
Abstrakt 

 

Regulace komerčního bankovnictví centrální bankou 

 

Cílem této diplomové práce je objasnit problematiku bankovní regulace komerčních bank 

v České republice a provést analýzu jejího fungování. Vzhledem k obsáhlosti tématu je práce 

zaměřena zejména na pravidla obezřetného podnikání bank, která tvoří jeden z hlavních 

nástrojů bankovní regulace. 

 

V úvodu je vymezen český bankovní sektor. Je zde popsána jednak jeho celková 

charakteristika, tak i jednotlivé subjekty, které se na něm nacházejí včetně České národní 

banky a její působnosti v oblasti bankovní regulace a dohledu.  

 

Druhá kapitola se věnuje samotné bankovní regulaci. Ta je úvodem obecně analyzována 

v teoretické rovině zejména s ohledem na důvody její existence. Dále je podrobně popsána 

její aktuální právní úprava v České republice včetně jejího propojení s normami 

mezinárodního a evropského práva. Poté jsou představeny všechny její základní součásti a 

analyzováno její působení na banky. 

 

Třetí kapitola se zabývá detailně pravidly obezřetného podnikání. V úvodu je analyzován 

samotný pojem obezřetného podnikání a popsána rizika bankovního podnikání, která 

představují hlavní aspekt této části regulace. Dále jsou detailně rozebrána jednotlivá základní 

obezřetnostní pravidla, jejich aktuální právní úprava a dopad na fungování bank. 

 

Ve čtvrté kapitole je samostatně představena problematika regulace finančních skupin. Jsou 

zde popsány oba v současnosti uplatňované přístupy jejich regulace a dohledu včetně 

vymezení těchto skupin a mechanismu spolupráce dohledových orgánů.  

 

Pátá kapitola pojednává o některých budoucích trendech v bankovní regulaci, které mají nebo 

mohou mít přímý vliv na českou úpravu. Jsou zde představeny hlavní dva směry, a to nová 

verze regulatorního konceptu Basel III a návrh na vznik tzv. bankovní unie v rámci Evropské 

unie. Je zde popsána podstata obou návrhů a analyzován jejich možný dopad na české banky.   

 

V závěru jsou shrnuty základní teze diplomové práce a je zde celkově zhodnocen dopad 

bankovní regulace a zejména pravidel obezřetného podnikání na komerční banky včetně 

několika návrhů, jakým směrem by se měla v budoucnu bankovní regulace ubírat.   

 


