
ABSTRAKT

Cílem práce je analyzovat některé problémy kapitálové přiměřenosti. Diplomová práce se skládá 

ze  tří  kapitol,  z  nichž  každá  se  zabývá  specifickými  aspekty  kapitálové  přiměřenosti.  První 

kapitola je úvodní a objasňuje smysl kapitálové přiměřenosti.

Práce má dva hlavní cíle. Druhá kapitola se zabývá dokumenty Basilejského výboru pro bankovní 

dohled, příslušnými předpisy EU a českou legislativou. Metodika použitá v této kapitole spočívá 

na  srovnávací  právní  analýze  a  podrobném rozboru současné  české  úpravy.  Prvním cílem je 

vyjasnit  právní  otázky  spojené  s  prováděním  a  účinným  vynucováním  stávajících  pravidel 

kapitálové  přiměřenosti,  se  zaměřením na  klíčový problém inkonsistence  implementace  mezi 

státy.

Třetí kapitola popisuje důvody pro přijetí nových regulatorních pravidel kapitálové přiměřenosti 

v souvislosti s nedávnými turbulentními změnami na finančních trzích. Učinění závěru, zda jsou 

pravidla Basel III dostačující reakce, je druhým hlavním cílem. Kapitola se zaměřuje na analýzu 

Baselu III jako celku s některými praktickými poznámkami na probíhající implementaci ve světě 

a v České republice.

Pravidla BCBS je nutné provádět velmi důsledně, aby fungovala správně. Ať už částečnou nebo 

neúplnou implementací pravidel BCBS nebo vnitrostátními diskrecemi a opcemi v rámci směrnic 

CRD, globální finanční systém může těmito rozdíly utrpět. To není volání po právní závaznosti 

pravidel Basilejského výboru – takové řešení není možné ani nutné. Spíše se jedná o závěr, že 

vnitrostátní regulátoři a orgány dohledu musí pracovat v součinnosti k dosažení společného cíle.

Druhý závěr se týká pouze pravidel Basel III. Ačkoliv žádné absolutní závěry nelze učinit bez 

skutečné aplikace těchto pravidel, předběžný úsudek o jejich vhodnosti je možný. Ačkoli banky 

udělaly  cokoliv,  aby  snížily  přísnost  kritérií  Baselu  III  v rámci  diskusí,  konzultací  či  studií 

(taková snaha je méně nápadná v České republice), nezbytnost vytvoření striktnějších pravidel 

pro vlastní zdroje, zejména kapitálu Tier 1, je řádně odůvodněná. Nový soubor pravidel je vhodný 

a způsobilý k dosažení svého cíle, nicméně mnoho bude záležet na tom, jak budou dohlížitelé 

uvádět tato pravidla do života.


