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Úvod 

Problematice bankovního dohledu je na celosvětové úrovni věnována zvýšená 

pozornost posledních několik let. V důsledku globální finanční krize, která upozornila 

na řadu nedostatků v bankovní sféře, pozorujeme v současné době snahy o řešení 

nestability bankovního a finančního systému. Dohled v bankovnictví je velmi často 

diskutované téma, neboť bankovní krize se pro své reálné dopady na ekonomiku 

dotýkají celé společnosti. Do popředí vystupují především záměry na sbližování 

pravidel a na spolupráci jednotlivých dohledových orgánů. Zároveň jsme na úrovni 

Evropské unie svědky pokročilého stádia implementace konceptu bankovní unie v čele s 

Jednotným bankovním dohledem, který sjednocuje bankovní dohled a zavádí jeho 

centralizaci na úrovni jednotného evropského dohledového orgánu (Evropské centrální 

banky). 

Tato práce nese název Dohled v bankovnictví a zabývá se jak samotným procesem 

bankovního dohledu, tak i předmětem dohledu, tedy bankovní regulací. Jen těžko se lze 

zabývat pouze dohledem jakožto postupem, aniž bychom zkoumali to, vůči čemu je 

zaměřen. Z vzájemné propojenosti těchto dvou oblastí vyplývá, že tato práce se 

soustředí jak na aspekty dohledu, tak i na aspekty regulace. Z pohledu věcného obsahu 

dohledu je práce zaměřena na obezřetnostní chování bank, nikoli však na vynakládanou 

odbornou péči ve vztahu ke klientům. 

Systém bankovní regulace a dohledu je zkoumán jak v globálním, tak i 

v evropském kontextu, s příležitostným představením právních poměrů v České 

republice. Práce nemá za cíl kompletně popsat platnou a účinnou legislativní úpravu 

bankovního dohledu v České republice, ta bude uváděna pouze minimálně pro účely 

dokreslení tématiky či uvedení příkladu. Práce dále vychází z přesvědčení o nutnosti 

existence bankovní regulace a dohledu, a proto se nezabývá koncepcemi svobodného 

bankovnictví a jejich argumenty.  

Práce je rozdělena do tří základních částí. První kapitola se zaměřuje na stěžejní 

východiska bankovní regulace a dohledu s důrazem na jejich podstatu, důvody, cíle a 

možnosti jejich institucionálního uspořádání. Má především teoretický charakter, 

nicméně je nezbytná pro plné pochopení dalších dvou praktických částí. Kapitola je dále 

doplněna pojednáním o vybraných orgánech regulace a dohledu. 
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Druhá část se soustřeďuje na základní součásti systému bankovní regulace a 

dohledu. Začíná institutem vstupu do bankovnictví včetně jednotné bankovní licence 

v rámci Evropské unie. Poté jsou detailně rozebrána základní pravidla činnosti bank a 

následně navazuje popis, jakými způsoby jsou tato pravidla prověřována a vynucována. 

Kapitola se rovněž věnuje konceptům povinného pojištění vkladů a věřitele poslední 

instance.  

Třetí část představuje jednotný bankovní dohled jako součást bankovní unie a 

stručně uvádí i její další jednotlivé pilíře. Zaměřuje se na jednotlivé argumenty pro 

zavedení jednotného bankovního dohledu, které víceméně představují proklamované 

cíle bankovní unie. Dále následuje rozbor vybraných argumentů proti zavedení 

jednotného dohledu na celoevropské úrovni, které nejsou evropskými autoritami již 

tolik zmiňovány. 

Cílem této práce je vymezit podstatu bankovní regulace a dohledu, zdůvodnit 

nutnost jejich existence a uvést jejich stěžejní cíle. Dalším úkolem práce je představit 

základní součásti bankovní regulace a dohledu, se kterými se setkáváme v zemích 

s tržní ekonomikou, a vysvětlit jejich základní způsoby fungování. Práce současně 

poukazuje na odlišné náhledy či určité nedostatky vybraných problematik a nastiňuje 

jejich možná řešení. V neposlední řadě je cílem nastínit a následně kriticky zhodnotit 

vybrané argumenty pro a proti zavedení jednotného bankovního dohledu na úrovni 

Evropské unie, a to včetně posouzení vhodnosti realizace bankovní unie jako celku. 

Zkoumaná problematika má interdisciplinární charakter, jedná se o právní oblast 

s výraznými ekonomickými přesahy. Tato skutečnost se odráží i v pramenech použitých 

ke zpracování práce. Jako podklady posloužily odborná právnická a ekonomická 

literatura, odborné články, právní dokumenty utvářené na úrovni mezinárodních 

organizací, právní předpisy Evropské unie a České republiky, webové stránky 

příslušných institucí a odborné právně-ekonomické přednášky. 
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1 Bankovní regulace a dohled 

1.1 Podstata regulace a dohledu bank 

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

činnosti bankovních institucí v dané ekonomice“.1 Dohled bank pak představuje 

„kontrolu dodržování pravidel činnosti, včetně stanovení sankcí při neplnění pravidel“.2 

Tyto definice na první pohled dokládají zřetelnou hranici mezi oběma činnostmi. 

Nicméně regulace a dohled bank jsou hluboce propojené činnosti a tato provázanost je 

činí od sebe jen těžko oddělitelnými. Dragomir konstatuje, že podstata bankovního 

dohledu neustále prochází určitým vývojem a v současnosti v sobě obsahuje i prvky 

normotvorné. Na druhé straně bankovní regulace je značně orientována na rizika a 

procesy, což představuje její propojenost s dohledem.3 

Pojem dohled je třeba terminologicky odlišit od pojmu státní dozor. Termín státní 

dozor vyjadřuje konečnou odpovědnost státu za stav, kdy na jeho území probíhá 

dozorování finančních činností, přičemž samotný výkon tohoto dozoru, včetně 

podmínek jeho provádění a ukládání nápravných i sankčních opatření, se opírá o 

autoritu státu.4 Provádění příslušné dozorovací činnosti nemusí být vždy v rukou státu, 

resp. státních orgánů, nýbrž může být svěřena subjektům odlišným od státu. Skutečnost, 

že samotný výkon tohoto dozoru je prováděn subjektem formálně odlišným od státu 

(např. v České republice Českou národní bankou), zakládá důvod pro používání pojmu 

dohled.5 Je však třeba podotknout, že i přes odlišné terminologické označení zůstává 

věcný obsah obou pojmů identický. Nadto anglicky psané publikace vycházející právě 

z věcného obsahu samotné činnosti uvedený rozdíl nerozlišují a používají jednotný 

pojem supervision. 

Procesu regulace a dohledu se účastní tři skupiny subjektů:6 

- regulující a dohlížející subjekty, 

                                                           
1 REVENDA, Zbyněk. Centrální bankovnictví. 3., aktualiz. vydání. Praha: Management Press, 2011. s. 98 
(dále citováno jako Centrální bankovnictví). 
2 Centrální bankovnictví, s. 98. 
3 DRAGOMIR, Larisa. European Prudential Banking Regulation and Supervision: The legal dimension. 
London: Routledge, 2010. xx, s. 3 
4 BAKEŠ, Milan aj. Finanční právo. 6. upravené vydání. Praha: C.H. Beck, 2012. s. 52 (dále citováno 
jako Finanční právo). 
5 Finanční právo, s. 52. 
6 Centrální bankovnictví, s. 98. 
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- externí auditorské firmy, 

- regulované a dohlížené subjekty (banky). 

Regulující a dohlížející činnosti nemusí být nutně vykonávány jednou institucí. 

Evropská praxe dokonce dokazuje opačný trend.7 Regulující subjekt bývá tradičně 

centrální banka, naopak dohlížející subjekt je většinou nezávislá instituce podporována 

větší či menší kooperací ze strany centrální banky. Podrobněji budu hovořit o této 

problematice v kapitole Možnosti institucionálního uspořádání bankovní regulace a 

dohledu. 

Náplň činnosti externích auditorských firem spočívá především v prověřování 

pravdivosti, správnosti a úplnosti (true and fair) finančních výkazů bank. Dále ověřují 

výroční zprávu a správnost vedení účetnictví, včetně účetní závěrky, a předkládají 

vyjádření k úrovni řízení rizik. Externí auditoři v zemích Evropské unie (dále též „EU“) 

mají povinnost upozorňovat příslušné instituce dohledu o skutečnostech, které by mohly 

mít negativní dopady jak na klienty bank, tak i na celý bankovní systém. Výsledek 

auditu má dvě podoby.8 První podoba neboli výsledek určený pro veřejnost je součástí 

výroční zprávy bank a má obecnější a stručnější charakter. Druhá podoba neboli 

výsledek určený pro banku je součástí zprávy vedení a má důvěrnější a podrobnější 

charakter, neboť zahrnuje konkrétní doporučení pro banky. Výsledek auditu 

v podrobnější formě je také zasílán příslušné instituci dohledu, která je oprávněna 

potvrdit konkrétní doporučení, čímž se v důsledku stávají pro banky závazné.  

Za regulované a dohlížené subjekty označujeme všechny komerční banky, tedy 

instituce s příslušným oprávněním v podobě bankovní licence, včetně poboček 

zahraničních bank a mezinárodních bankovních holdingových společností.   

1.2 Důvody bankovní regulace a dohledu 

Bankovnictví v tržních ekonomikách se řadí mezi nejvíce regulovaná odvětví. Nadto 

v posledních letech pozorujeme „trend zvyšování míry regulace“ 9, který byl 

v bankovnictví vyvolán finanční a ekonomickou krizí. Důvodů pro vyšší a přísnější 

                                                           
7 POLOUČEK, Stanislav aj. kol. Bankovnictví. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013. s. 312 (dále citováno 
jako Bankovnictví). 
8 Centrální bankovnictví, s. 99. 
9 REVENDA, Zbyněk aj. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 5., aktualiz. vydání. Praha: Management 
Press, 2012. s. 263 (dále citováno jako Peněžní ekonomie a bankovnictví). 
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míru regulace a dohledu bankovnictví oproti jiným odvětvím národního hospodářství 

lze najít hned několik. Revenda uvádí čtyři základní oblasti důvodů:10 

1) Specifičnost bankovních institucí 

2) Asymetrie informací 

3) Proces poklesu zprostředkování 

4) Měnová politika 

1.2.1 Specifičnost bankovních institucí 

Z hlediska předmětu činnosti bank můžeme konstatovat, že se jedná o specifické 

instituce, které se výrazným způsobem odlišují od ostatních ekonomických subjektů. 

Specifičnost bankovních institucí lze spatřovat v následujících činnostech a 

skutečnostech:11 

- Banky emitují bezhotovostní peníze. Bezhotovostní peníze, které tvoří většinový 

podíl na celkovém množství emitovaných peněz, jsou významnou 

makroekonomickou veličinou schopnou ovlivnit chod celého národního 

hospodářství. Z tohoto důvodu emitenti vyžadují zpřísněnou regulaci a dohled. 

- Banky zabezpečují platební styk v ekonomice. Platební styk je pro 

bezproblémový chod ekonomiky zcela nezbytný. Jelikož je zajišťován převážně 

bankami, musejí být pro ně jasně stanovena alespoň základní pravidla 

fungování, která budou doplňována kontrolou jejich dodržování. 

- Rozhodující podíl na zdrojích bank mají cizí zdroje v podobě vkladů. Banky 

využívají pro svou činnost především peněžní prostředky, které jim byly svěřeny 

vkladateli. Je nezbytně nutné, aby panovala důvěra na straně vkladatelů vůči 

bankovnímu odvětví. To je zajišťováno povinným pojištěním vkladů, které 

garantuje vkladatelům náhradu případných ztrát. Kdyby této důvěry nebylo 

dosaženo, subjekty by preferovaly úspory v jiných formách, banky by neměly 

prostředky ke svým aktivitám a ekonomický růst země by byl zbrzděn.    

- Bankovní aktiva a pasiva mají specifickou časovou strukturu. Banky ve svých 

rozvahách typicky na straně jedné disponují převážně střednědobými a 

dlouhodobými aktivy a na straně druhé s krátkodobými pasivy. Je tedy vhodné a 

nezbytné, aby byly stanoveny a dodržovány určité vazby mezi oběma stranami 

                                                           
10 Centrální bankovnictví, s. 363. 
11 Centrální bankovnictví, s. 364-365. 
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rozvahy, a to s přihlédnutím k faktu, že převážná část pasiv se nachází v podobě 

cizích zdrojů. 

- Úpadky bank mají mnohem závažnější důsledky pro ekonomiku než úpadky 

jiných podnikatelských subjektů. Význam bank pro ekonomiku je obecně 

zřejmý. Důsledkům úpadku bank, případně jejich samotnému pádu, brání jak 

systém povinného pojištění vkladů, tak i institut posledního věřitele. Bankovní 

regulace a dohled musí zajistit nejen ochranu vkladatelů, ale i snížení 

systémového rizika12, aby pád jedné banky nevyvolal řetězovou reakci, tzv. 

domino-efekt. 

- Bankovnictví je oligopolním odvětvím s potenciálně vysokou ziskovostí. Přísnost 

regulace a dohledu při vstupu do bankovnictví je doprovázena vytvářením 

oligopolního prostředí, které tenduje k vyšší ziskovosti bank. Tato skutečnost je 

však ospravedlněna tím, že má za cíl uchránit bankovní prostředí od subjektů 

typu hit and run raiders, které mají za cíl dosáhnout rychlého a vysokého zisku 

a v případě neúspěchu co nejrychleji opustit bankovní prostředí. Uvolnění 

podmínek vstupu do bankovnictví za účelem zvýšení konkurence bude 

zhodnoceno později.  

- Vysoká potenciální ziskovost bank a tvrdá konkurence v rámci bankovního 

oligopolu mohou vést k nadměrné rizikovosti bankovních operací. Ziskovost a 

rizikovost jsou vlastnosti, které jsou velmi často přímo úměrné. Pravidla musí 

tedy směřovat vůči nadměrným rizikům, která jsou podstupovány právě 

z důvodu snahy o dosažení vyšší ziskovosti. 

1.2.2 Asymetrie informací 

Asymetrie informací představuje situaci, kdy jedna strana disponuje více informacemi 

nežli strana druhá. To je zapříčiněno nerovnou možností přístupu různých subjektů 

k potřebným informacím. Zastánci regulace a dohledu uvádí, že asymetrie informací je 

v bankovnictví výrazná a může mít škodlivější důsledky nežli v jiných odvětvích.13 

Jejím projevem v praxi je skutečnost, že pro vkladatele je velmi obtížné či dokonce 

nemožné zjistit dostatečné množství relevantních informací, které by mu poskytly jasný 

obraz o finančním zdraví dotyčné banky, a tím i možnost k odbornému posouzení 

                                                           
12 Podrobněji dále v textu. 
13 Centrální bankovnictví, s. 366. 
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kvality banky a rizikovosti jejích operací. Vkladatelé mají pouze možnost seznámit se 

základními informaci v podobě výroční zprávy, rozvahy, výkazu zisku a ztrát a dalších 

dokumentů, které jsou však k odbornému posouzení nedostačující. Dle ekonomické 

teorie asymetrie informací vzniká na základě utajené činnosti či utajené informace.14 

Institut bankovního tajemství zabraňuje vkladatelům dozvědět se další podstatné 

informace, které jsou utajené a dotýkají se zájmu samotné banky a především jejích 

klientů. Vkladatelé tak nemohou odborně posoudit bezpečnost svých vkladů z důvodu 

nedostatku informací o rizikovosti bankou poskytnutých úvěrů, která se odvíjí od bonity 

dlužníků. Informace o klientech banky jsou třetím stranám nepřístupné. Dále panuje 

ohledně informovanosti skepse, že i za předpokladu důkladnějšího informování ze 

strany bank, by vkladatelé nebyli s to tyto informace odborně vyhodnotit.15  

Dle mého názoru by bylo vhodné řešit asymetrii informací tím způsobem, že by 

bankám byla stanovena zvýšená informační povinnost. Nepopírám fakt, že většina 

vkladatelů by stejně nebyla schopna tyto informace posoudit, avšak informace by byly 

přístupné a mohly by být na základě žádosti potenciálního klienta posouzeny a 

vyhodnoceny kvalifikovaným odborníkem. Nadto by dále mohlo docházet k 

uveřejňování určitých druhů hodnocení. Požadavek na zachování bankovního tajemství 

a na ochranu osobních údajů klientů bank by měl být i nadále brán v potaz. Informace 

by mohly být uveřejňovány anonymně v určité obecné rovině. Každá banka vyžaduje 

celou řadu informací o dlužnících a uchovává je ve svých databázích. Jestliže by 

potencionální vkladatel měl možnost dozvědět se detailněji o skutečnostech a 

podmínkách, za jakých jsou poskytovány úvěry či prováděny jiné finanční operace (bez 

uvedení osobních údajů současných klientů banky), mohl by pečlivěji zvážit, do jaké 

bankovní instituce alokuje své finanční prostředky. Například skutečnost, že banka 

poskytuje vysoké úvěry nebonitním dlužníkům, jejichž pravidelný měsíční příjem se 

pohybuje hluboce pod průměrnou mzdou v národním hospodářství, se jeví jako 

dostačující signál k tomu, že banka poskytuje finanční prostředky osobám, u nichž lze 

v budoucnu očekávat problémové plnění závazku, jakož i signál pro možné problémy 

banky z toho plynoucí. Banky pod záminkou bankovního tajemství a ochrany osobních 

údajů se mohou snažit zakrýt rizikovost svých operací, čímž ohrožují nejenom vlastní 

                                                           
14 JUROŠKOVÁ, Lenka. Bankovní regulace a dohled. Praha: Auditorium, 2012. s. 18 (dále citováno jako 
Bankovní regulace a dohled). 
15 Centrální bankovnictví, s. 367. 
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stabilitu, ale i stabilitu celého bankovního sektoru z důvodu existence zvýšeného 

systémového rizika v tomto odvětví. Kromě povinného pojištění vkladů, které řeší až 

negativní důsledky asymetrie informací, by bylo vhodné tuto samotnou asymetrii 

korigovat a negativním důsledkům předcházet. Vždy je lepší nepříznivé skutečnosti 

řešit v předstihu nebo za běhu, nežli se vypořádávat až s jejich důsledky. Asymetrie 

informací je tedy skutečnost ospravedlňující regulaci a dohled prováděné v bankovní 

sféře. 

1.2.3 Proces poklesu zprostředkování 

Pokles zprostředkování je proces, při kterém dochází k poklesu podílu bankovních 

institucí na zprostředkování finančních transakcí v ekonomice.16 Tento proces je naopak 

doprovázen rostoucím podílem nebankovních institucí na této činnosti (např. 

pojišťovny, penzijní fondy, investiční a podílové fondy). U řady autorů se však můžeme 

setkat i s jiným pojetím procesu.17  

Důvod tohoto trendu, který ve světě trvá již dekády, spatřujeme v přitažlivosti 

ziskového podnikání s penězi. Nebankovní subjekty čím dál více nabízejí bankovní či 

kvazibankovní produkty a služby. Problémem zůstává fakt, že na tyto subjekty se 

nevztahuje tak vysoká míra regulace a dohledu jako na banky samotné, typicky 

například povinnost zachovávat povinné minimální rezervy. Nebankovní instituce tak 

v důsledku získávají konkurenční výhodu. Zde vyvstává otázka, zda by nebylo vhodné, 

aby se i na nebankovní subjekty začala vztahovat pravidla činnosti bank, čímž by bylo 

dosaženo snížení rizikovosti a negativních dopadů na spotřebitele a ekonomiku jako 

celek. Jedním z argumentů, proč tak neučinit, je skutečnost, že tyto instituce působí 

v bankovním prostředí právě z důvodu, že se tento přísnější režim na ně nevztahuje. 

Kdyby se na tyto instituce přísnější režim vztahoval, jejich počet by výrazným 

způsobem poklesl. Dalším argumentem je, že toto působení je pozitivní, neboť zvyšuje 

konkurenční prostředí, z čehož prosperuje spotřebitel.18 Dále je zapotřebí zmínit 

skutečnost, že proces poklesu zprostředkování ovlivňuje provádění měnové politiky. 

Tento vliv je značný a je chápan jako negativní, neboť snižuje účinnost provádění 

                                                           
16 Peněžní ekonomie a bankovnictví, s. 36.  
17 Srov. např. DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přeprac. a rozš. vydání. Praha: 
Linde, 2005. s. 28 (dále citováno jako Bankovnictví pro bankéře a klienty). 
18 Centrální bankovnictví, s. 325-326. 
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měnové politiky.19 Nebudeme se mu však podrobněji věnovat, neboť tato problematika 

je již nad rámec této práce. 

Domnívám se, že proces poklesu zprostředkování by měl být zpomalován. 

Důvodem k tomu je již výše zmíněná méně přísná regulace nebankovních institucí. 

Instituce vykonávající stejné či velmi podobné činnosti by měly být podrobovány stejné 

regulaci a dohledu. Konkurenční výhoda nebankovních institucí může být příčinou pádu 

méně stabilních bank a přispívat tak k systémovému riziku. Banky reagují na tento fakt 

pronikáním do nebankovní sféry, jehož následkem je vznik finančních konglomerátů. 

Z podstaty věci je zřejmé, že dohled na konsolidovaném základě je složitější nežli na 

základě individuálním, a proto tento jev nemůžeme hodnotit jako pozitivní. Argument, 

že konkurence nebankovních institucí vytváří tlak na banky a nutí je ke zlepšování 

kvality a ke snižování ceny bankovních služeb, je sice na místě, dle mého názoru by 

však neměl převyšovat uvedený důvod pro zpomalování. Chceme-li zvýšit konkurenční 

prostředí, obrátil bych pozornost na podmínky vstupu do bankovnictví, kde by mohlo 

dojít k určitému uvolnění, které by bylo vykompenzované například přísnějším 

dohledem ze strany orgánu dohledu po dobu prvních pár let, nezpřísňovat pravidla, 

pouze na ně bedlivěji dohlížet. Důsledek procesu poklesu zprostředkování v podobě 

snižování účinnosti provádění měnové politiky je dalším důvodem pro sjednocování 

regulačních pravidel. Podrobení nebankovních institucí režimu bank bude mít za 

následek jejich úbytek, čímž dojde k zpomalení procesu poklesu zprostředkování a dále 

k vyšší efektivnosti měnové politiky. 

1.2.4 Měnová politika 

Měnová politika je prováděna na mezibankovním trhu centrální bankou. Jelikož systém 

regulace a dohledu ovlivňuje účinnost měnové politiky, centrální banka by měla být 

nadána pravomocemi regulátora a dohledového orgánu.20 Kdyby tyto pravomoci 

postrádala, případně by regulace byla zrušena, provádění měnové politiky by bylo pro 

centrální banku výrazně ztíženo. Na druhé straně regulace také může vést k omezení 

účinnosti provádění měnové politiky. V souvislosti s poklesem procesu zprostředkování 

                                                           
19 Peněžní ekonomie a bankovnictví, s. 36. 
20 Alternativou může být průběžné a efektivní informování centrální banky ze strany specializované 
dohledové instituce. 
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hovoříme o tzv. začarovaném kruhu 21: měnová politika vyžaduje bankovní regulaci a 

dohled, které mohou vést k poklesu zprostředkování a zvýšení účinnosti měnové 

politiky, nicméně regulace může současně stimulovat růst objemu finančních transakcí 

zprostředkovaných mimo bankovní systém, čímž dochází k následnému omezení 

účinnosti měnové politiky. Revenda uvádí potenciální řešení následovně:22 

- Sjednocování pravidel regulace a dohledu bankovních a nebankovních institucí. 

Pozitivním důsledkem by bylo odstranění konkurenční výhody nebankovních 

institucí, které podléhají méně přísnému režimu regulace a snížení počtu 

nebankovních institucí poskytující služby a produkty v bankovní sféře. 

Argument, že zahrnutí nebankovních institucí pod vliv centrální banky by vedlo 

pouze ke vzniku nových obdobných subjektů, centrální bankou neregulovaných, 

je dle mého názoru mylný. Aby se takovému počínání předešlo, mohl by se 

vypracovat širší legislativní rámec, který by pokryl činnost i těchto obdobných 

institucí, neboť směrodatný by byl charakter prováděných činností. Tím by se 

dostatečně zamezilo obcházení právních předpisů.  

- Striktní zákaz přijímaní primárních vkladů jinými institucemi než bankami. Toto 

pravidlo má za cíl omezit pokles zprostředkování. 

- Alternativní přístupy k měnové politice. 

Řešení v podobě svobodného bankovnictví úmyslně opomíjím, a to z důvodu jeho 

neaplikovatelnosti v dnešní době. Cestu ven ze začarovaného kruhu bych spatřoval 

v podobě existence účinné bankovní regulace a dohledu v rukou centrální banky, které 

by poskytovaly dostatečný prostor pro provádění měnové politiky. Negativní účinky 

poklesu zprostředkování by bylo možné eliminovat zahrnutím nebankovních institucí 

pod sféru centrální banky, jež by bylo uskutečněno na základě kvalitního legislativního 

rámce aplikovatelného dle charakteru prováděných činností. Důsledkem by bylo 

omezení počtu nebankovních institucí, jakožto i vyrovnání konkurenčních podmínek 

v bankovní sféře.  

1.2.5 Ekonomické pojetí zdůvodnění 

Pro doplnění uveďme, že jakékoliv zásahy do ekonomiky obecně, včetně bankovní 

regulace, se opírají o zdůvodnění v podobě potřeby řešit tržní selhání. Ekonomická 

                                                           
21 Peněžní ekonomie a bankovnictví, s. 266. 
22 Centrální bankovnictví, s. 368. 
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literatura zmiňuje tři základní důvody pro regulaci trhu neboli ospravedlnění pro 

regulatorní zásahy.23 Za prvé se jedná o problém asymetrických informací, který jsme si 

představili konkrétně na bankovním sektoru již výše. Druhým důvodem je existence 

přirozeného monopolu, což však není aplikovatelné na bankovní odvětví. Jako třetí 

důvod se uvádí negativní externality jako výsledek tržního selhání.  

Negativní externality se v bankovním sektoru objevují především v podobě 

systémového rizika. Systémovým rizikem máme na mysli hrozbu, že úpadek jedné 

bankovní instituce může skrze dominový efekt (pády dalších bank) způsobit krizi celého 

bankovního systému.24 Problémy jedné banky mohou vytvořit u veřejnosti dojem, že i 

další instituce, které mohou být naprosto finančně zdravé, se potýkají s problémy. Pro 

bankovní sektor je tento typ rizika typický z důvodu charakteru poskytovaných služeb. 

V rozvahách bank mají široké zastoupení nelikvidní aktiva (úvěry) a likvidní pasiva 

(vklady), což v krátkém časovém horizontu, kdy velké množství klientů vybírá své 

vklady, může způsobit pro banky neblahý efekt v podobě nemožnosti dostát svým 

závazkům. Tato situace se může následně snadno překlenout do krize celého finančního 

systému s negativními dopady pro celou ekonomiku. Stabilita bankovního systému je 

více ohrožena při problémech velkých bank, neboť u nich existuje větší systémové 

riziko. Snahou je toto riziko vyvážit konceptem věřitele poslední instance, který v praxi 

pomáhá především velkým bankám. Toto zvýhodnění, které si velké banky velmi dobře 

uvědomují, vede banky k podstupování rizikovějších operací (morální hazard) a 

v důsledku toho dochází ke zvýšení rizika bankovního sektoru jako celku. Velikost 

systémového rizika je dána i strukturou bankovního sektoru; čím vyšší stadium 

oligopolní struktury, tím větší systémové riziko. Vedle věřitele poslední instance 

existuje druhý základní prostředek v boji proti systémovému riziku, jedná se o povinné 

pojištění vkladů. O těchto dvou konceptech bude detailněji pojednáno dále v textu. 

1.3 Cíle bankovní regulace a dohledu  

Systém bankovní regulace a dohledu plní řadu cílů, které bývají používány pro 

ospravedlnění nutnosti existence celého systému. Mezi základní cíle dle literatury 

patří:25 

                                                           
23 Bankovnictví, s. 300. 
24 Bankovnictví, s. 300. 
25 Viz např. Bankovní regulace a dohled, s. 19-20.  
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- Zajištění bezpečnosti a zdravého fungování bankovního systému. Bankovní 

systém se musí vyznačovat spolehlivostí, bezpečností a efektivností. 

Bezproblémové zprostředkování finančních toků je nezbytné pro plynulý chod 

ekonomiky. 

- Zamezení úpadku bank. Jak již bylo poznamenáno výše, úpadky bank mají 

mnohem závažnější důsledky pro ekonomiku než úpadky jiných 

podnikatelských subjektů, což je mimo jiné zapříčiněno tím, že banky nakládají 

s cizími zdroji (přijatými vklady) jako s vlastními. 

- Udržení důvěry veřejnosti. Je zapotřebí, aby veřejnost důvěřovala bankovnímu 

systému a neodkláněla se od umisťování svých volných peněžních prostředků do 

bank k možnostem jiným (např. držení peněz v hotovosti). Důsledkem by bylo 

omezení bankovních operací a zpomalování ekonomického růstu země. 

- Zajištění ochrany zákazníků. Vkladatelé bank jsou v tržních ekonomikách 

chráněni institutem povinného pojištění vkladů (podrobněji pojednáno níže v 

textu). 

- Vytvoření stejných podmínek pro všechny instituce. Banky jsou podrobovány 

přísnějšímu režimu regulace a dohledu nežli nebankovní instituce. Z toho plyne, 

že se banky chovají obezřetněji a není tedy spravedlivé je dále znevýhodňovat. 

V literatuře nepanuje ohledně cílů naprostá jednotnost, míra obecnosti vytyčení cílů se 

liší, jakož i cíle samotné. Polouček upozorňuje konkrétně na „omezení informační 

asymetrie a z ní plynoucího morálního hazardu“.26 Revenda uvádí dokonce na prvním 

místě cíl odlišný, a to „podporu efektivního provádění měnové politiky“.27 S tímto 

zařazením si dovolím nesouhlasit. Měnová politika je nejdůležitější činnost centrálních 

bank, avšak dohledová politika by jí neměla „sloužit“. Cíle obou politik se v určité 

situaci mohou lišit a přijatá opatření mohou jednu politiku podpořit a druhou omezit. 

Jako příklad uveďme poskytnutí objemově rozsáhlého úvěru centrální bankou jako 

věřitelem poslední instance. Na jedné straně dosáhneme uklidnění situace v bankovním 

sektoru z hlediska regulace a dohledu, avšak na druhé straně daná emise peněz může 

způsobit ohrožení měnové stability. Nabízí se otázka institucionálního oddělení těchto 

dvou politik, aby cíle dohledové politiky nebyly podrobovány cílům politiky měnové. 

Jejich výhody a nevýhody budou představeny dále v textu v příslušné kapitole. Mimo 
                                                           
26 Bankovnictví, s. 303. 
27 Centrální bankovnictví, s. 104. 
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výše uvedené cíle můžeme v literatuře nalézt „zajištění potřebných informací pro 

investory“ nebo „zajištění základní úrovně ochrany bankovního systému před nekalými 

praktikami“.28 

1.4 Možnosti institucionálního uspořádání bankovní regulace a 
dohledu 

Bankovní regulace bývá ve vyspělých tržních ekonomikách svěřována centrální bance. 

Hlavním důvodem je skutečnost, že centrální banka provádí měnovou politiku. Když 

bychom vycházeli z širšího výkladu29 termínu regulátor, jakožto tvůrce pravidel, museli 

bychom za něj označit nejen centrální banku, ale i parlament. Parlament samozřejmě 

stanoví obecný legislativní rámec celého systému regulace a dohledu, avšak konkrétní 

určování pravidel bývá v rukou centrální banky. Termín regulátor je však častěji 

používán v užším smyslu, a to pro instituci, která nejenom tvoří pravidla, ale následně 

na ně i dohlíží; toto vymezení už parlament nesplňuje. Je tedy žádoucí, aby vytvořený 

legislativní rámec umožnil centrální bance podílet se na zákonodárné činnosti, zejména 

na konkretizaci pravidel činnosti bank. Centrální banka disponuje množstvím 

potřebných informací, které ji činí nejvhodnější institucí odpovědnou za výkon 

bankovní regulace. 

Situace ohledně bankovního dohledu není tak jednoznačná. Existují dvě 

protikladné zásady30, na kterých se dále rozvíjí důvody pro jednotlivá institucionální 

uspořádání. První zásada říká, že instituce, která se podílí značnou částí na tvorbě 

pravidel, by měla být pověřena dohledem nad jejich dodržováním. Druhá zásada tvrdí, 

že nároky spojené s bankovním dohledem jsou tak značné, že vyžadují specializovanou 

instituci (s případnou méně či více významnou participací centrální banky). 

Podle Poloučka31 existují tři možnosti, kam umístit bankovní dohled: 

1) Centrální banka 

2) Ministerstvo financí 

3) Nezávislá instituce 

V ekonomicky vyspělých státech se setkáváme s první a třetí možností. Výkon 

bankovního dohledu ministerstvem financí by nemohl zabezpečit potřebnou nezávislost, 

                                                           
28 Centrální bankovnictví, s. 105-106. 
29 Např. Bankovnictví, s. 313. 
30 Centrální bankovnictví, s. 106. 
31 Bankovnictví, s. 314. 
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neboť by byly brány v úvahu fiskální záměry vlády. Obecně platí, že bankovní dohled 

by měl zvažovat především ekonomická kritéria, ne však politická. Zbylé dvě možnosti 

jsou předmětem akademické diskuze. Literatura představuje řadů důvodů pro a proti 

svěření bankovního dohledu centrální bance a polemizuje o tom, zdali je vhodnější, aby 

v oblasti bankovního dohledu hrála hlavní roli centrální banka nebo aby místo ní zde 

působila nezávislá instituce, od centrální banky odlišná. 

Literatura32 uvádí následující důvody na podporu bankovního dohledu 

vykonávaného centrální bankou: 

- Centrální banky na základě získávání informací od bank a provádění měnové 

politiky jsou prvními subjekty, které mohou identifikovat problémy s likviditou 

bank. Jestliže je bankovní dohled začleněn do centrální banky, tak jako instituce 

dohledu získává řadu informací, které jí v kombinaci s prováděním měnové 

politiky zajišťují nejlepší předpoklady ke včasnému odhalení nedostatečné 

likvidity a dalších problémů. 

- Centrální banky působí, resp. by měly působit jako hlavní potenciální věřitelé 

poslední instance v bankovním systému. Věřitel poslední instance potřebuje 

pravidelné aktuální informace o finančním zdraví bank, aby mohl v případě 

nutnosti včas zasáhnout. Tyto informace může získávat právě při výkonu 

dohledové funkce. Jde tedy opět, jako u prvního důvodu, o výhodu plynoucí 

z informační provázanosti.   

- Centrální banky se účastní procesů spojených s ukončením činnosti bank, a to 

z důvodu možných negativních důsledků, které mají úpadky bank pro celý 

bankovní systém. Problematiku potenciálních negativních důsledků plynoucích 

ze systémového rizika jsme si již v textu představili. 

- Centrální banky by měly vykonávat funkci bankovního regulátora (myšleno 

včetně dohledové činnosti), neboť existuje silný vztah mezi monetární a finanční 

stabilitou. Aby centrální banka účinně prováděla monetární politiku, je zapotřebí 

dostatečná finanční stabilita. Ta je ohrožována bankami, a je tedy žádoucí, aby 

centrální banka prověřovala nezodpovědné chování a podstupování 

nepřiměřených rizik bank. 

                                                           
32 Centrální bankovnictví, s. 106, Bankovní regulace a dohled, s. 49, Bankovnictví, s. 318-319. 
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- Centrální banka disponuje kvalifikovanými zaměstnanci a nezávislostí, a proto 

je nejvhodnější institucí pro výkon bankovní regulace a dohledu. Nezávislost 

centrální banky je jednou z klíčových podmínek pro výkon bankovního dohledu 

a bývá obsažena v příslušných právních předpisech. Kvalifikace zaměstnanců je 

zajišťována existencí pravidel pro správu a řízení bank.  

Důvody proti výlučné roli centrální banky při bankovním dohledu jsou následující:33 

- Možný konflikt zájmů dohledové a měnové politiky. Problematiku jsme si již 

nastínili v kapitole Cíle bankovního dohledu. Jako první příklad uveďme 

úvěrovou pomoc (provedenou v zájmu dohledové politiky) poskytnutou 

ohrožené bance centrální bankou jako věřitelem poslední instance. Tento druh 

pomoci může být v rozporu se zájmy měnové politiky, neboť dochází ke zvýšení 

měnové báze v ekonomice. Další konflikt může nastat na základě vydání 

opatření směřujících k obezřetnému chování bank. Zvýšení stanovených limitů 

kapitálové přiměřenosti či likvidity mají za důsledek stagnaci nebo pokles růstu 

aktiv bank, což dále vede k omezení peněžních toků do ekonomiky. Z toho 

plyne, že v případě prováděné expanzivní měnové politiky zvýšení těchto limitů 

negativně ovlivňuje její záměry. Konflikt je možný vyvolat také z opačné strany 

– prováděním nástrojů měnové politiky. Jestliže centrální banka provádí 

uvolněnou monetární politiku (například snižuje povinné minimální rezervy) 

s cílem podpořit bankovní sektor, může vyvolat nedůsledné chování bank, což 

ve svém důsledku může narušit stabilitu bankovního sektoru a následně poškodit 

celou ekonomiku.  

- Úpadky bank mohou narušit důvěryhodnost centrální banky jako strážkyně 

zdraví bankovního systému. Důvěra v centrální banku může být oslabena 

negativním vývojem v bankovním prostředí, nad kterým vykonává dohled. 

Obava o dobrou pověst může centrální banku vést k ne vždy optimálnímu 

rozhodování, například může preferovat záchranu ne zcela finančně zdravých 

bank za účelem opticky zvýšit úroveň dohledu a zachovat si kredibilitu 

předcházením úpadků.  

- Může dojít k přílišné koncentraci pravomocí v centrální bance s nebezpečím 

v podobě zneužití moci. Tento důvod apeluje na dodržování obecně známého a 

                                                           
33 Centrální bankovnictví, s. 106, Bankovní regulace a dohled, s. 49, Bankovnictví, s. 318. 
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uznávaného pravidla brzd a protivah (checks and balances), který varuje před 

riziky plynoucí z akumulace pravomocí v jednom orgánu. 

- Bankovní dohled začleněný do centrální banky neposkytuje takovou autonomii 

rozhodování, kterou poskytuje umístění v nezávislé instituci. Centrální banka se 

nechává ovlivňovat dalšími skutečnostmi, pro rozhodování v oblasti bankovního 

dohledu nepatřičnými. Nedokáže zajistit dostatečně razantní přístup 

k bankovním institucím, které se opakovaně dostávají do špatné finanční situace, 

z čehož vyplývá, že nezávislá instituce je schopna zajistit vyšší ochranu klientů 

než centrální banka. 

Dle mého názoru největší výhodou začlenění dohledu do centrální banky je informační 

provázanost. K efektivnímu vykonávání měnové politiky, jakož i k zodpovědnému 

plnění funkcí věřitele poslední instance, je zapotřebí dostatek relevantních informací. 

Mnoho informací získaných během výkonu dohledu má právě takový charakter. 

Argument, který tvrdí, že specializovaná instituce dohledu je schopna centrální bance 

předávat tyto informace včas, opomíjí fakt informačního zpoždění, které se vyskytuje 

vždy, když jsou informace předávány mezi dvěma institucemi. Schopnost rychleji 

reagovat je tedy vyšší, když je dohled začleněn do centrální banky. Kooperace mezi 

těmito dvěma subjekty lze sice stvrdit memorandy, avšak některé informace je třeba 

určitým způsobem odborně analyzovat. Specializovaná dohledová instituce nemusí 

disponovat odborníky, kteří dokážou vyhodnotit informace například z pohledu měnové 

politiky, což může mít neblahý důsledek v podobě předání zkreslených či neúplných 

informací centrální bance. Další významnou výhodu spatřuji ve skutečnosti, že umístění 

dohledu v centrální bance je šetrnější, co se týče vynaložených finančních prostředků na 

provoz. 

1.5 Významné instituce bankovní regulace a dohledu 

1.5.1 Basilejský výbor pro bankovní dohled 

Basilejský výbor pro bankovní dohled (Basel Committee on Banking Supervision) je 

hlavním celosvětovým orgánem pro obezřetností regulaci bank a představuje fórum pro 

pravidelnou spolupráci v oblasti bankovního dohledu. Basilejský výbor působí při 

Bance pro mezinárodní platby (Bank for International Settlements) a byl vytvořen 
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v roce 1974 centrálními bankami zemí G1034 a Lucemburskem. Podnětem pro jeho 

vznik se stal pád německé banky Herstatt, který měl za následek narušení důvěry 

v mezinárodní finanční systém. Navazující pády dalších bank prokázaly vzájemnou 

provázanost bankovního sektoru v důsledku globalizace a posílily názor o nutnosti 

efektivní a koordinované mezinárodní regulace. 

Obecným cílem Basilejského výboru je prohloubit pochopení klíčových otázek 

v oblasti dohledu a zvýšení kvality bankovního dohledu po celém světě.35 Jeho náplní je 

zejména vytváření jednotlivých standardů a doporučení pro bankovní dohled. Z těch 

nejznámějších to jsou například Základní principy efektivního bankovního dohledu 

(Core principles for Effective Banking Supervision)36. Základních principů je současně 

29 a jsou rozděleny do hlavních kategorií. První skupina principů se vztahuje 

k pravomocím, zodpovědnostem a funkcím dohledových orgánů, naopak druhá 

kategorie upravuje obezřetnostní regulaci a požadavky namířené vůči bankám. 

Nejvýznamnějšími standardy Basilejského výboru týkající se kapitálových požadavků 

se postupně staly dokumenty nazvané Basel I (1988), Basel II (2004) a Basel III 

(2010).37 Tyto dokumenty jsou souhrnně označovány jako The Basel Accords 

(Basilejské dohody). Obsahem se jednotlivé dokumenty liší, zejména co do rozsahu 

požadavků. Basel I upravoval pouze požadavky kapitálové přiměřenosti, přičemž Basel 

III  je již komplexnější dokument obsahující mimo jiné i požadavky likvidity. Detailněji 

bude o současných požadavcích pojednáno v kapitole Základní pravidla činnosti bank. 

Nadto se Basilejský výbor dále zaměřuje na zlepšení spolupráce při pravidelné výměně 

informací v oblasti bankovního dohledu. 

                                                           
34 Belgie, Kanada, Francie, Německo, Itálie, Japonsko, Nizozemí, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie a 
Spojené státy americké. 
35 Basel Committee on Banking Supervision. About the Basel Committee [online]. Basel: Bank for 
International Settlements [cit. 2014-10-11]. Dostupné z WWW: <http://www.bis.org/bcbs/about.htm>. 
36 Basel Committee on Banking Supervision. Core Principles for Effective Banking Supervision [online]. 
Basel: Bank for International Settlements, September 2012 [cit. 2014-10-11]. Dostupné z WWW: 
<http://www.bis.org/publ/bcbs230.pdf>. 
37 Basel Committee on Banking Supervision. International convergence of capital measurement and 
capital standards (Basel I) [online]. Basel: Bank for International Settlements, July 1988 [cit. 2014-10-
11]. Dostupné z WWW: <http://www.bis.org/publ/bcbs04a.htm>.  
Basel Committee on Banking Supervision. International Convergence of Capital Measurement and 
Capital Standards – a Revised Framework (Basel II) [online]. Basel: Bank for International Settlements, 
June 2004 [cit. 2014-10-11]. Dostupné z WWW: <http://www.bis.org/publ/bcbs107.htm>. 
Basel Committee on Banking Supervision. International regulatory framework for banks (Basel III)  
[online]. Basel: Bank for international settlements [cit. 2014-10-11]. Dostupné z WWW: 
<http://www.bis.org/bcbs/basel3.htm>. 
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Podotkněme, že jednotlivé dokumenty vydávané Basilejským výborem nejsou 

formálně právně závazné, nicméně mají velký význam pro vytváření institucionálních, 

legislativních, personálních, technických a dalších předpokladů pro zajištění efektivního 

dohledu jednotlivých zemí i pro rozvíjení mezinárodní spolupráce regulátorů.38 

Jednotlivé standardy jsou například běžně zapracovávány do práva EU. 

1.5.2 Evropský orgán pro bankovnictví 

Evropský orgán pro bankovnictví (European Banking Authority, EBA) je nezávislý 

orgán EU, který usiluje o zajištění účinné a jednotné úrovně obezřetnostní regulace a 

dohledu v rámci celého evropského bankovního sektoru. EBA byla zřízena k 1. lednu 

2011 nařízením o zřízení Evropského orgánu dohledu39. K tomuto datu EBA převzala 

všechny stávající povinnosti a úkoly Výboru evropských orgánů bankovního dohledu, 

který byl současně zrušen.  

EBA je součástí Evropského systému finančního dohledu (European System of 

Financial Supervision, ESFS). Dalšími orgány dohledu v rámci ESFS jsou Evropský 

orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) a Evropský orgán pro pojišťovnictví a 

zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA). Kromě zmíněných tří orgánů dohledu 

zahrnuje ESFS i jejich Společný výbor (Smíšený výbor evropských orgánů dohledu), a 

dále Evropskou radu pro systémová rizika (ESRB) a národní orgány dohledu. 

EBA vykonává mikroobezřetnostní dohled na evropské úrovni, tj. dohled nad 

jednotlivými institucemi. Obecnými cíli Evropského orgánu pro bankovnictví jsou 

udržování finanční stability v EU a zajišťování integrity, účinnosti a řádného fungování 

bankovního sektoru.40 Jednotlivé úkoly neboli také cíle, o které má EBA usilovat, jsou 

následující:41 

                                                           
38 BABOUČEK, Ivan. Bankovní regulace a dohled. Praha: Bankovní institut, 2002. s. 75 (dále citováno 
jako Bankovní regulace a dohled – Babouček). 
39 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení 
Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES 
a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES. 
40 European Banking Authority. About us [online]. London: EBA [cit. 2014-10-22]. Dostupné z WWW: 
<http://www.eba.europa.eu/about-us>. 
41 Česká národní banka. EBA [online]. Praha: Česká národní banka [cit. 2014-10-22]. Dostupné z WWW: 
<https://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/mezinarodni_aktivity/eba.html>. 
European Banking Authority. Evropský orgán pro bankovnictví [online]. London: EBA [cit. 2014-10-22]. 
Dostupné z WWW: <https://www.eba.europa.eu/languages/home_cs>. 
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- zlepšení fungování vnitřního trhu, především prostřednictvím důkladné, účinné a 

jednotné úrovně regulace a dohledu, 

- zajištění integrity, průhlednosti, účinnosti a řádného fungování finančních trhů, 

- posílení koordinace dohledu na mezinárodní úrovni, sbližování postupů za 

účelem zajištění harmonizovaného uplatňování obezřetnostních pravidel, 

- předcházení regulatorní arbitráži a prosazování rovných podmínek hospodářské 

soutěže, 

- zajištění toho, aby čerpání úvěru a jiná rizika byla vhodně upravena a podléhala 

řádnému dohledu, 

- posílení ochrany spotřebitelů, 

- poskytování poradenství orgánům Unie v oblasti regulace bankovnictví, plateb a 

elektronických peněz a dohledu nad nimi, jakož i související otázky správy a 

řízení společností, auditů a finančního výkaznictví,  

- posuzování rizik a slabých míst v bankovnictví EU, a to zejména 

prostřednictvím pravidelných zpráv o posouzení rizik a celoevropských 

zátěžových testů, a 

- vyšetřování nedostatečného uplatňování právních předpisů EU vnitrostátními 

orgány, rozhodování v mimořádných situacích a zprostředkování sporů mezi 

příslušnými orgány v přeshraničních situacích. 

1.5.3 Evropská rada pro systémová rizika  

Evropská rada pro systémová rizika (European Systematic Risk Board, ESRB) je 

nezávislým orgánem, který je odpovědný za makroobezřetnostní dohled nad finančním 

systémem v rámci EU. ESRB byla zřízena k 16. prosinci 2010 nařízením o 

makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o 

zřízení Evropské rady pro systémová rizika42. 

Na rozdíl od EBA (jakož i od ESMA a EIOPA), která vykonává 

mikroobezřetnostní dohled, ESRB plní úkoly v rámci makroobezřetnostního dohledu. 

Jejím obecným cílem je předcházet systémovým rizikům, jakož i tyto rizika včas 

                                                           
42 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1092/2010 ze dne 24. listopadu 2010 
o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské 
rady pro systémová rizika. 
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identifikovat a zmírňovat, a tím zajistit stabilitu evropského finančního systému jako 

celku.43 Za tímto účelem ESRB vykonává řadu úkolů:44  

- shromažďování a analýza relevantních informací, 

- zjišťování systémových rizik a určování jejich priorit,  

- vydávání varování, 

- vydávání doporučení pro nápravná opatření a monitorování následně přijatých 

opatření, 

- vydávání důvěrných varování a poskytování posouzení Radě, dojde-li ESRB 

k závěru, že může nastat mimořádná situace, 

- spolupráce s dalšími subjekty ESFS, včetně předávání informací, a 

- koordinace jeho činnosti s mezinárodními finančními organizacemi, např. 

Mezinárodním měnovým fondem (MMF) a Radou pro finanční stabilitu (FSB). 

                                                           
43 Česká národní banka. ESRB a ESFS [online]. Praha: Česká národní banka [cit. 2014-10-23]. Dostupné 
z WWW: <http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/mezinarodni_vztahy/esrb_esfs>. 
44 Evropský parlament. Evropský systém finančního dohledu (ESFS) [online]. Brusel: Evropská unie [cit. 
2014-10-23]. Dostupné z WWW: 
<http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/displayFtu.html?ftuId=FTU_3.2.5.html>. 
Evropská rada pro systémová rizika. Poslání, cíle a úkoly. [online]. Brusel: Evropská unie [cit. 2014-10-
23]. Dostupné z WWW: <https://www.esrb.europa.eu/about/tasks/html/index.cs.html>. 
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2 Základní součásti systému bankovní regulace a dohledu 

Systém bankovní regulace a dohledu je tvořen pěti základními součástmi: 

1) Vstup do bankovnictví 

2) Základní pravidla činnosti bank 

3) Prověřování a vynucování dodržování základních pravidel činnosti bank 

4) Povinné pojištění vkladů 

5) Věřitel poslední instance 

2.1 Vstup do bankovnictví 

Regulace vstupu do bankovní sféry a dohled nad splněním stanovených požadavků 

představuje první základní součást systémů regulace a dohledu bank v tržních 

ekonomikách. Každý subjekt, který má zájem vystupovat jako bankovní instituce a 

vyvíjet podnikatelskou činnost v bankovnictví, musí získat bankovní licenci. Soustava 

podmínek a požadavků kladených na uchazeče o bankovní licenci se nazývá kritéria 

autorizace.45 Podmínky pro vstup do bankovnictví jsou v porovnání s jinými odvětvími 

výrazně přísnější. Ospravedlnění tohoto faktu nacházíme ve snaze chránit bankovní 

sektor před subjekty, které nejsou k bankovní činnosti plně způsobilé a neposkytují 

dostatečné záruky k jejímu zodpovědnému výkonu.46 Ohrožení bankovního sektoru je 

způsobilé ohrozit finanční systém jako celek i jednotlivé vkladatele, což může mít za 

následek negativní ekonomické a jiné dopady. Lze hovořit o preventivním charakteru 

regulace a dohledu vstupu do bankovnictví. 

Bankovní dohled je specifický v tom ohledu, že se uplatňuje již před okamžikem, 

kdy se určitý subjekt stane bankou. Z toho plyne skutečnost, že bankovní dohled není 

vykonáván pouze nad bankami, ale i nad nebankovními subjekty, které se bankami 

teprve chtějí stát, a to při posuzování jejich žádosti o udělení bankovní licence. Po 

vzniku banky není bankovní dohled zaměřen pouze na dodržování přímo 

aplikovatelných předpisů nadnárodního charakteru, národních zákonů či podzákonných 

předpisů, ale i na podmínky, které jsou bance stanoveny konkrétně v udělené licenci. 

                                                           
45 Finanční právo, s. 54. 
46 Bankovní regulace a dohled, s. 21. 
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2.1.1 Charakteristika vstupních podmínek 

Obecné podmínky vstupu do bankovnictví, resp. obecné podmínky pro přidělení 

bankovní licence jsou následující:47 

- Předložení žádosti instituci schvalující bankovní licence. Instituce, která 

schvaluje, zda byly splněny všechny podmínky pro udělení bankovní licence, 

může být centrální banka, jakož i instituce od centrální banky odlišná. Žádosti 

bývají předkládány na předem stanovených formulářích a povinně obsahují 

stanovené náležitosti (mezi nimi např. údaje o zakladatelích banky, údaje 

dosvědčující předpoklady navrhovaných vedoucích pracovníků nebo obchodní 

plán). 

- Právní forma. Bankovní instituce jsou právnické osoby, které jsou typicky 

zakládané jako akciové společnosti. V případě některých specializovaných bank 

mohou existovat jako státní peněžní ústavy, které jsou zakládány státem. 

- Minimální počet zakladatelů. Banky v podobě akciové společnosti mohou být 

zakládány jak právnickými, tak i fyzickými osobami. V případě fyzických osob 

bývá stanoven jejich minimální počet, popř. maximální podíl jednoho člověka 

na základním kapitálu banky. 

- Minimální výše základního kapitálu, prokázání jeho původu. Žadatel o bankovní 

licenci musí splnit požadavek na upsání a splacení minimální výše základního 

kapitálu ve stanovené lhůtě. Ve sféře bankovnictví je tento požadavek výrazně 

vyšší nežli v jiných odvětvích.48 Základní kapitál se musí vyznačovat 

průhledným a nezávadným původem, což představuje mimo jiné opatření proti 

praní špinavých peněz. 

- Kvalifikační a morální způsobilost osob navrhovaných do vedení banky. 

Bankovní instituce by měly být řízeny lidmi, kteří disponují určitými 

schopnostmi, odbornou praxí, zkušenostmi a vzděláním. Neméně důležitou 

stránkou jsou jejich vlastnosti, jako např. kladná reputace a trestní zachovalost. 

- Kvalitní a podrobně zpracovaný program činnosti na nejbližší období. Banky 

sestavují podrobný seznam zamýšlených činností a jejich předpokládané 

                                                           
47 Centrální bankovnictví, s. 372-375. 
48 Např. v České republice je požadavek na minimální výši základního kapitálu pro banky 500 mil. Kč, 
naproti tomu pro akciové společnosti obecně pouze 2 mil. Kč. 



28 

 

dopady, obchodní plán vycházející z navrhované strategie podložený 

ekonomickými kalkulacemi a budoucí záměry při budování podniku. 

- Zabezpečení činnosti po technické, technologické a bezpečnostní stránce. Do 

této oblasti zahrnujeme moderní výpočetní techniku, vysoký stupeň bezpečnosti 

používaného software, trezory a jiné bezpečnostní prvky, školená ostraha 

objektů a bezpečné způsoby přepravy hotovostních peněz.  

- Adekvátní kontrolní a účetní systém. Efektivní vnitřní kontrola a účetnictví 

v rámci řídícího a informačního systému je nezbytnou součástí pro spolehlivý 

výkon bankovní činnosti. Každá banka by měla disponovat odbory vnitřní 

kontroly nezávislými na vedení banky. 

- Souhlas instituce regulace a dohledu domovské země (v případě pobočky 

zahraničních bank). Pokud o bankovní licenci žádá zahraniční banka, která chce 

provozovat bankovní činnost na území hostitelského státu prostřednictvím své 

pobočky, musí doložit souhlas (vyjádření) orgánu bankovního dohledu 

domovské země včetně prohlášení, že bude nad pobočkou vykonávat bankovní 

dohled. Tento souhlas bývá občas podmíněn souhlasem ze strany mateřské 

společnosti s převzetím odpovědnosti za aktivity vykonávané pobočkou v 

zahraničí. V současné době je uvedený postup vyžadován v rámci EU od 

zahraničních bank, jež mají sídlo mimo EU. Má-li však centrála zahraniční 

banky sídlo na území EU, uplatní se přístup založený na jednotné licenci (viz 

dále). 

- Stanovisko orgánu dohledu členského státu EU.49 Instituce členského státu EU 

schvalující bankovní licence si před svým rozhodnutím o udělení licence vyžádá 

stanovisko příslušného orgánu dohledu členského státu EU v případech, kdy je 

žadatelem o licenci osoba ovládaná zahraniční bankou, poskytovatelem 

investičních služeb nebo pojišťovnou, které mají povolení příslušného orgánu 

dohledu členské země EU, nebo osobou, která ovládá některou z uvedených 

osob. 

Náhled na regulaci podmínek vstupu do bankovnictví není zcela jednotný. Stěžejní 

otázkou zůstává, jak přísné by tyto podmínky měly být. Velmi přísné podmínky pro 

přidělení bankovní licence mají za následek narušení volného působení tržních sil a 

                                                           
49 Finanční právo, s. 479. 
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vznik oligopolního prostředí v bankovnictví. Na druhé straně příliš mírné podmínky 

vedou ke zpřístupnění bankovní sféry subjektům typu hit and run raiders a k ohrožení 

stability bankovního systému. Nejpřísnějším požadavkem kladeným na potenciální 

bankovní instituce se zdá být minimální výše základního kapitálu. Toto kritérium často 

vylučuje subjekty, které by vyhovovaly zbylým podmínkám. Osobně si dokážu 

představit snížení minimální výše základního kapitálu, za současného dodržování 

ostatních vstupních podmínek a vykonávání následného kvalitního dohledu. Jedním 

z pozitivních následků by byl pokles zprostředkování, neboť zájemci o provozování 

bankovnictví by byly konkurencí pro nebankovní instituce nabízející bankovní a jim 

podobné služby. 

Instituce schvalující udělení licence je po splnění vstupních podmínek oprávněna 

udělit žadateli bankovní licenci. Na vydání bankovní licence typicky nebývá právní 

nárok, je udělována na dobu neurčitou a nelze ji převést na jinou osobu (např. v České 

republice).50 Bankovní licence vymezuje povolené činnosti, stanovuje jejich rozsah, a 

dále může obsahovat stanovení podmínek, které banka musí splnit před zahájením 

povolené činnosti, popř. dodržovat při jejich výkonu. Banky jsou vedle své hlavní 

bankovní činnosti (přijímání vkladů a poskytování úvěrů) oprávněny vykonávat vedlejší 

bankovní činnosti, které jsou výslovně uvedeny v bankovní licenci. Z hlediska omezení 

těchto vedlejších činností rozlišujeme bankovní licenci plnou a bankovní licenci 

částečnou; částečná bankovní licence má užší vymezení a neumožňuje bance vykonávat 

některé vedlejší činnosti zcela nebo je umožňuje vykonávat pouze v omezeném 

rozsahu.51 Pro doplnění uveďme, že bankovní licence není jediným druhem povolení 

udělovaným bankám k výkonu vedlejších činností (dále např. povolení pro poskytování 

investičních služeb). 

2.1.2 Jednotná bankovní licence v rámci Evropské unie 

Již řadu posledních let je vývoj bankovnictví v Evropě ovlivňován právem EU. Mezi 

nejdůležitější instituty náleží jednotná bankovní licence neboli společný pas (common 

passport), který rozšiřuje možnosti podnikání bank se sídlem v EU. Tyto bankovní 

instituce, jimž byla udělena licence orgánem dohledu členského státu EU (domovský 

stát), jsou oprávněny vykonávat činnosti uvedené v bankovní licenci i na území jiného 

                                                           
50 Finanční právo, s. 480. 
51 Finanční právo, s. 480. 
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členského státu EU (hostitelský stát).52 Jednotlivé banky tak nemusejí podstupovat 

zpravidla časově náročný postup o udělení bankovní licence v každém státě, ve kterém 

chtějí vyvíjet své aktivity. Banky mohou bankovní činnost vykonávat buďto 

prostřednictvím svých poboček, nebo i bez nich, pokud provozovaná činnost nemá 

charakter trvalé (soustavné) hospodářské činnosti.  

Institut jednotné licence je doplněn principem domovské země, dle kterého výkon 

dohledových pravomocí náleží orgánu dohledu nacházejícímu se na území domovského 

státu.53 Výjimku tvoří pouze úzce vymezený okruh právních předpisů hostitelského 

státu. Na základě jednotné bankovní licence je banka oprávněna vykonávat na území 

hostitelského státu pouze ty činnosti, které jsou jednak uvedeny v jí udělené bankovní 

licenci, a zároveň zahrnuty do seznamu činností podléhajícímu vzájemnému uznání 

(princip vzájemného uznávání).54 Jedná se o následující činnosti:55 

- přijímání vkladů od veřejnosti, 

- poskytování úvěrů, 

- finanční pronájem (finanční leasing), 

- poskytování platebních služeb a vydávání elektronických peněz, 

- vydávání a správa platebních prostředků, jestliže se nejedná o poskytování 

platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz, 

- poskytování záruk, 

- obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s nástroji peněžního trhu; s 

peněžními prostředky v cizích měnách; s futures, opcemi a nástroji, jejichž 

hodnota se vztahuje k měnovým kursům, úrokové míře nebo úrokovému 

výnosu; s investičními cennými papíry,  

- účast na vydávání cenných papírů a poskytování souvisejících služeb, 

                                                           
52 Česká národní banka. Licencování [online]. Praha: Česká národní banka [cit. 2014-10-26]. Dostupné 
z WWW: 
<https://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/postaveni_dohledu/uverove_instituce/licenc
ovani.html>. 
53 Peněžní ekonomie a bankovnictví, s. 249. 
54 Příloha 1 (Seznam činností podléhajících vzájemnému uznání) směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním 
dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení 
směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES. 
55 Srov. s § 5d zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 
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- poradenství ve věcech kapitálové struktury, průmyslové strategie a v 

souvisejících otázkách a poradenství a služby v oblasti fúzí a koupí obchodních 

závodů, 

- peněžní makléřství, 

- obhospodařování cenných papírů klienta na jeho účet včetně poradenství, 

- uložení a správa cenných papírů, 

- poskytování bankovních informací, 

- úschova cenností, 

- poskytování investičních služeb a činností podle zvláštního právního předpisu. 

Z uvedeného výčtu vyplývá, že jednotná bankovní licence se vztahuje na širokou škálu 

bankovních činností, a to jak činností komerčního bankovnictví, tak i činností 

bankovnictví investičního. V případě, že bankovní instituce chce provozovat jinou, 

v seznamu neuvedenou bankovní činnost na území hostitelském státu, musí si požádat a 

následně získat licenci pro její výkon od příslušného orgánu hostitelské země. Stejný 

postup musí zvolit i v případě, že chce vykonávat určitou bankovní činnost, ale licence 

udělená domovským státem ji ve svém výčtu povolených činností neuvádí. 

Dále je možné, aby instituce schvalující bankovní licence (příp. instituce jiná) byla 

na základě mezinárodní smlouvy zmocněna stanovit a následně rozšířit okruh států, 

jejichž banky požívají stejných výhod jako banky se sídlem v členských státech EU. 

Tento režim je obdobou jednotné licence, avšak v praxi nebývá často užíván. Pravidlem 

zůstává, že pobočkám bank z nečlenských zemí EU nemohou být přiznány větší výhody 

nežli pobočkám bank z členských zemí EU.56 

2.2 Základní pravidla činnosti bank 

Základní pravidla činnosti bank upravují všechny hlavní aspekty bankovní činnosti a 

jsou formulována tak, aby v co největším rozsahu naplňovala cíle bankovní regulace a 

dohledu. Jednotlivá pravidla se liší v míře, v jaké je můžeme kvantifikovat; některá jsou 

měřitelná bez obtíží, jiná nikoli. Základní povinnosti bank jsou stanoveny právními 

předpisy nadnárodního charakteru, národními zákony upravujícími bankovnictví a 

konkretizujícími prováděcími předpisy příslušných institucí. V posledních letech 

                                                           
56 Čl. 47 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU. 
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pozorujeme stírání rozdílů mezi jednotlivými zeměmi a postupné sbližování pravidel. 

Za základní pravidla lze považovat:  

- Pravidla kapitálové přiměřenosti 

- Pravidla angažovanosti 

- Pravidla likvidity 

- Pravidla správy a řízení bank 

- Pravidla poskytování informací 

- Pravidla ochrany před nelegálními praktikami 

2.2.1 Pravidla kapitálové přiměřenosti 

Kapitálová přiměřenost představuje v současnosti jeden ze základních nástrojů 

bankovní regulace. Jedná se o kvantitativní vymezení minimálního kapitálu banky 

v poměru k jejím aktivům (ale také k závazkům a podrozvahovým položkám), které má 

za cíl omezit dopad rizik z bankovních obchodů na její závazky vůči vkladatelům.57 

Pravidla tedy stanovují určitou minimální výši kapitálu, kterou je banka povinna 

udržovat vzhledem k objemu a rizikovosti svých obchodů, a to vše za účelem ochrany 

věřitelů proti bankovním selháním. 

Pravidla kapitálové přiměřenosti vycházejí především z faktu, že banky jsou 

podnikatelské subjekty zakládané a provozované za účelem maximalizace jejich tržní 

hodnoty, zejména skrze maximalizaci jejich zisku. S cílem zvýšit rentabilitu vlastního 

kapitálu banky zvyšují podíl cizího kapitálu v relaci ke kapitálu vlastnímu, popř. zvyšují 

objem realizovaných obchodů za stávající výše vlastního kapitálu.58 Vysoký pákový 

mechanismus má za následek snížení podílu vlastního kapitálu, čímž dochází i ke 

snížení schopnosti krýt případné ztráty a dostát svým závazkům. O požadavku na 

kapitálovou přiměřenost se proto také mluví jako o nárazníku proti kapitálovým 

ztrátám.59 Principem těchto pravidel je zabezpečit takovou výši vlastního kapitálu, aby 

nenastala situace, kdy se banka stane nesolventní, tj. kdy tržní hodnota závazků banky 

převýší tržní hodnotu veškerých aktiv.60 Můžeme předpokládat, že bez požadavků 

kapitálové přiměřenosti by se pákový mechanismus ještě zvýšil, neboť by banky nebyly 

nuceny držet ani část vlastního kapitálu. 

                                                           
57 Finanční právo, s. 487. 
58 Bankovnictví pro bankéře a klienty, s. 201. 
59 Viz např. Bankovní regulace a dohled, s. 60. 
60 Bankovnictví pro bankéře a klienty, s. 201. 
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Regulace kapitálu bývá ospravedlňována i dalšími způsoby. Schooner61 tvrdí, že 

bez patřičné regulace kapitálových požadavků by banky nedržely společensky optimální 

množství kapitálu, což je dáno především existencí povinného pojištění vkladů a 

institutem věřitele poslední instance (banky nenesou veškeré riziko), a dále tím, že 

banky neberou v úvahu veškeré náklady a negativní externality. Podle Dvořáka62 není 

možné, aby zde fungoval tržní mechanismus – banky nadměrně zvyšující podíl cizích 

zdrojů by byly považovány za potenciálně nesolventní a na základě jejich zvýšené 

rizikovosti by rostly jejich náklady na nové cizí zdroje nebo by tyto zdroje nemohly 

vůbec získat. Trh selhává zejména z důvodu, že klienti nemohou posoudit rizikovost 

bank, a dále z důvodu, že povinné pojištění vkladů eliminuje negativní dopady 

nesolventnosti bank, přičemž klienti na to spoléhají (morální hazard vkladatelů). 

Ukazatel kapitálové přiměřenosti je normativně vyjádřen jako určitý závazný 

poměr kapitálu banky ke kapitálovým požadavkům, tj. k požadovaným krytím 

podstupovaných rizik kapitálem (tato rizika mohou mít úvěrový, tržní nebo operační 

charakter).63 Celkovým kapitálem banky se podle Basel II rozuměl součet kapitálu Tier 

1, Tier 2 (tyto dvě součásti byly poníženy o odečitatelné položky) a využitelného Tier 3 

(viz dále). Kapitálové požadavky byly stanoveny k jednotlivým kategoriím aktiv, 

některých pasiv a podrozvahových položek banky. Při stanovení kapitálových 

požadavků bylo zohledňováno úvěrové, tržní a operační riziko. Úvěrovým rizikem 

rozumíme riziko ztráty, které plyne z nesplnění převzatých závazků klientem.  Tržní 

riziko představuje riziko ztráty, které vyplývá ze změn cen, kurzů a sazeb na finančních 

trzích. Jedná se o souhrnné označení zahrnující úrokové, měnové, akciové a komoditní 

riziko. Operačním rizikem se rozumí riziko ztráty vlivem nedostatků či selhání lidského 

faktoru, vnitřních procesů banky, informačních technologií nebo riziko ztráty vlivem 

vnějších skutečností.64 Daný poměr kapitálové přiměřenosti, který bankovní instituce 

musejí dodržovat, byl zachován ve výši minimálně 8 % (v návaznosti na Basel I). Pro 

doplnění uveďme, že Basel II je založen na tří-pilířové struktuře. Vedle uvedených 

minimálních kapitálových požadavků se jedná o pilíř, který je zaměřen na proces 

                                                           
61 SCHOONER, Heidi Mandanis; TAYLOR, Michael W. Global Bank Regulation: Principles and 
Policies. Burlington (MA), USA: Elsevier Academic Press, 2010, s. 134 (dále citováno jako Global Bank 
Regulation). 
62 Bankovnictví pro bankéře a klienty, s. 201-202. 
63 Finanční právo, s. 488. 
64 Finanční právo, s. 489. 
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dohledu a zdůrazňuje aktivní roli dohledového orgánu, který může minimální úroveň 

kapitálu posunout pro jednotlivou banku ve směru k úrovni optimální. Třetí pilíř 

upravuje tržní disciplínu bankovních institucí a představuje požadavky v podobě 

transparentnosti a zveřejňování informací. 

V reakci na globální finanční krizi byl v prosinci 2010 Basilejským výborem pro 

bankovní dohled publikován soubor nových pravidel označovaný jako Basel III. 

Pravidla se zaměřují na nedostatky, které byly danou krizí zjištěny, zejména na 

nedostatečnou úroveň vysoce kvalitního kapitálu a nejednotnost v definici vlastního 

kapitálu v rámci jednotlivých zemí. Hlavním cílem je boj proti budoucím finančním 

krizím, snížit pravděpodobnost jejich vzniku, popř. korigovat vážnost jejich následků. 

Tohoto obecného cíle by mělo být dosaženo skrze zvýšení disciplinovanosti bankovních 

institucí, zvýšení stability bankovního sektoru a odstranění procykličnosti bankovní 

regulace. Basel III se odlišuje od svého předchůdce ve své komplexnosti a v důrazu 

kladeném na dodržování „tvrdých pravidel“ v oblasti kapitálu, které spočívají 

zejména:65 

- v podstatném posílení kapitálu bank, zejména je kladen důraz na vyšší kvalitu 

vlastního kapitálu, 

- v podpoře vytváření kapitálových polštářů v dobrých časech, jež mohou být 

využity v krizových obdobích, 

- v zavedení pákového poměru (leverage ratio), který má pomoci zamezit 

nadměrnému růstu bankovních aktiv v dobách ekonomického boomu. 

Basel III přesněji vymezuje jednotlivé součásti regulačního kapitálu:66  

1) Kapitál Tier 1 (Tier 1 Capital neboli Going-concern capital) 

a. Kmenový kapitál Tier 1 (Common equity Tier 1) 

b. Vedlejší kapitál Tier 1 (Additional Tier 1) 

2) Kapitál Tier 2 (Tier 2 Capital neboli Gone-concern capital)67 

Kapitál Tier 1 zahrnuje např. splacený akciový kapitál, emisní ážio, nerozdělený zisk či 

zákonné rezervní fondy. Kapitál Tier 2 obsahuje rezervy až do výše 1,25 % rizikově 
                                                           
65 Bankovní regulace a dohled, s. 76. 
66 Basel Committee on Banking Supervision. Basel III: A global regulatory framework for more resilient 
banks and banking systems [online]. Basel: Bank for International Settlements [cit. 2014-04-02], bod 49. 
Dostupné z WWW: <http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf>. 
67 Česká terminologie převzata z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. 
června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení 
(EU) č. 648/2012. 
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vážených aktiv, podřízený dluh A až do výše 50 % Tier 1 (např. podřízený dluhopis 

emitovaný bankou) a ostatní kapitálové fondy.68 Pravidla dále stanovují položky, které 

je zapotřebí odečíst od vypočtených částek, neboť nedisponují schopností krýt případné 

kapitálové ztráty (např. goodwill). Kapitál Tier 3 již není v rámci Basel III 

akceptovatelný jako součást regulatorního kapitálu, tato třetí složka byla nadále 

z výpočtu ukazatele kapitálové přiměřenosti vyloučena, čímž došlo ke zvýšení kvality 

kapitálu, který je do výpočtu zahrnován. Co se týče kapitálových požadavků, zde byly 

upraveny výpočty pro zajištění přesnějšího odhadu rizik.  

Jednotlivé požadavky na kapitál (kapitálové poměry) jsou dle Basel III stanoveny 

pro bankovní instituce následovně:69 

- Kmenový kapitál Tier 1 musí být ve výši minimálně 4,5 % v poměru k rizikově 

váženým aktivům. 

- Kapitál Tier 1 musí být ve výši minimálně 6 % v poměru k rizikově váženým 

aktivům. 

- Celkový kapitál (kapitál Tier 1 plus kapitál Tier 2) musí být ve výši minimálně 8 

% v poměru k rizikově váženým aktivům.  

První dva požadavky se začaly naplňovat od 1. ledna 2013 každoročním navyšováním 

procentuálních hodnot. Plná platnost v uvedených procentuálních hodnotách je 

stanovena k 1. lednu 2015. Procentuální limit třetího požadavku zůstal novými pravidly 

nedotčen. Výše představená pravidla byla začleněna i do práva Evropské unie, a to 

článkem 92 nařízení o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční 

podniky (nařízení CRR).70 

Basel III ponechal úroveň celkového kapitálu na úrovni 8 procent, tedy na stejné 

hodnotě, kterou stanovil již Basel II. Nadto však Basel III zavádí dodatečné neboli 

doplňkové kapitálové požadavky. Jedná se o následující opatření (požadavky): 

- Kapitálový konzervační polštář (Capital Conservation Buffer). Cílem je zajistit 

pokrytí zvýšených ztrát v období finančních či ekonomických problémů. Tento 

                                                           
68 Česká národní banka. Slovník pojmů (T) [online]. Praha: Česká národní banka [cit. 2014-04-02]. 
Dostupné z WWW: <https://www.cnb.cz/cs/obecne/slovnik/t.html>. 
69 Basel Committee on Banking Supervision. Basel III: A global regulatory framework for more resilient 
banks and banking systems [online]. Basel: Bank for International Settlements [cit. 2014-04-02], bod 50. 
Dostupné z WWW: <http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf>. 
70 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013. 
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polštář bude zaváděn postupně od roku 2016 a jeho cílové výše 2,5 % by mělo 

být dosaženo v roce 2020. 

- Proticyklický kapitálový polštář (Countercyclical Capital Buffer). Cílem je 

chránit bankovní sektor v dobách ekonomického růstu. Národní regulátor může 

tento požadavek stanovit až do výše 2,5 %, jestliže bude v ekonomice docházet 

k nadměrnému růstu úvěrů. 

- Kapitál pro systémově významné banky (Capital for Systemically Important 

Banks). Cílem je snížit systémové riziko v bankovním sektoru. Konkrétní 

podmínky nejsou zatím zcela upraveny. 

Basel III zavádí nový nástroj pro regulaci a dohled nazvaný pákový poměr (leverage 

ratio) umožňující posoudit riziko nadměrného pákového efektu. V dobách 

ekonomického boomu by měl být pojistkou, aby nedocházelo k nadměrné expanzi 

bankovních aktiv. Z teoretického hlediska pákový poměr představuje alternativu ke 

kapitálovému poměru, v praxi se má využívat jako doplňkový prvek zároveň s ním. Oba 

poměry mají společný čitatel (oba používají kapitál Tier 1), nicméně se liší ve 

jmenovateli; pákový poměr používá celkovou míru expozic (součet hodnot expozic 

všech aktiv a podrozvahových položek), zatímco kapitálový poměr používá rizikově 

vážená aktiva. V rámci konceptu leverage ratio není kalkulováno riziko. Pákový poměr 

má dva cíle: limitovat riziko nadměrného pákového efektu tím, že omezí jeho vytváření 

v bankovním sektoru, a sloužit jako mezní hranice pro kapitálové požadavky založené 

na riziku.71 Od 1. ledna 2015 bude tento nástroj uplatňován na území EU dle vlastního 

uvážení příslušných orgánů dohledu, povinně aplikovatelný vůči všem bankovním 

institucím by se měl stát až od 1. ledna 2018, kdy by se měl stát právně závazným. 

V tříletém mezidobí bude probíhat přezkum a kalibrace procentuální hodnoty, 

v současné době je předběžně nastavena na 3 %. Za tímto účelem je stanovena 

ohlašovací povinnost bankovních institucí vztahující se na všechny relevantní údaje o 

pákovém poměru. 

                                                           
71 Nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 10. 10. 2014, kterým se mění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o pákový poměr [online]. [cit. 2014-11-11]. Dostupné 
z WWW: <http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/regcapital/acts/delegated/141010_delegated-
act-leverage-ratio_cs.pdf>. 



37 

 

2.2.2 Pravidla angažovanosti 

Angažovaností v bankovnictví rozumíme relativní rozsah aktiv banky (pohledávek 

z úvěrů, cenných papírů, derivátů a jiných podrozvahových aktiv) ve vztahu k určitému 

klientovi poměřovaný ke kapitálu banky.72 Samotná pravidla angažovanosti mají 

podobu maximálních přípustných poměrů neboli také limitů, vztahujících se k některým 

druhům úvěrů, dalším pohledávkám a majetkovým účastem bank73. Nebezpečí vysoké 

úvěrové angažovanosti lze vyjádřit citátem, který je připisován Johnu Maynardu 

Keynesovi: „If you owe your bank a hundred pounds, you have a problem. But if you 

owe a million, it has.“ (Dlužíte-li bance sto liber, máte problém. Ale pokud dlužíte 

milion, má problém banka).74 Lze říci, že obecným účelem těchto limitů je omezit 

banky v nadměrné koncentraci rizik. Jednotlivé cíle pravidel angažovanosti jsou pak 

následující:75 

- diverzifikace pohledávek a podrozvahových položek banky a z toho vyplývající 

minimalizace úvěrového rizika a některých dalších rizik, 

- limitování pohledávek banky vůči svým akcionářům, členům vedení, členům 

dozorčí rady a zaměstnancům, 

- limitování úvěrů, které banky poskytují svým pobočkám či sesterským a 

dceřiným společnostem.  

Limity pohledávek jsou stanoveny jak vůči jednomu klientovi, tak i k ekonomicky 

spjaté skupině klientů76. Uplatňuje se tedy posuzování jak na individuálním, tak 

konsolidovaném základě. Snaha zabránit nadměrné koncentraci rizik se 

týká obchodního i investičního portfolia, neboť celková angažovanost se vypočítává 

jako součet jejich angažovaností. Obchodní portfolio obsahuje zejména nakoupené 

dluhové cenné papíry, investiční portfolio pak především úvěry a majetkové účasti. 

V právu Evropské unie se namísto termínu angažovanost setkáváme s termínem 

velké expozice. Daná problematika je nově upravena již v zmíněném nařízení o 

                                                           
72 Finanční právo, s. 490. 
73 Peněžní ekonomie a bankovnictví, s. 253. 
74 DICKSON, Paul. The Official Rules: 5,427 Laws (…) Objects. USA: Courier Corporation, 2013. s. 263 
(vlastní překlad). 
75 Centrální bankovnictví, s. 385.  
76 Ekonomicky spjatá skupina klientů představuje situaci, kdy jedna osoba má přímou či nepřímou 
kontrolu nad druhou nebo ostatními osobami, nebo kdy vzájemné vztahy osob jsou takové povahy, že 
finanční obtíže jedné osoby by pravděpodobně způsobily finanční problémy druhé nebo ostatním osobám. 
– srov. článek 4, bod 39 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 
2013. 
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obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky (nařízení 

CRR)77, která je doprovázena směrnicí o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o 

obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky (směrnice 

CRD IV)78. Za velkou expozici se dle nařízení CRR79 považuje taková expozice, jejíž 

hodnota představuje alespoň 10 % použitelného kapitálu instituce80. Při dosažení tohoto 

limitu je bankám stanovena oznamovací povinnost příslušnému orgánu dohledu. 

Bankovní instituce nesmí být vystavena expozici vůči klientovi nebo ekonomicky spjaté 

skupině klientů, jejíž hodnota převyšuje 25 % jejího použitelného kapitálu nebo částku 

150 milionů eur.81 Nařízení CRR obsahuje řadu výjimek, kdy může dojít k překročení 

stanovených limitů, jedná se například o situaci, kdy je dlužníkem ústřední vláda, 

centrální banka či mezinárodní instituce s rizikovou váhou 0 nebo o situaci, kdy je dluh 

řádně zajištěn. Překročení limitů je tedy možné pouze v situacích předvídaných 

nařízením CRR, nikoli na základě uspokojivého ratingu dlužníka. Můžeme zpochybnit, 

zdali například poskytnuté úvěry místním orgánům členských států, za které zpravidla 

daný stát neručí, jsou pro bankovní instituci bezpečnější, nežli úvěry poskytnuté 

úspěšné mezinárodní společnosti s bezproblémovou minulostí.  

2.2.3 Pravidla likvidity 

Požadavky kapitálové přiměřenosti, jakož i pravidla angažovanosti, jsou primárně 

zaměřeny na solventnost bank, na druhé straně pravidla likvidity stavějí do popředí 

časový aspekt schopnosti dostát svým závazkům, neboť likvidita obecně představuje 

schopnost banky dostát svým splatným závazkům v každém okamžiku82. Pravidla 

spočívají ve stanovení závazné struktury aktiv a pasiv a závazných vazeb mezi nimi 

v rozvahách bank.83 Banky jsou povinovány členit jednotlivé položky podle různých 

kritérií, například dle lhůty splatnosti, odhadovaného vývoje či stupně zabezpečení. 

Požadavek likvidity se uplatňuje jak na individuálním, tak na konsolidovaném základě. 

Systém regulace a dohledu bank vyžaduje stanovení a následné dodržování pravidel 

likvidity zejména z důvodu, že banky obecně preferují rentabilitu před likviditou. Každá 
                                                           
77 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013. 
78 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013. 
79 Článek 392 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013. 
80 Použitelným kapitálem rozumíme součet kapitálu Tier 1 a kapitálu Tier 2 v maximu jedné třetiny 
kapitálu Tier 1. 
81 Článek 395 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013. 
82 Finanční právo, s. 483. 
83 Peněžní ekonomie a bankovnictví, s. 253. 
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banka usiluje o co nejvyšší rentabilitu, avšak čím většího výnosu chce dosáhnout, tím 

více musí mít výnosnějších aktiv, které jsou obecně rizikovější. Typicky dlouhodobé 

úvěry jsou vysoce výnosná a riziková aktiva v porovnání s vysoce likvidními rezervami. 

Rentabilita a likvidita jsou tedy do jisté míry protichůdné vlastnosti. Z této skutečnosti 

vyplývá základní cíl pravidel likvidity, který je diverzifikace bilančních a 

podrozvahových položek bank neboli rozložení rizik bankovní činnosti.84 Je nežádoucí, 

aby se banka zaměřovala pouze na vysoce výnosná a málo likvidní aktiva, neboť 

narušení schopnosti, byť i jen jedné banky dostát svým splatným závazkům, může 

ohrozit důvěryhodnost celého bankovního sytému a vést k runu na banky85.  

Podotkněme, že k zamezení rizika likvidity slouží i povinné minimální rezervy, 

které představují část vkladů, s kterou banka není oprávněna dále nakládat a musí být 

uložena nejčastěji u centrální banky ve formě hotovosti. V současnosti jsou minimální 

rezervy využívány více jako nástroj bankovní regulace, nikoli jako nástroj měnové 

politiky.86 Jejich schopností je přinutit banky držet dostatek likvidních aktiv, která 

dokážou uspokojit požadavky klientů na výběr jejich vkladů.87 Stanovená výše 

povinných minimálních rezerv, která činí například v České republice dvě procenta88, 

však není schopna tyto požadavky uspokojit, z čehož zřetelně vyplývá, že minimální 

rezervy jsou pouze doplňkovým nástrojem, který sám o sobě není dostatečný pro řízení 

rizika likvidity. 

Pravidlům likvidity nebyla donedávna věnována tak silná pozornost jako je tomu 

v současnosti. V reakci na globální finanční krizi, která poukázala na nedostatky v 

řízení rizika likvidity, byl v roce 2010 Basilejským výborem pro bankovní dohled 

vytvořen již zmíněný soubor nových pravidel označovaný jako Basel III. Ten se 

nezabývá pouze problematikou kapitálové přiměřenosti, jako to převážně činil jeho 

předchůdce, nýbrž také obsahuje globální standardy likvidity. Jsou zavedeny dva nové 

ukazatele, a to ukazatel krytí likviditou (liquidity coverage ratio) a ukazatel čistého 

                                                           
84 Centrální bankovnictví, s. 384. 
85 Hromadné vybírání vložených vkladů způsobené ztrátou důvěry v danou banku nebo obecně 
v bankovní sféru. 
86 V českém bankovním prostředí slouží povinné minimální rezervy především k zajištění hladkého 
průběhu mezibankovního platebního styku. 
87 Global Bank Regulation, s. 195. 
88 V České republice povinné minimální rezervy činí 2 % z objemu primárních závazků dané banky vůči 
nebankovním subjektům, jejichž splatnost nepřevyšuje 2 roky. Převzato z Česká národní banka. 
Měnověpolitické nástroje [online]. Praha: Česká národní banka [cit. 2014-04-02]. Dostupné z WWW: 
<http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/mp_nastroje/#pmr>. 
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stabilního financování (net stable funding ratio). Ukazatel krytí likviditou slouží 

k zabezpečení krátkodobé likvidity banky. Jeho cílem je zajistit, aby banka uchovávala 

přiměřenou úroveň nezatížených, vysoce kvalitních likvidních aktiv, které lze přeměnit 

v peněžní prostředky za účelem uspokojení likviditních potřeb v průběhu krizového 

scénáře trvajícího 30 kalendářních dní.89 Zásoba likvidních aktiv by tedy měla bance 

zaručit přežít minimálně po dobu 30 dní, během kterých by měla být přijata 

odpovídající nápravná opatření. Na druhé straně ukazatel čistého stabilního financování 

slouží k zabezpečení střednědobé a dlouhodobé likvidity bank. Jeho úkolem je zajistit, 

aby banka udržovala dostatečný objem likvidity k financování svých aktivit v časovém 

období nejméně jednoho roku. Tento standard je navržen jako minimální donucovací 

opatření, které doplňuje první zmíněný ukazatel, a dále podporuje strukturální změny 

rizikových profilů bankovních institucí, a to směrem od krátkodobého financování 

k více stabilnímu a dlouhodobému financování.90 Zavedení obou výše představených 

ukazatelů má za cíl zajištění stabilnějšího bankovního prostředí. 

Legislativa Evropské unie zapracovává výstupy Basilejského výboru pro bankovní 

dohled v již zmíněných dokumentech, a to v nařízení o obezřetnostních požadavcích na 

úvěrové instituce a investiční podniky a dále ve směrnici o přístupu k činnosti 

úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a 

investičními podniky. Z toho vyplývá, že předchozí samoregulace bank v oblasti 

likvidity ustupuje ve prospěch jednotné evropské úpravy. Obecný požadavek krytí 

likvidity, obsažený v článku 412 nařízení CRR, je doplněn zmocněním Evropské 

komise k přijetí aktu91 v přenesené pravomoci s cílem ho podrobně rozvést (článek 460 

nařízení CRR). Procentuální vyjádření požadavku krytí likvidity bude zaváděno 

následovně: 

- 60 % od 1. října 2015 

- 70 % od 1. ledna 2016 

                                                           
89 Basel Committee on Banking Supervision. Basel III: International framework for liquidity risk 
measurement, standards and monitoring [online]. Basel: Bank for International Settlements [cit. 2014-03-
31], s. 3. Dostupné z WWW: <http://www.bis.org/publ/bcbs188.pdf>. 
90 Basel Committee on Banking Supervision. Basel III: International framework for liquidity risk 
measurement, standards and monitoring [online]. Basel: Bank for International Settlements [cit. 2014-03-
31], s. 25. Dostupné z WWW: <http://www.bis.org/publ/bcbs188.pdf>. 
91 Nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 10. 10. 2014, kterým se mění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o pákový poměr [online]. [cit. 2014-11-11]. Dostupné 
z WWW: <http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/regcapital/acts/delegated/141010_delegated-
act-leverage-ratio_cs.pdf>. 
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- 80 % od 1. ledna 2017 

- 100 % od 1. ledna 2018 

Do doby, než budou plně zavedeny závazné minimální standardy pro požadavky krytí 

likvidity, mohou členské státy zachovat nebo zavést vnitrostátní opatření v oblasti 

požadavků na likviditu dle svého uvážení. Stabilní financování je upraveno v článku 

413 nařízení CRR a dále doplněno článkem 510, který opět dává možnost upravit danou 

problematiku vnitrostátními opatřeními do doby plného zavedení. Se zavedením tohoto 

institutu se počítá od 1. ledna 2018. 

2.2.4 Pravidla správy a řízení bank 

Obecné požadavky pro správu a řízení bank, jakožto i speciální požadavky týkající se 

způsobilosti a vhodnosti členů vrcholného vedení, mají za cíl zajistit zdravé a zároveň 

nepřetržité fungování managementu.92 Významnost bankovních institucí, jejich 

schopnost ovlivnit finanční systém, potenciální negativní důsledky pro spotřebitele při 

jejich úpadku a další skutečnosti, to vše vytváří tlak na stanovení přísnějších pravidel na 

poli správy a řízení institucí v bankovním sektoru, nežli v jiných odvětvích.  

V roce 2010, v reakci na světovou finanční krizi, Basilejský výbor pro bankovní 

dohled vydal dokument, který stanovuje celou řadu principů správy a řízení bank. 

Klíčovými oblastmi zájmu jsou:93  

- Role představenstva, která zahrnuje schvalování a dohlížení nad prováděním 

rizikové strategie banky s ohledem na její dlouhodobé finanční zájmy a 

bezpečnost. 

- Kvalifikace a složení představenstva; představenstvo by mělo disponovat 

adekvátními znalostmi a zkušenostmi relevantními ke každé podstatné finanční 

aktivitě, kterou má banka v úmyslu vykonávat, a tím zajistit efektivní správu a 

dohled nad bankou. 

                                                           
92 Bankovní regulace a dohled, s. 28. 
93 Basel Committee on Banking Supervision. Principles for enhancing corporate governance [online]. 
Basel: Bank for International Settlements, October 2010 [cit. 2014-03-18]. Dostupné z WWW: 
<http://www.bis.org/publ/bcbs176.htm>. Basel Committee on Banking Supervision. Principles for 
enhancing corporate governance issued by Basel Committee [online]. Basel: Bank for International 
Settlements, 16 March 2010 [cit. 2014-03-18]. Dostupné z WWW: 
<http://www.bis.org/press/p100316.htm>. 
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- Důležitost nezávislého výkonu řízení rizik včetně ředitele pro řízení rizik nebo 

jeho obdobu s potřebnou autoritou, postavením, nezávislostí, prostředky a 

přístupem k představenstvu. 

- Potřeba identifikovat, monitorovat a řídit rizika probíhající jak na úrovni celého 

podniku, tak na úrovni jednotlivých jednotek. 

- Aktivní dohled představenstva nad konstrukcí a provozem kompenzačního 

systému, včetně pečlivého sladění náhrad zaměstnanců s obezřetným 

podstupováním rizik v souladu s principy Rady pro finanční stabilitu. 

- Představenstvo a vyšší management by měly disponovat znalostmi a 

porozuměním provozní struktury a rizik banky. 

Principy dále zdůrazňují význam orgánů dohledu. Mělo by být jejich povinností 

vykonávat pravidelné hodnocení, které se bude zaměřovat na to, zdali banky vykonávají 

zdravou správu, na jejich zásady správy a řízení, následnou praxi a implementaci 

principů Basilejského výboru pro bankovní dohled. Orgány dohledu by měly stanovit 

pokyny či pravidla vyžadující, aby banky měly odolné strategie správy a řízení, politiky 

a postupy. Cílem všech těchto principů a pravidel je dosáhnout zdravé správy a řízení 

(sound corporate governance). 

Důležitou roli při správě a řízení bank hraje odměňování. Tento fenomén se na 

základě zkušeností z období finanční krize ukázal jako jeden z největších podnětů pro 

nezodpovědné jednání vrcholového vedení bank. Tato skutečnost následně vyústila ve 

snahy o stanovení podrobných pravidel pro odměňování zaměstnanců. V rámci EU byla 

v listopadu 2010 přijata směrnice upravující dohled nad zásadami odměňování94. 

Smyslem těchto pravidel je za pomoci fixní a variabilní složky odměny, peněžních a 

nepeněžních nástrojů a časového rozložení odměny docílit zodpovědného přístupu 

k rizikům ze strany vrcholového vedení a nahrazení osobních cílů dlouhodobými cíli 

banky. 

Pro doplnění uveďme, že v České republice můžeme pravidla vztahující se 

ke zdravé správě a řízení nalézt především v zákoně o bankách95 a ve vyhlášce České 

                                                           
94 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/76/EU ze dne 24. listopadu 2010, kterou se mění 
směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokud jde o kapitálové požadavky na obchodní portfolio a 
resekuritizace a o dohled nad zásadami odměňování. 
95 § 8 až § 10a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 
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národní banky z roku 201496, která nahradila předchozí vyhlášku z roku 201097. Tento 

podzákonný právní předpis například stanoví velmi podrobně pravidla pro odměňování 

zaměstnanců ve finančních institucích.  

2.2.5 Pravidla poskytování informací 

Další povinností bankovních institucí je povinné sdělování informací, které můžeme 

pozorovat ve dvou základních rovinách:98 

- ve vztahu k veřejnosti 

- ve vztahu k orgánům regulace a dohledu 

Obvyklým dokumentem dostupným veřejnosti bývají již tradičně výroční zprávy bank, 

které musejí mimo jiné obsahovat agregovanou bilanci, výkaz zisků a ztrát a vyjádření 

externího auditora. Vedle výroční zprávy banky obvykle poskytují vlastní hodnocení 

činnosti za uplynulé období a dále představují nástin budoucí strategie rozvoje na 

nejbližší období.99 Prostřednictvím internetu bývá zajištěn přístup k informacím, jako 

jsou např. základní údaje o bance, o složení akcionářů, struktuře konsolidačního celku, 

jehož banka je součástí, o plnění pravidel obezřetného chování, jakož i o její činnosti a 

finanční situaci.100 Banky jsou dále povinovány umožnit svým potenciálním klientů 

seznámit se s podmínkami jejich bankovních služeb. Veřejnost nezískává veškeré 

informace přímo od dohlížených subjektů, nýbrž další informace jsou jí poskytovány 

prostřednictvím dohledového orgánu, který průběžně vydává zprávy o stavu a vývoji 

v bankovním odvětví. Další možností je získat relevantní informace od soukromých 

ratingových agentur poskytujících hodnocení bank. 

Za účelem řádného a efektivního výkonu dohledu, centrální banka, popř. 

specializovaná instituce, vyžaduje od bank předávání řady finančních výkazů 

s rozlišnou periodicitou. Samotná informační povinnost bývá stanovena zákony, rozsah 

a četnost poskytování informací bývají konkrétně upraveny ve vyhláškách orgánu 

dohledu. Ve srovnání s informacemi poskytovanými veřejnosti jsou informace 

poskytované těmto autoritám o poznání rozsáhlejší. Informace získané orgány dohledu 

                                                           
96 Vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstvech a obchodníků 
s cennými papíry. 
97 Vyhláška č. 380/2010 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstvech 
a obchodníků s cennými papíry. 
98 Bankovní regulace a dohled, s. 30. 
99 Centrální bankovnictví, s. 387. 
100 Finanční právo, s. 497. 
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jsou klasifikované jako důvěrné a není možno je volně zveřejňovat, své uplatnění zde 

nachází zásada bankovního tajemství.  

Poznamenejme, že pravidla regulují nejen rozsah předkládaných informací a 

způsoby jejich poskytování, ale také způsoby nakládání s nimi a jejich uchovávání.101 

Tato skutečnost pramení z uvedeného důvěrného charakteru informací. Účelem 

povinného sdělování informací je podpora bezpečnosti a stability bankovního systému 

cestou zvýšení jeho transparentnosti.102 Konkrétněji ve vztahu k veřejnosti se jedná o 

způsob, jak se vypořádat s informační asymetrií typickou pro bankovní sektor. 

2.2.6 Pravidla ochrany před nelegálními praktikami 

Mezi hlavními cíli bankovní regulace a dohledu jsme si na prvním místě uvedli zajištění 

bezpečnosti a zdravého fungování bankovního systému. Z tohoto cíle plyne požadavek 

na systém regulace a dohledu bank v podobě vytváření a zajištění účinných bariér či 

mechanismů, které budou eliminovat nelegální praktiky v bankovní sféře. V opačném 

případě by k těmto činnostem docházelo častěji a ve větším rozsahu, což by mělo za 

následek ohrožení bezpečnosti a zdravého fungování bankovního systému, 

doprovázeného poklesem jeho důvěryhodnosti. Účinnost opatření směřujících 

k potlačení těchto negativních praktik záleží na jednotnosti jednotlivých národních 

systémů (roztříštěnost může vést k přesouvání hlavních sídel). Mezi základní druhy 

nelegálních praktik řadíme legalizaci výnosů z trestné činnosti, obchodování 

s využíváním důvěrných informací a podvody ze strany členů vedení, akcionářů a 

zaměstnanců bank.103 

Legalizace výnosů z trestné činnosti neboli praní špinavých peněz (money 

laundering) představuje jednání sledující zakrytí nezákonného původu výnosu z této 

činnosti s cílem vzbudit zdání, že jde o příjem nabytý v souladu se zákonem.104 

Hlavním cílem je tedy získat penězům legitimitu. Úřad OSN proti drogám a zločinu 

odhaduje, že roční objem vypraných špinavých peněz činí až dva biliony amerických 

dolarů.105 Měli bychom však podotknout, že praní peněz prostřednictvím bank je pouze 

                                                           
101 Centrální bankovnictví s. 386. 
102 Finanční právo, s. 497. 
103 Centrální bankovnictví, s. 388. 
104 Bankovnictví pro bankéře a klienty, s. 241. 
105 United Nations Office on Drugs and Crime. Money-Laundering and Globalization [online]. Vienna: 
UNODC [cit. 2014-03-23]. Dostupné z WWW: <http://www.unodc.org/unodc/en/money-
laundering/globalization.html>. 
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jedním ze základních způsobů, existující vedle několika dalších (např. směnárny, 

pojišťovací agenti). Nejznámější mezivládní organizací působící v oblasti praní 

špinavých peněz je Financial Action Task Force. Jejím cílem je stanovení standardů a 

podpora účinného zavádění právních, regulatorních a operativních opatření pro boj 

s praním špinavých peněz, financováním terorismu a dalších souvisejících hrozeb pro 

integritu mezinárodního finančního sytému.106 

Nabytí legitimity špinavých peněz prostřednictvím bank lze bránit především 

těmito opatřeními:107 

- Zákaz anonymních bankovních kont neboli zásada „znej svého klienta“. Tento 

zákaz, platný ve všech členských zemích Evropské unie, znemožňuje zřizovat si 

bankovní účet bez identifikace jeho majitele. Identifikace klientů následně 

probíhá i při provádění jednotlivých bankovních obchodů. 

- Stanovení limitů ohlašovací povinnosti. V celé Evropské unii platí pravidlo 

stanovující provést hloubkovou kontrolu klienta při ukládání hotovosti 

v hodnotě převyšující částku 15 000 euro.108 Tato podrobná kontrola je spojena 

s ohlašovací povinností bank. Podezřelé transakce jsou banky povinny ohlásit i 

pod stanoveným limitem. 

- Právo banky odmítnout provedení podezřelé transakce, popř. zmrazit nebo 

uzavřít účet. Toto právo bývá doplněno o následnou povinnost v podobě 

oznámení příslušné instituci. 

- Vytváření účinných kontrolních systémů umožňující odhalování případů praní 

špinavých peněz. V právu Evropské unie je ponechán prostor pro národní úpravu 

požadavků na zavedení a uplatňování systému vnitřních zásad. 

- Zachovávání mlčenlivosti o podniknutých opatřeních. V potaz je brána jednak 

zásada bankovního tajemství, tak i zájem na tom, aby šetření podezřelého 

obchodu nebylo narušeno či překaženo. 

Základem právní úpravy v České republice je zákon č. 253/2008 Sb., o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, který 

zapracovává směrnici o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a 

                                                           
106 The Financial Action Task Force. Who we are [online]. Paris: FATF [cit. 2014-03-24].  Dostupné 
z WWW: <http://www.fatf-gafi.org/pages/aboutus/whoweare/>. 
107 Centrální bankovnictví, s. 388, Bankovnictví pro bankéře a klienty, s. 242-248. 
108 Článek 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení 
zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu. 
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financování terorismu109. Daná problematika je na evropské úrovni upravena i přímo 

použitelnými nařízeními110. Uvedené předpisy jsou dále doplněny vyhláškou České 

národní banky č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, 

postupů a kontrolních opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu.  

Další nelegální praktikou jsou obchody s využíváním důvěrných informací neboli 

insider trading. Tyto důvěrné obchody spočívají ve využití, resp. zneužití exkluzivních, 

jiným subjektům prozatím nedostupných informací, které po zveřejnění mohou 

významně ovlivnit ceny cenných papírů.111 Může se například jednat o dosud 

nezveřejněnou informaci o investičních záměrech nebo o připravované akvizici či fúzi. 

Informace tohoto charakteru jsou v menším rozsahu využívány také při úvěrových 

operacích. Nehledě na to, jestli jde o nákup a prodej cenných papírů obchodovaných na 

burzách nebo provádění úvěrových operací, důsledkem bývá neoprávněná konkurenční 

výhoda. Systém bankovní regulace a dohledu obsahuje pravidla v této oblasti, neboť 

většina bankovních institucí vykonává jak komerční, tak investiční bankovnictví 

(univerzální banky). Z toho plyne, že tyto bankovní instituce disponují informacemi 

z úvěrových obchodů, které mohou být efektivně využity na kapitálovém trhu, čímž 

dojde k získání konkurenční výhody. Existují dvě základní možnosti řešení, jak zabránit 

dané situaci. Prvním je striktní oddělení komerčního a investičního bankovnictví; na 

tomto principu byl dlouhá léta založen bankovní systém ve Spojených státech. Druhé 

řešení spočívá ve stanovení personálních, organizačních a informačních bariér mezi 

informacemi využívanými pro úvěrové obchody a informacemi užívanými při 

obchodování na kapitálovém trhu – tzv. systém čínské zdi.112 Tento požadavek je 

v českém právním řádu reflektován v zákoně o bankách.113  

                                                           
109 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005. 
110 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 ze dne 26. října 2005 o kontrolách peněžní 
hotovosti vstupující do Společenství nebo je opouštějící a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1781/2006 ze dne 15. listopadu 2006 o informacích o plátci doprovázejících převody peněžních 
prostředků.  
111 Peněžní ekonomie a bankovnictví, s. 255. 
112 Bankovní regulace a dohled – Babouček, s. 49. 
113 § 19b zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 



47 

 

Posledním ze základních druhů nelegálních praktik jsou podvody členů vedení, 

akcionářů a zaměstnanců bank. Systém bankovní regulace a dohledu vytváří bariéry 

v podobě požadavků na:114 

- Kvalifikační a morální způsobilost příslušných osob. Tyto požadavky bývají 

upraveny v pravidlech správy a řízení bank. 

- Kvalitní a účinnou vnitřní bankovní kontrolu. Bankovní instituce mají povinnost 

uplatňovat vnitřní kontrolní systém umožňující předcházet praní špinavých 

peněz. 

- Dodržování principu čtyř očí. Každá bankovní operace by měla být schválena 

nejméně dvěma osobami, které za ni zároveň nesou odpovědnost. 

- Stanovení pravidel úvěrové angažovanosti a limitů podílu jednoho vlastníka či 

navzájem úzce propojené skupiny vlastníků na akciovém kapitálu banky. 

Výše uvedené nelegální praktiky vedou nejen k ohrožení důvěryhodnosti bankovního 

sektoru, ale i k samotným úpadkům bank. Z důvodu vážnosti této problematiky mají 

dohledové orgány zpravidla k dispozici celou řadu sankcí, včetně možnosti odebrat 

bankovní licenci. 

2.3 Prověřování a vynucování dodržování základních pravidel 
činnosti bank 

Stanovená pravidla vyžadují následnou kontrolu za účelem zjištění, zda jsou řádně 

dodržována. Pravomoc monitorovat dodržování stanovených pravidel včetně jejich 

vynucování náleží centrálním bankám či specializovaným institucím dohledu. Kontrola 

dodržovaní pravidel činnosti (bankovní dohled) je nezbytná pro důvěru investorů a 

vkladatelů, bez které by nebylo možné řádné fungování bankovního sektoru. Existují 

dva základní způsoby bankovního dohledu: 

1) Dohled na dálku (off-site) 

2) Dohled na místě (on-site) 

Zpravidla platí, že dohled na dálku existuje vždy a liší se především míra zapojení 

dohledu na místě, a to jak v jednotlivých zemích obecně, tak i v jedné zemi na základě 

problémovosti bank.115 

                                                           
114 Centrální bankovnictví, s. 392. 
115 Bankovní regulace a dohled – Babouček, s. 143. 
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2.3.1 Dohled na dálku 

Dohled na dálku spočívá v prověřování bankovních a statistických výkazů, které musí 

bankovní instituce pravidelně zasílat orgánu dohledu; banky zasílají především 

podrobnou bankovní bilanci, výkaz zisků a ztrát a údaje o podrozvahových 

položkách.116 Dohledový orgán tímto způsobem získává důležité informace o finančním 

zdraví bank a o dodržování pravidel obezřetného podnikání. Informace jsou následně 

důkladně analyzovány experty orgánu dohledu. Vedle výkazů jsou dále důležitým 

zdrojem informací hlášení, která jsou podkladem pro hodnocení rizikovosti bankovního 

podnikání; tato hlášení monitorují jednotlivé oblasti činnosti (např. oblast kapitálu, 

likvidity, kvality aktiv) a navazují na jednotlivá opatření bankovního dohledu, která tyto 

oblasti regulují.117 

Babouček uvádí celkem čtyři základní formy dohledu na dálku:118 

- Pravidelná finanční analýza banky prostřednictvím finančních ukazatelů. 

Rozhodující formou dohledu na dálku je pravidelná finanční analýza vycházející 

především z finančních ukazatelů, které jsou obsaženy ve výkazech 

předkládaných bankami. Finanční analýza se provádí zpravidla čtvrtletně, popř. 

měsíčně, a umožňuje tak pravidelně získat detailní pohled na finanční situaci 

banky. Výsledkem finanční analýzy by mělo být označení problémových oblastí, 

posouzení míry jednotlivých rizik a případný návrh dalšího postupu vůči bance 

(např. dohlídka na místě, nápravná opatření). 

- „Early warning system“, který slouží k rychlé identifikaci problémů v činnosti 

banky. Je to nástroj, který umožňuje rychlé odhalení negativních tendencí 

v činnosti banky. Bývá založen na pravidelném pozorování změn jednotlivých 

ukazatelů (např. kapitálu, likvidity). Negativní změny jsou bodovány dle předem 

stanoveného systému, který bere v úvahu samotnou velikost změny, dosaženou 

úroveň a délku negativního vývoje. Celkový počet bodů pak rozhoduje o dalším 

postupu vůči bance. 

- Rating bank, který umožňuje srovnání bank mezi sebou navzájem podle 

jednotlivých kritérií. Rating neboli hodnocení slouží zejména k rozřazení bank 

                                                           
116 Centrální bankovnictví, s. 101. 
117 Bankovní regulace a dohled – Babouček, s. 143. 
118 BABOUČEK, Ivan a kol. Regulace činnosti bank. 1. vyd. Praha: Bankovní institut, 2005, s. 187 – 189 
(dále citováno jako Regulace činnosti bank). 
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do jednotlivých kategorií a následnému srovnání mezi sebou. Osobně se 

ztotožňuji s názorem, že hodnocení je výsledek obou způsobů dohledu119, a 

proto o něm bude detailněji pojednáno v následující samostatné kapitole. 

- Sledování limitů pravidel obezřetného podnikání. Nedílnou součástí dohledu na 

dálku je i pravidelné zjišťování, zdali jsou dodržovány stanovené limity 

obezřetného chování bank. Jedná se zejména o limit kapitálové přiměřenosti, 

limit úvěrové angažovanosti, jakož i majetková účast banky v jiných 

společnostech a zapojení vedoucích pracovníků banky v orgánech jiných 

společností. Nedodržování těchto limitů může vyústit v uložení pokuty či jiných 

opatřeních. 

Literatura120 vypočítává několik různých výhod a nevýhod dohledu na dálku. Jako první 

uvedeme jeho výhody: 

- Poskytuje průběžné aktuální informace o situaci v bance. Dohled na dálku je 

především založen na kvantitativních informacích, které lze pravidelně získávat 

formou výkazů a hlášení.  

- Je méně nákladný nežli dohled na místě. Relativně nízké náklady umožňují 

provádět dohled na dálku kontinuálně a nevytváří tlak na snižování frekvence 

jeho provádění.   

- Je zdrojem včasné identifikace negativního vývoje. Tato výhoda je na základě 

globální finanční krize posledních let více než zpochybnitelná. 

- Získává informace o vývoji bankovního systému jako celku, které jsou nezbytné 

pro provádění měnové politiky. Bez ohledu na to, jestli je bankovní dohled 

začleněn přímo v centrální bance nebo je umístěn ve specializované instituci 

(relevantní informace jsou centrální bance předávány), získávání těchto 

informací je nezbytné pro účinný výkon měnové politiky centrální bankou. 

Nevýhody jsou následující: 

- Nejistota o úplnosti, správnosti a pravdivosti údajů a nemožnost získat 

detailnější přehled o situaci příslušné banky. Kvalita dohledu na dálku je závislá 

na kvalitě předávaných údajů. Orgánu dohledu nezbývá než jen spoléhat, že 

                                                           
119 Centrální bankovnictví, s. 102. 
120 Regulace činnosti bank, s. 189-190, Peněžní ekonomie a bankovnictví, s. 260-261, Centrální 
bankovnictví, s. 101-102, Bankovní regulace a dohled, s. 31, Bankovnictví, s. 304. 
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banky zasílají správné a kompletní informace, které zobrazují jejich skutečnou 

situaci. 

- Matematické a statistické metody nebývají příliš účinné pro včasnou signalizaci 

vážných problémů banky. Typicky v případě podvodů ze strany členů vedení, 

akcionářů a zaměstnanců či jiných nelegálních praktik.  

- Nelze ho použít pro hodnocení nekvantifikovatelných údajů. Všechny důležité 

faktory ovlivňující finanční stabilitu banky nejsou postižitelné kvantitativními 

ukazateli. Jedná se například o systém řízení rizik či vnitřní kontrolní systém. 

Problémy, které nebudou včas zachyceny, nemůžou být řešeny potřebnými 

nápravnými opatřeními. 

- Má orientační charakter. Tato nevýhoda vyplývá ze všech výše uvedených 

skutečností, neboť samotný dohled na dálku nám nedává kompletní a věrný 

obraz o situaci dané banky. 

- Je dlouhodobě použitelný jako hlavní způsob dohledu u bezproblémových bank. 

Problémové banky vyžadují, aby byly častěji podrobovány dohledu na místě, 

neboť při něm lze získat detailnější a přesnější informace včetně informací 

kvalitativních, které umožní včasné přijetí nápravných opatření a udržení 

stability samotné banky a bankovního systému jako celku. 

2.3.2 Dohled na místě 

Dohled na místě se zaměřuje na prověření poctivosti, správnosti a úplnosti příslušných 

výkazů i na zjišťování dalších skutečností, které nemohou být zjištěny matematickými 

či statistickými metodami.121 Poskytuje nejpodrobnější přehled o aktivitách banky a je 

zdrojem nejvěrnějších údajů o její situaci. Může být zaměřen komplexně nebo se týkat 

jen některých dílčích rizikových oblastí. Dohled na místě má podobu hloubkové 

kontroly bankovních operací přímo v bance, která je prováděna týmem kvalifikovaných 

inspektorů.122 Dohlížený subjekt má povinnost poskytnout příslušnému orgánu dohledu 

potřebnou součinnost. Jak již bylo naznačeno v předchozí kapitole, tento druh dohledu 

převládá u problémových bank; stabilní a zdravé banky mu bývají podrobovány 

                                                           
121 Bankovní regulace a dohled, s. 31. 
122 Bankovnictví, s. 304. 
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v delších časových intervalech. Při zhoršení situace problémové banky může vyústit do 

podoby permanentního dohledu či dokonce nucené správy.123  

Dohled na místě bývá typicky zabezpečován:124 

- centrální bankou, 

- centrální bankou ve spolupráci s dalšími institucemi, 

- specializovanou institucí. 

Dohledem na místě lze prověřit a posoudit řadu činností, které se v případě, že budou 

vybrány k dohledu, následně stávají cíli jednotlivých dohlídek. Jedná se zejména o tyto 

činnosti:125  

- zajišťování úvěrů 

- adekvátnost prováděných operací, 

- informační toky uvnitř banky, 

- organizační strukturu a z ní vyplývající pravomoci a odpovědnost, 

- dodržování pracovních postupů a jejich efektivnost, 

- technickou, metodickou a personální úroveň rizik (řízení rizik), 

- zda nedochází k prosazování a zneužívání skrytých zájmů ze strany členů vedení 

či akcionářů banky nebo dokonce podvodům. 

Při sestavování plánu kontrol vychází orgán dohledu především z posouzení rizik, která 

jednotlivé banky podstupují. Na základě posouzení těchto rizik je stanovena četnost 

kontrol a rozhodnuto o tom, zdali bude kontrola komplexní nebo zaměřena na jednotlivé 

dílčí oblasti. Nyní si představme jednotlivé fáze dohlídky na místě:126 

- Sestavení týmu. Prvním krokem přípravy naplánované dohlídky je výběr 

odborníků, kteří se jí zúčastní. Při sestavování týmu je zapotřebí vzít do úvahy 

řadu aspektů, k nimž patří zejména velikost banky, její rizikový profil či 

konkrétní situace, v níž se banka právě nachází.  

- Analýza banky před dohlídkou. Nejdříve se shromažďují všechny dostupné údaje 

o situaci dané banky a následně se na jejich základě provádí analýza její finanční 

situace i organizační struktury. Analýza se zaměřuje na celou řadu aspektů, 

především na zhodnocení aktuálního stavu, trendů a změn za období od poslední 

                                                           
123 Centrální bankovnictví, s. 101. 
124 Peněžní ekonomie a bankovnictví, s. 261. 
125 Centrální bankovnictví, s. 101. 
126 Regulace činnosti bank, s. 192-200. 
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dohlídky, na dodržování limitů obezřetného podnikání a dále na vnitřní předpisy 

banky, zejména na jejich soulad s právními předpisy. Výstupem této analýzy je 

identifikace problémových oblastí, na které se inspektoři následně zaměřují v 

průběhu dohlídky. 

- Sestavení plánu dohlídky na místě. V další fázi dochází k určení přesného 

postupu dohlídky a ke konkretizování jednotlivých úkolů. Plán vymezuje úseky, 

které budou podrobeny kontrole, označuje vedoucí pracovníky banky, kteří se 

budou účastnit pohovorů, a vyjmenovává členy týmu, kteří tyto povinnosti 

budou plnit. 

- Informační návštěvy před dohlídkou na místě. Informační návštěva v bance se 

uskutečňuje za účelem dořešení technických záležitostí a s cílem domluvit se na 

konkrétním průběhu dohlídky.  

- Oznámení uskutečnění dohlídky. Před samotným započetím dohlídky na místě je 

bance zaslán dopis obsahující informace o zahájení kontroly a o pracovnících, 

kteří ji budou provádět. 

- Průběh dohlídky na místě. Průběh dohlídky má dvě stěžejní části. První je 

kontrolní činnost týmu, která zkoumá základní oblasti činnosti v případě 

komplexní dohlídky nebo zkoumá pouze pár vybraných oblastí činnosti 

v případě dílčí dohlídky. Komplexní dohlídka vždy zahrnuje kontrolu vzorku 

úvěrového portfolia, který bývá vybrán dle cíle dohlídky. Druhou částí jsou 

pohovory s managementem a pracovníky banky. I zde se uplatňuje již výše 

zmíněný princip „čtyř očí“.  

- Vyhodnocení výsledků dohlídky. Veškerá důležitá zjištění se zapracovávají do 

dokumentu nazývaného protokol. Ten obsahuje popis zjištěných skutečností 

včetně uvedení nedostatků a celkové zhodnocení činnosti banky a jejích systémů 

z hlediska pravidel obezřetného podnikání a právních předpisů. Protokol musí 

označit zjištěné problémové oblasti a jednotlivá rizika, pro které mohou být 

následně přijata nápravná opatření.  

- Námitky a jejich vypořádání. Závěr dohlídky na místě v podobě protokolu jsou 

banky oprávněny napadnout námitkami. Zpravidla se musí vztahovat ke 

konkrétním zjištěním a obsahovat odůvodnění, proč banka s nimi nesouhlasí. 
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Vypořádání námitek má podobu rozhodnutí o námitkách a je zasláno bance 

v příslušném čase. 

- Odvolací řízení. Nesouhlasí-li banka s rozhodnutím o námitkách, může se 

zpravidla proti němu odvolat.  

Výhody a nevýhody dohledu na místě jsou do určité míry převrácené výhody a 

nevýhody dohledu na dálku. Krátce zopakujeme ty nejdůležitější. Nejvýraznější 

výhodou je získávání detailnějších a přesnějších informací (včetně informací 

kvalitativních) nežli v rámci dohledu na dálku. Základní nedostatek spočívá v potřebě 

vynaložení vyšších nákladů, které se stávají hlavním limitujícím faktorem četnosti jeho 

provádění.127 Dalším problémem může být nedostatek kvalifikovaných pracovníků, 

kteří by prováděli samotné kontroly. 

Současným směrem je v první řadě propojení dohledu na místě a dohledu na dálku, 

čímž je dosaženo vyšší efektivity bankovního dohledu jako celku. Je žádoucí, aby oba 

způsoby dohledu byly umístěny do jedné instituce nebo aby docházelo k plné kooperaci 

mezi orgánem provádějícím dohled na dálku a orgánem provádějícím dohled na místě. 

Jako druhý trend můžeme spatřovat kladení většího důrazu na dohlídky na místě, které 

se stávají rozhodujícím nástrojem bankovního dohledu. Na základě posouzení systémů 

řízení jednotlivých rizik v bance dochází v rámci dohlídky na místě (či po jejím 

skončení) k sestavení rizikového profilu banky. Rozpoznání rizikového profilu banky 

umožňuje orgánu dohledu zvolit optimální formy dohledu tak, aby byl zabezpečen 

kvalitní a efektivní monitoring a aby byly využity kapacitní a časové možnosti 

bankovního dohledu.128 

Dle mého názoru by vyšší náklady dohledu na místě neměly představovat překážku 

omezující jeho periodicitu. Tento typ dohledu má vyšší vypovídací hodnotu o skutečné 

finanční situaci bank, a tudíž má i vyšší schopnost předejít finančním krizím, nežli má 

dohled na dálku. Šetření na výdajích může vyústit v paradox. Na základě zanedbání 

dohledu na místě nebudou včas odhaleny relevantní skutečnosti, které zapříčiní 

negativní ekonomické dopady. Výdaje na odstranění způsobených následků budou 

                                                           
127 Bankovní regulace a dohled, s. 31, Centrální bankovnictví, s. 101. 
128 Česká národní banka. Metody bankovního dohledu [online]. Praha: Česká národní banka [cit. 2014-03-
27]. Dostupné z WWW: 
<http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/postaveni_dohledu/uverove_instituce/metody
_bank_dohledu.html>. 
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v konečném důsledku značně převyšovat náklady, které by byly vynaloženy na dohled 

na místě. 

2.3.3 Hodnocení bank 

Získané poznatky v rámci dohledu na dálku a dohledu na místě poskytují podklad pro 

vytvoření celkového hodnocení (rating) jednotlivých bank. Orgány dohledu toto 

hodnocení vypracovávají podle jednotlivých ukazatelů, které umožňují vzájemné 

srovnání bank. Jednou z nejznámějších komplexních metod hodnocení bank je metoda 

CAMELS, která se ve své základní verzi či s určitými modifikacemi používá v mnoha 

státech. Zaměřuje se na posouzení finanční situace banky a klíčových oblastí její 

činnosti. Poznamenejme, že tato metoda není používána pouze dohledovými autoritami, 

nýbrž je také hojně využívaná soukromými ratingovými agenturami. Největší rozdíl 

spatřujeme ve skutečnosti, že jednotlivá hodnocení bank vytvořená dohledovými orgány 

se zásadně nezveřejňují (důvodem je potenciální možnost vyvolání paniky), naopak 

soukromé agentury je nabízejí na komerční bázi. 

Uveďme šest základních součástí s konkrétními příklady, které jsou v rámci metody 

CAMELS posuzovány:129 

- Kapitál (Capital protection) – např. kapitálová přiměřenost, změny ve struktuře 

kapitálu. 

- Kvalita aktiv (Assests quality). – např. bonita klientů a limity úvěrové 

angažovanosti v rámci úvěrového portfolia. 

- Úroveň řízení (Management competence). – např. znalosti, zkušenosti, 

důvěryhodnost a profesionalita vedoucích pracovníků. 

- Výnosnost (Earnings strength). – např. ukazatele čistého zisku a podílu zisku na 

aktivech. 

- Likvidita (Liquidity risk). – např. rozsah souladu lhůt splatnosti jednotlivých 

složek aktiv a pasiv. 

- Citlivost na tržní riziko (Sensitivity to market risk). – např. měření volatility 

tržních cen aktiv a pasiv, kvalita metod řízení rizik. 

Jednotlivé ukazatele v rámci každé součásti jsou hodnoceny pomocí stupnice dosahující 

hodnot od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší), přičemž každý ukazatel může disponovat 

                                                           
129 PŮLPÁNOVÁ, Stanislava. Komerční bankovnictví v České republice. Praha: Oeconomica, 2007. s. 
104-105, Centrální bankovnictví, s. 103, Bankovní regulace a dohled, s. 31-32.  
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odlišnou vahou významu. Hodnocení součásti jako celku je poté stanoveno součtem 

hodnocení jednotlivých ukazatelů vynásobených příslušnými koeficienty dle jejich 

významu. Výsledné hodnocení banky je pak dáno stejným způsobem, tedy součtem 

známek jednotlivých součástí přepočtených jejich váhou významu.130 Obecně lze 

konstatovat, že banky, které jsou celkově ohodnoceny stupněm 4 nebo vyšším, jsou 

zmítány velmi vážnými problémy, které zpravidla vyžadují pomoc centrální banky. 

Ohodnocení stupněm 3 až 4 implikuje problémy, které jsou řešitelné bez pomoci zvenčí, 

pokud banka přijme zásadní nápravná opatření. Banky s ohodnocením 2,5 až 3 body 

mají problémy, které jsou schopny vyřešit zcela sami, pouze vyžadují detailnější 

monitoring, aby nedošlo ke zhoršení jejich situace. Banky s ratingem nižším než 2,5 

bodu jsou zpravidla bezproblémové banky vyžadující standardní monitoring.131 

Metoda CAMELS se jeví jako vhodný prostředek pro komplexní zhodnocení 

situace dané banky, nicméně musíme upozornit i na její nedostatky. Tím základním je 

skutečnost, že není vždy schopna rozpoznat signály naznačující budoucí problémy 

bank. Další nedostatek spočívá v určité míře subjektivismu. Většina údajů se totiž 

získává pomocí dohledu na dálku, které jsou kvantifikovatelné. Skutečnosti, jako 

například posuzování úrovně řízení banky, nelze přesněji kvantifikovat, a proto jsou 

vystaveny většímu subjektivismu, a tedy i nepřesnosti. Řešení se naskýtá v získávání 

větší míry údajů dohlídkami na místě. 

2.3.4 Vynucování pravidel a donucovací opatření 

Na základě prověřování, zda jsou dodržována pravidla a standardy pro činnost bank, 

může orgán dohledu dojít k závěru, že nejsou tyto požadavky dodržovány, ať již 

úmyslně či nedbalostně. Shledá-li dohledový orgán určité nedostatky v činnosti bank, je 

zpravidla oprávněn přijímat donucovací opatření za účelem vynucení pravidel, která 

byla porušena. Nedostatkem v činnosti bank se rozumí nedodržení závazných pravidel 

nadnárodního charakteru, národních zákonů, podzákonných právních předpisů 

vydávaných regulátorem, porušení podmínek stanovených v bankovní licenci či 

neplnění podmínek, za nichž byla bankovní licence vydána, jakož i provádění obchodů 

způsobem, který poškozuje zájmy vkladatelů nebo ohrožuje stabilitu banky.132 

                                                           
130 Centrální bankovnictví, s. 102. 
131 Bankovní regulace a dohled – Babouček, s. 146. 
132 Finanční právo, s. 54. 
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V oblasti vynucování dodržování stanovených pravidel se v průběhu času objevily 

dva základní přístupy. Prvním z nich je přístup založený na vyhovění (compliance 

approach), který věří, že jemné přesvědčování zajistí, aby banka či jiný subjekt 

dodržovala právní předpisy. Základní nástroj tohoto přístupu představuje dialog mezi 

orgánem dohledu a dohlíženým subjektem bez použití jakýchkoli sankcí. Druhý přístup 

můžeme nazvat jako přístup založený na odstrašování (deterrence approach), jenž je 

naopak pesimistický a tvrdí, že pouze uplatnění přísných sankcí zajistí dodržování 

práva. V tomto případě jsou nástrojem administrativní, civilní a trestní sankce, které 

jsou uplatňované za nedodržení stanovených pravidel.133 Nevýhodou přístupu 

založeného na vyhovění je uvědomování si dohlížených subjektů, že nebudou 

potrestány. U přístupu založeného na odstrašování naopak existuje negativní napjetí 

mezi orgánem dohledu a dohlíženými subjekty, které může vést k neshodám a dalšímu 

porušování pravidel.134 V současné době nelze aplikovat pouze jeden přístup, pro 

efektivní vynucování pravidel je zapotřebí, aby byly uplatňovány oba přístupy 

v různých kombinacích. 

Donucovací opatření lze dělit na formální a neformální.135 Neformální opatření 

představují mírnější opatření a jsou uplatňována při méně závažných porušeních 

pravidel, kdy lze očekávat ochotu ze strany dohlíženého subjektu k nápravě. Jedná se 

zejména o neformální domluvu dohledového orgánu s dohlíženým subjektem, přičemž 

výsledkem je dobrovolná dohoda bez formálního nátlaku. Oproti tomu formální 

opatření jsou uplatňována při opakovaném nebo při vážném nedodržení pravidel. Jedná 

se například o finanční pokuty a regulatorní zásahy ve formě nápravných opatření (např. 

nucená správa, odnětí licence). V praxi je často postupováno způsobem – selže-li 

neformální opatření, nastupuje opatření formální. 

Orgán dohledu může nápravná opatření uplatňovat dvojím způsobem. Za prvé 

může požadovat zjednání nápravy dohlíženým subjektem, tedy dotčenou bankou, která 

porušila nebo nedodržela své povinnosti. Požadovaná opatření k nápravě mohou mít 

různou podobu, zejména omezení nebo ukončení některé bankovní činnosti, výměna 

osob ve vedení banky, či zvýšení základního kapitálu. Druhý způsob představuje 

                                                           
133 BALDWIN, Robert; BLACK, Julia. Really Responsive Regulation. LSE Law, Society and Economy 
Working Paper [online].  No. 15/2007, s. 5. London: LSE [cit. 2014-10-11]. Dostupné z WWW: 
<http://www.lse.ac.uk/collections/law/wps/WPS15-2007BlackandBaldwin.pdf>. 
134 Bankovní regulace a dohled, s. 33. 
135 Bankovní regulace a dohled, s. 34. 
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zjednání nápravy ze strany samotného dohledového orgánu. Jedná se například o změnu 

bankovní licence s vyloučením nebo omezením některých vedlejších bankovních 

činností, nařízení mimořádného auditu na náklady banky, zavedení nucené správy či 

odnětí bankovní licence. 

Důležitou problematikou je způsob stanovení pravomocí dohledového orgánu 

k uplatnění donucovacích opatření. Právní předpisy stanovují buďto zcela konkrétně, za 

jakých podmínek má být jistá pravomoc vykonána (povinnost pravomoc vykonat), nebo 

ponechávají určitý stupeň volnosti (možnost pravomoc vykonat). Volnost při 

rozhodování neboli správní uvážení má dvě úrovně, a to možnost rozhodnout se, zda 

přijmout opatření či nikoliv a dále možnost vybrat z jednotlivých alternativ opatření 

vyjmenovaných právními předpisy. Za výhodu povinnosti pravomoc vykonat lze 

označit, že se dá do jisté míry vyloučit zdrženlivý postoj orgánu dohledu, který často 

zapříčiňuje další problémy. Nevýhoda spočívá v možné neadekvátnosti opatření pro 

řešení daného případu. Výhodu možnosti pravomoc vykonat představuje vyšší schopnost 

reagovat na nepředvídané inovace v bankovních službách a na nečekané situace, neboť 

porušení obezřetnostních pravidel může v konkrétních případech nabývat různých 

podob a je doprovázeno vždy řadou specifik. Nevýhoda může spočívat v nedbalém 

přístupu ze strany orgánu dohledu.136 Dle mého názoru by měla být dohledovým 

orgánům ponechána vysoká míra volnosti při rozhodování o donucovacích opatřeních, 

neboť jedině tak lze zajistit uplatnění nejvhodnějšího nápravného či sankčního opatření 

v konkrétním specifickém případě. Potencionální nedbalostní přístup je tak pouze 

nezbytnou cenou za poskytnutou flexibilitu, která se jeví jako nezbytná. 

2.3.5 Dohled na konsolidovaném základě 

Bankovní regulace a dohled byl v minulosti vykonáván pouze na individuálním základě, 

tj. pouze ve vztahu k jedné právnické osobě – držiteli bankovní licence. V současné 

době se navíc uplatňuje bankovní regulace a dohled na konsolidovaném základě, tj. ve 

vztahu ke skupině majetkově propojených osob, jejíž součástí je banka (dohromady 

tvořící tzv. konsolidační celek).137 Dohled na individuálním základě se při kontrole 

obezřetnostních požadavků zaměřuje pouze na obchodní aktivity příslušné banky, které 

zaznamenává ve svém účetnictví. Dohled na konsolidovaném základě neznamená 

                                                           
136 Bankovní regulace a dohled, s. 34-35. 
137 Finanční právo, s. 483. 
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prostý dohled nad jednotlivými subjekty zahrnutými do konsolidačního celku, nýbrž 

označuje sledování a regulaci rizik u celého konsolidačního celku v jeho souhrnu včetně 

posuzování charakteru vlivu ostatních členů konsolidačního celku na banku. Lze 

konstatovat, že dohled na individuálním základě není nahrazen dohledem na 

konsolidovaném základě, nýbrž pouze doplněn.138 

Povinnosti stanovené bankovní regulací (např. požadavky kapitálové přiměřenosti 

a angažovanosti či informační povinnost) se vedle bank vztahují i na nebankovní 

subjekty, které banku ovládají nebo jsou členy konsolidačního celku v jiném postavení. 

Dohled nad osobami, které jsou majetkově propojené s bankou, ale samy bankovní 

činnost nevykonávají, je ospravedlněn skutečností, že jejich hospodaření, a z toho 

vzniklá ekonomická situace, ovlivňuje stabilitu banky. Je zřejmé, že z potenciálního 

ohrožení samotné banky pramení i ohrožení jejích klientů a bankovního sektoru jako 

celku. Bankovní dohled zde plní nezbytnou roli za účelem omezení rizik, kterým je 

banka vystavena na základě své účasti v konsolidačním celku. 

Při výkonu dohledu na konsolidovaném základě dohledové orgány vzájemně 

spolupracují. Kooperace se dá rozdělit na národní a mezinárodní úroveň. Právní 

předpisy upravující dohled na konsolidovaném základě jsou vhodné především 

v zemích, ve kterých komunikace mezi jednotlivými národními dohledovými autoritami 

není zcela bezproblémová. Je-li dohled nad finančním trhem v zemi integrován do 

jednoho dohledového orgánu, vstupuje do popředí komunikace na mezinárodní úrovni, 

neboť většina konsolidačních celků působí na území více států. Efektivita dohledu tak 

závisí na efektivitě kooperace, která je zajišťována bilaterálními a multilaterálními 

smlouvami o spolupráci, které bývají nazývány Memorandum of Understanding.139 

V realitě však spolupráce neprobíhá zcela hladce. Orgán dohledu je oprávněn 

vykonávat bankovní dohled na dálku i na místě, a to jak v bankovních, tak i 

nebankovních institucích, které jsou součástí konsolidačního celku. Navzdory tomuto 

faktu v praxi většinou dochází k dohledu na dálku, ale ne již k dohledu na místě; 

členové konsolidačních celků zasílají výkazy orgánu dohledu (většinou domovský 

regulátor zahraniční mateřské banky), ale dále již nejsou podrobovány kontrolám na 

místě v potřebném rozsahu. Orgán bankovního dohledu často nedisponuje potřebnými 

                                                           
138 Bankovní regulace a dohled – Babouček, s. 90. 
139 MEJSTŘÍK, Michal, PEČENÁ, Magda, TEPLÝ Petr. Základní principy bankovnictví = Basic 
principles of banking. Praha: Karolinum, 2008. s. 178. 
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prostředky ke kontrole nebankovních subjektů. Neefektivní výkon konsolidovaného 

dohledu je jednou z více příčin zavedení jednotného bankovního dohledu (o něm 

podrobněji níže). 

2.3.6 Doplňkový dohled nad finančními konglomeráty 

V odborných textech se můžeme setkat s řadou definic termínu finanční konglomerát. 

Joint Forum140 působící při Bance pro mezinárodní platby vymezuje finanční 

konglomerát následovně: „Jakákoliv skupina společností pod společnou kontrolou nebo 

dominantním vlivem, včetně jakékoli finanční holdingové společnosti, která provádí 

významné finanční aktivity v nejméně dvou regulovaných sektorech (bankovnictví, 

oblast cenných papírů a pojišťovnictví).“141 V těchto kapitálově a personálně 

propojených skupinách se mohou kromě regulovaných osob (úvěrové instituce, 

investiční podniky, pojišťovny) nacházet i subjekty neregulované. Doplňkový dohled 

nad finančními konglomeráty představuje samostatnou úroveň dohledu, která 

nenahrazuje dohled vykonávaný na individuálním nebo konsolidovaném základě. Je 

uplatňován vedle a nad rámec těchto typů dohledu.142 

Důvodem pro regulaci a dohled finančních konglomerátů je omezení rizik, která 

pramení z vzájemné propojenosti jednotlivých členů konglomerátů. Výhodnost a rizika 

vzájemných obchodních operací nejsou zvažována zcela korektně, což může vyústit ve 

finanční potíže. Tyto problémy se mohou dále přesouvat z jednoho subjektu na další a 

mohou tím destabilizovat i konglomerát jako celek. Kvůli velikosti konglomerátu je 

následně ohrožen i celý finanční sektor, na kterém působí. Vedle omezení rizik, kterým 

jsou vystaveny jednotlivé regulované subjekty konglomerátu, je důvodem i ochrana 

zákazníků (vkladatelů, pojištěnců, investorů), neboť ti nejvíce pociťují dopady 

finančních potíží. 

Mezi hlavní motivy vedoucí k vytváření finančních konglomerátů řadíme:143 

                                                           
140 Joint Forum bylo založeno v roce 1996 pod záštitou mezinárodních organizací za účelem řešení 
záležitostí společných pro bankovnictví, oblast cenných papírů a pojišťovnictví. 
141 Basel Committee on Banking Supervision – Joint Forum. Principles for the supervision of financial 
conglomerates [online]. Basel: Bank for International Settlements, September 2012 [cit. 2014-11-11] 
(vlastní překlad). Dostupné z WWW:  <http://www.bis.org/publ/joint29.htm>. 
142 Finanční právo, s. 75. 
143 PAVLÁT, Vladislav, KUBÍČEK, Antonín. Regulace a dohled nad finančními trhy. 2. přeprac. vyd. 
Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010. s. 102 (dále citováno jako Regulace a dohled nad 
finančními trhy), Bankovní regulace a dohled, s. 97, Centrální bankovnictví, s. 433. 
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- Úspory z rozsahu. Finanční konglomerát se skládá z několika součástí, mezi 

které lze rozdělit jednotlivé náklady, a tím dosáhnout jejich úspor. 

- Synergický efekt. Synergický efekt má za následek zvýšení celkové efektivnosti 

podnikání na základě společného působení jednotlivých součástí finančního 

konglomerátu. Poskytování široké škály finančních služeb velkému počtu 

zákazníků vede k diverzifikaci příjmů, jakož i k diverzifikaci rizik.  

- Splývání a prolínání finančních segmentů. Finanční segmenty jsou v současné 

době natolik propojené, že je výhodnější věnovat se více než jednomu. 

- Snaha získat větší tržní sílu. Větší tržní síla představuje pro finanční 

konglomeráty větší možnost ovlivňovat trh, na kterém působí (např. ovlivňování 

cen). 

- Snaha vyhnout se přísnějším pravidlům regulace a přísnějšímu dohledu. 

Finanční konglomerát často zakládá své hlavní sídlo v odlišné zemi, než ve které 

má největší rozsah svých aktivit. 

- Daňové výhody. Míra zdanění finančních konglomerátů může být nižší než míra 

zdanění samostatných bank. 

Dohled nad finančními konglomeráty se zaměřuje na řadu specifický otázek, které tak 

pro orgány dohledu představují další činnosti vyžadované nad klasický rámec 

bankovního dohledu. Obecně se jedná o sledování a vyhodnocování rizik na úrovni 

konglomerátu, konkrétně:144 

- Riziko plynoucí z finančních vztahů uvnitř konglomerátu. Finanční konglomeráty 

se často vyznačují složitou sítí vzájemných finančních vztahů mezi jednotlivými 

podniky, mezi kterými se vytváří různé přímé nebo nepřímé závazky. 

Neprůhledné formy vzájemných vztahů mohou nepříznivě ovlivňovat likviditu a 

solventnost celého konglomerátu. 

- Nebezpečí tzv. nákazy. Dostane-li se podnik finančního konglomerátu do 

finančních potíží, vzniká riziko, že se tyto potíže přenesou i na ostatní podniky. 

To může nakonec vyústit v ohrožení finanční stability celého konglomerátu, 

jakož i sektorů, v kterých jednotlivé podniky vyvíjí svou činnost. 

- Konflikty zájmů uvnitř konglomerátu. Zájmové konflikty uvnitř konglomerátů 

mohou vznikat například v důsledku poskytování úvěrů bankou jiným 

                                                           
144 Regulace a dohled nad finančními trhy, s. 109-113. 
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podnikům, které jsou součástí konglomerátu. Další zájmový konflikt může 

představovat střet zájmů akcionářů se zájmy věřitelů. 

- Prověřování způsobilosti vedoucích pracovníků. Dohledové orgány disponují 

pravomocí prověřovat způsobilost vedoucích pracovníků regulovaných subjektů. 

Osoby zastávající vedoucí pozice v ostatních subjektech nejsou prověrkám 

způsobilosti podrobovány, ačkoli často mají přímý nebo nepřímý vliv na činnost 

regulovaných subjektů. V současné době sledujeme snahu rozšířit tuto pravomoc 

na veškeré vedoucí pracovníky konglomerátů a jejich jednotlivých součástí bez 

ohledu na to, zda se nachází v regulovaných nebo neregulovaných součástech 

konglomerátů. 

- Zkoumání transparentnosti právní struktury a struktury řízení. Právní struktura i 

struktura řízení finančního konglomerátu by měla být dostatečně průhledná, aby 

umožňovala nad ním vykonávat efektivní dohled. Není-li tento požadavek 

splněn, orgán dohledu není schopen určit dílčí ani celková rizika. Finanční 

konglomeráty předkládají schéma své organizační struktury, údaje o vlastnické 

struktuře konglomerátu a informace o struktuře řízení té části konglomerátu, 

v níž se nachází regulovaný subjekt. 

- Rozbor autonomie řízení. Vedení regulované součásti konglomerátu musí 

disponovat takovou pravomocí, aby mohlo vyhovět veškerým požadavkům 

regulátorů. Konflikt mezi požadavky orgánu dohledu a požadavky akcionářů, 

popř. vlivnější součásti konglomerátu, mohou mít za následek nedostatek této 

pravomoci. 

- Vhodnost akcionářů konglomerátu. Orgány regulace a dohledu se domnívají, že 

by bylo vhodné, aby akcionáři finančních konglomerátů splňovali určité 

požadavky. Tyto požadavky by byly prověřovány jednak na počátku činnosti 

regulovaného subjektu před udělením příslušného povolení, tak i později 

v průběhu provozování povolené činnosti. Prověřování by probíhalo obdobným 

způsobem jako u vedoucích pracovníků. 

V právu EU je problematika finančních konglomerátů upravena směrnicí o doplňkovém 

dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním 
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konglomerátu145. Tato směrnice definuje finanční konglomerát jako skupinu, v jejímž 

čele je regulovaný podnik (úvěrová instituce, pojišťovna, investiční podnik) nebo 

nejméně jeden z dceřiných podniků je regulovaným podnikem. V druhém případě je 

vyžadováno, aby činnost skupiny probíhala hlavně ve finančním sektoru, tj. aby poměr 

bilanční sumy regulovaných a neregulovaných podniků ve skupině přesáhl 40 %. Pro 

oba druhy však společně platí, že aktivity podniků v pojišťovacím sektoru a aktivity 

podniků v bankovním sektoru nebo sektoru investičních služeb musí být významné. 

Definice je do určité míry flexibilní, a proto se pravidla aplikují až od té chvíle, kdy je 

oficiálně rozhodnuto příslušnou institucí, že určitá skupina je finančním 

konglomerátem.146 

Efektivní dohled nad finančními konglomeráty, které typicky působí ve více 

zemích, vyžaduje vzájemnou spolupráci příslušných orgánů dohledu a koordinaci jejich 

postupů. Dle výše uvedené směrnice je pro každý finanční konglomerát stanoven tzv. 

koordinátor, který je v zásadě orgán dohledu nad nejvýznamnější regulovanou osobou 

ve skupině. Mezi nejdůležitější úkoly koordinátora, které jsou uvedeny v článku 11 

směrnice, patří koordinace shromažďování a šíření užitečných nebo zásadních informací 

mezi příslušnými orgány; provádění obezřetnostního dohledu a hodnocení finanční 

situace konglomerátu; hodnocení shody s pravidly pro kapitálovou přiměřenost, 

koncentraci rizik a transakce uvnitř skupiny; hodnocení struktury finančního 

konglomerátu, organizace a systému vnitřní kontroly; plánování a koordinace 

dozorových činností. 

2.3.7 Dohled nad mezinárodními bankami 

Kromě skupin majetkově propojených osob obsahujících nebankovní instituce a 

finančních konglomerátů podnikajících nejen v bankovnictví existují na finančních 

trzích i subjekty působící nadnárodně v oblasti bankovnictví – mezinárodně působící 

banky. Mezinárodně působící banky jsou instituce, které vykonávají své bankovní 

aktivity ve více zemích. Internacionalizace a globalizace poskytování bankovních 

služeb znesnadňuje efektivní výkon dohledu, což vyvíjí tlak na sbližování předpisů 

                                                           
145 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES ze dne 16. prosince 2002 o doplňkovém dozoru 
nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu a o změně 
směrnice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES. 
146 Bankovní regulace a dohled, s. 98. 
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v oblasti bankovní regulace a dohledu. Hlavní motivy vedoucí k vytváření mezinárodně 

působících bank jsou v převážné většině stejné jako u finančních konglomerátů.  

V oblasti regulace a dohledu v mezinárodní sféře se můžeme setkat s principem 

domovské země nebo s principem hostitelské země.147 

Dle principu domovské země (home country principle) je tvorba regulatorních 

pravidel a následný dohled svěřeny institucím té země, ve které má banka umístěno své 

hlavní sídlo. Dohled se uskutečňuje na konsolidovaném základě a vztahuje se na 

všechny pobočky či součásti bankovních holdingů působících v zahraničí. Mezinárodně 

působící banka je povinna přispívat do fondu pojištění vkladů domovské země, 

z kterého jsou případně poskytovány i výplaty jednotlivých vkladů. Roli věřitele 

poslední instance plní domovská centrální banka. Pro tento princip je důležité, aby 

hostitelské instituce pravidelně poskytovaly získané informace domovským institucím 

za účelem zvýšení efektivnosti dohledu. Princip dohledu domovské země je 

upřednostňován na území Evropské Unie. 

Naproti tomu dle principu hostitelské země (host country principle) bankovní 

regulace a dohled náleží institucím země, kde pobočka či součást bankovního holdingu 

působí. Institut povinného pojištění vkladů a věřitel poslední instance jsou zajišťovány 

hostitelskou zemí. Tento princip také vyžaduje určitou kooperaci mezí orgány 

hostitelské a domovské země, nejlepším způsobem je harmonizace pravidel v oblasti 

regulace a dohledu. V právu Evropské unie orgány hostitelské země vykonávají dohled 

nad pobočkami zahraničních bank působících na jejich území pouze ve velmi 

omezeném rozsahu. 

2.4 Povinné pojištění vkladů  

Další součástí systému bankovní regulace a dohledu v hospodářsky vyspělých zemí je 

povinné pojištění vkladů. Jeho podstatou je záruka specializované pojišťovny nebo 

pojistného fondu, že v případě neschopnosti banky vyplácet u ní alokované vklady, 

vkladatel obdrží skrze pojistnou instituci částečnou či plnou náhradu za své vklady. 

V České republice za tímto účelem funguje Fond pojištění vkladů, který byl zřízen 

novelou zákona o bankách148. V ekonomické literatuře se setkáváme spíše se 

                                                           
147 Centrální bankovnictví, s. 434. 
148 Zákon č. 156/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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zjednodušeným termínem pojištění vkladů, na druhé straně v právní literatuře a 

právních předpisech s termínem pojištění pohledávek z vkladů149. Z právní podstaty 

daného institutu je zřejmé, že výstižnější je termín druhý, avšak i přes tento drobný 

rozdíl obsah zůstává stejný a termíny lze zaměňovat. Systém pojištění pohledávek z 

vkladů se snaží dosáhnout určitých pozitivních cílů, které korespondují s důvody 

existence samotného systému. Musíme však podotknout, že i přes tyto cíle a výhody 

systému existují negativní doprovodné jevy, které určitým způsobem povinné pojištění 

pohledávek z vkladů zpochybňují.  

2.4.1 Základní cíle a výhody 

Povinné pojištění pohledávek z vkladů obecně respektuje všechny cíle systému regulace 

a dohledu bank, jak byly představeny výše v příslušné kapitole. Revenda uvádí, že je 

pak zvlášť zaměřeno na další dva cíle150: 

- v případě úpadku banky částečně či plně kompenzovat ztráty vkladatelů, na 

jejichž vklady se pojištění vztahuje, 

- a tím zvyšovat důvěryhodnost a následně konkurenční schopnost bank v zemi ve 

srovnání s nebankovními institucemi. 

Z výše uvedeného vyplývá, že stěžejním důvodem pro zavedení a zachování systému 

pojištění pohledávek z vkladů je ochrana spotřebitelů (ochrana vkladatelů). Pojištění se 

nevztahuje na pohledávky z vkladů bank (mezibankovní vklady). Rozšíření pojištění i 

na tyto vklady by mělo řadu nepříznivých důsledků151. Důvěryhodnost a konkurenční 

schopnost bank je nutné zvyšovat z toho důvodu, že nebankovní instituce nabízejí 

bankovní služby typu úspor, avšak nevztahuje se na ně tak přísná regulace jako na 

banky, a tudíž by byly za jinak stejných okolností zvýhodněny. 

Revenda dále konstatuje, že povinné pojištění vkladů je spojeno se dvěma základními 

výhodami152: 

- snížení negativních důsledků asymetrie informací, 

- snížení pravděpodobnosti bankovních runů. 

Jedním z negativních důsledků asymetrie informací, jak již byly představeny výše v 

textu, je především potenciální nestabilita bankovního systému zapříčiněná zvýšenou 

                                                           
149 Srov. např. § 41a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 
150 Centrální bankovnictví, s. 394. 
151 Např. nárůst míry morálního hazardu a nepříznivého výběru, vyšší pojistné placené bankami. 
152 Centrální bankovnictví, s. 394-395. 
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náchylností k vybírání vkladů po obdržení nepříznivých zpráv. Systém pojištění vkladů 

předchází runům na banky, z čehož vyplývá i další důvod pro jeho existenci – snížení 

systémového rizika pramenícího právě z možnosti runů na banky. Vkladatel má jistotu, 

že v případě zhoršení finanční situace banky, u které má umístěné své peněžní 

prostředky, obdrží kompenzaci od instituce od banky odlišné, a tudíž není nucen k 

rychlému výběru svých peněžních prostředků na základě neověřených a nepravdivých 

zpráv.  

2.4.2 Negativní doprovodné jevy 

V literatuře se objevují tři základní negativní jevy, které jsou spjaty se systémem 

povinného pojištění pohledávek z vkladů.153 Jsou jimi morální hazard, nepříznivý výběr 

a placení pojistného. 

Morální hazard můžeme definovat jako: „snahu ekonomického subjektu o 

maximalizaci svého výnosu (užitku) v situaci, v níž nenese plnou odpovědnost za svá 

rozhodnutí“154. Morálního hazardu se dopouští jak banky, tak i vkladatelé. Morální 

hazard vkladatelů představuje chování, při kterém se vkladatelé náležitě nezajímají o 

finanční zdraví příslušné banky, neboť na základě poskytnuté garance nenesou žádné 

riziko s umístěním vkladu do banky. Skutečnost, že se nemusejí zajímat o to, zdali je 

banka finančně stabilní či nikoliv, má za následek, že si vkladatelé často vybírají banky, 

které by si při hlubších znalostech nevybrali. Jejich výběr bývá často založen na výši 

úrokové sazby z depozit. Obecně lze říci, že banky poskytující vyšší úročení vkladů 

musejí tyto vynaložené peněžní prostředky získat jiným způsobem, většinou vyšším 

úročením úvěrů. Nebezpečí pramení z faktu, že úvěry s vyšší mírou úročení získávají 

méně bonitní dlužníci, neboť finančně zdravé instituce s nižší mírou úročení je považují 

za určité riziko a úvěry jim neposkytují. 

Na druhé straně se nachází morální hazard bank, který je představován 

rizikovějšími operacemi, do kterých banka, přesněji řečeno vedoucí pracovníci banky 

vstupují. Banky jsou si dobře vědomy poskytnuté garance pojistné instituce, která 

uhradí případné ztráty vkladatelů. Proti tomuto typu morálního hazardu působí vlivy 

                                                           
153 Peněžní ekonomie a bankovnictví, s. 256. 
154 Centrální bankovnictví, s. 395. 
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jako například přednost úhrady ztráty z vlastního kapitálu, který jde k tíži akcionářů 

nebo tzv. reputační efekt155. 

Nepříznivý výběr je u systému povinného pojištění vkladů spojen se snahou vysoce 

rizikových subjektů o podnikání v bankovní sféře. Pro subjekty typu hit and run raiders 

povinné pojištění vkladů představuje zproštění jejich odpovědnosti za vklady klientů. 

Dále je systém spojen se silnějšími podněty ke vstupu do bankovnictví, neboť znamená 

pro bankovní subjekty konkurenční výhodu vůči nebankovním institucím, které nejsou 

pojištěny. V neposlední řadě jsou to právě rizikovější banky, které vykazují zájem o co 

nejvyšší stupeň pojistné ochrany. Nebezpečí nepříznivého výběru lze snižovat zejména 

zpřísňováním podmínek pro vstup do bankovnictví a zvýšení postihu členů vedení a 

akcionářů banky. 

Banky jsou povinovány platit pojistné, ze kterého se v případě potřeby uspokojí 

pohledávky z vkladů. Na institut placení pojistného jakožto na negativní jev tak 

pohlížejí především banky. Rozlišujeme dva způsoby financování systému pojištění 

vkladů, a to ex post a ex ante.156 V prvním případě je pojišťovací fond naplňován až 

následně po selhání banky, naopak v druhém případě je vytvářen průběžně od svého 

založení. V praxi se více uplatňuje průběžné utváření fondu, do kterého jsou odváděny 

jednotlivé platby. Ty mohou být zaprvé odvozeny od nominální výše vkladů v příslušné 

bance, typicky jako procento z průměru objemu pojištěných pohledávek z vkladů za 

předchozí rok, anebo zadruhé od rizikovosti dané banky, kde vyvstává problém 

s přesnou kalkulací rizik. Dle mého názoru se jeví jako nejvhodnější systém, který by 

kombinoval oba přístupy; pojistné by se skládalo ze základní a variabilní části. Základní 

část by byla stanovena procentem z průměru objemu pojištěných pohledávek z vkladů a 

variabilní část dle míry rizikovosti aktiv. Výhoda této kombinace spočívá ve 

skutečnosti, že variabilní částí je zohledňováno riziko a zároveň základní část tlumí 

dopady případného špatného určení vah rizikovosti. 

2.4.3 Zhodnocení systému povinného pojištění vkladů 

Jak jsme si výše představili, systém pojištění vkladů má bezpochyby své klady a zápory. 

Argument, že morální hazard bychom mohli odstranit nebo znatelně omezit zrušením 

                                                           
155 Banky si nemohou dovolit morálně hazardovat v takové míře, aby to poškodilo jejich reputaci na 
mezibankovním trhu nebo u veřejnosti. Případné uzavření úvěrových linek od jiných bank by zapříčinilo 
problémy v oblasti likvidity a potenciální zvýšené výběry by vedly k ohrožení v oblasti solventnosti.   
156 Bankovní regulace a dohled, s. 38. 
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systému povinného pojištění pohledávek z vkladů je dle mého názoru 

neospravedlnitelný. Zaprvé bychom odstranili ochranu vkladatelů a do popředí by se 

opět dostala asymetrie informací. Zadruhé je třeba říci, že předpokládaný důsledek 

v podobě vytvořeného tlaku na disciplínu bank je nejistý a zpochybnitelný. Subjekty 

mající zájem na dlouhodobém provozování bankovní činnosti a získání konkurenční 

výhody by se pravděpodobně chovaly disciplinovaně a nedopouštěly se morálního 

hazardu pod hrozbou reputačního efektu, nicméně pro subjekty typu hit and run raiders 

by tato bariéra nehrála žádnou roli. Omezení morálního hazardu předností úhrady ztráty 

z vlastního kapitálu, který jde k tíži akcionářů, je zpochybnitelné tím, že akcionáři 

nemají vždy dostatečný vliv na řízení dané banky. V popředí většinou stojí 

profesionální manažeři, kteří mohou často sledovat svůj osobní cíl. Zavedením pojistné 

spoluúčasti vkladatelů také nedocílíme pozitivních účinků, neboť monitorování bank ze 

strany klientů je představitelné pouze v teoretické rovině a v praxi by tak nebylo činěno.  

Morální hazard, jakož i další negativní doprovodné jevy, bych nazval nezbytnou cenou 

za pozitiva a stabilitu, kterou institut povinného pojištění pohledávek z vkladů 

poskytuje. Na území Evropské unie je tato problematika upravena jednotně na základě 

směrnice o systémech pojištění vkladů157. Výše náhrady se poskytuje ve výši 100 % z 

celkového objemu pojištěných vkladů a absolutní hodnota limitu pojištění je stanovena 

ve výši 100 000 EUR na jednoho vkladatele v jedné úvěrové instituci. Dle mého názoru 

jsou tyto limity nastaveny přiměřeně. 

2.5 Věřitel poslední instance 

Podstatou konceptu věřitele poslední instance je pomoc poskytovaná bankám, většinou 

ze strany centrálních bank, za situace, kdy již nemohou získat potřebné prostředky na 

mezibankovním trhu. Za splnění určitých podmínek je tedy možné, aby centrální banka 

(příp. jiný subjekt) pomohla bankovním institucím vymanit se z problémů, které by za 

jinak nezměněných okolností vedly k jejich krachu. Častým důvodem intervencí bývá 

hrozba systémového rizika. Chybějící prostředky mohou banky získat od centrální 

banky stejnými způsoby jako na mezibankovním trhu: formou úvěru nebo prodejem 

vysoce likvidních a kvalitních dluhových cenných papírů. První způsob pomoci 

                                                           
157 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU ze dne 16. dubna 2014 o systémech pojištění 
vkladů. 
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označujeme jako bankovní přístup, druhý jako tržní přístup.158 V praxi se častěji 

setkáváme s bankovním přístupem. Jeho výhodou jsou širší možnosti v rozhodování 

věřitele poslední instance, nevýhodou pak fakt, že pomoc je často poskytována i 

nesolventním bankám. Naopak při tržním přístupu jsou možnosti rozhodování věřitele 

poslední instance užší díky přísnějším pravidlům a pomoc nesolventní bance je 

v podstatě vyloučena. Jurošková159 dále uvádí jako možný způsob pomoci situaci, kdy 

centrální banka zorganizuje záchranu problémové instituce ostatními bankami. Pro 

doplnění uveďme, že kromě pomoci ze strany centrální banky je možná pomoc 

poskytnutá specializovanými institucemi či přímo ze státního rozpočtu pod vedením 

státních institucí.  

2.5.1 Zásady věřitele poslední instance 

Walter Bagehot, anglický bankéř, formuloval ve svém díle160 zásady, na kterých by měl 

být koncept věřitele poslední instance založen. Uveďme, o které zásady se jedná:161 

- Jediným věřitelem poslední instance v bankovním systému může a měla by být 

pouze centrální banka. V současné době jsme svědky skutečnosti, že tato zásada 

není plně dodržována. Věřitele poslední instance často supluje samotný stát, 

zejména v případech významných bank nebo bank se státním podílem. 

- Centrální banka by měla poskytnout nouzový úvěr pouze dočasně nelikvidní 

bance (podmínkou však zůstává solventnost dané banky). Likviditou rozumíme 

schopnost banky dostát v každém okamžiku svým splatným závazkům162. 

Likvidita je často spojována s termínem solventnost, která představuje stav, kdy 

výše bankovních aktiv je větší než hodnota jejích závazků.163 Dle definic se zdá 

jednoduché rozpoznat rozdíl, avšak v realitě je pro centrální banku obtížné určit, 

kdy je banka nelikvidní, ale stále solventní, a kdy je již nelikvidní a nesolventní. 

Dodání likvidity je často urgentní a centrální banka nemá dostatek času 

vyhodnotit zcela přesně, zdali je banka solventní či nikoliv. Dále se v praxi 

můžeme setkat s pomocí, která je poskytována nesolventním bankám dokonce 

vědomě. 

                                                           
158 Centrální bankovnictví, s. 412. 
159 Bankovní regulace a dohled, s. 41. 
160 Lombard Street: A Description of the Money Market (1873).  
161 Centrální bankovnictví, s. 410-411. 
162 Bankovní regulace a dohled, s. 39. 
163 Bankovní regulace a dohled, s. 39. 
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- Nouzový úvěr musí být úročen sazbou, která je vyšší než tržní úrokové sazby. 

Smyslem je, aby si bankovní instituce nejdříve půjčovaly na mezibankovním 

trhu. Teprve tehdy, když zde chybějící prostředky nezískají, mohou se obrátit na 

centrální banku. Sazba však musí být přiměřená, aby výrazně neztížila splácení 

úvěru. V realitě ale dochází ke stanovování nízkých sazeb, a to z důvodu, aby 

ohroženým bankám bylo ulehčeno splácení úvěru a nebyla zhoršována jejich už 

tak špatná finanční situace. 

- Všechny tři výše uvedené zásady musejí být oznámeny předem a přísně 

dodržovány i během bankovní krize. Obecně platí, máme-li se řídit určitými 

pravidly, musíme je znát předem. Během bankovní krize by měly být zásady 

dodržovány stejným způsobem, neboť zmírňování pravidel má za následek 

pokles autority regulátora a vede banky k morálnímu hazardu. Banky spoléhají 

do budoucna na to, že až přijde krize, pravidla budou změkčena. Nicméně praxe 

svědčí o porušování této zásady. 

- Nesolventní banky by měly být prodány za tržní cenu nebo likvidovány. Ztráty 

musejí být hrazeny především akcionáři. Porušování této zásady, typicky 

v podobě záchrany nesolventních bank, jsme si již uvedli v kontextu 

problematiky likvidity u druhé zásady. 

Východiskem uvedených zásad je princip konstruktivní dvojznačnosti spočívající 

v přesném určení věřitele poslední instance a v tom, že pomoc věřitele není předem 

jistá.164 Dle Bagehotových zásad by věřitelem poslední instance měla být určena 

centrální banka. V souladu s tímto principem je však možné určit odlišnou instituci od 

centrální banky, například instituci přímo specializovanou na činnost věřitele poslední 

instance. Pomoc věřitele poslední instance nemůže být jistá z toho důvodu, že by se 

banky mohly do budoucna spolehnout na tuto pomoc, což by je vedlo k podstupování 

většího rizika (morální hazard). Na tento druh pomoci tedy není právní nárok. 

Podle mého mínění by výše uvedené zásady měly být, s mírnými modifikacemi pro 

dnešní dobu, dodržovány a regulace by z nich měla vycházet. Regulace by dále měla 

být nastavena v souladu s principem konstruktivní dvojznačnosti. Dodržování takto 

nastavených pravidel by napomohlo k udržení finanční stability v celém bankovním 

systému. Finanční krize posledních let zpochybňuje přísné dodržování těchto zásad a 

                                                           
164 Centrální bankovnictví, s. 411. 
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existuje celá řada zastánců zmírňování pravidel během nepříznivých časů. Domnívám 

se, že plošné zmírňování není tím správným řešením, neboť vede do budoucna 

k následné nezodpovědnosti bank. 

2.5.2 Rozhodování o poskytnutí úvěrové pomoci, její důvody pro a proti 

Nejtypičtějším druhem pomoci, se kterým se v praxi setkáváme, je poskytování úvěrů 

centrální bankou jako věřitelem poslední instance. Revenda165 konstatuje, že centrální 

banka by při rozhodování o poskytnutí úvěrové pomoci měla brát do úvahy zejména 

tato ekonomická kritéria:  

- Nebezpečí systémového rizika 

- Náklady na záchranu ohrožené banky 

- Důvody problémů bank 

- Likvidita a solventnost 

Poskytování úvěrové pomoci je do jisté míry kontroverzní záležitost, neboť existují 

důvody jak na její podporu, tak i na její omezení. Představme si nejdříve detailněji 

důvody pro úvěrovou pomoc:166 

- Systémové riziko. Tento pojem jsme si již v textu podrobně představili. Úpadek 

významné banky či několika méně významných bank vyvolává nedůvěru 

vkladatelů v bankovní systém. Dvě základní situace, které mohou nastat, 

nazýváme útěk k hotovosti a útěk ke kvalitě.167 První varianta představuje reakci 

v podobě hromadných výběrů vkladů a následné držení volných peněžních 

prostředků v hotovosti. Při druhé variantě vkladatelé za vybranou hotovost 

kupují nebankovní cenné papíry. Prodávající, zpravidla znalejší bankovního 

prostředí nežli vkladatelé, ukládají získané peněžní prostředky do finančně 

stabilnějších bank, čímž dochází k restrukturalizaci vkladů168. Tyto dvě reakce 

vkladatelů jsou chápany jako nežádoucí, a proto jsou v praxi eliminovány, 

potažmo redukovány, díky existenci povinného pojištění vkladů. 

- Velikost ohrožené banky. Doktrína too-big-to-fail neboli příliš velká na úpadek 

je charakterizována tím, že centrální banka či stát nemůže připustit úpadek velké 
                                                           
165 REVENDA, Zbyněk. Krize bankovního systému – prevence a následná řešení. In Aktuální vývoj 
finančních trhů, jejich regulace a dozor [online]. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2005 [cit. 2014-
10-11]. Dostupné z WWW: <http://www.vsfs.cz/prilohy/konference/fintrhy_2005_sbornik.pdf >. 
166 Centrální bankovnictví, s. 417-420. 
167 Centrální bankovnictví, s. 417. 
168 Centrální bankovnictví, s. 417. 
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bankovní instituce.169 Doktrína vychází z myšlenky, že čím je banka větší, tím 

představuje vyšší systémové riziko. Potenciální důsledky úpadku velké banky 

jsou pro bankovní sektor závažnější, nežli v případě malé banky. Velkým 

bankám je tedy poskytována zvláštní forma ochrany. De facto se jedná o 

diskriminační prvek, neboť zvýhodňuje velké banky oproti bankám malým. 

Vědomí zvýšené ochrany vede velké banky ke snížení obezřetného chování, 

tedy k morálnímu hazardu. Dalším důsledkem může být přesouvání depozit 

z malých bank do velkých. Na druhé straně je zpochybnitelné, zdali úpadek 

vyvolá tak silnou reakci v podobě nezastavitelného runu na banky. Povinné 

pojištění vkladů se zdá jako přinejmenším obstojný nástroj, jak tomu zabránit. 

Dle mého názoru by pro daný koncept byl výstižnější termín too-significant-to-

fail (příliš významná na úpadek), neboť systémové riziko nelze posuzovat pouze 

podle výše bankovních aktiv, kterými banka disponuje.  

- Solventnost ohrožené banky. Již mezi zásadami věřitele poslední instance jsme si 

uvedli, že úvěrová pomoc by měla být poskytována pouze dočasně nelikvidním 

bankám, a nikoli bankám nesolventním. Banka musí být solventní a schopna 

v určeném časovém horizontu splatit poskytnutý úvěr. Je vhodné, aby byl úvěr 

přísně účelový a krytý aktivy příslušné banky. Dále je důležité si uvědomit, že 

posouzení solventnosti ohrožené banky je v kompetenci orgánu dohledu, avšak 

poskytnutí úvěrové pomoci v pravomoci centrální banky. Jestliže se jedná o dvě 

odlišné instituce, je nezbytné, aby byla vyjádřena odpovědnost orgánu dohledu 

za případné mylné konstatování, že banka je solventní. 

Mezi důvody proti poskytování úvěrové pomoci patří:170 

- Velikost ohrožené banky. Stejný argument, který jsme uvedli pro poskytnutí 

úvěru, může být uveden i proti jeho poskytnutí.  Ekonomická kritéria (např. 

solventnost) pro rozhodování, zda poskytnout či neposkytnout úvěrovou pomoc, 

často ustupují do pozadí ve prospěch politických zájmů (např. nenechat padnout 

velkou banku). Tento postup se nejeví jako žádoucí, neboť vede ke zvýšení 

morálního hazardu velkých bank, které podstupují vyšší rizika a spoléhají na 

pomoc od věřitele poslední instance. Navíc vede k narušení konkurenčních 

                                                           
169 Bankovní regulace a dohled, s. 42. 
170 Centrální bankovnictví, s. 420-421. 
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podmínek preferencí velkých bank, což představuje diskriminační prvek 

v bankovní sféře. Můžeme konstatovat, že ekonomická kritéria by měla mít vždy 

vyšší prioritu nežli ta politická. 

- Narušení finanční disciplíny bank. Je-li poskytnuta pomoc nesolventní bance bez 

ohledu na její velikost, vyvolává to pocit v ostatních bankách, že bude 

poskytnuta pomoc i jim. Zdravé banky začínají přebírat vyšší rizika a klesá 

jejich finanční disciplína (morální hazard bank). Navíc s vysokou 

pravděpodobností poskytnutí úvěru se zvyšuje nebezpečí nepříznivého výběru. 

- Emisní účinky pomoci. Negativní dopady poskytnutí rozsáhlé úvěrové pomoci 

v podobě ohrožení měnové stability byly již v textu představeny. Zvýšení 

měnové báze v ekonomice a následná multiplikace může negativně ovlivnit 

inflaci, měnový kurs či krátkodobou úrokovou míru. 
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3 Jednotný bankovní dohled 

3.1 Jednotný bankovní dohled jako součást bankovní unie 

Koncept bankovní unie uvedl Herman Van Rompuy, předseda Evropské rady, dne 26. 

června 2012 ve své zprávě s názvem Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii.171 

Bankovní unie je zde označena jako jeden z následných kroků evropské integrace a jako 

jeden ze čtyř stavebních prvků skutečné hospodářské a měnové unie (vedle unie 

fiskální, konkurenceschopnosti a politické). Obecným cílem bankovní unie je 

vybudování integrovaného finančního rámce pro zajištění finanční stability a 

minimalizaci nákladů vznikajících selháním bank.172 

Dle rétoriky evropských představitelů můžeme sledovat nesrovnalost ve formálním 

vymezení bankovní unie. Setkáváme se jak s konstatováním, že je založena na třech 

pilířích173, tak i s konstatováním, že je vystavěna na pilířích čtyřech.174 První vymezení 

se objevuje častěji, neboť právě jednotný bankovní dohled (neboli jednotný 

mechanismus dohledu) bývá označován za první krok k vytvoření bankovní unie.175 

Práce však vychází z konceptu čtyř pilířů, neboť prvním krokem dle mého názoru bylo 

již vytvoření jednotných pravidel. Dohled ze své podstaty vždy navazuje na určitou 

regulaci; dohled není možné vykonávat bez existence závazných pravidel, neboť ty jsou 

právě předmětem dohledu. V řetězci tak na sebe navazují a stojí vedle sebe. Dodejme 

však, že tyto nesrovnalosti ve formálním vymezení bankovní unie nemají žádný vliv na 

její obsahové vymezení; není tedy podstatné, zda jednotná pravidla jsou základním 

kamenem pro 3 pilíře nebo zda stojí vedle jako pilíř další. Uveďme si jednotlivé čtyři 

pilíře: 

- Jednotná pravidla (Single Rulebook) 

- Jednotný mechanismus dohledu (Single Supervisory Mechanism – SSM) 

                                                           
171 VAN ROMPUY, Herman. Towards a Genuine Economic and Monetary Union [online]. Brussels: 
European Union [cit. 2014-04-09]. Dostupné z WWW: 
<http://ec.europa.eu/economy_finance/crisis/documents/131201_en.pdf>. 
172 Evropská centrální banka. Vytváření bankovní unie [online]. Frankfurt nad Mohanem: ECB [cit. 2014-
04-13]. Dostupné z WWW: <http://www.ecb.europa.eu/ssm/establish/html/index.cs.html>. 
173 Srov. např. COEURÉ, Benoit. The Single Resolution Mechanism: Why it is needed [online]. ICMA 
Annual General Meeting and Conference 2013 [cit. 2014-04-09]. Dostupné z WWW: 
<https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2013/html/sp130523.en.html>.  
174 Srov. např. European Commission. Towards a banking union [online]. Brussels: European Union [cit. 
2014-04-09]. Dostupné z WWW: <http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-656_en.htm>. 
175 Viz např. důvod (2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1022/2013 ze dne 22. října 2013. 
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- Jednotný rezoluční mechanismus (Single Resolution Mechanism – SRM) 

- Jednotný systém pojištění vkladů (Single Deposit Guarantee Scheme – SDGS) 

3.1.1 Jednotná pravidla 

Prvním a nejméně kontroverzním pilířem jsou společná pravidla pro fungování 

bankovního sektoru. Jejich cílem je poskytnout jednotné požadavky na obezřetné 

podnikání, které musí být dodržovány všemi bankovními institucemi v rámci celé 

Evropské unie.176 Tato pravidla jsou přijímána ve formě směrnic či nařízení. Stěžejními 

právními předpisy jsou směrnice CRD IV (Capital Requirements Directive) neboli 

směrnice o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad 

úvěrovými institucemi a investičními podniky177 a nařízení CRR (Capital Requirements 

Regulation) neboli nařízení o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a 

investiční podniky178. Tyto dokumenty implementují globální standardy obsažené v 

Basel III a upravují tak zejména kapitálovou přiměřenost, likviditu, finanční cyklus, 

systémové riziko, systémově významné banky a odměňování manažerů. Směrnici CRD 

IV byly členské státy povinny implementovat do svého právního řádu s účinností k 1. 

lednu 2014, nařízení CRR jako přímo použitelný předpis je účinný od stejného data. 

3.1.2 Jednotný mechanismus dohledu 

Jednotný mechanismus dohledu představuje nový systém finančního dohledu 

uskutečňujícího se na evropské úrovni. Je tvořen Evropskou centrální bankou (dále též 

„ECB“) a příslušnými vnitrostátními orgány zúčastněných členských zemí Evropské 

unie. Země náležející do eurozóny se jednotného mechanismu dohledu účastní 

automaticky, tedy povinně. Členské státy Evropské unie stojící mimo eurozónu se 

mohou účastnit jednotného mechanismu dohledu dobrovolně, a to prostřednictvím tzv. 

úzké spolupráce179 jejich příslušných vnitrostátních orgánů s ECB. Evropské centrální 

bance, jakož i vnitrostátním příslušným orgánům, je při vykonávání dohledu stanovena 

                                                           
176 The European Banking Authority. The Single Rulebook [online]. London: EBA [cit. 2014-04-11]. 
Dostupné z WWW: <http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/single-rulebook>. 
177 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013. 
178 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013. 
179 Čl. 7 odst. 1 nařízení Rady (EU) č.1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální 
bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad 
úvěrovými institucemi. 
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povinnost spolupracovat a vyměňovat si informace180, přičemž odpovědnost za 

efektivní a konzistentní fungování nového systému dohledu náleží ECB. Plánování a 

provádění úkolů ECB v oblasti dohledu jsou svěřeny nově zřízenému orgánu - Radě 

dohledu. Hlavním cílem jednotného mechanismu dohledu je zajištění bezpečnosti a 

odolnosti evropského bankovního systému a větší finanční integrace a stability 

v Evropě.181 

Dle Dvořáka182 požadavek na zavedení jednotného bankovního dohledu v rámci 

Evropské unie vychází z následujících skutečností: 

- Dosažený stupeň měnové a ekonomické integrace, především v podobě společné 

měny a jednotného trhu pro finanční služby, vyžaduje v rámci dohledu 

jednotnost a centralizaci (minimálně v rámci eurozóny, nejlépe v celé EU);  

- Zkušenosti z vývoje globální finanční krize poukázaly na nedostatečnou 

akceschopnost EU a na těžkopádnost jejich reakcí na vznik a projevy dané krize; 

- Jednotný bankovní dohled bude dosahovat vyšší kvality, což zaručí předcházet 

problémům, se kterými se banky v poslední době potýkaly (převážně banky 

jižních států). 

Právní rámec jednotného mechanismu dohledu je tvořen nařízením o jednotném 

mechanismu dohledu (nařízení o SSM)183, nařízením, kterým se mění nařízení o zřízení 

Evropského orgánu pro bankovnictví184 a nařízením o rámci jednotného mechanismu 

dohledu185. Posledně uvedené nařízení upravuje spolupráci ECB s příslušnými 

vnitrostátními orgány a tvoří základ pro činnost jednotného mechanismu dohledu. 

Právní rámec byl dále doplněn s účinností k 1. listopadu 2014 nařízením ECB o 

                                                           
180 Čl. 6 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č.1024/2013 ze dne 15. října 2013. 
181 Evropská centrální banka. Bankovní dohled [online]. Frankfurt nad Mohanem: ECB [cit. 2014-04-10]. 
Dostupné z WWW: <http://www.ecb.europa.eu/ssm/html/index.cs.html> (dále citováno jako Evropská 
centrální banka. Bankovní dohled). 
182 DVOŘÁK, Petr. Je bankovní unie budoucností pro stabilitu evropského bankovnictví? Český finanční 
a účetní časopis. 2012, roč. 7, č. 3, s. 18 (dále citováno jako Je bankovní unie budoucností?). 
183 Nařízení Rady (EU) č.1024/2013 ze dne 15. října 2013. 
184 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1022/2013 ze dne 22. října 2013. 
185 Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 468/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví rámec 
spolupráce Evropské centrální banky s vnitrostátními příslušnými orgány a vnitrostátními pověřenými 
orgány v rámci jednotného mechanismu dohledu (nařízení o rámci jednotného mechanismu dohledu 
(ECB/2014/17). 
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poplatcích za dohled186. Toto nařízení upravuje podmínky, za kterých bude ECB vybírat 

roční poplatky od bank za účelem krytí nákladů v oblasti dohledu. 

ECB převzala jí svěřené úkoly v oblasti dohledu v plném rozsahu k 4. listopadu 

2014 a od tohoto data vykonává přímý dohled nad významnými úvěrovými institucemi. 

Nad všemi ostatními úvěrovými institucemi (méně významnými) dohled provádějí 

příslušné vnitrostátní orgány. ECB však disponuje právem kdykoliv se rozhodnout 

převzít přímý dohled nad méně významnou úvěrovou institucí, aby bylo zajištěno 

důsledné uplatňování přísných standardů dohledu.187 Za významnou se považuje 

úvěrová instituce, která splňuje alespoň jednu z níže uvedených podmínek:188 

1) Celková hodnota jejích aktiv převyšuje 30 miliard EUR. 

2) Poměr jejích celkových aktiv vůči HDP zúčastněného členského státu, v němž je 

usazena, převyšuje 20 %, není-li celková hodnota jejích aktiv nižší než 5 miliard 

EUR. 

3) Po předchozí notifikaci vnitrostátního příslušného orgánu ECB určí, že je 

úvěrová instituce významná (na základě předchozího komplexního posouzení). 

4) ECB z vlastního podnětu určí, že je úvěrová instituce významná (za 

předpokladu, že má dceřiné společnosti ve více zúčastněných státech a její 

přeshraniční aktivity tvoří významnou část jejích celkových aktiv nebo 

závazků). 

5) Bylo pro ni požádáno o veřejnou finanční pomoc nebo takovou pomoc obdržela 

přímo z Evropského nástroje finanční stability (EFSF) nebo Evropského 

mechanismu stability (ESM). 

6) Je jednou ze tří nejvýznamnějších úvěrových institucí v zúčastněném členském 

státě. 

ECB přijala 4. února 2014 rozhodnutí189, kterým byly určeny úvěrové instituce 

podléhající komplexnímu hodnocení. Toto hodnocení se týkalo 130 bank, které 

                                                           
186 Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled 
(ECB/2014/41). 
187 Evropská centrální banka. Bankovní dohled [cit. 2014-04-10]. 
188 Čl. 6 odst. 4 Nařízení Rady (EU) č.1024/2013 ze dne 15. října 2013. 
189 European Central Bank. Decision of the European Central Bank of 4 February 2014 identifying the 
credit institutions that are subject to the comprehensive assessment [online]. Frankfurt am Main: ECB 
[cit. 2014-04-08]. Dostupné z WWW: 
<http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/en_dec_2014_03_fen.pdf>. 
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představují téměř 82 % všech bankovních aktiv v eurozóně.190 Komplexní hodnocení 

představovalo nezbytný požadavek pro určení úvěrových institucí, nad kterými ECB 

začne od 4. listopadu 2014 vykonávat přímý dohled. U každé z těchto bank bylo 

provedeno posouzení rizik v oblasti dohledu, přezkum kvality aktiv a zátěžový test. 

Výsledky komplexního hodnocení byly uveřejněny dne 26. října 2014 a prokázaly 

nedostatek kapitálu u 25 bank, z čehož 12 bank provedlo nápravu ještě před 

uveřejněním výsledků. Zbývajícím 13 bankovním institucím byla stanovena lhůta dvou 

týdnů od veřejného sdělení výsledků za účelem předložení kapitálových plánů. 

Nedostatek kapitálu zjištěný při přezkumu kvality aktiv nebo podle základního scénáře 

zátěžového testu jsou banky povinny doplnit ve lhůtě šesti měsíců, resp. ve lhůtě devíti 

měsíců, pokud byl zjištěn podle nepříznivého scénáře zátěžového testu.191 Jestliže tak 

nebude učiněno, ECB může přistoupit k celé řadě navazujících akcí, včetně požadavků 

na zvýšení kapitálu.  

3.1.3 Jednotný rezoluční mechanismus 

Jednotný rezoluční mechanismus nebo také jednotný mechanismus pro řešení problémů 

je pilířem, který by měl zajistit, v případě že bankovní instituce podléhající jednotnému 

mechanismu dohledu čelí závažným potížím, nalezení a provedení efektivního řešení 

s minimálními náklady pro daňové poplatníky a reálnou ekonomiku.192 Jednotný 

rezoluční mechanismus bude zahrnovat jednotný výbor pro řešení problémů, který bude 

mít rozhodovací pravomoci a bude připravovat různé varianty řešení, a dále jednotný 

fond pro řešení problémů, který bude financovaný ex ante bankovním sektorem a bude 

sloužit k financování restrukturalizaci problémových bank.193 

                                                           
190

 European Central Bank. ECB’s in-depth review shows banks need to take furthe action [online]. 
Frankfurt am Main: ECB [cit. 2014-11-17]. Dostupné z WWW: 
<http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr141026.en.html>. 
191 Evropská centrální banka. Čtvrtletní zpráva SSM. Pokrok při operačním provádění nařízení o 
jednotném mechanismu dohledu (SSM) [online]. Frankfurt nad Mohanem: Evropská centrální banka, 
4/2014. 27 s. [cit. 2014-11-11]. Dostupné z WWW: 
<http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ssmqr20144.cs.pdf> ISBN 978-92-899-1231-0 (online). 
192 European Commission. Commission proposes Single Resolution Mechanism for the Banking Union 
[online]. Brussels: European Union [cit. 2014-04-11]. Dostupné z WWW: <http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-13-674_en.htm?locale=en>. 
193 JEDLIČKA, Jan; KOZELSKÝ, Tomáš. Bankovní unie jako odpověď EU na finanční krizi [online]. 
Praha: Česká spořitelna, a.s., s. 6 [cit. 2014-04-08]. Dostupné z WWW: 
<http://www.csas.cz/static_internet/cs/Evropska_unie/Specialni_analyzy/Specialni_analyzy/Prilohy/euspa
_bankovni_unie.pdf> (dále citováno jako Bankovní unie jako odpověď EU). 
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Tento mechanismus je zaváděn z důvodu, že by bylo nežádoucí vykonávat 

jednotný bankovní dohled na evropské úrovni a zároveň mechanismus pro řešení 

problémů bank ponechat na úrovni národní. Takový stav by totiž vedl k neustálému 

napětí mezi ECB a národními autoritami ohledně způsobů, jak se vypořádat 

s krachujícími bankami.194 ECB věří, že rozhodování o otázkách restrukturalizace na 

centrální úrovni posílí stabilitu hospodářské a měnové unie. 

Dohled a restrukturalizace budou od sebe funkčně odděleny, aby se vyloučil možný 

střet zájmů. ECB jako orgán dohledu bude upozorňovat orgán pro řešení problémů na 

závažné finanční obtíže jednotlivých bank, které je třeba řešit. Do působnosti SRM 

budou spadat všechny úvěrové instituce států účastnících se jednotného mechanismu 

dohledu. 

Evropská rada ve svých závěrech195 ze zasedání konaného ve dnech 13. a 14. 

prosince 2012 jasně uvedla, že jakmile bude jednotný mechanismus dohledu faktický 

činný, bude třeba i funkčního rezolučního mechanismu na evropské úrovni, který bude 

disponovat všemi potřebnými pravomocemi a nástroji k řešení problémů bank. Jednotný 

rezoluční mechanismus by se měl dle nařízení o SRM196 stát plně funkční od 1. ledna 

2016. Již od 1. ledna 2015 však budou aplikována pravidla upravující shromažďování 

informací na úrovni jednotného výboru pro řešení problémů a pravidla spolupráce mezi 

tímto výborem a vnitrostátními orgány příslušné k řešení krize.  

Nařízení o SRM je doplněno směrnicí BRRD197 (Bank Recovery and Resolution 

Directive) neboli směrnicí stanovující rámec pro ozdravné postupy a řešení krize 

úvěrových institucí a investičních podniků, která stanovuje pravidla týkající se 

insolvenčního řízení selhávajících bank s cílem zajistit finanční stabilitu a co nejvíce 

                                                           
194 European Commission. Banking Union – Single Resolution Mechanism (SRM) [online]. Brussels: 
European Union [cit. 2014-04-12]. Dostupné z WWW: 
<http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/banking-union/dg-markt-factsheets-srm_en.pdf>. 
195 Evropská rada. Závěry – 13. a 14. prosince [online]. Brusel: Evropská unie, s. 4 [cit. 2014-04-13]. 
Dostupné z WWW: 
<http://www.ecb.europa.eu/ssm/pdf/Conclusions/ConclusionsoftheEuropeanCouncil2012-12-14CS.pdf>. 
196 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se 
stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých investičních 
podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu pro řešení krizí a mění 
nařízení (EU) č. 1093/2010. 
197 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví 
rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění 
směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 
2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012. 
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zabránit financování ztrát z veřejných rozpočtů. Členské státy jsou povinny přijmout 

právní předpisy zapracovávající požadavky této směrnice a začít je aplikovat k 1. lednu 

2015; pouze požadavky oddílu upravujícího nástroj rekapitalizace z vnitřních zdrojů 

(tzv. bail-in tool198), který je jednou z klíčových součástí směrnice BRRD, až k 1. lednu 

2016. 

3.1.4 Jednotný systém pojištění vkladů 

Nejvíce kontroverzním a problematickým pilířem je jednotný systém pojištění vkladů. 

Obecnou podstatu jakéhokoliv systému pojištění vkladů jsme si již výše v textu uvedli. 

Z hlediska vkladatelů je cílem ochrana alespoň části jejich majetku, z hlediska finanční 

stability je pak cílem předejít bankovním runům, které mohou mít vážné ekonomické 

důsledky.199 Jednotný systém pojištění vkladů má nadto další cíle, jedná se o snahu 

zamezit přelévání vkladů mezi bankami a posílit schopnost pokrýt v případě potřeby 

veškeré závazky vyplývající z výplaty pojištění vkladů.200 

Na evropské scéně pozorujeme marnou snahu dosáhnout vzájemné politické shody, 

z čehož vyplývá i skutečnost, že není přesně stanovena doba jeho přijetí. Tento krok se 

v současnosti jeví jako příliš ambiciózní a neprůchodný, a pozornost se tak nyní obrací 

směrem k finanční vybavenosti národních schémat pojištění vkladů. Příkladem může 

být i dosažení prozatímní politické dohody mezi Evropským parlamentem a členskými 

státy Evropské unie ze dne 17. prosince 2013, která má za cíl posílit národní systémy 

ochrany vkladů.201 Navazujícím dokumentem je směrnice o systémech pojištění 

vkladů202, která stanovuje členským státům povinnost transponovat obsažená pravidla 

do 3. července 2015, resp. do 31. května 2016. Nicméně se jedná pouze o harmonizaci 

národních schémat, nikoli o realizaci jednotného systému na evropské úrovni. 

Potenciální negativní důsledky této skutečnosti ve vztahu k jednotnému bankovnímu 

                                                           
198 Bail-in systém (nahrazující současný systém bail-out) určuje pořadí krytí ztrát v případě krachu banky 
takovým způsobem, že nejdříve budou na řadě akcionáři a následně ostatní věřitelé investující do 
bankovního kapitálu. Pozice drobných vkladatelů a daňových poplatníků se tedy napříště zlepší. 
199 European Commission. Deposit Guarantee Schemes [online]. Brussels: European Union [cit. 2014-04-
11]. Dostupné z WWW: <http://ec.europa.eu/internal_market/bank/guarantee/index_en.htm>. 
200 Je bankovní unie budoucností?, s. 22. 
201 European Commission. Commissioner Barnier welcomes agreement between the European 
Parliament and Member States on Deposit Guarantee Schemes [online]. Brussels: European Union [cit. 
2014-04-11]. Dostupné z WWW: <http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1176_en.htm>. 
202 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU ze dne 16. dubna 2014. 
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dohledu budou podrobněji uvedeny v kapitole pojednávající o podmíněnosti 

jednotlivých prvků bankovní unie. 

3.2 Argumenty pro zavedení jednotného bankovního dohledu 

Určité argumenty pro zavedení jednotného bankovního dohledu splývají s obecnými 

argumenty pro zavedení celého konceptu bankovní unie a korespondují tak s cíli, 

kterých by mělo být dosaženo jejím vytvořením. Jiné argumenty jsou pro změnu 

založeny na obecných teoretických východiscích regulace a dohledu. Platnost některých 

argumentů může být predikována do určité míry již dnes, ale u řady argumentů bude 

potvrzena až v průběhu času, kdy se ukáže, zdali byly proklamované cíle naplněny. 

Samotné nařízení o SSM vypočítává řadu důvodů a argumentů pro jeho zavedení, nyní 

si uveďme alespoň některé. 

3.2.1 Přerušení „začarovaného kruhu“ a obnovení důvěry ve finanční trhy 

Velmi silným argumentem pro zavedení bankovní unie v čele s jednotným bankovním 

dohledem je konstatování, že dojde k přerušení tzv. začarovaného kruhu mezi 

soukromým a veřejným dluhem, čímž dojde k obnovení důvěry ve finanční trhy a 

zejména v bankovní sektor. Důvěra ve finanční trhy je totiž stále nepříznivě 

poznamenána kontinuální finanční krizí, která ve svém prvním stadiu způsobila 

obrovské ztráty bankovnímu sektoru a ve svém druhém stadiu snížila důvěru i 

v samotné státy, které tyto ztráty sanovaly z veřejných financí. Poučením z dané krize je 

skutečnost, že soukromý dluh, v tomto případě bankovní dluh, se může velmi snadno 

stát dluhem veřejným.203 Ukažme si, proč tomu tak je. Bankovní instituce v ekonomicky 

vyspělých zemích patří mezi největší investory do státních dluhopisů. Finanční krize, 

která se mimo jiné projevuje snížením výkonu reálné ekonomiky, vede ke zhoršení 

stavu veřejných financí, což má negativní dopad na hodnotu státních dluhopisů. 

V důsledku snižující se hodnoty státních dluhopisů bankovní instituce zaznamenávají 

ztráty, což se projevuje negativněji u zranitelnějších bank, které následně potřebují 

sanaci z veřejných zdrojů. Tím dochází k prohloubení veřejných dluhů a k dalšímu 

                                                           
203 WYMEERSCH, Eddy. The Single Supervisory Mechanism or 'SSM', Part One of the Banking Union. 
Law Working Paper [online]. No. 240/2014, s. 4. Brussels: European Corporate Governance Institute 
(ECGI) [cit. 2014-04-12]. Dostupné z WWW: 
<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2397800> (dále citováno jako The Single 
Supervisory Mechanism – Wymeersch, E.). 
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poklesu hodnoty státních dluhopisů, který má za následek zesílení ztrát bankovních 

institucí. Aby bylo zabráněno krachu bank, jsou tyto ztráty kryty z veřejných rozpočtů, 

čímž dochází opětovně k prohlubování veřejných dluhů.204 Cílem bankovní unie je 

přerušit zhoubný stav propojenosti mezi slabými bankami a předluženými státními 

kasami v některých evropských zemích205 neboli přetrhnout spojitost mezi soukromým 

a veřejným dluhem206. Dle některých bankovních analytiků207 lze bankovní unii chápat 

jako plán na přenesení dluhových potíží z národních úrovní na úroveň celoevropskou, 

čímž se bezvýchodný problém stane řešitelným díky velikosti celoevropské ekonomiky. 

Můžeme konstatovat, že přetržení této vazby na veřejné rozpočty je zcela žádoucí, 

neboť sanování soukromých dluhů z veřejných prostředků způsobuje řadu nežádoucích 

účinků, mezi jinými např. oslabuje finanční stabilitu a důvěru dané země. Jednotný 

bankovní dohled však sám o sobě nemá možnost tohoto cíle dosáhnout, k tomu je 

zapotřebí realizovat bankovní unii jako celek, která již tento potenciál má. 

Poznamenejme však, že riziko napojení na veřejné rozpočty zde bude existovat stále, 

neboť v případě nedostatečného množství finančních prostředků v celoevropském fondu 

pro řešení problémů, vytane na mysli vždy jako první řešení sanace pomocí veřejných 

rozpočtů jednotlivých států. Vzhledem k větší robustnosti tohoto fondu lze 

předpokládat, že se riziko bude vyskytovat v menší míře. Domnívám se, že po zavedení 

pilířů dohledu a rezolučního mechanismu nebude stabilita bankovních institucí již tak 

úzce napojena na členské státy, v nichž jsou usazeny. Je však důležité, aby stabilita byla 

zabezpečována jiným způsobem (kvalitním obezřetnostním dohledem včetně použití 

potřebných nástrojů), nikoli aby byla vystřídána nestabilitou. Co se týče obnovení 

důvěry ve finanční trhy, speciálně v bankovní sektor, bude zejména záležet na tom, jak 

efektivně bude jednotný bankovní dohled vykonáván a jakým všem problémům dokáže 

předejít, což se ukáže až po určitém časovém období. 

3.2.2 Obnovení finanční stability, integrita jednotné měny a vnitřního trhu 

Globální finanční krize ukázala, že roztříštěnost finančního sektoru by mohla ohrozit 

integritu jednotné měny a vnitřního trhu. Tomuto nežádoucímu stavu je zapotřebí 

                                                           
204 Bankovní unie jako odpověď EU., s. 2 [cit. 2014-04-08].  
205 Bankovní unie jako odpověď EU., s. 2 [cit. 2014-04-08]. 
206 The Single Supervisory Mechanism – Wymeersch, E., s. 4. [cit. 2014-04-09]. 
207 Bankovní unie jako odpověď EU., s. 2 [cit. 2014-04-09]. 
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zabránit pomocí prohloubení integrace bankovního dohledu. Prohloubení vnitřního trhu 

bankovních služeb podpoří hospodářský růst v Evropské unii a posílí ji jako celek. 

Krize dále poukázala na skutečnost, že samotná koordinace mezi orgány v kontextu 

jedné měny nedostačuje a k zachování finanční stability je třeba nutno více integrovat 

povinnosti dohledu. Realizace jednotného bankovního dohledu je doprovázena 

přesvědčením, že bude přispívat k větší stabilitě bankovních institucí, jakož i celého 

bankovního sektoru. Cestou, jak tohoto cíle dosáhnout, by měl být kvalitní dohled 

prováděný ECB navazující na zpřísněnou regulaci vytvářenou na evropské úrovni. 

Jednotný mechanismus dohledu se bude odehrávat v souladu s fungováním vnitřního 

trhu finančních služeb a s volným pohybem kapitálu. 

Příliš uspěchaná integrace může mít své nepříznivé důsledky, včetně ohrožení 

doposud integrovaného rámce a finanční stability. Namísto prohloubení se může 

dosažený integrační proces narušit. Důležitý je stav společnosti, při kterém se další 

integrační krok odehrává. Podrobnější zhodnocení současných snah po dokonalé 

jednotnosti a harmonizaci bude představeno v kapitole pojednávající o diverzitě a 

jednotnosti. 

3.2.3 Lepší schopnost dohlížet na velké nadnárodní bankovní skupiny 

Dohled nad pobočkami velkých nadnárodních bankovních skupin byl do současnosti 

vykonáván prostřednictvím orgánu dohledu v zemi sídla mateřské společnosti. 

Dosavadní režim tak tedy vytvářel značnou administrativní zátěž a náklady pro 

mezinárodně působící bankovní skupiny, neboť přicházely do styku s různými přístupy 

národních dohledových orgánů zemí, ve kterých aktivně působily.208 Počínaje dnem 4. 

listopadu 2014, kdy ECB převzala své úkoly dohledu v plném rozsahu, velké mateřské 

společnosti komunikují jen s jedním orgánem dohledu. Z tohoto faktu vyplývá přínos v 

podobě zjednodušení reportování a celkové komunikace s dohledovým orgánem.209 

Zjednodušení systému pro mezinárodně působící bankovní skupiny je 

neoddiskutovatelný, neboť z nového systému mohou profitovat v podobě zjednodušení 

komunikačních cest s dohledovým orgánem, který bude již pouze jeden. Riziko však 

spočívá v nemožnosti národních dohledových orgánů napříště uskutečňovat dohled 

s ohledem na lokální potřeby a zvyklosti. Největší výhodu však spatřuji ve skutečnosti, 
                                                           
208 The Single Supervisory Mechanism – Wymeersch, E., s. 7. [cit. 2014-04-12]. 
209 Je bankovní unie budoucností?, s. 20. 
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že velké mateřské společnosti nebudou motivovány přesouvat své sídlo na základě míry 

benevolence dohledových orgánů v jednotlivých zemích. Samotná existence jednotných 

pravidel totiž nezaručuje jejich stejnou aplikaci a efektivní dohled, tyto skutečnosti 

záleží ve velké míře i v přístupech, jaké orgán dohledu volí. Jednotný dohled 

vykonávaný ECB by měl uplatňovat stejné přístupy bez ohledu na sídlo mateřské 

společnosti. Tento závěr, jak si později ukážeme, je zpochybnitelný na základě 

neoptimálního složení Rady dohledu.  

3.2.4 Regulace a dohled by se měly odehrávat na stejné úrovni 

Dosavadní stav spočíval na sjednocování pravidel obezřetného podnikání bank na 

úrovni EU, přičemž aplikace a kontrola těchto pravidel zůstávala na úrovni národní. 

Tento nesoulad vede ke značné rozmanitosti mezi členskými státy a zabraňuje 

komplexnímu pohledu na celý evropský bankovní systém, což zvyšuje riziko nákazy a 

v konečném důsledku brání realizaci vnitřního finančního trhu.210 Nový systém dohledu 

tedy vychází z přesvědčení, že dohled se má odehrávat na stejné úrovni jako regulace. 

Dle mého názoru jsou každá pravidla tvořena za určitým účelem, a tohoto účelu 

nejlépe dosáhneme, budou-li daná pravidla dohlížena na úrovni, na které byla vytvořena 

(příkladem může být dodržování zákona jako právního předpis státu, které je 

kontrolováno soudem jako státním orgánem, tedy na stejné úrovni). Je tedy vhodné, aby 

dodržování pravidel vytvořených na úrovni Evropské unie (CRD/CRR) bylo 

kontrolováno evropským orgánem (ECB).  

3.2.5 Pravidla by měla být aplikována ve všech případech stejným způsobem 

Tento argument do jisté míry navazuje na předchozí důvod. Jednotný bankovní dohled 

si klade za cíl skoncovat s rozmanitostí tím, že centralizuje obezřetnostní dohled 

v rukou jediného orgánu, který bude schopen zajistit, aby byla jednotná pravidla 

aplikována ve všech případech stejným způsobem. Během globální finanční krize se 

prokázalo, že národní dohledové orgány mají tendence brát v úvahu převážně národní 

zájmy a pravidla nebyla aplikována jednotně. Reakcí na tuto skutečnost je 

upřednostňování přímo aplikovatelných nařízení dávajících méně prostoru pro 

odlišnosti, před směrnicemi, které při implementaci tento prostor poskytují. Dalším 

                                                           
210 The Single Supervisory Mechanism – Wymeersch, E., s. 7. [cit. 2014-04-12]. 
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trendem za účelem jednotnosti v aplikaci je právě centralizace pravomocí na evropské 

úrovni. Důsledkem sjednocení postupů je zamýšleno dosáhnout vyšší objektivnosti. 

Dle mého názoru je jednotný bankovní dohled schopen dosáhnout větší jednoty při 

aplikaci a kontrole závazných pravidel nežli harmonizovaný dohled vykonávaný skrze 

národní autority. Jednotný přístup je totiž snadněji aplikovatelný jednou institucí, nežli 

dvěma či více institucemi. Jednotný bankovní dohled bude mít za následek sjednocení 

podmínek pro bankovní podnikání, neboť nebude prostor pro různé přístupy 

v jednotlivých zemích (tento prostor bylo doposud možno tvořit např. mírně odlišným 

transponováním směrnic týkajících se dohledu) a dále přispěje k realizaci vnitřního 

finančního trhu a vyšší stabilitě. Dodejme však, že jednotný bankovní dohled nedokáže 

vytvořit plně integrovaný vnitřní trh pro finanční služby, neboť vždy budou existovat 

faktory, které budou národní finanční trhy odlišovat (např. národní úprava obchodního 

práva či daňových předpisů). 

3.2.6 Zvýšení kvality dohledu 

ECB jako centrální banka eurozóny má dobré předpoklady pro plnění úkolů v oblasti 

dohledu. Disponuje rozsáhlými odbornými znalostmi o makroekonomických 

záležitostech, které ji činí vhodnou k ochraně finanční systému EU. Jednotný bankovní 

dohled přinese takové kvalitativní změny, které zajistí včasné odhalení selhání a přijetí 

opatření na posílení finančních institucí, které se ocitnou v problematické situaci. 

Tento argument je právě jedním z argumentů, jehož platnost se prokáže až 

v průběhu času, neboť otázkou zůstává, zdali pouhá změna v organizační a kompetenční 

struktuře dohledu zaručí takové zvýšení kvality, které by příznivě ovlivnilo stabilitu 

bank a celého bankovního systému v EU. Dle mého názoru může dojít k určitému 

zvýšení kvality. Jednotný dohled vykonávaný na alespoň standardní úrovni je lepší nežli 

mít několik nadprůměrných a několik podprůměrných dohledů, neboť díky silné 

provázanosti finančního systému může byť i jeden špatně prováděný dohled ovlivnit 

bankovní sektory v dalších zemích.  
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3.2.7 ECB vykonává monetární politiku eurozóny 

Prvořadým cílem ECB, potažmo celého Evropského systému centrálních bank, je 

udržovat cenovou stabilitu.211 Za tímto účelem ECB vymezuje a provádí měnovou 

politiku eurozóny, která je její primární činností. Od 4. listopadu 2014 však ECB 

vykonává i úkoly v oblasti dohledové politiky. Jednou z velkých výhod začlenění 

dohledu do ECB je informační provázanost. K efektivnímu vykonávání měnové politiky 

je zapotřebí dostatek relevantních informací, přičemž mnoho informací získaných 

během výkonu dohledu má právě takový charakter.  

Argument, který tvrdí, že národní instituce dohledu jsou schopny tyto informace 

ECB efektivně předávat a že kooperace mezi těmito subjekty lze stvrdit memorandy, dle 

mého názoru opomíjí fakt informačního zpoždění a lepší schopnost ECB analyzovat 

informace v celoevropském kontextu. Jak bude dále ukázáno, argumentovat lze i zcela 

opačně proti umístění měnové a dohledové politiky v jedné instituci. 

3.2.8 Jednotný bankovní dohled je pozitivním přínosem i pro nezúčastněné státy 

Jak již bylo výše zmíněno, členství v bankovní unii je povinné pouze pro státy 

eurozóny. Členské státy EU, které nemají euro, se mohou dobrovolně připojit 

k bankovní unii na základě dohody o úzké spolupráci212. Nehledě na to, zdali se tyto 

státy připojí nebo zůstanou stát mimo, jednotný bankovní dohled poskytne dle 

některých názorů určité přínosy všem státům Evropské unie. Dle Čecha213 se jedná o 

lepší a kvalitnější dohled nad velkými mateřskými společnostmi zajišťující jejich větší 

stabilitu a dalším přínosem bude konzistence, neutralita a větší prediktibilita 

rozhodování orgánu dohledu, kterým bude napříště pouze ECB. Nadto dále uvádí, že 

v případě, kdy se stát stojící mimo eurozónu rozhodne účastnit jednotného bankovního 

dohledu, bude mít výhodu v podobě možnosti přímo se podílet na dohledu nad 

mateřskými společnostmi, kterou dnes hostitelské orgány dohledu nedisponují.  

Výhoda přístupu ke kontrole mateřských společností bankovních skupin je ve 

skutečnosti doprovázena ztrátou dohledových pravomocí příslušné národní autority. 

                                                           
211 Čl. 127 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie. 
212 Čl. 7 odst. 1 Nařízení Rady (EU) č.1024/2013 ze dne 15. října 2013. 
213 ČECH, Zdeněk. Seminář „Finanční regulace v EU. Pomáhá, nebo překáží?“ YouTube [online video]. 
Zveřejněno 2013-11-27 [vid. 2014-04-08]. Dostupné z WWW: 
<http://www.youtube.com/watch?v=_lDuKTL4ZFk>. Doplněno prezentací ČECH, Zdeněk. Trendy 
regulace a dohledu v EU [online]. Praha: Institut ekonomických studií FSV UK [cit. 2014-04-08]. 
Dostupné z WWW: <http://ies.fsv.cuni.cz/default/file/get/id/24559>. 
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Pojednání o tom, zdali je výhodné či nevýhodné pro státy stojící vně eurozóny připojit 

se k jednotnému bankovnímu dohledu, by šel nad rozsah této práce a není ani jejím 

cílem. 

3.3 Argumenty proti zavedení jednotného bankovního dohledu 

Na druhé straně existuje celá řada argumentů, které zavedení jednotného bankovního 

dohledu zpochybňují nebo poukazují na jeho slabiny. Některé argumenty se zakládají 

na problémech, které vykazuje samotný koncept bankovní unie a v jeho rámci jednotný 

bankovní dohled, jiné zase vycházejí z obecných podmínek, které panují v Evropě. 

Představme si nyní vybrané argumenty. 

3.3.1 Podmíněnost jednotlivých prvků bankovní unie 

Vzájemná obsahová podmíněnost jednotlivých prvků není argumentem proti zavedení 

jednotného bankovního dohledu sama o sobě, nýbrž akcentuje skutečnost, že aby 

jednotný bankovní dohled správně fungoval, vyžaduje, aby byl chápán jako součást 

celého konceptu bankovní unie. Představené pilíře bankovní unie (zejména jednotný 

systém pojištění vkladů) nejsou realizovány společně ve stejném časovém období, což 

může způsobit následující problémy. I za předpokladu funkčního bankovního dohledu 

bude nadále v některých zemích docházet k problémům vznikajícím v bankách, popř. 

v celých bankovních systémech, které ohrozí důvěru v národní systém pojištění vkladů. 

Vzrůstající nedůvěra v národní schéma může vyvolat odliv zdrojů z ohrožených (nebo i 

domněle ohrožených) bank a potažmo i zemí.214 Nadto rozdílné národní systémy 

pojištění vkladů představují pro bankovní podnikání různé podmínky, čímž může 

docházet ke zvýhodnění jednotlivých zemí. To vede ke stejnému negativnímu důsledku 

v podobě odlivu zdrojů ze zemí s méně robustním systémem pojištění vkladů. Tento 

následek může mít vážné dopady na ekonomiku daného státu a na základě provázanosti 

finančního sytému i na celou Evropskou unii. Zdá se být logické, že jednotná regulace a 

dohled by měly být doplněny jednotným systémem pojištění vkladů, který by nastolil 

rovné podmínky pro bankovní podnikání napříč všemi zúčastněnými státy.  

                                                           
214 Je bankovní unie budoucností?, s. 19. 
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Zavedením povinného pojištění vkladů by mohlo dojít ke změnám, které by měly 

pozitivní dopad i na jednotný bankovní dohled (především v podobě zvýšené stability a 

důvěry v bankovní sektor). Jedná se o tyto potenciální změny:215  

- Zamezení přelévání vkladů mezi bankami. Podmínky pro bankovní podnikání 

v jednotlivých zemích by se zavedením jednotného systému pojištění vkladů 

přiblížily. Vkladatelé by nebyli nuceni přesouvat své vklady na základě důvěry v 

národní systémy pojištění vkladů, neboť by v rámci celé bankovní unie fungoval 

pouze jeden systém. 

- Zvýšení schopnosti pokrýt v případě krachu banky závazky vyplývající z výplaty 

pojištění vkladů. Jednotný celoevropský systém pojištění vkladů poskytne vyšší 

ochranu vkladů nežli národní systémy, neboť dokáže nastřádat větší množství 

finančních prostředků. 

- Zamezování dluhového propojení mezi bankami a státy. Dojde-li například ke 

krachu velké mezinárodně působící banky a národní systém nedisponuje 

dostatečnými finančními zdroji, bývá tento soukromý dluh řešen samotným 

státem. Robustnější jednotný systém nemusí být takto navázán na veřejné 

rozpočty. Tento argument je velmi dobře zpochybnitelný, neboť provázanosti na 

veřejné rozpočty se nelze lehce zbavit (ani celoevropský systém nemusí být 

dostatečný a cesta skrze veřejné rozpočty jednotlivých států se pak nabízí jako 

nejsnazší řešení). 

Pro doplnění uveďme, že obdobný problém z časového nesouladu by mohl vzniknout i 

v případě jednotného rezolučního mechanismu. Pokud by řešení krizových situací při 

fungování jednotného dohledu bylo ponecháno na národní úrovni, existovalo by 

nebezpečí, že rozhodnutí jednotného bankovního dohledu se budou dostávat do 

konfliktu s představami národních autorit o způsobu řešení dané situace.216 Tento scénář 

se však jeví do budoucna jako nepravděpodobný, neboť SRM bude plně funkční od 1. 

ledna 2016.  

Z výše uvedeného vyplývá, že podmíněnost jednotlivých prvků vyžaduje 

koordinaci při jejich implementování, nejlépe jejich časový soulad. Zavádění pouze 

některých prvků může ohrozit funkčnost celé bankovní unie a znemožnit tak dosažení 

                                                           
215 Je bankovní unie budoucností?, s. 22. 
216 Je bankovní unie budoucností?, s. 19. 
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deklarovaných cílů. Na základě této obsahové podmíněnosti jednotlivých prvků 

bankovní unie můžeme konstatovat, že míra funkčnosti a efektivnosti jednotného 

bankovního dohledu, jakož i naplnění jeho cílů, je závislé na přijetí všech čtyř pilířů. 

Dle mého názoru časová nepropojenost čtvrtého pilíře se může v budoucnu projevit 

velmi negativně. Doporučením by tedy mělo být přistoupit co nejdříve k zavedení 

jednotného systému pojištění vkladů, neboť při platnosti prvních tří pilířů se toto otálení 

jeví jako nešťastné. 

3.3.2 Diverzita versus jednotnost 

Další skutečností, která zpochybňuje zavedení jednotného dohledu, je problém diverzity 

versus jednotnosti. Bankovní sektory v rámci Evropské unie se vyznačují velkou 

diverzitou, odlišnosti existují ve strukturálním i cyklickém smyslu i z hlediska způsobu 

výkonu dohledu. K problematice diverzity lze přistoupit různými způsoby, mezi nimiž 

je i přesvědčení, že odlišnost je zásadní zdroj všech problémů a je zapotřebí ji 

zlikvidovat. Tento extrémní způsob se zdá být zastáván evropskými autoritami, neboť 

lze pozorovat tlak z politických sfér na téměř dokonalou harmonizaci a jednotu. 

Jednotný trh vyžaduje určitou harmonizaci a jednotná pravidla, avšak ne v podobě 

dokonalé jednotnosti. Snahu o dokonalou jednotnost lze spatřovat do jisté míry 

v rozporu s podstatou bankovnictví, neboť historicky bylo retailové bankovnictví 

lokální obchodní činností vyžadující znalosti o místních konkrétních klientech. 

Dokonalá jednotnost se tak může dostat do konfliktu s dlouhodobě fungujícími vzory 

chování a specifickými strukturami v určitém regionu, a tím poškodit fungování 

bankovnictví.217 

Z hlediska výkonu dohledu má jednotnost také své limity. Přílišná snaha o 

dokonalou jednotu povede k tomu, že dohledové orgány některých zemí, které budou 

chtít konat více a razantněji, budou hledat cesty, jak toho dosáhnout. V současnosti 

může být příkladem takové cesty aktivnější využívání druhého pilíře basilejských 

pravidel, který poskytuje národním dohledovým orgánům určitou flexibilitu v 

                                                           
217 FRAIT, Jan. Seminář „Finanční regulace v EU. Pomáhá, nebo překáží?“ YouTube [online video]. 
Zveřejněno 2013-11-27 [vid. 2014-04-08]. Dostupné z WWW: 
<http://www.youtube.com/watch?v=_lDuKTL4ZFk>. Doplněno prezentací FRAIT, Jan. Finanční 
regulace v EU. Pomáhá, nebo překáží? [online]. Praha: Institut ekonomických studií FSV UK [cit. 2014-
04-08]. Dostupné z WWW: <http://ies.fsv.cuni.cz/default/file/get/id/24558> (dále citováno jako Seminář 
– Frait). 
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dohledových pravomocech. Proklamovaná unifikovanost bude těmito cestami tedy 

klesat.218 

Frait219 shrnuje své názory konstatováním, že je třeba respektovat fakt, že 

jednotlivé země jsou heterogenní. Z toho vyplývá i potřeba určité heterogennosti 

v politikách a regulacích. Přehlížení této skutečnosti a přílišná snaha vše integrovat 

může do budoucna způsobit řadu problémů. Současné problémy podle něj nepramení až 

tak z různorodosti, nýbrž jsou spíše způsobovány netransparentností, nesrovnalostí a 

nedodržováním pravidel. Dvořák220 varuje, že všechny kroky jdoucí nad rámec 

homogennosti Evropské unie nepovedou k prohloubení evropské integrace, nýbrž 

mohou naopak tento proces vážně narušit. Implementaci bankovní unie shledává jako 

jeden z těchto kroků.  

Domnívám se, že tyto obavy jsou do určité míry oprávněné. Je faktem, že 

jednotlivé státy Evropské unie jsou rozmanité, avšak ohlédneme-li se do minulosti, 

můžeme pozorovat pomalé sbližování. Dle mého názoru není problémem samotná 

heterogennost, nýbrž správné časové určení, kdy příslušné kroky realizovat. Politická 

neshoda ohledně čtvrtého pilíře naznačuje, že homogenita zatím není dostačující. 

Dovoluji si tedy tvrdit, že zavedení bankovní unie je zatím krokem předčasným, 

homogenita v Evropské unii nedospěla do potřebného stadia. Cesta z krize by měla být 

nejprve provedena odstraněním základních problémů („vyčištění bankovních bilancí“) a 

teprve následně, až bude dosaženo politické shody nad celým konceptem bankovní unie, 

přistoupit k novému nastavení systému. 

3.3.3 Problematika pravomocí a odpovědnosti 

Dále je nutno upozornit na problematiku pravomocí a odpovědnosti. Pod heslem 

jednotnosti dochází k přenášení pravomocí na evropskou úroveň, nicméně přenesení 

odpovědnosti nemusí v praxi dopadnout zcela úspěšně.221 ECB sice deklaruje, že bude 

odpovídat za efektivní a konzistentní fungování SSM222, nicméně zatím nedisponuje 

potřebnými nástroji. Prvním takovým nástrojem bude jednotný rezoluční mechanismus 
                                                           
218 Seminář – Frait [vid. 2014-04-08]. 
219 Seminář – Frait [vid. 2014-04-08]. 
220 Je bankovní unie budoucností?, s. 23. 
221 Seminář – Frait [vid. 2014-04-08]. 
222 Viz např. Evropská centrální banka. Otázky a odpovědi pro účely veřejné konzultace k návrhu nařízení 
ECB o rámci SSM [online]. Frankfurt nad Mohanem: ECB, s. 1 [cit. 2014-04-10]. Dostupné z WWW: 
<http://www.ecb.europa.eu/ssm/consultations/shared/pdf/framework/ssm-consultation-qa.cs.pdf>. 
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(SRM) včetně rezolučního fondu vytvořeného za účelem rekapitalizace bank. Avšak 

druhý nástroj v podobě povinného pojištění vkladů (SDGS) je v současné době v 

nedohlednu. Zbankrotuje-li tedy banka, nad kterou bude vykonávat dohled ECB, vklady 

budou klientům vypláceny z národních schémat pojištění vkladů. Za tohoto stavu nelze 

mluvit o plné odpovědnosti na evropské úrovni, neboť část odpovědnosti zůstane ležet 

na úrovni národní. 

Ztotožňuji se s obecně platným názorem, že stav, kdy se pravomoci nacházejí na 

jiné úrovni nežli odpovědnost, není pozitivní, neboť orgán, který je nadán 

pravomocemi, není nucen konat tak obezřetně, jako v případě, kdy je za své jednání 

plně odpovědný. Tím docházím ke stejnému závěru, že budou-li uvedeny do funkčnosti 

první tři pilíře, je žádoucí zavést i pilíř čtvrtý. 

3.3.4 Složitost systému a dohledových struktur 

Současný systém se vyznačuje příliš složitou a košatou strukturou jak na politické, tak i 

expertní úrovni. Existuje řada různých institucí223, které vytvářejí spoustu iniciativ a 

agend, přičemž hrozí riziko jejich překrývání. Experti, pověření dohledovými 

činnostmi, jsou nadměrně vytíženi jednáními ohledně struktur a substruktur. K tomu 

dále přistupuje tlak na koordinaci a její kontrolu, čímž je vytvářena byrokratická zátěž 

v podobě různých setkání, sdílení informací, notifikování a vysvětlování. Otázkou tedy 

zůstává, zdali vůbec zbývá čas na vykonávání řádného dohledu. Během posledních 

dvou let v Evropě došlo ke snížení akceschopnosti dohledu, neboť převážná většina 

expertů se zabývá projektem bankovní unie, a už se pořádně nezabývají tím, zdali 

v bankovním sektoru nevznikají rizika.224  

Jsem přesvědčen, že takovýto stav je velmi nežádoucí, neboť by mohl vést 

k vážnému paradoxu; v důsledku vytváření ‘bezpečnější a stabilnější struktury’ by 

mohla nepozorovaně začít vznikat nová bankovní krize. Započatý proces vytváření 

bankovní unie by měl být maximálně urychlen při zachování odborné kvality. Co se 

týče složitosti struktur, bylo by vhodné jednotlivé agendy a iniciativy sloučit, což by 

mělo za následek nejen efektivnější fungování regulace a dohledu, ale i snížení 

vynaložených nákladů na jejich činnost.  

                                                           
223 Např. dohledové orgány EU (EBA, ESMA, EIOPA), dále ESCB, ECB, SSM (v budoucnosti další 
instituce bankovní unie), ESFS. 
224 Seminář – Frait [vid. 2014-04-08]. 
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3.3.5 Ekonomické hledisko rozhodování versus národní aspekt 

Další otázkou zůstává, zda jednotný dohledový orgán bude činit objektivní rozhodnutí 

mající možný významný negativní dopad na jednotlivé banky a potažmo i země. 

Taková rozhodnutí by mohla být negativně vnímána z národního hlediska, a tak není 

jisté, zdali nebude při rozhodování upřednostňovat tzv. „národní aspekt“. Z toho 

vyplývá, že můžeme při jednotném bankovním dohledu na evropské úrovni předvídat 

základní dva scénáře: 225 

1) ECB bude postupovat čistě dle evropských ekonomických hledisek, což může 

zapříčinit významné politické a sociální dopady v zemích dotčených jejími 

rozhodnutími.  

2) ECB bude brát do úvahy možné negativní politické a sociální dopady a následná 

rozhodnutí nebudou z ekonomického hlediska racionální a efektivní. 

Domnívám se, že vhodnější by bylo zvolit první cestu, která by byla doplněna určitými 

kompenzacemi negativních dopadů, avšak z jiných kruhů nežli přímo od ECB jako 

dohledového orgánu. Pro naplnění chtěných cílů bankovní unie je nezbytné vykonávat 

jednotný dohled na základě ekonomických faktů, nežli politických zájmů. Obávám se 

však, že jednotný dohledový orgán zvolí do jisté míry cestu druhou. K tomuto názoru 

mě vede skutečnost, že zřízená Rada dohledu, která bude plánovat a provádět úkoly 

ECB v oblasti dohledu, bude složena z předsedy, místopředsedy, čtyř zástupců ECB a 

po jednom zástupci příslušného vnitrostátního orgánu každé zúčastněné země.226  

Zástupci vnitrostátních orgánů budou mít tedy výraznou početní převahu nad šesti 

nezainteresovanými členy. Dle mého názoru toto složení musí vést zákonitě 

k prosazování a následnému upřednostňování národních zájmů před celoevropskými 

ekonomickými zájmy. Dodejme, že i dosažený kompromis mezi národními zájmy 

nemusí odpovídat těmto celoevropským zájmům. 

3.3.6 Koncentrace moci v rukou jediného orgánu 

Jak jsme si již výše uvedli, ECB provádí měnovou politiku eurozóny za účelem udržení 

cenové stability. K této činnosti přibyly v listopadu roku 2014 úkoly v oblasti dohledu. 

Měnová a dohledová politika jsou dvě odlišné činnosti (funkce), což je potvrzeno i 

                                                           
225 Je bankovní unie budoucností?, s. 21. 
226 Evropská centrální banka. Bankovní dohled [cit. 2014-04-10]. 
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možností států mimo eurozónu účastnit se jednotného mechanismu dohledu. Měnová 

politika je nejdůležitější činností ECB, avšak cíle obou politik se mohou v určitých 

případech dostávat do konfliktu. Obecně platí, co již bylo uvedeno dříve v textu, a to že 

přijatá opatření mohou jednu politiku podpořit a zároveň druhou omezit. Možné řešení 

představuje institucionální oddělení těchto dvou politik, které by zaručilo nezávislé 

uplatňování dohledové politiky na cílech měnové politiky. Toto pojetí vychází z obecně 

platného principu systému brzd a protiváh, kdy je nutno zajistit dostatečné personální a 

funkční oddělení činností, které mohou určitým způsobem vzájemně kolidovat, tzv. 

systém čínské zdi. Na druhé straně však existují i opačné názory, které tvrdí, že v tomto 

případě systém čínské zdi není zapotřebí.227 Klíčovým problémem, který omezuje ECB 

v její činnosti, je nedostatek detailních informací o zdravotním stavu bankovního 

systému, které mají často důvěrný charakter. K tomu dále přistupuje argument, že do 

jisté míry řada zástupců v Radě dohledu bude pocházet ze stejných institucí jako 

zástupci zasedající v Radě guvernérů. 

Osobně tento problém neshledávám za jeden z nejzávažnějších, neboť z praxe 

jednotlivých států (např. Česká republika) můžeme pozorovat funkčnost a efektivitu 

obou politik i za stavu, kdy jsou obě umístěny v jedné instituci. Ideálně by tyto dvě 

politiky měly být umístěny ve dvou odlišných institucích s převážně odlišnou 

reprezentací, ale pouze a jedině za předpokladu neomylné vzájemné kooperace 

v klíčových oblastech, včetně rychlého a efektivního předávání relevantních informací. 

Domnívám se však, že přesun informací mezi dvěma institucemi způsobí vždy alespoň 

malé informační zpoždění. Jako dostatečné opatření pro oddělení měnověpolitických 

funkcí od funkcí dohledu se zdá rozhodnutí ECB ze dne 17. září 2014228, které obsahuje 

ustanovení o služebním tajemství a výměně informací mezi těmito dvěma oblastmi. 

Kromě informační provázanosti shledávám dalším důvodem pro umístění obou činností 

v jedné instituci snížené náklady na provoz. 

                                                           
227 Viz např. BECK, Thorsten; GROS, Daniel. Monetary policy and Banking Supervision: Coordination 
instead of separation. Economic Policy, CEPS Policy Briefs [online]. No. 286/2012, 10 s. Brussels: 
Centre for European Policy Studies (CEPS) [cit. 2014-04-11]. Dostupné z WWW: 
<http://www.ceps.eu/book/monetary-policy-and-banking-supervision-coordination-instead-separation>. 
228 Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 17. září 2014 o provedení zásady oddělení funkce 
měnové politiky od funkce dohledu Evropské centrální banky (ECB/2014/39). 
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3.3.7 Bankovní unie vyžaduje federalizační kroky 

Jak již bylo uvedeno, Evropská unie stále směřuje čím dál více k jednotnosti. Globální 

finanční krize je uváděna jako jeden z důvodů pro ospravedlnění postupu k větší 

integraci. Dle některých názorů se setkáváme se snahou využít tuto krizi k prosazení 

federalizačních prvků do Evropské unie, což vytváří riziko prodlužování krize a slabého 

růstu.229 Můžeme tedy spekulovat o možnosti, že celý koncept bankovní unie, včetně 

jednotného bankovního dohledu, je pouze záměrným krokem, který bude 

vyžadovat následnou fiskální a politickou unii. Tyto názory lze pozorovat i v podobě 

váhání a diskuzí ohledně zavedení jednotného systému pojištění vkladů, který ze své 

podstaty vyžaduje určitou formu fiskální a politické unie.230 Některé státy tyto vyšší 

formy integrace odmítají, a proto se brání přijetí čtvrtého pilíře. 

Dle mého názoru je nutné vést během celého procesu zavádění bankovní unie 

politickou diskuzi, kterým směrem se Evropská unie chce dále vydat. Nebylo by 

vhodné, kdyby až po dokončení procesu bankovní unie bylo předestřeno, že daný 

koncept je nedostačující a další federalizační kroky jsou nevyhnutelné (fiskální unie, 

politická unie, federace). Je tedy důležité znát záměr, který chceme naplňovat, neboť 

pro jednotlivé koncepty je důležité, aby byly samotnými cíli, nejenom pouhými 

prostředky k dosažení cílů odlišných. V případě jednotného bankovního dohledu by tato 

degradace mohla mít vliv na jeho funkčnost, jakož i na důvěru celého bankovního 

sektoru, potažmo celé Evropské unie.  

3.3.8 Další argumenty proti zavedení jednotného bankovního dohledu 

Dále si dovolím již pouze poznamenat či nastínit další argumenty. Za určitý nedostatek 

celého konceptu bankovní unie lze označit skutečnost, že vůbec neřeší problém 

přeměny dceřiných společností na pobočky. Existence tohoto rizika by si v takto 

komplexním konceptu zasloužila určitě alespoň nějakou pozornost.  

Dalším vážným problémem jsou odlišné náhledy jednotlivých států na 

využitelnost bankovní unie. V tomto ohledu bývají evropské země rozdělovány na 

severní a jižní, přičemž zájem severních států je snaha skrze bankovní unii předcházet 

budoucím krizím, zatímco zájem jižních států je snaha vyřešit současnou krizi. 

                                                           
229 Seminář – Frait [vid. 2014-04-08]. 
230 Je bankovní unie budoucností?, s. 22. 
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Domnívám se, že pro funkčnost jakéhokoliv projektu je důležité, aby ti, co ho tvoří, 

měli stejný či alespoň podobný náhled na cíle a využitelnost daného projektu, ne však 

diametrálně odlišný.  

Jako poslední problematiku bych zmínil, že bankovní unie se nevztahuje na celou 

Evropskou unii. Zamýšlených cílů by pravděpodobně bylo snazší dosáhnout v době, 

kdy by celá Evropská unie měla jednotnou měnu.  Na to navazuje i skutečnost, že 

jednotlivé prvky bankovní unie mají různé určení. Pilíře SSM a SRM jsou zamýšlené 

pro státy eurozóny, na druhé straně směrnice BRRD má platit pro všechny členské státy 

Evropské unie. V celém konceptu tak postrádám určitou konzistenci a ucelenost. 
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Závěr 

Efektivně fungující bankovní dohled navazující na kvalitní bankovní regulaci se 

v současné době jeví jako nezbytná podmínka pro zdravé fungování finančního trhu. Ve 

snaze předejít novým finančním krizím jsou v posledních letech na celosvětové úrovni 

přijímána nová pravidla upravující obezřetné chování bank a jejich následnou kontrolu, 

která mají za cíl přinést stabilitu bankovního sektoru a zvýšit v něj důvěru. 

Systém bankovní regulace a dohledu se sestává z pěti základních součástí, které 

jsou dle mého názoru v obecné rovině velmi vhodně nastaveny. První z nich je vstup do 

bankovnictví, kde se uplatňuje přísnější postup nežli v jiných odvětvích národního 

hospodářství. Domnívám se, že důležitost a funkce bankovního sektoru ospravedlňují 

zvýšené požadavky kladené na zájemce o bankovní licenci. Základní pravidla činnosti 

bank jsou druhou součástí systému, ve kterém sledujeme jednoznačný trend v podobě 

rozšiřování rozsahu úpravy. Tento jev shledávám pozitivním, neboť regulace nově 

dopadá na větší počet problematických oblastí a dochází tak k redukci prostoru pro 

nezodpovědné jednání bank. Třetí oblast neboli prověřování, zda jsou tato pravidla 

dodržována, je představována dohledem na dálku i na místě, přičemž druhému 

uvedenému je zapotřebí dát dostatečný prostor pro jeho vyšší vypovídací hodnotu. Dle 

mého mínění jsou dohled na konsolidovaném základě, doplňkový dohled nad 

finančními konglomeráty a úzká mezinárodní spolupráce orgánů dohledu tím správným 

směrem k efektivnímu fungování bankovního dohledu. Pevně věřím, že čtvrtá součást 

představující povinný systém pojištěný vkladů je i přes svá negativa tím správným 

institutem pro eliminaci informační asymetrie a ochranu vkladatelů. Co se týče poslední 

oblasti systému, institutu věřitele poslední instance, musím podotknout, že porušovaní 

jeho zásad v praxi se mi jeví jako nešťastné a apeluji na jejich dodržování. 

V souladu s globálními snahami pozorujeme i na úrovni Evropské unie projekt 

týkající se bankovní sféry. Jednotný mechanismus dohledu, jakož i celý koncept 

bankovní unie, je logickým vyústěním započaté měnové a ekonomické integrace 

v Evropě. Reaguje na zkušenosti z vývoje globální finanční krize a do budoucna se 

snaží zabránit ohrožení stability a důvěry v bankovní sektor.  

Stabilita a prosperita členských zemí EU jsou přímo závislé na stabilitě a prosperitě 

Evropské unie (a obzvláště eurozóny), a tudíž vyžaduje přijímání celoevropských 
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projektů. Koncept bankovní unie se však v současnosti zdá být předčasným krokem, 

neboť existující diverzita mezi jednotlivými zeměmi je stále značná. Nicméně za 

nynějšího stavu pokročilé realizace se jeví pozastavení projektu jako neefektivní a 

pozornost by se tudíž měla obracet jiným směrem. 

Současně prosazovaný model bankovní unie postrádá ucelenost, a proto se nemůže 

stát tím správným a účinným nástrojem, který zajistí stabilizaci finančního sektoru 

Evropské unie. K plné funkčnosti jednotného bankovního dohledu je zapotřebí co 

nejdříve realizovat bankovní unii jako celek včetně jednotného systému pojištění 

vkladů. Bez něj bude jednotný bankovní dohled zranitelnější, bude docházet k oslabení 

jeho účinků a bude náročnější dosáhnout jeho požadovaných cílů. Na evropské úrovni 

dochází k opomíjení této vzájemné obsahové podmíněnosti jednotlivých prvků. Dalším 

požadavkem pro plnou funkčnost se zdá i určitá forma fiskální a politické unie. 

I v případě, že se podaří rychle dokončit bankovní unii zavedením čtvrtého pilíře, a 

tím mimo jiné nastolit rovnováhu mezi pravomocemi a odpovědností, problém značné 

diverzity v rámci celé EU bude stále přetrvávat. Tento problém se nezdá zcela 

nepřekonatelný, neboť z dlouhodobého hlediska diverzita zemí klesá, avšak určité 

časové období si snížení diverzity zajisté ještě vyžádá.  

Z těchto důvodů nepovažuji bankovní unii v současně prosazovaném modelu 

správným řešením, a jelikož zastávám názor, že efektivnost jednotlivých pilířů je 

závislá na realizaci bankovní unie jako celku, nemůžu konstatovat jinak, než že 

jednotný bankovní dohled také není vhodným řešením. Avšak zároveň dodávám, že 

jednotný bankovní dohled považuji z v textu uvedených důvodů za koncept s velkým 

potenciálem, avšak musí být doplněn všemi prvky bankovní unie a realizován v době, 

kdy bude v Evropě panovat vyšší homogennost. 

Probíhající proces realizace by měl představovat alespoň ponaučení do budoucna. 

Při vytváření velkých konceptů, kterým bankovní unie bezpochyby je, je třeba na 

počátku, ještě před započetím procesu realizace, dohodnout alespoň obecnou podstatu a 

základní obsahový rámec. Začínat proces názvem a neurčitým představením konceptu, a 

až poté začít teprve hledat shodu a zjišťovat, že ne všechny státy mají stejné představy, 

je zhoubné. Zavádění bankovní unie, které probíhá na základě politické průchodnosti 

jednotlivých součástí namísto ekonomicky vhodného postupu, je tím správným 

příkladem.  
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Seznam zkratek 

BRRD  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 
2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize 
úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice 
Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 
2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 
2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012 

CRD IV Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 
2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním 
dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně 
směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES 

CRR  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. 
června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a 
investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 

EBA  Evropský orgán pro bankovnictví 

ECB  Evropská centrální banka 

EIOPA  Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění 

ESFS  Evropský systém finančního dohledu 

ESMA  Evropský orgán pro cenné papíry a trhy 

ESRB  Evropský rada pro systémová rizika 

EU  Evropská unie 

FSB  Rada pro finanční stabilitu 

MMF  Mezinárodní měnový fond 

SDGS  Jednotný systém pojištění vkladů 

SRM  Jednotný rezoluční mechanismus 

SSM  Jednotný mechanismus dohledu 
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Abstrakt  

Cílem diplomové práce na téma Dohled v bankovnictví je vymezit podstatu bankovní 

regulace a dohledu, včetně zdůvodnění jejich existence a rozboru jejich cílů. Dalším 

úkolem práce je vysvětlit způsoby fungování základních součástí bankovní regulace a 

dohledu, se kterými se setkáváme v zemích s tržní ekonomikou. Práce současně 

poukazuje na odlišné pohledy, jakož i na určité nedostatky vybraných problematik a 

nastiňuje jejich možná řešení. V neposlední řadě je cílem kriticky zhodnotit vybrané 

argumenty pro a proti zavedení evropské konceptu jednotného bankovního dohledu, 

včetně posouzení vhodnosti realizace bankovní unie jako celku. Práce je rozdělena do 

tří základních částí. První část má teoretický charakter a zaměřuje se na stěžejní 

východiska bankovní regulace a dohledu s důrazem na jejich podstatu, důvody, cíle a 

možnosti jejich institucionálního uspořádání. Kapitola je doplněna pojednáním o 

vybraných nadnárodně působících orgánech regulace a dohledu. Druhá část se 

soustřeďuje na základní součásti systému bankovní regulace a dohledu, kterými jsou 

vstup do bankovnictví, základní pravidla činnosti bank, prověřování a vynucování 

dodržování základních pravidel činnosti bank, povinné pojištění vkladů a věřitel 

poslední instance. Třetí část představuje evropský koncept bankovní unie v čele s 

jednotným bankovním dohledem. Zaměřuje se na jednotlivé argumenty pro zavedení 

jednotného bankovního dohledu, které víceméně představují proklamované cíle 

bankovní unie. Dále následuje rozbor vybraných argumentů proti zavedení jednotného 

dohledu na celoevropské úrovni, které nejsou evropskými autoritami již tolik 

zmiňovány. V závěru jsou zhodnoceny jednotlivé součásti systému bankovní regulace a 

dohledu. Dále je zde obsažen autorův názor na zavádění konceptu jednotného 

bankovního dohledu za současných podmínek a doporučení k dalšímu postupu. 
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Abstract 

The aim of the thesis on Supervision in banking industry is to define the nature of 

banking regulation and banking supervision, including the rationale for their existence 

and the analysis of their goals. Another task of this work is to explain the ways of 

functioning of the basic components of banking regulation and supervision encountered 

in countries with market economies. The work also highlights the different perspectives, 

as well as some shortcomings of selected issues and outlines possible solutions. Finally, 

the aim of the thesis is to critically evaluate selected arguments for and against 

implementation of the European concept of the Single Supervisory Mechanism, 

including the assessment of the appropriateness of the Banking Union as a whole. The 

work is divided into three main parts. The first part is theoretical in nature and focuses 

on fundamental bases of banking regulation and supervision, with emphasis on their 

nature, reasons, objectives and possibilities of institutional arrangements. The chapter is 

supplemented with a discussion of selected regulatory and supervisory authorities which 

operate internationally. The second part deal with the basic components of the system of 

bank regulation and supervision which are entry into banking sector, basic rules of 

banking activities, supervision and enforcement of the basic rules of banking activities, 

mandatory deposit insurance scheme and lender of last resort. The third part introduces 

the European concept of the Banking Union headed by the Single Supervisory 

Mechanism. It focuses on the various arguments for establishing the Single Supervisory 

Mechanism which mainly represent the proclaimed objectives of the Banking Union. 

This is followed by an analysis of selected arguments against the introduction of unified 

supervision at European level which are not mentioned by the European authorities so 

much. In conclusion, there is an evaluation of the particular components of banking 

regulation and supervision which is followed by author's view on the introduction of the 

concept of the Single Supervisory Mechanism under the current conditions and author's 

recommendations for further action. 
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