits, mortgage
credits, bank guarantee or acceptance credits.
To sum it up, I have attempted to analyse characteristics of banking types
in terms of regulation in the Czech legal order.
Seznam klíčových slov
Česky
banka, bankovní obchody, vklad, úvěr
Anglicky
bank, banking, deposit, loan
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