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1. ÚVOD
Téma diplomové práce “Regulatorní pravidla Basilejského výboru pro
bankovní dohled” jsem si vybral proto, že jako absolvent Vysoké školy ekonomické
mám k ekonomické problematice blízko. O práci Basilejského výboru pro bankovní
dohled jsem se pak více dozvěděl v rámci studia na Právnické fakultě, což mě
inspirovalo se o jeho činnost více zajímat.
Cílem této diplomové práce je analýza některých předpisů, které se týkají
regulace bankovního sektoru a stanovují pravidla činnosti bank a jejich dohledu ze
strany státních orgánů. Základními dokumenty, které budou analyzovány v této práci,
jsou dokumenty Basilejského výboru pro bankovní dohled. Tato práce naopak
nebude zaměřena na vnitrostátní právní předpisy České republiky, ani na právní
předpisy Evropské Unie. Přesto některé z nich budou nevyhnutelně zmíněny, a
případně srovnávány.
Základní hypotézou, ze které vycházím, je skutečnost, že nadnárodní úprava
bankovní regulace přináší nesporné výhody a pomáhá překonávat původní
roztříštěnost národních úprav. Zároveň reaguje na globalizaci ekonomiky a vliv
nadnárodních korporací, který je patrný v bankovnictví více než v jiných sektorech
ekonomiky. Přesto vycházím z toho, že přijímání jakýchkoli právních předpisů je z
velké části záležitost politická a je nevyhnutelné přijímat kompromisní řešení. Proto
se budu snažit najít podstatné nedostatky jednotlivých dokumentů.
Basilejský výbor pro bankovní dohled je velmi specifickou institucí, a to
zejména pro svou neformálnost, která vede i k tomu, že sám o sobě Basilejský výbor
nemá právní subjektivitu. Jak bude dále popsáno, jím vydávané dokumenty nejsou
bezprostředně závazné, z čehož vyplývá řada specifik, jak se ukáže v dalším textu.
Okruh problémů, kterými se Basilejský výbor zabývá, je velmi široký, a
proto není možné všechny oblasti zahrnout do této práce. Není ani cílem je všechny
analyzovat, neboť by to spíše celou práci znepřehlednilo a zároveň by jednotlivé
oblasti nebyly rozebrány do takové hloubky.
Vybrané problémy budou popsány, analyzovány a zhodnoceny zejména s
důrazem na praktický dopad jednotlivých dokumentů a jejich právní souvislosti.
Naopak nebude kladen důraz na technickou problematiku, zejména co se týče popisu
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matematických výpočtů, apod. V tomto ohledu si vystačíme pouze s vysvětlením
základních principů.
První část práce se věnuje představení Basilejského výboru pro bankovní
dohled, zejména jeho historii, popisu činností a oblastí, které jsou předmětem jeho
činnosti. Tato část také uvádí vztahy s dalšími institucemi, a to jak neformálními (čili
podobného typu jako Basilejský výbor), tak institucemi s mezinárodněprávní
subjektivitou.
Další část se již zabývá oblastmi regulace a dohledu v bankovním sektoru,
na což již navazuje rozbor a hodnocení jednotlivých dokumentů. Důraz je kladen
zejména na vývoj úpravy v oblasti kapitálové přiměřenosti. Zde se jedná o
dokumenty Basel I - Basel III, a zmíněn bude i připravovaný Basel IV.
Druhou hlouběji analyzovanou oblastí vedle kapitálové přiměřenosti je tzv.
Corporate Governance, tedy systém správy společností. Zde bude těžištěm nejen
rozbor dokumentů vydaných Basilejským výborem, ale také jejich srovnání s
pravidly vydanými organizací OECD. Správa společností v oblasti bankovnictví se
úzce prolíná s pravidly kapitálové přiměřenosti, a proto je vhodné tuto problematiku
analyzovat.
Poslední část práce se věnuje zhodnocení výstupů práce a naplnění cílů.
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2. OBECNÁ ČÁST
Bankovní sektor je specifickou součástí ekonomiky a zasahuje do života
prakticky všech subjektů, jak právnických osob, tak osob fyzických. Vzhledem k
tomu, že tento sektor je páteří ekonomiky, jeho případný kolaps znamená obrovské
riziko. Toto riziko ovšem vzhledem ke globalizované společnosti a významu
nadnárodních korporací, kam drtivá většina bank patří, přesahuje hranice národních
států. Proto v posledních desetiletích nabyla na významu spolupráce jednotlivých
států a také nadnárodních celků typu Evropské Unie.
Jedním z výchozích bodů pro to, abychom odhalili důvody, proč na
bankovní sektor dohlížet a regulovat ho více než ostatní odvětví ekonomiky, je
identifikace charakteristik, které jsou specifické pouze pro banky.

2.1. Basilejský výbor pro bankovní dohled
2.1.1.

Historie
Basilejský výbor pro bankovní dohled 1 (oficiálně Basel Committee on

Banking Supervision, dále jen „BCBS“ či „Basilejský výbor“)

je neformální

institucí působící při Bance pro mezinárodní platby 2 (Bank for International
Settlements, zkráceně BIS). Jeho historie3 sahá do první poloviny 70. let minulého
století, kdy pád Bretton–woodského systému vedl k zásadním problémům.
Již v červnu roku 1974 odebral západoněmecký Federální úřad pro bankovní
dohled licenci bankovnímu domu Herstatt4 , a to poté co vyšlo najevo, že riziko
vyplývající z měnových pozic trojnásobně převyšovalo kapitál banky. V říjnu téhož
roku zkrachovala newyorská banka Franklin National Bank of New York5. Důvodem
byly obrovské ztráty z měnových obchodů.

1

BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. Basel Committe on Banking Supervision
BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. [online]. [cit. 2014-10-10]. dostupné z:
http://www.bis.org
3
BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION. A brief history of the Basel Committee.
[online]. říjen 2014. [cit. 2014-10-10]. dostupné z: http://www.bis.org/publ/bcbsc312.pdf
4
JÍLEK, J. Finanční rizika. Praha : Grada, 2000. ISBN 80-7169-579-3, s. 218
5
tamtéž
2

5

Reakcí na tyto a další závažné problémy na finančních trzích a problémy
bankovního sektoru v zemích vyspělého světa bylo vytvoření výboru6 tvořeného
guvernéry centrálních bank států skupiny G10. Stalo se tak na přelomu let 1974 a
1975 pod názvem Výbor pro bankovní regulace a dohledové praktiky (Committee on
Banking Regulations and Supervisory Practices).
Výbor byl následně přejmenován7 na dnešní název Basilejský výbor pro
bankovní dohled a je jako neformální shromáždění pro pravidelnou spolupráci svých
členů v oblasti bankovního dohledu. Základním cílem je dosáhnout co největší
celosvětové finanční stability díky zvyšování knowhow a kvality bankovní regulace
a dohledu. Basilejský výbor se snaží nastavit minimální standardy dohledu a
umožňuje tak reagovat na stále větší míru nadnárodních aktivit jednotlivých bank a
sjednocovat alespoň do určité míry pravidla bankovní regulace ta, aby banky
nemohly regulaci obcházet například umisťováním sídla do států s menší mírou
regulace.
První setkání nově vytvořeného výboru proběhlo v únoru roku 19758 a od
této doby se schází pravidelně 3krát až 4krát ročně. K původním členům států G10
postupně přibývaly další a v roce 2009 zahrnoval Basilejský výbor již 28 jurisdikcí s
tím, že jednou z nich byla Evropská Unie jako celek. Pravidla Basilejského výboru
jsou pak v jednotlivých státech postupně implementována prostřednictvím práva EU.
Pouze 9 států EU je uvedeno mezi samostatnými členy výboru a implementují
pravidla přímo nezávisle na evropské legislativě.
V současnosti je výbor odpovědný dozorovému orgánu, kterým je Skupina
guvernérů centrálních bank a vedoucích dohledu9 (Group of Central Bank Governors
and Heads of Supervision). Tento dozorový orgán se skládá, jak název napovídá, z
guvernérů centrálních bank a dále z představitelů dozorových orgánů, pokud v
daném státě není dozor svěřen přímo centrální bance.
6

BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION. A brief history of the Basel Committee.
[online]. říjen 2014. [cit. 2014-10-10]. dostupné z: http://www.bis.org/publ/bcbsc312.pdf
7
GOODHART, Ch. The Basel Committee on Banking Supervision: A History of the Early Years
1974–1997. Cambridge University Press, 2011. ISBN 9781139499385, s. 50-52
8
tamtéž
9
BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION. A brief history of the Basel Committee.
[online]. říjen 2014. [cit. 2014-10-10]. dostupné z: http://www.bis.org/publ/bcbsc312.pdf
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Jak vyplývá z neformálnosti výboru, jeho rozhodnutí nejsou právně
závazná10 a samotný výbor nemá právní subjektivitu. Obsah veškerých dokumentů
implementují do svých právních řádů státy de facto dle vlastní vůle a v rozsahu, jaký
samy uznají za vhodný. Rozhodnutí výboru sama o sobě jsou formulována tak, že
očekávají jejich rozpracování do národních legislativ a jsou vlastně pouze
rámcovými standardy a metodickými pokyny pro dohled nad bankovním sektorem, a
v některých ohledech i na nebankovní subjekty. Výbor tedy neformuluje detailní
právní normy, ale pouze “ukazuje směr”, kterým se mají členské státy ubírat. Na
druhou stranu však dohlíží na implementaci těchto standardů, zda jsou
implementovány v souladu se svým obsahem. I přesto, že vynutitelnost dokumentů z
právního hlediska neexistuje, pravidla v nich obsažená implementuje do svých
právních řádů více než polovina států světa, což svědčí o značné autoritě výboru.
Specifická situace nastává u členských států EU. Jelikož velká většina z nich
není členem výboru, implementace standardů probíhá převážně prostřednictvím
práva EU. V tomto případě se jedná jak o nařízení, tak o směrnice, jak bude popsáno
v dalších kapitolách k jednotlivým balíčkům opatření.
Státy tedy jsou pravidly, které doporučil Basilejský výbor, vázány
zprostředkovaně nezávisle na tom, zda jsou členy výboru. U směrnic sice platí, že je
nutné je transponovat do národního práva, tedy podobně jako by tomu bylo v případě
přímé implementace u členských států výboru, pokud by však transpozice neproběhla
nebo byla provedena v rozporu s obsahem směrnice, měla by směrnice přímý účinek.
Závaznost tedy závisí jednak na tom, zda jsou pravidla v rámci EU stanovena
nařízením s přímým účinkem nebo směrnicí, a jednak na tom, zda je směrnice
transponována v souladu se svým obsahem11.
V důsledku toho, že Basilejský výbor nevydává závazná pravidla, ale pouze
doporučení, liší se jejich implementace v závislosti na každém členském subjektu.
Na první pohled jde o zásadní handicap celé podstaty výboru, protože nezajišťuje
10

VAN PUTTEN, M. Policing the Banks: Accountability Mechanisms for the Financial Sector.
McGill-Queen's Press - MQUP, 2008. ISBN 9780773576650, s. 165
11
SVOBODA, P. Úvod do evropského práva. 4. Vyd. Praha : C. H. Beck, 2011. ISBN
9788074003349, s. 146
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absolutní sblížení a harmonizaci pravidel pro dohled. Vzhledem k tomu, že většina
bankovních subjektů patří do nadnárodních skupin, je třeba regulaci a pravidla
dohledu sblížit tak, aby jednak dohledu žádný subjekt neunikl, a zároveň aby pro
všechny platila pokud možno stejná pravidla a nevyplatilo se tedy účelově umisťovat
sídlo do konkrétního státu. Na druhou stranu však musíme vzít v potaz zásadní
odlišnosti jednotlivých států a jejich právních řádů. Například specifika bankovnictví
Spojených států amerických nebo Spojeného království je třeba brát v potaz nejen z
historického hlediska, ale je třeba i dnes nechat určité mantinely pro jejich
zohlednění.
Již od počátku si výbor vytyčil základní cíle své práce12. Jednak má být
dosaženo toho, že žádná bankovní instituce nemůže uniknout dohledu, a jednak, že
dohled bude dostatečný a důsledný ve všech členských jurisdikcích.

2.1.2.

Prevence kriminality
Jak píše Goodhart13, základní principy bankovního dohledu jsou mimojiné

úzce spojeny nejen s regulací za účelem prevence finančních krizí a pádu bank, ale
také s potíráním organizovaného zločinu, konkrétně s legalizací výnosů z tresné
činnosti (lidově řečeno “praním špinavých peněz”)14. V červnu roku 1987 totiž
zástupci USA (tedy Rada Federálního Rezervního Systému FED) iniciovali ve
výboru debatu o vytvoření kodexu chování, který by se zaměřil právě na praní
špinavých peněz (zpráva pod číslem BS/87/49). Názory na tento kodex byly velmi
rozporuplné - zatímco například Kanada, Francie a Nizozemsko záměr podporovali,
zástupci Velké Británie či Itálie tomuto nápadu nakloněni nebyli a Německo chtělo
problematiku praní špinavých peněz řešit spíše legislativní cestou v jednotlivých
zemích než vydáním kodexu chování.

12

BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION. A brief history of the Basel Committee.
[online]. říjen 2014. [cit. 2014-10-10]. dostupné z: http://www.bis.org/publ/bcbsc312.pdf
13
GOODHART, Ch. The Basel Committee on Banking Supervision: A History of the Early Years
1974–1997. Cambridge University Press, 2011. ISBN 9781139499385, s. 385 an.
14
Pro tyto postupy se vžila zkratka AML (Anti Money Laundering)
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Přes počáteční odpor se podařilo diskuzi prosadit na 45. schůzi výboru v
lednu roku 1988, kde bylo uloženo Williamu Rybackovi (šéf FED)15, aby původní
návrh ve spolupráci se Sekretariátem výboru přepracoval. Na následující schůzi byl
přepracovaný návrh kodexu přijat k připomínkování. Zejména německý zástupce měl
zásadní výhrady k některým pasážím textu a také k názvu dokumentu. Po
několikaměsíčních debatách došlo k prosazení některých změn, z nichž
nejviditelnější byla změna názvu na Prohlášení o zásadách (orig. Statement of
Principle 16 ), a dokument byl zveřejněn v prosinci 1988. Zajímavostí tohoto
dokumentu je, že jeho projednávání probíhalo v přísném utajení a členové výboru
měli zakázáno se o něm jakkoli zmiňovat a na otázky novinářů k problematice praní
špinavých peněz měli tvrdit, že se bude řešit až v budoucnu.
Podobně jako další dokumenty, které jsou uvedeny níže, je Prohlášení velmi
stručné a bylo na členských státech, jak ho podrobněji rozpracují. Jeho význam je
však významný, neboť dal podnět k řešení kriminální problematiky ve vztahu k
bankám. Projevil se tak ve směřování další regulace a dohledu.

2.1.3.

Dokumenty Basilejského výboru
Nejznámějšími dokumenty, které Basilejský výbor vypracoval, jsou

bezesporu dohody International Convergence of Capital Measurement and Capital
Standards17 (dále jen „Basel I“) a jeho dodatek, International Convergence of Capital
Measurement and Capital Standards - A Revised Framework18 (dále jen „Basel II“),
Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking

15

GOODHART, Ch. The Basel Committee on Banking Supervision: A History of the Early Years
1974–1997. Cambridge University Press, 2011. ISBN 9781139499385, s. 286 an.
16
BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION. Prevention of Criminal Use of the
Banking System for the Purpose of Money-Laundering (December 1988). [online]. 1988. [cit. 201410-22]. dostupné z: http://www.bis.org/publ/bcbsc137.pdf,
17
BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION. International convergence of capital
measurement and capital standards. [online]. červenec 1988. [cit. 2014-11-20]. dostupné z:
http://www.bis.org/publ/bcbs04a.pdf
18
BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION. International Convergence of Capital
Measurement and Capital Standards - A Revised Framework [online]. červen 2004. [cit. 2014-11-30].
dostupné z: http://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf (dále Basel II)
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systems 19 (dále jen „Basel III“) a v současnosti diskutovaný Basel IV. Těmto
dohodám však předcházelo ještě několik dokumentů, z nichž první byl již v roce
1975 a je znám pod názvem “Concordat”20. V této “zprávě” byly dohodnuty první
náčrty spolupráce národních autorit v oblasti dohledu a cesty, jak zvýšit efektivnost
regulace a dohledu. Concordat je velice stručný dokument o pěti stranách, který je ve
své podstatě velmi nekonkrétní, ale tvoří základ pro další spolupráci a udává směr,
kterým se výbor ubírá de facto dodnes. Tento dokument spíše než konkrétní
doporučení definuje pojmy, shrnuje situaci na bankovním trhu a vypočítává důvody,
proč posilovat spolupráci v této oblasti. Reaguje zejména na situaci, kdy banky jsou
vlastněny zahraničními subjekty, případně se jedná o pobočky zahraniční banky bez
právní subjektivity. V této situaci pak nastávají otázky, kdo je zodpovědný za dohled
nad takovými institucemi, zda regulovat a dohlížet na jednotlivé pobočky na národní
úrovni či na celou skupinu jako celek, apod.
V květnu roku 1983 byl Concordat revidován a znovu vydán pod názvem
Principy dohledu zahraničních bankovních institucí.21 V této revidované verzi se
jednak zdůrazňuje znovu neformálnost dokumentu, a jednak se kromě jiného
objevuje doporučení, aby při dohledu byla stanovována nejen stejná pravidla, ale
také aby národní jednotlivé autority navazovaly spolupráci při dohledu nad
konsolidovanými celky. Ačkoli totiž jednotlivé národní autority dohlíží nad
jednotlivými subjekty skupiny sebepečlivěji, mohou jim unikat některé souvislosti
mezi jednotlivými subjekty a banky tak mohou určitým opatřením unikat.
K revidovanému Concordatu byl v roce 1990 přijat ještě dodatek pro
zlepšení výměny obezřetnostních informací mezi jednotlivými státy. To již bylo po
přijetí první basilejské dohody o kapitálové přiměřenosti Basel I. V roce 1992 pak

19

BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION. Basel III: A global regulatory framework
for more resilient banks and banking systems [online]. prosinec 2010. [cit. 2015-03-30]. dostupné z:
http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf
20
BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION. Report to the Governors on the
supervision of banks' foreign establishments. [online]. 1975. [cit. 2014-10-22]. dostupné z:
http://www.bis.org/publ/bcbs00a.pdf
21
BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION. Principles for the supervision of banks'
foreign establishments. [online]. 1983. [cit. 2014-10-22]. dostupné z:
http://www.bis.org/publ/bcbsc312.pdf
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byl Concordat znovu přeformulován a změnila se i jeho podstata22. Jednalo se již o
seznam minimálních standardů, nikoliv tedy jen o obecnější dokument.

2.1.4.

Spolupráce s dalšími subjekty
Výbor úzce spolupracuje s orgány dohledu nad obchodem s cennými papíry

a také sektoru pojišťovnictví23. Tato spolupráce je logická s ohledem na fakt, že
právě banky jsou významnými hráči na trhu cenných papírů. Často jsou banky také
propojeny s významnými pojišťovnami, nebo přímo nějakou pojišťovnu vlastní. V
tomto ohledu je pak třeba vytvářet efektivní podmínky dohledu nad celým
konglomerátem společností z těchto sektorů. Nabízí se pak otázka, zda by nebylo
efektivní vytvořit dohledový superorgán, který by měl na starost jak bankovní sektor,
tak oblasti pojišťovnictví a kapitálového trhu. Specifika každého sektoru jsou však
tak zásadní, že je nutné, aby pro každý sektor byla nejen jedinečná pravidla, ale také
samostatný orgán dohledu, který by dokázal efektivně fungovat.
Spolupráce

24

probíhá jednak s národními orgány a mezinárodními

organizacemi, ale také ve značné míře na půdě BIS. Při BIS totiž působí celá řada
dalších výborů, které jsou podobně jako Basilejský výbor neformálními skupinami
sdružující zástupce konkrétních profesí a oblastí.
Jak píše Goodhart25, BCBS není autonomním výborem, který by mohl sám
o sobě komunikovat svá rozhodnutí nebo činit návrhy vůči subjektům mimo BIS,
aniž by měl souhlas guvernérů centrálních bank G10. Celkově však vztah BCBS,
guvernérů, BIS a dalších subjektů v rámci BIS není příliš vyjasněn, což vyplývá z
toho, že se vlastně nejedná ani o subjekt s právní subjektivitou, avšak ani o orgán
podřízený BIS. Spojovacím článkem jsou guvernéři centrálních bank. Ti v podstatě
řídí práci BCBS a komunikují se Sekretariátem BIS, a zároveň jsou to právě
guvernéři, kteří vytvořili na půdě BIS další výbory, popřípadě s dalšími výbory
spolupracují.
22

BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION. A brief history of the Basel Committee.
[online]. říjen 2014. [cit. 2014-10-10]. dostupné z: http://www.bis.org/publ/bcbsc312.pdf
23
GOODHART, Ch. The Basel Committee on Banking Supervision: A History of the Early Years
1974–1997. Cambridge University Press, 2011. ISBN 9781139499385, s. 465 an.
24
Tamtéž, s. 465
25
Tamtéž, s. 465
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Agenda BCBS26 se tedy neizoluje jen na bankovní dohled a regulaci jako
takové, ale spolupráce probíhá s výbory, které se zabývají navazující problematikou.
Podle Goodharta nebyl BCBS jediným ani prvním výborem, resp. komisí, který
guvernéři při BIS vytvořili. Podle něj byla pravděpodobně nejdůležitější tzv. Stálá
komise pro evropskou měnu (Euro-Currency Standing Committee) zřízená roku 1971
a v roce 1999 přejmenována na Komisi pro globální finanční systém (Committee on
the Global Financial System). Jejím hlavním úkolem je monitoring globálního
finančního vývoje a systému, s tím, že by měla identifikovat potenciální krizové
situace a měla by tak umožnit hledání jejich řešení s předstihem. Proto je její práce
velmi úzce spojená s BCBS.
Druhou významnou entitou na půdě BIS je Výbor pro systémy plateb a
vypořádání (Committee on Payments and Settlement Systems, zkráceně CPSS) 27.
Ten byl ustaven roku 1990 s cílem převzít agendu systémů pro vypořádání
mezibankovních transakcí (tzv. netting schemes), a problematiku platebních systémů.
Do té doby byly totiž obě oblasti řešeny odděleně ve dvou různých odborných
skupinách. Od září 2014 nese výbor nový název Committee on Payments and Market
Infrastructure. Kromě něj v této oblasti působí ještě Markets Committee (dříve Gold
and Foreign Exchange Committee).
Všechny tyto uskupení ze své podstaty řeší prolínající se problémy, a proto
mezi nimi probíhá poměrně úzká spolupráce. Dle Goodharta28 spolupráce po většinu
doby probíhá hladce, větší problémy byly pouze mezi CPSS a BCBS v záležitosti
elektronických peněz. Nejužší vztah lze vidět pravděpodobně s CPSS. Zde probíhá
úzká spolupráce od společného zasedání v dubnu 1996, kde byly definovány oblasti
společné diskuze, kde nejvýznamnějším okruhem byla kapitálová přiměřenost, a dále
elektronické peníze nebo vypořádání rizika z měnových transakcí.
Bezpochyby nejvýznamnější profesí, se kterou má BCBS dlouhotrvající
vztahy, je profese účetních. V této oblasti se jedná jednak o záležitosti účetních

26

Tamtéž, s. 465-466
BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. Committee on Payments and Market
Infrastructures (CPMI). [online]. [cit. 2014-10-15]. dostupné z: http://www.bis.org/cpmi/
28
s. 467
27
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standardů (IAS Committee)29, a jednak záležitosti auditu (International Federation of
Accountants)30. Ovšem zde je třeba upozornit na poměrně turbulentní vývoj mezi
BCBS a oběma entitami, kdy byly vztahy po téměř 10 let úplně zpřetrhány a
obnoveny až v roce 199731.
Je nesporné, že účetní praktiky a pravidla auditu hrají v bankovnictví
zásadní roli a mohou být jedním z klíčových faktorů, který ovlivňuje efektivitu
bankovní regulace a dohledu. Již studie z první poloviny 70. let prokázaly, že rozdíly
v účetních standardech jednotlivých zemí, jakož i rozdíly v auditorských pravidlech,
významně přispěly k problémům některých bank, a v některých případech i k jejich
krachu32. Po těchto studiích bylo jasné, že je nutné standardy sjednocovat a definovat
minimální požadavky pro banky, a to ve třech oblastech. První z nich jsou požadavky
na obsah finančních výkazů, druhou jsou pravidla používané ve finančních výkazech
bank a v rámci jejich účetnictví, které by měly být navzájem konzistentní. Poslední
oblast zájmu zaujímá již zmíněná harmonizace pravidel v jednotlivých jurisdikcích,
která by měla vést k zabránění nedorozumění při interpretaci finančních výkazů. Jak
již bylo řečeno výše, komplikované vztahy mezi BCBS a zbylými dvěma subjekty
vedly k tomu, že proces harmonizace a nastavení jasných pravidel byl velmi pomalý.
Vzhledem k tomu, že banky jsou významnými hráči na trhu s cennými
papíry, je přirozené, že se BCBS musí zabývat i problematikou tohoto trhu. Proto
navázal spolupráci s hlavním regulátorem trhu s cennými papíry, a to Mezinárodní
organizací komisí pro cenné papíry 33 (International Organization of Securities
Commissions, zkráceně IOSCO).

29

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS COMMITTEE (IASC). About the
International Accounting Standards Committee (IASC) [online]. [cit. 2014-10-25]. dostupné z:
http://www.iasplus.com/en/resources/ifrsf/history/resource25
30
INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS. [online]. [cit. 2014-10-25]. dostupné z:
http://www.ifac.org
31
GOODHART, Ch. The Basel Committee on Banking Supervision: A History of the Early Years
1974–1997. Cambridge University Press, 2011. ISBN 9781139499385, s. 469
32
Tamtéž, s. 495
33
OICV-IOSCO. [online]. poslední aktualizace 2015 [cit. 2014-10-30]. dostupné z:
https://www.iosco.org/about/?subsection=about_iosco
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V této oblasti se však spolupráci dlouho nepodařilo vybudovat. Impulsem k
tomu byl až burzovní kolaps v říjnu 198734, kdy se během jednoho týdne akciové
indexy propadly o téměř 30 %. Nejhorším dnem bylo tehdy označeno Black
Monday, tedy pondělí 19. října.

3. Basel I
Po několikaleté práci, a zejména po vyjasnění mnoha sporných otázek,
zveřejnil Basilejský výbor v prosinci roku 1987 návrh prvního ze série dokumentů
známých pod názvy Basel. Po konzultacích v rámci zemí G10 a také s dohledovými
orgány ostatním států byla v červenci přijata finální verze dokumentu Basel I, který
oficiálně nese název International Convergence of Capital Measurement and Capital
Standards35 (v češtině známý též jako Dohoda o kapitálové přiměřenosti).
Podobně jako texty jiných dokumentů výboru, i Basel I začíná relativně
dlouhou předmluvou, kde je shrnut vývoj vypracování dokumentu a důvody, proč
vůbec vznikl. Basilejský výbor zde uvádí dva základní úkoly, které má dokument
řešit. Prvním z nich je posílení přiměřenosti a stability mezinárodního bankovního
systému. Druhým cílem je, že regulatorní rámec by měl být férový a na nejvyšším
stupni důslednosti při svém užití v různých zemích. Zároveň je zde zmíněna snaha o
zmenšení dosavadních rozdílů, které vedou k rozdílům v konkurenceschopnosti bank
z různých jurisdikcí.
Je důležité zmínit, že paralelně s přípravou Basel I probíhaly přípravy
podobné regulace na úrovni evropského práva36. Pozitivní skutečností je, že přípravy
neprobíhaly odděleně, ale obě odborné skupiny spolu poměrně úzce spolupracovaly a
snažily se dosáhnout co největší konsistence obou úprav. Otázkou ovšem je, proč
vůbec probíhaly přípravy duplicitního dokumentu. Z praktického hlediska by bylo
pravděpodobně výhodnější, aby byl přijat dokument jediný, který by byl následně
transponován do evropského práva. Je však třeba vzít v úvahu fakt, že úprava na
34

Black Monday (1987). [online]. poslední aktualizace 25. března 2015. [cit. 2015-03-27]. dostupné z:
http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Monday_(1987)
35
BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION. International convergence of capital
measurement and capital standards. [online]. červenec 1988. [cit. 2014-11-20]. dostupné z:
http://www.bis.org/publ/bcbs04a.pdf (dále jen “Basel I)
36
GOODHART, Ch. The Basel Committee on Banking Supervision: A History of the Early Years
1974–1997. Cambridge University Press, 2011. ISBN 9781139499385, s. 147
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úrovni Evropských společenství se vztahovala na daleko širší okruh institucí, zatímco
regulace tvořená Basilejským výborem se měla vztahovat pouze na mezinárodní
banky. Regulaci a dohledu podle basilejských pravidel by tedy “unikly” banky a
další instituce působící pouze na národní úrovni. Pozitivní však je, že se přípravy
obou dokumentů koordinovaly a zbytečně tak nevznikaly zásadní rozdíly. Tím se
tedy dařilo splnit jeden z cílů, a to sbližování právních úprav. Jak již bylo řečeno
výše, evropské právo má tu výhodu, že má narozdíl od basilejských pravidel právní
závaznost, což je patrně jeden z důvodů paralelních úprav.
Ustanovení čl. 6., tedy stále součást “preambule” uvádí, že Basel I
zachovává určitou míru diskrece pro národní státy, a to jednak pro formu, jakou
budou pravidla vynucována, a jednak dává celkem logicky státům možnost stanovit
pravidla přísnější. Zároveň sám výbor si nechává prostor pro možné úpravy, kdy
výslovně říká:
“…the Committee intends to monitor and review the application of the
framework in the period ahead with a view to achieving even greater consistency.”37
Dále se v úvodních článcích hovoří o faktorech síly a stability bankovního
sektoru. Nejdůležitějším z nich je nastavení minimálních pravidel kapitálové
přiměřenosti ve vazbě na snížení kreditního rizika. Text kromě kreditního rizika
zmiňuje i nutnost brát ohled na další možná rizika, výslovně zmiňuje například
úrokové nebo riziko investiční u cenných papírů. Dále však uvidíme, že jádrem je
pouze riziko kreditní.
Poměrně zásadní je konstatování čl. 9. Zde Basel I zmiňuje oblast, které je
mimo kompetence výboru, ale zároveň velice úzce spojena s problematikou
kapitálové přiměřenosti, a totiž záležitost daní, respektive daňové účetnictví. Jelikož
se daňové a účetní zákony výrazně liší, efekt pravidel kapitálové přiměřenosti se
bude také lišit. Zejména jde o rozdílná ustanovení pro vykazování ztrát, kapitálových
rezerv, potažmo zadržených zisků. V důsledku odlišností ve vykazování těchto
položek je obtížné srovnávat kapitálovou pozici bank z různých zemí. Basilejský

37

BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION. International convergence of capital
measurement and capital standards. [online]. červenec 1988. [cit. 2014-11-20]. dostupné z:
http://www.bis.org/publ/bcbs04a.pdf
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výbor proto již v úvodu Basel I vyjádřil snahu o to, aby mohl přispět k přibližování
účetních pravidel jednotlivých zemí.
Podstatné je i další z úvodních ustanovení, a to čl. 10. V něm Basel I
zdůrazňuje, že pravidla obsažená v tomto dokumentu budou aplikována na
konsolidované bázi. Musí být zajištěno, aby vlastnická struktura v rámci skupiny
nemohla způsobit oslabení banky, která je její součástí, či přenesení rizika z některé
části skupiny na banku. Výbor si tehdy kladl za úkol průběžně sledovat vývoj
regulace v jednotlivých zemích tak, aby dokázal reagovat na potenciální problémy
bank v rámci konsolidovaných celků a zajistil integritu kapitálu bank. Opět se zde
také uvádí snaha o součinnost s Evropským společenstvím, které v tomto směru také
vyvíjelo aktivitu.
Samotný dokument Basel I je rozdělen do čtyř částí. První definuje
jednotlivé složky kapitálu, druhá část popisuje systém rizikových vah, třetí část
udává tzv. target standard ratio, tedy cílový poměr kapitálu k součtu rizikově
vážených aktiv. Poslední část obsahuje podobně jako většina právních dokumentů
ustanovení přechodná a prováděcí.
V červenci 1994 byl přijat tzv. “Dodatek k dohodě o kapitálové přiměřenosti
z července 1988”38. Jde o reakci na častou transformaci dluhových pozic některých
států.

3.1. Součásti kapitálu
V první části samotného textu jsou definovány jednotlivé složky kapitálu39.
Jejich definování je zásadní pro podstatu regulace v oblasti kapitálové přiměřenosti.
Bez definice a rozdělení částí kapitálu by bylo velmi složité stanovit kapitálové
požadavky bank.
V zásadě je kapitál rozdělen takto:

- hlavní kapitál (dále nazývaný Tier 1)
38

BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION . Amendment to the Capital Accord of July
1988. [online]. Červenec 1994. [cit. 2015-02-03]. Dostupné z: http://www.bis.org/publ/bcbs12b.pdf
39
BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION. International convergence of capital
measurement and capital standards. [online]. červenec 1988. [cit. 2014-11-20]. dostupné z:
http://www.bis.org/publ/bcbs04a.pdf

16

- dodatkový kapitál (Tier 2)
- odpočty od kapitálu

3.1.1.

Hlavní kapitál
Klíčovou částí kapitálu je dle Basel I přirozeně vlastní kapitál, který tvoří

jádro každého podnikání a jeho zvyšování ve formě kumulace zisku svědčí v zásadě
o zdravém fungování podniku. Zároveň jde o stálou složku kapitálu bez jakékoli
doby splatnosti, a tudíž je tou poslední částí, kterou by bylo třeba vyplácet v případě
problémů či uzavření podniku. Zároveň základní kapitál a zadržené zisky jsou de
facto jedinými položkami, které jsou společné pro každý bankovní systém. Proto by
na vlastní kapitál měl být kladen největší důraz při stanovení kapitálových
požadavků jako určitého “polštáře” a ochrany před rizikem.
Jelikož si je výbor vědom důležitosti, kterou hraje vlastní kapitál, stanovil v
ustanovení čl. 14 Basel I, že Tier 1 musí tvořit nejméně 50 % regulatorně
požadovaného kapitálu. Uvedené pravidlo je znovu uvedeno ještě v Dodatku č. 1
spolu s dalšími pravidly pro maximální množství jednotlivých součástí kapitálu v
rámci kapitálových požadavků.

3.1.2.

Dodatkový kapitál
Další součásti kapitálu jsou již dle Basel I považovány za rizikovější, a

proto jejich celkový maximální podíl v rámci kapitálového požadavku může
dosáhnout jedné poloviny, tedy hlavní kapitál musí být vždy převažující.
Charakteristickým rysem této části kapitálu však není jenom vyšší
rizikovost oproti vlastnímu kapitálu, ale také rozdíly v definici jednotlivých součástí
dodatkového kapitálu. Účetní předpisy jednotlivých států totiž definují jednotlivé
složky cizího kapitálu odlišně a snižuje se tak jednak vypovídací schopnost účetních
výkazů a možnost porovnání subjektů z různých států, a jednak i možnost zahrnovat
různé závazky do různých kategorií podle potřeby.
„Undisclosed reserves (“Utajené rezervy”)
Revaluation reserves (Přeceňovací rezervy)
General provisions/general loan-loss reserves (Rezervy všeobecné)
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Hybrid debt capital instruments (Hybridní instrumenty)
Subordinated term debt (Podřízený dluh)“40
Jednotlivé podsložky dodatkového kapitálu zde uváděny nejsou, pro bližší
seznámení odkazuji přímo na dokument Basel I.

3.1.3.

Odpočty od kapitálu
Pro přesnější kalkulaci rizikově vážených aktiv, respektive kapitálového

požadavku, je dle Basel I nutné odečíst od celkového kapitálu některé položky, které
by mohli požadavek negativně ovlivnit. Jedná se jednak o goodwill jako odpočet od
Tier 1, a jednak o investice v dceřinných společnostech, které nejsou součástí
konsolidované skupiny a zároveň se angažují v bankovním a finančním sektoru.

3.2. Rizikové váhy
Problematika stanovení rizikových vah je bezesporu největší slabinou
celého konceptu Basel I. Z ekonomického hlediska byla zvolena naprosto nesmyslná
cesta “administrativního” stanovení vah pro jednotlivé druhy aktiv.
Tento způsob stanovení vah byl výborem odůvodněn tím, že zde byla snaha
o co nejjednodušší řešení problému. Toto konstatování však nelze patrně brát jako
nic jiného než zástěrku toho, že členové výboru se nebyli schopni dohodnout na
konstruktivnějším řešení problému. Výbor tak zvolil toto kompromisní řešení, aby
vůbec regulace kapitálových požadavků byla přijata. V ustanoveních dokumentu
Basel I výbor odůvodňuje použití této metody nejen její jednoduchostí, ale také
možností mezinárodního srovnání a zahrnutí rizika podrozvahových položek. Je však
překvapivé, že popis rizika a jednotlivých druhů aktiv z hlediska rizika je poměrně
rozsáhlý, a přesto byl zvolen tento příliš jednoduchý model.
Výše uvedené však nevysvětluje ekonomickou nesmyslnost zvolené cesty.
Již záhy se ukázalo, že administrativní stanovení vah podle jednotlivých druhů aktiv
bez hlubší analýzy rizika, je velmi nebezpečné a kontraproduktivní. Omezení této
40
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metody se totiž projevuje nejen tím, že podceňuje některá rizika, ale v mnoha
případech také naopak přisuzuje větší rizikovost aktivu, které je ve skutečnosti
rizikové daleko méně. Příkladem může být srovnání státního dluhopisu členské země
OECD typu Řecka či Portugalska ve srovnání s akciemi dlouhodobě stabilní
společnosti. Zatímco prvnímu uvedenému instrumentu Basel I přiřazuje rizikovost 0
%, druhému naopak 100 %, ačkoli skutečné riziko je pravděpodobně vyšší u řeckého
státního dluhopisu.
Snahu o co největší jednoduchost, ale nejspíš i absenci hlubší motivace
řešení problému rizikovosti lze jednoznačně spatřovat v konkrétních kategoriích
aktiv, respektive v jejich číselném ”ohodnocení”. Rizikových vah stanovil Basel I
pouze pět, konkrétně 0 %, 10 %, 20 %, 50 %, 100 %.
Z

ekonomického

hlediska

je

takovéto

stanovení

vah

naprosto

neopodstatněné. Nejenže váhy neodráží skutečné riziko, ale především samotné
rozpětí nedává smysl. Extrémní hodnoty 0 % a 100 % nelze z ekonomického
hlediska připustit. Horní mez by znamenala, že aktivum ohodnocené váhou 100 % je
automaticky bráno jako naprosto jistě nesplatitelné. Naopak nulová hodnota v
podstatě vylučuje dané aktivum z výpočtu, a není nutné k němu držet žádný kapitál,
což je např. v případě zkušenosti s řeckými státními dluhopisy absurdní.
Podrobný výčet položek, které patří do jednotlivých kategorií vah zde
neuvádím, některé však stojí za zmínku. První položkou je “hotovost v procesu
inkasa”. Ta je zařazena pod rizikovou váhu 20 %, ačkoli takovéto rizikovosti
jednoznačně nedosahuje. Proto je z mého pohledu překvapivé, že v Basel I nebyla
tato položka, a také mnohé další, zařazena do kategorie, kde je určitá možnost
národní diskrece s možností vybrat si mezi 0 %, 10 %, 20 % nebo 50 %. Stejně tak
překvapivé je stanovení rizikovosti 20 % u pohledávek za mezinárodními
rozvojovými bankami, jako IBRD nebo EIB, což jsou instituce nikoli komerčního
charakteru, a mají výrazně silnější krytí.
V dalším vývoji, který je popsán dále, se ukázalo, že tento způsob stanovení
rizika je opravdu nevhodný a byl nahrazen efektivnějšími postupy, včetně možnosti
určité volnosti samotných bank, které si tak jako tak riziko již předtím museli
vyhodnocovat pro své vlastní potřeby.

19

Nutno také zdůraznit, že Basel I se zaměřuje pouze na úvěrové riziko.
Ostatní druhy rizika, zejména tržní a operační, nechává naprosto bez povšimnutí, a to
přesto, že již od začátku 80. let se činnost bank daleko více zaměřila na působení na
trzích než dříve. Basel I tedy reagoval pouze na “tradiční” činnost bank poskytování úvěrů a přijímání vkladů. Změny tržních pozic tak představovaly riziko,
jehož prevence zatím zůstala v pozadí.

3.3. Cílový kapitálový požadavek
Stanovení kapitálového požadavku tvoří de facto jádro regulace Basel I.41
Proto je s podivem, že kapitálovému požadavku je v celé úpravě věnován pouze
jeden článek. úprava zde podobně jako u stanovení rizikových vah rezignovala na
jakékoli podložené výpočty, či metodu, která by jakýmkoli způsobem popsala, jak
bylo dosaženo právě kapitálového požadavku, který je nakonec ve výši 8 %.
Basilejský výbor už se zde, narozdíl od popisu rizikových vah, ani nesnažil
problematiku nějak obsáhleji opisovat.
Cílový kapitálový požadavek, tedy minimální standard pro mezinárodně
působící banky, Basel I stanovil administrativně ve výši 8 %. K součtu rizikově
vážených aktiv tedy musí banka držet kapitál alespoň ve výši 8 %, a zároveň alespoň
polovinu tohoto kapitálu musí tvořit hlavní kapitál, jak již je uvedeno výše. Pro
dosažení cíle, tedy aby každá banka držela kapitál v minimální výši odpovídající
tomuto kapitálovému požadavku, byla stanovena přechodná doba do konce roku
1992. Během ní měly banky postupně začít plnit kapitálový požadavek ve třech
vlnách.
V první vlně, tedy po zakotvení úpravy v národní legislativě, nebyl stanoven
žádný pevný kapitálový požadavek a Basel I vycházel z toho, že ho národní
legislativa určí podle situace v dané zemi. Poměr hlavního a dodatkového kapitálu
byl zakotven tak, že v rámci hlavního kapitálu bylo možno v tomto období zahrnout
25 % z dodatkového kapitálu. Celkový podíl Tier 1 tedy musel být minimálně 37,5

41

BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION. International convergence of capital
measurement and capital standards. [online]. červenec 1988. [cit. 2014-11-20]. dostupné z:
http://www.bis.org/publ/bcbs04a.pdf

20

% z dané výše kapitálového požadavku. Takto mohly banky pracovat až do konce
roku 1990.
Druhá část přechodného období byla vymezena od konce roku 1990 do
konce roku 1992, kdy již měla být primárně stanovená pravidla plněna bez výjimky.
V tomto období byl dle Basel I minimální kapitálový požadavek stanoven na úrovni
7,25 % celkových rizikově vážených aktiv. Poměr hlavního a dodatkového kapitálu
byl již stanoven přísněji - v rámci hlavního kapitálu bylo možné započítat již pouze
10 % dodatkového kapitálu. Celkově tedy hlavní kapitál musely banky držet v
minimální výši 3,26 % rizikově vážených aktiv. Celé přechodné období tedy
znamenalo pro banky možnost přizpůsobit se pravidlům daným Basel I postupně.

3.4. Efekt Basel I
Ačkoli Basel I je z velké části dokument s administrativně nastavenými
pravidly, které nemají téměř žádné ekonomické podklady, je nutné ho brát jako
velmi přínosný. Již samotný konsensus byl významným krokem k harmonizaci
pravidel pro regulaci bank. Vzhledem k tomu, že bankovnictví je jednou z
nejglobalizovanějších oblastí ekonomiky, postupné sbližování a sjednocování
pravidel se stalo nezbytností. Bohužel pozitivní posuny se objevují v širší míře až v
posledních letech, a možná i proto bylo bankovnictví tak výrazně ovlivněno
nedávnou krizí.
Pozitivně lze hodnotit především rozšíření pravidel Basel I napříč státy
celého světa. Jak píše Jurošková42, ke konci 90. let již tato pravidla implementovala
do svých národních řádů více než stovka států. Navíc aplikace těchto pravidel se
vztahovala nejen na mezinárodní instituce, ale i na další subjekty v oblasti
bankovnictví, takže efekt zamýšlený v původní dohodě tuto úpravu významně
přesáhl. Z mého pohledu tedy Basel I více než svým obsahem měl pozitivní dopad z
hlediska dalšího vývoje a připravil tak půdu pro další kroky, které byly zhmotněny
zejména v dokumentech Basel II a Basel III.
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Výše uvedené nedostatky v podobě zejména nepodloženého stanovení
kapitálového požadavku a rizikových vah jsou obecně známé. Jak uvádí Tarullo v
publikaci Peterson Institute, “…široce kritizovaný Basel I vedl k revizi procesu, který
nakonec přinesl nový pokročilý přístup přístup založený na interním ratingu rizik
použitý v Basel II .”43 Pokud bychom chtěli být hodně kritičtí, celý problém byl
vlastně odsunut o téměř dvě desetiletí, aby byl vyřešen způsobem, který v určité
modifikaci používaly samy banky již dlouhou dobu před vydáním Basel II. Proto je
poněkud absurdní, že regulace dle Basel I nebyla překonána daleko dříve. Zároveň
bychom si mohli položit otázku, zda by následky krize v letech 2008-09 byly tak
ničivé pro bankovní sektor a ekonomiku vůbec, pokud by metoda interního měření
rizika byla závazná již dříve. “Krize odhalila nedostatky Basel I, které byly v
minulosti více předpokládany než pozorovány. Současně však události roku 2007 a
2008 odhalily další otázky týkající se účinnosti režimu Basel II, která předchozí
dohodu nahradila.”44
Podstatná otázka při hodnocení Basel I, kterou se musíme zabývat, je, zda
zakotvené standardy banky začaly vůbec plnit. V tomto ohledu průzkumy prokázaly,
že jak v průběhu přechodného období, tak po definitivním časovém limitu, banky
téměř bez výjimek stanovená pravidla dodržovaly. Proto lze říci, že v tomto ohledu
jednotlivé země dokázaly zakotvené standardy úspěšně nejen implementovat do
svých právních řádů, ale také efektivně vynucovat. Dle Tarulla v zásadě studie
prokázaly, že s výjimkou japonských bank a americké Citicorp došlo k významnému
zlepšení úrovní kapitálu a zároveň ke snížení rizikovosti celkových aktiv bank.
Upozorňuje však na složitost dalších efektů, které ve skutečnosti dohoda přinesla.
Zásadní otázkou pro něj je, zda efekt spočívající ve zvýšení stability bankovnictví
nevznikl příliš na úkor efektivní alokace kapitálu. Optimální poměr mezi stabilitou
bankovnictví a alokace kapitálu však je velice obtížné nalézt. S tím spojená
neefektivita vyústí následně ve zvýšené náklady celé ekonomiky, což se pochopitelně
odrazí na hospodářském růstu a úrovni ekonomiky jako celku.
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Další problematickou záležitost, kterou Tarullo vyzdvihuje, je přetrvávající
uzavřenost a neochota národních dohledových orgánů a nemožnost tak objektivně
posoudit dopady a plnění pravidel zakotvených v Basel I. Dohledové orgány se často
při kontrolách příliš spoléhají na informace poskytované samotnými bankami a nijak
je neprověřují. Zároveň nejsou národní orgány příliš ochotny poskytnout součinnost
samotnému Basilejskému výboru. Absence spolehlivého monitorovacího procesu
představuje významný nedostatek Basel I. Díky tomu se z plnění pravidel stává
pouze formalismus, který se následně míjí s původně zamýšleným cílem. Zejména v
případě japonských bank pak v době bankovní krize nešlo už vůbec o řešení příčin
krachu některých bank, ale pouze o to “nějak se krizí protlouct”.45
Zmíněné nedostatky úpravy Basel I včetně nedostatečně vyřešeného
monitorování významně ovlivnily navazující dohodu Basel II. Bohužel se výrazně
propracovanější úpravu Basel II podařilo prosadit až velmi pozdě a navíc proces její
implementace byl pochopitelně také zdlouhavý. Jak uvidíme dále, Basel II přinesl
komplexní změny v regulaci kapitálové přiměřenosti a je výrazně pokrokovější.
Můžeme se pouze dohadovat, proč se celá problematika tolik zdržela a polemizovat,
zda by dopad krize minulých let na bankovní sektor byl tak katastrofální.

3.5. Dodatek Basel I k zahrnutí tržního rizika
Významným nedostatkem Basel I bylo zaměření pouze na jediný druh
rizika, a to riziko úvěrové. Po velmi dlouhé debatě došlo k přijetí dodatku46, který
integroval tržní riziko do úpravy Basel I, až v roce 1996. Z hlediska metodického
však šlo o významný průlom. Úprava totiž kromě standardní metody výpočtu rizika
spočívající v sumarizaci kapitálových požadavků všech jednotlivých pozic tržního
rizika umožňovala poprvé i přístup založený na bázi interních modelů měření rizika value at risk. Této metodě bude věnován prostor v další části této práce.
Aplikaci interních modelů však dodatek neumožňoval uplatnit bez omezení.
“Je nutno zdůraznit, že není jen na uvážení banky, kterou metodu zvolí. V případě
45
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interních modelů je třeba splnit stanovená kritéria, mezi něž patří zdravý systém
řízení rizik, pravidelné provádění stresových testů, existence nezávislé jednotky pro
kontrolu rizik stejně jako externí audit. Pokud jsou podmínky splněny, může udělit
regulátor povolení k používání interních modelů.”47

4. Basel II
Přestože nedostatky úpravy Basel I byly zjevné již po jejím zveřejnění,
kromě Dodatku zahrnujícímu tržní riziko nedošlo k její aktualizaci až do roku 1999.
V červnu toho roku48 byla zveřejněna konzultativní verze nové dohody o kapitálové
přiměřenosti, která měla nahradit Basel I. Dokument měl být připomínkován do
konce března 2000. Bohužel se však celý proces přijímání tohoto dokumentu a tím i
jeho implementace protáhla na extrémně dlouhou dobu. Dokument Basel II49 byl
přijat až v červnu roku 2004, tedy více než 4 roky po zveřejnění konzultativní verze.
Dále však došlo ještě k dalším změnám a definitivní verze, ze které vycházejí
evropské směrnice, byla schválena v červnu 2006. Implementace všech bodů Basel II
navíc trvala tak dlouho, že již paralelně vstupovaly v účinnost některé části Basel III.
Basel II, oficiálně pojmenovaný “International Convergence of Capital
Measurement and Capital Standards - A Revised Framework”, navazuje na Basel I s
cílem odstranit jeho nedostatky, a zároveň celou problematiku kapitálové
přiměřenosti upravit výrazně komplexněji a precizněji. Již na začátku dokumentu je
jasně řečeno, že Basel II má Basel I plně nahradit.
Z koncepčního hlediska byla zvolena třípilířová struktura celé úpravy Basel
II. První pilíř se věnuje minimálním kapitálovým požadavkům, druhý procesu
dohledu a třetí tržní disciplíně. Již z této koncepce je patrné, že se tvůrci konečně
snažili o úpravu, která by nebyla povrchní, vágní a nepraktická, a zároveň, aby se
vyvarovali chyb, které provázely Basel I.
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Oproti Basel I je úprava Basel II výrazně rozsáhlejší, každý pilíř je
rozpracován velmi podrobně a snaží se postihnout celou šíři dané problematiky.
Zejména oblast minimálních kapitálových požadavků je oproti Basel I upravena do
značných detailů se snahou zohlednit specifika různých druhů aktiv, což se odráží i v
tom, že minimální kapitálové požadavky tvoří dvě třetiny celého dokumentu.
Pokud se vrátíme k délce procesu tvorby, připomínkování a schvalování
Basel II, pětileté období vyústilo mj. ve skutečnost, že výsledný text se rozrostl
oproti původnímu návrhu z roku 1999 téměř pětinásobně. Pokud bychom srovnali
původní návrh se schváleným textem, lze tento nárůst hodnotit pozitivně. Zejména
úprava třetího pilíře - tržní disciplíny - vykazovala znaky podobných chyb jako Basel
I, tedy pouhých velmi obecných požadavků, které banky de facto plnily jen formálně
bez jakýchkoli efektů. Úprava stále zmiňuje, že má být aplikována na konsolidované
bázi pouze na mezinárodně aktivní banky. Toto ustanovení lze považovat za značný
handicap i přesto, že vzhledem k aktivitám většiny bank uniklo regulaci Basel II
pouze minimum z nich.
Evropská legislativa přejala úpravu Basel II svými směrnicemi, jež následně
členské státu transponovaly do národních právních řádů. Konkrétně jde o tyto
předpisy:

• směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června
2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu

• směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES ze dne 14. června
2006 o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí

• směrnice Komise 2007/18/ES ze dne 27. března 2007 měnící výše
uvedené směrnice v oblasti zahrnutí či vyloučení institucí z oblasti působnosti
směrnic a zacházení s expozicemi vůči mezinárodním rozvojovým bankám

4.1. První pilíř - Minimální kapitálové požadavky
Narozdíl od Basel I počítá nová úprava Basel II se zahrnutím nejen
úvěrového rizika, ale také rizika tržního (to bylo již dříve zahrnuto dodatkem Basel I)
a nově rizika operačního. Výpočet úvěrového rizika je možný stejně jako dříve na
základě standardizovaného přístupu, ale bankám je umožněno, aby používaly své
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interní modely výpočty rizika v daleko širším měřítku, než bylo umožněno dodatkem
Basel I. Pro sekuritizaci cenných papírů byla zvolena navíc samostatná rámcová
úprava výpočtu jejich rizika.
Klíčovým rizikem, který Basel II upravuje, zůstává úvěrové riziko, kdy
podrobná regulace možných způsobů výpočtu tvoří přes polovinu celého dokumentu.
Operačnímu riziku je dán pouhý zlomek prostoru.
Ačkoli Basel I je plně nahrazen tímto dokumentem, základní aspekty a
pravidla byla přejaty i do Basel II. Minimální kapitálový požadavek stále nesmí být
nižší než 8 %, a výše zmíněný Tier 1 nesmí být nižší než Tier 2. Stejně tak definice
složek kapitálu zůstává beze změn.

4.1.1.

Standardizovaná metoda
Standardizovaná metoda výpočtu úvěrového rizika upravená v Basel II

vychází z úpravy Basel I, kterou rozšiřuje především o zahrnutí externích ratingů.
Princip ale byl zachován v tom, že aktivům byla přidělována riziková váha podle
určitých znaků. škála však byla o něco členitější a zároveň byl vypuštěn rozdíl pro
aktiva ze zemí OECD a zemí mimo OECD. Nedostatky této metody však stále
nebyly zcela odstraněny. Jak však uvádí Dvořák 50 , Basel II zavádí i ve
standardizovaném přístupu posouzení rizika na základě individuální bonity dlužníka.
Jak uvádí Jurošková, při použití standardizované metody výpočtu rizika je
klíčová role ratingových agentur, posuzujících riziko jak jednotlivých podniků, tak
zemí. Jurošková považuje za nebezpečný konflikt zájmů těchto agentur, neboť
honoráře získávají právě od hodnocených společností. Toto nebezpečí dle mého
názoru není příliš vysoké, neboť ratingové agentury si nemohou absolutně dovolit
byť i náznak podezření z podhodnocování rizik souvisejících s hodnocenými
subjekty. Metodika je natolik transparentní a propracovaná, že pravděpodobnost
záměrných zkreslení není příliš velká. Lze také předpokládat, že ratingové agentury
nechtějí snižovat svou vážnost jakýmikoliv podezřeními. Přesto na nebezpečí o
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pochybnostech týkajících se věrohodnosti ratingových agentur reagovala Evropská
Unie přijetím nařízení, které reguluje jejich činnost.51

4.1.2.

Metoda interních ratingů
Tuto metodu lze považovat za klíčovou v rámci celé úpravy kapitálové

přiměřenosti. Konečně totiž dává možnost bance posuzovat rizika ze svých
jednotlivých úvěrových pozic relativně samostatně. Díky této možnosti dochází ke
sladění cílů regulátora a samotných bank. Banky totiž samy mají logicky zájem na
tom, aby monitorovaly a vyhodnocovaly rizika spojená s jejich podnikáním. Za tímto
účelem mají vypracovány vlastní modely risk managementu, které pak jsou
použitelné i pro regulátora, a zároveň daleko přesněji dokážou určit rizika oproti
klasickým standardizovaným přístupům. V těchto modelech také lze zohlednit
korelaci mezi jednotlivými aktivy, a díky tomu snížit kapitálové požadavky, aniž by
se reálné ohrožení platební schopnosti banky zvýšilo. Proto lze považovat tuto cestu
za velmi vhodnou. Oproti standardizované metodě také nedochází ke skokovým
změnám kapitálového požadavku v případě změny rizikové váhy. Metoda interních
ratingů je tedy výrazně citlivější k riziku52 a tím pádem ho i přesněji dokáže vyjádřit,
jak vyplývá z výše uvedeného.
Metoda je založena na konceptu tzv. očekávaných a tzv. neočekávaných
ztrát53. Očekávané ztráty jsou ty, které lze statisticky predikovat a vytvářet k nim
rezervy. Naproti tomu neočekávané ztráty predikovat příliš nelze, a právě k těmto
neočekávaným ztrátám je nutné, aby banka vyčlenila kapitál k jejich pokrtí na
základě rizikových výpočtů. Zjednodušeně řečeno, banka musí při výpočtu rizika
zahrnout jednak pravděpodobnost defaultu protistrany, množství aktiv podléhající
tomuto defaultu, možné maximální ztráty při defaultu a také dobu splatnosti. Popis
celé metody je značně technický a pro účely této práce lze pouze odkázat jednak na
samotný dokument Basel II a dále na odborné publikace (např. Glantz a Mun54).
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Zásadní podmínkou použití interních modelů je povolení ze strany regulátoru. Ten
povolení uděluje až po prověření, zda banka splňuje poměrně přísná kritéria
stanovená Basel II.
Přes nesporné přednosti IRB nelze přeceňovat jejich výsledky. Jak se totiž
ukázalo v průběhu finanční krize, některé modely vytvořené na bázi interního ratingu
nedokázaly objektivně kvantifikovat riziko. Jarrow upozorňuje, že IRB pravidlo
definované Basilejským výborem je pouhým hrubým odhadem skutečné potřeby
minimálního kapitálu ke krytí úvěrových rizik.55
Podobně lze hovořit i v případě osvědčené metody value at risk (VaR),
preferované pro kalkulaci tržního rizika, která některá rizika značně podcenila.
Potvrdila se totiž kritika některých odborníků, kteří tuto metodu odmítají. Podstata
VaR spočívá v tom, že tento ukazatel udává odhad nejvyšší potenciální ztráty z
daného portfolia finančních nástrojů. Zjednodušeně řečeno jde o statistický odhad
nejvyšší hrozící ztráty s určitou stanovenou pravděpodobností. “Statisticky jde o
jednostranný kvantil (např. 99 nebo 95 %) z rozdělení zisků a ztrát drženého
portfolia v průběhu určité doby (např. 1 nebo 10 dnů) stanovený na základě
relevantního minulého období (např. 1 roku).”56 VaR vychází z tzv. normálního
rozdělení,

které

extrémním

hodnotám

přisuzuje

poměrně

nízkou

míru

pravděpodobnosti. Reálně by však nemělo být používáno normální rozdělení, ale
upravené tak, aby extrémy odrážely zvýšené riziko, na což upozorňuje např. Benoit
Mandelbrot57. Dále kritici VaR poukazují, že čím je vstupní údaj staršího data, tím v
celém souboru klesá jeho váha, starší “události” tedy mají menší vliv na výslednou
hodnotu až po určité době vůbec nejsou do souboru zahrnuty a ve výsledné rizikové
váze se neobjeví. Realita však s takovými předpoklady nemá počítat. Další analýza
by vyžadovala spíše technické vysvětlení, což není cílem této práce. Spokojíme se
tedy s dílčí kritikou metody VaR, která však je i v odborných kruzích přes své
nedostatky hojně využívána. Přes výše řečené se také můžeme spokojit s výsledky,
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které tato metoda poskytuje a stále je využívána i v rámci plnění pravidel Basel II,
respektive Basel III.
Jurošková 58 připomíná výtky mnoha odborníků, které upozorňují na
nebezpečí vyplývající z interních ratingů. Jde zejména o komplikovanost některých
těchto modelů, která vede k tomu, že regulátoři nejsou schopni ověřovat správnost a
adekvátnost využívání těchto modelů. Banky díky tomu mohou tyto modely
zneužívat a drží menší množství kapitálu, než povolují regulatorní pravidla. Tomuto
problému má zamezit jednak obligatorní schválení používaného modelu ze strany
regulátora, a jednak zavedení tzv. leverage ratio, které přinesl bohužel až Basel III.

4.1.3.

Sekuritizace aktiv
Instrumenty finančního trhu prošly v 90. letech výrazným rozvojem směrem

k sekuritizaci aktiv. Z původního účelu se však tyto cenné papíry staly naopak
významným rizikovým faktorem, který však zůstal z velké části skrytý a nikdo
nedokázal riziko těchto instrumentů dostatečně předvídat. Jedná se zejména o tzv.
Special purpose vehicles (dále jen „SPV“)59, o kterých pojednává část této práce
věnovaná corporate governance. Zde postačí zmínit, že SPV sloužily k tranšování
aktiv, tedy jejich rozdělování do menších částí lišících se rizikem a výnosem.
Rizikové tranše pak banky posilovaly úvěrovým posílením pomocí derivátů za
účelem vyššího ratingu. Díky tomu banky nesly značné riziko z těchto derivátů,
protože se však jedná o podrozvahové položky, zůstal význam tohoto rizika ve
většině případů skryt a banky k němu nebyly povinny držet kapitál.
Basel II úvěrové riziko vyplývající z tohoto způsobu sekuritizace snižuje
zjednodušeně řečeno tím, že banky jsou povinny dodržovat kapitálovou povinnost,
pokud jsou v daném sekuritizovaném aktivu stále angažovány.
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kapitálových požadavků ve vztahu k takovým podrozvahovým položkám je zcela
klíčová. Finanční krize, která vypukla prakticky paralelně s tím, jak vstupovala
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pravidla dokumentu Basel II v účinnost, ukázala, že právě sekuritizace aktiv, resp.
absence kapitálu k jejich krytí z velké části způsobily tak katastrofální důsledky pro
celosvětovou ekonomiku.

4.1.4.

Operační riziko
Basel II přináší nový rozměr v chápání rizika z hlediska regulatorních

požadavků. Operační riziko totiž poprvé zahrnuje do stanovení kapitálových
požadavků. Dokument umožňuje tři způsoby výpočtu kapitálového požadavku pro
kapitálové riziko. Základní metoda požaduje fixní kapitálový požadavek ve výši 15
% z trojnásobku průměrného ročního hrubého příjmu banky za poslední tři roky.
Tento výpočet se hodí pro menší banky s relativně jednoduchými operacemi. Druhou
možnost představuje standardizovaná metoda, která vychází z toho, že různé operace
v rámci banky jsou spojeny s různou mírou rizika. Standardizovaná metoda rozděluje
aktivity banky do tzv. business lines, přičemž pro každou tuto skupinu aktivit
vypočítá samostatně kapitálový požadavek stejným způsobem jako u základní
metody. Celkový kapitálový požadavek je pak sumací požadavků jednotlivých
business lines. Nutno podotknout, že riziková míra stanovená pro jednotlivé business
lines nabývají hodnot 12 %, 15 % a 18 %. Proto se použití tohoto způsobu stanovení
kapitálového požadavku k operačnímu riziku nevyplatí některým bankám, které se
např. zaměřují na obchodování s cennými papíry. Třetí možnost představují podobně
jako u rizika úvěrového interní modely, které opět podléhají schválení ze strany
regulátora.
Otázka operačního rizika dlouhou dobu zůstávala stranou zájmu regulátorů,
a to pro svou obtížnou uchopitelnost a kvantifikaci. Tento typ rizika však zvláště u
velkých bankovních institucí představuje jedno z největších nebezpečí pro jejich
hospodaření a stabilitu. Podcenění operačního rizika častokrát vedlo ke krachu
bank61. Proto se i Basilejský výbor v návaznosti na vypracování Basel II zaměřil
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právě také na problematiku operačního rizika a věnuje se této oblasti intenzivně od
roku 2000.

4.2. Druhý pilíř - Proces dohledu
Nová koncepce oproti Basel I přinesla konečně komplexní pohled i na
opačnou stranu regulace, tedy úlohu regulátora, resp. dohledového orgánu státu.
Úloha státu v oblasti regulace bank a v jejich dohledu by se dle Basel II neměla
omezit na jakousi pasivní roli, ale stát by pomocí svých orgánů měl aktivně působit s
cílem zabezpečit stabilní fungování celého bankovního sektoru.
Úprava stojí na čtyřech principech:

• “Banka musí mít vytvořený proces pro hodnocení své celkové kapitálové
přiměřenosti ve vztahu k rizikovému profilu a strategii pro udržování své
kapitálové úrovně.

• Regulátor by měl přezkoumávat a vyhodnocovat vnitřní hodnocení a
strategii

kapitálové

přiměřenosti

banky,

rovněž

její

schopnost

monitorovat a zajišťovat soulad s hodnotou tohoto ukazatele stanovenou
regulátorem. Regulátor by měl učinit odpovídající opatření, pokud není
spokojen s výsledky tohoto procesu.

• Regulátor by měl očekávat od bank, že budou udržovat kapitálovou
přiměřenost nad minimálně regulátorem stanovenou úrovní a měl by mít
schopnost požadovat, aby banka zvýšila kapitálovou přiměřenost nad tuto
úroveň.

• Regulátor by se měl snažit zasahovat preventivně, aby zabránil poklesu
kapitálu pod minimální úroveň požadovanou vzhledem k rizikovým
charakteristikám konkrétní banky a měl by požadovat okamžitá nápravná
opatření, jestliže kapitál není udržován nebo obnoven.”62
Z výše uvedeného vyplývá, že druhý pilíř ukládá povinnosti oběma stranám,
tedy jak bankám, tak regulátorovi. Zároveň významně rozšiřuje požadavky
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zakotvené v prvním pilíři. S ohledem na specifika konkrétní banky je možné ji uložit
povinnost držet větší množství kapitálu než stanoví výpočet podle prvního pilíře.
Jurošková hovoří o posunu ve směru optimální úrovně kapitálu oproti minimální
úrovni vyjádřené prvním pilířem. S termínem “optimální úroveň” si dovoluji
polemizovat. Dle mého názoru jde nikoli o optimální úroveň, ale stále o minimální
úroveň kapitálu zohledňující specifika konkrétní banky, která explicitně neupravuje
první pilíř. V daném případě tedy jde o stanovení minimálních kapitálových
požadavků odpovídajících rizikům spojených s danou bankou.
Proces dohledu tvoří neméně důležitou část dokumentu Basel II, neboť
upravuje roli regulátora v kontrole plnění obligatorních požadavků stanovených
prvním pilířem. Stanovení rigidních pravidel pochopitelně samo o sobě nestačí, a je
nutné zajistit jejich bezchybné plnění ze strany povinných subjektů. Možnost
využívat interní modely kalkulace minimálních kapitálových požadavků přinesla
výrazně zvýšené nároky pro regulátora. Složitost těchto modelů nutí regulátora
pečlivě zkoumat, zda daný model splňuje všechny nároky a zda dokáže správně
zobrazit a vyčíslit rizikovou pozici banky, a to za účelem rozhodnout, zda vůbec
daný model schválit pro používání bankou. Tímto krokem však pro regulátora v
podstatě jeho role teprve začíná. Dále regulátor musí neustále vyhodnocovat, zda
banka schválené modely využívá adekvátním způsobem a stanovené kapitálové
požadavky odpovídají rizikovému profilu, a především, zda banka skutečně dané
minimální množství kapitálu drží. Jak bylo výše zmíněno, regulátor je dále oprávněn
po zohlednění konkrétních okolností požadovat po bance navýšení kapitálu nad
minimálně stanovenou úroveň.
Úprava druhého pilíře vyžaduje ke svému efektivnímu fungování velmi
přesnou a podrobnou zákonnou úpravu. Vymezení pravomocí regulátora, resp.
dohledového orgánu, tvoří jádro tohoto pilíře, které však pochopitelně není upraveno
přímo v Basel II, ale závisí na legislativní úpravě jednotlivých států. Bez kvalitního
institucionálního zakotvení není možné celý Basel II efektivně implementovat a
vymáhat plnění jeho požadavků.
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4.3. Třetí pilíř - Tržní disciplína
Oblast tržní disciplíny velmi úzce propojuje úpravu řady Basel s druhou
oblastí analyzovanou v této práci - corporate governance. Basel II se v tomto pilíři
soustředí na povinnost banky zveřejňovat dostatečné množství informací o sobě a
svých aktivitách a s tím související transparentnost.
S ohledem na podstatu Basel II se úprava tržní disciplíny věnuje
zveřejňování informací týkajících se kapitálové struktury, přiměřenosti a riziku. Tyto
informace externím uživatelům umožní zhodnotit si komplexní profil banky a tím i
rizika spojená s případnou investicí, uložením prostředků a využíváním dalších
služeb. Banky daná pravidla motivují, aby permanentně udržovaly kapitálové
požadavky a rizika související s jejich činností na takové úrovni, aby jejich celkový
profil byl pro klienty příznivý. Cílem třetího pilíře tedy je podpořit úsilí o adekvátní
kapitálovou přiměřenost.
Periodicita zveřejňování informací podle Basel II je v zásadě požadována
minimálně v půlroční frekvenci s tím, že velké mezinárodně činné banky a jejich
pobočky mají informace zveřejňovat čtvrtletně. Definice těchto velkých bank však
chybí, což vnáší do úpravy značnou nejistotu. Navíc se nabízí otázka, zda by
frekvence zveřejňování neměla být ještě vyšší. Banky interně tak jako tak dané
informace zpracovávají a vytvářejí vnitřní reporty obvykle na měsíční bázi. Proto by
bylo vhodné tyto informace alespoň v dílčí podobě zveřejňovat častěji než pololetně.
Pravidla zveřejňování informací, konkrétně účetnictví, výročních zpráv
apod., kromě Basilejského výboru upravují zejména účetní standardy, a to jak na
mezinárodní, tak na národní úrovni. Proto je nezbytná konstruktivní spolupráce s IAS
Committee, resp. jejím nástupcem IAS Board, o níž se práce zmiňuje již
v předchozím textu.
Rozsah požadovaných informací Basel II rozpracoval formou tabulek
vztahujících se k jednotlivým oblastem, zvláště pak jednotlivým rizikům, a podrobně
tak navazuje na první pilíř.
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4.4. Efekty a nedostatky Basel II
Oproti původní úpravě kapitálové přiměřenosti Basel II bezpochyby
znamenal přelomový posun. Prakticky byl opuštěn koncept “administrativně”
stanovených kapitálových požadavků a dokument se celkově snažil o co
nejobjektivnější vyjádření míry rizika a nastavení adekvátních úrovní kapitálu k jeho
krytí. Mnoho autorů63 však již od jeho vydání upozorňuje na dva zásadní negativní
efekty, které nová úprava přinesla. Nejvážnějším nedostatkem, který se následně
snaží odstranit Basel III, je procyklické působení prvního pilíře. Nastavení
kapitálových požadavků totiž může výrazně přispět ke kolísání celé ekonomiky, tedy
zesílení na jedné straně ekonomického růstu, ale především na straně druhé
prohloubení případné krize. V době ekonomické konjunktury roste motivace bank
poskytovat úvěry a motivace k dalším investičním aktivitám. Důvodem je
podceňování rizik jak bankami, tak ratingovými agenturami v době růstu. V
návaznosti na nižší scoring rizika banky nejsou nuceny držet takové množství
kapitálu. Ačkoli banky obvykle nedrží jen závazné minimální množství kapitálu a
nechávají si určitý polštář pro případnou krizi, výzkumy prokazují64, že Basel II
skutečně působí značně procyklicky. Kapitálová rezerva v důsledku podcenění rizika
nestačí k pokrytí ztrát v době krize a banka se následně snadno dostane do platební
neschopnosti. Vzhledem k úzké vazbě na další sektory ekonomiky může úprava
Basel II zamýšlená jako ochrana před krizí naopak důsledky krize ještě prohloubit.
Někteří autoři65 dokonce vyjádřili myšlenku, že Basel II skutečně přispěl k průběhu
hospodářské krize probíhající od roku 2007. Tento vlvi se však nepodařilo prokázat i
vzhledem k tomu, kdy byla daná pravidla vydána, a kdy vstoupila v plnou účinnost.
Kromě

procyklického

efektu

je
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problematický efekt. Basel II měl působit narušení konkurence66 mezi bankami, které
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používaly tzv. A-IRB přístup, tedy “rozšířený” IRB, a bankami které tuto rozšířenou
metodu nepoužívaly. Jádro problému spočívá v tom, jak jsou rizika hodnocena v
rámci standardizované metody, a jak interním ratingem. Druhá metoda totiž
umožňuje díky komplikovanějšímu (a přesnějšímu) výpočtu rizikové pozice snížit
kapitálový požadavek vztahující se k danému aktivu oproti požadavku podle
standardizované metody. Menší lokální banky, které se rozhodly nadále využívat
pouze standardizovanou metodu tak čelí jednoznačné konkurenční nevýhodě, neboť
u totožného aktiva jsou nuceny držet větší množství kapitálu než velké globální
banky. Konkurenční diference mezi tzv. “A-IRB” a “non-A-IRB” bankami z pohledu
nebezpečí pro celou ekonomiku spočívá především v tom, že se “non-A-IRB” banky
stávají předmětem převzetí velkými bankami, které v nich vidí potenciál, pokud by v
nich implementoval přístup interních ratingů (a tedy možné snížení jejich
kapitálových požadavků), a hlavně také v tom, že “non-A-IRB” mají tendenci
podstupovat větší rizika s cílem zachovat si zisky v porovnání s obdobím před
účinností Basel II.
Teze o signifikantním narušení konkurence se nepodařilo dostatečně
prokázat. Příkladem může být studie, která simulovala vliv Basel na určení
kapitálových požadavků z pohledů obou skupin bank na úvěrovém trhu malých a
středních podniků v USA z února 2004.67
Nutno však konstatovat, že tento efekt sám o sobě nemůže být argumentem
proti smyslu celé úpravy Basel II. Těžiště úpravy stojí na tom, že kapitálové
požadavky jsou nastaveny tak, aby kryly dostatečně rizika vyplývající z činnosti
banky, což by interní rating měl objektivně zajistit. Rozdíl oproti standardizovanému
přístupu nemá stát na tom, že kapitálový požadavek je nižší, ale výpočet rizika
vychází z přesnějších vstupních hodnot a lépe tedy odráží skutečnost. Výsledky efekt
spočívající v nižším kapitálovém požadavku pak je pouze důsledkem přístupu, nikoli
jeho cílem. Handicap menších bank používajících výpočet kapitálového požadavku
standardizovanou metodou je třeba vnímat spíše jako nutné zlo, které se navíc ve
větší míře nepodařilo prokázat.
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Dokument Basel II výrazným způsobem změnil způsob přístupu ke
stanovení minimálních kapitálových požadavků a umožnil bankám daleko více
využívat vlastních způsobů jejich kalkulace. Přes prokazatelné nedostatky tato
úprava pozitivně ovlivnila celý bankovní sektor, a to i přes nemalé náklady, které
musely jak banky, tak státní orgány investovat v souvislosti s danými pravidly.
Tarullo sice nešetří kritikou Baselu II, přesto však upřednostňuje v něm upravený
přístup na bázi interních ratingů a považuje standardizovanou metodu za
překonanou.68 Doporučuje však několik úprav, které se následně objevují v rámci
Basel III.
Basel II lze vytknout kromě zmíněného procyklického efektu zejména
nedostatečnou úpravu druhého pilíře - proces dohledu. Druhý pilíř Basel II se svým
charakterem poněkud vymyká ostatním dvěma pilířům, spíše se podobá úpravě zásad
corporate governance, jak ukáže další část této práce. Jedná se totiž o pouhý souhrn
doporučení, které jednotlivé státy mají rozpracovat v rámci vlastní legislativy.
Vzhledem ke globálnímu charakteru bankovnictví by bylo vhodné opustit koncept
pouhých obecných doporučení a nastavit jednotná pravidla dohledu a povinnosti
regulátorům, resp. dohledovým orgánům. Za zvážení by stálo i možné stanovení
jednotných sankčních pravidel, alespoň formou určité rámcové úpravy, tak aby došlo
k co největšímu přiblížení právních řádů v oblasti bankovnictví. Kapitola věnovaná
corporate governance však dále ukáže, že ambice Basilejského výboru stále nesahají
směrem ke sjednocování pravidel, ale naopak stále zdůrazňují respektování právních
a institucionálních rozdílů jednotlivých jurisdikcí.
Časový rámec pro implementaci pravidel Basel II nebyl na rozdíl od Basel I
závazně stanoven. Tím pádem se proces v různých zemích zásadně lišil, podobně
jako podoba zákonné úpravy v jednotlivých jurisdikcích. Pro Českou republiku je
zásadní proces implementace v EU, který vychází z výše uvedených směrnic. Na
jejich základě došlo k vydání zákona č. 120/2007 Sb.69, a především Česká národní
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banka vydala Vyhlášku ČNB č. 123/2007 Sb. (zrušena k 5. 3. 2014). Podle této
vyhlášky se banky musely přizpůsobit pravidlům Basel II od počátku roku 2008.
Ačkoli doba mezi účinností vyhlášky a termínem, od kdy měly banky pravidla
splňovat, se jeví jako extrémně krátká vzhledem k celkové náročnosti transformace,
pro většinu bank potíže neznamenala. Český bankovní trh je z velké části ovládán
nadnárodními skupinami, které se na implementaci pravidel Basel II připravovaly
pochopitelně již několik let a některé banky se navíc podílely na přípravě samotné
vyhlášky ČNB. Proto lze konstatovat, že implementace Basel II v českém bankovním
sektoru proběhla poměrně hladce. Naopak v jiných zemích světa celý proces
definitivně skončil až letos70.

5. Basel III
Další vývoj úpravy kapitálové přiměřenosti pochopitelně ovlivnila
hospodářská krize. Basel III pak představuje reakci na její příčiny i důsledky a jeho
definitivní verze byla publikována v prosinci 201071.
Oblasti úpravy Basel III shrnul ve své prezentaci viceguvernér ČNB
Vladimír Tomšík72. Kromě kapitálové přiměřenosti, jež zůstává jádrem zájmu, řeší
Basel III problematiku procykličnosti, která se ukázala jako největší slabinou
předchozího dokumentu, a dále snižuje závislost bank na externím ratingu rizika, a
také významně posiluje oblast likviditního rizika. Zásadní částí je pak úprava
pákového poměru (leverage ratio)73.
Časový rámec implementace je rozvržen tak, že se pravidla postupně
zavádějí ve vlnách od roku 2013. Pravidla likvidity, která kromě hlavního
papíry a na instituce elektronických peněz, In Sbírka zákonů, Česká republika. 2007, částka 44, s.
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dokumentu Basel III doplňují ještě další doprovodné dokumenty zejména technické
povahy, mají být definitivně plněna v průběhu letošního roku, pákový poměr
nejpozději roku 2018 a konečně kapitálové požadavky včetně bezpečnostního
proticyklického polštáře nejpozději roku 2019.
Cílem Basel III je nejen reagovat na proběhlou krizi, ale především dalším
možným krizím předcházet, resp. snížit jejich pravděpodobnost a vážnost74. Od
předešlé úpravy se liší svou koncepcí, komplexností a nahrazení pouhých doporučení
tvrdými pravidly. Navazuje však úzce na Basel II, rozvíjí ho a zároveň ty části Basel
II, které nejsou v rozporu s Basel III zůstávají dále v platnosti. Stejně tak zůstává
zachována třípilířová soustava.

5.1. Minimální kapitálové požadavky
První pilíř, tedy úprava minimálních kapitálových požadavků, doznal oproti
Basel II zásadních změn75. Dochází ke zpřesnění definic jednotlivých částí kapitálu s
cílem posílit vlastní kapitál jako hlavní zdroj financování a krytí rizik. Právě vlastní
kapitál by totiž měl posílit pozici banky proti potenciálním rizikům.
Zároveň dochází ke zvýšení minimálních kapitálových požadavků
jednotlivých částí kapitálu. Vlastní kapitál musí banka držet v minimální výši 4,5 %
rizikově vážených aktiv (z dosavadních 2 %), celková výše kapitálu označovaného
jako Tier 1 činí nejméně 6 % rizikově vážených aktiv. Celkový základní kapitálový
požadavek zůstává na úrovni 8 %.76 Snižuje se tedy poměrně zásadním způsobem
podíl Tier 2 na celkové minimální úrovni kapitálu. Zároveň je úplně vypuštěn tzv.
Tier 3, kterým bylo umožněno krýt tržní rizika, a podle Basel III tedy nemůže být ke
krytí rizik vůbec využit.
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Basel III dále počítá s postupným navyšováním kapitálového požadavku v
období mezi lety 2016-2019, kdy cílový kapitálový požadavek má dosahovat výše
10,5 %.77 Zvýšení o 2,5 % představuje tzv. kapitálový konzervační polštář sloužící
ke krytí ztrát v období ekonomických problémů. Aby banky dostaly prostor pro
přípravu opatření souvisejících se zvýšením kapitálového požadavku, jeho zavádění
bude velmi postupné, a to vždy o 0,625 % ročně. V tomto ohledu sice úprava značně
zpřísňuje původní požadavky a zcela nepochybně přispěje ke zlepšení odolnosti bank
vůči finančním potížím, a tím pádem zabrání i přenesení problémů do dalších částí
ekonomiky, na druhou stranu závazné termíny pro splnění daných pravidel jsou
značně benevolentní. Banky mají období dlouhé více než 8 let od zveřejnění
dokumentu k tomu, aby se přizpůsobily těmto pravidlům. Basel III nově výslovně
uvádí sankce za porušení povinnosti držet kapitál na úrovni nižší než odpovídá
zmíněnému polštáři. Regulátor v takovém případě může omezit výplatu dividend a
bonusů78.
Kromě základního kapitálového požadavku a konzervačního polštáře se
nově zavádí ještě další doplněk - proticyklický polštář. Jeho zavedením Basilejský
výbor reaguje na nejvíce vytýkaný nedostatek předchozí úpravy, tedy procykličnost.
Nejedná se však o úplně nový koncept. Už Basel II totiž v rámci druhého pilíře
umožňoval regulátorovi, aby konkrétní bance uložil navýšit její kapitálový
požadavek, který by zohlednil možná zvýšená rizika související s její činností.
Dřívější úprava však byla velice obecná a navýšení kapitálu se týkalo pouze
konkrétní banky. Basel III naopak dává regulátorovi možnost podle jeho uvážení,
zejména dojde-li k prudkému růstu poskytovaných úvěrů, zvýšit kapitálový
požadavek v celém bankovním sektoru zavedením proticyklického polštáře ve výši
až 2,5 %. Regulátorovi také dále zůstává možnost nařídit zvýšení kapitálového
požadavku jednotlivým bankám.
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5.2. Leverage ratio (pákový poměr)
Zcela nový nástroj v podobě pákového poměru 79 přináší doplněk ke
kapitálové přiměřenosti. Vychází z jedné z příčin krize, tedy z nadměrného růstu
aktiv bank, a to jak rozvahových, tak podrozvahových, který vedl k nadměrnému
poměru aktiv vůči kapitálu.
Zavedením leverage ratio si Basel III klade za cíl omezit růst pákového
efektu, respektive zabránit růstu zejména podrozvahových aktiv v době
ekonomického boomu, kdy dochází k podceňování rizik. Pokud by totiž banka držela
kapitál pouze na základě výpočtu minimálního kapitálového požadavku, s poklesem
kalkulované míry rizika by se pochopitelně zvyšoval i pákový poměr.
Princip leverage ratio spočívá v tom, že je vypočítán poměr (Tier 1/Celková
suma aktiv). Ve jmenovateli jsou zahrnuta jak aktiva z rozvahy, tak podrozvahová
aktiva80. Rozvahová aktiva nejsou nijak upravována pomocí rizikových vah narozdíl
od výpočtu kapitálového požadavku. U podrozvahových aktiv je situace o něco
složitější, sice nejsou rizikově vážená, ale dochází k jejich úpravě podle mechanismu
zmíněném v jednom z doplňujících dokumentů k Basel III81. Výsledný poměr nesmí
být nižší než 3 % a představuje tak pojistku proti nadměrnému růstu úvěrů,
termínových kontraktů a dalších aktiv.
Závazná pravidla se v případě leverage ratio značně liší mezi úpravou v
USA a evropskou úpravou. FED zakotvil přísnější pravidla pro systémově významné
finanční instituce, kdy leverage ratio v jejich případě činí 6 %, a pro jejich
holdingové vlastníky 5 %82. Tento požadavek se dotýká 8 nejvýznamnějších institucí
v USA a zámořský regulátor se tak snaží ochránit nejvýznamnější bankovní instituce
před pádem a tím pádem katastrofálními následky pro celou ekonomiku.
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Podobně jako u dalších částí Basel III je nutné poznamenat, že v současné
době probíhá druhá část monitorovací fáze leverage ratio, ve které mají banky
povinnost pravidelně čtvrtletně zveřejňovat hodnotu tohoto ukazatele, ale stanovený
požadavek 3 % není závazný. Na základě výsledků monitorování má v roce 2017
dojít k finálním úpravám celého konceptu leverage ratio a závaznost pravidel se
očekává od počátku roku 201883.

5.3. Likvidita
Pravidla likvidity představují zcela novou oblast úpravy v rámci dokumentů
řady Basel. Přestože se problémy s likviditou v bankovním sektoru Basilejský výbor
zabývá již od roku 1992, intenzivnější práce na vytváření doporučení a pravidel lze
pozorovat až cca od roku 2006, a dále v rámci právě Basel III. Tento dokument
obsahuje pravidla ze dvou okruhů týkajících se likvidity84 - ukazatel krytí likviditou
(LCR) a ukazatel čistého stabilního financování (NSFR)85.

5.3.1.

Liquidity coverage ratio
Ukazatel krytí likviditou byl navržen jako nástroj pro řešení krátkodobých

problémů bank. Často totiž vznikají situace, a to se týká de facto všech
podnikatelských subjektů, kdy i velice krátkodobý nedostatek finančních prostředků
nebo alespoň rychle zpeněžitelných aktiv vede k platební neschopnosti bank, která
může vést až k jejímu krachu. Příčinou bankrotu pak není vysoký podíl dluhu, ale
“pouze” nedostatek peněžních prostředků. Tento problém jsme mohli sledovat ve
větší míře také v průběhu poslední krize, a tak na něj Basel III reaguje následujícím
způsobem, podle nějž by měla banka být schopna přečkat 30denní stresovou situaci.

83
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Pravidla likvidity Basel III požadují, aby hodnota poměru 86 vysoce
likvidních aktiv k čistým peněžním výdajům banky za 30 dní byla alespoň rovna 1,
spíše vyšší. Laicky řečeno banka musí držet takovou zásobu peněžních prostředků a
dalších vysoce likvidních aktiv v takové výši, aby pokryly potřebu výdajů banky na
nejméně 30 následujících dní. Zároveň je třeba upozornit na jmenovatel daného
vzorce. Jelikož se jedná o čisté výdaje (tedy záporné cash flow), při jeho výpočtu je
nutné dbát na časový nesoulad všech příjmů a výdajů. Tento nesoulad by mohl dále
ohrozit platební schopnost banky i při odpovídající výši LCR. Při plánování příjmů a
výdajů a následně požadavku na likvidní aktiva toto je třeba mít na paměti.
Zástupci American Securitization Forum koncept LCR v roce 2010 zásadně
kritizovali a poukazovali na katastrofální vliv tohoto pravidla na trh krátkodobých
finančních nástrojů87. Ke kritice se připojili i odborníci z dalších zemí, přesto však
byl koncept schválen.
Kategorie88 vysoce likvidních aktiv, která lze započítat do stanovené sumy,
jsou rozděleny do dvou skupin - likvidnější Úroveň 1 lze použít bez omezení, méně
likvidní Úroveň 2 může tvořit maximálně 40 % celkové sumy. Relevantní aktiva
jsou do těchto skupin rozdělena takto:
I.

Úroveň 1
I.A. Hotovost
I.B. Rezervy u centrálních bank ve výši, kterou lze v případě ohrožení
čerpány
I.C. Obchodovatelné cenné papíry reprezentující pohledávky za
centrálními bankami, BIS, IMF, a dalšími mnohostrannými
bankami pro rozvoj nebo těmito institucemi zajštěné s přiřazenou
váhou rizika 0 % dle standardizovaného přístupu Basel II89
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(Stock of high-quality liquid assets/Total net cash outflows over the next 30 calendar days) ≥ 1
AMERICAN SECURITIZATION FORUM. Re: Consultative Documents—International
Framework for Liquidity Risk Measurement, Standards and Monitoring; and—Strengthening the
Resilience of the Banking Sector. [online]. 16. dubna 2010 [cit. 2015-04-01]. dostupné z:
http://www.bis.org/publ/bcbs165/americansecurit.pdf
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BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION. Basel III: International framework for
liquidity risk measurement, standards and monitoring. [online]. leden 2014. [cit. 2015-03-30].
dostupné z: http://www.bis.org/publ/bcbs188.pdf
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pouze při splnění dalších požadavků
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II. Úroveň 2
I.A. Obchodovatelné cenné papíry reprezentující pohledávky za
centrálními bankami, BIS, IMF, a dalšími mnohostrannými
bankami pro rozvoj nebo těmito institucemi zajštěné s přiřazenou
váhou rizika 20 % dle standardizovaného přístupu Basel II90
I.B. Podnikové nebo kryté dluhopisy s ratingem alespoň AA-91
Kategorizace vysoce likvidních aktiv není zcela přesně vymezena, zcela
jistě lze u mnoha aktiv spekulovat, zda splňují podmínky pro to, aby mohli být
použity ke krytí likviditního rizika. Jejich rozdělení do dvou skupin a omezení podílu
skupiny Úrovně 2 by mělo být dostatečnou pojistkou pro to, aby nástroj LCR
splňovat svou funkci.
V případě LCR časový rámec92 předpokládá zavádění pravidel rychlejší než
v případě leverage ratio. Monitorovací fáze skončila k počátku letošního roku, a nyní
platí přechodné pravidlo, kdy banky musí držet alespoň 60 % výše uvedeného
požadavku krytí výdajů. Každý další rok se minimální výše zvyšuje o 10 p.b. a od
roku 2019 má být plně závazný výše uvedený požadavek 100% krytí 30denních
výdajů.

5.3.2.

Net stable funding ratio
Zatímco LCR svou podstatou představuje ochranu před krátkodobými šoky,

NSFR je zaměřen na dlouhodobý horizont93. Požadavek tohoto ukazatele spočívá v
tom, že banka má zajistit, aby financovala svá aktiva dostatečným množstvím
stabilních zdrojů. Poměr dostupných zdrojů stabilního financování k požadovaným
zdrojům stabilního financování 94 musí být vyšší než 100 %95, a to v horizontu

90

pouze při splnění dalších požadavků
pouze při splnění dalších požadavků
92
EUBANKS, W. Status of the Basel III Capital Adequacy Accord. Darby : DIANE Publishing, 2010.
ISBN 9781437943481
93
JUROŠKOVÁ, L. Bankovní regulace a dohled. Praha : Auditorium, 2012. ISBN 9788087284261.
str. 78
94
(Available amount of stable funding/Required amount of stable funding) ≥ 1
95
TOMŠÍK, V. Změny v regulaci bankovního sektoru. In: Konference „Rozvoj a inovace finančních
produktů“ Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické Praha, 28. leden 2015. [online]. [cit.
2015-04-02]. dostupné z:
91
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jednoho roku. Z ekonomického hlediska se nejedná o nic jiného než jedno z
doporučení pro financování jakéhokoli podniku, známé pod označením zlaté pravidlo
financování 96 . Toto pravidlo říká, že dlouhodobá aktiva mají být financována
dlouhodobými zdroji, resp. je nutné sladit časový horizont aktiv a zdrojů financování
těchto aktiv.
“Ukazatel NSFR je sestaven tak, tak aby zajistil, že dlouhodobá aktiva
budou financována alespoň minimálním množstvím stabilních pasiv. Bankám ukládá
povinnost držet takovou zásobu stabilních pasiv, která bude převyšovat objem aktiv,
jež nelze během jednoho roku snadno přeměnit na hotovost. NSFR je definován jako
objem dostupných stabilních zdrojů ku množství požadovaných stabilních zdrojů,
přičemž tento poměr musí být větší než 100 %.”97
Někteří čeští odborníci98 se obávají negativního dopadu zavedení NSFR na
ty české banky, které ve větší míře využívají krátkodobé zdroje (např. dluhopisy s
kratší splatností). Pro tyto banky se stane financování stejné struktury aktiv výrazně
dražší, neboť obecně dlouhodobé finanční zdroje bývají výrazně dražší než
krátkodobé. Související snížení zisků by mohlo vést k tomu, že banky budou hledat
možnosti kompenzace těchto ztrát. Zcela jistě banky budou uvažovat o zdražení
úvěrů a také navýšení některých poplatků za své služby. Reálný dopad zavedení
NSFR však nelze zatím předjímat. Také je třeba si uvědomit, že český bankovní
sektor dlouhodobě vykazuje stabilitu oproti zahraničí a větší problémy se mu zatím
vyhýbají. Proto se domnívám, že NSFR bude implementováno bez větších problémů.
Složky pasiv, které lze použít jako tzv. použitelné zdroje financování (ASF)
doplňkový dokument k Basel III99 vypočítává takto:

• 100 % lze započítat tyto složky:

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/konference_projevy/vy
stoupeni_projevy/download/tomsik_20150128_vse.pdf
96
KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance. Praha : C. H. Beck, 2010. ISBN 9788074001949, s. 402
97
iCompllex blog. BCBS navrhuje revizi regulatorního nástroje Net Stable Funding Ratio. [online]
14. ledna 2014. [cit. 2015-04-03]. dostupné z: http://icompllex.blogspot.cz/2014/01/bcbs-navrhujerevizi-regulatorniho.html
98
MEJSTŘÍK, M., PEČENÁ, M., TEPLÝ, P. Bankovnictví v teorii a praxi / Banking in Theory and
Practice. Praha : Karolinum, 2015. ISBN 9788024628707, s. 316
99
BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION. Basel III: the net stable funding ratio.
[online]. říjen 2014. [cit. 2015-04-03]. dostupné z: http://www.bis.org/bcbs/publ/d295.pdf
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• celý regulatorní kapitál s výjimkou těch složek Tier 2, které jsou
splatné do 1 roku

• ostatní kapitálové instrumenty a závazky se splatností delší než 1 rok
• 95 % lze započítat tyto složky:
• stabilní běžné vklady a termínované vklady se splatností kratší než 1
rok od nepodnikatelské veřejnosti a malých podniků lze zahrnout z 95
% objemu

• 90 % lze započítat tyto složky:
• nestálé běžné vklady a termínované vklady se splatností kratší než 1
rok od nepodnikatelské veřejnosti a malých podniků lze zahrnout z 90
% objemu

• 50 % lze započítat tyto složky:
• finanční prostředky se splatností kratší než 1 rok poskytnuté
nefinančními firemními zákazníky

• provozní depozita
• finanční prostředky se splatností kratší než 1 rok poskytnuté subjekty
veřejného sektoru a multilaterálními a mnohostrannými bankami pro
rozvoj

• ostatní finanční prostředky se splatností od šesti měsíců do 1 roku
nezahrnuté

do

výše

uvedených

kategorií,

včetně

prostředků

poskytnutých centrálními bankami a finančními institucemi

• ostatní zdroje financování nelze do ASF nelze zahrnout
Požadované zdroje financování (RSF) představují ekvivalent výše aktiv,
která mají být kryta výše uvedenými použitelnými zdroji financování (ASF). Výčet
aktiv ve výši, která má být na základě NSFR kryta uvádí Basel III následovně
(procentní podíl udává tzv. RSF faktor):

• RSF faktor 0 %
• mince a bankovky
• rezervy u centrálních bank
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• pohledávky u centrálních bank se splatností kratší než 6 měsíců
• “trade date” pohledávky z prodeje finančních instrumentů, cizích měn
a komodit100

• RSF faktor 5 %
• nezadlužená aktiva Úrovně 1, kromě mincí, bankovek a rezerv u
centrálních bank

• RSF faktor 10 %
• nezadlužené půjčky finančním institucím se splatností kratší než 6
měsíců, které jsou zajištěné způsobem uvedeným v úpravě aktiv
Úrovně 1 ukazatele LCR

• RSF faktor 15 %
• ostatní nezadlužené půjčky finančním institucím se splatností kratší
než 6 měsíců

• nezadlužená aktiva Úrovně 2A
• RSF faktor 50 %
• nezadlužená aktiva Úrovně 2B
• “vysoce kvalitní likvidní aktiva” zadlužená na dobu delší než 6 měsíců
a kratší než 1 rok

• půjčky finančním institucím a centrálním bankám se splatností delší
než 6 měsíců a kratší než 1 rok

• depozita uložená u jiných finančních institucí z operačních důvodů
• ostatní aktiva se splatností kratší než 1 rok, zahrnující půjčky
nefinančním podnikatelským subjektům, půjčky nepodnikatelské
veřejnosti, malým podnikům a subjektům veřejného sektoru

• RSF faktor 65 %
• nezadlužené hypotéky na bydlení se splatností alespoň 1 rok a
rizikovou váhou dle standardizovaného přístupu do výše 35 %

100

zjednodušeně pohledávky z obchodního styku
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• ostatní nezadlužené půjčky se splatností alespoň 1 rok a rizikovou
váhou dle standardizovaného přístupu do výše 35 %, s výjimkou
půjček finančním institucím

• RSF faktor 85 %
• hotovost, cenné papíry a další aktiva složená jako počáteční marže
derivátových kontraktů, nebo poskytnutá jako příspěvek fondu pro
riziko selhání clearingové instituce

• ostatní nezadlužené půjčky se splatností alespoň 1 rok a rizikovou
váhou dle standardizovaného přístupu nad 35 %, s výjimkou půjček
finančním institucím

• fyzicky obchodované komodity včetně zlata
• RSF faktor 100 %
• všechna aktiva zatížená na dobu alespoň 1 roku
• NSFR derivátové pohledávky po odečtení NSFR derivátových
závazků, pokud je tento rozdíl kladný

• 20 % derivátových závazků dle výpočtu uvedeném v čl. 19
• všechna aktiva výše neuvedená (dokument uvádí výslovný výčet
položek aktiv, která patří do této kategorie, jde však spíše o
nadbytečný soupis)
Banky mají dle harmonogramu Basel III povinnost zajistit plnění ukazatele
NSFR nejpozději s počátkem roku 2018. Do této doby však probíhá monitorovací
fáze a definitivní podoba ukazatele se bude ještě měnit na základě vyhodnocení
všech vlivů a připomínek zúčastněných stran. Výše uvedený výčet složek ASF i RSF
tedy není konečný a bude ještě zcela jistě upraven i s ohledem na mnoho kritických
hlasů proti přílišné přísnosti tohoto ukazatele.
Basel III upravuje podmínky krytí aktiv poměrně podrobně a oproti
reálnému stavu většiny bank přísně. Zejména derivátová aktiva, která často slouží k
hedgingu, tedy jako zajišťovací instrument, je vždy nutné započítat v plné výši a je
tedy nutné držet velké množství potřebného kapitálu. V takových situacích tedy
banky budou penalizovány za snižování rizika pomocí hedgových operací zvýšenými
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požadavky na kapitál. Na druhou stranu však musíme přihlédnout k reálnému
příspěvku derivátových instrumentů k následkům proběhlé krize. Basilejský výbor se
proto snaží co nejpřísnější úpravou předejít problémům, které právě tyto instrumenty
způsobily.
Dále je třeba vnímat další rozměr ukazatele NSFR. V jeho výpočtu se totiž u
mnoha položek pracuje s parametrem rizika daného aktiva vycházejícího ze
standardizovaného přístupu. Ačkoli banka používá pro výpočet minimálních
kapitálových požadavků metody založené na interním ratingu, v případě NSFR se
stejně standardizovanému přístupu nevyhnou a de facto požadované množství
kapitálu k daným aktivům je v konečném důsledku ovlivněno pravidly
standardizovaného přístupu, protože dochází k zařazení daného aktiva do jiné
kategorie, než kam by patřilo dle interního výpočtu rizika. V tomto ohledu NSFR
může značně omezovat možnosti rozvoje banky, ačkoli reálné riziko spojené s
danými aktivy nemusí být příliš vysoké.
Přes výše uvedené výhrady koncept NSFR přináší důležitý prostředek pro
stabilní fungování bankovních institucí. I na banku je totiž třeba pohlížet jako na
podnikatelskou instituci, pro kterou by měl do určité míry platit obecná doporučení
finančního managementu. Sladění časového horizontu aktiv a zdrojů jejich krytí
bezpochyby výrazně přispívá ke stabilitě fungování bankovních institucí. Vzhledem
k tomu, že plnění ukazatele NSFR mají banky povinně zajistit k 1. lednu 2018, zbývá
ještě relativně dlouhá doba ke zohlednění různých výtek k celému konceptu, i jeho
jednotlivým parametrům, zejména k uspořádání aktiv a výši RSF faktoru.

5.4. Možné efekty a další vývoj
Pravidla Basel III z velké části nejsou plně účinná, jedinou částí této úpravy,
která je závaznou a byla již transponována i do právních řádů zemí EU a právního
řádu USA, jsou zvýšené minimální kapitálové požadavky (bez konzervačního
polštáře).
Celá úprava Basel III přinesla výrazně komplexnější úpravu fungování
bankovních institucí, která by měla výrazně přispět k prevenci mimořádných událostí
a zamezení jejich katastrofálních následků. Požadavky pro banky budou znamenat
značné snížení jejich zisků, neboť nutnost držení kapitálu v předepsané výši zcela
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nepochybně bude mít vliv na celkový obrat bank. Zároveň však budou banky nuceny
hledat méně rizikové příležitosti k zachování úrovně ziskovosti a díky tomu by mělo
dojít k podpoře zdravých a perspektivních podniků a částí ekonomiky, které zajistí
stabilní budoucí vývoj.
Vzhledem k tomu, že se však velká část úpravy nachází v monitorovací fázi,
lze očekávat ještě mnoho úprav s ohledem na řadu připomínek a zcela jistě nejbližší
budoucnost odhalí případné slabiny úpravy, které bude nutné řešit změnou finální
úpravy. Není však příliš pravděpodobné, že by se pravidla liberalizovala a jednotlivé
požadavky se zmírňovaly. S ohledem na průběh zveřejňování dalších dokumentů
Basilejským výborem se někteří odborníci spíše kloní k tomu, že bude následovat
vypracování aktualizovaného dokumentu Basel IV101.
Očekává se, že Basel IV zpřísní ještě více minimální kapitálové požadavky,
a to jak v oblasti úvěrového rizika, tak v oblasti rizika tržního a operačního, a také se
více zaměří na problematiku “large exposures”, tedy větších objemů aktiv jedné
protistrany. V případě úvěrového rizika by mělo dojít ke zcela nové koncepci jeho
výpočtu. Standardizovaný přístup bude zcela přepracován a má být upřednostněn
před interními modely výpočtu rizika. Podobně se chystá změna i v případě tržního
rizika, kde by se standardizovaný přístup měl svým charakterem přiblížit interním
modelům. Kromě technik výpočtu rizika se pravděpodobně změní i požadavky na
vstupní data, která banky k výpočtu rizik používají.
Basel IV tedy celkově přinese několik efektů 102 . V prvé řadě jde
pochopitelně o zvýšení kapitálových požadavků, o kterých již dnes banky tvrdí, že
jsou příliš vysoké. Stejně tak Basel IV chystá navýšení požadavků v oblasti pravidel
likvidity, a také zvýšené nároky na zveřejňování informací. Tato oblast mj. vyplývá i
z dokumentů upravujících problematiku corporate governance, kterou se zabývá
další část této práce. Pozitivním efektem, který Basel IV zamýšlí, by mělo být
snížení celkové citlivosti k riziku, a tedy ještě větší stabilizaci bankovního sektoru a
tím i jeho ukotvení jako nárazníkového odvětví v případě finanční krize. Případné
101

AxiomSL, ASAMOI, K. Basel IV: No time for banks to take their foot off the pedal. [online]. 16.
leden 2015 [cit. 2015-04-07]. dostupné z: http://axiomsl.com/basel-iv-no-time-for-banks-to-take-theirfoot-off-the-pedal/
102
KPMG International. Basel 4 – Emerging from the mist? [online]. září 2013 [cit. 2015-04-07].
dostupné z: http://www.kpmg.com/LU/en/IssuesAndInsights/Articlespublications/Documents/Baselemerging-from-the-mist.pdf
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problémy by se tak neměly přenášet do zbylých oblastí ekonomiky a bankovní sektor
by

tak

měl

být

takové

problémy

schopen

absorbovat.

Přepracování

standardizovaného přístupu k výpočtu rizika si pak klade za cíl snížení využívání
interních modelů pro výpočet rizik a tím sjednocování metodiky napříč bankovním
sektorem.
Závěrem je třeba zdůraznit, že díky nezávaznému charakteru dokumentů
Basilejského výboru se implementace pravidel Basel III stále v určitých ohledech
značně liší zejména mezi legislativou USA a legislativou v rámci zemí EU. Tato
práce se však těmito rozdíly do hloubky nezabývá, a proto lze odkázat na úpravu v
USA (tzv. Dodd Frank Act103) a EU, případně na odborné publikace věnující se
tomuto srovnání104. Implementace v zemích EU probíhá na základě schváleného
Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 575/2013105 (tzv. CRR) a navazující
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU106 (tzv. CRD IV). V České
republice obsahuje transpozici pravidel zejména změnový zákon č. 135/2014 Sb.107,
a vyhláška ČNB č. 163/2014108.
Evropská úprava se v některých ohledech od Basel III odlišuje109, balík
CRR/CRD IV zejména lépe propracoval kapitálové požadavky krytí aktiv, zejména
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co se týká NSFR. Jako celek však evropská úprava odpovídá pravidlům Basel III.
Úprava v USA se oproti evropské nevztahuje na investiční společnosti, a dále např.
není v USA stanoven proticyklický polštář přímo zákonem, ale budou ho nařizovat
přímo federální bankovní regulátoři. V tomto ohledu lze poukázat na možné
negativní konsekvence, neboť bankovní regulace je v USA značně roztříštěná, a
absence zákonného stanovení proticyklického polštáře roztříštěnost ještě umocní.
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6. Corporate Governance v oblasti bankovnictví
Další významnou oblastí, kterou se Basilejský výbor zabývá, je corporate
governance, tedy zásady řízení a kontroly bank. Bankovní sektor je odvětvím
ekonomiky s tak zásadními specifiky, že byla vytvořena pravidla řízení a
souvisejících zásad, která odpovídají těmto specifikům.
“Správa společností je podle OECD klíčovým prvkem při zlepšování
ekonomické efektivnosti podniků.”110 Tato publikace uvádí několik vymezení pojmu
corporate governance, respektive správa společností, jak jej uvádí různí autoři.
Všechny definice se v zásadě shodují v tom, že se jedná o problematiku vlastnických
vztahů a sysémů, jakými vlastníci uplatňují svá vlastnická práva a kontrolu vůči
řídicí oblasti společnosti. Ekonomická teorie tento vztah nazývá principal-agent
problem. V praxi oblast corporate governance nezahrnuje jen vztahy mezi vlastníky a
manažery, ale také vztahy širší, tzn. zahrnuje zájmy tzv. stakeholderů.
Kromě dokumentů vydávaných Basilejským výborem působí v oblasti
corporate governance také Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
(OECD). Tato organizace vydala Principy OECD pro správu a řízení podniků111
(OECD Principles of Corporate Governance) v roce 1999. Roku 2004 došlo k
aktualizaci principů a v letošním roce se očekává jejich další aktualizace. Principům
OECD bude věnován prostor v další části textu při komparaci se zásadami
vydávanými Basilejským výborem.
Jelikož systém správy společností obecně není koncipován jednotně, existují
v zásadě dva druhy systémů - monistický a dualistický. Monistický systém počítá
pouze s jedním orgánem společnosti, který je jak výkonným orgánem, tak orgánem
dozorčím. Pro něj se je nejčastěji užíván název “Board of Directors”, v češtině
nejblíže pojem správní rada. V dualistickém systému dochází k oddělení řízení
společnosti od její kontroly tím, že výkonným orgánem je představenstvo a kontrola
je svěřena dozorčí radě. Jak dokumenty Basilejského výboru, tak principy OECD
nepreferují ani jeden systém a zároveň pro zjednodušení používají pro oba pojem
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“Board”, tedy rada, když hovoří o úkolech a pravomocích “Board of Directors” a
dozorčí rady. Pro tyto účely je v další pasáži textu také užita zkratka - rada.

6.1. Zásady vydané Basilejským výborem pro
bankovní dohled
První ucelenou úpravou, která vznikla na půdě Basilejského výboru, byl
dokument nazvaný “Enhancing Corporate Governance for Banking Organisations”
(dále jen “zásady Basilejského výboru z roku 1999“) 112 schválený v září roku 1999.
Jedná se tedy o standardy sestavené ve stejné době, jako první verze standardů
OECD.
Tento fakt není náhodný. V úvodu zásad Basilejského výboru je vyzdvižena
vazba na principy OECD, které jsou de facto základem “správné” corporate
governance, a dokument Basilejského výboru má být jakousi nadstavbou, posílením
úpravy v oblasti bankovnictví s ohledem na důležitost tohoto sektoru a jeho
specifika. Důležitým faktem ve vytváření dané úpravy je vůbec její účel. Basilejský
výbor, jakožto instituce s primárním cílem stanovovat pravidla dohledu a regulace
bank, se začal problematikou corporate governance zabývat právě s cílem zajistit co
nejefektivnější bankovní dohled. Zastává totiž názor, že provádění dohledu nemůže
fungovat kvalitně bez řádného fungování corporate governance, a tak mají dohledové
orgány eminentní zájem na efektivním corporate governance v každé bankovní
organizaci.
Problematikou corporate governance se Basilejský výbor zabýval již dříve,
jednalo se však spíše o dílčí problémy, jako např. principy managementu úrokového
rizika z roku 1997, Rámec pro interní kontrolní systémy v bankovních organizacích
nebo Zlepšování průhlednosti bank z roku 1998. Prvním uceleným dokumentem byl
až ten z roku 1999113, který ale obsahoval pouze velmi obecný rámec corporate
governance.
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V zásadě lze konstatovat, že úprava vypracovaná Basilejským výborem je
podobná principům přijatým v rámci OECD a vyzdvihuje některá specifika
bankovního sektoru. Zaměřuje se však více na externí vazby, zatímco OECD
akcentuje především práva shareholderů.
Zásady Basilejského výboru z roku 1999114 obsahují 7 hlavních principů:
• Stanovení strategických cílů a soustavy podnikových hodnot, které jsou
sdíleny napříč organizací
• Nastavení a vynucování jasných linií odpovědnosti napříč organizací
• Zajištění toho, že členové rad jsou dostatečně kvalifikovaní pro svou
pozici a mají jasnou představu o své roli v rámci corporate governance a
zároveň nejsou pod přílišným vlivem managementu nebo vnějších vlivů
• Zajištění existence řádného dozoru nejvyššího vedení
• Efektivní využití práce prováděné interními a externími auditory a
uvědomění si důležitosti jejich kontrolní funkce
• Zajištění toho, že přístupy k odměňování jsou konsistentní s etickými
hodnotami banky, jejími cíli, strategií a kontrolním prostředím
• Vést corporate governance transparentním způsobem
Výše uvedené zásady bychom mohli aplikovat nejen na bankovní sektor, ale
i na jakoukoli společnost. V samotných ustanoveních se sice prolíná neustále důraz
na to, že jde o banky, ale v zásadě specifika bankovního sektoru nehrají až tak
důležitou úlohu. Z velké části jde o ustanovení, která bychom v rámci efektivního a
poctivého řízení banky, potažmo každé společnosti, předpokládali naprosto
přirozeně. Nicméně v praxi se objevovaly a de facto stále objevují taková selhání,
která vedla k nutnosti dané principy formulovat. Zejména první dvě zásady kladou
důraz na to, že za výsledky společnosti je zodpovědné její nejvyšší vedení, které
formuluje strategii, stanovuje cíle, vytváří organizační strukturu a zajišťuje, že každý
zaměstnanec má jasně stanovené úkoly s jasnou zodpovědností. Díky tomu pak
společnost může prosperovat.
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Při podrobnějším studiu jednotlivých zásad z roku 1999 narazíme např. na
snahu o zamezení střetu zájmů členů rady, omezení půjček za velmi zvýhodněných
podmínek pro úředníky a další zaměstnance banky, stejně jako zamezení
preferenčnímu zacházení se subjekty určitým způsobem spojenými s bankou nebo
jejím nejvyšším vedením. V tomto ohledu však nelze říci, že by bylo dosaženo
zákazu absolutního. Zaměstnanci mnoha bank mají možnost čerpat úvěry za
zvýhodněných podmínek, či mají jiné výhody spojené s produkty banky. Se snahou o
absolutní zákaz se dá značně polemizovat, neboť nelze očekávat, že by možnost
čerpání úvěrů zaměstnanci banky za o něco výhodnějších podmínek měla výrazný
vliv na hospodaření banky. Jedná se tedy spíše o pobídku k tomu, aby výhody nebyly
příliš přehnané. Dále se jedná také o zajištění monitoringu těchto zaměstnaneckých a
dalších výhod, aby mělo nejvyšší vedení komplexní přehled o této problematice.
Dle mého názoru nejdůležitějším principem 115 je dostatečná kvalifikace
členů nejvyšších orgánů. V tomto ohledu nejde jen o to, aby členové rady rozuměli
bankovní problematice. Tito lidé musí porozumět své roli jako nestrannému orgánu,
který vyhodnocuje rozhodnutí managementu na základě dostupných informací a
působí jako určitý garant systému brzd a protivah (“checks and balances”). Zároveň
by měl být eliminován vliv těchto lidí na každodenní chod banky. Jejich rozhodnutí
se musí týkat pouze strategických záležitostí.
Zásadní problém představuje situace, kdy členové dozorčí rady banky
působí v podobných orgánech v řadě dalších společností. Z toho vyplývá jednak
neschopnost věnovat se naplno práci pouze v jedné společnosti, a jednak již výše
zmíněný střet zájmů. Proto požadavky na členy rady musí být velice přísné. Díky
inspiraci z některých zemí doporučují zásady Basilejského výboru z roku 1999 s
ohledem na specifika bankovního sektoru vytvoření některých specializovaných
komisí v rámci rad. Předně jde o komisi pro řízení rizik, která by se věnovala
dohledu managementu v oblasti řízení úvěrového, tržního, operačního rizika, rizika
likvidity a dalších rizik. V rámci jejích úkolů by měla být pravidelně informována o
aktivitách v oblasti managementu rizika a aktuální míře vystavení riziku. Další
doporučenou komisí je komise pro audit. Ta by měla stanovovat pravidla působnosti
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jak interních tak externích auditorů, jejich výběr, kontrolu činnosti, jakož i plán
auditorské činnosti a kontrolu managementu v tom smyslu, zda činí opatření ke
zlepšení auditem odhalených nedostatků. Kromě těchto dvou komisí se doporučuje
ještě zřídit komisi pro odměňování členů nejvyššího vedení banky a tzv. nominační
komisi, která by měla za úkol řídit proces obměňování členů dozorčích orgánů.
Kromě požadavků na dozorčí orgány jsou kladeny i požadavky na nejvyšší
vedení společnosti. Základním principem by měla být tzv. “politika čtyř očí”116 při
přijímání klíčových rozhodnutí, a to i u malých bank. Tím dojde k eliminaci
chybných rozhodnutí, neboť klíčová rozhodnutí jsou konzultována alespoň mezi
dvěma manažery, kteří tak diskutují své názory. Dále se objevuje i požadavek
kontroly řadových zaměstnanců jejich vedoucími pracovníky.
Poslední tři zásady z roku 1999 není třeba příliš vysvětlovat, jedná se o de
facto tradiční manažerské poučky, které však v praxi ne vždy jsou aplikovány.
Přijetí prvního ucelenějšího dokumentu z oblasti corporate governance
Basilejským výborem nesporně přineslo pozitiva. Jedná se však o poměrně povrchní
úpravu, bohužel podobně jako principy přijaté na úrovni OECD. Jednotlivým
zásadám chybí detailnější propracování, v tomto znění se často jedná pouze o
manažerská doporučení a nejsou stanovena striktní pravidla. Díky tomu banky mají
poměrně širokou míru volnosti v případě, že si zpracovávají vlastní kodexy corporate
governance a následně se zaštiťují souladem s principy OECD, případně těmito
principy.
Ve srovnání s OECD zvolil Basilejský výbor koncepci znatelně širší, s
důrazem na obecnější dopad plnění zásad. OECD se totiž ve svých principech
zaměřuje z velké části na práva shareholderů, tedy akcionářů, a to zejména na
rovnost jejich práv a zajištění výkonu hlasovacích práv na valných hromadách, apod.
Celý dokument OECD je směřován jiným směrem než dokument Basilejského
výboru. Principy OECD na několika místech přímo zdůrazňují dodržování zákonem
upravených práv a postupů, bohužel však nepřinášejí žádnou “nadstavbu” v podobě
přísnějších doporučení. Práva všech skupin akcionářů jsou akcentována téměř v
celém dokumentu, a stakeholderům, tedy ostatním zainteresovaným stranám, je
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věnován pouze jediný princip, jehož obsah je velmi strohý a obecný. Principy OECD
se tedy ve své prvotní podobě de facto vyhýbají širším souvislostem, které by měly
za následek problémy mimo konkrétní společnost, tržním konsekvencím a dalším
záležitostem.
Naproti tomu Basilejský výbor, přestože dokument z roku 1999 je značně
obecný a lze v něm najít velkou řadu nedostatků, se snažil postihnout právě tyto širší
souvislosti. Daleko lépe pochopil, že selhání corporate governance neznamená jen
problémy a případný krach samotné společnosti, či poškození skupin osob uvnitř
společnosti, ale následky mohou postihnout další zainteresované subjekty. Jak totiž
zdůrazňuje studie Federal Reserve Bank of New York117, přes 90 % finančních
zdrojů bank je tvořeno dluhem. S ohledem na význam sektoru bankovnictví roste i
význam corporate governance pro celou ekonomiku. Proto je nepochybné, že činnost
Basilejského výboru směrem k vytváření principů a regulaci corporate governance
znamená významný přínos pro fungování nejen bankovního sektoru, ale i celé
ekonomiky. Principy OECD118 sice ukazují určitou snahu o zlepšení problematiky,
jejich nedostatky se však projevily mj. v případu ENRON119, a pro bankovní sektor
by byly značně nedostačující.

6.2. Aktualizace zásad z roku 2006
S cílem zhodnotit dosavadní vývoj a poučit se z nedostatků předchozí
úpravy, zahájil Basilejský výbor v roce 2005 proces k vydání aktualizovaných zásad
corporate governance v bankovním sektoru. V konečné verzi vydané v únoru 2006120
je několikrát zdůrazněna vazba na principy vydávané OECD, které byly
aktualizovány roku 2004. Nejde tedy opět o konkurenční přístupy, ale zásady
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Basilejského výboru si kladou za cíl vypracovat zásady zohledňující specifika
bankovního sektoru, jeho zranitelnost, vazbu na celou ekonomiku a zejména zájmy
vkladatelů.
Nově koncepce zásad Basilejského výboru zahrnuje 8 principů řádné správy
společností. Jejich zpracování je o poznání detailnější než původní koncepce a dává
řadu konkrétních doporučení pro organizaci corporate governance.
Stále jde o nezávazná doporučení, která nezasahují do systémů nejvyšších
orgánů v jednotlivých jurisdikcích, a stále tedy počítají jak s jednostupňovou
strukturou orgánů, typickou pro anglosaské země, tak s dvoustupňovou strukturou
orgánů, která je typická např. pro ČR nebo Německo.

6.2.1.

Kvalifikace členů dozorčích orgánů a jejich

role v corporate governance
Tento princip rozvíjí původní znění třetího principu z verze roku 1999.
Obsahově však je výrazně rozsáhlejší a konkrétnější121. Doporučuje, aby členové
dozorčích orgánů byli nejenom dostatečně kvalifikovaní pro svou funkci, rozuměli
bankovní problematice a chápali svou dohledovou roli. Zároveň totiž požaduje, aby
činnost dozorčího orgánu byla periodicky vyhodnocována, požaduje průhledný
systém nominací do těchto orgánů i vrcholového managementu, včetně posuzování
konfliktu zájmů. Oproti původnímu znění této zásady je úprava výrazně
komplexnější a cílí na integraci do celé strategie společnosti. Úloha, fungování a
kvalifikace členů dozorčích orgánů a nejvyššího vedení by měly být v souladu se
strategií společnosti, měly by zajistit její plnění.
Zajištění nestrannosti 122 je opět zdůrazněno tím, že dozorčí orgány se
nepodílejí na každodenním fungování banky. Narušením tohoto pravidla by byla v
zásadě

narušována

úloha

dozorčích

orgánů.

Komplikovanější

dodržování

nezasahování do každodenních úkolů banky lze pochopitelně spatřovat u
121
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monistického modelu, tedy zejména v anglosaských zemích. V takovém případě se
doporučuje, aby některé úkoly svěřené Board of Directors vykonávali pouze tzv.
“nonexecutive members”, tedy ti, kteří nepatří do managementu banky. Nabízí se
otázka, proč Basilejský výbor trvá na svém neutrálním postoji v tom směru, že
odmítá upřednostňovat kterýkoli ze systémů, jež různé státy preferují. Dualistický
systém jednoznačně definuje role nejvyšších orgánů a rozděluje odpovědnost mezi
představenstvo a dozorčí radu, která je následně orgánem, který rozhoduje o osudu
představenstva. Pochopitelně nejde o hybridní situaci, kterou dává legislativa ČR,
kdy jak dozorčí radu, tak představenstvo jmenuje a odvolává valná hromada. Dozorčí
rada v tom případě disponuje velmi omezenými pravomocemi a je tedy ještě méně
efektivní než monistická struktura. Záležitost hierarchie nejvyšších orgánů a jejich
pravomoci tedy představují oblast, kterou by se Basilejský výbor měl začít v
budoucnosti zabývat jako jedním z činitelů ovlivňujících efektivitu správy bank,
respektive správy společností obecně.
Velká pozornost je věnována vytvoření komise pro audit123. Zde zejména
platí důrazné doporučení, že jejími členy by měly u monistického modelu správy
pouze nonexcutive members. Dále na rozdíl od zasedání celé rady, schůzí komise pro
audit by se neměly účastnit členové managementu. Díky tomu se zvyšuje nezávislost
komise pro audit. Komise pro audit má za úkol stanovit jasná pravidla výběru jak
externích, tak interních auditorů, plán jejich činnosti, jejich periodickou kontrolu,
odhalování slabých míst v rámci auditních činností a přijímání nápravných opatření.
Pro členy komise pro audit jsou kladeny ještě přísnější nároky z hlediska jejich
odbornosti, zejména v oblasti účetnictví, finančního reportingu a auditingu, a také z
hlediska pochopení jejich role v rámci corporate governance.

6.2.2.

Strategické cíle a podnikové hodnoty
Tato zásada ve znění zásad z roku 2006 rozvíjí opět zásadu z původního

dokumentu a z velké části ji přebírá. Rada schvaluje strategické cíle a celkové
směřování společnosti, a také zodpovídá za jejich komunikaci napříč společností.
123
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Zároveň více zdůrazňuje význam podnikové kultury a korporátních hodnot.
Transparentnost, profesionalita a standardy podnikové kultury zvyšují důvěryhodnost
banky a je tedy v zájmu nejvyššího vedení, aby tyto standardy byly plněny. Zejména
se jedná o prevenci korupce, zneužívání interních informací, a další ilegální a
neetické chování. Basilejský výbor v této verzi klade důraz na vytvoření politik,
které by nastavily uvnitř banky jasná pravidla řešení konfliktu zájmů, a to jak u
vztahů uvnitř banky, tak mezi jednotlivými subjekty konsolidovaných celků, tak i v
případě vztahů s externími subjekty.
Za zmínku stojí banky ve státním vlastnictví. V jejich případě totiž nastává
situace se zásadním konfliktem zájmů. Stát je zároveň vlastníkem této banky a
zároveň subjektem jejího dohledu. V zájmu transparentnosti musí být dohled a
správa takové banky důsledně oddělena. V České republice dnes v tomto směru
problém neexistuje, orgánem dohledu je ČNB, tedy subjekt nezávislý na politické
moci a bez vlivu na správu konkrétních bank. Pokud by však dohled provádělo např.
ministerstvo financí, možný konflikt zájmů by byl na místě.

6.2.3.

Nastavení linie odpovědnosti
Nově se obsah tohoto principu zaměřuje na banky, které jsou součástí

konsolidované skupiny. Znění z roku 2006 je oproti původní verzi značně
rozpracováno. V roce 1999 se totiž dokument vůbec nezabýval souvislosti s tím, že
banka může být součástí nějaké větší skupiny. Tato problematika tedy byla
opomenuta a Basilejský výbor se jí zabýval až nyní. Přestože jde o nově zahrnutý
element, vypořádali se s ním autoři poměrně dobře. Nově se řeší zejména rozdělení
povinností mezi orgán dozoru mateřské společnosti a orgán dozoru samotné banky.
Zároveň se zde objevuje problém vzájemných vazeb na další subjekty v rámci dané
skupiny. Rozhodnutí a činnosti jedné společnosti totiž mohou mít vliv na fungování
banky. Proto je nutné zajistit efektivní správu banky i celé skupiny. K tomu, aby byla
chráněna práva vkladatelů a také stabilita banky, je nutné, aby i mateřská společnost
neunikla řádnému dohledu ze strany státu. Zde tak lze spatřit vazbu dokumentů
corporate governance a dokumentů řady Basel.
Nový prvkem ve znění z roku 2006 je také řešení outsourcingu některých
klíčových činností banky, se kterým se původně také nepočítalo. V případě
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outsoursingu totiž vzniká problém, kdo je odpovědný za výkon těchto služeb a
problémy s ním vznikající. V zájmu hladkého fungování banky, a také
transparentnosti nemůže management banky delegovat odpovědnost na externí
subjekt poskytující tyto služby, ale dále musí nést odpovědnost právě vedení
společnosti. V opačném případě totiž ztrácí patřičný dohled i orgán dohledu banky, a
potažmo se komplikuje i dohled ze strany státních orgánů.
Vzhledem k tomu, že outsourcing v současné době nezahrnuje jen podpůrné
činnosti, ale často společnosti včetně bank outsourcují i mnoho činností kritických
pro jejich fungování, ukazuje se tato zásada jako velmi důležitá pro hladké fungování
corporate governance.

6.2.4.

Řádný dozor nejvyššího vedení
V této oblasti nedošlo ve znění zásad z roku 2006 k zásadnějším změnám

oproti verzi z roku 1999. Opět se zdůrazňuje role nejvyššího vedení v kontrole a
řízení svých podřízených, zachovává se princip “čtyř očí” týkající se důležitých
rozhodnutí a vedení by nemělo zasahovat nepatřičně do detailních rozhodovacích
procesů, které jsou svěřeny nižším stupňům vedení. Také se klade opět důraz na
nutnost kontroly všech podřízených, včetně klíčových zaměstnanců. U takových
dochází k zanedbání řádné kontroly proto, že se vedení obává, aby tyto zaměstnance
neztratilo, pokud je budou kontrolovat z jejich pohledu až příliš. Poukazuje se zde
například na osoby, které generují zisk výrazně převyšující racionální očekávání, tj. v
situacích, kdy je generován značný zisk s malým rizikem a v oblasti, kde je obyčejně
marže velmi nízká.

6.2.5.

Efektivní využití práce auditorů a

kontrolních funkcí
Znovu je v tomto dokumentu kladen důraz na nezávislost, kompetence a
kvalifikaci auditorů124, a to jak externích, tak interních, jako jedny z rozhodujících

124

Great Britain. Parliament. House of Commons. Treasury Committee, National Audit Office.
Banking Crisis: Reforming Corporate Governance and Pay in the City : Ninth Report of Session

61

elementů správy společnosti. Úlohu práce auditorů a kontrolních činností vůbec musí
vnímat nejen orgány dozoru banky, ale také její nejvyšší vedení, které právě často
bere tuto úlohu jako určitý konflikt.
Management banky by dle zásad z roku 2006 měl naopak přispívat k
hladkému provádění auditorských činností, a to zejména tím, že finanční výkazy a
další dokumenty budou zpracovávány tak, aby věrně vystihovaly výkonnost
společnosti a poskytly pohled na její fungování z více perspektiv. Zároveň je nutné
zajistit, aby audit a další kontrolní činnosti byly vykonávány v souladu s příslušnými
kodexy a standardy profesionální práce, a také, aby zejména hlavní auditor nesl
odpovědnost nejen za daný audit, ale i audity dalších spřízněných subjektů ve
skupině. Tím by mělo dojít ke snížení rizika, že audit všech částí skupiny nepostihne
některé aktivity. Dále se doporučuje stanovit pravidelné rotování alespoň hlavních
auditorů. Tento požadavek zřejmě cílí k eliminaci takových skandálů, jako byl případ
společnosti ENRON. Nejednalo se sice o bankovní instituci, ale jednou z hlavních
příčin krachu této společnosti bylo skrývání problémů s velkou pomocí právě
auditorské společnosti - konkrétně Arthur Andersen, jež prováděla audit v dané
společnosti po velmi dlouhou dobu. Krach ENRONu je dáván za ukázkový příklad
selhání corporate governance a na jeho základě došlo v USA k vydání SarbanesOaxley Act125 v roce 2002.
Dále je ještě znovu zmíněna úloha komise pro audit, která by mj. měla
zprostředkovávat komunikaci mezi externími a interními auditory, a dávat tedy
rámec celému systému auditu a kontroly.

6.2.6.

Odměňování členů vedení a orgánu dozoru
Na podstatě této zásady se de facto nic nemění. Spíše jde o prohloubení a

zdůraznění vazby odměňování 126 na dlouhodobé cíle a snahu eliminovat příliš
2008-09 : Report, Together with Formal Minutes. The Stationery Office, 2009. ISBN
9780215530271, str. 76-79
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riskantní rozhodnutí manažerů, kteří by byli motivováni krátkodobými výsledky.
Podstatné je nastavení jasných pravidel odměňování členů vedení banky i orgánu
dozoru, které odpovídá cílům banky, jejím hodnotám a strategii, se zohledněním
jejich rolí, tzn. členství v jednotlivých komisích by mělo být vzato v potaz s ohledem
na různou časovou náročnost.

6.2.7.

Vedení banky transparentním způsobem
Stejně jako v původním znění, i ve verzi zásad z roku 2006 se odkazuje na

další dokument vydaný Basilejským výborem z roku 1998 127 . Vychází z
předpokladu, že pro efektivní dohled nad bankou ze strany shareholderů, tak i
stakeholderů a účastníků trhu je nutné zajistit naprostou transparentnost v mnoha
ohledech. Transparentnost zajištěná zveřejňováním relevantních informací podporuje
tržní disciplínu a díky tomu i hladké fungování corporate governance, naproti tomu
reporting státním orgánům dohledu nad bankami zvyšuje schopnost efektivně
monitorovat činnost banky ze strany státu a dohlížet nad dodržováním všech
předpisů. Tržní disciplína se sice přímo dotýká jen bank, jejichž akcie jsou veřejně
obchodovány, přesto charakter bankovních institucí ukazuje, že i veřejně
neobchodované banky (tzv. “non-listed”) představují podobně významné riziko pro
celý finanční systém. Z toho důvodu se i na “non-listed” banky vztahují přísná
pravidla regulace. V průběhu finanční krize se totiž ukázalo, že v některých zemích
(např. Španělsko, Německo) je celková role těchto subjektů tak významná, že
představují pro celou ekonomiku velké nebezpečí128.
Rozsah zveřejňovaných informací pochopitelně závisí na velikosti bankovní
instituce, u nadnárodních bank půjde o výrazně širší a podrobnější rozsah.
Nejvhodnější však ve všech případech je zveřejňování informací na webových
stránkách banky, ve výročních a tiskových zprávách. Přestože doporučení o
zveřejňování informací online pochází již z roku 2006, dodnes lze u většiny českých
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bank pozorovat, že informace jsou sice tímto způsobem poskytovány, snadnost jejich
vyhledání je však diskutabilní.
Obecně by banky dle zásad Basilejského výboru z roku 2006 měly
uveřejňovat alespoň tyto informace:
• struktura a složení nejvyšších orgánů (vrcholový management a orgán
dozoru)
• základní vlastnická struktura (zejména údaje o majoritních vlastnících)
• organizační struktura
• informace o motivačních strukturách (pravidla odměňování, náhrad a
akciových opcí pro zaměstnance a manažery)
• kodex obchodních jednání, etický kodex, pravidla sebehodnocení
nejvyšších orgánů
• zásady řešení konfliktu zájmů
• u státních bank navíc zásady výkonu vlastnických práv ze strany státu
(např. které ministerstvo je kompetentní) a role státu v rámci corporate
governance
V souvislosti se zveřejňováním informací je třeba upozornit, že tuto
problematiku řeší ve svých standardech také Rada pro mezinárodní účetní standardy
(IASB). Zejména se zaměřuje na transakce se spřízněnými osobami129. Dále je třeba
zmínit, že úprava transparentnosti a zveřejňování informací se nesoustředí na
zveřejňování finančních výkazů. Ty by však měly být obecně dostupné alespoň ve
stručné podobě. V tomto ohledu však nelze říci, že by banky údaje o svých
finančních výsledcích nezveřejňovaly, naopak jsou nedílnými součástmi výročních
zpráv.

6.2.8.

“Know-your-structure” princip
Zásady z roku 2006 obsahují zcela novou zásadu, která reaguje na vývoj v

bankovním sektoru, kdy banky začaly ve větším měřítku užívat nové a složitější
metody řízení. Zejména reaguje na vytváření tzv. special purpose vehicles a
offshorových společností.
129

Standard IAS č. 24
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Special purpose vehicles (SPV, často nazývané také special purpose entity SPE) jsou společnosti zakládané za určitým účelem, často např. sekuritizace
rizikových aktiv, dochází zde de facto k oddělení určité části aktiv a jejich
“uzavření” do aktiva nového. V případě krachu SPV pak je riziko oddělené od
zbytku aktiv držených bankou. Investora však často SPV může oklamat. 130 V
průběhu finanční krize se ukázalo, že extrémně rizikové úvěry, zejména hypotéky v
USA, byly převáděny právě do SPV, kde dále vznikal řetězec dalších subjektů, u
kterých bylo velmi obtížné identifikovat jejich rizika. Proto mnohé SPV vypadaly
relativně bezpečně, navíc původní úvěry byly zajištěné nemovitostmi. Ve skutečnosti
však kumulací “toxických” úvěrů v kombinaci s poklesem cen nemovitostí došlo k
tomu, že nebyly spláceny téměř žádné úvěry zahrnuté do konkrétní SPV. Vzhledem
k tomu, že největšími investory těchto SPV byly investiční banky, jejich hromadný
krach se podepsal na extrémním dopadu na bankovní sektor. Basilejský výbor tedy
již několik let před vypuknutím finanční krize upozornil na nebezpečí související s
rozmachem sekuritizace aktiv. Dalším v poslední době stále oblíbenějším způsobem
budování provozních struktur bank je převádění některých činností na dceřinné
offshorové společnosti, tedy subjekty se sídlem zejména v daňových rájích.
Oba výše zmíněné způsoby výrazně snižují transparentnost banky, která tak
čelí zvýšenému riziku finančnímu, právnímu a zejména reputačnímu. Proto je stále
důležitější, aby jak vrcholový management, tak zejména orgán dozoru banky
důkladně znaly struktury těchto subjektů, jejich pravomoci, a zejména monitorovaly
související rizika. Pokud dokážou svou činností zajistit dostatečnou transparentnost
této struktury, bude možné snížit daná rizika, a zároveň usnadní spolupráci se státním
orgánem dohledu.
Pro zajištění výše uvedeného Basilejský výbor doporučuje orgánu dozoru
banky vytvořit jasné a přísné směrnice, které by stanovily pravidla vytváření a
obchodování se SPV, a také pravidla týkající se působení v různých jurisdikcích
(zejména s důrazem na offshore společnosti), včetně nutnosti periodického
reportingu. Vrcholné orgány díky tomu získají přehled a kontrolu nad celou
130
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strukturou. Dále je třeba komisi pro audit mateřské společnosti uložit, aby důsledně
dohlížela na tuto problematiku ve všech částech bankovní skupiny.
Přestože Basilejský výbor ve své činnosti dokázal identifikovat rizikové
trendy v řízení a tvorbě struktury bank, nepodařilo se včas zabránit škodám, které z
nich vznikly. Lze však předpokládat, že v současné době již tato rizika jsou
podchycena a banky je dokážou výrazně lépe sledovat, vyhodnocovat a předcházet
negativním situacím. Podstata problému totiž neleží v samotném fungování SPV,
případně offshoringu. Jejich účel pro banky naopak přináší pozitiva, nicméně jádro
potíží spočívalo v tom, že neexistovaly efektivní zásady řízení těchto subjektů, jejich
řádné a pravidelné kontroly, vyhodnocování rizik s těmito subjekty spojených a také
chybělo jasné stanovení odpovědností s vazbou na správu celé banky. Vrcholový
management a orgán dozoru banky neměly dostatečné a zejména včasné informace,
na základě kterých by bylo možné přijmout určitá nápravná opatření. Veškeré
kontrolní činnosti se totiž dosud soustředily téměř výhradně na “core business”,
opomíjely tedy právě záležitosti, které byly prováděny offshore subjekty, a také SPV
byly opomíjeny díky nepříliš jasnému začlenění do organizační struktury.

6.2.9.

Role státních dohledových orgánů
Nezávazný charakter dokumentu v podstatě nechával plnění všech

doporučení na samotných bankách. Až ve své aktualizované verzi Basilejský výbor
řeší také roli dohledových orgánů, její absenci lze považovat za velkou slabinu
původní verze.
Role dohledových orgánů131 je totiž klíčová ve sledování nejen toho, zda
banky přijímají zásady a procesy, které jsou v souladu s doporučeními Basilejského
výboru a případně principy OECD, ale především řádné implementace těchto
pravidel. Nelze se totiž zcela spolehnout na to, že banky samotné dokážou efektivně
kontrolovat řádnou implementaci a dodržování daných pravidel. Vyvstávají také
pochybnosti o tom, zda banky dokážou přiznat svá vlastní závažná pochybení
týkající se daných procesů.
131
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Zde tedy nastupuje role dohledových orgánů. 132 Ta spočívá v několika
různých rovinách. V prvé řadě dohledový orgán poskytuje poradenství jednotlivým
bankám v tom ohledu, v jakém rozsahu vůbec implementovat pravidla corporate
governance. Spolupráce banky a dohledového orgánu nepochybně vede k pozitivním
výsledkům. Zejména by se dohledový orgán měl zaměřit na posuzování kvality
auditu a kontrolních funkcí vůbec, neboť právě selhání těchto činností může být
klíčovým parametrem fungující správy společnosti. S ohledem na předchozí
podkapitolu nesmí zůstat bez pozornosti také efekty a transakce vyplývající z
charakteru organizační struktury banky a celé skupiny propojených subjektů, nutná je
tedy kontrola jak na úrovni mateřské společnosti, tak na úrovni dceřinných subjektů.
Ostatně tuto problematiku již v roce 1983 řešila aktualizovaná verze tzv. Concordat.
Důležitou roli zastává dohledový orgán ve vztahu ke vkladatelům. Jelikož jejich vliv
ve vyjednávání a komunikaci s bankou je velmi malý, nastupuje právě stát jako
obhájce jejich zájmů. V tomto směru je důležitá vyváženost prostředků, které stát v
ochraně vkladatelů používá. Jednak totiž nezbytně vytváří systém pojištění vkladů a
jednak se angažuje právě ve vztahu banky a vkladatelů, jako jedné skupiny
stakeholderů. Systém pojištění vkladů musí být nastaven sice v zájmu ochrany
vkladatelů, ale zároveň musí poskytovat co nejmenší prostor pro morální hazard ze
strany bank.

6.2.10.

Srovnání s aktualizovanými Principy

OECD
Organizace OECD vydala aktualizované Principy správy společností roku
2004133 a tato verze je stále aktuální. V letošním roce by však měla být nahrazena
verzí novou zohledňující dosavadní vývoj. Tvůrci nadále zdůrazňují nezávazný
charakter principů a chápou je jako obecný rámec prakticky pro jakoukoli společnost
bez ohledu na právní řád, kterým se tato společnost řídí. Zároveň zmiňují, že je na
zodpovědnosti každého státu (ať už člena OECD či nečlena), jaké právní předpisy
132
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týkající se správy společností přijmou. Principy OECD tedy stále poskytují pouze
určitý obecný návod. Obecnost předpisů a z určitého pohledu i přílišný důraz na
nezávaznost principů je možná stále velkou slabinou tohoto dokumentu. Za zmínku
stojí, že na procesu tvorby tohoto dokumentu se podílela řada mezinárodních
organizací, např. Světová banka, Banka pro mezinárodní vypořádání, a jako ad hoc
pozorovatelé také IOSCO a Basilejský výbor pro bankovní dohled. Zde tedy lze
spatřit poměrně úzkou vazbu principů OECD a dokumentů Basilejského výboru v
oblasti corporate governance.
Koncepce principů OECD se stále drží silného zaměření na vnitřní
fungování společností a důrazu na ochranu zájmů vlastníků. Cílem transparentního a
hladkého fungování správy společnosti je v první řadě právě ochrana vlastnictví
vyplývající z výše uvedeného problému vztahu principal-agent. Zájmy stakeholderů
zůstávají druhotné. Přesto však lze najít v aktualizovaném znění alespoň dílčí posun.
Současné znění principů OECD obsahuje 8 principů, tedy o jeden více než
původní verze. Nově se objevuje hned úvodní princip - Zajištění základny pro
efektivní rámec správy společností. Tento princip lze vnímat jako velmi pozitivní
posun, neboť nepřímo zavazuje jednotlivé státy, aby samy budovaly právní a
institucionální základy pro efektivní správu společností. Zdůrazňuje, že je nutné tyto
struktury budovat s ohledem na výkon hospodářství, integritu trhu a s cílem
motivovat účastníky trhu k tomu, aby se podíleli na budování transparentního a
efektivního tržního prostředí.
Při vytváření právního rámce je třeba dle OECD postupovat systematicky a
zajistit, aby také vymahatelnost práva byla zajištěna. Nelze však předpisy vytvářet
pouze na základě úsudku zákonodárců, je třeba postupovat ve spolupráci takřka se
všemi subjekty, které mohou být dotčeny, tedy na jedné straně regulátory, a na straně
druhé samotnými společnosti, respektive jejich zastupujícími organizacemi (v ČR
např. Svaz průmyslu a dopravy, apod.), případně i dalšími stakeholdery. Je třeba také
zabránit nesmyslné “přeregulaci”, tedy navršením nesmyslných pravidel, a tedy je
nutné porovnat benefity vytvářené úpravy s jejími náklady a negativy. Výslovně je
považováno za vhodné použít k budování právního a institucionálního rámce
nezávazné standardy, a to nejen tyto. Vzhledem k tomu, že problematiku správy
společností ovlivňují předpisy a regulace z mnoha oblastí, jejich úpravu je třeba také
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koordinovat. Úlohy každého orgánu dohledu v těchto oblastech musí být stanoveny
tak, aby nepůsobily protichůdně, a také aby se zbytečně nezdvojovaly. Tento postup
pak jednoznačně povede k efektivnějšímu fungování základů corporate governance v
daném státě.
Zbylé principy OECD z velké části zůstávají nezměněny. Dochází pouze k
rozšíření

ochrany

práv

menšinových

vlastníků

a

objevuje

se

povinnost

institucionálních investorů o sobě zveřejňovat podrobnější informace. Obecně je
kladen o něco větší důraz na transparentnost zejména s ohledem na možný střet
zájmů a transakce se spřízněnými subjekty.
Co se týče principu, který se zabývá zájmy stakeholderů, ten je rozšířen o
oprávněné zájmy a roli zaměstnanců ve správě společnosti. Jejich účast vzhledem k
jejich zásadnímu vztahu k dané společnosti by měla být určitým způsobem zajištěna.
Dokument však tuto roli dále nerozvíjí. Role stakeholderů se rozšiřuje nad rámec
pouze zákonem daných práv a respektuje výslovně ochranu práv vzniklých na
základě nejrůznějších smluv, a také zmiňuje nutnost aplikace etických standardů,
tedy zásad mimoprávních.
Podobně jako u předchozí verze, i zde lze konstatovat, že zaměření Principů
OECD a zásad vydaných Basilejským výborem se výrazně liší. Vychází to i z faktu,
že na vypracování Principů OECD se podílel Basilejský výbor a Banka pro
mezinárodní platby jako pozorovatelé. Basilejský výbor si stále klade za cíl Principy
OECD rozvíjet, a nikoli se s nimi rozcházet nebo je duplikovat. Nutno však
konstatovat, že Basilejský výbor oproti OECD zaznamenal výrazně pozitivnější
posun ve zpracování celé problematiky. Zatímco OECD nejen, že se zaměřuje téměř
výhradně na shareholdery, ale ani obsahově úpravu tak výrazně nerozvíjí, Basilejský
výbor se očividně snažil odstranit nedostatky původní úpravy.
Dále je na místě zmínit, že samotné dodržování Principů OECD se ukázalo
jako problematické, a to jak v původní verzi z roku 1999, tak současné. Vláda USA
dokonce již v roce 2002 opustila oproti OECD strategii dobrovolných standardů a
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zásady corporate governance začlenila do zákonné úpravy a vydala tzv. SarbanesOaxley Act134.
Zkušenosti z ČR ukazují na velmi negativní zkušenosti se správou
společností, včetně řízení bank135. Největší nedostatky vykazuje období tzv. “divoké”
privatizace v první polovině 90. let, nicméně deficit oproti vyspělým tržním
ekonomikám přetrvával i po přelomu tisíciletí a zjevně přetrvává v určité míře
dodnes.
Navíc na banky je třeba hledět nejen z perspektivy subjektu, který je řízen,
ale také jako jednoho z významných institucionálních vlastníků ostatních
společností. Z toho důvodu nelze nechávat stranou záležitosti corporate governance
nebankovních subjektů a zaměřit se pouze na banky. Proto Principy OECD potřebují
komplexní přepracování a paradoxně práce Basilejského výboru může být vodítkem.
Práva stakeholderů a větší transparentnost nejen vůči vlastníkům, a také jasně
nastavená pravidla nominace a odpovědnosti nejvyšších orgánů by měly být
ústředními body nové úpravy. V současné době probíhá připomínkové řízení k
návrhu nové verze Principů OECD a je tedy otázkou, jaký posun finální verze
přinese. Podle návrhu se však bohužel zdá, že kromě problematiky institucionálních
investorů nelze větší změny očekávat.

6.3. Aktualizace zásad z roku 2010
K dalšímu přepracování zásad 136 vedl Basilejský výbor jasný důvod finanční a hospodářská krize, která vypukla v průběhu roku 2007. Jednou z hlavních
příčin krize, jak již bylo naznačeno výše, totiž byly zásadní nedostatky v systému
corporate governance velké části bank i dalších společností.
Problém v oblasti corporate governance spočíval nejen v nedostatcích
požadavků na správné zásady corporate governance, ale zejména v jejich velmi
134
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nedostatečné implementaci jednotlivými bankami. Proto se můžeme domnívat, že
kvalitativně dosavadní zásady vypracované Basilejským výborem dosahovaly
poměrně vysoké úrovně, selhal však proces implementace a kontroly. V tomto
ohledu lze jasně vnímat spojitost dvou oblastí, kterými se Basilejský výbor zabývá, a
to úpravou kapitálové přiměřenosti a souvisejících požadavků, a úpravou zásad
corporate governance. Cílem první regulace první oblasti je stanovení minimálních
požadavků na zdroje financování bank s ohledem na stanovení přijatelného rizika,
které by banky byly schopny absorbovat. Neodpovídající a nedostatečná úroveň
správy bank vedla k tomu, že banky však podstupovaly daleko větší rizika, a to jak
úvěrová, tak tržní a operační, než by odpovídaly požadavkům standardů kapitálové
přiměřenosti. Proto se úprava obsažená v dokumentech Basel I, Basel II a Basel III, a
dokumentech upravujících problematiku corporate governance prolínají a jejich
obsah je Basilejským výborem pochopitelně koordinován.
Corporate governance úzce souvisí s druhým pilířem úpravy Basel II,
jelikož jedním ze zásadních úkolů řádné správy banky je management rizika.
Vzhledem ke slabinám Basel II v tomto směru přijal Basilejský výbor dokument
nazvaný Vylepšení rámce Basel II137 v červenci roku 2009, ve kterém dochází k
posílení pravomocí orgánu dohledu.
Nová verze zásad corporate governance z roku 2010 se tedy snaží o
odstranění příčin krize z roku 2007 tak, aby k něčemu podobnému již v budoucnu
nedocházelo. Koncepce se od předchozích verzí mírně liší, a nutno říci, že tato je
přehlednější a snaží se být ještě komplexnější. Počet zásad se zvýšil na 14, a ty jsou
členěny do 6 oddílů:
• Praktiky orgánu dohledu banky
• Vrcholový management
• Management rizika a interní kontroly
• Odměňování
• Složité a neprůhledné korporátní struktury
• Zveřejňování a transparentnost
137
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Z výše uvedeného členění lze vyčíst, že celá problematika je chápána velmi
široce a Basilejský výbor se snaží ji zpracovat tak, aby byla dobře strukturovaná, a
tak i lépe implementovatelná. Jak ukáže další text, největší prostor je věnován
managementu rizika, který se ukázal jako největší slabina v průběhu zmíněné krize.
S ohledem na fakt, že problematika správy bankovních institucí je spojena s
mnoha oblastmi, ve kterých působí další mezinárodní odborné insituce, probíhá s
těmito institucemi spolupráce na poli corporate governance, a to např. s Mezinárodní
asociací orgánů dohledu v pojišťovnictví (IAIS), která také průběžně vydává tzv.
Insurance Core Principles138, jejíž aktuální verze pochází z října roku 2013.
Považuji za přínosné, že výčtu samotných principů předchází kvalitní
shrnutí dosavadní situace, popis nedostatků a nebezpečí, kterým je třeba při budování
systému správy bank čelit. Z tohoto shrnutí vychází následně samotný obsah
principů, který tak dostal jasnější a komplexnější podobu. Také je několikrát
zdůrazněn eminentní zájem na fungujícím systému správy bank ze strany státních
dohledových orgánů, což lze považovat za jeden z hlavních přínosů této úpravy.

6.3.1.

Praktiky rady banky
První skupina zahrnuje tyto 4 principy:
• “Rada má všeobecnou zodpovědnost za banku, což zahrnuje schválení a
kontrolu implementace strategických cílů, strategie rizika, corporate
governance a podnikových hodnot.
• Členové rady by měli být kvalifikovaní pro své pozice. Měli by jasně
rozumět své roli v rámci správy banky a být schopni si vytvářet spolehlivý
a objektivní úsudek o záležitostech banky.
• Rada by měla definovat patřičné praktiky správy pro svou vlastní práci a
mít k dispozici prostředky k zajištění, že tyto praktiky jsou dodržovány a
měly by být pravidelně revidovány za účelem jejich zlepšení.

138

IAIS - International Association of Insurance Supervisors. Insurance Core Principles [online].
říjen 2013 [cit. 2015-03-12]. dostupné z: http://iaisweb.org/index.cfm?event=getPage&nodeId=25224
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• Ve struktuře skupiny má rada mateřské společnosti všeobecnou
zodpovědnost za adekvátní úroveň corporate governance napříč skupinou
a zajištění, že zásady a mechanismy správy odpovídají struktuře,
záležitostem a rizikům skupiny i jejích subjektům.” 139
Z velké části se obsah nemění, ve verzi z roku 2010 však dochází ke
zdůraznění některých rolí rady banky. Basilejský výbor vychází z nedostatků, které
vyšly najevo v průběhu zmíněné krize, týkajících se nedostatečné aktivity orgánů
dohledu některých bank. Zejména je rada zodpovědná za schválení strategie v oblasti
managementu rizika. Tato záležitost je dále rozvedena - rada banky schvaluje nejen
všeobecnou strategii, ale také politiky risk managementu, celý interní kontrolní
systém. Rada pochopitelně vydává i etický kodex a zpracovává komplexní rámec
corporate governance v dané bance. Součástí práce musí být také systém
odměňování. Dále zdůrazňuje stále více orientaci na dlouhodobé cíle. Právě
nedostatečná pozornost dlouhodobým cílům a nevhodné nastavení systému
odměňování manažerů, ve kterém byly často zohledněny spíše krátkodobé cíle,
významně přispěly k problémům a v některých případech i krachům mnoha
bankovních institucí. Jedním z hlavních úkolů je pochopitelně dohled nad
vrcholovým managementem. Rada plní přirozeně roli “checks and balances”, tedy
brzd a protivah. Monitoruje plnění úkolů managementu, pravidelně se s manažery
schází a dohlíží, zda kroky, které činí management, nejsou v rozporu se schválenou
strategií, politikami a jsou konsistentní s předepsanými postupy.
Nově se v zásadách z roku 2010 objevuje požadavek nejen na definování
vlastních postupů orgánu dohledu banky, ale i na periodické “sebehodnocení” a
revizi těchto postupů, a tedy i hodnocení jejich dodržování. Za účelem vykonávání
specifických činností se stále doporučuje ustavení určitých komisí, a to alespoň
komise pro audit, komise pro riziko, a dále komise pro odměňování, komise pro
lidské zdroje (tedy de facto pro záležitosti obsazování postů v orgánu dohledu a
vrcholovém managementu), a nově i etické komise. Její činnost spočívá v kontrole
139
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souladu činností banky s právními předpisy, regulatorními pravidly a interními
předpisy. Fungování komisí dokument popisuje výrazně podrobněji než v
předchozích verzích, klade důraz na co největší podíl nezávislých členů (tedy mimo
vrcholový management). Mandát každé komise má být přesně vymezen v
samostatných stanovách a z každého jednání se pořizuje zápis. Pro efektivní práci
komise pro riziko je vhodné nastavit pravidla pro hladkou komunikaci s tzv. CRO
(Chief Risk Officer), tedy manažerem rizika, jehož funkce bude popsána níže.
Jak rada banky, tak vrcholový management činí veškeré kroky v zájmu
banky, a nikoli v zájmu svém, či třetích subjektů. Proto se opět objevuje nutnost
předcházet konfliktu zájmů a kontrolovat transakce se spřízněnými subjekty, jež by
mohly ohrozit stabilitu banky. Pro řešení konfliktu zájmů se doporučuje zpracovat
politiku jako ucelený formální dokument. Zejména jde o nastavení pravidel pro
hlasování, respektive zákaz hlasování o záležitostech s možným střetem zájmů
daného člena orgánu, dále zveřejňování možných konfliktních situací, a také procesy
řešení porušení pravidel dané politiky. Tuto důležitou součást považuji za velmi
přínosnou, neboť konečně řeší odstranění následků porušení určitých pravidel.
Procesy nápravy v jakékoli oblasti by měly být zejména rozvíjeny, aby vůbec systém
správy banky měl hlubší praktický smysl.
Poslední zásada v tomto oddíle týkající se pravomocí a činností orgánu
dohledu banky se věnuje rozdělení pravomocí a úkolů mezi mateřskou společnost a
jednotlivé dceřiné společnosti. Jak z jejího znění vyplývá, mateřská společnost a její
orgán dohledu zastřešují celou skupinu společností. Dohlíží tedy nad všemi subjekty
ve skupině, vyhodnocují veškerá rizika s nimi spojená, a to nejen izolovaně v rámci
jednotlivých subjektů, ale především ve vztahu mezi subjekty navzájem a ve vztahu
k celé skupině. Celkově tak lze řídit veškerá rizika efektivně a předcházet jakýmkoli
problémům. Do těchto rizik se pochopitelně řadí i využívání SPV a podobných
projektů, které, jak bylo zmíněno výše, z velké míry zapříčinily fatální průběh
finanční krize.

6.3.2.

Vrcholový management
Úloha vrcholového managementu představuje patrně nejslabší článek

úpravy vytvořené Basilejským výborem a zahrnuje pouze jediný princip:
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• “Pod dohledem orgánu dohledu by měl vrcholový management zajistit, že
činnosti banky jsou v souladu s podnikatelskou strategií, rizikovou
tolerancí a zásadami schválenými orgánem dohledu banky.” 140
Daná kapitola se věnuje v podstatě pouze podstatě vrcholového vedení. Jeho
hlavní úloha spočívá ve výkonné funkci a dohledu nad každodenním chodu banky.
Pouze odkazuje na další principy týkající se managementu rizika, a to v tom ohledu,
že management je zodpovědný za samotnou implementaci systémů managementu
rizika. Tento popis však je značně povrchní a nedostatečný. Reálně probíhá tvorba
strategie, rozhodování o dalším směřování podniku, tedy v tomto případě banky, a
dalších podstatných záležitostech právě na úrovni vrcholového managementu.
Definitivní rozhodnutí sice patří orgánu dohledu banky, ale nelze tímto způsobem
snímat odpovědnost managementu ve strategických záležitostech a tím i jeho roli v
rámci corporate governance.

6.3.3.

Management rizika a interní kontroly
Na rozdíl od předchozí části se jedná o nejrozsáhlejší a nejpropracovanější

kapitolu ve verzi zásad z roku 2010. Problematika rizika, a to jak finančního, tak
nefinančního, se stala ústředním bodem zájmu Basilejského výboru, a zároveň tato
problematika propojuje 2 zásadní oblasti jeho práce - corporate governance a
pravidla řady Basel. Tuto kapitolu tvoří tyto 4 principy:
• “Je třeba, aby banky měly efektivní systém interní kontroly a plnit funkci
managementu rizika (zahrnující CRO - ředitele pro riziko - či obdobnou
pozici) s dostatečnými pravomocemi, statutem, nezávislostí, zdroji a
přístupem k orgánu dohledu banky.
• Rizika je třeba identifikovat a sledovat průběžně na úrovni celého podniku
i na bázi jednotlivých entit, a sofistikovanost managementu rizika banky a
infrastruktura interních kontroly by měla držet krok se změnami
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rizikového profilu banky (i s ohledem na její růst), a změnami externích
rizik.
• Efektivní management rizika vyžaduje robustní interní komunikaci týkající
se rizika uvnitř banky, a to jak napříč organizací, tak prostřednictvím
reportingu vrcholovému managementu, tak orgánu dohledu banky.
• Orgán dohledu a vrcholový management má efektivně využívat výsledky
práce interního auditu, externích auditorů a interních kontrolních
systémů.”141
Komplexní úprava managementu rizika odráží důležitost této problematiky
ve vztahu k celému bankovnímu sektoru. Činnosti patřící do efektivního systému
managementu rizika na sebe dle zásad z roku 2010 logicky navazují:
I.

Identifikace klíčových rizik pro banku

II. Posouzení těchto rizik a měření expozice banky těmto rizikům
III. Monitoring rizikových expozic a určení kapitálových potřeb pro jejich
krytí
IV. Monitoring a posouzení rozhodnutí k tomu, zda dílčí riziko přijmout,
nebo přijmout opatření k jeho zmírnění a zda riziková rozhodnutí jsou v
souladu s rizikovou tolerancí a politikou rizika, která schválil orgán
dohledu banky
V. Reporting vrcholovému managementu a orgánu dohledu banky
Podstatným rysem požadavků systému managementu rizika v této verzi
zásad je měřitelnost a tím pádem lepší uchopitelnost jednotlivých rizik. V okamžiku,
kdy lze rizika, respektive jejich expozice, měřit, výrazně se rozšiřují možnosti řízení
těchto rizik. Druhý pilíř spočívá v systematickém řízení rizik. Nejde o dílčí rizika,
která by byla identifikována a řízena izolovaně různými útvary v závislosti na tom,
se kterým útvarem dané riziko souvisí, ale rizika jsou řízena komplexně se
vzájemnými vazbami. Proto se důrazně doporučuje ustavení pozice tzv. chief risk
141
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officer (CRO) - ředitele pro riziko. Jedná se o pozici vrcholového manažera, který
celý systém managementu rizika zastřešuje. Stále také u důležitých manažerských
rozhodnutí platí princip “čtyř očí”. Pozice CRO představuje člena vrcholového
managementu banky s naprostou specifickým postavením. Stojí stranou ostatních
výkonných funkcí a jeho charakteristickým rysem musí být značná nezávislost na
jakékoli další osobě, a to bez ohledu na to, jak jsou nastaveny linie reportingu (zda
komunikace probíhá především s výkonným ředitelem či naopak pouze s finančním
ředitelem). Požadavek nezávislosti zároveň znamená, že CRO nezastává žádnou další
činnost, nelze tedy v jedné osobě soustřeďovat navíc funkci např. finančního ředitele
(což v nefinančním sektoru je naprosto běžné). Role CRO se dále vyznačuje
specifickým postavením ve vztahu k orgánu dohledu banky. Kromě reportingu v
rámci managementu banky totiž CRO podává pravidelné zprávy přímo orgánu
dohledu banky, a také pochopitelně komisi pro riziko. Zejména je nutné zajistit
možnost přístupu “nonexecutive” členů orgánu dohledu k CRO, aby mohli
objektivně vyhodnotit záležitosti managementu rizika.
Okruh činností, které provádí management rizika, je značně široký, stejně
jako složitost metodologie. V rámci analýzy rizika je nutné průběžně sestavovat
scénáře možného vývoje, aktualizovat je na základě změn vstupních parametrů a také
pravidelně provádět zátěžové testy. Zejména tyto testy se v posledních letech staly
nástrojem vyhodnocování připravenosti bank ze strany regulátorů a dohledových
orgánů státu. Sestavování scénářů budoucího vývoje a komplexních stress testů dále
přispívá ke zlepšení úrovně managementu rizika a zajišťuje vyšší stabilitu banky.
Pochopitelně tyto scénáře a stress testy musí být sestavovány nejen jednotlivými
dceřinnými společnostmi, ale i na úrovni celé skupiny, což jistě vyplynulo již z
předchozího textu. Basilejský výbor mj. vypracoval samostatný dokument s hlavními
principy pro praktiky zátěžových testů142.
Na základě výše uvedeného lze říci, že risk management plní funkci jednak
z velké části informační, když především identifikuje pokud možno všechna rizika
ohrožující činnost banky a následně je vyhodnocuje a informuje orgány banky.
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Kromě toho ale také neméně důležitou funkci představuje činnost zaměřená na
předcházení rizikům, zmírňování jejich dopadů a návrhy řešení v oblasti rizik vůbec.
Jelikož základem bezproblémového fungování managementu rizika je spolupráce s
ostatními osobami a částmi banky, musí být nastavena adekvátní komunikační
struktura, jak požaduje předposlední princip této části. S tím logicky souvisí i
požadavek na využívání výsledků práce auditorů a interních kontrolních systémů.

6.3.4.

Odměňování
Úprava týkající se odměňování zůstala koncepčně zachována, nicméně

došlo k jejímu zpřesnění a rozšíření, a to zejména ve vazbě na management rizika a
odměňování nejen manažerů, ale zaměstnanců vůbec. Zahrnuje následující dva
principy:
• “Orgán dohledu banky má aktivně dohlížet na konstrukci a fungování
systému odměňování a má tento systém monitorovat a revidovat, aby bylo
zajištěno, že funguje tak, jak bylo zamýšleno.
• Systém odměňování zaměstnanců má být efektivně uspořádaný s ohledem
na možná rizika: odměňování má být uzpůsobeno všem typům rizika;
výstupy odměňování mají být symetrické s rizikovými výstupy; schémata
výplaty odměn mají být citlivé na časový horizont jednotlivých rizik;
soubor hotovostních odměn, odměn ve formě akcií a dalších forem by měl
být konsistentní s uspořádáním rizik.” 143
Samotné znění zásad odměňování ve verzi z roku 2010 je dle mého názoru
až příliš komplikované a mohlo by být jednodušší. Podstata úpravy z nich však
vyplývá poměrně jasně. Principy jsou postaveny na dvou pilířích. Prvním z nich je
odpovědnost orgánu dohledu banky za průběžné sledování systému odměňování s
důrazem na vazbu mezi dlouhodobými výsledky banky a odměnami manažerů.
Druhý pilíř se nově soustředí na odměňování řadovým zaměstnanců. Pro zajištění
stability banky totiž výrazně přispívá nejen kvalitní systém odměňování manažerů,
143
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ale komplexní systém odměňování všech zaměstnanců. I z tohoto důvodu se
Basilejský výbor, také v návaznosti na práci amerického FSB, zaměřil i na tuto oblast
a vydal samostatný dokument týkající se odměňování.144 Zmíněné principy FSB
Basilejský výbor považuje za nezbytný základ pro všechny banky.

6.3.5.

Složité a neprůhledné korporátní struktury
Problematika složitých struktur, které zahrnují zejména SPV a dále také

stále častější využívání tzv. maticových struktur řízení, navazuje na znění z roku
2006, výše uvedený princip “know your structure” byl však nově rozdělen na
principy dva, jejichž obsah je zpřesněn a rozvinut opět v návaznosti na význam
managementu rizika:
• “Orgán dohledu banky a vrcholový management by měl znát a chápat
provozní strukturu banky a rizika, která tato struktura přináší (tj. “knowyour-structure”)
• Tam, kde banka působí prostřednictvím SPV nebo podobných struktur
nebo v jurisdikcích, které ztěžují transparentnost nebo nevyhovují
mezinárodním standardům, musí orgán dohledu banky a vrcholový
management chápat účel, strukturu a jedinečná rizika těchto operací.
Měly by také hledat možnosti snížení daných rizik (tj. “understand-yourstructure”).”145
Obě zásady se výrazně prolínají a není tak zcela jasné, proč vůbec došlo k
jejich rozdělení. Smysl obou zůstává v podstatě stejný. Basilejský výbor se snaží
tímto doporučením eliminovat ty prvky organizačních struktur, které výrazně zvyšují
rizika jednak operační (tedy riziko související s obtížnějším řízením a kontrolou
takových struktur) a jednak riziko úvěrové týkající se specifických SPV. Využívají
složitých struktur má být omezeno pouze na nezbytné situace, jako je např. působení
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banky v různých jurisdikcích. Pokud takové prvky struktura přesto obsahuje, je nutné
jim věnovat velkou pozornost za účelem předcházení případných komplikací a řízení
a eliminaci souvisejících rizik. Na efektivním řízení složitých a neprůhledných
struktur má pochopitelně eminentní zájem i dohledový orgán státu, proto i stát má
mít snahu tyto záležitosti regulovat.

6.3.6.

Zveřejňování a transparentnost
V této oblasti paradoxně Basilejský výbor úpravu zestručňuje a de facto

konstatuje, že banky mají plně uplatňovat zásady zveřejňování a transparentnosti
obsažené v principech OECD z roku 2004 a dále odkazuje na oblast zveřejňování
zásad odměňování v souladu s Principy a Standardy FSB.
• “Správa banky by měla být přiměřeně transparentní ke svým vlastníkům,
vkladatelům, ostatním stakeholderům a účastníkům trhu.” 146
Povinnost zveřejňovat zásadní informace se vztahuje zejména k vlastníkům,
ačkoli ostatní skupiny stakeholderů neopomíjí. Bohužel se dá konstatovat, že
explicitní vyjádření požadavků týkajících se zveřejňování informací a transparentní
činnosti bank zůstalo v poměrně obecné rovině. Celistvý pohled na verzi dokumentu
z roku 2010 však odhaluje, že z mnoha zásad nepřímo vyplývá mnoho povinností,
které se týkají právě informování shareholderů a zvyšování transparentnosti vůbec.

6.3.7.

Role státních dohledových orgánů
Těžiště práce státních dohledových orgánů dle dokumentu zásad z roku

2010 spočívá na jedné straně v samotném dohledu nad dodržováním zákonných
norem, a na straně druhé na proaktivním jednání ve smyslu motivace bank
implementovat praktiky a systémy správy bank nad rámec zákonných pravidel, která
jsou často nedostatečná.
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Úloha těchto orgánů se oproti dřívějším verzím příliš nemění, z velké části
jde o monitoring systémů corporate governance a odhalování nedostatků a odchylek
oproti doporučením. V této práci dokument klade důraz na zdroje informací, ze
kterých orgány čerpají. Dohledové orgány mají využívat kombinaci interních reportů
se zprávami externích auditorů, jakož i dalších subjektů. Stejně tak se doporučuje
zintenzivnit kooperaci s dohledovými orgány v dalších jurisdikcích s ohledem na to,
že mnoho bank působí na mezinárodní úrovni.
Ve svém závěru dokument147 shrnuje podstatu corporate governance. Aby
docházelo ke zkvalitnění systémů správy společností, musí se na jejich rozvoji
aktivně podílet v podstatě všechny zainteresované subjekty, nejen vlastníci a
vrcholové orgány. Nezpochybnitelná role patří státu, zaměstnancům a zejména
vkladatelům, ale také ratingovým agenturám či bankovním asociacím a podobným
subjektům.

6.4. Úroveň implementace a efekty úpravy
Bezpochyby celý dokument obsahuje pravidla a doporučení která přispívají
k lepší výkonnosti bank, snížení jejich rizikových profilů a tím přinášejí užitek jak
vlastníkům, tak dalším stakeholderům.
Mehran, Morrison a Shapiro ve svém článku z června 2011 148 shrnují
výsledky svých výzkumů a studií dalších odborníků. Závěry těchto výzkumů
jednoznačně prokazují pozitivní efekt v podstatě všech principů, které Basilejský
výbor formuloval ve svých dokumentech. Jde zejména o vztah velikosti a složení rad
a také komisí vytvářených na půdě těchto rad, tedy kontrolních orgánů banky.
Přítomnost nezávislých členů, celkový větší počet členů, jejich kvalifikace a také
zejména jejich aktivní participace na činnosti banky jsou významné faktory pozitivně
ovlivňující dlouhodobou prosperitu banky. Autoři zdůrazňují, že empirické výzkumy
dokazují, že pokud členové rady banky působí v obdobných pozicích ještě v dalších
147
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společnostech, nemohou se věnovat své práci naplno, což se viditelně projevuje na
nižší efektivitě práce celé rady.
Dále zmiňovaný článek prokazuje přínosy funkce CRO a komise pro riziko.
Pokud oba dva mají dostatečné pravomoci, je prokazatelné, že banky provádějí méně
rizikové činnosti a nevyužívají v takové míře podrozvahové derivátové cenné papíry,
jejichž využívání bylo jednou z hlavních příčin krize. Vzhledem k tomu, že daný
článek byl publikován pouhý rok po vydání poslední verze principů Basilejského
výboru, ukazuje se, že zásady již před jejich vydáním praktikovala velká část bank.
Znění principů tedy nevychází z pouhých teoretických poznatků, ale naopak čerpá z
praxí ověřených postupů.
Bohužel se však stále ukazuje, že proces implementace daných pravidel
nepostoupil tak daleko, jak by bylo zapotřebí. Kromě výše uvedených autorů to
potvrzuje i studie polské profesorky Marcinkowské z lodžské univerzity z roku
2012 149 . Zmiňuje zde specifické prostředí bankovního sektoru, ve kterém díky
velkému podílu cizích zdrojů v pasivech bank hrají zájmy stakeholderů odlišných od
vlastníků a orgánů banky významnou roli. Díky tomu je i problematika corporate
governance do značné míry odlišná od zbytku ekonomiky a potýká se tak se
specifickými problémy. Dle této studie však navzdory doporučením Basilejského
výboru nedostatky ve správě bank přetrvávají, a to ve významné míře.
Problémy, které vyústily ve finanční krizi roku 2007 nebyly dle
Marcinkowské způsobeny absencí pravidel a zásad správné správy banky (ačkoli i
porovnáním verzí dokumentu z roku 2006 a roku 2010 lze najít některé kvalitativní
rozdíly), ale jejich nedostatečnou a nesprávnou implementací. Dle dostupných dat se
sice v mnoha směrech daří zlepšovat úroveň naplňování podstaty principů, posun je
ale velmi pomalý. Roste sice počet non-executive členů rad, zvyšování jejich podílu
je však pomalé a navíc se nedaří příliš naplňovat požadavky na jejich dostatečnou
kvalifikaci. Požadavek na nezávislost členů rady nabízí myšlenku, zda nepreferovat
dualistickou strukturu jako vhodnější pro efektivní
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Empirická data dále podle Marcinkowské prokazují fakt, že oproti ostatním
odvětvím v bankovním sektoru v posledních 30 letech rostly odměny managementu
naprosto neadekvátním tempem (oproti roku 1981 odměny v bankovním sektoru
vzrostly na desetinásobek, zatímco ve zbylých odvětvích pouze na trojnásobek).
Proto je možné hovořit o zásadním vlivu odměňování na konečné důsledky krize,
neboť struktura všech odměn exekutivy bank motivovala ke stále vyššímu
podstupování rizika. Oprávněně tak Basilejský výbor klade takový důraz na politiku
odměňování s cílem orientace na dlouhodobé cíle banky a požaduje zřízení komise
pro odměňování v rámci rady banky. Potvrdilo se také, že struktura odměn byla
orientována především na krátkodobé efekty, a nikoli na dlouhodobou stabilitu a
zvyšování tržní hodnoty banky. Proto byly manažeři i ostatní zaměstnanci
motivováni k podstupování vyšší míry rizika s krátkodobými pozitivními efekty, ale
katastrofálními dopady z dlouhodobého hlediska.
Na principy Basilejského výboru a v návaznosti na celkový stav corporate
governance v bankovním sektoru reagovala Evropská Unie a došlo k vytvoření tzv.
European System of Financial Supervisors (Evropský systém finančního dohledu),
systému sestávajícího se z evropských regulátorů bank, pojišťoven a penzijních
fondů, burz cenných papírů a nového elementu - European Systemic Risk Board150
(Evropská komise pro systematické riziko). Evropská Unie se tedy snaží některá
doporučení Basilejského výboru integrovat do unijní legislativy a stanovit tak
závazná pravidla. Právě nezávazný charakter principů Basilejského výboru je
pravděpodobně jejich největší slabinou. V situaci, kdy právní řád nestanovuje
závazná pravidla a nenařizuje bankám, jak mají ke své správě přistupovat, mnohá
doporučení zůstávají pouze “na papíře” a situace v celém bankovním sektoru se bude
stabilizovat pouze velmi pomalu. Podstata některých principů však de facto
neumožňuje stanovit konkrétní závazná a vynutitelná pravidla, neboť se jedná o příliš
obecná doporučení, a tak konečné naplnění těchto principů závisí na samotných
bankách. Navíc po celou dobu své práce Basilejský výbor zdůrazňuje, že nechce
striktně doporučovat struktury orgánů banky a jejich pravomoci a bere ohled na
rozdíly různých jurisdikcí.
150

EUROPEAN SYSTEM OF FINANCIAL SUPERVISION. European Systemic Risk Board.
[online] [cit. 2015-05-04]. Dostupné z: https://www.esrb.europa.eu/home/html/index.en.html

83

Celkovým shrnutím dosavadního vývoje však nelze dojít k jinému závěru,
než že práce Basilejského výboru v oblasti corporate governance jednoznačně vedla
ke zlepšení správy bank, ke stabilizaci hospodaření bank a v posledních letech
především ke snížení celkových rizik souvisejících s činností bank. O toto zlepšení se
pochopitelně nezasloužila jen pravidelná aktualizace a zpřesňování principů
corporate governance, ale také jejich provázání s pravidly obsaženými v
dokumentech Basel.
V letošním roce se chystá schválení další aktualizované verze principů151 a v
současnosti probíhá sběr připomínek ke konzultativní verzi dokumentu. Touto verzí
se tato práce blíže nezabývá, neboť pravděpodobně dojde ještě po zapracování
připomínek k dalším výrazným úpravám. Stručně řečeno však tato aktualizace
nepřináší zásadní změny, spíše dílčími úpravami reaguje na poslední vývoj. Ve svém
hodnocení oceňuje pozitivní posuny v reakci na finanční krizi a konstatuje, že banky
i dohledové orgány posílily praktiky corporate governance a uvědomily si význam
této oblasti pro hospodaření bank.

151

BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION. Corporate governance principles for
banks - consultative document. [online] říjen 2014 [cit. 2015-05-03]. Dostupné z:
http://www.bis.org/publ/bcbs294.pdf
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7. ZÁVĚR
Tato diplomová práce se zabývala regulatorními pravidly vydávanými tzv.
Basilejským výborem pro bankovní dohled (BCBS). Jejím cílem byla analýza
některých oblastí regulace bankovního sektoru na mezinárodní úrovni, konkrétně
kapitálové přiměřenosti a corporate governance.
První část popisuje charakter Basilejský výboru, jeho vznik a počáteční
vývoj. Jedná se o instituci neformálního charakteru bez právní subjektivity, jejíž
činnost probíhá na půdě Banky pro mezinárodní platby. Basilejský výbor byl ustaven
v polovině 70. let v reakci na tehdejší bankovní krizi spojenou s pádem
západoněmecké banky Herstatt. Po této události vznikla na mezinárodní úrovni snaha
o řešení problémů bankovního sektoru, jako strategicky významného odvětví
ekonomiky. Po pádu bretton-woodského systému se guvernéři centrálních bank zemí
G10 rozhodli ustavit tuto neformální instituci, jejímž hlavním úkolem má být
vydávání doporučujících dokumentů, které by přispívaly ke stabilizaci bankovního
sektoru.
Z Basilejského výboru se postupem času stala, navzdory svému
neformálnímu charakteru a nemožnosti vydávat závazné právní předpisy, významná
mezinárodní instituce, jejíž dokumenty do svých právních řádů přejímá většina států
světa. Například pravidla obsažená v dokumentu Basel II se staly závaznými nebo se
alespoň chystá jejich implementace ve více než 100 státech.
Ve svých počátcích se Basilejský výbor zabýval především problematikou
efektivního bankovního dohledu, což publikoval ve svém prvním dokumentu - tzv.
Concordat. Formulování pravidel bankovního dohledu a jeho stálé zlepšování stále
zůstává vůdčím směrem, který se odráží prakticky ve všech oblastech práce
Basilejského výboru. Jednou z prvních oblastí související s problémy bankovního
sektoru, na kterou zaměřil Basilejský výbor svou pozornost, byl boj s organizovanou
kriminalitou. V prosinci 1988 proto po dlouhých diskuzích došlo k vydání
dokumentu obsahujícího pravidla pro potírání “praní špinavých peněz” (Prevention
of Criminal Use of the Banking System for the Purpose of Money-Laundering).
Další část práce se věnovala sérii dokumentů z oblasti pravidel kapitálové
přiměřenosti, označovaných zkrácenými názvy Basel I, Basel II a Basel III. V roce
1988 Basilejský výbor zveřejnil přelomový dokument v oblasti bankovní regulace na
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mezinárodní úrovni - Basel I. Ten stanovuje požadavky minimálního množství
kapitálu, které je každá banka povinna držet ke krytí svých aktiv. Basel I jednak
definoval složky kapitálu, které je možné použít pro toto krytí a dále stanovil
minimální množství povinně drženého kapitálu na úrovni 8 % rizikově vážených
aktiv.
Právě stanovení rizikových vah je prokazatelně největší slabinou této první
úpravy. Rizikové váhy se jednotlivým aktivům přiřazují podle toho, do jaké
kategorie dané aktivum zařazuje klasifikace vytvořená Basilejským výborem.
Rizikové váhy tedy ve většině případů nereflektují skutečnou míru rizika spojenou s
daným aktivem. Ukázkový příklad představuje kategorie státních dluhopisů
členských států OECD. Těmto dluhopisům je přiřazena nulová riziková váha bez
ohledu na to, o kterou zemi se jedná, a např. Řecko bylo již v době vydání Basel I
členským státem OECD a přestože investice do řeckých státních dluhopisů vždy
představovaly značné riziko, Basel I toto ignoroval.
Dalším problematickým aspektem určení rizikových vah je fakt, že se jedná
o stanovení administrativní bez jakékoli hlubší analýzy skutečné rizikovosti
příslušných kategorií aktiv. Pro banky navíc neexistovala možnost použít jiný
výpočet rizika, ačkoli pro své interní potřeby používaly sofistikovanější modely.
Kromě toho navíc Basel I nereflektoval tržní a operační riziko. Tržní riziko zahrnul
Basilejský výbor až dodatkem z roku 1996.
Basel I se i přes zjevné nedostatky stal široce implementovaným
dokumentem napříč státy celého světa a zároveň určitým odrazovým můstkem pro
další rozvoj úpravy kapitálových požadavků a bankovní regulace vůbec.
Široce vytýkané nedostatky, absence pravidel pro zahrnutí tržního rizika
(které řešil dodatek z roku 1996) a operačního rizika vedly k revizi celého
dokumentu Basel I. Záměrem bylo vytvořit zcela nový dokument, který by pravidla
Basel I plně nahradil. Proces jeho tvorby však postupoval jen velmi zvolna a k přijetí
jeho konečné verze došlo až v červnu roku 2004. Následně došlo ještě k revizi
dokumentu a vydání nové verze v červnu roku 2006, z níž vychází např. závazná
úprava pravidel v rámci EU. K implementace závazných pravidel pochopitelně také
nedošlo okamžitě, a tak pomalý proces přijímaní Basel II přispěl i k následkům
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hospodářské krize s počátky v roce 2007. Mnoho odborníků totiž zastává názor, že
pokud by v době vypuknutí krize banky plnily požadavky Basel II, neměla by krize
tak katastrofální průběh.
Koncepce Basel II vychází z tzv. třípilířové struktury. První pilíř tvoří
minimální kapitálové požadavky, tedy oblast, kterou jako jedinou upravoval Basel I.
Hlavní rozdíl oproti Basel I spočívá v zavedení alternativní možnosti výpočtu
kapitálových požadavků. Kromě standardizované metody, která vychází z Basel I,
ale byla výrazně modifikována, aby věrněji odrážela riziko, banky dostaly možnost
používat přístup založený na interním ratingu rizika. Banka sama si tedy vypočítá
rizikový profil každého aktiva, které drží a na základě toho pak vypočítá požadované
množství kapitálu, které zůstalo na úrovni 8 %. Použití interních modelů výpočtu
rizika podléhá schválení příslušného regulátora, který zkoumá, zda je daný model
vhodný a splňuje požadavky uvedené v Basel II.
Basel II v prvním pilíři přinesl výrazná pozitiva v dalších dvou ohledech.
Jednak se snaží o postihnutí rizik tzv. special purpose vehicles, jejichž rozmach na
přelomu století přispěl k dopadům finanční krize, a jednak stanovuje pravidla pro
výpočet operačního rizika, resp. přímo stanovuje kapitálové požadavky vztahující se
k operačnímu riziku. Vzhledem k tomu, že rizika vyplývající ze samotného provozu
a fungování banky mohou významným způsobem ovlivnit její stabilitu, znamená
daný požadavek jednoznačně pozitivní dopad.
Druhým pilířem, na kterém Basel II stojí, je tzv. proces dohledu. Jedná se o
oblast, kterou předchozí úprava, tedy Basel I, vůbec neobsahovala. Druhý pilíř
zakotvuje pravidla pro účinný dohled nad bankami ze strany státu a klade povinnosti
oběma stranám, tedy jak dohledovým orgánům, resp. regulátorovi, tak samotným
bankám. Zároveň dává regulátorovi či dohledovému orgánu možnost, aby
v konkrétním případě stanovily vyšší kapitálový požadavek, než stanovuje samotná
úprava Basel II. Tímto rozhodnutím je tedy možné zohlednit rizika spojená
s konkrétním bankovním subjektem a předcházet tak potenciálním problémům.
Druhý pilíř však klade na jednotlivé jurisdikce velké nároky, jelikož předpokládá
poměrně podrobnou zákonnou úpravu daných pravidel, aby celý systém dohledu byl
dostatečně efektivní.

87

Třetím pilířem Basel II je tzv. tržní disciplína. Tento pilíř propojuje Basel II
s dalším okruhem, kterým se Basilejský výbor zabývá – corporate governance.
Podstatou pilíře je pravidelné zveřejňování informací, které jsou relevantní pro
investory, střadatele a další stakeholdery, a to zejména informace o kapitálové
struktuře, rizicích souvisejících s činnostmi banky a další podstatné informace.
Povinnost zveřejňování těchto informací by měla motivovat banky k udržování
zdravé kapitálové struktury a podstupování přiměřených rizik v zájmu své stability.
Za podstatnou slabinu lze považovat relativně nízkou periodicitu povinného
zveřejňování, a to pouze pololetně, resp. u velkých mezinárodních bank (jejichž
definice navíc chybí) čtvrtletně.
Basel II přinesl významný posun v regulaci bankovního sektoru, resp.
oblasti kapitálové přiměřenosti. Přestože mnoho kritiků upozorňuje na jeho
nedostatky a negativní efekty, celkový přínos je jednoznačně kladný. Zmíněné výtky
směřují zejména k procyklickému efektu, kdy v době boomu dochází k podceňování
rizik, růstu aktivity bank a v době recese se dané podcenění rizik odrazí v jejím
prohloubení. Dalším kritizovaným jevem je údajný handicap bank, které nezvolily
pro výpočet rizik tzv. rozšířený model interního výpočtu rizika. Dle kritiků totiž
výsledné kapitálové požadavky takových bank jsou výrazně vyšší než u bank
používajících dané interní modely. Tento efekt však studie neprokázaly, a
nepotvrdily tedy tezi o narušení konkurence.
V reakci na nedostatky Basel II a zejména na proběhlou finanční krizi došlo
k vydání další ze série dokumentů zaměřující se na oblast kapitálové přiměřenosti –
Basel III. Konečné znění tohoto dokumentu bylo zveřejněno v prosinci roku 2010 a
proces jeho implementace je vzhledem k šíři a složitosti pravidel rozvržen na
poměrně dlouhou dobu. První část pravidel se stala závaznou v roce 2013 a
definitivní závaznost celé úpravy by je stanovena k počátku roku 2019.
Basel III navazuje na Basel II, který ponechává v platnosti v těch
ustanoveních, ve kterých mu neodporuje. Basel III zavedením několika opatření
zvyšuje úroveň minimálního kapitálového požadavku a zpřísňuje pravidla jeho
výpočtu. Navyšuje totiž podíl minimální úrovně vlastního kapitálu z 2 % na 4,5 % a
celkově zvyšuje podíl tzv. Tier 1 kapitálu na 6 %. Minimální kapitálový požadavek
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sice formálně zůstal na úrovni 8 %, reálně však došlo k jeho zvýšení o tzv.
kapitálový konzervační polštář ve výši 2,5 %, jehož zavádění je plánováno postupně
v letech 2016-2019.
Dále Basel III reaguje na zmíněný procyklický efekt zavedením tzv.
proticyklického polštáře. V případě, že v době zejména ekonomického boomu dojde
v ekonomice k prudkému nárůstu úvěrů, má regulátor možnost navýšit kapitálový
požadavek právě zavedením povinného proticyklického polštáře, jehož výše dle jeho
uvážení může činit až 2,5 %. Zároveň jednotlivým bankám může stále v souladu
s Basel II určit navýšení kapitálového požadavku s ohledem na jejich rizika.
Dalším opatřením, které má zabránit nadměrnému růstu aktiv bank je
institut leverage ratio, který doplňuje kapitálový požadavek. Leverage ratio doplňuje
dosavadní úpravu tím, že nebere ohled na riziko a poměřuje pouze tzv. Tier 1 kapitál
k celkovým aktivům banky a výsledný poměr nesmí být nižší než 3 %. Tento poměr
však má být upravován v reakci na výsledky monitorovací fáze. Úprava v USA
v rámci implementace Basel III stanovila přísnější poměr ve výši 6 %.
Zásadním přínosem Basel III se zdá být úprava likviditního rizika. Regulace
likviditního rizika je řešena pomocí dvou institutů – liquidity coverage ratio (LCR) a
net stable funding ratio (NSFR). První z nich požaduje, aby banka držela takové
množství peněžních prostředků a vysoce likvidních aktiv, aby dokázala pokrýt
všechny své výdaje po dobu 30 dní. LCR tedy má za úkol předcházet krátkodobým
problémům s likviditou. Naproti tomu NSFR se zaměřuje na dlouhodobý horizont,
když požaduje, aby poměr dostupných zdrojů stabilního financování k požadovaným
zdrojům stabilního financování musí být vyšší než 100 %, a to v horizontu jednoho
roku. Oba instituty rizika likvidity nejsou přijaty v definitivní podobě, a tak
v závislosti na výsledcích monitorovací fáze bude zajímavé sledovat, zda dojde
k jejich úpravě.
Pravidla Basel III budou pro banky znamenat pravděpodobně výrazné
snížení jejich ziskovosti s ohledem na snížené možnosti umisťování kapitálu.
Výrazně komplexní úprava by však s největší pravděpodobností měla přinést výrazné
snížení rizik související s činností bank, stabilizaci celého bankovního sektoru a tím i
podpoře odolnosti jednotlivých ekonomik. Vzhledem k tomu, že většina z ustanovení
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a institutů obsažených v Basel III není ještě plně účinná, nelze budoucí vývoj a
reálný efekt úpravy předvídat příliš jistě.
Druhou oblastí, kterou se zabývá tato práce, a ve které Basilejský výbor
vydává pravidla, je oblast corporate governance. Obecné zásady corporate
governance pro podnikatelské subjekty bez ohledu na odvětví vydává OECD, jejichž
první verzi publikovala v roce 1999, aktualizovala je v roce 2004 a letos se chystá
jejich opětovná revize.
Zásady corporate governance v oblasti bankovnictví vydává Basilejský
výbor právě v návaznosti na zásady OECD. První ucelenou verzi publikoval v září
roku 1999 pod názvem “Enhancing Corporate Governance for Banking
Organisations”. Oproti velmi obecným zásadám OECD Basilejský výbor zvolil
výrazně podrobnější a konkrétnější úpravu, která zohlednila specifika bankovního
sektoru, řada zásad se však dala uplatnit univerzálně.
Basilejský výbor své zásady corporate governance pravidelně aktualizuje,
nejprve se tak stalo roku 2006, dále roku 2010 a letos se chystá další aktualizace.
Ve vývoji úpravy lze spatřit snahu o stále větší komplexnost a postižení
problematických jevů souvisejících se správou společnosti. Zásady z roku 1999 sice
oproti OECD jsou konkrétnější, stále však jde pouze o soubor určitých obecných
doporučení, která se zaměřují zejména na transparentnost a řádný dozor ze strany
dozorčích orgánů banky, tedy dozor vlastníků nad managementem. Z konkrétních
doporučení je nutné zdůraznit významný přínos zřizování některých komisí v rámci
rad (tedy dozorčích orgánů). Zejména jde o komisi pro riziko, komisi pro audit a
komisi pro odměňování.
Aktualizace zásad z roku 2006 přináší oproti původnímu znění výrazně
konkrétnější doporučení. Klade požadavky na nezávislost a odbornost členů rad, a
nově také na periodické vyhodnocování jejich práce, což znamená významný přínos.
Dále vyžaduje nezávislost komise pro audit, což podepírá požadavkem toho, aby
v monisticky řízených bankách nezasahovali do činnosti této komise tzv. executive
members. Další zásady vycházejí z původního znění a dochází spíše k jejich větší
konkretizaci než jejich změně. Reagují také na dosavadní selhání v oblasti corporate
governace, a to např. na krach společnosti ENRON, kde došlo k selhání systému
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externího auditu, na jehož provádění tak Basilejský výbor klade velký důraz, stejně
jako na transparentnost bank obecně. Mimo jiné zavedením tzv. „know-yourstructure“ principu reaguje na neprůhledné a složité struktury společností, jako jsou
např. special purpose vehicles v souvislosti s rozmachem sekuritizace aktiv.
Aktualizace z roku 2006 odstraňuje významnou slabinu původní verze, a to absenci
jakékoli role státních dohledových orgánů. Role těchto orgánů má být jednak
poradenská, tzn. podpora bank v implementaci a efektivnímu dodržování zásad
corporate governance, a jednak dohledová, tedy dohled nad transparentností.
Problémem však zůstává samotný charakter dokumentů Basilejského výboru, tedy
jejich nezávaznost. Vzhledem k tomu, že oblast corporate governance zůstává
z velké části neupravena zákony, je reálná role dohledových orgánů diskutabilní.
Zatím poslední platná verze principů corporate governance vydávaných
Basilejským výborem z roku 2010 reaguje na průběh a příčiny finanční krize. Selhání
corporate governance lze jednoznačně považovat za jednu z příčin krize a jejích
katastrofálních dopadů. Dokument již nevychází z pouhého rozvoje dosavadních
zásad, ale přepracovává jejich celou strukturu s tím, že zásad je výrazně více, jsou
rozděleny do jednotlivých oddílů a samotné znění jednotlivých zásad a jejich
odůvodnění se snaží o výraznou konkretizaci. Dokument definuje role jak dozorčích
orgánů, tedy rad, tak roli vrcholového managementu. Díky tomu by mělo být
zajištěno dlouhodobé fungování banky, a s ohledem na další skupinu zásad týkající
se transparentnosti a zveřejňování informací, také stabilita a transparentnost.
Nejvýznamnější přínos aktuální úpravy lze spatřovat v oblasti managementu rizika.
Ve vazbě na dokumenty řady Basel je tak zásadním posunem pro celý bankovní
sektor. Daná skupina zásad popisuje komplexně celý proces managementu rizika od
jeho identifikace až po opatření k jeho řešení a jejich vyhodnocení. Důrazně také
doporučuje zřízení funkce CRO – manažera rizika, odpovídajícího za celý
management rizika, a který má být součástí vrcholového vedení.
Zásady Basilejského výboru v oblasti corporate governance bezpochyby
výrazně přispěly k efektivnějšímu a transparentnějšímu fungování bankovního
sektoru. Empirické výzkumy prokázaly např. vliv zřízení funkce CRO na řízení rizik,
zároveň však také studie prokázaly, že principy corporate governance zdaleka nejsou
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dodržovány. Nedostatečná a nesprávná implementace pravidel tak může přispět
k potenciálním problémům bankovního sektoru.
Nezávazný charakter zásad Basilejského výboru je tak bezpochyby největší
slabinou celého konceptu. Z podstaty mnoha těchto zásad vyplývá obtížná možnost
je učinit závaznými, přesto však Evropská Unie vytvořila tzv. European System of
Financial Supervisors (Evropský systém finančního dohledu), systému sestávajícího
se z evropských regulátorů bank, pojišťoven a penzijních fondů, burz cenných papírů
a nového elementu - European Systemic Risk Board (Evropská komise pro
systematické riziko). Alespoň část pravidel se tak v rámci evropské legislativy stává
závaznými.
Práce vycházela z předpokladu, že regulace bankovního sektoru na
nadnárodní úrovni významně přináší nesporné výhody a reaguje na globalizaci
ekonomiky a vliv nadnárodních korporací. Tato teze se potvrdila jak v oblasti
kapitálové přiměřenosti, tak v oblasti corporate governance. Přesto však je třeba
zdůraznit některé nedostatky. V oblasti kapitálové přiměřenosti nelze spatřovat
výrazné komplikace s ohledem na fakt, že národní legislativy přejímají nezávazná
pravidla Basilejského výboru ve velmi obdobné podobě. Corporate governance je
však oblastí, kde se handicap v podobě nezávazného charakteru pravidel projevuje o
poznání výrazněji.
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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.
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ABSTRAKT
This thesis deals with the regulatory rules issued by the so-called. Basel
Committee on Banking Supervision. It is an informal organization without legal
personality, which operates at the Bank for International Settlements, and her
published documents lack legally binding. This work has focused on two areas of
activity of the Basel Committee - capital adequacy and corporate governance in the
banking sector.
Basel Committee on Banking Supervision is a leading authority in the field of
banking regulation, which dates back to the mid-70s of the 20th century. The Basel
Committee is composed of the governors of the central banks of the member states
and organizations and currently represents a major authority in the banking, because
the content of the documents of the Basel Committee incorporated into their legal
systems for more than 100 countries worldwide.
Basel Committee began issuing complex documents capital adequacy in July
1988, when the first document was posted under the abbreviated name of Basel I.
Although it was a very imperfect adjustment and largely based on compromises
rather than deeper analysis, Basel I meant the first major step towards supranational
control of the capital adequacy of banks in order to eliminate the risks arising from
their activities. Although, as with other documents of the Basel Committee rules
were not legally binding, dozen states have adopted Basel I into their legal systems.
On Basel I follow both its additions, reflecting the risks included in the original
document, and particularly Basel II in 2004 and Basel III from 2010.
The second area of activity of the Basel Committee, which deals with this
thesis is corporate governance, namely the issue of relations emerging in the
management of banks. The Basel Committee in this area builds on the principles
published by the OECD, which develops and specific. Principles of corporate
governance issued by the Basel Committee should make a significant contribution to
the functioning of individual banks and the entire banking sector, and given the
largely focused on the issue of risk, which they can connect with the adjustment of
capital adequacy.
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