
Abstrakt:  

Cílem diplomové práce na téma Dohled nad bankovnictvím v zemích Evropské unie je 

kriticky popsat a vymezit nově se rodící koncept bankovní unie. Jedná se o téma velice 

aktuální, jelikož vytvoření účinného mechanismu, který by vyřešil problémy evropského 

bankovního sektoru, je v současnosti jedním z primárních cílů Evropské unie. Práce je 

rozdělena do tří kapitol. První kapitola je kapitolou teoretickou. Zde nalezneme definici a 

odlišení základních pojmů jako je dohled, dozor. Dále se zde nachází základní teoretické 

modely, ze kterých lze vycházet při realizaci bankovního dohledu v praxi. Druhá a třetí 

kapitola jsou kapitoly části analytické. Druhá kapitola na úvod letmo zmiňuje pozadí přijetí 

legislativních návrhů v této oblasti. Poté se již věnuje čtyřem pilířům navrhované bankovní 

unie. Prvním pilíř tvoří tzv. „single rule book“, tedy jednotná regulatorní pravidla, která jsou 

implementací požadavků vyjádřených v tzv. Basel III. V této časti práce je nastíněno, proč 

není úplně šťastné v současné době prostřednictvím těchto opatření ještě více zatěžovat 

úvěrové instituce v evropské unii. Obsah tohoto pilíře je založen na principu postupného 

navyšování požadavků kladených na banky v oblasti kapitálu. Obsahem druhého a třetího 

pilíře je v podstatě návrh evropského insolvenčního práva pro úvěrové instituce. Ačkoliv jsou 

tyto dva pilíře odděleny, je zde vyjádřeno, proč to není zcela vhodné řešení a kde lze hledat 

inspiraci pro efektivnější systém. Posledním pilířem bankovní unie je jednotný evropský 

dohled, jehož konkrétní podoba je již známa, a tak jej, stejně jako první pilíř, lze hodnotit 

nejlépe. U tohoto pilíře je vyjádřena skepse se sloučením monetární politiky a dohledu, de 

facto v jednu instituci. Je zde také upozorněno na významnost v současné době probíhajících 

strestestů ECB. Pouze jejich kvalitní a úplné a hlavně pravdivé vypracování může zajistit 

nalezení vhodného řešení existujících problémů. Obsahem třetí kapitoly je popis dalšího 

nástroje, který má spolu s vytvořením bankovní unie zabránit problémům bankovního sektoru, 

respektive má zajistit, aby v budoucnu daňoví poplatníci nenesli náklady za chyby jiných. 

Tato kapitola obsahuje nástin navrhované úpravy, včetně jejího kritického hodnocení. 

Nedostatky uvedeného návrhu jsou demonstrovány na historických, ale také současných 

zkušenostech z okolních států, které již podobné iniciativy zavedly. V závěru je vyjádřena 

určitá skepse k nalezení efektivního společného evropského postupu, a to zejména na základě 

liknavosti a vysoké politické afektovanosti. Přesto je zde však také vyjádřen pozitivní názor 

nad principiálním konceptem navrhované bankovní unie. 

 


