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Úvod 

 

Podnikání v bankovnictví, stejně jako v jiných oborech podnikání, je činnost prováděná 

především za účelem zisku. Vedle této základní funkce, která přináší užitek především 

vlastníkům těchto subjektů, plní banky i funkce další, které by šlo označit jako veřejné 

nebo národohospodářské. Banky totiž mají pro efektivní fungování finančního systému a 

celé ekonomiky zásadní význam. Z tohoto pohledu lze za nejdůležitější považovat jejich 

roli hlavního finančního zprostředkovatele, který pomáhá alokovat volný kapitál 

v ekonomice. S tím souvisí i hlavní charakteristika bankovního podnikání, které používá 

ke své činnosti ve zvýšené míře cizí zdroje.  

 

Toto postavení bank v ekonomice vytváří veřejný zájem na jejich řádném provozování a 

na co nejlepším fungování celého bankovního systému, přičemž zásadní je jeho stabilita 

a důvěryhodnost. Jejich narušení či ohrožení by mohlo mít ve svém důsledku velmi 

závažné následky pro celou ekonomiku. Tento veřejný zájem však nemusí být a často ani 

není v souladu se soukromými zájmy vlastníků bank, kteří by pro zvýšení ziskovosti 

svého podnikání byli ochotni podstupovat větší riziko. Proto zákonodárce stanovuje 

poměrně rozsáhlá omezení a ukládá řadu povinností subjektům podnikajícím 

v bankovnictví, které tak patří obecně k nejregulovanějším oborům podnikání.  

 

Cílem této diplomové práce je objasnit problematiku regulace činnosti obchodních bank 

v České republice a zhodnotit její fungování. Vzhledem k obsáhlosti daného tématu, se 

zejména detailněji zaměřím na její významnou část, a to na pravidla obezřetného 

podnikání. Ta po dobu od zahájení do případného ukončení činnosti banky v dané 

bankovní soustavě představují jeden z hlavních nástrojů regulace komerčního 

bankovnictví. Text této práce vychází z právního stavu k 1. říjnu 2012. 

   

V úvodu své práce vymezím prostředí, ve kterém je regulace prováděna, tj. český 

bankovní sektor. V druhé kapitole bude popsána a analyzována regulace komerčního 

bankovnictví jako celku ve struktuře jeho hlavních součásti, a to jak v teoretické rovině, 

tak i její právní úprava v České republice. Ve třetí kapitole bude podrobně vyloženo 

fungování pravidel obezřetného podnikání. Ve čtvrté kapitole se budu zabývat regulací 
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finančních skupin, která v současnosti představuje relativně samostatnou, ale stále 

významnější část regulace. V páté kapitole představím a zhodnotím některé aktuální 

trendy v bankovní regulaci, a to zejména s ohledem na současnou situaci probíhající 

globální finanční krize, jejíž důsledky přináší nové podněty pro změnu stávajících 

pravidel.  
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1. Charakteristika bankovního sektoru v České republice 

 

1.1 Základní vymezení 

 
Bankovní sektor je determinován konkrétním bankovním systémem v dané zemi. 

Bankovní systém v zemi tvoří centrální banka a souhrn bank působících v této zemi, 

jejich vzájemné vztahy a rovněž jejich vztahy k okolí.1 Je nejvýznamnější součástí 

finančního systému.  

 

Uspořádání bankovních systémů lze obecně dělit na základě dvou hledisek: 

 

• na jednostupňové a dvoustupňové, podle toho, zda je v bankovním systému 

institucionálně oddělena centrální banka od obchodních bank2 

 

Za jednostupňový bankovní systém můžeme označit takový, který se vyznačuje buďto 

absencí centrální banky v systému (historický stav počátku bankovnictví nebo teoretický 

koncept tzv. svobodného bankovnictví) nebo existencí jedné banky (tzv. monobanky), 

která vykonává všechny funkce, tj. jak funkce makroekonomické, tak i 

mikroekonomické. Pokud v tomto systému existují další banky, tak pouze za účelem 

výkonu konkrétní bankovní činnosti ve vymezené oblasti a jsou závislé na rozhodnutích 

monobanky.3 Toto uspořádání bankovního systému bylo typické pro země s centrálně 

plánovanou ekonomikou a byl takto uspořádán i český bankovní systém do roku 1990.  

 

Dvoustupňový bankovní systém se naproti tomu vyznačuje existencí centrální banky, 

která zabezpečuje makroekonomické funkce a cíle, které jsou jí dány legislativou (viz 

podkapitola 1.2) a komerční banky zabezpečují mikroekonomické funkce4 a jsou (vyjma 

regulace) na centrální bance nezávislé podnikatelské subjekty. Historicky postupovalo 

bankovnictví od jednostupňového k dvoustupňovému systému. 

 

                                                 
1 Revenda, Z. a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4. vydání. Praha: Management Press, 2005, str. 120 
2 tamtéž, str. 121 
3 Revenda, Z. Centrální bankovnictví. 3. aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2011, str. 18 
4 Dvořák , P. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. vydání. Praha: Linde Praha, 2005, str. 108 
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• na systémy univerzální a oddělené podle toho, zda je či není institucionálně odděleno 

komerční a investiční bankovnictví5 

 

V systému univerzálního (kontinentálního) bankovnictví mohou banky poskytovat jak 

produkty komerčního bankovnictví (klasické bankovní činnosti), tak i produkty 

investičního bankovnictví s tím, že obě části mohou být organizačně, informačně i 

personálně propojeny,  zatímco v odděleném (anglosaském) bankovnictví mohou banky 

provádět pouze jednu část. V současnosti se oba systémy navzájem sbližují. 

 

Na základě výše uvedených hledisek lze český bankovní systém (bankovní soustavu) od 

roku 1990 definovat jako dvoustupňový a univerzální. Bankovní sektor se dále vyznačuje 

významnou přítomností zahraničních institucí a silným specializovaným subsektorem 

stavebních spořitelen.6 Univerzalita je však od roku 1998 modifikována zavedením tzv. 

čínských zdí, tj. požadavkem na účetní, informační a personální oddělení obou sfér 

bankovních činností.7 

 

1.2 Česká národní banka 

 
Česká národní banka (dále jen „ČNB“) je centrální bankou státu. Vznikla 1. 1. 1993 

současně se vznikem samostatné České republiky jako nástupce Státní banky 

československé. Základní právní zakotvení je obsaženo v článku 98 Ústavy8 a podrobná 

úprava jejího postavení a působnosti je rozvedena v zákoně o České národní bance.9 

ČNB nespadá do působnosti zákona o bankách.10 

 

Postavení ČNB je specifikováno v zákoně o ČNB, kde ji v § 1 deklaruje jako ústřední 

banku státu a orgán dohledu nad finančním trhem, jako právnickou osobu s postavením 

veřejnoprávního subjektu, která má v dané oblasti kompetence správního úřadu a která 
                                                 
5 Revenda, Z. a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4. vydání. Praha: Management Press, 2005, str. 121 
6 Půlpánová, S. Komerční bankovnictví v České republice. 1. vydání. Praha: Vysoká škola ekonomická 
v Praze, nakladatelství Oeconomica, 2007, str. 58 
7 tamtéž, str. 57 
8 ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
9 zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 
10 Bakeš, M., Karfíková, M., Kotáb, P., Marková, H. a kol. Finanční právo. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2009, str. 477 
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hospodaří s vlastním majetkem. ČNB však není státem vlastněna ani založena jako státní 

peněžní ústav.11 ČNB má také postavení soukromoprávního subjektu podnikajícího 

v bankovnictví vstupujícího s ostatními bankami a jinými subjekty do soukromoprávních 

vztahů. Toto postavení je však právní úpravou velmi omezeno.12 

 

V rámci své působnosti je ČNB oprávněna vydávat podzákonné právní předpisy, a to 

vyhlášky a opatření. Dále se jako připomínkové místo podílí v legislativním procesu na 

tvorbě právních norem v oblasti bankovnictví. 

 

Jedním ze základních atributů ČNB, které jsou potřebné pro to, aby mohla řádně 

vykonávat svoji činnost, je její nezávislost. Tuto nezávislost můžeme spatřovat ve více 

ohledech, a to zejména jako institucionální, personální, funkční a finanční. Institucionální 

nezávislost spočívá v tom, že při plnění svých úkolů nesmí od žádného jiného subjektu 

přijímat pokyny, personální ve způsobu jmenování a odvolávání členů bankovní rady 

omezující politické tlaky na jejich výběr, funkční v samostatnosti při formulaci inflačních 

cílů a použitých nástrojů k jejich dosažení a finanční, která spočívá v zákazu poskytování 

úvěru veřejnému sektoru a jím řízených subjektů a v tom, že hospodaří podle vlastního 

rozpočtu bez vazby na státní rozpočet (vyjma povinnosti odvádět do něj příjem z pokut a 

část zisku).13 

 

Hlavním cílem její činnosti, který je uveden i v Ústavě, je péče o cenovou stabilitu 

(inflaci). Do roku 2001 byla hlavním cílem její činnosti měnová stabilita. Přesto, že je 

ČNB institucionálně nezávislá, podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády, pokud 

to není v rozporu s jejím hlavním cílem. 

 

V souladu s hlavním cílem plní ČNB tyto funkce: 

• měnová politika  

• emisní činnost a peněžní oběh 

                                                 
11 Půlpánová, S. Komerční bankovnictví v České republice. 1. vydání. Praha: Vysoká škola ekonomická 
v Praze, nakladatelství Oeconomica, 2007, str. 154 
12  Sládeček, V., Mikule V., Syllová J. Ústava České republiky, 1. vydání. Praha: C. H. Beck,  2007,           
str. 824 
13 Česká národní banka. Proč je ČNB nezávislá ? [online]. [cit. 2012-10-17]. Dostupné z: 
http://www.cnb.cz/cs/faq/proc_je_cnb_nezavisla.html  
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• platební styk a zúčtování bank 

• devizová činnost 

• regulace a dohled nad finančním trhem 

• banka státu 

• banka bank 

• další funkce  

 

Měnovou politikou rozumíme regulaci množství peněz v oběhu. Zejména jejím 

prostřednictvím dosahuje svého hlavního cíle v dopředu stanoveném měnověpolitickém 

režimu, tj. režimu daném inflačním cílem. Centrální banka může provádět měnovou 

politiku jako expanzivní nebo restriktivní podle toho, zda má v úmyslu zvyšovat nebo 

snižovat tempo růstu množství peněz v ekonomice,14 a to prostřednictvím 

měnověpolitických nástrojů.  

 

Emise bankovek a mincí (zákonné peníze) a řízení peněžního oběhu je podle zákona o 

ČNB výhradním právem a povinností ČNB. To zahrnuje zejména výrobu a distribuci 

platidel, jejich výměnu při poškození, opotřebení a zneplatnění, ochranu proti padělání a 

stahování padělků z oběhu. Právní předpisy upravující emisi peněz a peněžní oběh15 

stanovují bankám, právnickým a fyzickým osobám povinnou součinnost při výkonu 

některých činností. 

 

ČNB stanovuje pravidla platebního styku a zúčtování bank, organizuje provoz systémů 

pro převody mezibankovních plateb (CERTIS), pro vypořádání obchodů s krátkodobými 

dluhopisy (SKD) a provoz systému platebního styku centrální banky a státní pokladny 

(ABO).16 

 

V oblasti devizové činnosti zajišťuje ČNB správu devizových rezerv státu, která spočívá 

v jejich shromažďování a operace s nimi (tyto činnosti zahrnují i zlaté rezervy), regulaci 

                                                 
14 Revenda, Z. Centrální bankovnictví. 3. aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2011, str. 79 
15 zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí, ve znění pozdějších předpisů 
    vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí 
16 Česká národní banka. Výroční zpráva 2010. Praha: ČNB, 2011, str. 41 
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v devizové oblasti a intervence na devizovém trhu za účelem ovlivňování měnového 

kursu. 

 

Regulace a dohled je společně s měnovou politikou nejdůležitější činností centrální 

banky. Regulace spočívá ve stanovení podmínek a pravidel pro podnikání ve finančním 

sektoru a dohled v kontrole jejich dodržování a nad zdravým vývojem celého finančního 

systému včetně přijímání nápravných opatření.17 Od roku 2006 se působnost ČNB v této 

oblasti rozšířila z bankovního sektoru na celý finanční sektor a došlo k integraci dohledu 

z původních čtyřech subjektů na jeden. Tato integrace s sebou přinesla i změnu 

v organizační struktuře ČNB.18 Bankovní regulace je podrobněji rozvedena v dalších 

částech této diplomové práce.  

 

ČNB poskytuje státu, jeho organizačním složkám, státním fondům a některým dalším 

subjektům napojeným na státní rozpočet nebo rozpočet Evropských společenství 

bankovní služby, zejména vedení účtů a provádění platebního styku. Dále spolupracuje 

s Ministerstvem financí na řízení likvidity státní pokladny a pomáhá státu s podporou 

financování státního dluhu jako administrátor aukcí státních pokladničních poukázek a 

emisí státních dluhopisů.19  

 

Mezi další činnosti patří např. ekonomický výzkum, informování veřejnosti o měnovém 

vývoji a reprezentace státu v mezinárodních institucích. 

 

Od 1. 5. 2004 se stala ČNB stala součástí Evropského systému centrálních bank (ESCB). 

Tento systém se skládá z Evropské centrální banky (ECB) a národních centrálních bank 

států EU. ČNB tak zajišťuje vztahy k ESCB a k ECB v souladu s požadavky, které pro 

ČR vyplývají ze Smlouvy o EU a ze Statutu ESCB a ECB.20 

 

                                                 
17 Dvořák , P. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. vydání. Praha: Linde Praha, 2005, str. 151 
18 Mejstřík, M., Pečená, M., Teplý, P.. Základní principy bankovnictví. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2008, 
str. 168 
19 Česká národní banka. Výroční zpráva 2010. Praha: ČNB, 2011 str. 43  
20 Česká národní banka. ECB a ESCB [online]. [cit. 2012-10-22]. Dostupné z: 
http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/mezinarodni_vztahy/ecb_escb/index.html  
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Je též potřeba zmínit účast ČNB v Evropském orgánu pro bankovnictví (EBA), který 

mimo jiné převzal od 1. ledna 2011 působnost Evropského výboru orgánů bankovního 

dohledu (CEBS). Jeho cílem je sjednocování a koordinace regulace bankovnictví a 

dohledu a poskytování poradenství orgánům EU v této oblasti.21 

 

ČNB se účastní také Evropské rady pro systémová rizika (ESRB), nezávislého orgánu, 

který má odpovědnost za markoobezřetnostní dohled nad finančním systémem EU. Jeho 

činnost je zaměřena především na identifikaci systémových rizik a makroobezřetnostní 

politiku, která má zajistit stabilitu evropského finančního systému jako celku. ESRB 

tvoří spolu se třemi celoevropskými sektorovými dohledovými orgány (EBA, ESMA, 

EIOPA) Evropský systém finančního dohledu (ESFS), který zajišťuje dohled nad celým 

finančním systémem EU.22 

 

1.3 Banky 

 
Banky jsou podnikatelské subjekty se specifickým předmětem podnikání a postavením 

v ekonomice.23 K vymezení pojmu banka můžeme přistupovat ze dvou hledisek, a to 

z hlediska funkčního a právního (formálního). Funkční hledisko vychází z faktické 

činnosti subjektu a lze tak definovat banku jako finančního zprostředkovatele, jehož 

hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými 

ekonomickými subjekty.  Z právního hlediska lze definovat banku na základě formálních 

kritérií, specifikovaných v právním předpisu upravujícím působení bank.24 V České 

republice je pojem banky upraven v zákoně o bankách,25 který stanoví čtyři základní 

podmínky. Jedná se o právnickou osobu se sídlem v České republice založenou jako 

akciovou společnost, která přijímá vklady od veřejnosti, poskytuje úvěry a má k výkonu 

těchto činností bankovní licenci.     

 
                                                 
21 Česká národní banka. EBA [online]. [cit. 2012-10-22]. Dostupné z: 
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/mezinarodni_aktivity/eba.htm 
22 Česká národní banka. ESRB a ESFS [online]. [cit. 2012-10-22]. Dostupné z: 
http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/mezinarodni_vztahy/esrb_esfs/ 
23 Bakeš, M., Karfíková, M., Kotáb, P., Marková, H. a kol. Finanční právo. 5. vydání. Praha: C. H. Beck , 
2009, str. 473 
24 Revenda, Z. a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4. vydání. Praha: Management Press, 2005, str. 117 
25 zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů 
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Banky plní v rámci finančního systému celou řadu funkcí, a to zejména základní funkce 

finančního zprostředkovatele, emitenta bezhotovostních peněz, subjektu provádějícího 

platební a zúčtovací styk a zprostředkovatele finančního investování na peněžním a 

kapitálovém trhu.26   

 

Činnosti, které banky vykonávají, můžeme rozdělit hlavní a ostatní (vedlejší). Hlavní 

bankovní činnosti jsou přijímání vkladů od veřejnosti, které je vyhrazeno pouze bankám 

a které odlišuje banky od ostatních podnikatelských subjektů, a tím vytváří obsah tzv. 

bankovního monopolu27 a poskytování úvěrů, které však již není vyhrazeno pouze 

bankám. Tyto činnosti vykonávají všechny banky a vzhledem k ustanovení § 34 odst. 2 

písm. a zákona o bankách jsou povinny je vykonávat, neboť by jim jinak hrozilo odnětí 

bankovní licence. Zákon o bankách taxativně vymezuje ostatní činnosti, které banky 

mohou vykonávat. Tyto činnosti však musí být bance výslovně povoleny v bankovní 

licenci, která stanovuje jejich podmínky a rozsah. Mimo hlavní a ostatní činnosti, 

povolené v bankovní licenci, nesmí banky vykonávat žádnou jinou podnikatelskou 

činnost, vyjma činností souvisejících se zajištěním jejich provozu. 

 

Podle rozsahu vykonávaných činností, způsobu jejich výkonu a důrazu, který je kladem 

na ty či ony činnosti nebo na skupiny bankovních klientů, lze rozlišovat mezi bankami 

různého druhu. Základní členění druhů bank je na univerzální a specializované. 

Univerzální banky poskytují obvykle většinu bankovních služeb širokému spektru 

klientů bez předběžných omezení, zatímco banky specializované se soustřeďují na určitý 

typ klientů nebo služeb.28 

 

Banky též můžeme dělit na obchodní (komerční) a investiční. Zatímco obchodní banky  

obchodují především na vlastní účet a nabízejí klasické bankovní služby, investiční 

banky provádějí zejména zprostředkovatelské operace prováděné na účet zákazníka a 

zabývají se službami spojenými s vydáváním, obchodováním, investováním, správou, 

úschovou a obhospodařováním cenných papírů. Poskytují také investiční poradenství. 

                                                 
26 Dvořák , P. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. vydání. Praha: Linde Praha, 2005, str. 30 
27 Bakeš, M., Karfíková, M., Kotáb, P., Marková, H. a kol. Finanční právo. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2009, str. 474 
28 tamtéž, str. 475 - 476 
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K poskytování služeb investičního bankovnictví není v ČR třeba získat bankovní licenci 

a lze je poskytovat na základě povolení působit jako obchodník s cennými papíry.29 

 

Pro český bankovní sektor je charakteristický převažující počet univerzálních bank, kde 

většina nabízí širokou škálu produktů, jak pro fyzické osoby a právnické osoby, tak i 

municipality v rámci celé České republiky. Často však vyčleňují obsluhu jednoznačně 

vymezených klientských skupin do zvláštních organizačních složek.30 Většina bank 

nabízí, někdy v rámci své bankovní skupiny, i služby investičního bankovnictví.  

 

Jedinou významnější skupinou specializovaných bank v ČR jsou stavební spořitelny. 

Jsou zvláštním druhem banky a jejich činnost je kromě zákona o bankách upravena 

zvláštním zákonem,31 který omezuje jejich předmět činnosti na stavební spoření, tj. na 

přijímání vkladů, poskytování úvěrů a poskytování státního příspěvku účastníkům 

stavebního spoření a některé další související činnosti.32 

 

Za částečně specializované lze dále považovat subjekty provozující hypoteční 

bankovnictví. Na rozdíl od stavebních spořitelen není institucionálně odděleno od 

ostatních bank. Služby v této oblasti mohou poskytovat i univerzální banky s tím, že pro 

emisi hypotečních zástavních listů musí od ČNB získat speciální licenci. Jediným 

subjektem, který se specializuje výhradně na služby hypotečního bankovnictví je 

Hypoteční banka, a.s.33 

 

Na českém bankovním trhu se vyskytují ještě dva specializované bankovní subjekty. 

Jejich cílem ovšem není běžná podnikatelská činnost. Jsou ve vlastnictví nebo 

spoluvlastnictví státu a plní jiné státem stanovené politicko-ekonomické cíle. Jedná se 

Českomoravskou záruční a rozvojovou banku, a.s., která v souladu s hospodářskou 

politikou vlády a regionů napomáhá rozvoji malého a středního podnikání, infrastruktury 
                                                 
29 Bakeš, M., Karfíková, M., Kotáb, P., Marková, H. a kol. Finanční právo. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2009, str. 476 
30 Půlpánová, S. Komerční bankovnictví v České republice. 1. vydání. Praha: Vysoká škola ekonomická 
v Praze, nakladatelství Oeconomica, 2007, str. 58 
31 zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších 
předpisů 
32 Bakeš, M., Karfíková, M., Kotáb, P., Marková, H. a kol. Finanční právo. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2009, str. 476 - 477 
33 Dvořák , P. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. vydání. Praha: Linde Praha, 2005, str. 126 - 127 
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a dalších sektorů ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu.34 Druhým subjektem je 

Česká exportní banka, a.s., specializovaná bankovní instituce sloužící pro státní podporu 

vývozu, a to zejména formou poskytování financování vývozním operacím, vyžadujícím 

dlouhodobé zdroje financování za úrokové sazby a v objemech, které jsou pro vývozce 

na bankovním trhu ve stávajících tuzemských podmínkách jinak nedosažitelné.35  

 

V ČR je umožněno podnikání v bankovnictví i jiným bankovním subjektům, než 

bankám, a to zahraničním bankovním institucím v několika režimech. Zahraniční banky 

mohou vykonávat činnost v ČR, pokud si zde zřídí pobočku a získají licenci od ČNB za 

obdobných podmínek jako tuzemské banky. Dále zde mohou poskytovat svoje služby 

banky se sídlem v některém z členských států EU, a to v rámci tzv. jednotné bankovní 

licence. Mohou tak činit po notifikaci ČNB i bez zřízení pobočky. Ve stejném režimu 

mohou v ČR působit i banky se sídlem mimo členský stát EU, pokud tak stanoví 

vyhláška, kterou ČNB vydala v souladu s mezinárodní smlouvou. Tento režim nebyl 

dosud realizován. Zahraniční subjekty zde obvykle poskytují pouze velmi úzce 

vyprofilované služby zaměřené např. pouze na privátní nebo podnikové klienty.  

 

Na okraj je vhodné zmínit i existenci spořitelních a úvěrních družstev (družstevních 

záložen). Přestože působí mimo bankovní soustavu, mohou přijímat vklady od svých 

členů (což je velmi jednoduchá formální procedura), a tím fakticky narušují bankovní 

monopol a stávají se tak konkurencí klasických bank, a to včetně obdobného rozsahu 

nabídky produktů. Zákon o bankách v § 4a upravuje možnost přeměny družstevní 

záložny v banku. Například v roce 2010 se družstevní záložna Fio transformovala na Fio 

banku, a.s.  

 

Počet bank (včetně poboček zahraničních bank) se po poklesu v roce 2003 na 35 subjektů 

stabilizoval a poté mírně rostl. V roce 2011 však na český bankovní trh vstoupili tři nové 

bankovní subjekty a ke konci roku zde působilo celkem 44 bank.36 Při pohledu na 

strukturu bank podle velikosti (měřeno velikostí bilanční sumy tj. objemem aktiv) mají 

                                                 
34 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Kdo jsme [online]. [cit. 2012-10-18]. Dostupné z: 
http://www.cmzrb.cz/o-bance/kdo-jsme  
35 Česká exportní banka. O nás [online]. [cit. 2012-10-18]  Dostupné z: 
http://www.ceb.cz/content/view/92/35/ 
36 Česká národní banka. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem 2011. Praha: ČNB, 2012, str. 53 
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největší podíl na trhu velké banky (bilanční suma vyšší než 100 mld. Kč), jejich podíl se 

však mírně snižuje ve prospěch středních bank (bilanční suma 15 – 100 mld. Kč).37 

 

Graf 1: Podíl skupin bank dle velikosti na celkových aktivech (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Česká bankovní asociace. Výroční zpráva za rok 2010-2011, Praha: ČBA, 2011, str. 19 

 

Pro český bankovní sektor je dále charakteristický velký a stále se zvyšující podíl 

zahraničních vlastníků, a to zejména ze zemí EU, který započal v období privatizace 

státem vlastněných bank a pokračoval po vstupu ČR do EU. Tento proces souvisí i 

s obecným světovým trendem budování nadnárodních finančních skupin.  

 

 

 

 

 

                                                 
37 Česká bankovní asociace. Výroční zpráva za rok 2010-2011, Praha: ČBA, 2011, str. 18 
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2. Regulace obchodních bank 

 

2.1 Důvody a právní úprava regulace 

 
Regulací bank rozumíme koncipování a prosazování podmínek, pravidel a rámce činnosti 

bankovních institucí v dané ekonomice, dohled bank představuje kontrolu dodržování 

pravidel činnosti, včetně stanovení sankcí při neplnění pravidel.38 Regulace patří mezi 

nejdůležitější činnosti centrálních bank. Vzhledem k zaměření této diplomové práce bude 

otázka bankovního dohledu zmíněna pouze okrajově. 

 

Hlavním cílem regulace je zejména zajistit stabilitu bankovního i celého finančního 

systému, podporu jeho efektivity, bezpečnosti a důvěryhodnosti. Není jím snaha o 

eliminaci úpadku jednotlivých subjektů podnikajících v bankovnictví ani absolutní 

ochrana jednotlivců před riziky spojenými s jejich finančními transakcemi, tj. ochrana 

individuálních zájmů soukromých osob. Tyto činnosti mohou být pouze prostředkem, jak 

dosahovat cíle hlavního, který je ve veřejném zájmu celé společnosti.39 Existují ovšem i 

opačné názory zdůrazňující, že cílem regulace je naopak především ochrana drobného 

klienta (spotřebitele) a stabilita finančního sektoru je tomu pouze podřízený prostředek.40 

 

Subjekty bankovní regulace můžeme rozdělit na regulující, regulované a externí. 

Regulujícím subjektem může být stanovena centrální banka sama nebo ve spolupráci 

s jinou institucí. V ČR je jím v současnosti pouze ČNB. Regulovanými subjekty 

rozumíme všechny subjekty, které potřebují ke své podnikatelské činnosti bankovní 

licenci nebo zahraniční subjekty, které v rámci režimů stanovených zákonem o bankách 

mohou na českém území poskytovat bankovní služby. Mezi externí subjekty podílející se 

na regulaci patří hlavně externí auditorské firmy, a to zejména v oblasti kontroly údajů, 

které jsou regulované subjekty povinny ve formě různých výkazů a bilancí pravidelně 

předkládat centrální bance. 

 

                                                 
38 Revenda, Z. Centrální bankovnictví. 3. aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2011, str. 98 
39 Mejstřík, M., Pečená, M., Teplý, P. Základní principy bankovnictví. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2008, 
str. 166 
40 Jílek, J. Finanční trhy a investování. 1.vydání. Praha: GRADA Publishing, 2009, str. 137 - 138 
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Bankovnictví je jedním z nejregulovanějších odvětví ekonomiky. V tržní ekonomice je 

pro ingerenci státu do svobodného podnikání potřeba důkladně analyzovat důvody, které 

takový zásah ospravedlňují. Názory na to, zda vůbec a v jaké míře regulovat 

bankovnictví, jsou v ekonomické teorii dost rozdílné. V praxi však většina států s tržní 

ekonomikou nějakou formu regulace bankovnictví realizuje. Lze si jen těžko představit, 

že by se v reálné ekonomice kdokoli pokusil absolutní deregulaci vyzkoušet a tuto teorii 

v praxi ověřit, protože rizika z toho vyplývající by měla pro ekonomiku daného státu 

existenční povahu. Proto se reálná diskuse pohybuje v rovině jak, co a v jaké míře 

regulovat. Lze souhlasit s názorem, že regulace v obecné poloze, jakožto stanovení 

„pravidel hry“ a jejich vynucování je plně slučitelná s principy tržní ekonomiky.41 

Současný trend, zejména vzhledem k současné globální ekonomicko-politické situaci 

(globální finanční krize a na ni navazující dluhová krize států eurozóny) a k rychlému 

rozvoji finančních služeb směřuje k jejímu zesílení. 

 

V současnosti lze identifikovat v diskusi o důvodech regulace (a dohledu) čtyři základní 

oblasti: 

• specifičnost bankovních institucí 

• asymetrie informací 

• proces poklesu zprostředkování 

• měnová politika42 

 

Přestože je klasické komerční bankovnictví jen druhem podnikání, jehož účelem je 

především zisk, vyznačuje se oproti ostatním druhům podnikání několika zásadními 

odlišnostmi, které jsou obecně uváděny mezi důvody pro regulaci: 

• emise bezhotovostních peněz, která je důležitým makroekonomickým faktorem 

• zabezpečení platebního styku, jehož efektivní a bezpečné provádění je nezbytné pro 

fungování ekonomiky 

• v bilancích převažují především cizí zdroje – vklady, jejichž ztráta by ohrozila důvěru 

v bankovní sektor a vedla k přesunu aktiv mimo neregulovaný bankovní sektor 

                                                 
41 Revenda, Z. Centrální bankovnictví. 3. aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2011, str. 363 
42 tamtéž 
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• specifická časová struktura a nesoulad aktiv a pasiv (střednědobá a dlouhodobá 

aktiva a krátkodobá pasiva), která potenciálně ohrožuje likviditu bank 

• úpadky bank (zejména velkých bank) mají pro ekonomiku závažnější důsledky než 

úpadky běžných podnikatelských subjektů 

• vysoká ziskovost bankovnictví způsobená oligopolním charakterem odvětví přitahuje 

subjekty, které by svým chováním zaměřeným na rychlou realizaci zisku mohly 

ohrozit fungování celého systému43 

 

Dalším argumentem pro regulaci bývá uváděna tzv. informační asymetrie, kdy jeden 

subjekt smluvního vztahu o něm má podstatně méně informací a je tím významně 

znevýhodněn. V případě bank je nejméně informovaným subjektem její klient, zejména 

vkladatel, který tak není schopen kvalifikovaně posoudit kvalitu a finanční zdraví banky. 

Informační asymetrie existuje i mezi bankou a jejími dlužníky, kteří mají lepší informace 

o své schopnosti a ochotě svůj závazek vyrovnat.44 

 

Pokles zprostředkování mimo bankovní systém ve prospěch nebankovních subjektů je 

dalším důvodem pro regulaci, protože se tím značná část finančních aktiv dostává mimo 

regulovaný režim. 

 

Poslední zmíněnou oblastí je měnová politika. Vzhledem k tomu, že je prováděna na 

mezibankovním trhu, měla by mít centrální banka možnost regulovat jeho subjekty. Výše 

zmíněným poklesem zprostředkování se snižuje její účinnost. 

 

Při hodnocení výše uvedených argumentů pro regulaci lze dojít k názoru, že zatímco 

některé jsou opravdu důvodem pro regulaci bankovního sektoru, tak některé neobstojí a 

nebo popisované jevy jsou následkem regulace a ne její příčinou. Některé nežádoucí jevy 

vznikají jako důsledek žádoucí regulace, a proto zde často nastává otázka volby menšího 

zla. Například regulace vstupu do bankovnictví z důvodu ochrany střadatelů vytváří 

oligopol a s ním spojenou vysokou ziskovost. Také pokles zprostředkování lze spíš 

považovat za následek regulace než za její příčinu. Vzhledem ke skutečnosti, že měnová 

                                                 
43 Revenda, Z. Centrální bankovnictví. 3. aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2011,            
str. 364 - 365 
44 Jílek, J. Finanční trhy a investování. 1.vydání. Praha: GRADA Publishing, 2009, str. 80 
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politika je v současnosti prováděna prostřednictvím nepřímých nástrojů, a to zejména 

repo operací, které fungují na bázi dobrovolnosti, lze její účinnost zvýšit počtem 

finančních institucí, kterým bude umožněno do těchto operací vstupovat a argument 

poklesu zprostředkování tak padá. Dalším uváděným argumentem je rozpor mezi cílem 

měnové politiky a cílem měnové regulace, kdy za k jeho dosažení dochází k růstu 

objemu úvěrů a tím zhoršení rizikového profilu věřitelů.45  

 

Důležitým protiargumentem je i fakt, že některé regulační činnosti vytvářejí podmínky 

pro vznik morálního hazardu, a to jak na straně bank, tak i klientů. Například současné 

podmínky pojištění vkladů, kdy byla oproti předchozí úpravě eliminována spoluúčast 

vkladatelů, vede mnoho klientů bank k jejich výběru pouze na základě nabízené úrokové 

míry bez ohledu na riziko. Riziko morálního hazardu dále spatřuji např. u systémově 

velkých bank (tzv. too big to fail), které jsou si vědomi empirického faktu, že pokud se 

dostanou do úpadkové situace, tak budou v zájmu zachování stability bankovního 

systému sanovány z veřejných prostředků. 

 

Přesto kvalitní regulace má své místo, čehož je důkazem i vývoj v českém bankovním 

sektoru v průběhu 90. let 20. století, kdy postupně zlepšovaná a důslednější regulace byla 

jedním z faktorů, která vedla k úplnému zastavení úpadků bank a stabilizaci bankovního 

sektoru, která trvá do současnosti. 

 

Právní úprava regulace bankovního podnikání  

 
Současná právní úprava regulace bankovnictví v ČR vychází ze tří vzájemně 

propojených úrovní, a to z českého práva, práva EU a mezinárodních norem.  

 

Mezinárodní pravidla týkající se bankovní regulace mají zejména podobu tzv. soft law, 

tj. práva, které není právně závazné. Přesto má pro tvorbu závazného práva zásadní 

význam. Nejvýznamnějším pramenem v této úrovni jsou tzv. basilejské standardy, které 

vznikají v Basilejském výboru pro bankovní dohled v rámci Banky pro mezinárodní 

platby se sídlem v Basileji. Tyto standardy jsou souborem obecně uznávaných pravidel 

                                                 
45 Jílek, J. Finanční trhy a investování. 1.vydání. Praha: GRADA Publishing, 2009, str. 152 
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v oblasti bankovní regulace a dohledu. Prvně byly přijaty v roce 1988 (Basel I), poté 

novelizovány v roce 2006 (Basel II) a v současnosti je do praxe zaváděna nová verze 

(Basel III). Závaznosti je dosaženo jejich včleněním do národních právních řádů nebo 

zprostředkovaně přes právní režim EU a dochází tak k mezinárodní harmonizaci v oblasti 

bankovní regulace a dohledu.   

 

Právo EU upravuje bankovnictví a jeho regulaci v souvislosti se zavedením jednotného 

vnitřního trhu EU, a z toho vyplývajících svobod pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu. 

Pro naplnění těchto cílů byly prostřednictvím harmonizace národních právních řádů 

sjednoceny základní podmínky pro zřizování a provozování bank (v terminologii práva 

EU „úvěrové instituce“), jejich možnosti poskytovat bankovní služby v rámci celého 

vnitřního trhu EU a spolupráci dozorových orgánů. Základní ideou evropské regulace 

činnosti bank je určit minimální standardy v rámci všech členských států, kterým je 

ponecháno na volné úvaze, zda ve své národní právní úpravě stanoví přísnější 

požadavky, než jaké vyplývají z evropského práva. Česká úprava například omezuje 

možnost bank nabývat účast v jiných právnických osobách (viz podkapitola 3.7) nebo 

vyšší požadavek na minimální výši základního kapitálu banky (viz podkapitola 2.2).46  

 

Stěžejní právní úprava je realizována prostřednictvím sekundárních právních aktů, 

přičemž primární právo pro ně poskytuje právní východiska. Od roku 1968, kdy se 

objevily první návrhy na sjednocení, byla přijata řada směrnic regulujících bankovní 

podnikání a s ním související oblasti.47  

 

Výsledkem poměrně dynamické normotvorby v této oblasti a základem současné právní 

úpravy jsou dvě směrnice přijaté v roce 2006, a to směrnice o přístupu k činnosti 

úvěrových institucí a o jejím výkonu48 a směrnice o kapitálové přiměřenosti49, souhrnně 

nazývané „směrnice CRD“, které jsou výsledkem novelizace předchozí právní úpravy, 

která konsolidovala předchozí roztříštěnou úpravu do těchto dvou textů. Do současnosti 

                                                 
46 Pihera, V., Smutný, A., Sýkora, P. Zákon o bankách. Komentář.1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, str. 6 
47 Tomášek M. Bankovnictví jednotného vnitřního trhu Evropské unie. 1. vydání. Praha: Linde Praha, 1997, 
str. 47 
48 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti 
úvěrových institucí a o jejím výkonu, v aktuálním znění 
49 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES ze dne 14. června 2006 o kapitálové přiměřenosti 
investičních podniků a úvěrových institucí, v aktuálním znění 
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byly několikrát revidovány a novelizovány a tento proces v souvislosti vývojem na 

finančním trhu EU neustále probíhá.  

 

Mezi další směrnice, dotýkající se oblasti regulace bankovnictví, lze uvést směrnici o 

systémech pojištění vkladů (tzv. směrnice DGS)50, směrnici o předcházení zneužití 

finančního systému k praní peněz a financování terorismu51, směrnici o 

konglomerátech52 a směrnici o účetních závěrkách.53 

 

Jak již bylo zmíněno výše, právní úprava regulace bankovnictví prochází procesem 

harmonizace národních úprav a dochází k jejich sjednocování, přičemž pro české právo 

nabývá zásadního významu harmonizace probíhající v rámci Evropské unie. V období 

před vstupem ČR do EU se ČR zavázala k tomu, že převezme a bude uplatňovat tzv. 

acquis communautaire (právní řád Evropské unie) a sblíží tak český právní řád 

s komunitárním právem. Toto sblížení proběhlo převážně novelizací stávajících právních 

předpisů54. Od okamžiku vstupu ČR do EU již harmonizace probíhá zejména v rámci 

transpozičního procesu implementace směrnic EU do českého práva.  

 

Základní právní normou upravující v ČR regulaci bankovnictví a podnikání 

v bankovnictví obecně je zákon č. 21/1992 Sb., o bankách. Soustředí se zejména na 

základní úpravu postavení banky jako specifického subjektu finančního trhu a upravuje 

podmínky jeho vzniku a zániku, provozování bankovní činnosti a částečně i působnost 

ČNB. Detailní úprava bankovních produktů a podmínek jejich poskytování je upravena 

v jiných právních předpisech.55  

 

                                                 
50 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 94/19/ES ze dne 30. května 1994 o systémech pojištění 
vkladů, v aktuálním znění 
51 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2005/60/ES ze dne 1. srpna 2006 o předcházení zneužití 
finančního systému k praní peněz a financování terorismu, v aktuálním znění 
52 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/87/ES ze dne 16. prosince 2002 o doplňkovém dozoru 
nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu, v aktuálním 
znění 
53 směrnice Rady č. 86/635/EHS ze dne 8. prosince 1986 o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných 
účetních závěrkách, v aktuálním znění 
54 např. hlavní harmonizační novelou zákona o bankách č. 129/2002 Sb. 
55 např. smlouva o běžném účtu upravená v § 708 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů 
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Dalším významným zákonem z hlediska regulace je zákon č. 6/1993 Sb., o České 

národní bance, kde je jí svěřena pravomoc ústředního správního úřadu a stanovena 

působnost a pravomoc v oblasti dohledu. Centrální banka je oprávněna na základě 

zákonného zmocnění vydávat opatření a úřední sdělení (viz níže), která publikuje ve 

Věstníku České národní banky. 

 

Problematiku bankovní regulace a dohledu upravují i jiné právní předpisy, a to např.: 

• zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a 

úvěrovými družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky 

s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně dalších zákonů 

• zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu 

• zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření  

 

ČNB je v postavení ústředního správního úřadu oprávněna podle čl. 79 odst. 3 Ústavy na 

základě a v mezích zákona vydávat podzákonné právní předpisy. Toto oprávnění 

realizuje zejména vydáváním vyhlášek jakožto předpisů se všeobecnou závazností, které 

jsou publikovány ve Sbírce zákonů. Dále je oprávněna na základě § 49b odst. 1 zákona o 

ČNB vydávat specifický typ podzákonné právní normy nazývané opatření, které je 

určeno relativně úzkému okruhu adresátů a je publikováno ve Věstníku České národní 

banky. Protože je závaznost těchto norem, vzhledem k jejich současnému formálně 

právnímu charakteru, sporná, ČNB nahrazuje úpravu v nich obsaženou do formy 

vyhlášek, jejichž závaznost je jednoznačná.56 

 

Základními podzákonnými právními předpisy upravujícími regulaci a dohled jsou: 

• vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a 

úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry 

• vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování 

odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši 

finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky 

                                                 
56 Bakeš, M., Karfíková, M., Kotáb, P., Marková, H. a kol. Finanční právo. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2009, str. 25 
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• vyhláška č. 347/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních 

konglomerátech 

• opatření ČNB č. 2 ze dne 18. listopadu 2011, o předkládání výkazů bankami a 

pobočkami zahraničních bank České národní bance 

 

Závěrem ještě zmíním vydávání úředních sdělení, jež je upraveno v § 49b odst. 6 zákona 

o ČNB, a která jsou vydávána ve Věstníku České národní banky. Tato sdělení jsou 

používána jako nástroj, kterým regulátor poskytuje výklad právních předpisů a jeho 

promítnutí do praxe nebo vyjasňuje jeho postoj v určité věci. Úřední sdělení sice nemá 

právně závazný charakter, ale může upozornit regulovaný subjekt, jak bude jeho jednání 

z pohledu regulátora posuzováno. 

 

2.2 Podmínky vstupu do bankovnictví 

 
Regulace vstupu do bankovního sektoru je první ze čtyř základních součástí systému 

regulace. Jejím účelem je stanovit pro subjekty, které mají zájem vstoupit do tohoto 

odvětví, takové podmínky, které by zaručovaly, že mají základní předpoklady pro 

fungování jako banka, a snížily pravděpodobnost neumělého řízení banky a z něj 

vyplývající ztráty způsobené vkladatelům nebo zneužití banky k jejich okrádání. 

Vzhledem ke skutečnosti, že je bankovnictví velmi ziskovým odvětvím, je dalším účelem 

zamezit vstupu osob, jejichž jediným cílem je dosáhnout rychle vysokého zisku a 

v případě neúspěchu rychle opustit bankovní sféru a dále osob, které by chtěly zneužít 

úvěrové emise k poskytování úvěrů spřízněným osobám nebo zneužít banku k přístupu 

na mezibankovní trhu a legalizovat v ní výnosy z trestné činnosti.57 

 

Tato regulace je realizována prostřednictvím procesu udělování bankovní licence, která 

je základní podmínkou k provozování bankovních služeb. Právní úprava je obsažena 

v zákoně o bankách,58 která je dále podrobně rozvedena ve vyhlášce59, kterou vydává 

                                                 
57 Babouček, I. a kol. Regulace činnosti bank. 2. vydání. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2005,     
str. 127 
58 § 4 – 7a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů 
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ČNB. Bankovní licenci je oprávněna vydávat pouze ČNB ve správním řízení 

zahajovaném na návrh žadatele. Při splnění stanovených podmínek ČNB licenci udělí, a 

to na dobu neurčitou s tím, že není převoditelná na jinou osobu.60 Licence se zapisuje do 

obchodního rejstříku. Předchozí právní úprava ponechávala v této oblasti ČNB velkou 

míru správního uvážení, ale komunitární právo (druhá bankovní směrnice61) však takový 

postup neumožňuje a česká legislativa byla nucena v rámci implementace tento postup 

upravit. Vzhledem ke skutečnosti, že i nová právní úprava operuje s mnoha neurčitými 

pojmy, ČNB stále prostor pro jistou míru správního uvážení zůstává.62 

 

Za základní podmínky vstupu do bankovnictví, které vyplývají z výše zmíněné 

legislativy a které jsou v zásadě shodné s podmínkami uplatňovanými jinými státy 

s vyspělým systémem regulace lze považovat následující: 

• předložení žádosti instituci schvalující bankovní licence 

• právní forma vlastnictví a minimální počet zakladatelů 

• minimální výše základního kapitálu 

• kvalifikační a morální způsobilost osob navrhovaných do vedení banky 

• kvalitní a podrobně zpracovaný program činnosti na nejbližší období 

• zabezpečení činností po technické, technologické a bezpečnostní stránce 

• adekvátní kontrolní a účetní systém 

• souhlas instituce regulace a dohledu domovské země (pobočka zahraniční banky) 63 

 

Podle ustanovení § 1 zákona o bankách mohou být komerční banky založeny pouze ve 

formě akciové společnosti, a to jak nově založené, tak i už existující. ČNB zkoumá 

důvěryhodnost a způsobilost osob, zakladatelů nebo akcionářů, které mají kvalifikovanou 

(tj. minimálně desetiprocentní) účast na kapitálu banky, a z toho vyplývající akcionářská 

práva. Stejnému posouzení podléhají všechny osoby splňující daná kritéria, které 

                                                                                                                                                 
59 vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, 
důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční 
banky, ve znění pozdějších předpisů 
60 Dvořák , P. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. vydání. Praha: Linde Praha, 2005, str. 41 
61 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006, o přístupu k činnosti 
úvěrových institucí a o jejím výkonu 
62 Pihera, V., Smutný, A., Sýkora, P. Zákon o bankách. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011,    
str. 47 - 48 
63 Revenda, Z. Centrální bankovnictví. 3. aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2011, str. 373 
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nabývají podíl v bance i po udělení licence. Posuzují se i tzv. osoby s úzkým 

propojením,64 tj. takové subjekty, které mají nepřímý podíl na základním kapitálu nebo 

hlasovacích právech v určité výši a nebo ovládají osobu žadatele. Cílem tohoto 

posouzení je zejména eliminovat osoby, u kterých je podezření, že jsou spojeny 

s organizovaným zločinem nebo jejichž zájmy by mohly být v rozporu s řádným 

provozem banky.65 

 

Minimální výše základního kapitálu banky je v ČR stanovena částku na 500 000 000,- 

Kč, který musí být předem úplně splacen, a to výlučně formou peněžitých vkladů. 

V rámci žádosti je třeba dostatečně prokázat průhledný a nezávadný původ jak 

základního kapitálu, tak i dalších zdrojů banky. Minimální výše požadovaná českou 

právní úpravou jde výrazně nad minimální požadavek evropské úpravy, a proto ji lze 

spíše než prostředek k zajištění dostatečné kapitálové vybavenosti banky považovat za 

nástroj bránící vstupu do odvětví a omezení počtu bank na českém trhu, a z toho 

vyplývající zjednodušení dohledu nad nimi.66    

 

Odborná a morální způsobilost se posuzuje u osob navrhovaných na výkonné řídící 

funkce. Tyto osoby zákon o bankách označuje mírně zavádějícím označením jako 

vedoucí zaměstnance banky, přestože podle úředního sdělení67 jsou za ně v případě bank 

považování pouze členové představenstva banky, kteří mohou vykonávat činnost 

statutárního orgánu i v jiném smluvním režimu než pracovněprávním. Posouzení odborné 

způsobilosti spočívá v tom, zda osoba splňuje daná kriteria ohledně vzdělání, odborné a 

manažerské praxe ve finančním sektoru. Morální způsobilost osob je zkoumána ze dvou 

pohledů, a to zda je osoba trestně bezúhonná a zda je důvěryhodná. Posuzovaná osoba je 

považována za bezúhonnou pokud nebyla pravomocně odsouzena za spáchání 

úmyslného trestného činu. Pojem důvěryhodnosti je vymezen v úředním sdělení,68 ale 

                                                 
64 § 4 odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů 
65 Pihera, V., Smutný, A., Sýkora, P. Zákon o bankách. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011,    
str. 56 
66 Pihera, V., Smutný, A., Sýkora, P. Zákon o bankách. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, str. 53 
67 úřední sdělení ČNB ze dne 21. května 2010  k posuzování vedoucích osob bank, poboček zahraničních 
bank ze třetí země, finančních holdingových osob a institucí elektronických peněz 
68 úřední sdělení ČNB ze dne 21. května 2010 k výkladu pojmů důvěryhodnost a odborná způsobilost 
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ČNB může shledat osobu nezpůsobilou i z jiných důvodů.69 Daná kriteria výše 

popsaného posouzení řídících osob lze vnímat jako minimální předpoklady a ČNB 

posuzuje jednotlivé osoby jak ve vztahu k činnosti, kterou budou vykonávat, tak i 

charakteru subjektu, který žádá o licenci. Účelem je zamezit osobám, aby svou 

neodborností nebo nelegálními cíli neohrožovali fungování banky a potenciálně i celého 

bankovního sektoru. 

 

Další podmínkou a součástí žádosti o bankovní licenci je kvalitně a podrobně zpracovaný 

plán obchodní činnosti na období tří let a na něj navazující koncepce rozvoje činnosti 

banky. Plán obchodní činnosti by měl zejména obsahovat rozsah činností, které bude 

banka provozovat a jejich organizační a technické zajištění. Osoba s kvalifikovanou 

účastí na bance je povinna doložit svůj strategický záměr účasti v bance, který obsahuje 

údaje o předpokládaném držení kvalifikované účasti v bance a případně změny její výše, 

míru zapojení do řízení, připravenost podpořit v případě potřeby banku dalšími 

finančními zdroji a dohody s ostatními společníky banky.70 Těmito doklady žadatel 

dopředu informuje regulátora o svých záměrech podnikání v bankovní sektoru, a ten tak 

může posoudit jak jejich reálnost, tak i soulad s požadavky na subjekt. 

 

V návaznosti na plán obchodní činnosti prokazuje žadatel návrhem technického 

zabezpečení jednotlivých činností, že je schopen po stránce věcné, tak i osobní, zajistit 

fungování banky v plánovaném rozsahu. Žadatel musí prokázat, že bude mít k dispozici 

dostatek kvalifikovaných osob zajišťujících provoz, potřebné technické vybavení 

(informační systémy,  bezpečnostní systémy apod.), ale i zajištění potřebných prostor, 

ve kterých bude banku provozovat.   

 

Nedílnou součástí žádosti o bankovní licenci je i návrh organizačního uspořádání banky,  

obsahující popis organizační struktury, vymezení pravomoci a odpovědnosti jednotlivých 

zaměstnanců a jejich vzájemné vazby. Dále musí žadatel zpracovat návrh řídícího a 

kontrolního systému, zahrnující zejména systém řízení rizik, vnitřní kontroly, auditu a 

                                                 
69 Pihera, V., Smutný, A., Sýkora, P. Zákon o bankách. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011,    
str. 63 
70 § 2 písm. g vyhlášky ČNB č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování 
odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů 
poskytovaných pobočce zahraniční banky, ve znění pozdějších předpisů  
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bezpečnosti. Účelem je nastavení transparentních vztahů v rámci banky a omezování 

rizik vznikajících s provozem bankovní činnosti.   

 

V případě, že o udělení licence pro zřízení svojí pobočky v ČR žádá zahraniční banka, 

musí k žádosti přiložit, kromě náležitostí v obdobném rozsahu jako tuzemská banka, 

vyjádření (souhlas) orgánu bankovní regulace a dohledu domovského státu. Souhlas je 

často podmíněn souhlasem mateřské banky, že v případě insolvence vyrovná všechny 

závazky, a to i prostřednictvím domovského věřitele poslední instance. Mateřská banka 

musí také prokázat, že má dostatečné zdroje pro provoz této pobočky.71 Tyto požadavky 

se netýkají bank působících v ČR na základě jednotné licence. 

 

Z výše uvedeného popisu jednotlivých částí je zřejmé, že se navzájem prolínají a tvoří 

jeden celek. Tato forma regulace má preventivní charakter, jehož cílem je před 

umožněním subjektu vstoupit do bankovního sektoru, aby prokázal transparentnost a 

čitelnost úmyslů jak akcionářů, tak i vedení banky. Lze ji považovat za jeden 

z nejúčinnějších nástrojů bankovní regulace, protože neumožnění vstupu rizikového 

subjektu do systému je mnohem efektivnější a jednodušší než případné následné řešení 

problémů vyplývajících z jeho bankovní činnosti.72  

 

Přes tento preventivní charakter má regulovaný subjekt povinnost dodržovat vymezené 

podmínky po celou dobu své činnosti a ne pouze po dobu do udělení bankovní licence 

nebo krátce po tom. V případě, že by některou podmínku udělení licence přestal splňovat 

a tuto skutečnost nenapravil, vystavuje se riziku, že mu bude licence odebrána. 

 

Dle mého názoru v této části pravidel regulace převažují výrazně pozitiva nad negativy. 

Požadavky na schopnost odpovědně a kvalifikovaně provozovat bankovní podnik a 

požadavek na „dobrou víru“ vlastníků  jsou základními podmínkami, aby byl regulující 

orgán vůbec schopen efektivně dohlížet na bankovní sektor a udržel jeho stabilitu a 

důvěryhodnost. Přesto však přísné podmínky vstupu do bankovnictví vytváří situaci, kdy 

vzniká bankovní oligopol se všemi jeho negativními důsledky pro volnou soutěž 

podnikatelských subjektů v tomto oboru. Zvláště požadavek na minimální základní 
                                                 
71 Revenda, Z. Centrální bankovnictví. 3. aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2011, str. 374 
72 Dvořák , P. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. vydání. Praha: Linde Praha, 2005, str. 39 - 40 
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kapitál v ČR výrazně překračuje požadavky evropských regulačních pravidel a deformuje 

tak bankovní trh ve prospěch větších subjektů, které mohou potenciálně vytvářet větší 

systémové riziko. Je otázkou, zda situace v českém bankovním sektoru, který se 

vyznačuje vysokým tržním podílem velkých bank a vysokými poplatky za bankovní 

služby, není částečně také způsobena přísným nastavením pravidel pro vstup. 

 

2.3 Základní povinnosti bank 

 
Aby mohly banky trvale působit v daném bankovním systému, jsou povinny dodržovat 

povinnosti, které jim stanoví právní předpisy. Zásadní jsou z tohoto pohledu zejména tzv. 

základní povinnosti bank, které se vztahují na všechny hlavní aspekty bankovní činnosti 

a jež jsou vymezeny tak, aby naplnily hlavní cíle regulace. Některé z těchto povinností 

lze kvantifikovat, jiné nikoli. V univerzálních bankovních systémech bývají základní 

povinnosti jednotné, ale mohou být nastaveny odlišně podle druhu banky, např. pro 

stavební spořitelny. V případě, že banka některou ze základních povinností přestane 

plnit, může regulátor do zjednání nápravy některé její činnosti omezit a v případě 

závažného neplnění může bance odejmout bankovní licenci.  

 

Za základní povinnosti banky jsou považovány: 

• správa a řízení bank 

• kapitálová přiměřenost 

• pravidla angažovanosti 

• přiměřenost likvidity 

• poskytování informací 

• ochrana před nelegálními praktikami 73 

 

Vzhledem k tomu, že kapitálová přiměřenost, pravidla angažovanosti a přiměřenost 

likvidity patří mezi pravidla obezřetného podnikání, o kterých pojednává třetí kapitola 

této diplomové práce, zaměřím se zde pouze na zbývající základní povinnosti bank. 

Všechny výše uvedené základní povinnosti platí také pro pobočky zahraničních bank.  

                                                 
73 Revenda, Z. Centrální bankovnictví. 3. aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2011, str. 376 
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Správa a řízení bank 

 
Regulatorní úprava v oblasti správy a řízení bank je zaměřena na omezení a stanovení 

dodatečných povinností statutárního orgánu banky a jeho členů, vymezení její 

organizační struktury a nabývání vlastnického podílu v bance nebo bankou v jiných 

subjektech. Představuje tak speciální úpravu zpřísňující obecnou úpravu obchodních 

společností (zejména vzhledem k akciové společnosti).  

 

Banka musí mít nejméně tříčlenný statutární orgán (představenstvo), který je složen 

výlučně z jejích vedoucích zaměstnanců. Odlišnost této úpravy se projeví zejména 

v případě, kdy má banka jednoho akcionáře, kde v obecné úpravě požadavek na 

vícečlenné představenstvo není. Účelem je zajistit, aby každý podstatný úkon nebyl činěn 

bez kontroly alespoň jedné další osoby.74 Požadavek na složení statutárního orgánu ze 

zaměstnanců vytváří předpoklady pro to, aby jeho členové měli vztah ke každodennímu 

provozu banky a byly tak zajištěny podmínky k jejímu řádnému řízení. 

 

S tím souvisí i zákaz, aby byl člen statutárního orgánu současně statutárním orgánem, 

členem statutárního nebo dozorčího orgánu jiného podnikatelského subjektu. Z tohoto 

zákazu však platí výjimky umožňující jejich členství v orgánech finančních institucí 

v rámci jejich finanční skupiny, osob přímo souvisejících s jejich bankovní činností 

(organizátor regulovaného trhu s investičními nástroji, podnik pomocných služeb) nebo 

osob, jejichž činnost nemá podnikatelských charakter, i když jsou podnikateli (bytová 

družstva). Stejná omezení platí pro všechny zaměstnance banky. Cílem je zejména 

zabránit potenciálnímu střetu zájmů. 

 

Další požadavky jsou zaměřeny na obsah stanov banky s tím, že oproti obecné úpravě je 

rozsah požadovaných údajů větší. Tyto požadavky umožňují naplnit princip 

transparentnosti banky jak směrem k veřejnosti, tak i k orgánu dohledu.75 Banka je 

povinna upravit ve stanovách strukturu a organizaci banky, pravomoc a odpovědnost 

vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců oprávněných k provádění bankovních obchodů a 

                                                 
74 Pihera, V., Smutný, A., Sýkora, P. Zákon o bankách. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011,    
str. 107 
75 Barák, J. Zákon o bankách: komentář a předpisy související. Praha: Linde Praha, 2003, str. 68  
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organizační zajištění řídícího a kontrolního systému. Aktuální znění stanov musí banka 

předat ČNB.  

 

Požadavek na transparentnost se projevuje i vzhledem k vlastníkům banky. Akcie banky, 

se kterými je spojeno hlasovací právo, mohou být vydávány pouze v zaknihované 

podobě. Osoba, která má v úmyslu získat v bance kvalifikovanou účast, zvýšit ji (v 

daných limitech) nebo uzavřít s bankou ovládací smlouvu má povinnost předtím získat 

souhlas ČNB. Podmínky pro udělení souhlasu se většinově shodují s podmínkami 

potřebnými pro vydání bankovní licence, takže de facto slouží k preventivnímu 

prověření, zda je bude banka po navrhovaných změnách stále plnit. Centrální banka tak 

má neustálý přehled nad aktuální vlastnickou strukturou bank nad kterými vykonává 

dohled. 

 

Součástí regulace správy a řízení bank jsou i požadavky na řídící a kontrolní systém a 

omezení nabývání účasti bank v jiných právnických osobách. Tato obezřetnostní pravidla 

jsou popsána níže (podkapitoly 3.2 a 3.7). 

 

Poskytování informací 

 
Povinnost bank poskytovat informace o své činnosti lze dělit na dvě složky: 

• poskytování informací orgánům dohledu 

• uveřejňování informací směrem k veřejnosti 

 

Tyto dvě složky se od sebe odlišují jak účelem, pro který je banka poskytuje adresátovi 

informace, tak i způsobem a rozsahem, v jakém se poskytují.  

 

Účelem poskytování informací orgánům dohledu je, aby jim bylo umožněno provádět 

dohled nad dodržováním pravidel daných bankovní regulací a získávat informace 

potřebné pro to, aby měly přehled nad celým bankovním sektorem. Naproti tomu 

zveřejňování informací o činnosti banky slouží ke zmenšování informační asymetrie 

mezi bankou a jejími klienty, kteří tak mají lepší přehled o finanční situaci banky a 

mohou se tak kvalifikovaněji rozhodovat.  
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Z rozdílného účelu vyplývá i jiná struktura, způsob a rozsah poskytovaných informací. 

Zákon o bankách a na něj navazující právní předpisy76 stanoví podrobně požadované 

informace. Povinnost zveřejnit informace se nevztahuje na banky podnikající na území 

ČR v režimu jednotné licence (s výjimkami). Zveřejňují se zejména základní informace o 

bance (o společnosti, složení akcionářů, jejím postavení v konsolidačním celku, o své 

činnosti atd.) a údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání s tím, že banka nemusí 

uveřejnit informaci, která by byla nevýznamná, citlivá nebo důvěrná. Banka také 

zveřejňuje prostřednictvím ČNB a obchodního rejstříku výroční zprávu. 

 

Poskytování informací orgánu dohledu spočívá jednak v pravidelném předkládání 

informací dle výše zmíněných předpisů, tak i v povinnosti poskytnout určitou informaci 

na jeho žádost, pokud je to třeba s ohledem na výkon dohledu. Míra poskytovaných 

informací je oproti zveřejňování mnohem širší  a detailnější. Většina takto získaných 

údajů má důvěrný charakter a nejsou určeny ke zveřejnění.  

 

Ochrana před nelegálními praktikami 

 
Bankovnictví, které lze charakterizovat jako podnikání s penězi, je více než jiné obory 

podnikání ohroženo tím, že bude zneužíváno k nelegální činnosti, a to jak osobami se 

vztahem k bance, tak i k osobami mimo ni. Vzhledem k tomu musí bankovní regulace 

vytvářet podmínky, aby takovému nežádoucímu jednání zamezila nebo jej alespoň 

účinně minimalizovala. Takové jednání by mohlo, mimo svojí obecně společenskou 

škodlivost, ohrozit i samotný bankovní systém, pokud by k němu docházelo ve větším 

rozsahu. Nelegální praktiky v bankovnictví můžeme rozdělit na několik typů: 

• legalizace příjmů z trestné činnosti (tzv. praní špinavých peněz ) 

• obchody s využíváním důvěrných informací (tzv. insider trading) 

• krádeže a podvody členů vedení, akcionářů a zaměstnanců bank77 

                                                 
76 § 11a, § 23 a § 24 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů 
    § 41 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 
    část sedmá a osmá vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, 
spořitelních a úvěrových družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů 
    opatření ČNB č. 2 ze dne 18. listopadu 2011 o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních 
bank České národní bance 
77 Revenda, Z. Centrální bankovnictví. 3. aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2011,            
str. 387 - 388 
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Legalizací příjmů z trestné činnosti se rozumí jednání sledující zakrytí nezákonného 

původu peněz s cílem vzbudit zdání, že byly nabyty v souladu se zákonem.78 Opatření 

proti legalizaci příjmů z trestné činnosti upravuje zvláštní zákon79 (který stojí mimo 

obecnou úpravu bankovní regulace) a další právní předpisy. Účelem této úpravy je 

zabránit zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnost a 

financování terorismu, která bankám stanovuje povinnosti napomáhající k odhalování a 

zamezení takového jednání. Povinnost bank spočívají zejména v osobní identifikaci 

klienta, který splňuje určité podmínky, uchovávání údajů o provedených transakcích, 

oznamování podezřelých obchodů včetně případného pozdržení transakce a poskytnutí 

součinnosti příslušnému orgánu, kterým je v tomto případě Finančně analytický útvar 

Ministerstva financí. K plnění těchto povinností je banka povinna vytvořit vnitřní systém 

a proškolit své zaměstnance. Součástí této regulace je i zákaz zřizování anonymních účtů. 

 

Insider trading je situace, kdy se uzavírá obchod nebo smlouva, při kterých jedna strana 

využije (zneužije) ostatním subjektům pohybujícím se na daném trhu nedostupné 

informace, a dochází tak k jeho manipulování. Tento způsob nelegální činnosti se týká 

zejména nákupu a prodeje cenných papírů, a proto postihuje hlavně investiční 

bankovnictví a jen velmi zřídka k němu dochází v komerčním bankovnictví např. při 

poskytování úvěrů.80 Z toho důvodu je regulace obsažena v  právní úpravě obchodování 

s cennými papíry.  

 

Krádeže a podvody členů vedení, akcionářů a zaměstnanců jsou závažné druhy nelegální 

činnosti, které mohou ohrožovat důvěryhodnost nebo i finanční stabilitu banky. Mohou 

mít podobu jak „klasické“ trestné činnosti, na níž se podílí některá z výše uvedených 

osob (např. úvěrový podvod, zpronevěra), tak i porušování povinností vyplývajících 

z bankovní regulace (např. skrývání problémových úvěrů a ztrátových operací). Proto se 

regulace v této části zaměřuje zejména na požadavek důvěryhodnosti a trestní 

bezúhonnosti vedoucích zaměstnanců banky a důvěryhodnosti osob s kvalifikovanou 

                                                 
78 Dvořák , P. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. vydání. Praha: Linde Praha, 2005, str. 241 
79 zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu, ve znění pozdějších předpisů 
80 Polouček, S. a kol. Bankovnictví. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 573 



 34 

účastí na bance (akcionářů) jako podmínek pro získání bankovní licence a na zavedení 

vhodných kontrolních mechanismů v rámci řídícího a kontrolního systému banky.  

 

Bankovnictví je pochopitelně cílem i jiné nelegální činnosti, než která zde byla popsána. 

Úprava zamezující takovému jednání je však regulována obecnými normami trestního 

práva a nepřináší bankám zvláštní povinnosti.  

 

2.4 Povinné pojištění vkladů 

 
Povinné pojištění vkladů je další důležitou součásti bankovní regulace. Účelem tohoto 

institutu je zajistit, aby v případě neschopnosti banky vyplácet vkladatelům jejich vklady 

(insolvence), byly speciálním subjektem (pojišťovna nebo pojistný fond) tyto vklady 

alespoň v částečné výši nahrazeny. Řadíme jej mezi garanční systémy a funguje na 

pojistném principu.   

 

Kromě naplňování obecných cílů regulace bankovnictví, které byly zmíněny výše, lze 

identifikovat další cíl, a to částečná nebo plná kompenzace ztrát vkladatelů. Tento cíl je 

možno vnímat jakou součást ochrany spotřebitele i jako určitý sociální aspekt regulace.  

Základním přínosem tohoto pojištění je zmírnění důsledků výše popsané asymetrie 

informací a podstatné snížení rizika tzv. bankovních runů, kdy dochází k hromadnému 

výběru vkladů z banky či více bank, a z toho vyplývajícího zvýšení rizika zhroucení 

celého bankovního sektoru.81 

 

Systém pojištění vkladů má ve státech, které jej používají, různou podobu. Může se lišit 

ve více parametrech: 

• v nastavení základny pro výpočet pojistného, zda zohledňuje rizikovost aktiv nebo se 

stanovuje pouze podle jejich výše 

• jaké vklady a čí vklady jsou pojištěny 

• výši, do jaké jsou vklady pojištěny a míru spoluúčasti vkladatelů 

• který subjekt nebo subjekty vyplácejí a jakou část pojištěných vkladů 

                                                 
81 Revenda, Z. Centrální bankovnictví. 3. aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2011, str. 395 



 35 

V českém bankovnictví bylo povinné pojištění vkladů zavedeno v roce 1994 novelou82 

zákona o bankách. V souvislosti s tím byla zřízena zvláštní právnická osoba k zajištění 

správy pojištění – Fond pojištění vkladů. Tato instituce však není státním fondem, 

nevztahuje se na ni ani právní úprava pojišťovnictví a nepodléhá dohledu ČNB nebo 

Ministerstva financí. Obě instituce se však podílí na jmenování členů správní rady fondu.   

 

Povinnost účastnit se v systému mají všechny banky a družstevní záložny. Pobočky 

zahraničních bank tuto povinnost mají, pokud neprokáží, že jsou vklady pojištěny za 

minimálně stejných podmínek v jejich domovském garančním systému. Banky 

podnikající v ČR na základě jednotné licence se mohou účastnit dobrovolně formou 

připojištění. Účastníci jsou povinni platit příspěvek v zákonem stanovené výši počítané 

procentem z průměru pojištěných vkladů za kalendářní čtvrtletí. Příspěvek je stanoven 

v základní výši, která je odlišná pro banky a pro stavební spořitelny. Tato sazba může být 

zvýšena nebo snížena podle toho, zda přesáhne nebo poklesne pod daný limit celkového 

objemu příspěvků ve fondu.  

 

Základní financování fondu je zajištěno výše uvedenými přípěvky bank. Dalšími zdroji 

fondu jsou výnosy z investování peněz ve fondu již uložených a výtěžky z insolvenčních 

a likvidačních řízení bank za jejichž vklady byla poskytnuta náhrada (na fond přecházejí 

pohledávky z vkladů). V případě, že prostředky ve fondu nepostačují na  úhradu náhrad, 

může si půjčit prostředky na finančním trhu a nebo mu může být na jeho žádost 

poskytnuta dotace nebo  návratná finanční výpomoc ze státního rozpočtu. 

 

Pojištěny jsou všechny vklady (pohledávky z vkladů) fyzických a právnických osob 

(tuzemců i cizozemců) v české i cizí měně ve formě účtů, vkladních knížek a vkladových 

listů nebo podobných dokumentů, a to včetně úroků za podmínky, že je identifikována 

osoba vkladatele. Pojištěny nejsou vklady finančních institucí, zdravotních pojišťoven a 

státních fondů a některé další vklady. 

 

                                                 
82 zákon č. 156/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších 
předpisů, doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon          
č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů 
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Výplata náhrady probíhá na základě oznámení ČNB (v případě pobočky zahraniční 

banky orgánu dohledu domovského státu) o tom, že banka není dále schopna dostát svým 

závazkům. Zákon dále stanovuje lhůty a povinnost součinnosti pro vybrané subjekty. 

Fond stanoví datum, místo a způsob vyplácení náhrad, například prostřednictví poboček 

jiné banky. Pro výpočet náhrady se sečtou všechny vklady jednoho vkladatele 

dohromady. V současnosti se nahrazuje plná výše vkladu bez spoluúčasti až do 

stanovené maximální výše. Nárok na poskytnutí náhrady nemají osoby se zvláštním 

vztahem k bance a osoby jejichž vklad pochází z prokázané trestné činnosti. 

 

Právní úprava prošla od zavedení povinného pojištění vkladů do českého bankovnictví 

proměnami spočívajícími zejména v harmonizaci s evropským právem a jeho reakcí na 

vývoj světové ekonomiky s ohledem na počátek finanční krize v roce 2007. Přestože je 

tato oblast harmonizována směrnicí83 již od roku 1994, česká právní úprava s ní byla 

harmonizována až novelou84 v roce 2001. Později byla právní úprava rozšířena i na 

družstevní záložny a zrušena spoluúčast vkladatelů. Novelou85 byla implementována 

novelizovaná evropská směrnice86, která postupně zvýšila minimální výši náhrady 

připadající na jednoho klienta na současnou (ne již minimální, ale fixní) výši 100 000 

EUR a zkrátila lhůty pro jejich výplatu na 20 pracovních dní.87  

 

Lze konstatovat, že systém povinného pojištění vkladů v ČR v principu plní cíle uvedené 

výše. Přesto, stejně jako další prvky regulace bankovnictví, s sebou přináší i některé 

nežádoucí jevy. Za nejzávažnější bývá uváděn morální hazard na straně vkladatelů. Při 

současném nastavení systému nejsou pojištění vkladatelé nuceni hledět na rizikový profil 

banky, ale porovnávají je pouze podle nabízené úrokové míry, přičemž obecně platí, že 

vyšší úročení vkladů nabízejí banky potenciálně rizikovější.88 Současný trend, kdy 

dochází ke zvyšování minimálních limitů pojištěných vkladů a zmenšování nebo 

                                                 
83 směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES ze dne 30. května 1994 o systémech pojištění vkladů 
84 zákon č. 319/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů 
85 zákon č. 156/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a 
další související zákony 
86 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/14/ES ze dne 11. března 2009 kterou se mění směrnice 
94/19/ES o systémech pojištění vkladů, pokud jde o výši pojištění a lhůtu k výplatě 
87 Pihera, V., Smutný, A., Sýkora, P. Zákon o bankách. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011,    
str. 366 
88 Revenda, Z. Centrální bankovnictví. 3. aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2011,            
str. 395 - 396 
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dokonce zrušení spoluúčasti vkladatelů považuji za chybný, protože jenom prohlubuje 

výše uvedený negativní jev a ohrožuje schopnost garančních fondů dostát svým 

závazkům, protože růst celkové výše garantovaných vkladů roste nepoměrně rychleji než 

prostředky ve fondech. Toto riziko si pravděpodobně uvědomuje i vedení Fondu pojištění 

vkladů, které si v červnu 2012 nechalo předběžně schválit dluhopisový program ve výši 

100 miliard Kč,89 přestože celková výše finančních prostředků fondu od roku 2003 

neustále narůstá.  

 

Domnívám se, že by se celková výše náhrady měla snížit na úroveň, při které je ještě 

zachován sociální aspekt pojištění, např. částku, která odpovídá průměrné výši vkladů 

s tím, že u vkladatelů, kteří mají uloženy prostředky nad tento průměr se dá a má 

očekávat jak vyšší finanční gramotnost, tak i větší zájem o to, s jakým subjektem vstoupí 

do obchodního vztahu. Mělo by se i zvážit opětovné zavedení alespoň minimální 

spoluúčasti vkladatelů. Dalším směrem by mohla být i diferenciace výše pojistného podle 

rizikovosti aktiv banky nebo i podle výše vkladů, protože banky s vyšším objemem 

garantovaných vkladů představují větší systémové riziko insolvence fondu. 

 

2.5 Věřitel poslední instance 

 
Poslední hlavní součástí systému regulace bankovnictví je institut věřitele poslední 

instance. Tato část je zejména zaměřena na naplnění výše uvedeného hlavního cíle 

regulace, a to stabilitu bankovního a finančního systému a podporu jeho bezpečnosti a 

důvěryhodnosti. Záměrem je bránit úpadku nelikvidních, ale zpravidla solventních bank, 

které svou velikosti už představují systémové riziko a které svoje problémy s likviditou 

nejsou schopny vyřešit získáním prostředků ze soukromých zdrojů, obvykle půjčkami od 

jiných bank na mezibankovním trhu. Pomoc se může poskytovat několika způsoby a za 

podmínek popsaných níže. Ke každému případu se přistupuje individuálně a volí se 

nejvhodnější postup. Součástí tohoto přístupu je i uvážení, zda bude vůbec pomoc bance 

poskytnuta.90  

                                                 
89 Fond pojištění vkladů. Dluhopisový program fondu pojištění vkladů [online]. [cit. 2012-11-15]. 
Dostupné z : http://www.fpv.cz/cs/aktuality/dluhopisovy-program-fondu-pojisteni-vkladu.html  
90 Polouček, S. a kol. Bankovnictví. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 451 
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Subjekt vystupující v daném systému jako věřitel poslední instance může mít více podob 

s tím, že se jich na jednom případu může podílet i několik současně. Třemi základními 

jsou centrální banka, specializovaná (státní) instituce a stát (resp. státní rozpočet). Mohou 

se podílet i soukromé subjekty, a to jiné banky nebo specializované (soukromé) instituce, 

ale tato pomoc pochopitelně není tak častá a je omezena na méně rizikové situace. 

V praxi převažuje pomoc, která je přímo či nepřímo financována z veřejných rozpočtů.91 

Specializovaným státním subjektem v českém bankovnictví byla Konsolidační banka a 

její právní nástupce Česká konsolidační agentura, které působily v období od roku 1991 

do roku 2007. 

 

Formy pomoci můžeme v zásadě rozdělit na úvěrové a neúvěrové. Každý z výše 

jmenovaných subjektů používá různé nástroje, a to i jejich kombinace. Mezi základní 

řadíme pomoc úvěrovou, nenávratnou finanční pomoc, garanci na vklady, návratné nebo 

nenávratné odkoupení aktiv (zpravidla vysoce likvidních a kvalitních dluhopisů) a 

nenávratné převzetí aktiv a závazků. Tabulka 1 ukazuje typy subjektů a formy pomoci, 

které využívají. 

 

Tabulka 1: Formy pomoci věřitele poslední instance podle jeho typu 

 

jiné banky úvěrová pomoc, odkoupení aktiv 

centrální banka 
úvěrová pomoc, garance na vklady, nenávratná 
pomoc 

specializovaná (státní) 
instituce 

návratné a nenávratné odkoupení aktiv, 
nenávratné převzetí aktiv a závazků 

stát (státní rozpočet) 

nenávratné převzetí aktiv a závazků, zvýšení 
kapitálu, doplnění rezervních fondů, odkoupení 
akcií, odpis potenciálních ztrát, úvěr, garance  
na vklady, sanace aj. 

kombinace: centrální banka, 
stát, specializovaná instituce 

nejde již o pomoc ohrožené bance, ale o 
odkoupení a následný prodej banky jinému 
investorovi 

 
Zdroj: Revenda, Z. Centrální bankovnictví. 3. aktualizované vydání. Praha: Management Press,  
2011, str. 410 
 

                                                 
91 Revenda, Z. Centrální bankovnictví. 3. aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2011,            
str. 407 - 431 
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Přestože je, jak již bylo uvedeno, přístup k řešení situace vždy individuální, byl již 

v minulosti zformulován soubor základních zásad vymezující koncept věřitele poslední 

instance, tzv. Bagehotovy zásady: 

• jediným věřitelem poslední instance v bankovním systému by měla být centrální 

banka 

• centrální banka by měla poskytnout nouzový krátkodobý úvěr, který by měl být krytý 

zástavou kvalitních cenných papírů, pouze dočasně nelikvidní bance 

• úročení nouzového úvěru by mělo být vyšší než tržní úrokové sazby, aby jeho 

sankční výše odradila ty banky, které si mohou půjčit na trhu 

• všechny výše uvedené zásady by měly být oznámeny předem a měly by být přísně 

dodržovány 

• nesolventní banky by měly být prodány za tržní cenu nebo likvidovány a ztráty musí 

nést především akcionáři92 

 

Tuto část regulace považuji za nejvíce problematickou. Ta nespočívá ve samotném 

smyslu tohoto nástroje, který bezpochyby má své místo v systému, ale v absenci dopředu 

stanovených závazných pravidel, a z toho vyplývajícího způsobu jejího provádění. Lze 

jistě namítat, že toto velmi volné vymezení je záměrné s tím, že je tak umožněn vysoce 

individuální přístup k dané krizové situaci. Tato volnost je však převážena negativními 

faktory z toho vyplývajícími. Rozhodnutí jsou často založena na momentálních 

politických zájmech a ne na odborném ekonomickém posouzení. Důsledkem toho je 

zvyšující se morální hazard bank, spoléhajících se na to, že mohou v případě problémů 

„zatlačit“ na vládu, která v obavě o hlasy svých voličů – vkladatelů potřebnou pomoc 

zajistí. 

 

Přestože si lze jen těžko představit zavedení všech výše zmíněných zásad věřitele 

poslední instance do současné praxe, domnívám se, že je nezbytné se o to pokusit 

alespoň částečně. Mělo by být minimálně stanoveno, že ČNB bude jediným národním 

věřitelem poslední instance, a to z důvodu její nezávislosti, čímž by se alespoň částečně 

eliminovaly politické tlaky. Dalším argumentem je i odbornost centrální banky, která se 

                                                 
92 Revenda, Z. Centrální bankovnictví. 3. aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2011,            
str. 409 - 411 
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podílí i na ostatních regulatorních a dohledových činnostech a mohl by se  tak zvýšit její 

zájem na jejich důsledném provádění.  
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3. Úprava pravidel obezřetného podnikání 

 

3.1 Obezřetné podnikání bank 

 
V ustanovení § 12 odst. 1 zákona o bankách je bankám (a pobočkám zahraničních bank) 

stanovena povinnost „při výkonu své činnosti postupovat obezřetně, zejména provádět 

obchody způsobem, který nepoškozuje zájmy jejích vkladatelů z hlediska návratnosti 

jejich vkladů a neohrožuje bezpečnost a stabilitu banky“. Povinnost obezřetnosti, tj. jisté 

rozumné míry opatrnosti, je obsažena také v úpravě obchodního zákoníku, který se na 

banku, jako akciovou společnost subsidiárně vztahuje. Lze proto takové její výslovné 

vyjádření považovat za zpřesnění a zdůraznění vzhledem ke specifičnosti podmínek 

podnikání v bankovnictví. Přesná vyčerpávající definice nebo taxativní vymezení pojmu 

obezřetného podnikání bank však v právních předpisech vyjádřeno není. Proto je nutno 

vycházet z ustanovení, která jsou obsažena v různých pramenech, která ovšem 

nevyčerpávají pojem beze zbytku. 

 

Účelem detailní úpravy povinnosti bank chovat se při svém podnikání obezřetně jsou 

zejména obecné důvody regulace bankovnictví (viz podkapitola 2.1). Klíčovým pojmem 

vztahujícím se k obezřetnému podnikání bank je riziko.  

 

Podnikání v bankovnictví, stejně jako každé jiné podnikání, je činnost prováděná za 

účelem dosažení zisku a s tím související nutností podstupovat riziko. Obvykle platí, že 

se zvyšující se ziskovostí dané činnosti stoupá i její rizikovost. Bankovnictví se 

vyznačuje poměrně vysokou mírou zisku i rizika. Další již výše zmíněné významné 

specifikum spočívá v tom, že zachází v mnohem vyšší míře s cizími zdroji, zejména 

vklady vkladatelů a vzniká tak potenciálně velmi nebezpečná situace, kdy management 

nebo vlastníci banky ve snaze o maximalizaci zisku budou ochotni podstupovat riziko 

větší, než běžní podnikatelé, kteří převážně používají vlastní zdroje a případný neúspěch 

pocítí zejména ve svojí majetkové sféře. 

  

Bankovnictví je jednak vystaveno rizikům, kterým jsou vystaveny i všechny ostatní 

formy podnikání, je však vystaveno i specifickým rizikům, která jsou daná charakterem 
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jeho činnosti. S rozvojem bankovnictví a rozšiřováním škály nabídky bankovních 

produktů vznikají stále další nová rizika a je stále obtížnější tato rizika včas identifikovat, 

měřit a řídit.93  

 

Rizika bankovního podnikání lze dělit na čtyři základní druhy: 

• úvěrové 

• tržní 

• likviditní 

• operační94 

 

Úvěrové riziko spočívá v možnosti, že protistrana v transakci nedostojí svému závazku ze 

smlouvy např. tím, že nesplatí úvěr a bance z toho důvodu vznikne ztráta. Toto riziko se 

netýká pouze úvěrových obchodů, ale může se projevit i v ostatních obchodních 

činnostech banky. Jedná se o klasické bankovní riziko, které tvoří až 70 % rizikové 

expozice bank. 

 

Tržní riziko je spojeno s pohybem cen na finančním trhu, které může vést ke změně 

(snížení) hodnoty aktiv, které banka drží. Podle typu finančního nástroje jej dále dělíme 

na úrokové, měnové, akciové a komoditní. Toto riziko se více projevuje ve sféře 

investičního bankovnictví, ale vzhledem k vývoji v komerčním bankovnictví se stále více 

projevuje i tam.  

 

Riziko likvidity spočívá v tom, že banka v určitém okamžiku ztratí schopnost shromáždit 

dostatek rychle likvidních aktiv k uhrazení jejích aktuálně splatných závazků. Lze jej 

také řadit ke klasickým bankovním rizikům. 

 

Operační riziko vyplývající z nedostatků nebo selhání ve vnitřních procesech banky, 

selhání bankovních systémů nebo lidského prvku nebo vlivem vnějších událostí, včetně 

rizika právního. Od výše uvedených rizik se odlišuje tím, že má nefinanční povahu a 

obvykle nemá bezprostřední vliv na solventnost banky 

                                                 
93 Polouček, S. a kol. Bankovnictví. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 283 
94 Půlpánová, S. Komerční bankovnictví v České republice. 1. vydání. Praha: Vysoká škola ekonomická 
v Praze, nakladatelství Oeconomica, 2007, str. 182 - 184 
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Dělení na výše uvedené druhy není vyčerpávající a existují i další významná rizika 

bankovního podnikání. K takovým zejména patří riziko strategické a riziko reputační. 

Strategické riziko spočívá v chybném obchodně-strategickém záměru banky, který 

v daném čase dostatečně neodpovídá poptávce na trhu bankovních služeb. Reputační 

riziko vyplývá ze situace, kdy může být poškozena pověst a důvěryhodnost banky, a 

z toho vyplývající ohrožení postavení banky na trhu. Toto riziko má obvykle povahu 

sekundárního rizika vyvolaného jiným rizikem.95 Povahu sekundárního rizika má i 

systémové riziko, které vzniká tím, že nějaké z výše zmíněných rizik způsobí bance 

potíže, které mají dopad na další subjekty ve finančním systému.96 

 

Lze konstatovat, že hlavním těžištěm pravidel obezřetného podnikání bank je včas 

identifikovat, správně vyhodnocovat a kvalitně řídit rizika vyplývající z bankovního 

podnikání. 

 

Základem současné právní úpravy pravidel obezřetného podnikání v ČR jsou tyto 

předpisy: 

• zákon č. 21/1992 Sb. o bankách (dále jen „Zákon“) – základní pramen, který 

mimo obecné výše uvedené vymezení povinnosti obezřetnosti stanovuje další 

povinnosti, které lze podřadit pod pojem obezřetného podnikání 

• vyhláška č. 123/2007 Sb. o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a 

úvěrových družstev a obchodníků s cennými papíry (dále jen „Vyhláška“), která 

podrobně rozvádí úpravu obsaženou v Zákoně 

 

Oba právní předpisy obsahují implementaci právních předpisů EU, a to zejména výše 

zmíněné směrnice CRD v jejich aktualizované podobě. 

 

 

 

                                                 
95 Babouček, I. a kol. Regulace činnosti bank. 2. vydání. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2005,     
str. 99 
96 Jílek, J. Finanční trhy a investování. 1.vydání. Praha: GRADA Publishing, 2009, str. 67 
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3.2 Požadavky na řídící a kontrolní systém banky 

 
Tato část pravidel obezřetného podnikání je nezbytným předpokladem fungování 

ostatních pravidel. Účelem těchto požadavků je zajistit, aby byly banky řádně a odborně 

vedeny a zaměřují se zejména na vnitřní řídící a kontrolní procesy probíhající v bance. 

Podstatou je požadavek, aby banka zavedla a udržovala řídící a kontrolní systémy, které 

splňují dané parametry a které jsou tak promítnuty do jejích vnitřních předpisů.  

 

Požadavky na řídící a kontrolní systém banky mají svůj základ již v podmínkách vstupu 

do bankovnictví (viz podkapitola 2.2), tj. splnění podmínek pro udělení bankovní licence, 

vyjádřených v § 4 odst. 5 Zákona. Jedním z požadavků na předloženou dokumentaci je i 

funkční řídící a kontrolní systém.    

 

Právní úprava je obsažena zejména v Zákoně a třetí části Vyhlášky, ve které ČNB 

podrobně stanovuje požadavky kladené na řídící a kontrolní systém bank (ale i dalších 

subjektů finančního trhu). 

 

Ustanovení § 8b odst. 2 Zákona stanovuje, že banka musí vytvořit takový řídící a 

kontrolní systém, který bude ucelený a přiměřený charakteru, rozsahu a složitosti 

činností banky. Z toho lze dovodit, že právní úprava je vystavěna na principu 

proporcionality, čímž je umožněno, aby výsledný systém odpovídal charakteru dané 

banky. Banky tak mohou flexibilně uvážit, zda a do jaké míry naplní rámec zákonných 

požadavků, které lze chápat jako určitý maximální standard. Musí však být schopné 

regulátorovi vždy doložit, že jejich řídící a kontrolní systém je dostatečně efektivní a 

naplňuje účel regulace.97 

 

Požadavky na řídící a kontrolní systém lze rozdělit do tří základních částí, z nichž 

vychází i systematika právní úpravy obsažená v třetí části Vyhlášky: 

• předpoklady řádné správy a řízení banky 

• řízení rizik 

• systém vnitřní kontroly 
                                                 
97 Pihera, V., Smutný, A., Sýkora, P. Zákon o bankách. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011,    
str. 118 
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Předpoklady řádné správy a řízení banky  

 
První část vymezuje základní předpoklady k tomu, aby z pohledu regulátora  mohla  být 

banka považována za  řádně spravovanou a řízenou. Řídící a kontrolní systém musí vždy 

zahrnovat: 

• zásady a postupy řízení 

• organizační uspořádání s vymezením působnosti a rozhodovací pravomoci, pravidla 

pro neslučitelnost funkcí a zamezení vzniku střetu zájmů 

• administrativní a účetní postupy 

• systém odměňování osob, které mají významný vliv na bankou podstupovaná rizika 

 

Banka je povinna si zvolit a do vnitřních předpisů promítnout některé z tzv. uznávaných 

standardů, což jsou uznávané a osvědčené principy a postupy správy bank, které splňují 

určité podmínky (např. jsou vydávané renomovanými mezinárodními subjekty, jsou 

používané ve finančním sektoru atd.). Vymezení požadavků na standardy, aby mohly být 

považovány za uznávané a seznam vydavatelů, jejichž standardy jsou považovány za 

uznávané, vydává ČNB ve svém Věstníku formou úředního sdělení98, s tím, že na svých 

internetových stránkách uveřejňuje přehledy vybraných vydavatelů a vybraných 

uznávaných standardů.  

 

V rámci organizační struktury banky stanovuje Vyhláška ve vztahu k řádné správě a 

řízení jednotlivým orgánům jejich působnost, a z toho vyplývající pravomoc a 

odpovědnost. Úprava se týká dozorčí rady, představenstva a vrcholného vedení.  

 

Dozorčí rada zejména dohlíží a vyhodnocuje, zda je řídící a kontrolní systém funkční a 

efektivní. Podílí se také na plánování a vyhodnocování systému vnitřní kontroly (viz 

níže). V její působnosti je též stanovení zásad pro odměňování členů představenstva, 

interního auditora a zaměstnanců, jejichž činnost má významný vliv na celkový rizikový 

profil banky. 

 

                                                 
98 aktuální znění v Úředním sdělení ČNB ze dne 18. července 2007 k pravidlům obezřetného podnikání 
bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry 



 46 

Hlavní odpovědnost za tvorbu, udržování a efektivní fungování kontrolního a řídícího 

systému má představenstvo. Je povinno také zajistit stanovení a dodržování zásad řízení 

lidských zdrojů a pravidel profesního chování zaměstnanců. Představenstvo schvaluje, 

vyhodnocuje  a dohlíží na realizaci celkové strategie, organizačního uspořádání, strategie 

řízení rizik, strategie související s kapitálem a kapitálovou přiměřeností a strategie 

rozvoje informačního systému. 

 

Vrcholné vedení odpovídá za realizaci představenstvem schválených strategií a za 

každodenní vedení banky. Odpovídá také za udržování funkčního a efektivního 

organizačního uspořádání. S tím souvisí i povinnost banky zajistit, aby organizační 

uspořádání bylo navrženo tak, že bude zamezeno vzniku možného střetu zájmů. 

 

Nezbytnou součásti funkčního a efektivního řídícího a kontrolního systému je zajištění 

toku informací mezi jednotlivými organizačními složkami banky a jeho pravidel. Proto je 

banka povinna zřídit vnitřní informační systém, který bude zajišťovat aktuální a 

spolehlivé informace zejména s ohledem na podstupovaná rizika vznikající při 

provozování bankovního podniku.  

 

Řízení rizik 

 
Banka je povinna zavést a udržovat systém řízení rizik. Takový systém musí umožnit 

bance rizika: 

• rozpoznávat 

• hodnotit  

• řídit 

 

Banka musí rozpoznávat všechna rizika související s její činností s přihlédnutím ke všem 

faktorům, která ji mohou ovlivňovat. Identifikuje i možná budoucí rizika spojená 

s novými produkty a činnostmi. Všechna takto určená rizika soustavně vyhodnocuje a 

řídí. K naplnění výše uvedeného banka vytváří strategii řízení rizika, kde stanoví zásady, 

jak bude s riziky nakládat. Banka řídí zejména riziko, úvěrové, tržní, operační, likvidity a 
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koncentrace, ale i další rizika, kterým je nebo může být vystavena a k jejich krytí udržuje 

přiměřený kapitál (viz podkapitola 3.3). 

 

Systém vnitřní kontroly 

 
Vzhledem k rozsahu regulatorních požadavků kladených na provozování bankovní 

činnosti je naprosto nezbytné, aby banka zavedla, udržovala a rozvíjela vlastní kontrolní 

mechanismy, které jí umožní sledovat, zda je stále plní. Takovou kontrolu provádí i 

orgány bankovního dohledu, je ovšem v zájmu banky, aby sama a včas případný 

nesoulad odhalila a odstranila před tím, než bude zjištěn v rámci externí kontroly.  

 

Za tím účelem je banka povinna zavést a udržovat kontrolní systém, a to na všech 

řídících a organizačních úrovních v rámci každodenní činnosti. Taková kontrolní činnost 

zahrnuje kontrolu po linii řízení (klasická kontrola ve vztahu nadřízenosti a podřízenosti), 

kontrolu jednotlivých procesů, které v bance probíhají a také fyzickou kontrolu 

zaměřenou zejména na prověřování omezení přístupu k finančním aktivům.  

 

Narozdíl od obecné úpravy kontroly v obchodních společnostech, která je zejména 

v působnosti dozorčí rady, je banka povinna obligatorně zřídit v rámci své organizační 

struktury útvary, jejichž náplní je kontrolní činnost, a to compliance a vnitřní audit. 

 

Compliance je útvar, jehož úkolem je zajistit dodržování souladu vnitřních předpisů s 

právními předpisy, vzájemný soulad vnitřních předpisů a soulad činností s právními a 

vnitřními předpisy. Informuje také vrcholové vedení o připravovaných nebo nových 

právních předpisech a uznávaných standardech vztahujících se na činnost banky. Měl by 

také zajišťovat komunikaci s orgány dohledu nebo dozoru a spolupracovat s vedením na 

tvorbě vnitřních předpisů.99  

 

Účelem vnitřního auditu je objektivně a nezávisle hodnotit činnosti banky, a to zejména 

dodržování pravidel obezřetného podnikání, dodržování stanovených zásad a postupů, 

systém řízení rizik a vnitřní kontroly, finanční řízení, řádné vedení účetnictví, 

                                                 
99 Pihera, V., Smutný, A., Sýkora, P. Zákon o bankách. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011,    
str. 125 
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spolehlivost výkaznictví a informačního systému. Za tím účelem sestavuje analýzy rizik, 

plán vnitřního auditu, systém sledování nápravných opatření a vyhodnocuje funkčnost a 

efektivnost řídícího a kontrolního systému. Interní audit plní funkci objektivního 

dodavatele informací představenstvu banky, které mu pro jeho činnost musí vytvořit 

vhodné podmínky. Na rozdíl od compliance není jeho činnost omezena pouze na soulad 

činnosti s právními předpisy a zaměřuje se i na efektivitu a soulad se strategickými cíly 

banky. 

 

Regulátor k ověření, zda banka plní výše uvedené povinností, využívá i externího 

auditora, který mimo jiné činnosti v rámci auditu banky zpracovává i Zprávu o ověření 

řídícího a kontrolního systému, jejíž podrobnosti jsou uvedeny v Příloze č. 3 Vyhlášky. 

V této zprávě auditor vyhodnocuje jak soulad s regulatorními požadavky, tak i  efektivitu 

a funkčnost zavedených systémů. 

 

3.3 Kapitálová přiměřenost 

 
Požadavek na to, aby banka udržovala dostatek svého kapitálu přiměřený k rozsahu 

svého podnikání lze považovat za jedno z nejdůležitějších obezřetnostních pravidel. 

Hlavní funkcí kapitálu v tomto ohledu je, že si tak banka vytváří svůj základní zdroj ke 

krytí případných ztrát z bankovních obchodů. Případná ztráta je potom kryta z vlastního 

majetku banky, respektive jejích vlastníků a omezuje se tím riziko, že bude muset být 

uhrazena z jiných (cizích) zdrojů, především vkladatelů. Vzhledem ke skutečnosti, že 

získávání a udržování kapitálu je relativně k jiným zdrojům nákladné a snižuje se tak 

ziskovost banky, jsou její vlastníci motivováni udržovat výši kapitálu co nejnižší. Proto 

je žádoucí, aby byla tato oblast vhodně regulována a důsledně dodržováno plnění 

stanovených povinností.  

 

Principem kapitálové přiměřenosti je, že banka musí udržovat určitý minimální poměr 

vlastních zdrojů a zdrojů jim podobných, k celkovému součtu rozvahových a 

podrozvahových aktiv, která jsou pro tento účel rizikově vážena. Koncept kapitálové 

přiměřenosti neupravuje pouze povinnost držet určitý objem kapitálu, který bude použit 



 49 

na krytí možných ztrát, ale také celý prostor managementu rizik (vyjma rizika likvidity 

jehož řízení nemá vazbu na kapitál).100 

 

Ustanovení § 12a Zákona ukládá bankám základní povinnost udržovat kapitál minimálně 

ve výši odpovídající součtu jednotlivých kapitálových požadavků ke krytí rizik, 

souvisejících s bankovním podnikáním. Současně s tím je zdůrazněno, že bez ohledu 

tento požadavek nesmí základní kapitál banky klesnout pod výši potřebnou pro získání 

bankovní licence. Podrobná úprava výpočtu kapitálových požadavků je obsažena v čtvrté 

části Vyhlášky.  

 

Výchozím pramenem úpravy kapitálové přiměřenosti je již výše zmíněná Nová dohoda o 

kapitálové přiměřenosti známá jako Basel II. Jedná se o druhou generaci souboru 

pravidel a doporučení pro bankovní regulaci a dohled, kterou vydává Basilejský výboru 

pro bankovní dohled, který působí v rámci Banky pro mezinárodní platby. Narozdíl od 

první generace označované jako Basel I, která upravovala kapitálovou přiměřenost pouze 

vzhledem k úvěrovému a později i tržnímu riziku, je rozsah stávající úpravy je mnohem 

širší. Úprava Basel II je založena na tzv. trojpilířové struktuře. Prvním pilířem je stále 

stanovení minimálních kapitálových požadavků, a to nově i k operačnímu riziku včetně 

možnosti výběru metod jejich výpočtu. Druhý pilíř se zaměřuje na oblast práv a 

povinností dohledového orgánu, který posuzuje dostatečnost kapitálové přiměřenosti 

bank. Třetí pilíř označovaný jako tržní disciplína upravuje informační povinnost banky o 

její činnosti. 

 

Tato pravidla byla do české právní úpravy obsažené v Zákoně a Vyhlášce přenesena 

transpozicí výše zmíněných směrnic CRD, které byly na základě konceptu Basel II 

přijaty. V reakci na poměrně rychlý vývoj v oblasti regulace bankovnictví související s 

finanční krizí byly tyto směrnice opakovaně novelizovány101 s tím, že se tak i tyto změny 

postupně promítly do českého úpravy. 

 

                                                 
100 Půlpánová, S. Komerční bankovnictví v České republice. 1. vydání. Praha: Vysoká škola ekonomická 
v Praze, nakladatelství Oeconomica, 2007, str. 200 
101 tyto novely jsou označovány podobně jako směrnice CRD I – CRD III 
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Pro stanovení kapitálového požadavku je nejprve nezbytné definovat, ze kterých aktiv se 

skládá kapitál použitý pro účely výpočtu. Tento tzv. regulatorní kapitál je členěn do tří 

částí označovaných jako tier 1, tier 2 a tier 3. 

 

Tier 1 označovaný jako původní kapitál je součtem splaceného základního kapitálu, 

emisního ážia, zákonných rezervních fondů a nerozděleného zisku po odečtení 

neuhrazené ztráty, goodwill a některých dalších položek.  

 

Tier 2 označovaný jako dodatkový kapitál tvoří zejména přebytek v krytí očekávaných 

úvěrových ztrát, podřízený dluh A (se splatností minimálně 5 let)102 a pozitivní 

oceňovací rozdíl reálných hodnot kapitálových nástrojů a dalších položek.  

  

Tier 3 označovaný jako kapitál na krytí tržního rizika tvoří jej podřízený dluh B (se 

splatností minimálně 2 roky). 

 

Podrobnější úprava pasiv zahrnutých do výše uvedených částí regulatorního kapitálu 

včetně vzájemného možného poměru částí kapitálu je obsažena v Hlavě III čtvrté části 

Vyhlášky. Regulatorní kapitál celkem se tak skládá se součtu všech tří částí po odečtení 

definovaných opravných položek. 

 

Kapitálové požadavky se stanovují k jednotlivým druhům rizika, a to k riziku 

úvěrovému, tržnímu a operačnímu. Aktiva a podrozvahové položky se pro účely výpočtu 

rozdělují do dvou typů portfolií banky, a to do bankovního (investičního) nebo 

obchodního. Do obchodního portfolia se zařazují aktiva, které banka drží v úmyslu 

s nimi obchodovat nebo za účelem zajištění jiných aktiv v obchodním portfoliu. Ostatní 

aktiva, které banka drží po celou dobu až do jejich splatnosti, se zařazují do investičního 

portfolia.103 

 

                                                 
102 podřízený dluh je takový cizí zdroj banky, kdy věřitel smluvně přijal podmínku, že v případě likvidace 
banky bude jeho pohledávka uspokojena až po uspokojení ostatních věřitelů, jejichž pohledávka nemá 
postavení podřízeného dluhu a pro účely výpočtu kapitálové přiměřenosti musí splňovat podmínky 
stanovené Vyhláškou 
103 Bakeš, M., Karfíková, M., Kotáb, P., Marková, H. a kol. Finanční právo. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2009, str. 490 
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Pro výpočet kapitálové přiměřenosti jsou jednotlivé druhy aktiv i podrozvahových 

položek rizikově váženy. Pro jednotlivé druhy rizik stanovuje Vyhláška způsoby výpočtu 

s tím, že bance se nabízí možnost vybrat si z více přístupů. Základním je standardizovaný 

přístup kde metodu výpočtu stanoví regulátor. Speciální přístupy umožňují bance aby při 

výpočtu použila vlastní modely, které lépe zohledňují její konkrétní rizikový profil. 

K použití a případné změně těchto speciálních přístupů však musí získat předchozí 

souhlas orgánu dohledu. 

 

Výpočet kapitálové přiměřenosti lze definovat jako zlomek, kdy v čitateli je regulatorní 

kapitál banky a ve jmenovateli součet kapitálových požadavků požadovaných 

k jednotlivým rizikům, s tím že banka naplňuje povinnost kapitálové přiměřenosti pokud 

výsledná hodnota převyšuje předepsané minimum.104 

 

Banka je povinna dodržovat kapitálovou přiměřenost trvale. Pokud by kapitálová 

přiměřenost poklesla pod dvě třetiny stanovené minimální hranice, uloží ČNB bance 

jedno z nápravných opatření. Pokud by klesla pod úroveň jedné třetiny minima, je ČNB 

povinna odejmout bankovní licenci a vzhledem k závažnosti neplnění tohoto 

obezřetnostního požadavku nemá centrální banka možnost uvážení.105 

 

Vnit řně stanovený kapitál 

 
Obezřetnostní požadavek na dostatečnou kapitálovou vybavenost banky se projevuje 

ještě v další povinnosti banky stanovené v § 12c Zákona, a to zavést a udržovat v rámci 

svého řídícího a kontrolního systému, strategie a postupy pro stanovení, průběžné 

posuzování a udržování vnitřně stanoveného kapitálu a jeho udržování. Tento požadavek 

systematicky spadá do 2. pilíře. Narozdíl od kapitálové přiměřenosti musí být v rámci 

tohoto požadavku zahrnout všechna rizika, kterým je nebo může být banka 

s přihlédnutím k specifickým podmínkám jejího podnikání vystavena a ČNB zde v rámci 

dohledu nekontroluje splnění minimálních limitů, ale posuzuje zda systém vnitřně 

                                                 
104 ustanovením § 43 Vyhlášky je v současnosti stanoveno ve výši 8 % 
105 Bakeš, M., Karfíková, M., Kotáb, P., Marková, H. a kol. Finanční právo. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2009, str. 488 
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stanoveného kapitálu dostatečně odpovídá rizikovému profilu banky. V případě, že dojde 

k názoru, že neodpovídá, může nařídit nápravná opatření.  

 

3.4 Pravidla angažovanosti 

 
Dalším pravidlem pro obezřetnou činnost bank je dodržování limitů angažovanosti. 

Angažovanost v tomto ohledu znamená relativní rozsah aktiv banky ve vztahu k určitému 

klientovi poměřovaný ke kapitálu banky. Hlavním cílem této úpravy je diverzifikovat 

bankovní obchody mezi více klientů a minimalizovat tak dopad případné ztráty 

z takového obchodu na banku a její vkladatele.106 Tímto nástrojem dochází k omezování 

zejména úvěrového a tržního rizika. Dalším cílem je omezování angažovanosti banky 

vůči osobám se kterými je propojena, tj. osobami se zvláštním vztahem k bance a 

osobami, se kterými je banka v konsolidačním celku. Zde se jedná o eliminaci rizika 

operačního. 

 

Tuto část pravidel upravuje zejména § 13 Zákona a pátá část Vyhlášky, která stanovuje 

bankám limity angažovanosti vůči jedné osobě (dlužníkovi) nebo jedné ekonomicky 

spjaté skupině osob107 a další podrobné podmínky jejich výpočtu. Právní úprava požaduje 

sledovat a udržovat angažovanost odděleně investičního a obchodního portfolia.  

 

Výpočet úvěrové angažovanosti investičního portfolia se provádí tak, že banka nejprve 

sečte všechna současná i budoucí rozvahová i podrozvahová aktiva (expozice) které vede 

banka vůči klientovi v bankovním portfoliu (např. úvěry, dluhopisy, směnky, záruky) 

v jejich účetní hodnotě (s výjimkami) po odečtení rezerv bez zohlednění opravných 

položek. Od této tzv. hrubé angažovanosti je následně odečteno zajištění. Výsledná 

hodnota tzv. čistá angažovanost nesmí přesahovat 25 % součtu původního a dodatkového 

kapitálu (tier 1 a tier 2) banky sníženého o odečitatelné položky. Vyhláška dále 

stanovuje, které expozice nepodléhají limitům angažovanosti. Dříve požadovaný nižší 

                                                 
106 Bakeš, M., Karfíková, M., Kotáb, P., Marková, H. a kol. Finanční právo. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2009, str. 488 
107 podle § 2 odst. 1 písm. d Vyhlášky se ekonomicky spjatou skupinou osob rozumí dvě nebo více osob, 
které jsou navzájem propojeny ovládacími vztahy nebo jejich vztahy jsou takové povahy, že finanční 
těžkosti jedné osoby mohou způsobit platební potíže jiné 
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limit požadovaný pro osoby, se kterými je banka propojena (viz výše) a limit na souhrn 

velkých investičních angažovaností (převyšujících 10 % poměr vůči kapitálu) byly 

novelou108 Vyhlášky zrušeny. Takto vypočtené limity musí banka stále dodržovat. 

 

Angažovanost obchodního portfolia banky se vypočítává tak, že se kladný součet 

dlouhých pozic (aktiv) a krátkých pozic (pasiv) daných finančních nástrojů, které banka 

vede vůči klientovi. Pokud tento součet dohromady s čistou angažovaností přesahuje 

výše uvedený limit, je banka povinna vzniklý rozdíl pokrýt kapitálem (kapitálový 

požadavek). Angažovanost obchodního portfolia však může krátkodobě za daných 

podmínek limit přesáhnout. Banka nesmí provádět žádné operace, které by uměle 

snižovaly kapitálový požadavek. 

 

Pátá část Přílohy č. 1 Vyhlášky ukládá bankám povinnost soustavně zjišťovat a 

zaznamenávat koncentraci angažovaností a jejich změn tj. sledovat vztahy mezi klienty, 

zda se nestali ekonomicky spjatou skupinou osob a přijmout zásady a postupy, jak 

s tímto rizikem koncentrace zacházet. 

 

3.5 Přiměřenost likvidity 

 
Trvalá schopnost zajistit dostatek likvidity je jedním ze základních předpokladů 

obezřetného podnikání bank a naprosto nezbytnou podmínkou jeho trvalé 

provozuschopnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že nejlikvidnější aktiva mají obvykle 

malou rentabilitu, je pochopitelná snaha bank, aby takových aktiv měli ve svém portfoliu 

nejmenší možné množství. To však vytváří potenciálně rizikovou situaci, kdy banka 

ztratí, byť i jen krátkodobě, schopnost dostát svých splatných závazků. Taková ztráta 

likvidity může v krajním případě vést až k úpadku banky. 

 

Proto se úprava pravidel obezřetného podnikání vztahuje i na oblast likvidity. Ustanovení 

§ 14 Zákona stanovuje obecnou povinnost bank udržovat trvale svoji platební schopnost. 

Oproti úpravě ostatních pravidel, kde jsou často stanoveny konkrétní ukazatele a přesná 

                                                 
108 vyhláška č. 380/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání 
bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb.  
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pravidla jejich výpočtu, je zde kladen důraz na samoregulaci likvidity samotnými 

bankami. Banka je povinna v rámci svého řídícího a kontrolního systému (viz 

podkapitola 3.2) vytvořit a dodržovat vlastní strategie řízení likvidity.109 

 

Podrobná úprava řízení rizika likvidity je obsažena ve čtvrté části Přílohy č. 1 Vyhlášky,  

která stanovuje základní požadavky, které lze dělit do několika skupin: 

• banka je povinna zavést postupy měření a sledování peněžních toků a likvidních 

pozic, které umožňují denně pro období 5 dnů dopředu měřit, sledovat a porovnávat 

pohyb peněžních toků 

• výše uvedené postupy zpracovává v každé z hlavních měn, se kterými pracuje, 

stanovuje pro každou z nich i souhrnně limity řízení rizika likvidity a v případě, že 

financuje svá aktiva závazky v jiné měně, analyzuje podmínky přístupu na devizový 

trh 

• banka dostatečně stabilizuje a diverzifikuje své finanční zdroje, soustavně prověřuje a 

sleduje jejich spolehlivost a dále zkoumá možnosti financování svých aktiv a přístupu 

na trh za účelem jejich případného prodeje 

• banka sestavuje scénáře pro řízení rizika likvidity  

• banka vytváří plán pro případ krize likvidity a zajistí jeho pravidelnou aktualizaci 

 

S povinností udržovat dostatečnou likviditu je spojena i povinnost bank, aby udržovaly 

povinné minimální rezervy, které mají podobu nejlikvidnějších aktiv a mohou tak 

v případě potřeby sloužit jako potřebný zdroj likvidity. 

 

3.6 Pravidla pro nabývání, financování a posuzování aktiv 

 

Pravidla pro nabývání a financování aktiv 

 
Šestá část Vyhlášky omezuje banky v nabývání a financování některých druhů aktiv. 

Účelem této úpravy je zamezit situaci, kdy by banka prováděla obchodní operace na 

základě svého vztahu k protistraně za nestandardních podmínek. Je zde akcentováno 

                                                 
109 Bakeš, M., Karfíková, M., Kotáb, P., Marková, H. a kol. Finanční právo. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2009, str. 491 
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riziko, že by osoba, která má kvalifikovanou účast na bance, mohla využít svého 

postavení a použít banku k financování svých aktivit. Omezuje se tak i riziko, že by sama 

banka mohla zkreslovat obraz svého hospodaření tím, že by financovala nákup jí (nebo 

osob majících vztah k bance) vydaných cenných papírů. 

 

Bance je zakázáno, aby nabývala podíl nebo podřízenou pohledávku na osobě, která má 

na bance kvalifikovanou účast. Může však od takové osoby nabývat účastnické cenné 

papíry, pokud splní dané podmínky, a to že je banka v pozici tvůrce trhu, nabývá tyto 

cenné papíry za účelem tvorby trhu, zařazuje je do svého obchodního portfolia a hodnota 

takových cenných papírů jednoho emitenta nepřesáhne 1 % kapitálu banky. 

 

Vyhláška také stanoví pravidla pro financování aktiv, kdy banka nesmí poskytovat úvěry 

nebo vystavit zajišťovací nebo platební nástroj za účelem přijetí úvěru na nákup 

účastnických cenných papírů nebo podílových listů, které byly vydány bankou nebo 

osobami, které mají na bance kvalifikovanou účast nebo jsou jinak majetkové propojeni 

s bankou. 

 

Pravidla pro posuzování aktiv 

 
Důležitou součástí obezřetného chování bank jsou pravidla pro posuzování aktiv. Cílem 

této úpravy je zajistit, aby banka pravidelně přehodnocovala hodnotu některých svých 

aktiv, které jí vznikají ve formě pohledávek z finanční činnosti a které má zařazené ve 

svém investičním portfoliu, případně upravila jejich účetní hodnotu tak, aby co nejlépe 

zobrazovala skutečnost. Pohledávkami z finanční činnosti jsou zejména poskytnuté 

úvěry, ale i další pohledávky např. z finančního leasingu, z vkladů, ze záruk z akreditivů 

apod.  

 

Banka výše uvedené pohledávky zařazuje do kategorií a podkategorií podle toho, jaká je 

pravděpodobnost, že budou řádně a včas splaceny bez realizace zajištění. Vyhláška 

stanovuje přesná kriteria pro tuto kategorizaci. Pohledávky se dělí na: 

• pohledávky bez selhání dlužníka – a dále na standardní a sledované 

• pohledávky se selháním dlužníka (ohrožené) pohledávky – a dále na nestandardní, 

pochybné a ztrátové  
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Standardní pohledávka je taková, o které není důvod pochybovat, že bude úplně 

splacena. Dlužník platí jistinu a úroky včas a žádná ze splátek není po splatnosti déle než 

30 dnů nebo žádná z pohledávek za dlužníkem nebyla v posledních dvou letech z důvodu 

zhoršení jeho finanční situace restrukturalizována. 

 

Sledovaná pohledávka je taková, u které je s ohledem na finanční a ekonomickou situaci 

dlužníka pravděpodobné její úplné splacení, splátky jistiny nebo úroku jsou však hrazeny 

s menšími problémy, ale žádná z nich není déle než 90 po splatnosti nebo žádná 

z pohledávek za dlužníkem nebyla v posledních 6 měsících z důvodů zhoršení jeho 

finanční situace restrukturalizována. 

 

Nestandardní pohledávka je taková, jejíž úplné splacení je s ohledem na finanční a 

ekonomickou situaci dlužníka nejisté i když její částečné splacení je velmi 

pravděpodobné. Takto je hodnocena i v případě, že splátky jistiny nebo úroků jsou 

hrazeny s problémy, ale žádná z nich  není po splatnosti déle než 180 dní. 

 

Pochybná pohledávka je taková, u které je s ohledem na finanční a ekonomickou situaci 

dlužníka její úplné splacení vysoce nepravděpodobné, avšak její částečné splacení je 

možné a pravděpodobné. Je považována za pochybnou i pokud splátky jistiny nebo 

úroků jsou hrazeny s problémy, ale žádná z nich není po splatnosti déle než 360 dní. 

 

Ztrátová pohledávka je taková, jejíž splacení je s ohledem na finanční a ekonomickou 

situaci dlužníka nemožné a předpokládá se, že tato pohledávka nebude uspokojena nebo 

pouze její velmi malá část nebo pokud splátky jistiny nebo úroků po splatnosti déle než 

360 dní. 

 

V případě, kdy jedna pohledávka splňuje kriteria více podkategorií, je banka povinna 

zařadit jí do nejhorší z nich a pokud má více pohledávek za jedním dlužníkem, jsou 

všechny klasifikovány podle pohledávky s nejhorším hodnocením. 

 

Banka posuzuje jednotlivé pohledávky především individuálně. V případě, že má více 

pohledávek s obdobným charakterem vzhledem k úvěrovému riziku (např. pohledávky 
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z hypotečních úvěrů), je povinna posoudit takovéto portfolio jako celek, zda neexistují 

nějaké skutečnosti, které indikují možné budoucí zhoršení splatnosti celé této skupiny 

pohledávek, ačkoli u žádné z nich nebylo ještě zjištěno její znehodnocení. 

 

Vyhláška dává bance možnost z výběru více metod pro stanovení výše ztráty ze 

znehodnocení pohledávky a možnost přihlédnout k tomu, jak je zajištěna. Banka 

upravuje minimálně jednou za čtvrtletí ocenění tak, že tu část pohledávky, která 

odpovídá ztrátě ze znehodnocení odepíše, nebo k pohledávce na ztrátu vytvoří opravnou 

položku. Tvorba opravné položky znamená vyrovnání rozvahové položky příslušné 

pohledávky na její nominální hodnotu na úkor zisku a banka tak jejich tvorbou snižuje 

účetní výsledek hospodaření.110 Banka musí být schopna prokázat dostatečnost a 

odůvodněnost provedených úprav. 

 

3.7 Pravidla nabývání účasti bank v jiných právnických osobách 

 
Zákon omezuje nabývání majetkové účasti banky v jiných právnických osobách. Účelem 

tohoto omezení je minimalizovat rizika vyplývající pro banku z provozování jiné 

podnikatelské činnosti než bankovnictví a potenciální riziko vyplývající z možného střetu 

zájmu vyplývajícího z propojení banky s jiným podnikatelským subjektem. Oproti 

předchozí právní úpravě, která omezovala možnost nabytí podílu na osobu, která byla 

bankou, finanční institucí nebo podnikem pomocných bankovních služeb, současná 

úprava obecně umožňuje nabytí účasti na jakékoli právnické osobě, ale stanovuje bance 

další podmínky, aby tak mohla učinit.111  

 

Obecná omezení k nabývání podílu v jiné právnické osobě (nebo jejím založení) 

spočívají v zákazu nabytí podílu v právnické osobě, kde by se banka stala neomezeně 

ručícím společníkem, která má na bance kvalifikovanou účast, u které jsou překážky pro 

poskytování informací bance a jejím prostřednictvím orgánu bankovního dohledu a 

                                                 
110 Bakeš, M., Karfíková, M., Kotáb, P., Marková, H. a kol. Finanční právo. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2009, str. 494 
111 Pihera, V., Smutný, A., Sýkora, P. Zákon o bankách. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011,   
str. 168 - 169 
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pokud takové nabytí není v souladu s celkovou strategií banky, která musí být schopna 

řídit rizika spojená s touto investicí. 

 

Doplňkové omezení, které se netýká výše zmíněných subjektů, spočívá v tom, že  

maximální výše kvalifikované účasti banky v jedné právnické osobě nesmí přesáhnout 

15 % a u všech právnických osob souhrnně 60 % základního kapitálu banky. Toto 

omezení však neplatí v případě, že bance vznikla v takové osobě účast z titulu 

pohledávky banky za touto osobou za účelem a po dobu její finanční restrukturalizace 

nebo v případě, kdy je banka účastna v osobě z titulu účasti na vydávání jejích cenných 

papírů a poskytování souvisejících služeb. Banka je v těchto případech omezena dobou, 

po kterou takovouto účast může držet, a to nejvýše tři roky, resp. dvanáct měsíců. Banka 

je nabytí kvalifikované účasti povinna oznámit orgánu dohledu. 

 

3.8 Ostatní pravidla obezřetného podnikání 

 
Zákon a Vyhláška stanoví, mimo výše uvedených, další pravidla obezřetného podnikání. 

Obecná povinnost banky počínat si ve svém podnikání obezřetně vyjádřená v § 12 odst. 1 

Zákona je rozvedena v následujícím odstavci tak, že po zkušenostech s tzv. tunelováním 

bank v devadesátých letech je zde explicitně vysloven zákaz, aby banka uzavírala 

smlouvy za pro ni nápadně nevýhodných podmínek, a to zejména takové, které zavazují 

banku k plnění, které je hospodářsky neodůvodněné nebo zjevně neodpovídá 

poskytované protihodnotě. Tento zákaz je sankcionován absolutní neplatností takových 

smluv.112 

 

Dalším pravidlem přímo dotýkajícím se obchodní činnosti banky je požadavek, aby 

všechny obchody prováděné s osobami, které mají zvláštní vztah k bance byly prováděny 

za stejných podmínek, za kterých by byly provedeny i s normálními klienty. V případě 

poskytování úvěru nebo zajištění závazku takové osoby je nutný souhlas statutárního 

orgánu (představenstva) banky poskytnutého na základě standardního posouzení daného 

obchodu a bonity žadatele. Osoby se zvláštním vztahem k bance jsou taxativně 

vymezeny v Zákoně a jedná se o osoby v postavení členů orgánů a vedení banky, osoby 
                                                 
112 Liška, P. Zákon o bankách a předpisy související. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1999, str. 41 
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držící v bance určitý majetkový podíl a osoby s nimi propojené ve formě ovládání, 

kvalifikované účasti nebo osoby jim blízké.113 

 

Banka je dále povinna v případě, že obchoduje na svůj účet nebo ze svého majetku  

s cennými papíry nebo s právy s nimi spojenými, postupovat s odbornou péčí a provádět 

je pouze za podmínek pro ni nejvýhodnějších, a to zejména s ohledem na cenu. Musí být 

také schopna prokázat, že takto postupovala. Na banku je takto přeneseno důkazní 

břemeno, aby prokázala, že daný obchod proběhl za standardních tržních podmínek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
113 Pihera, V., Smutný, A., Sýkora, P. Zákon o bankách. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011,   
str. 181 
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4. Regulace finančních skupin 

 

V bankovnictví, stejně jako v jiných oborech podnikání, se objevují nové trendy. Jedním 

z nich je globalizace, která v posledních desetiletích zásadně změnila celý finanční 

sektor. Jejím významným projevem je rozvoj rozsáhlých finančních skupin, které 

podnikají na území více států. Ve snaze expandovat na další trhy a nabídnout svým 

zákazníkům komplexní služby dochází ke spojování bankovních a nebankovních institucí 

z finančního sektoru, ale i mimo něj. S rozvojem informačních technologií a obecnou 

liberalizací světového obchodu mohou tyto subjekty alokovat svůj kapitál v různých 

částech světa do stále větší škály finančních produktů. Tato konsolidace subjektů 

pohybujících se ve finančním sektoru s sebou však přináší celou řadu rizik z toho 

vyplývajících, která mohou ohrozit stabilitu finančních systémů v zemích, kde tyto 

subjekty působí.  

 

Regulace bankovnictví na tento trend reaguje zejména snahou o harmonizaci pravidel pro 

podnikání v celém finančním sektoru a vytváření mechanismů, na základě kterých by 

orgány dohledu ve vzájemné spolupráci byly schopny dohlížet na činnost těchto 

subjektů. Součástí toho je i stanovení dalších povinností pro omezení specifických rizik 

vyplývajících z těchto seskupení, a to zejména systémového rizika, rizika přenosu nákazy 

v rámci finančního trhu a rizika střetu zájmů mezi společnostmi v rámci takové skupiny. 

 

V ČR se tato regulace se projevuje ve dvou směrech vycházejících z regulačních pravidel 

v rámci Evropské unie, a to: 

• regulace na konsolidovaném základě 

• regulace finančních konglomerátů 

 

4.1 Regulace na konsolidovaném základě 

 
Regulace a zejména dohled nad bankami na konsolidovaném základě spočívá v regulaci 

a sledování skupin společností tzv. konsolidačních celků, jejíž členem je banka za účelem 
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omezení rizika, která pro ni z takové účasti mohou vyplynout. Nejedná se však o 

nahrazení bankovní regulace nebo dohledu na individuálním základě.114 

 

Část těchto skupin má mezinárodní povahu, a proto mohou jednotlivé subjekty podléhat 

různým regulačním pravidlům a orgánům dohledu. Je proto nutné, aby v takovém 

případě byla nastaveny koordinační mechanismy jejich vzájemné spolupráce při dohledu 

nad celým konsolidačním celkem. To platí i pro případ, kdy v rámci jednoho státu 

vykonává dohled nad jednotlivými částmi finančního trhu, ve kterých působí jednotlivé 

společnosti, více dohledových orgánů. 

 

Právní úprava je obsažena zejména v osmé části Zákona, s tím že další konkrétní 

povinnosti regulovaných subjektů jsou stanoveny Vyhláškou. 

 

Konsolidační celky se pro účely regulace a dohledu dělí na čtyři základní druhy podle 

toho, kde ve struktuře skupiny stojí banka, respektive jaká společnost stojí na vrcholu. 

Společnosti (osoby) ve skupině jsou vzájemné spojeny vztahem ovládání nebo se jedná o 

tzv. přidružené osoby, tj. osoby ve kterých vykonává jiná osoba podstatný vliv. 

Regulovaným konsolidačním celkem jsou:  

• skupina ovládající banky – skupina, v jejímž čele je tuzemská banka 

• skupina zahraniční ovládající banky – skupina, v jejímž čele je zahraniční banka 

• skupina finanční holdingové osoby – skupina, v jejímž čele stojí finanční instituce, 

která není obchodníkem s cennými papíry z EU a její dceřiné společnosti jsou 

převážně finanční instituce 

• skupina smíšené holdingové osoby – skupina, v jejímž čele se je osoba nepodléhající 

dohledu 

 

Konsolidačnímu dohledu však nepodléhají osoby naplňující znaky finanční nebo smíšené 

holdingové osoby, pokud by osoba v jejich čele mohla být kvalifikována jako smíšená 

finanční holdingová osoba podle zákona o konglomerátech (viz níže).115 V případě 

                                                 
114 Babouček, I. a kol. Regulace činnosti bank. 2. vydání. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2005,     
str. 152 
115 Pihera, V., Smutný, A., Sýkora, P. Zákon o bankách. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011,   
str. 273 
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pochybností, zda skupina osob naplňuje znaky regulovaného konsolidačního celku nebo 

která z nich je ovládající osobou, může ČNB (případně po dohodě se zahraničním 

orgánem dohledu) sama určit typ nebo ovládající osobu. Vyhláška určuje, za jakých 

podmínek lze z konsolidačního celku vyjmout některé osoby.  

 

Jak již bylo výše zmíněno, u regulovaných konsolidačních celků, kdy se osoby nacházejí 

v různých státech, je zapotřebí spolupráce dohledových orgánů vykonávajících dohled 

nad osobami na individuálním základě. Zákon upravuje situace, kdy osoby regulovaného 

konsolidačního pochází ze členských států EU. Jsou stanovena pravidla, který z orgánů 

má působnost v dohledu nad konsolidačním celkem. Orgány dohledu uzavírají písemné 

dohody o koordinaci a spolupráci ve formě mezinárodních smluv, na základě kterých je 

možno delegovat výkon pravomocí na jeden z nich. Dále je upraven i vznik tzv. kolegia, 

jako společného orgánu představujícího zejména komunikační platformu mezi 

jednotlivými zainteresovanými orgány dohledu.  

 

Zákon stanovuje povinnosti, které musí banky v konsolidačním celku dodržovat i na 

konsolidovaném základě. Z pravidel obezřetného podnikání jsou to: 

• požadavky na kontrolní a řídící systém 

• pravidla kapitálové přiměřenosti a vnitřně stanoveného kapitálu 

• pravidla angažovanosti 

• pravidla omezení kvalifikovaných účastí  

 

4.2 Regulace finančních konglomerátů 

 
Finanční konglomerát lze definovat jako skupinu společností podnikající v různých 

sektorech finančního trhu, a to zejména bankovnictví, pojišťovnictví a obchodování 

s cennými papíry. Účelem regulace finančních konglomerátů je zamezit situaci, kdy by 

se finanční problémy jednoho člena skupiny mohly přenést i na ostatní, a tak potenciálně 

destabilizovat celý finanční systém. 

 

Právní úprava regulace finančních konglomerátů je obsažena v zákoně o finančních 

konglomerátech a na něj navazující vyhlášce. Jedná se o samostatnou doplňkovou úroveň 
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regulace a dohledu a nenahrazuje tak regulaci a dohled na individuálním nebo 

konsolidovaném základě. 

 

Finančním konglomerátem, který podléhá regulaci a dohledu, je skupina splňující 

následující podmínky: 

• v jejím čele stojí regulovaná osoba (banka, vydavatel elektronických peněžních se 

sídlem v EU, pojišťovna, zajišťovna nebo obchodník s cennými papíry), která ovládá 

nebo vykonává podstatný vliv nad osobou ve finančním sektoru nebo osoba, která 

není regulovanou osobou a která ovládá alespoň jednu regulovanou osobu, přičemž 

činnost skupiny probíhá převážně ve finančním sektoru 

• alespoň jedna osoba je součástí sektoru pojišťovnictví a alespoň jedna je součástí 

bankovního sektoru nebo sektoru investičních služeb 

• souhrn činností sektoru pojišťovnictví ve skupině a souhrn činností bankovního a 

sektoru investičních služeb ve skupině jsou významné 

 

Dohled nad finančními konglomeráty se zejména zaměřuje na tyto oblasti: 

• rizika plynoucí z finančních vztahů uvnitř konglomerátu 

• nebezpečí „nákazy“ 

• zájmové konflikty uvnitř konglomerátu 

• prověřování způsobilosti vedoucích pracovníků 

• transparentnost právní struktury a struktury řízení 

• autonomie řízení 

• vhodnost akcionářů konglomerátu 

 

Mezi jednotlivými částmi konglomerátu vzniká často složitá síť finančních vztahů, které 

v konečném důsledku mohou mít negativní vliv na likviditu a solventnost celého 

finančního konglomerátu. Regulátor zkoumá a identifikuje možnost vzniku takových 

rizik a v případě potřeby nařídí opatření k jejich eliminaci (např. zvýšení kapitálu, 

omezení některých aktivit). 

 

Nebezpečí nákazy lze popsat jako situaci, kdy finanční obtíže jednoho subjektu se začnou 

přenášet na ostatní, a tím může být ohrožena stabilita regulovaných trhů, na kterých se 
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pohybují. Tato nákaza může mít i podobu reputační, kdy dochází k poškození dobrého 

jména celého finančního konglomerátu a trh začne vnímat jako rizikové i bezproblémové 

části skupiny bez ohledu na reálný stav. Regulátor musí monitorovat vzájemné vztahy 

včetně subjektů, které regulaci nepodléhají, aby včas odhalil potenciální riziko nákazy. 

 

Uvnitř konglomerátu mohou vzniknout zájmové konflikty v případě, kdy jsou obchodní 

rozhodnutí činěna v zájmu celé skupiny na úkor oprávněných zájmů osob stojících mimo 

finanční konglomerát např. menšinových akcionářů nebo věřitelů. 

 

Přestože u regulovaných subjektů výběr vedoucích pracovníků obvykle podléhá 

schválení daného regulátora, může ve finančním konglomerátu nastat situace, kdy vedení 

celé skupiny, které je mimo dosah regulace, může ovlivňovat rozhodnutí v regulovaném 

subjektu. Proto je snaha rozšířit pravomoc regulátora i na vrcholové vedení celého 

uskupení.  

 

Finanční konglomerát obvykle má již z povahy věci složitou organizační strukturu, která 

vychází z odlišných podmínek jednotlivých trhů a zemí, kde působí. Aby mohl být 

regulátor vůbec schopen provádět efektivní dohled a posoudit rizika, která regulovaným 

subjektům z účasti ve skupině vznikají, musí existovat jeho transparentní právní struktura 

a struktura řízení.  

 

Dále je důležité zajistit, aby vedení regulovaných subjektů  disponovalo v rámci 

finančního konglomerátu dostatečnou pravomocí, aby mohlo vyhovět regulatorním 

požadavkům. Regulátor by měl mít informaci o tom, kdo skutečně řídí regulované 

subjekty. 

 

Z důvodů uvedených výše se ukazuje jako žádoucí, aby regulační orgány měly mít 

možnost posuzovat akcionáře (zejména s významným podílem) s ohledem na to, zda 

splňují předem stanovené standardy obdobné zkoumání způsobilosti osob ve vedení. 
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V případě, kdy tuto způsobilost v budoucnu ztratí, měl by mít možnost dohledový orgán 

omezit jeho hlasovací práva.116 

  

Zákon o finančních konglomerátech ukládá všem osobám, které jsou součástí finančního 

konglomerátu povinnost počínat si při své činnosti obezřetně, aby neohrožovali 

bezpečnost a stabilitu regulované osoby a neznemožnili jí, aby mohla naplňovat 

doplňková pravidla obezřetného podnikání. Dále jsou regulovaným osobám stanovena 

doplňková pravidla obezřetného podnikání a další povinnosti, která musí uplatňovat 

v rámci celé skupiny: 

• doplňkový požadavek kapitálové přiměřenosti 

• požadavky na koncentraci rizika a operace v rámci skupiny 

• požadavky na vnitřní a kontrolní systém skupiny 

• požadavky na kvalifikovanost a důvěryhodnost osob v čele finančního konglomerátu 

• informační povinnost vůči orgánům dohledu 

 

Úprava spolupráce mezi orgány dohledu nad finančními konglomeráty je obdobná 

úpravě dohledu na konsolidovaném základě. Pro výkon vymezených úkolů se 

z dohledových orgánů ustanoví tzv. koordinátor, kterým je v zásadě orgán dohledu nad 

nejvýznamnější regulovanou osobou ve skupině.117 K zajištění fungování výkonu 

dohledu mohou mezi sebou dotčené orgány dohledu uzavírat koordinační smlouvy. 

Jediným konglomerátem, jehož koordinátorem je v současnosti ČNB, je Petr Kellner 

(finanční skupina PPF).118 

 

 

 

 

                                                 
116 Pavlát, V., Kubíček, A. Regulace a dohled nad finančními trhy. 2. přepracované vydání. Praha: Vysoká 
škola finanční a správní, 2010, str. 109 - 112 
117 Pihera, V., Smutný, A., Sýkora, P. Zákon o bankách. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011,   
str. 72 
118European Insurance and Occupational Pensions Authority. List of groups that have been identified as 
financial conglomerates by July 2012 [online]. [cit. 2012-11-13]. Dostupné z: https://eiopa.europa.eu/ 
jointcommittee/index.html?no_cache=1&cid=4301&did=24849&sechash=24bcd3e5 
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5. Budoucnost bankovní regulace  

 

Nová situace stále probíhající finanční krize přinesla do oblasti regulace bankovnictví 

řadu pochybností, zda je její fungování dostatečné a zda jsou dobře nastavena regulační 

pravidla. Někteří označují přímo za viníka krize nedostatečnou regulaci bank a jiní 

naopak považují regulaci za dostatečnou a vidí příčiny v jiných faktorech. Bez ohledu na 

to však zejména v Evropě, která patří k nejpostiženějším regionům, vzniká společensko-

politický tlak na její výrazné změny směřující ke zpřísnění stávající úpravy. Základním 

dokumentem, ze kterého vychází hodnocení příčin finanční krize v rámci EU je tzv. 

de Larosièrova zpráva. Tato zpráva byla vypracována skupinou expertů na základě 

pověření Evropské komise a obsahuje důkladný rozbor situace jehož výsledkem je 

soubor doporučení na změny v systému regulace a dohledu nad finančním systémem 

EU.119  

 

V této části se pokusím představit některé budoucí trendy v oblasti bankovní regulace. 

Vzhledem k tomu, že se tato diplomová práce zaměřuje na regulaci komerčních bank 

v ČR, budu se zabývat pouze těmi, které na ni mají nebo mohou mít v budoucnu přímý 

dopad.  

 

5.1 Basel III 

 
V prosinci roku 2010 vydal Basilejský výbor pro bankovní dohled nový regulatorní 

koncept Basel III. Tato nová pravidla reflektují zkušenosti s fungováním předchozího 

konceptu Basel II získané v průběhu finanční krize, ve které byly identifikovány některé 

jeho slabé stránky, a to především komplikované dělení regulatorního kapitálu podle jeho 

kvality, procyklický charakter rizikově vážených kapitálových požadavků, absence 

minimálních standardů likvidity a problematické užívání externích ratingů.120 Kromě 

nápravy těchto nedostatků v mikroobezřetnostní úrovni je jeho cílem v 

                                                 
119 Pavlát, V., Kubíček, A. Regulace a dohled nad finančními trhy. 2. přepracované vydání. Praha: Vysoká 
škola finanční a správní, 2010, str. 92 - 93 
120 Holman,  R. Hledání nových pravidel. Euro, 2010, č. 17, str. 22 
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makroobezřetnostní úrovni posílit odolnost a celkovou finanční stabilitu evropského 

bankovního sektoru zmírňováním systémového rizika a snížit riziko dalších krizí.  

 

Hlavní změny v nové úpravě se týkají kapitálu a kapitálové přiměřenosti a skládají se 

z těchto opatření: 

• nové vymezení regulatorního kapitálu 

• posílení kapitálové přiměřenosti  

• zavedení dodatečných kapitálových polštářů 

• zavedení omezení finanční páky (tzv. leverage ratio) 

• zvýšené krytí některých rizik 

• omezení externích ratingů  

 

Dochází ke zjednodušení struktury regulatorního kapitálu, kdy se ruší jeho složka kapitál 

na krytí tržního rizika (tier 3), zpřesňuje se definice původního kapitálu (tier 1) a omezuje 

se možnost uplatnění odečitatelných položek.  

 

Dále se zpřísňují požadavky na minimální kapitálovou přiměřenost, kdy se postupně 

navýší jak podíl původního kapitálu, tak i celkový kapitálový požadavek. Tento nárůst 

bude realizován přidáním dvou kapitálových polštářů, a to konzervačního polštáře a 

proticyklického polštáře (který bude uplatňován podle fáze ekonomického cyklu). Dojde 

tak k celkovému zvýšení ukazatele minimální kapitálové přiměřenosti na 10,5 – 13 %.  

 

Kapitálová přiměřenost bude doplněna novým ukazatelem, a to pákovým poměrem resp. 

jeho omezením. Pákový poměr se počítá jako poměr původního kapitálu na rizikově 

nevážených aktivech (vč. podrozvahových). Jeho minimální výše je předběžně stanovena 

na 3 %. 

 

Pro krytí některých rizik došlo ke zvýšení kapitálového požadavku, např. pro krytí rizika 

protistrany u cenných papírů a derivátových obchodů. Pro posuzování rizikovosti aktiv 

dochází k snížení významu externího ratingu ve prospěch interních hodnotících systémů. 
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Mimo oblast kapitálu je nejvýznamnější změnou, oproti předchozí úpravě, zavedení dvou 

nových ukazatelů likvidity. První slouží k zajištění 30denní likvidity pomocí vysoce 

likvidních aktiv a druhý z zajištění souladu splatnosti aktiv a pasiv. 

 

Doporučení k zavedení výše uvedených opatření v oblasti kapitálové přiměřenosti budou 

zaváděna postupně od roku 2013 a vyžadována v plném rozsahu v roce 2019 (viz 

Obrázek 1) s tím, že zavedení omezení pákového poměru bude nejdříve monitorováno a 

kalibrováno a v roce 2018 bude zavedeno do 1. pilíře. Ukazatele likvidity budou 

postupně zaváděny od roku 2015 do roku 2018. Do evropského práva bude s drobnými 

odchylkami a dodatky (např. jednotný souhrn regulatorních pravidel) tento nový 

regulatorní koncept implementován prostřednictvím novelizace kapitálové směrnice 

(CRD IV) a prováděcího nařízení.121 Některá opatření již byla zavedena do platné právní 

úpravy, a to od 1.1. 2011 došlo ke zrušení tier 3 a zavedení nových pravidel 

odměňování.122 

 

Český bankovní sektor se vyznačuje poměrně konzervativním obchodním modelem, ve 

kterém převažují klasické bankovní činnosti (přijímání vkladů a poskytování úvěrů), a 

z toho vyplývající schopnosti vytvářet stabilní provozní zisk. Zároveň dlouhodobě 

disponuje dostatečnou kapitálovou přiměřeností s kvalitním kapitálem, které již 

v současnosti dosahují cílových úrovní požadovaných novou regulací. I celková likvidní 

pozice bank je na velmi dobré úrovni. Proto by aplikace nových regulatorních pravidel 

vycházejících z konceptu Basel III neměla českým bankám činit větší problémy. 

Potenciálním rizikem však může být nutnost mateřských skupin českých bank navýšit 

jejich regulatorní kapitál, a z toho vyplývající požadavek na výplatu dividend z 

nerozdělených zisků minulých let, které tvoří podstatnou část regulatorního kapitálu 

českých bank. 123  

 

 

                                                 
121 Česká národní banka. Zpráva o finanční stabilitě 2010/2011. Praha: ČNB, 2011, str. 68 
122 novela Vyhlášky č. 380/2010 Sb. zavedla pravidla pro odměňování osob majících významný vliv na 
rizikový profil banky, která spočívají v oddálení výplaty části pohyblivé složky (bonusu) o minimálně 
3 roky a určení formy části odměny na podobu finančních instrumentů s tím, že v případě nepříznivé 
finanční výkonnosti banky jim tyto části odměny mohou být odejmuty  
123 Česká národní banka. Zpráva o finanční stabilitě 2010/2011. Praha: ČNB, 2011, str. 66 - 70 
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Obrázek 1: Vývoj požadavků na strukturu a výši kapitálových zdrojů 

 

 
 Zdroj: Laušmanová, M. Basel III může pozitivně ovlivnit řízení bank Bankovnictví, 2011, č. 2, str. 19 

 

Domnívám se, že v základních bodech jde nová úprava správným směrem. Zvýšení 

důrazu na kvalitu a dostatečnou výši kapitálových zdrojů a zavedení proticyklických 

prvků v podobě dodatečného kapitálového polštáře a omezení pákového poměru považuji 

za opatření, která obecně zlepší stabilitu bank i celého finančního systému. Nelze ovšem 

pominout, že přináší i negativní dopady. Osobně považuji za relevantní zejména další 

nárůst komplikovanosti bankovní regulace a riziko neuspořádaného oddlužení tzv. 

deleveragingu. 

 

Problematičnost narůstajícího objemu a složitosti bankovní regulace spočívá v tom, že 

lze již velmi obtížně odhadnout celkový dopad regulace na bankovní sektor a celý 

finanční systém. Přestože byly provedeny rozsáhlé dopadové studie, je otázkou, zda je 
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dnes možné identifikovat všechna rizika vyplývající z vzájemné provázanosti v 

budoucnu platných požadavků a zda nemohou přinést neočekávané důsledky. 124 

 

Riziko deleveragingu spočívá v tom, že zvýšený požadavek na kapitálovou přiměřenost 

povede banky k tomu, že místo získávání nového kapitálu budou snižovat rizikově 

vážená aktiva nebo budou omezovat úvěrování. Protože v současné situaci jsou prodejná 

hlavně méně riziková aktiva, může dojít paradoxně k tomu, že se výprodejem těch 

kvalitních zhorší rizikový profil bank. Omezování úvěrování zejména podnikovému 

sektoru může mít významný dopad na hospodářský růst.125 

 

Ačkoli považuji v rámci možností, které vymezuje současná politická realita podléhající 

volání po přísnější regulaci bankovnictví, navrhovanou úpravu obezřetnostních pravidel 

za správnou, jsem osobně zastáncem názoru, že regulace by měla raději směřovat k 

jejímu zjednodušení a současně k důraznějšímu prosazování jejího dodržování.  

 

5.2 Bankovní unie 

 
V září 2012 přišla Evropská komise s návrhem na skupinu opatření ve sféře regulace 

bankovnictví, směřující ke vzniku tzv. bankovní unie. Navrhovaná opatření spočívají jak 

v rozvinutí některých stávajících, tak i v návrhu zcela nových. Lze je shrnout do čtyř 

základních bodů: 

• jednotný evropský bankovní dohled (SSM) 

• evropský systém pojištění vkladů 

• společný evropský fond (systém fondů) pro restrukturalizaci bankovního sektoru 

• společná regulační pravidla126 

 

Zřízení jednotného bankovního dohledu je pokračováním integrace bankovních dohledů 

započaté na základě de Larosièrovy zprávy, podle jejíchž doporučení byl již ustaven 

                                                 
124 Laušmanová, M. Basel III může pozitivně ovlivnit řízení bank.  Bankovnictví, 2011, č. 2, str. 21  
125 Frait, J., Hlaváč. P. Strašidlo jménem deleveraging, Euro, 2012, č. 30, str. 52 
126 Tomšík, V. Bankovní unie : „One size fits all“ [online]. [cit. 2012-11-11]. Dostupné z: 
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/konference_projevy/vystoup
eni_projevy/download/tomsik_20121029_cep.pdf 
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evropský bankovní orgán dohledu (EBA), který slouží zejména k dohledu nad 

fungováním a sjednocování pravidel národních systémů regulace a dohledu a jejich 

koordinaci v rámci celé EU. Nový návrh jde dál a požaduje v konečné podobě (v roce 

2014) jednotný dohled nad všemi bankami v rámci eurozóny, který by prováděla 

Evropská centrální banka (ECB) s tím, že pouze část dohledových pravomocí by byla 

delegována na národní dohledové orgány.  Státy stojící mimo eurozónu by se mohly 

k tomuto systému dobrovolně připojit. 

 

Princip evropského systému pojištění vkladů bude spočívat v tom, že si budou národní 

fondy pojištění vkladů budou moci vzájemně půjčovat, pokud by některému z nich došly 

prostředky.  

 

Struktura evropského systému fondů pro restrukturalizaci bank bude obdobná jako u 

fondu pojištění vkladů. Bude se skládat z národních fondů. jež budou zřízeny a budou 

financovány z příspěvků bank. Tyto fondy si v případě potřeby budou povinny vzájemně 

půjčovat. 127  

 

Vytvoření jednotného kodexu regulatorních pravidel (tzv. single rule book) dojde ke 

sladění národních regulatorních pravidel, které vznikly odlišnou interpretací při 

implementaci směrnic. Tato změna již byla zakomponována do připravované novelizace 

CRD IV. 

 

Cílem těchto návrhů má být posílení evropského bankovního sektoru a zamezit v případě 

budoucí finanční krize, aby se nepřelévala do dalších oblastí a nedopadala na vkladatele a 

daňové poplatníky. Za tím účelem je zapotřebí silný a integrovaný dohled nad 

bankovním sektorem, který bude schopen lépe reagovat na krizové situace.128 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že většina představených návrhů má formu obecných tezí, lze 

obtížně hodnotit jejich přínos pro bankovní regulaci obecně i konkrétní dopad na český 

                                                 
127 Evropská komise. Press Release - Bankovní unie – aktualizované informace [online]. [cit. 2012-11-11]. 
Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-478_cs.htm?locale=en 
128 tamtéž 
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bankovní sektor. Přesto se alespoň pokusím o formulaci připomínek, které vyplynuly 

z veřejné i odborné debaty, které považuji za relevantní. 

 

První z nich se týká samotného přístupu k zavádění tohoto komplexu opatření do 

evropské legislativy. Evropská komise již má připraveny konkrétní návrhy na zřízení 

centrálního evropského dohledového orgánu, zatímco ostatní byly představeny velmi 

obecně. To vytváří podezření, že jde o snahu nejdříve inkorporovat tento orgán do 

evropského práva, ke kterému je potřeba jednomyslný souhlas států EU a poté 

představovat další návrhy, které se i mohou lišit od jejich současné prezentace, které 

podléhají pouze většinovému hlasování.129 

 

Další připomínka se týká evropských systémů pojištění vkladů a restrukturalizačních 

fondů. Jedná se fakticky o to, že všechny státy budou v rámci povinných nebo „zatím“ 

dobrovolných půjček mezi fondy podílet na sanaci bank v celé EU (nejen eurozóny). 

Namísto deklarované stability může paradoxně dojít k přenášení nestability i mimo 

problémové bankovní systémy. V případě úpadku několika evropských systémově 

významných bank by prostřednictvím povinných výpůjček mezi fondy pojištění vkladů 

mohlo dojít k jejich celkovému vyčerpání, a tím se zásadně naruší důvěryhodnost 

bankovních systémů všech zúčastněných zemí a celkově se destabilizuje evropské 

bankovnictví.130 Také se vytváří větší morální hazard pro systémově důležité banky, že 

při nedostatku domácích prostředků jsou zajištěny zdroje k jejich záchraně.  

 

Poslední připomínka se specificky dotýká českého bankovního sektoru. Jedním z dílčích 

návrhů bankovní unie je i požadavek na možnost převodu prostředků v rámci 

nadnárodních bankovních skupin. Tento nástroj by mohl mít dopad i na dceřiné finanční 

instituce mimo eurozónu. Vzhledem ke skutečnosti, že 97 % českých bank (podle 

bilanční sumy) je součástí takových skupin, mohlo by v případě realizace takového 

opatření dojít k ohrožení stability českého bankovního sytému bez možnosti zásahu ze 

strany ČNB.131 

 

                                                 
129 Lízal, L. Hoří, má panenko!.  Forbes Česko, 2012, listopad, str. 16 
130 Prokop, M. Bankovní unie: nebe, či peklo ?. Bankovnictví, 2012, č. 6 - 7, str. 22 
131 Zlámalová, L. Hampl: I po nás se žádá záchrana bank v eurozóně. Lidové noviny, 24. 9. 2012, str. 10 
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Přestože ČR není členem eurozóny, považuji za správné aktivní přístup politické 

reprezentace a centrální banky v probíhající diskusi nad konečnou podobou bankovní 

unie, a to ze dvou důvodů. ČR se v zavázala, že v budoucnu vstoupí do eurozóny, a proto 

se musí již od počátku podílet na tvorbě podmínek jejího fungování. Druhým důvodem je 

fakt, že některé návrhy mají dopad i na státy, které stojí mimo ni. 
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Závěr  

 

Komerční bankovnictví je specifickým druhem podnikání, které vzhledem ke svému 

významu pro fungování celé ekonomiky podléhá poměrně rozsáhlé ingerenci státu, a to 

ve formě bankovní regulace a dohledu. Výsledkem je skutečnost, že tak patří 

k nejregulovanějším odvětvím.  

 

Takové zásahy státu, stejně jako v jiných silně regulovaných odvětvích, přinášejí 

základní otázky, zda je vůbec regulace nutná a v jakém rozsahu. Obecně již mezi 

odborníky není sporu o potřebnosti nějaké formy regulace bankovnictví s tím, že 

současná diskuse probíhá pouze v rovině celkového rozsahu, použitých regulačních 

nástrojích a jejím dopadu na bankovní podnikání a ekonomiku jako celek. 

 

Proto jsem se ve své práci snažil zejména zaměřit na současnou podobu bankovní 

regulace a analyzovat její působení na český bankovní sektor. V rámci členství České 

republiky v Evropské unii s tím pochopitelně souvisí i evropská úprava, která dnes 

vytváří základní regulatorní rámec národních právních úprav a jejíž vliv se v budoucnu 

bude výrazně zvyšovat. 

 

Přestože je téma této diplomové práce široce vymezeno na celou bankovní regulaci, 

věnoval jsem zvláštní pozornost zejména pravidlům obezřetného podnikání. Tato 

pravidla, která lze zařadit jako součást základních povinností bank, mají pro regulaci 

každodenního provozu bankovního podniku zásadní význam. Ostatní hlavní části 

regulace totiž upravují převážně počáteční nebo finální fázi provozu banky.  

 

Základním pojmem nejen pravidel obezřetného podnikání, ale i celé bankovní regulace, 

je riziko. S  rizikem je spojeno každé podnikání. Bankovní podnikání se však vyznačuje 

poměrně vysokou mírou rizika a případné nepříznivé důsledky mohou dopadnout i na 

osoby stojící mimo banku – její klienty. Proto je kladen takový důraz na to, aby banky 

byly schopny rizika rozpoznávat, hodnotit a řídit. Současná regulace je zaměřena na 

zpřesňování hodnocení klasických bankovních rizik a schopnosti včas rozpoznávat a 

podchytit rizika nová.  
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Základem stávajících obezřetnostních pravidel je dodržování kapitálové přiměřenosti, 

tj. minimálního poměru vlastních zdrojů k aktivům banky. Je tomu tak i na mezinárodní 

úrovni, kdy zavedení tohoto pravidla stálo u zrodu basilejských standardů, a to už v jejích 

první verzi Basel I. Ačkoli se v průběhu času měnila některá pravidla jeho výpočtu, která 

by lépe vystihovala rizikový profil banky, podstata zůstala zachována. Přestože lze 

kapitálovou přiměřenost považovat za stěžejní hledisko, neznamená to, že ostatní 

obezřetnostní pravidla mají doplňkovou povahu. Porušování kteréhokoli z nich může 

v krajním případě přivést banku do úpadkové situace. To se týká zejména pravidel 

přiměřenosti likvidity a angažovanosti. 

 

Český bankovní sektor je i přes nepříznivý ekonomický vývoj v Evropě velmi stabilní, a 

to především zásluhou relativně konzervativní obchodní politiky bank, které se např. 

výrazně neangažovaly v nákupu rizikových finančních instrumentů. Banky bez větších 

problémů plní obezřetnostní pravidla a jejich dlouhodobě stabilní situaci prokázaly i 

pravidelně opakované zátěžové testy prováděné ČNB, které prověřovaly různé krizové 

scénáře vývoje ekonomiky a jejich dopad na bankovní sektor.  

 

Lze tak konstatovat, že aktuální bankovní regulace respektive nastavení pravidel 

obezřetného podnikání nepřináší českým bankám zásadní problémy v jejich dodržování a 

bankovní regulace plní své poslání. Je však otázkou, zda by její menší míra nebo lepší 

nastavení jednotlivých parametrů nemohlo přinést snížení jejích nákladů nebo umožnit 

obecně lepší konkurenční prostředí v bankovnictví, přestože to není jejím cílem. Bohužel 

je v současnosti autonomie domácího zákonodárce v této oblasti značně omezena ve 

prospěch evropského práva a regulatorní pravidla tak zákonitě méně reflektují specifické 

charakteristiky jednotlivých států.  

 

Jak již bylo zmíněno výše, představuje již dnes evropské právo hlavní zdroj právní 

úpravy bankovní regulace. Dosud bylo zejména zaměřeno na harmonizaci pravidel 

v členských státech za účelem usnadnění vzniku jednotného bankovního trhu EU. Toto 

úsilí bylo završeno implementací směrnic CRD do jednotlivých národních právních řádů. 
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Následná globální finanční krize však vnesla do evropské bankovní legislativy nové 

impulsy.  

 

Jedním z hlavních výsledků provedené analýzy příčin krize byly návrhy zaměřené na 

posílení makroobezřetnostního dohledu, a z toho vyplývající požadavek na větší integraci 

dohledových orgánů a přenos části pravomocí z národní úrovně na nově zřízené evropské 

orgány.  

 

Evropská unie se tím snaží reagovat na změnu probíhající v posledních desetiletích na 

finančních trzích, na kterých se projevuje jak odstranění bariér pro působení bank 

v rámci EU, tak i obecný trend globalizace. Důsledkem těchto procesů je konsolidace 

subjektů ve finančním sektoru a vznik rozsáhlých finančních skupin, které poskytují své 

služby ve více částech finančního trhu i mimo něj. Další charakteristikou je jejich 

nadnárodní rozměr. Tyto subjekty s sebou přinášejí nová rizika kvantitativně vyššího 

řádu. Jejich velikost vytváří systémové riziko i na mezinárodní úrovni a hrozí zde přenos 

nestability mezi jednotlivými částmi finančního systému nebo mezi finančními systémy 

jednotlivých států navzájem.  

 

Snahu regulatorně podchytit činnost těchto subjektů a eliminovat specifická rizika s nimi 

spojená lze považovat obecně za správnou. Lze však souhlasit s názory, které považují 

některá navrhovaná řešení za problematická.  

 

V mikroobezřetnostní úrovni zůstává těžištěm budoucí evropské úpravy kapitálová 

přiměřenost. Navrhované změny spočívají v posílení kapitálové vybavenosti bank a 

potlačení některých slabých stránek např. procykličnosti. Kritika těchto návrhů spočívá 

zejména v tom, že nelze dobře posoudit dopad těchto poměrně zásadních změn na 

evropský bankovní sektor, jež se v současnosti nachází v relativně nestabilní situaci a 

náhlé zpřísnění regulatorních požadavků v rozmezí několika let  může mít neočekávané 

dopady i pro celou evropskou ekonomiku. 

 

Přestože patří v současnosti český bankovní sektor k nejstabilnějším v Evropě, lze 

paradoxně považovat budoucí evropskou bankovní regulaci za potenciálně jedno 
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z největších rizik, kterému může být vystaven. To spočívá zejména v tom, že mateřské 

zahraniční banky ve snaze o naplnění nových přísnějších požadavků na kapitál budou 

usilovat o jeho transfer z českých dceřiných bank. Dále je zde riziko, že zapojení českých 

fondů na restrukturalizaci bank nebo výplatu pojištěných vkladů v jiných státech může 

přinést v případě jejich podstatného vyčerpání nestabilitu i do českého bankovního 

sektoru, přičemž tento proces nebude moci domácí regulátor nijak zásadně ovlivnit.  

 

Bankovní regulace prochází v poslední době velmi dynamickým vývojem, který se snaží 

pružně reagovat na nově identifikovaná rizika a slabiny jejího fungování. Změny 

přicházejí relativně rychle a množství regulatorních požadavků neustále narůstá. Část 

z nich je bohužel spíše produktem politického populismu než výsledkem odborného 

posouzení. Ve výsledku přinášejí tyto změny zejména vysoké náklady bankám na jejich 

dodržování a stále větší nároky na orgány dohledu. Je otázkou, zda přinesou očekávaný 

efekt. Já se domnívám, že nikoliv.  

 

Přestože současná finanční krize odhalila některá slabá místa stávající úpravy bankovní 

regulace, domnívám se že její změny v mikroobezřetností rovině by měly být spíše 

menšího rázu a měly by spočívat v jejím zjednodušení a odstranění prokazatelně 

nefunkčních částí, např. nulové rizikové váhy státních dluhopisů. Osobně jsem 

zastáncem revize současných pravidel a jejich směřování od složitých matematických 

modelů k jednodušším ukazatelům typu omezení pákového poměru a omezení finančních 

instrumentů, které mohou komerční banky používat. V markoobezřetnostní rovině 

souhlasím s tím, že je potřeba speciální přístup k systémově významným finančním 

skupinám. Narozdíl od současných návrhů směřujících ke komplikovanému systému 

sdílení dohledu mezi různými orgány bych však tyto subjekty podřídil jednomu 

dohledovému orgánu na evropské úrovni, který by měl pravomoc i odpovědnost.  
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Seznam zkratek 

 

ABO  Systém interního účetnictví a platebního styku ČNB 

CEBS   Výbor evropských orgánů bankovního dohledu (Committee of European  

  Banking Supervisors) 

CERTIS  Systém mezibankovního platebního styku 

CRD   Směrnice o kapitálových požadavcích (Capital Requirements Directive) 

ČNB  Česká národní banka 

ČR  Česká republika 

DGS  Směrnice o systémech pojištění vkladů (Deposit Guarantee Scheme)  

EBA  Evropský orgán pro bankovnictví (European Banking Authority) 

ECB  Evropská centrální banka (European Central Bank) 

EIOPA Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění 

(European Insurance and Occupational Pensions Authority) 

ESCB  Evropský systém centrálních bank (European System of Central Banks) 

ESFS  Evropský systém finančního dohledu (European System of Financial  

  Supervision) 

ESMA  Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (European Securities and Market  

  Authority) 

ESRB  Evropská rada pro systémová rizika (European Systemic Risk Board) 

EU  Evropská unie 

SIFI  systematicky významné finanční instituce (Systemically Important  

  Financial Institution) 

SKD  Systém krátkodobých dluhopisů ČNB 
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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.   
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Abstract 

 

Regulation of commercial banking by the central bank 
 
The aim of my thesis is to clarify the issue of banking regulation of commercial banks in 
the Czech Republic and to analyze their functioning. Due to the extent of the topic of this 
thesis I focused mainly on prudential rules for banks, which are one of the main 
instruments of banking regulation. 
 
The introduction defines the Czech banking sector. There are described both of its 
general characteristics, as well as the particular entities that are present, including the 
Czech National Bank and its competence in the area of banking regulation and 
supervision. 
 
The second chapter deals with the banking regulation itself. As an introduction it is 
generally analyzed in theoretical level especially with regard to the reasons for its 
existence. Further there is also described the current legislation in the Czech Republic in 
detail, including its link with the rules of international and European law. Then there are 
presented all its essential parts and its influence to banks is analyzed.  
 
The third chapter deals with prudential rules in detail. As an introduction the concept of 
prudential business is analyzed and the risks of the banking business are described which 
represents the main aspect of this part of regulation. Further there are analyzed the 
individual basic prudential rules in detail, their current legal regulation and their impact 
on bank operations. 
 
The fourth chapter separately introduces the issue of regulation of financial groups. There 
I describe both currently applied approaches of their regulation and supervision including 
the definition of these groups and cooperation mechanism of the relevant supervisors. 
 
The fifth chapter discusses some of the future trends in banking regulation, which have 
or may have direct influence on the Czech legislation. It presents two main directions, a 
new (third) version of Basel regulatory framework and the proposal for the creation of a 
Banking Union within the European Union. There is described the essence of both 
proposals and analyzed their possible impact on Czech banks. 
 
The conclusion sums up the basic propositions of this thesis and there is an overall 
assessment of the impact of banking regulation and, in particular prudential rules on 
commercial banks, including several proposals which direction would be the future of 
banking regulation to take. 
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