ABSTRAKT
Tato práce se zabývá regulatorními pravidly vydávanými tzv. Basilejským
výborem pro bankovní dohled (Basel Committee on Banking Supervision). Jedná se o
neformální organizaci bez právní subjektivity, která funguje při Bance pro
mezinárodní platby, a jí vydávané dokumenty postrádají právní závaznost. Tato práce
se zaměřila na dvě oblasti činnosti Basilejského výboru – kapitálovou přiměřenost
bank a corporate governance v bankovním sektoru.
Basilejský výbor pro bankovní dohled je významnou autoritou v oblasti
bankovní regulace, jehož historie sahá do poloviny 70. let 20. století. Basilejský výbor
je složen z guvernérů centrálních bank členských států a organizací a v současné době
představuje významnou autoritu v oblasti bankovnictví, neboť obsah dokumentů
Basilejského výboru inkorporuje do svých právních řádů již více než 100 států světa.
Vydávání komplexních dokumentů v oblasti kapitálové přiměřenosti
Basilejský výbor započal v červenci roku 1988, kdy došlo ke zveřejnění dokumentu
pod zkráceným názvem Basel I. Přestože se jednalo o úpravu velmi nedokonalou a
z velké části založenou spíše na kompromisech, než hlubších analýzách, znamenal
Basel I první významný krok k nadnárodní regulaci kapitálové přiměřenosti bank
s cílem eliminovat rizika vyplývající z jejich činnosti. Ačkoli se stejně jako u
ostatních dokumentů Basilejského výboru jednalo o pravidla právně nezávazná,
přejaly je do svých právních řádů desítky států. Na Basel I navazují jednak jeho
dodatky, zohledňující rizika v původním dokumentu nezahrnutá, a především Basel II
z roku 2004 a Basel III z roku 2010.
Druhou oblastí činnosti Basilejského výboru, kterou se zabývá tato diplomová
práce, je corporate governance, tedy problematika vztahů vznikajících při správě
bank. Basilejský výbor v této oblasti navazuje na principy vydávané organizací
OECD, které rozvíjí a konkretizuje. Zásady corporate governance vydávané
Basilejským výborem by měly být významným přínosem pro fungování jednotlivých
bank i celého bankovního sektoru, a vzhledem k tomu, že se z velké části zaměřují na
problematiku rizik, dochází k jejich propojení s úpravou kapitálové přiměřenosti.
	
  

