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Státní vliv na peněžnictví v meziválečném Československu
Abstrakt:

Obsahem této práce je popis vývoje státního vlivu na meziválečné peněžnictví.
V období první republiky je patrný nárůst státních zásahů do oblasti peněžnictví, o jejichž
účinnosti můžeme v mnoha případech spekulovat. Stát významně regulacemi zasahoval do
obchodní činnosti bank, ať už se jednalo o zakládání nových ústavů, či revizi těch stávajících.
Největší změny a značné posílení státních zásahů přinesly bankovní zákony z let 1924, resp.
1932. Jejich hlavním cílem měla být stabilizace bankovního systému a snaha zabránit tak
případným dalším krizím. V tomto období došlo také k založení několika nových institucí,
které sloužily k regulačním opatřením peněžního sektoru. Jejich práce byla přerušena až
druhou světovou válkou.

Statek interventioiis in hanking svstem in Czechoslovakia during 1918-1938

Abstract:

This bachelor thesis tries to define the progress of states interventions in banking
systém in Czechoslovakia during 1918-1938. In this time period we could find a growth of
statě impact against commercial banking. The adoption of banking laws in 1924 and 1932
brought the biggest changes in statě interventions in banking systém. The statě intervened in
revision of banks, also in process of founding new banks. Control activities were delegated to
Professional institutions, which were founded in 1930s. These activities were discontinued by
second world war.

5

6

OBSAH
1.

ÚVOD

7

2.

VÝVOJ REGULACE V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU

9

2.1. V Ý V O J P Ř E D V Z N I K E M ČSR

9

2.2. V Ý V O J V LETECH 1918-1922

12

2.2.1.

Bankovní sektor v období po převratu

2.2.2.

Banky a stát

13

2.2.3.

Bankovní úřad ministerstva financí

13

2.2.4.

Nostrifikace

14

2.2.5.

Spořitelní zákony

18

2.3. VÝVOJ V LETECH 1923-1924
2.3.1.

20

Bankovní zákony 1924

21

2.4. VÝVOJ V LETECH 1925-1929

26

2.4.1.

Založení N B Č

26

2.4.2.

Stabilizace peněžních ústavů

27

2.4.3.

Konsolidace ústavů 1926-1927

27

2.4.4.

Likvidace peněžních ústavů zkrachovalých v roce 1924

28

2.5. VÝVOJ V D O B Ě V E L K É H O S P O D Á Ř S K É KRIZE
2.5.1.

Bankovní zákony z roku 1932

2.6. VÝVOJ V LETECH 1933-1937
2.6.1.
3.

4.

12

29
31
35

Činnost Poradního sboru a Ústředního smírčího orgánu

Z H O D N O C E N Í MÍRY R E G U L A C E A D O B O V É NÁZORY

35
40

3.1. S A N A Č N Í O P A T Ř E N Í

40

3.2. Z A H R A N I Č N Í O B C H O D A M Ě N O V Á POLITIKA

44

3.3. R E G U L A C E O D V Ě T V Í

45

3.4. INSITUCE B A N K O V N Í R E G U L A C E A D O H L E D U

47

3.5. V N I T Ř N Í O R G A N I Z A C E BANKY

48

ZÁVĚR

50

PRAMENY A LITERATURA

52

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

54

6

1. Ú V O D

V úvodu bych rád popsal, čím se v tělo práci hodlám zabývat. Hlavním tématem jc
státní vliv na meziválečné peněžnictví, jeho regulace, především pak reakce vlády a
příslušná

opatření

na

hospodářské

krize, které více či méně zasáhly

československé

bankovnictví, resp. peněžnictví jako celek. Téma, kterým se v této práci zabývám, j e dosti
rozsáhlé a postihuje výrazně širší oblast, než si kladu za cíl zpracovat. Některé kapitoly, které
se více či méně dotýkají této práce, by zasloužily zcela jistě větší pozornost a zcela jistě by o
nich m o h l a být vedena samostatná práce. Proto určité události pouze letmo zmíním, neboť mi
přijde nutné alespoň částečně na ně v kontextu upozornit, avšak nebudu j e

rozebírat

dopodrobna.

V první části jsem se rozhodl strukturovat text jako stručný průřez peněžnictvím
v jednotlivých etapách vývoje v meziválečném období a pokusím se zachytit nejdůležitější
události, které měly na vývoj státní regulace peněžnictví největší vliv. Budu se podrobněji
zabývat bankovními zákony z let 1924, resp. 1932, avšak j e nutné alespoň okrajově popsat
okolnosti, které jejich vydání předcházely. Zmíním se tak stručně o vývoji bank za Rakousko
Uherska, o nostrifikaci bank po vzniku Československa, o Bankovním úřadu ministerstva
financí a následně o vzniku Národní banky Československé.
V druhé části se pokusím shrnout, do jaké míry byla regulační opatření úspěšná a
pokusím se poukázat na jiné možné alternativy, kterými mohly být hospodářské,

resp.

bankovní krize dané doby řešeny.

Je nutné si uvědomit, jak velkou oblast zahrnuje pojem peněžnictví. Tento odborný
pojem zmizel z naší literatury až v roce 1990, ve sledované době se jednalo o akciové
obchodní banky, zemské banky, spořitelny, pojišťovny, záložny, úvěrní družstva, okresní
hospodářské záložny, banky fungující j a k o společnosti s ručením omezením a některé další
peněžní podniky, zejména veřejné obchodní společnosti, např. Petchků. Jako hlavní cíl se
hodlám zabývat regulací akciových bank, neboť právě ony byly hospodářskými

krizemi

postiženy z peněžních ústavů nejvíce a regulace se tak týkala hlavně jich. V mnoha oblastech
však regulace v podobě bankovních zákonů a vládních nařízení postihovala i další ústavy,
především spořitelny a okresní hospodářské záložny, a tak se v těchto případech budu zabývat
i regulací těchto ústavů.

7

Přestože v názvu práce j e státní vliv na území Československa, budu se především
věnovat regulacím na území dnešní České republiky, neboť peněžnictví na území Slovenska a
především Podkarpatské Rusi bylo dosti specifické a zasloužilo by samostatnou práci.

C o se týče období, již z názvu je pochopitelné, že se budu zabývat obdobím v letech
1918

1939. Pro pochopení a lepší uvedeni do tématu však okrajově zmíním vývoj před

první světovou válkou a za války, neboť vývoj za Rakousko-Uherska a vývoj během války
měly velký vliv na peněžní soustavu jako takovou.
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2. V Ý V O J R E G U L A C E V M E Z I V Á L E Č N É M Č E S K O S L O V E N S K U

2.1. V Ý V O J P Ř E D V Z N I K E M ČSR

V Rakousku se první moderní finančníci objevují v 18. století, pracují většinou pro
potřeby dvora a zahraničního obchodu. V tradičních obchodních centrech vznikaly bankovní
závody, které sloužily úzkému okruhu měšťanstva a šlechty. Bankéři, kteří povstali ze
stejných

společenských

vrstev,

rozpůjčovávali

své

vlastní

jmění.

Pozvolný

rozvoj

průmyslového a obchodního podnikání a s n í m související rostoucí kapitálová potřeba si
vyžádala koncentraci těchto závodů. Od padesátých let 19. století byly ve Vídni zakládány
akciové obchodní banky, některé otevřely filiálku i v Praze. V šedesátých letech vznikly
v Praze, Brně a v některých dalších větších městech první samostatné ústavy.

V roce 1871 byly otevřena v Praze burza. Během následujících dvou let bylo založeno
14 akciových bank, na které však zakladatelé pohlíželi spíš jako na prostředek účasti na
výnosném zakladatelském obchodu a spekulacích s cennými papíry. Banky po obdrženi
koncese splácejí pouze část vydaných akcií a v z á p ě t í j e umístí na burze. Hlavním oborem
jejich podnikání j e upisování akcií nových podniků. Díky této výdělečné činnosti vyplácejí
vysoké dividendy a cena jejich akcií šplhá do závratné výše. Tato riskantní krátkozraká
politika přispívala k labilitě bank, banky nevytvářely (kromě zákonných dotací) vlastní
rezervní fondy k posílení finančního základu.

B ě h e m následujících 25 let nevznikla žádná nová samostatná banka, pouze čtyři
vídeňské bankovní ústavy tu zřídily své filiálky. Na přelomu století nalezneme čtyři české
banky, Živnobanku (1869), dále Záložní a úvěrní ústav v Hradci Králové (1868) a Pražskou
úvěrní

banku.

Novější Česká průmyslová (1898) byla založena na podporu

vydávání

průmyslových obligací.

V posledním desetiletí 19. století nastal v Rakousko-Uhersku hospodářský rozmach.
Obchodní

banky si uvědomovaly výhodnost

průmyslové

podnikání.

Nových

pozic

investic a začaly tak jevit větší zájem o

dosahovaly

především

výrazným

m o h u t n ě n í m a rozšiřováním své obchodní činnosti právě do průmyslu.
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kapitálovým

Po krizi na počátku 20.století můžeme pozorovat prudký rozvoj českého bankovnictví.
Do války vzniklo několik akciových bank. Spořitelny si podle vídeňského vzoru vytvořily
Ústřední banku českých spořitelen.

Banky vznikaly v očekávání

rychlého proniknutí do světa velkých Financi. Trh

výnosného úvěrování velkých podniku byl však obsazen staršími ústavy a nové banky tak
musely vzít zavděk podniky menších rozměru. Snažily se tedy o zakládání nových podniků,
nebo alespoň o zakcionování stávajících. Obrovská bankovní expanze podporována nadšením
vlastenecké veřejnosti, jež ochotně ukládala své úspory a investovala do bankovních akcií,
vyústila dokonce ve vývoz kapitálu. Těsně před válkou

se projevil přílišný entuziasmus a

nastalá reakce projevila labilitu některých bank. Do největších potíží se dostaly banka
B o h e m i a a Záložní a úvěrní ústav, který musel v roce 1914 přes vyhlášení moratoria na
vklady vyhlásit úpadek.

Státní hospodářská politika nově vzniklé Československé republiky navazovala na
hospodářskou politiku Rakouska-Uherska. Sféra působení se však značně rozšířila. V 19. a
20. století nereguloval ekonomický vývoj jen trh a další objektivní faktory, ale důležitým
subjektivním

činitelem

byla

hospodářská

politika

státu,

podnikatelských

odborných

organizací a institucí. Od přelomu 19. a 20. století státní zásahy do hospodářství výrazně
zesílily a propojovaly se s činností podnikatelských organizací, bank a kartelů. 1

Ničivá válka v l e t e c h
politiky.

Ekonomika

1914-1918 přetrhala dlouhodobé mírové trendy hospodářské

dostala

podobu

státně

regulovaného

hospodářství

ve

zvláštních

válečných podmínkách. V letech 1914 a 1915 bylo postupně zavedeno státem řízené válečné
hospodářství. Německo-rakouský kapitál se snažil využít válečného hospodářství k upevnění
svých pozic. Češi tak byli zbaveni svého i tak malého vlivu na státní hospodářství, ale nebyli
však nijak hospodářsky oslabeni.

Po

dosažení

politické

samostatnosti

Československa

bylo

základním

úkolem

hospodářské politiky dosáhnout adekvátních změn v oblasti hospodářské, především vytvořit
novou

československou

ekonomiku,

samostatnou

a podle tehdejších představ

zároveň

j e d n o t n o u . To byl úkol objektivně neobyčejně obtížný, neboť se rozbíjely staleté ekonomické

1

Převzato z Státní hospodářská politika v ekonomickém vývoji první ČSR, Vlastislav Lacina, Lubomír Slezák,

Praha 1994, str. 9
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svazky a spojovaly do nového státního celku dvě odlišně se rozvíjející oblasti: české z e m ě a
Slovensko s Podkarpatskou Rusí. Zároveň musela však státní hospodářská politika sehrát
významnou úlohu i při obnově dlouhou válkou rozvráceného hospodářství."

2

Převzato z Hospodářská politika české buržoazie a vznik Československé republiky, Vlastislav Lacina, 1984,

str. 672
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2.2. VÝVOJ V L E T E C H 1918-1922

K rozsáhlejším státním zásahům docházelo v prvních třech až Čtyřech letech
existence republiky. Tehdy dosáhla hospodářská politika takového významu, j a k ý neměla
nikdy předtím ani potom v letech velké hospodářské krize v první polovině třicátých let.
Klíčová

role v prvním

pětiletí

republiky připadala

měnové

politice.

Vytvoření

samostatné měny připravilo základnu pro hospodářské osamostatnění nového státu. Zastavení
prudké inflace bylo důležitým předpokladem nejen úspěšné poválečné rekonstrukce, ale i
dalšího

hospodářského

růstu.

Konečně

působila

měnová

politika

na

vývoj

celé

československé ekonomiky, na zahraniční obchod, průmysl, zemědělství, peněžnictví i na
další národohospodářská odvětví.' 1

Před tím než se podrobněji zaměříme na státní intervenci do bankovního sektoru
v tomto období, tj. především na nostrifikaci a spořitelní zákony, je nutné alespoň stručně
nastínit stav bankovního sektoru po vzniku republiky.

2.2.1 Bankovní sektor v období no převratu

Změny, které se udály v bankovním sektoru, byly převážně organizačního charakteru.
Principy, které vycházely z dob Rakousko-Uherské monarchie, doznaly pouze menších
modifikací, avšak bylo potřeba, odpoutat banky od bankovního centra monarchie Vídně.
Bezprostředně po převratu měly na naše hospodářství stále velký vliv vídeňské banky, jako
Credit-Anstalt fůr Handel und Gewerbe, Wiener Bankveiren aj. Tylo velkobanky m ě l y na
našem území svoje filiálky a expozitury. Po převratu se snažily uchovat svoje pozice, ale
narazily na odpor představitelů

československého státu. Během nostrifikace (viz

další

kapitola) o svoje pobočky přišly.

Co se týče zakládání nových ústavů, nastal po vzniku Československa nevídaný
nárůst. Bylo to způsobeno především optimistickými odhady, podle kterých měla hospodářská
konjunktura trvat několik let. Došlo tak k takovému rozvoji, který se již nikdy neopakoval.

' Převzato z Státní hospodářská politika v ekonomickém vývoji první ČSR, Vlastislav Lacina, Lubomír Slezák,
Praha 1994, str. 15
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Některé žádosti o povolení k bankovnímu podnikání muselo být zamítnuto. Pozdější vývoj
však ukázal, že i tak bylo nově založených ústavů příliš. V roce 1919 byly založeny čtyři,
v roce 1920 sedm, v roce 1921 čtyři a v roce 1922 tři nové akciové banky. Počet bank tak od
konce roku 1918 vzrostl na 38.

Průmysl o obchod procházely poválečnou konjunkturou a

díky kapitálové potřebě se dostávaly do silné závislosti na bankách. Rozmach byl zastaven až
krizí na počátku dvacátých let (viz další kapitoly).

2.2.2 Banky a stát

Po vzniku republiky byla činnost obchodních bank pod dohledem ministerstva financí,
konkrétně II. odboru, který měl na starost měnu a peněžnictví. Každé bance byl přidělen
komisař, který se účastnil valných hromad, sledoval činnost banky a prováděl tak kontrolu
hospodaření daného ústavu. Banky byly nuceny každý čtvrtrok zveřejňovat podrobnou bilanci
j e j í h o hospodaření. Zpřísněný dohled a velké změny v systému regulace

bankovnictví

přinesly až bankovní zákony v roce 1924.

Velice významným prvkem ve vztahu banky-stát bylo tzv. Konsorcium b a n k pro
úvěrové operace státní, založené v listopadu 1919. Jeho hlavním úkolem bylo zajišťovat
organizačně, technicky a především finančně všechny důležité transakce ve prospěch státu.
Povinností

bank sdružených v tomto orgánu bylo poskytovat státu krátkodobé půjčky,

agitovat a vlastními peněžními zdroji se podílet na vypisování celostátních veřejných půjček,
asistovat

při

zahraničních

úvěrových

operacích

ve

prospěch

ČSR

a

garantovat

je

cizozemským věřitelům. Výkonným orgánem konsorcia se stal tříčlenný užší výbor v čele
s Živnobankou, Českou bankou Union a Agrární bankou. Konsorciální banky se na úvěrových
operacích státu podílely kvótami podle předem stanoveného klíče, jenž byl sestaven na
základě

vzájemného poměru vlastních zdrojů (akciového kapitálu a rezervního

fondu)

jednotlivých ústavů k celkové s u m ě akciového kapitálu a rezervních fondů zúčastněných
československých bankovních institucí.

2.2.3 Bankovní úřad ministerstva financí

Na počátku roku 1919 byly připraveny podklady pro ustanovení Bankovního úřadu
ministerstva financí, který byl založen 12. května 1919 zákonem č. 246 Sb. z. a n. a jehož
hlavním úkolem bylo chránit naši měnu. V tu dobu ještě vlastní centrální banka neexistovala,
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pouze bylo uvedeno v j e d n o m nařízení, že se tak v budoucnu stane. (Na podzim roku 1918
byl přijat zákon č. 49 Sb. z. a n., díky němuž mohla Zemská banka zastupovat v určitých
segmentech cedulovou banku. Toto právo jí ovšem bylo jen zapůjčeno a nikdy ani nebylo
využito.)
Bankovní únid pro svůj úkol vyrovnávat platební bilanci přibral k diskontní politice i
devizovou

politiku. Ta nebyla ze začátku působení nijak silně dodržována, což

bylo

způsobeno taktem, že tu neexistovaly zvláštní základní fondy, které by mohl úřad využít.
Ten ale tyto fondy brzo vytvořil a od roku 1923 pak končí rozkolísanost kurzu koruny. Po
válce klesal i vliv diskontní politiky, která sloužila čím dál víc jen jako podpora devizové
politiky. To bylo dáno její nepružností a neúčinností.

Bankovní úřad byl rovněž vrcholným orgánem bezhotovostního zúčtování plateb mezi
clearingovými bankami v rámci odúčtovacích sdružení. Československé obchodní

banky

musely mít v Bankovním úřadu povinně své žirové účty a udržovat na nich minimální vklad,
případně i další přebytky hotovosti."

Z pohledu regulace byla důležitou aktivitou Bankovního úřadu j e h o organizační a
finanční

pomoc bankovním ústavům, které se staly obětí deflační krize a svých vlastních

podnikatelských chyb. V l e t e c h 1923-1926 společně se Zemskou bankou a Živnostenskou
bankou sanoval Českou banku. Na sanaci bank nahlížel Bankovní úřad ve dvacátých letech
výhradně z celostátního národohospodářského hlediska, neboť sledoval obnovení

důvěry

v československý úvěrový systém a jeho ozdravení bez ohledu na národní příslušnost toho
kterého ústavu. 6 (o sanaci a nákladech na ni podrobněji v kapitole o bankovních zákonech
z roku 1924)

2.2.4 Nostrifikace

Vedle měnové politiky byly důležitou součástí hospodářské politiky i dvě významné
akce, které uzákonil parlament v roce 1919, ale probíhaly prakticky po celá dvacátá léta. Šlo o
nostrifikaci a pozemkovou reformu. Nostrifikace musela respektovat mírové smlouvy a
proto
4

k vydání

nostrifikačního zákona

mohlo dojít až po podepsání

mírové

smlouvy

Převzato z Regulace a samoregulace peněžnictví v habsburské monarchii a meziválečné ČSR, Jan Kárník,

Diplomová práce 2002
s
Převzato z Dějiny bankovnictví v českých zemích, Bankovní institut a.s., Praha 1999, str. 268
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s R a k o u s k e m v září 1919. Nostrifikační zákon dával příslušným ministrům zmocnění vyzvat
podniky, které v ČSR vyráběly nebo provozovaly obchod či dopravu a měly sídlo m i m o ni,
aby j e přenesly na území republiky. Zmocnění se týkalo pouze akciových společností a
společností s ručením omezeným, ne soukromých podniků. Provádění nostrifikace řídila
nostrifikační komise při ministerstvu obchodu a průmyslu.

Nostrifikace
dne 15.července
místních

cizozemských

a výrobních

podniků

1919, č.417 Sh. z. a n., o vstupu Československého

drah garantovaných

o podnicích,

dopravních

státem,

které mají sídlo mimo

a ze dne 11.prosince
území státu

spočívá

na zákonech

státu v záruční poměr

1919, č. 12 Sh. z. a n., z roku

Československého*

ze
u

1920

Aby nostrifikace měla

hladký průběh a nepoškodila dopravu a výrobu, uzavřela československá vláda mezistátní
úmluvy s Rakouskem a Maďarskem, kterými vlády přiznaly mnoha podnikům velké daňové a
poplatkové úlevy. Při provádění nostrifikačních zákonů podporovala státní správa snahy
nostri Ukovaných podniků dostati

se do styku především s československým

kapitálem.

Vzhledem k tomu, že podnikatelský kapitál v Československu byl reprezentován především
akciovými bankami, lze pozorovat, že velké množství průmyslových podniků vstoupilo clo
sféry bank domácích. Význam nostrifikace podniků vychází nejlépe z jejího rozsahu. Celkem
bylo nostrifikováno přes 230 podniků se základním kapitálem 1 948 363 000 Kč.

Nostrifikace zdejších filiálek cizozemských bank byla několik let po převratu velmi
diskutovanou

otázkou. Názory na to, jak případnou nostrifikační akci řešit, se

velmi

rozcházely. Jinak na věc pohlíželi odborníci z kruhů bankovních českých i německých, jinak
neutrální národohospodáři, kteří sledovali především úspěch hospodářství j a k o celku.

Filiálky cizozemských bank byly původně založeny pro lepší obsluhu a kontrolu
tuzemských

průmyslových

podniků.

Mezi jejich

klienty

zůstávali

především

němečtí

průmysloví obchodníci. Velká část podniků se díky konci války přeorientovávala na j i n ý druh
výroby a potřebovala

tak získat kapitál. To společně s m ě n o v o u

reformou a

okolnostmi mělo za následek fakt, že filiálky cizozemských bank neměly dostatek

6

dalšími
volných

Převzalo z Dějiny bankovnictví v českých zemích, Bankovní institut a.s., Praha 1999, str. 269
Převzato z Státní hospodářská politika v ekonomickém vývoji první ČSR, Vlastislav Lacina, Lubomír Slezák,

Praha 1994, str. 23
K

citace z Almanach československého peněžnictví v prvním desetiletí Československé republiky, redigoval

Antonín Pimper, 1928, str. 103
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prostředku a mohly svůj obchodní provoz držet jen za pomoci domácích bank. Tyto poměry
byly pro nostrifikaci cizozemských

bank velice příznivé a pohnuly Oesterreichische Kredit-

Anstalt f u e í Mandel und Gewerbe, že ještě před výsledky mírové konference a před nařízením
vlády o nostrifikaci předala v roce 1919 své filiálky České eskomptní bance, která přenechala
velkou položku svých akcií Živnostenské bance včetně účasti na obchodech získaných od
Creditanstaltu.

Nostrifikační akce byla z největší části připravena a provedena v l e t e c h 1921-1922.
V těchto letech však měly domácí banky málo volných prostředků, neboť většinu z nich
odčerpávala poválečná konjunktura a zčásti úvěrové potřeby státu. Někteří národohospodáři
kritizovali zvolené období a argumentovali, že nostrifikační akce měla být provedena hned po
válce. M ů ž e m e snad jen namítnout, že před ratifikací mírových smluv s Rakouskem a
M a ď a r s k e m to bylo dosti obtížné a že nostrifikační jednání zabralo dost času. Způsob
nostrifikace filiálek cizozemských bank nebyl u všech ústavů stejný. Z nostrifikační akce se
vymkly

filiálky

Anglo-rakouské

banky,

jejichž

majetek

přešel

v majetek

Anglo-

československé banky, jejíž zřízení bylo upraveno zvláštní mezistátní úmluvou.

Další poměrně specifický způsob nastal u nostrifikace filiálek vídeňské Sporobanky.
Zvláštnost spočívala ve faktu, že ústav měl kořeny v Čechách a jeho závazky z emise
vlastních bankovních dluhopisů se opíraly z velké části o zemské pohledávky. Veřejný z á j e m
se tak upíral nikoliv k likvidaci tuzemských filiálek Sporobanky, nýbrž především k úpravě
velikých závazků vůči československým věřitelům. Nostrifikace
bez ohledu
vládního

na stanovisko

nařízení

kladeno.''

rakouské

ze dne li.září

vlády. Řešení se opíralo

tak byla řešena

o ustanovení

paragrafu

1920, č. 532 Sb. z. a n„ a splnilo očekávání,

samostatné
10 a 11

které v ně bylo

S nostrifikací vídeňské Sporobanky byla spojena též nostrifikace filiálek vídeňské

Oster. Industrie und Handelsbank, které byly rovněž předány nově utvořené Centralbank der
deutschen Sparkassen in der Czechoslovakischen Republik.

Některé filiálky nebyly připuštěny k nostrifikaci a byla nařízena jejich likvidace,
pokud

už samy dobrovolně likvidaci nenahlásily. Jednalo

Allgemeine

Depositenbank

a Internationale

Handelsbank

se o fdiálky

těchto

ve Vídni, Směnárenská

ústavů:
akc.spol.

" Převzato z Almanach československého peněžnictví v prvním desetiletí Československé republiky, redigoval
Antonín Pimper, 1928, str. 105
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Merkur

v Budapešti.

Szombatejská

diecesni

spořitelna,

Banka Hungaria

Spořitelna

v Novém Městě nad Šiatorem.10

na jaře roku
uzenu.

1922.

v Budapešti.

Vlády samy převzaly

spořitelna

v Szombately.

Zemská průmyslová
Likvidace

banka, akc.spol.

Rakouskouherské

aktiva a pasiva

Marmarošská
v Budapešti

banky bylo

dřívějších filiálek

a

skončena

banky na

svém

• 11

Takto zbývaly z cizozemských bank, jež po vzniku Československa
obchod,

pouze

tyto

ústavy:

Allgemeine

Verkehrsbank

s9

provozovaly

pobočkami,

Bank

&

Wechselstuben-Aktien-Gesellschaft Merkur ve Vídni s 13 pobočkami, Osterr. Landersbank
s 13 pobočkami, Wiener Bank-Verein se 16 pobočkami. Uherská všeobecná úvěrní banka
v Budapešti se 2 pobočkami a Uherská eskomptní a směnárenská banka v Budapešti se 2
pobočkami. 1 2 Nostrifikace výše zmíněných ústavů byla provedena buď způsobem, že filiálky
dotyčných ústavů byly přeneseny .jako celek na některou domácí banku, anebo vneseny jako
přínos do nově utvářejících se bank za účasti československého kapitálu. Do stávajících bank
vplynuly

filiálky Allgemeine Verkehrsbank

ve Vídni

a

filiálky

Uherské eskomptní

a

směnárenské banky v Budapešti.

Filiálky Uherské eskomptní a směnárenské banky v Budapešti byly přeneseny na
Eskomptnou a hospodářskou banku v Bratislavě, která současně přešla ve sféru Tatrabanky.
Česká komerční banka s původním akciovým kapitálem 50 milionů Kč převzala filiálky
vídeňské Merkurbanky. Všeobecná bankovní jednota byla založena v roce 1922 k převzetí
filiálek Vídeňské bankovní jednoty. Za

účelem

převzetí

čsl.

Filiálek

Banky

pro

země

rakouské ve Vídni byla založena za účasti českého kapitálu Banka pro obchod a průmysl.

Způsob nostrifikace Vídeňské bankovní jednoty a Banky pro země rakouské se státu
zamlouval, neboť složení nově vzniklých ústavů dávalo záruky loajálnosti nově vzniklému
státu. 1 3

10

Nostrifikace podpořila

přirozený přesun hospodářské aktivity z centra

bývalé

Převzato z Almanach československého peněžnictví v prvním desetiletí Československé republiky, redigoval

Antonín Pimper, 1928, str. 105
11

Převzato z Obzor národohospodářský, red. Dr. Josef Gruber, ročník 1922, str. 36

i:

Převzato z Almanach československého peněžnictví v prvním desetiletí Československé republiky, redigoval

Antonín Pímper, 1928, str. 106
" tamtéž, str. 107
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monarchie do center nového státu, především do Prahy. Výrazně tak urychlila hospodářské
osamostatnění Československé republiky.

2.2.5 Spořitelní zákony

Oblast, kde stát považoval za nutné provést určité „reformy", byly spořitelny a
záložny. Československá republika převzala z Rakousko-Uherska na svém území dvojí typ
ústavů, nazývaných spořitelna. V Čechách, na Moravě a ve Slezsku to byly spořitelny zřízené
na podkladě tzv. spořitelního regulativu z roku 1844, který obsahoval zákonná pravidla a
upravoval správu a dozor nad nimi. Na území
spořitelnami

Slovenska

to byly peněžní

v pravém slova smyslu nebyly, neboť to byly akciové společnosti

jako každý jiný druh akciové společnosti

ústavy,

stejně

které

výdělečné

.'4

První snahou tedy bylo sjednotit zákonodárství o spořitelnách na celém

území

Československa. Stalo se tak novým spořitelním zákonem ze dne 14.dubna 1920 č. 302 Sb. z.
a n. N o v ý zákon do jisté míry vycházel ze starého spořitelního regulativu. Po stránce
organizační zavedl nový zákon již výlučně spořitelny zaručené územními samosprávnými
svazky a nařídil likvidaci všech spořitelen, pokud nebyly zaručeny obcemi a okresy. Nový
zákon vstoupil v platnost dnem vyhlášení, tj. 6.května 1920 a do jednoho roku od vyhlášení
musely všechny ústavy na Slovensku, které se doposud nazývaly spořitelny změnit svůj
název.

Správa spořitelen byla vložena do rukou výboru, který byl zvolen podle zásad
p o m ě r n é h o zastoupení, aby tím byla zaručena všem vrstvám obyvatelstva účast na správě
spořitelen.

Stanovy vzorcové, které byly vydány na podkladě shora uvedeného zákona

ministerstvem vnitra v roce 1922 (výnos ministerstva vnitra z 1.června 1922 č.12.584/1922),
rozšířily aktivní obchody o poskytování přímých směnečných zápůjček, pokud si spořitelny
vymohly zvláštního povolení státního úřadu dozorčího 1 '. Jinak mohly spořitelny poskytovat
zápůjčky na statky nemovité, veřejným korporacím, na zástavu cenných papírů a na směnky
v b ě ž n é m účtu.

14

Převzato z Almanach československého peněžnictví v prvním desetiletí Československé republiky, redigoval
Antonín Pimper, 1928, str. 166
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Důležitým novým ustanovením byl předpis zákona, že všechny spořitelny musely být
sloučeny ve svazech. Vládním nařízením ze dne 27. července 1920 byl zřízen pro všechny
spořitelny Svaz československých spořitelen a byla vydána pravidla o j e h o organizaci a
působnosti.

Vydání spořitelního zákona a vzorcových stanov byl dán podklad pro zdárný vývoj
spořitelen na území našeho státu. Situace po válce však nebyla příliš utěšenou, neboť většina
spořitelen utrpěla válkou citelné ztráty. K úplnému krytí všech ztrát došlo během prvních 10
let samostatného Československa.

Od roku 1919 se hovoří o období rozmachu českého peněžnictví, jehož hlavním
znakem bylo zvyšování akciového kapitálu. Období j e charakterizováno vznikem m n o h a
nových peněžních ústavů. Problémem těchto nových bank však byl fakt, že tyto nově vzniklé
banky téměř postrádaly rezervní fond, což se postupem času ukázalo jako jedna z hlavních
příčin krize na počátku dvacátých let.

15

Převzato z. Almanach československého peněžnictví v prvním desetiletí Československé republiky, redigoval

Antonín Pimper, 1928, str. 167
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2.3. VÝVOJ V LETECH 1923-1924

Období rozmachu končí rokem 1922. V tomto roce začala krize bankovního sektoru.
Mezi hlavní příčiny, které způsobily krizi, můžeme počítat deflační politiku a strukturu
b a n k o v n í h o sektoru. Krize byla přenesena nepřímo přes průmysl, který začal mít problémy se
splácením úvěrů. Rozdrobenost bankovního sektoru pak jen přispěla ke zhoršení situace
některých ústavu. Krize se tak týkala hlavně malých a středních bank, které se dostaly díky
ú p a d k ů m klientů převážně z průmyslové výroby až na pokraj krachu. Některé z velkých bank
naopak dokázaly na krizi vytěžit, neboť se některé podniky, které měly problémy se
splácením úvěrů, dostávaly do stále větší závislosti na bankách a stávaly se součástí jejich
koncernů. Krach a problémy se týkaly povětšinou nově založených bank, neboť na ně zbývaly
riskantnější investice a úvěry. Zisky, které banky snadno získávaly po válce díky poválečné
konjunktuře, brzo skončily a banky tak musely přeorientovat svoje zájmy na j i n á odvětví,
která j i ž nebyla tak perspektivní a zisková.

Za počátek krize se dá počítat pád Moravsko-slezské banky. Tím se dostaly v pohyb i
vklady jiných bank. To sklátilo banku Bohemii a Pozemkovou banku a otřáslo i s dalšími
ústavy. Některé z nich se udržely jen díky úvěrové pomoci hlavně ze strany Bankovního
úřadu a Z e m s k é banky. V roce 1923 vláda ještě nechala vzniklé situaci volný spád a až na
silný nátlak ze strany bank, veřejnosti i mnohých odborníků se rozhodla situaci řešit. Nutno
podotknout, se objevovaly hlasy některých národohospodářů, aby vláda nikterak silně do
vzniklé situace nezasahovala a když už, tak v rozhodně menší míře, něž. j a k tomu nakonec
učinila. Mezi širší veřejností se však začala rozšiřovat panika a strach z krachu dalších bank.
Stále více národohospodářů se začalo přiklánět ke státní intervenci do peněžnictví jako celku,
když chápali obavy veřejnosti. Začali se množit výzvy a články, které se objevovaly v tisku i
odborných periodikách té doby, a přispěli tak k již tak silnému tlaku veřejnosti na vládu.

Rozsah bankovní krize a strach veřejnosti po pádu tří známých bank nakonec nenechal
vládu lhostejnou. Stát byl mimo jiné ovlivněn řešeními podobných krizí, které postihly i jiné
země. Bylo (o například
miliard

našich

v Itálii v případě

Dánsko,

korun, podobně
Banca

které k sanaci svého bankovnictví
Švédsko.

di sconto,

Dále například

ve Francii

v případě

20

obětovalo

stát intervenoval
indočínské

obnos asi dvou
v bankovní

buňky a můžeme

krizi
uvést i

Rakousko-Uhersko,

které na nátlak tisku a veřejnosti

tehdv veliký obnos 80 milionu

věnovalo ke zmírnění krize v roce

1873

zlu'

Vláda lak vytvořila z podnětu ministerstva financí komitét v čele s ministrem vnitra,
j e h o ž dalšími členy byli ministři financí, spravedlnosti, sociální péče a pro zásobováni lidu.
Dále se účastnily jednání vrchní ředitel BÚMF, ředitelé Zemské banky v Praze a Mčštské
spořitelny pražské a přednosta bankovního oddělení ministerstva financí.

2.3.1 Bankovní zákony 1924

Nakonec tak tato bankovní rada po poměrně dlouhých projednáváních inicovala v roce
1924 přijetí bankovních zákonů, kterými se upravovaly pravomoci i povinnosti téměř všech
peněžních ústavů i neúvěrních družstev.

Celkem

se jednalo

o 8 zákonů,

které měly za úkol odstranit

právní

mezery

v peněžnictví a ulehčit peněžním ústavům od potíží vzniklých z mimořádných poměrů doby
meziválečné a poválečné. Pět zákonů bylo na ochranu vkladatelů, další dva se týkaly m ě n o v é
rozluky a poslední zmírňoval některé následky tvrdé měnové politiky v té době.

Zákon, který byl velice důležitý z hlediska regulace bankovnictví, byl Zákon o
vkladních knížkách, akciových bankách a o revizi bankovních ústavů ze dne 10.října 1924 č.
239 Sb. z. a n. Týkal se ochrany věřitelů a jeho těžiště bylo položeno v ustanoveních, která se
týkala odpovědnosti správní rady, ředitelství a všech zaměstnanců peněžních ústavů.

Důležitou proměnou se tak stal jednací řád banky, na jehož dodržování dohlížela
dozorčí rada, vnitřní úřední kontrola banky a vnější kontrola, kterou prováděly revizoři
zvláštního revizního ústavu, který byl zřízen bankovními ústavy. Největší míra odpovědnosti
byla položena na vnitřní úřední kontrolu, protože její členové působili přímo v chodu banky.

Dalším záměrem tohoto zákona bylo přímo upravit konkurenci mezi jednotlivými
bankovními ústavy. Tato úloha byla položena na bankovní organizace, které měly zamezit
nabízení nepřiměřeně vysoké úrokové míry. To bylo v minulosti využíváno hlavně na

16

Převzato z Obzor národohospodářský, red. Dr. Josef Gruber, ročník 1923, str. 175
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podniky, které měly problémy a snažily se rychle sehnat finanční prostředky, ale nakonec se
tím dostaly do ještě větších problému.

Vnější kontrola byla autonomní od bankovních ústavů a od státu, protože revizní
svazy nebyly zřizovány státem, ale samotnými bankami, které však neměly možnost ze
zákona ovlivnit práci revizních úředníků.

Velice důležité
fond

ke zmírněni

neúvěmí

byly zákony

č.237 a č.238 Sh. z. a n.. kterými byly zřízeny

ztrát z poválečných

družstva,

a

Všeobecný

poměrů,
fond

na němž se účastnily

peněžních

ústavů

všechny peněžní

v republice

Zvláštní
ústavy i

Československé

Zvláštní fond byl utvořen na základě zákona č.237/1924 ve výši 1 640 000 000 nom. 4%
zúročitelných a ve 40 letech umořitelných dluhopisů, k jejichž fundaci sloužil pravidelný
příspěvek státu v maximální výši 50 mil. Kč ročně a příspěvky peněžních ústavů, které byly
v y m ě ř o v a n é na podkladě bilančních výsledku. 1 8 Všeobecný fond se skládal ze 3 skupin
(spořitelní, záloženské, bankovní) a byl ve svém celku i ve svých skupinách spravován
autonomně, zatímco při správě Zvláštního fondu byla zúčastněna i státní správa. Fond
spravovalo 17členné kuratorium, j m e n o v a n é vládou, účetní, pokladní a kancelářskou službu
obstarávala Zemská banka v Praze. 1 '

Zvláštní

fond k úhradě poválečných ztrát byl určen k úhradě ztrát

způsobených

poklesem cen zboží nebo hodnoty investic a k úhradě ztrát pohledávek. Ústavy, které se
d o m á h a l y z něho podpory, musely do 6 měsíců od vyhlášení zákona (do 7.května 1925)
zažádat o podporu k úhradě svých ztrát. Kuratorium pak mělo vyšetřit ztráty a vypracovat
plán, podle něhož měl fond k napravení ztrát přispěti. Podpory se poskytovaly v podobě
fondových dluhopisů, v případě veřejného zájmu se část podpory vyplácela v hotovosti.
Konečná úprava a konečné rozhodnutí o poskytnutí náhrady a její velikosti měla na starosti
vláda. Fond
povinnosti

r

měl být zařízení

přechodné,

které

zanikne

ústavů státu a dnem, kdy veškeré dluhopisy fondem

současné

skončeni

vydané budou

příspěvkové
splacený.

Převzato z Almanach československého peněžnictví v prvním desetiletí Československé republiky, redigoval

Antonín Pimper, 1928, str. 118
ls

Převzato z Almanach československého peněžnictví v prvním desetiletí Československé republiky, redigoval

Antonín Pimper, 1928, str. 118
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Převzato z Obzor národohospodářský, red. Dr. Josef Gruber a František Hodáč, ročník 1925, str. 128
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Další z á k o n y č . 2 3 9 a 241 Sb. z. a n. z roku 1924 měly preventivními opatřeními
zvětšit

bezpečnost

vkladu

a úschov.

Pro akciové b a n k y měl

největší význam

zákon

č . 2 3 9 / 1 9 2 4 . T í m t o z á k o n e m se velice ztížila možnost zakládání nových bank, stejně tak činil
n e s n a d n ý m zřízení n o v ý c h filiálek. Byly vyloučeny některé obchody, které byly s p o j e n y
s v e l k ý m i riziky pro banky, byla zvýšena majetkoprávní i trestní zodpovědnost vedoucích
orgánu b a n k . Dále ministerstvo financi pomocí tohoto zákonu upravovalo organizační řády
p ř e d s t a v e n s t v e c h , dozorčích rad a kontrolních oddělení bank.

Projednávání
veřejnosti. Zákony
nelze

používat

peněžnictví

bankovních
vyvolaly

velký

zákonů
odpor

vzbuzovalo
u kruhu

k soukromohospodářskému

po

dlouhou

zastávajících

podnikáni

názor,

a že naděje

dobu

veliký

že státní

na podporu

zájem

prostředky
zanese

do

lehkomyslnost.'

N á s l e d k e m krize započaté roku 1923 byla bankovní sazba lO.března zvýšena na 6,5
procent v eskontu z p ů v o d n í c h 5 procent a na 8 procent v lombardu z původních 7 p r o c e n t . "

Nejpřehlcdnější

položku

nákladů

na

sanace

tvořily

příspěvky

státu.

Jednotlivé

p ř í s p ě v k y v letech j s o u zahrnuty v tabulce 1.

Příspěvky státu na sanace bank (mil. Kč)
100
1926
50
1927
44
1928
56
1929
50
1931
45,5
1932
101,5
1933
74
1934
70
1935

Tab. 1 - Příspěvky státu na sanace bank"'

Převzato z Obzor národohospodářský, red. Dr. Josef Gruber a František Hodáč, ročník 1925, str. 129
Převzato z Almanach československého peněžnictví v prvním desetiletí Československé republiky, redigoval
Antonín Pimper, 1928, str. 119
:l

" Převzato z Obzor národohospodářský, red. Dr. Josef Gruber a Frant.Hodáč, ročník 1925, str. 33
23
Tabulka převzata z Co stály sanace bank?, Maiwald Karel, Praha 1936
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Které banky se ucházely o podporu nebylo veřejnosti známo, neboť nebylo možné
uspokoj iti

veškeré

Československých
Všeobecná

nároky

legií.

družstevní

bank.

Ústřední

O podporu

banka

nezažúdaly

československých

pouze

spořitelen,

•} banky

~

Živnostenská

Banka
banka,

banka. "4

Mezi vydanými zákony roku 1924 byly i zákony o Zvláštním fondu pro
zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů, č. 237 a o Všeobecném fondu peněžních
ústavů, č. 238 Sb. z. a. n.

Příslušníky

tohoto

fondu

se

staly

spořitelny,

záložny

všeho

druhu

a

úvěrní

společenstva, zemské úvěrní společnosti vydávající vkladní knížky, společnosti akciové i
s ručením omezením, jestliže provozovaly bankovní a peněžní obchody. Příslušníci fondu byli
rozlišeni do 3 skupin: první skupina se skládala ze zemských úvěrních ústavů, komunálních
spořitelen a okresních záložen, druhá ze záložen, z úvěrních společenstev a ze spořitelen, třetí
skupinu tvořili ostatní příslušníci fondu. Fond se tvořil z příspěvků placených příslušníky
podle výše vkladu a z výnosů vlastního jmění. Fond byl spravován a navenek zastupován
dvanáctičlenným kuratoriem, které si zvolilo předsedu a dva jeho náměstky. Členy kuratoria
jmenovala vláda po návrhu ministru financí a vnitra. Členové kuratoria byli jmenováni na 5
let. 25 Nutno podotknout, že tento úřad byl bezplatným. Fondu šlo použít jedině k v ý p o m o c e m
příslušníkům fondu. Proti přijetí obou těchto zákonů se spořitelny dost výrazně, ale bez
úspěchu, bránily.

Bankovní zákony z roku 1924 měly vrátit zpět důvěru veřejnosti v obchodní banky a
peněžní sektor obecně. Zákony narazily u některých peněžních ústavů na odpor, zejména u
spořitelen.

Otázkou zůstává,

j a k ý m směrem by se situace vyvíjela, kdyby stát těmito velice

razantními opatřeními nezasáhl. M o ž n á bylo chybou jít po vzoru západních zemí, kde měla
přísnější kontrola státní moci pozitivní výsledky, neboť charakter českého peněžnictví byl
velice specifický a reformy, které měly v cizině poměrně pozitivní efekt, nemusely být pro
české peněžnictví tou nejvhodnější cestou. Že se jednalo o nepříliš šťastné řešení této krize,

:4

Převzato z Obzor národohospodářský, red. František Hodáč, ročník 1926, str. 119
Převzato z Obzor národohospodářský, red. Dr. Josef Gmber, ročník 1925, str. 130
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v p o d o b ě rozsáhlých finančních pomocí bez nutnosti tyto finance v budoucnu navracet, ukázal
až následující vývoj, především krize na počátku třicátých let.

25

2.4. VÝVOJ V LETECH 1925-1929 (OBDOBÍ K O N J U N K T U R Y )

Zatímco v prvních čtyřech letech republiky byla působnost hospodářské politiky velmi
široká, od roku 1923 státních zásahu do hospodářství zřetelně ubylo. S odstraněním vázaného
hospodářství odpadla dirigující role státu ve výrobě i v obchodě a od léta 1921 začalo plně
fungovat tržní hospodářství s regulující úlohou úvěrového systému. Dále již byla uskutečněna
hlavní opatření státu usilující o hospodářskou samostatnost republiky a hospodářské spojení
její západní a východní části.

Poklesl i vliv sociálních demokratu a národních socialistů, kteří především státní
zásahy do hospodářství prosazovali. V roce 1926 přestaly být obě strany součástí vládní
koalice

a ztratily tak vliv na státní politiku.

Ve vládě hlavně národní

demokraté a

v podnikatelských kruzích skupina Živnostenské banky prosazovali návrat k liberalismu.

2.4.1 Založeni N B Č

Národní banka československá byla projektována jako akciová společnost, která
však měla mít povahu veřejnoprávního ústavu. Jejím základním úkolem bylo spravovat
československou měnu a v souvislosti s tím provozovat určité, zákonem přesně vymezené
úvěrové obchody.

Národní bance bylo uděleno výhradní právo vydávat na celém území Československa
vydávat bankovky. Regulování peněžního oběhu by mělo obecně být v činnostech cedulové
banky na prvním místě. Další činností Národní banky, kterou významně zasahovala do chodu
československého

hospodářství, bylo poskytování úvěrů peněžním

ústavům, výrobní a

obchodní sféře, družstvům atp. K zintenzívnění těchto aktivit došlo ve třicátých letech za
Englišova vedení, kdy Národní banka poskytla řadu úvěrů především velkým podnikům, jež
svoji produkci vyvážely do zahraničí." 1 '

V ý z n a m n o u činností Národní banky byla její aktivita jako poradního orgánu a
konzultanta vládních orgánů. Podílela se odbornými doporučeními a radami při vzniku

Převzato z Dějiny bankovnictví v českých zemích, Bankovní institut a.s., Praha 1999, str. 273
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určitých organizací

např. Poradního sboru pro věci hospodářské, Ústředního smírčího

orgánu a Poradního sboru pro věci peněžnictví, (o těchto institucích podrobně v kapitole
Vývoj v letech 1933-1937) Národní banka take čas od času plnila roli arbitra v případech
kolizí některých hospodářských odboru a institucí státu, kdy docházelo ke střetu zájmů. 2

2.4.2 Stabilizace peněžních ústavu

Roku

1925 docházelo

k stabilizaci

peněžních

ústavů. Průmysl,

který byl

silně

provázán s bankami, začal splácet své úvazky. Peněžní ústavy začaly splácel příspěvky do
Všeobecného fondu. Nejvíce přispěla
banka a Pražská
banka dokonce

Živnostenská

úvěrní banka, kde příspěvky
splatila

Česká banka a Brněnská

miliony

dva. Ostatní

banka, Česká průmyslová

překročily

částku 1 milion korun,

banky přispěly

banka dokonce nezaplatily

a

mnohem

hospodářská
Živnostenská

méně, Agrární

banka,

nic.'

2.4.3 Konsolidace ústavu 1926-1927

Rok

1926 byl pro peněžní ústavy rokem klidu. Hlavním úkolem byla vnitřní

konsolidace ústavů. Zvláštní fond započal plnit svoji úlohu. Bylo vytištěno za 1,5 miliardy
Kč dluhopisů, které byly na výzvu kuratoria fondu nuceny převzít peněžní ústavy. Kuratorium
Zvláštního fondu publikovalo dne 19. dubna 1926 oficiální zprávu, kolik obdržely z obnosu
fondových dluhopisů jednotlivé skupiny peněžnictví - padlé banky 330 milionů Kč, živé
banky 700 milionů Kč, záložny 150 milionů Kč, spořitelny 110 milionů Kč, neúvěrní družstva
350 milionů K č / '

Do bankovnictví ministerstvo financí zasahovalo i v d m h é polovině dvacátých let,
když

ministr

financí

K.Engliš

v roce

1927

osobně

prosazoval

kapitálové

přesuny

v Anglobance. Anglobanka se lak postupně přeměnila v převážné českou banku, s tím, že
když se o dva roky později sloučila s Pražskou úvěrní bankou a Českou komerční bankou
v Anglo-Pragobanku se státní kapitálovou účastí ve výši 40 procent, měla byt hlavní oporou

27
28
29

Převzato z Dějiny bankovnictví v českých zemích. Bankovní institut a.s., Praha 1999, str. 274
Převzato z České obchodní banky za války a po válce, Pimper A., 1929, str. 345
Převzato z České obchodili banky za války a po válce, Pimper A., 1929, str. 366
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Benešovy zahraniční politiky a měla vytvářet protiváhu dosud dominantnímu

postavení

Živnostenské banky. 1 "

Byly ukončovány i další fúze bank. hlavně moravských, které se sloučily do j e d n é
banky pod názvem Moravská banka. Do této fúze vstoupila Brněnská banka, Moravskoslovenská banka. Jihomoravská banka a Moravská agrární a průmyslová banka, která z nich
byla nej větší a nejsilnější.

Došlo i k očekávané regulaci peněžnictví ze strany státu, když byl přijat zákon proti
nekalé soutěži č.l 11 Sb. z. a n. ze dne 15.července 1927.

2.4.4 Likvidace peněžních ústavu zkrachovalých v roce 1924

V roce 1927 byla ukončena i likvidace 3 peněžních ústavů, které zkrachovaly v roce
1924. U Moravsko-slezské banky došlo k mimosoudnímu vyrovnání, kdy část pohledávek
převzala Hypoteční a zemědělská banka. Zbytek byl sanován Zvláštním fondem. Věřitelům
bylo vypláceno až 80 procent jejich pohledávek, pokud souhlasili s tím, že část pohledávek
jim bude splacena formou dluhopisů Zvláštního fondu. Pokud nesouhlasili, tak dostali jen 70
procent v hotovosti. O mimosoudní vyrovnání se pokoušel i likvidační výbor Pozemkové
banky, ale nakonec tento proces zkrachoval a soud rozhodl o vyrovnání závazku ve výši 70
procent. Z toho 40 procent bylo vypláceno v hotovosti a zbytek byly dluhopisy Zvláštního
fondu. N a o p a k likvidační výbor u banky Bohemia uspěl s mimosoudním vyrovnáním, i když
tady věřitelé dostaly zpět jen 65 procent svých pohledávek. Bylo to dáno opravdu velnu
špatnou situací banky. Ministerstvo financí pověřilo Hypoteční banku, aby provedla konečné
vyrovnání a likvidaci b a n k y . "

Peněžnictví v této době bylo postaveno na dvou pilířích - jednak to byly akciové
banky a bylo tu veřejné, lidové peněžnictví.

íu

Převzato z Státní hospodářská politika v ekonomickém vývoji první ČSR, Vlastislav Lacina, Lubomír Slezák,

Praha 1994, str. 30
.„„ , v .
,.
Převzato z Regulace a samoregulace peněžnictví v habsburské monarchu a meztvalečne CSR, Jan k a n u k .

31

Diplomová práce 2002
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2.5. V Ý V O J V DOBÉ V E L K É H O S P O D Á Ř S K É KRIZE

Krystalizacc podoby československé státní hospodářské politiky nebyla

zdaleka

ukončena, když na podzim 1929 propukla hluboká světová krize trvající déle než čtyři roky.
V letech 1934-1938 jen obtížně přecházela v nevýrazné oživení, které v Československu do
druhé

světové

války

nevyústilo

v novou

konjunkturu. Tato

situace do

značné

míry

determinovala hospodářskou politiku třicátých let. '"

S postupem
v liberalistické

krize

veřejnost,

pojetí státní

stejně jako

hospodářské

podnikatelské

politiky a požadovaly,

kruhy,

ztrácely

aby stát

důvěru

energickými

opatřeními krizi čelil. Rezervovanější přístup si zachovala finanční skupina Živnostenské
banky. Ve vládní koalici protikrizová státní opatření prosazovali českoslovenští agrárníci,
němečtí agrárníci, národní socialisté, českoslovenští a němečtí sociální demokraté. Postoj
každé z těchto stran byl však poněkud jiný. Národní demokraté se snažili soustředit

úsilí

vlády na úsporná opatření a snížení rozpočtového deficitu.

I prezident Masaryk předpokládal v době hospodářské krize rozsáhlou aktivitu státu.
Při jednáních o vládní krizi v září 1932 uvažoval o jmenování úřednické vlády vybavené
v hospodářské oblasti „diktátorskými" pravomocemi. Ty se měly prakticky soustředit v rukou
ministra financí. Na toto klíčové místo chtěl prezident jmenovat ředitele Živnostenské banky
J. Preisse. Tato koncepce úřednické vlády, aktivní a energické v hospodářské oblasti, narazila
na odpor politických stran, hlavně agrární strany, která se obávala ztráty mocenského vlivu. °

Po složitých jednání došlo k dohodě vládní koalice o vytvoření parlamentní vlády
„pevné ruky" v č e l e s předsedou sněmovny agrárníkem J.Malypetrem. V listopadu

1932

utvořena Malypetrova vláda se nejdříve soutředila na konsolidování státních financí. Nejvíce
byly o m e z e n y investiční výdaje. Zároveň vláda považovala za nezbytné zvýšit rozpočtové
příjmy, neboť výnosy dosavadních daní poklesly v důsledku snížení průmyslové výroby na 60
procent.

32

Převzato z Velká hospodářská krize v Československu 1929-1934, V.Lacina, Praha 1984, str.68
" Převzato z Státní hospodářská politika v ekonomickém vývoji první ČSR, Vlastislav Lacina, Lubomír Slezák,
Praha 1994, str. 37
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Již v prvních dvou letech kri/e docházelo ke zvyšováni některých starých daní. Proti
roku 1927, kdy byla provedena daňová reforma, stoupl do roku 1935 podíl danč z obratu z 19
na 24 procent a spotřebních daní ze 14 na 19 procent. Naopak klesl podii přímých daní z 23
na

18 procent. Daně se staly v polovině třicátých let tíživým břemenem pro

veškeré

obyvatelstvo i podnikáni.

V květnu

1933 vystoupila

agrární

strana s j i ž

připraveným

návrhem zákona

a

požadovala j e h o urychlené přijetí. Národní demokracie se obávala, že vláda může opustil
politiku stabilní měny. Jejím obavám vyšel částečně vstříc upravený vládní návrh zákona.
Ostatní strany vládní koalice byly zastrašeny hrozbou demise vlády a nakonec také vyslovily
s návrhem zákona s o u h l a s . "

Zákon byl schválen 9.června 1933. Zmocňoval vládu, aby s výjimkou měnových
problémů sama rozhodovala o hospodářské politice. Důležité je uvést, že zmocňovací zákon
měl trvat pouze do listopadu 1933, nicméně každoročním prodlužováním dosáhla vláda toho,
že zákon platil až do konce června 1937.

Co se týče bankovnictví v roce 1929, v předpočátku krize začala klesat likvidita bank.
Během poloviny roku 1929 klesla hotovost bank o 40 procent. V tomto období začal růst
použití směnek v úvěrovém hospodářství, což bylo znakem krizových poválečných let. Roku
1930 krize vypukla naplno. Deprese, projevující se poklesem výroby, přinášela značný počet
insolvencí a s tím spojené ztráty věřitelů. To mělo nepříjemný dopad na hospodářství bank,
zvláště na růst ztrát vůči dlužníkům. Krize se postupně začala prohlubovat a docházelo ke
všeobecnému poklesu úvěrové činnosti peněžních ústavů. Banky postupně zaznamenávaly
pokles vkladů na knížky i pokles položky věřitelů.

Krize měla velký dopad na odvětví průmyslu, které sice jsou schopny přinést velký
zisk, ale zároveň představují i vyšší riziko. Tato odvětví jsou svázána s prostředky akciových
bank. T ě m se ovšem začalo nedostávat kapitálových prostředků, což mělo za následek vyšší
úrokové zatížení kapitálu a tedy i horší podmínky pro tato odvětví.

14

Převzato z Státní hospodářská politika v ekonomickém vývoji první ČSR, Vlastislav Lacina, Lubomír Slezák,

Praha 1994, str. 38
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Vláda tak v roce 1932 podporovala další sanační akce akciových bank, aby se dostaly
z nesnází a mohly lépe podporovat hospodářství, což by mohlo nastartovat nový rust. Akciové
banky na tom nebyly tak /Je, což bylo díky Zvláštnímu a Všeobecnému fondu, které pomohly
peněžním ústavům dříve než musela zasáhnout vláda. Částečně byly banky poučeny z krize
na počátku dvacátých let. Přestože banky přečkaly krizi třicátých let lépe než tu poslední
velkou, ve dvacátých letech, ukázalo se, že některé zákony z roku 1924 jsou nevyhovující a
začalo se mluvit o jejich novelizaci. Především se jednalo o zákony č. 237, 238, 239 Sb. z. a
n„ neboť právě ony byly hlavně kritizovány, že nesplnily svou úlohu v době krize. Jednalo se
o zákony, kterými byl zřízen Všeobecný fond a Zvláštní fond, zákon o vkladních knížkách,
akciových bankách a revizi bankovních úřadů.

2.5.1 Zákony z roku 1932

N o v ý zákon č. 54 Sb. z. a n. byl schválen 21.dubna 1932 a nabyl na účinnosti 30.
dubna 1932. Byl označován jako bankovní zákon, ale toto označení se vžilo již pro zákon č.
239 Sb. z. a n., proto se začalo používat označení nový bankovní zákon.

Tento zákon byl rozdělen na šest hlav, kdy první hlava upravovala a novelizovala
zákon o Zvláštním fondu č.237 Sb. z. a n„ druhá novelizovala zákon o Všeobecném fondu č.
238 Sb. z. a n., třetí novelizovala bankovní zákon č. 239 Sb. z. a n. Zbylé tři hlavy ustanovily,
j a k ý p o m ě r má tento zákon k jiným zákonům, obsahovaly zvláštní ustanovení o akciových
bankách s podporou veřejných prostředků a nová zvláštní ustanovení o peněžních ústavech
všeobecně.

Hlavním účelem bankovního zákona měly být novelizace zákonů o fondech, které
byly určeny k sanaci peněžnictví. Iniciátoři bankovního zákona vycházeli při jeho tvoření
z. koncepce, že úvěrová krize vyžadovala, aby byla dokončena sanace bank a tím

aby

peněžnictví bylo postaveno na zdravou základnu. 3,1

Vláda spatřovala v peněžnictví tři hlavní problémy a snažila se je tímto zákonem
napravit. První spatřovala ve ztrátě mravní odpovědnosti vedoucích činitelů peněžních ústavů,
kterou se snažila zlepšit zprůhledněním odpovědnosti činitelů a omezením možnosti zastávat

" Převzato z Ozdravení našeho peněžnictví, Švamberg G.. 1932, str. 3
Převzato z Obzor národohospodářský, red. František Hodáč, ročník 1932, str. 289
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více funkcí. Druhý problém byl spatřován především ve špatném hospodařeni, které bylo
napravováno zvýšením pravomoci fondu. Třetím problémem byla nízká kvalifikace úředníků
a činitelů bank. K tomuto problému se však nový bankovní zákon nevztahoval.

První část nového bankovního zákona upravovala a novelizovala zákon z roku 1924 o
Zvláštním fondu č. 237 Sb. z. a n. Nový bankovní zákon nechal organizaci fondu téměř beze
změn, j e n přidal podmínku, že státní úředník, který' byl členem kuratoria Zvláštního fondu, se
nesmí po dobu 5 let od vystoupeni ze státních služeb dát do služeb peněžního ústavu, kterému
sc dostalo podpory z fondu, nebo se stát členem jeho správních či dozorčích orgánů. Úkoly
fondu byly zachovány, jen v určité míře zasáhl bankovní zákon do příspěvkové povinnosti
členů fondu.

Druhá část nového bankovního zákona upravovala a novelizovala zákon z roku 1924
o Všeobecném fondu č. 238 SB. z. a n. Novelizace ale nebyla nijak rozsáhlá, podobně j a k o u
zvláštního fondu. Do organizace fondu nezasáhl vůbec. Příspěvku do fondu změnil p o u z e
samotnou výši příspěvku z 1,5 procenta na 3 procenta z celkové úrokové částky.

Do

samotného procesu při poskytování pomoci fondu postiženému ústavu zasáhl nový bankovní
zákon jen do té míry, že stanovil nutnost zapojení Ústředního smírčího orgánu. Tento orgán
byl ustanoven roku 1928. Tento orgán měl při poskytování pomoci Všeobecného fondu
ústavu v likvidaci posoudit, jaká m á být výše náhrady škody věřitelům ohledně okolnostem,
za jakých svěřovali své peníze do peněžního ústavu. Pokud například orgán shledal, že ústav
například nabízel nezvykle vysoké úroky, mohl snížit výši náhrady škody.

Třetí část se týkala novelizace paragrafů týkajících se povinné vnější revize peněžních
ústavů. Revize nyní byla povinná u všech akciových bank, tedy už ne pouze u těch, které
vydávají vkladní knížky. Všechny akciové banky se staly nucenými členy společenstva.
Povinností společenstva bylo: revidovat členské ústavy, navrhovat akce k reorganizaci, sanaci
a likvidaci členů a po případě spolupracovat při těchto akcích. Společenstvo mělo právo
vyžadovat od svých členů kdykoliv zákaz o aktivech a pasivech, dále bylo oprávněno
zjišťovat celkové závazky člena. Dále se nesměl zaměstnanec po rozvázání pracovního
poměru se společenstvem stát po dobu 5 let členem správního či dozorčího orgánu peněžního
ústavu.
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Ve čtvrté části se pojednávalo o akciových bankách s podporou veřejných rozpočtu.
Mezi tyto banky patřily všechny, které obdržely podporu k náhradě svých ztrát z veřejných
prostředků. Tou mohla být pomoc ze Zvláštního či Všeobecného fondu nebo pomoc přímo od
státu, když přispěl vkladem nebo půjčkou bance. Banka měla povinnost zrušit všechny
dlouhodobé smlouvy s vedoucími činiteli a obnovovat j e pouze n a j e d e n rok. Byla snížena
maximální hranice odstupného na výši tří měsíčních platů. Navíc mohlo být vymáháno
navrácení částek, které získaly během funkce, od osob, které se dopustily hrubých chyb nebo
porušily přepisy tak, že došlo ke ztrátě. Toto právo se mohlo vyžadovat tři roky nazpět. Dále
bylo zakázáno vyplácení dividend. Byly sice povoleny výjimky, ale pouze pokud na j e j i c h
vyplácení stačil zbytek čistého zisku, kter>' zůstal po zákonném umořování ztrát, a p o k u d
k tomu dala souhlas vláda na návrh ministerstva financí. Některé další ustanovení ve čtvrté
části byly platné jen pro ústavy, kterým se dostalo podpory z veřejných prostředků. Byla tak
například ustanovena povinnost splácet podporu ihned po uhrazení veškerých ztrát. Tyto
splátky musely činit minimálně polovinu čistého zisku banky.

Šestá Část bankovního zákona se zabývala zvláštními předpisy o akciových bankách.
Hlavní novinkou, co se týče samoregulace, bylo to, že členové představenstva, kteří až do té
doby byli nuceni se řídit hlavně interními předpisy o skládání jistoty, museli se nyní řídit
z á k o n n ý m předpisem. To znamenalo, ať už člen představenstva podepsal určité interní
zavazovací

prohlášení či nikoliv, musel odpovídat za svou funkci zákonného

ručitele.

Z á k o n n ý m ručitelem navíc už neměli být pouze členové představenstva, ale i členové vedení
peněžního ústavu. Zákonný ručitel měl povinnost v případě poklesu rezerv pro případ krytí
ztráty pod 10 procent celkového kapitálu banky, složit jistotu alespoň ve výši 2 procent
akciového kapitálu banky.

Dalším

předpisem,

který byl

schválen,

bylo zavedení jednotného

koncesního

systému, kdy koncesi udělovalo ministerstvo vnitra v dohodě s ministerstvem financí. Byla
zavedena i povinnost státního schválení splynutí akciové banky s jiným peněžním ústavem.
Nový bankovní zákon nově upravoval i zákaz obchodu se zbožím pro peněžní ústavy, kdy
byla dovolena výjimka příležitostní koupě a prodeje zboží nebo surovin za účelem záchrany
vlastních pohledávek. Dále bylo zakázáno sjednávání obchodů se členy dozorčí rady či
s příslušníky jejich rodin. Stejný zákaz platil i pro členy představenstva, vedoucí úředníky a
zaměstnance banky vůbec, jako i pro příslušníky jejich rodin.
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Nový bankovní zákon redefinoval organizaci a povinnosti dozorčí rady. Organizace
rady musela splňovat několik podmínek, mezi které patřila nutnost každé banky mít vlastní
dozorčí radu, která vyhovovala předpisům bankovního zákona. Patřila sem podmínka zákonné
kvalifikace členů dozorčí rady, kde byl důraz položen na vymezení, kdo nesmí být členem
dozorčí rady. Nesměl jím tak být člen představenstva, dozorčí rady nebo jiného správního
orgánu podniku, který byl závislý na bance. Tímto zákonem bylo toto vymezení rozšířeno i na
členy rodin lidí na těchto pozicích. Další podmínkou bylo minoritní právo. To znamenalo, že
minoritní právo zastoupení v dozorčí radě přísluší jen takové minoritě akcionářů, která
zastupuje alespoň 20 procent akciového kapitálu. V případě porušení jakéhokoliv předpisu
byla povinnost dozorčí rady vše oznámit představenstvu banky a sjednat nápravu

ve

stanovené lhůtě.

Dále

byla

zavedena

možnost

redukce

odměn

vedoucích

úředníků

a

členil

představenstva. Tento zásah byl možný ale jen v případě, že banka utq^ěla takové ztráty, že
rezervy určené na ztráty byly kompletně pohlceny. Pak mohl dozorčí orgán nebo revizní
oddělení podat návrh na snížení odměn činitelů banky k rozhodčímu soudu, který byl
oprávněn tuto situaci posoudit a vynést závazné rozhodnutí.
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2.6. V Ý V O J V LETECH 1933-1937

Vývoj našeho peněžnictví

byl v období od roku

1933 silně ovlivněn

existencí

Ústředního smírčího orgánu, jehož působnost byla vymezena v roce 1933 zákonem č. 44
Sb. z. a n., který zároveň ustanovil Poradní sbor ve věcech peněžnictví

2.6.1. Činnost Poradního sboru a Ústředního smírčího orgánu

Ústřední smírčí orgán měl především řešit stížnosti na porušení soutěžních peněžních
norem, podávat návrhy okresním úřadům na potrestání pro porušení norem, k dožádání soudu
provádět šetření ke zjištění skutkové podstaty při porušení soutěžní peněžnické normy a
podávat posudky, zda-li určitým jednáním byla taková norma porušena, podávat Poradnímu
sboru ve věcech peněžnictví návrhy na stanovení soutěžních norem, na jejich z m ě n y a
zrušení, dbát o sjednání a udržování dobrého poměru mezi různými druhy a skupinami
peněžních ústavů a peněžních podniku.

Mezi hlavní úkoly Poradního sboru ve věcech peněžnictví patřilo stanovit pro soutěž
v peněžnictví zásady dobrých mravů, zejména pokud jde o úrokové dohody všeho druhu,
nebo tylo zásady měnit či rušit, na vyzvání vlády stanovit takové zásady o jednotlivých
otázkách, z e j m é n a ve lhůtě určené vládou upravit úrokové sazby na odpovídající úroveň
k hospodářským

poměrům a podat vyjádření o přiměřeném

rozpětí mezi pasivními

a

aktivními úroky jednotlivých druhů peněžních ústavů a peněžních podniků, podávat vládě
vyjádření

a

návrhy

i

v jiných

než

napřed

uvedených

zákonodárných,

správních

a

organizačních věcech zásadní povahy, které se týkají peněžnictví a úvěrnictví, podávat
soudům vyžádaná dobrozdání v otázkách peněžnictví a úvěrnictví, pečoval v dohodě se
Státním úřadem statistickým a N B Č o řádné vybudování statistiky v oboru peněžnictví a
úvěrnictví, vysílat zástupce peněžnictví jakožto celku do odborných poradních s b o r ů /

Hlavním úkolem Ústředního smírčího orgánu a Poradního sboru tak bylo zabránit
především nekalé soutěži v peněžnictví a bankovnictví. Poradní sbor měl působnost širší.

17

Převzato z Regulace a samoregulace peněžnictví v habsburské monarchii a meziválečné ČSR, Jan Kárnik,

Diplomová práce 2002, str. 54
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neboť řešil otázky zásadní a obecné, zatímco Ústřední smírčí orgán měl řešit individuální
otázky nekalé soutěže.

Období v l e t e c h

1933-1937 se neslo ve znamení častých normativních zásahu do

peněžnictví. Většina těchto norem se dotkla, ať už přímo nebo nepřímo, úvěrových relaci a
úrokové míry, zasáhly ale i do daňové složky peněžnictví. O těchto normách bylo j e d n á n o
v tzv. zvláštním výboru (později tzv. Peněžní rada), který přibíral k jednotlivým poradám
experty a znalce pro daný případ.

Poradní sbor se podílel i na jednáních při přípravě na ochranu dlužníků, zvláště
zemědělců. V roce 1935 se tak Poradní sbor podílel na přípravě vládního nařízení, které
stanovilo úlevy pro zemědělce při splácení jejich závazků.

Silnou spoluúčast měl Poradní sbor i na přípravě vládního nařízení ze dne 24.dubna
1936 č. 109 Sb.z. a n„ kterým byla zavedena u Národní banky Československé evidence
obchodních úvěrů, což mělo sloužit jako pomůcka pro sledováni úvěrové činnosti peněžních
ústavů. Díky tomuto sledování obchodních úvěrů pak bylo schopno evidenční oddělení
Národní banky poskytovat zprávy, které zúčastněným věřitelským ústavům pomohly při
hodnocení dlužníků nebo osob, které se o úvěr ucházely.

V roce 1934 se Poradní sbor spolupodílel na přípravě osnovy zákona o směnárenských
službách. Hlavní body osnovy byly: příslušnost bankéřství a směnárenství pod ministerstvo
financí,

organizace bankovních a směnárenských svazů. Tato osnova ale vzbudila odpor

určitých zájmových skupin, takže byla o 3 roky později znovu přepracována.

Nakonec

ministerstvo prosadilo vytvoření tzv. Svazu bankéřů, kde by bylo povinné členství pro
všechny bankéře. Osnova pro tento zákon tak byla vypracována, samotný zákon však nebyl
schválen díky zániku první republiky.

V letech 1933-1936 spolupracovala zvláštní komise Poradního sboru s ministerstvem
financí na vládním nařízení, kterým by se stanovily jednotné zásahy pro jednací a dozorčí řád
akciových bank. Příprava tohoto vládního nařízení byla předmětem mnoha porad, kterých se
zúčastnili m i m o jiné i odborníci a zástupci zájmových skupin. Hlavním principem byla snaha,
aby předpisy vládního nařízení s ohledem na techniku bankovního obchodu byly proveditelné
bez. ohrožení chodu ústavů. Problematickým se ukázala ustanovení týkající se úvěrové
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činnosti bank, způsobu poskytování ůvčrů a držby cenných papírů. Díky spolupráci všech
složek peněžnictví se nakonec podařilo vcelku sladit předpisy s praxí.

Dalším zákonem, který prosadil Poradní sbor s ministerstvem financí byla novelizace
zákona o okresních záložnách č. 128 Sb. z. a n. Byla tak převedena revize záložen ze
z e m s k é h o výboru na Svaz okresních záložen, které byly zřízeny zákonem č. 128 Sb. z. a n.
z roku 1928, kdy nahradily dosavadní dva zájmové svazy. Svazu okresních záložen měl
nesporný úspěch z hlediska organizace a revizní činnosti za následek zefektivnění obou
povinností a zvýšení důležitosti Svazu.

Musím se dále zmínit o zákonu o pokoutnictví, který' se částečně dotýkal i peněžních
ústavů. Šlo zejména o činnost ústavu pro dlužníky, kdy za ně prováděly zajištění pohledávek.
Poradní

sbor

požadoval,

aby v osnově

zákona bylo

uvedeno,

že peněžní

ústavy

se

nedopouštějí pokoutnictví, pokud se chovají v souladu s p r á v n í m i předpisy tohoto zákona a
pokud tato činnost přímo souvisí s provozováním jejích obchodů. Tato osnova nakonec byla
lehce přepracována, nakonec však nedošlo k jejímu schválení z důvodu vypuknutí druhé
světové války.

Důležitým mezníkem ve vývoji našeho peněžnictví bylo zřízení Československého
reeskontního a lombardního ústavu zákonem č.49 Sb.z. a n. ze dne 14.března 1934. Šlo tak
vlastně o dotvoření chybějícího článku československého peněžnictví, který by podpořil
mobilitu peněžního trhu. Poradní sbor spolupracoval jak na přípravě zákona, kterým byl tento
ústav zřízen, tak i na zákonu, kterým byla rozšířena působnost Reeskontního a lombardního
ústavu na přejímání hypotéčně zajištěných zápůjček od peněžních ústavů. Navíc Poradní sbor
měl právo podávat návrhy na jmenování zástupců peněžních ústavů do vedení Reeskontního a
lombardního ústavu.

Důležitým vládním nařízením z roku 1934 byla novelizace zákonu o zákazu zřizování
nových peněžních ústavů a podniků, kde novinkou bylo, že výjimku z tohoto zákazu mohlo
dát resortní ministerstvo po slyšení Poradního sboru. Tím byla rozšířena působnost Poradního
sboru, který v letech 1934-1938 vypracoval posudky v 69 případech, přičemž ke kladnému
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vyřízení doporučil 41 p ř í p a d ů . " Vycházel tu ze zákona č.44 Sb. z. a n. z roku 1933, kde se
stanovilo, že pro zřízení nového peněžního ústavu musí existovat objektivní důvody.

Co se týče činnosti Ústředního smírčího orgánu, tak jeho činnost postupně klesala. To
bylo způsobeno tím, že tento orgán byl zřízen v roce 1928 jako obligatomí rozhodčí ve
věcech nekalé soutěže v oblasti peněžnictví. Proto se jeho prvotní činnost nesla v duchu
stanovení zásad v této oblasti, zvláště pak u akvizice vkladatelů, kde hlavní potíž spočívala ve
volnosti úrokových sazeb. Normativní zásady úrokových sazeb z roku 1933 však tomuto
soutěžení na poli akvizice vkladů učinily přítrž. Tím nastal i úbytek případů nekalé soutěže
mezi peněžními ústavy, čímž přišel Ústřední smírčí orgán o jednu z hlavních pracovních
náplní. Navíc v roce

1933 dostal Ústřední smírčí orgán mnohem větší pravomoc,

což

psychologicky ovlivnilo peněžní ústavy, a tedy i posunutí jejich konkurenčních bitev do
přípustných mezí. Navíc se neshody mezi peněžními ústavy mnohem
peněžních svazů.

více řešily na úrovni

Proto případy, které Ústřední smírčí orgán projednával, se většinou

odehrály na lokální úrovni a navíc byla převážně řešeny smírem. Zákon č. 44 Sb. z. a n.
z roku

1933 sice převedl právo stanovit zásady pro soutěž v peněžnictví z Ústředního

smírčího orgánu na Poradní sbor ve věcech peněžnictví, ale řešení stížností na porušení těchto
zásad mu ponechal. Díky normativnímu stanovení maximálních úrokových sazeb však byla
nekalá soutěž velmi potlačena, takže s tím klesl i počet podaných stížností. Což bylo dalším
d ů v o d e m , proč agenda Ústředního smírčího orgánu postupně upadala.
Zákon č. 44 Sb. z. a n. z roku 1933 také ukládal povinnost okresnímu úřadu, aby si
v případě spáchání

trestného činu při provozování peněžního ústavu vyžádal

posudek

Ústředního smírčího orgánu. Těchto posudků nebylo mnoho, ale i tak bylo jejich závěrii
využito při stanovení maximálních úrokových sazeb.

V roce

1937 se uskutečnila druhá valná shromáždění jak Poradního sboru, tak

Ústředního smírčího orgánu. Hlavním závěrem shromáždění byla snaha urovnat neutěšené
hospodářské poměry a zajištění financování národní obrany. Navíc členové Poradního sboru
odsouhlasili, že stát má právo řešit situaci, kdy byla ohrožena jeho suverenita, normativními
zásahy, a spolupracovali při tvorbě zákonů, které tvrdě omezovaly svobodu peněžnictví.

Převzato z Regulace a samoregulace peněžnictví v habsburské monarchii a meziválečné ČSR, Jan Kárník,
Diplomová práce 2002, str. 01
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Činnost obou orgánů za dobu jejich působení 1/c hodnotit vcelku pozitivně, v podstatě
splnily svoji úlohu, až na nedokončení všeobecných soutěžních norem pro peněžnictví.
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3. Z H O D N O C E N Í MÍRY R E G U L A C E A D O B O V É N Á Z O R Y

Z vývoje v l e t e c h 1918-1938 j e vidět, že míra státních zásahu do bankovnictví se
v období první republiky značně rozrostla. Československý stát byl mezi válkami dvakrát
nucen v ý z n a m n ě pomoci při sanaci bank / a hospodářských krizi na začátku dvacátých a
třicátých let. Tyto krize byly podnětem pro přijetí bankovních zákonu, jež měly přispět ke
stabilitě bankovního sektoru.

V důsledku toho. že bankovnictví bylo chápáno j a k o významný činitel hospodářského
života nového státu a j e h o stabilita byla považována za rozhodující pro bezpečné uložení
úspor obyvatelstva a pro zajištění dostupného kapitálu nutného k rozvoji národního průmyslu,
považoval stát za nutné, přispět různými opatření ke stabilitě bankovnictví. V této části se
pokusím shrnout jak m o c státní zásahy, které byly popsány v předchozí kapitole, ovlivnily
peněžní sektor a pokusím se

nastínit dobové názory na danou problematiku. Nejprve se

zaměřím na oblast, která byla nejvíce diskutována a tou byla veškerá sanační opatření ve
dvacátých a třicátých letech. Dále popíšu vývoj měnové politiky během krize ve třicátých
letech. Zmíním se také o změnách, které nastaly v regulaci odvětví - tj. změny v povolení
k činnosti, dále pak změny ve vnitřní organizaci bank a změny jakým způsobem a jakými
institucemi byla regulace prováděna.

3.1. S A N A Č N Í O P A T Ř E N Í

První sanační vlna s sebou přinesla rozsáhlou diskuzi v národohospodářských kruzích
a v tisku o tom, zda stát příliš nezasahuje do soukromohospodářských poměrů bank. Chyby
v řízení jednotlivých ústavu byly důkladně šetřeny, zjištěné nešvary však nebyly považovány
za jev obecně platný pro celé bankovnictví. Důvody pro zavedení první sanační

vlny

v liberálních dvacátých letech formulovala zpráva zvláštní ministerské bankovní rady, která
zřídila na j a ř e 1924 z popudu ministra financí Bečky vláda: „Kdyby veškeré ztráty, které
obchodní
velmi

banky po válce utrpěly, měly být amortízovány

dlouhou

dobu,

nehledě

k tomu,

během příštích

že byly by nuceny
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zkreslovali

let, vyžádalo
své bilance

české

by si to
a

při

eventuální

zhoršení

situaci

národohospodářské

ocitly

by

se

vnově

krisi."

Přijeti

bankovních zákonů z roku 1924 předcházely v parlamentu rozsáhlé diskuze a z řad liberálních
národohospodářů se snášela na připravované zákony tvrdá kritika. „ Jestliže tato osnovu
předložena,

stalo se lak jedině z uváženi,

veliké tísné následkem
známa,

a to několik

peněžní

ústavy

s odevzdanými

je

věci

penězi,

spekulací.

peněžních

ústavů,

nejprimitivnějši

můžeme

svědomí,
které jim

Kdykoliv

opatrnosti.

se proti

důvěřiví

ústavu, jichž jména jsou
zjevem kritických

tísni

opatřily,

vkladatelé

krachem

těch

odvádějí,

peněžních

aby

dostatečně

dob. Pro
opatrně

opatrné
nakládaly

ústavů,

které

krachem

právě

nedbaly

trestáno veškeré

že se zákonem

do

dekretuje

naše

ochrana

ústavů ",4" S těmito výroky poslance Windirschc

revize peněžních

souhlasit.

posice,

se do

a aby se nepouštěly

A nyní za to, co se stalo, má býti najednou

tím spolu do nepříjemné

a bezvýjimečná
bezpochyby

aby

měsíci nebo roky dostalo

nastaly kritické doby, byly vždy na venek provázeny

především

a zataženo

vkladatelů

několik peněžních

bank. Tíseň však je vždy průvodním

odvážných

peněžnictví

různých poměru

že před několika

byla

Hlavním

argumentem

navrhovatelů

zákona

byl

strach

z dalších bankrotů bank a především snaha snížit paniku, která se objevila mezi veřejností a
zabránit hromadnému vybírání vkladů. Nutno však dodat, že do této doby nikdy v historii
žádné

velké domino

efekty v podobě krachů bank a následných hromadných

výběrů

neprobíhaly. 4 1

Je nutné si uvědomit, že krachy bank nemusí mít výhradně negativní důsledky.
Bankroty m ů ž e m e považovat za výrazný motivační faktor působící ve prospěch hospodaření
banky. Zavedením sanačních fondů jsou banky částečně oproštěny od rizika utrpění škody
v případě špatně uzavřených

úvěrů a klesá tak jejich odpovědnost za vložené

peníze

vkladatelů. Z mnoha kritických řečí na adresu bankovních zákonů, které byly proneseny ve
s n ě m o v n ě před přijetím bankovního zákona, zde budu citovat posl. Kallinu: „ Z a v e d e n í m
sanačních

fondů vsunuje se do národního

že není možno
zašpatné
platili

vedení peněžních

příspěvky

v důvodové
než

yi
40
41

představiti

trestány,

hospodářství

si něco proti smyslnějšího,
ústavů. Nelze popírali,
aby mohly

dosud neznámý činitel, neboť je
než do jisté

mhy vyhazovali

že dobře spravované

býti odměněny

ústavy špatně

odměny

ústavy jsou
spravované.

závazkem
I když

zprávě tvrdí, že celý blok finančních předloh konec konců nemá za účel nic

podporovali

měnu,

přece

musím

říci.

že sanační

fondy

jsou

k řešení

této

Převzato z Kopecký Ondřej, Finance a úvěr, str. 280
Citace dle http://vvw.psp.cz/cgi-bin/ascii/www/eknih/1920ns/ps/stenprot/290schuz/s290002.htm
P ř e v z a t o z T h o m a y Martin, Vznik a vývoj regulace bank a alternativa svobodného bankovnictví str.46
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jasno,

se

jiného,
otázky

prostředkem
oprávněné

nejméně se hodícím.
důvěry

klesne podle

.Iř do dnešního

velkých vrstev obyvatelstva.

dne požívaly

Po zavedeni

mého mínění pocit odpovědnosti

dohře vedené peněžní

všech těchto finančních

ředitelů již dnes špatně vedených

risiko, že utrpí škodu, se značné zmenši. .-! zvláště české ústavy budou

na oba fondy,

a to právem,

krisi, která

vnitřně

souvisí

kotvu. Žijeme zajisté ve veliké

s poměry

poválečnými.

hospodářské

situace

den může přinést

změnu

strašné katastrofy.

Avšak takovému

Zajisté žijeme

ve státech

vývoji nemůžeme

v nejistých

středoevropských

zákonu

ústavu

více, poněvadž

jako na záchrannou

ústavy

ještě

pohlížet

hospodářské

časech.
a lim

zabrániti ani těmito sanačními

Každý
vyvolali

fondy.

C o se týče nových sanačních ustanovení, je třeba podotknout, že byly zapříčiněny
především díky první sanaci ve dvacátých letech. Zdá se nepochopitelné, že banky, kterým
byly díky jejich neprozíravému hospodaření poskytnuty velké částky, neměly žádný závazek
tyto částky vracet. Nemálokrát se navíc stalo, že z peněz, které byly v rámci sanačních
opatřeních bance poskytnuty, byly vypláceny dividendy. Takovouto formou sanace byly
banky odprostěny od „podnikatelské zodpovědnosti" a dospělo to až. k nutnosti druhé sanace a
to právě u bank, které již byly jednou sanovány.

Peněžní ústavy se všeobecně dostávaly do problémů, což bylo způsobeno

stále

stejným nedostatkem ve vedení a správě těchto ústavů. Hlavní orientace bank byla na
krátkodobý

zisk,

ale chyběla

tu

schopnost

vidět obchodní

transakce

v dlouhodobých

důsledcích. Pak ovšem stačila jakákoliv krize hospodářství, která porušila poklidný vývoj, a
banky byly opět v nesnázích.

Představy o dobových postojích si můžeme udělat z výroků znalců
poměrů a práva: „Vláda a zákonodárce
částečně

zaviň i Iv

hospodářství,
inflace,

neklid

deflace

v peněžních

též

povšechná

v hospodářských

a valutové

ústavech

samých,

převraty,
v jejich

sice přiznali,

krise

že stav peněžnictví

hospodářská,

poměrech,

vývoj

insolvence

vedení a řízenír
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a

bankovnictví

poválečného

světového

dlužníků,

stédi však na stanovisku,

bankovních

přesuny

že velká část

kapitálu,
krise

tkví

1 přestože sanace ve třicátých letech

byla tehdejšími národohospodáři uznávána za opodstatněnou, vyskytovaly se pochyby o
způsobu vykonávání sanace bank, o informovanosti pro veřejnost i další názory, které měly
určité připomínky k průběhu sanace. „Zásadní jest přece

42
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také otázka:

Musíme,

Citace dle http://www.psp.cz/cgi-bin/ascii/www/eknih/1920ns/ps/stenprot/290schuz/s290002.htm
Převzato z Kopecký Ondřej, Finance a úvěr, str. 281
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či

máme

sanovali?
Sanovat

Máme poskytovati

záruky?

I' Evropě a v Americe

se nebude, co je shnile, ať odumře.

miliardami

Kč. Ve Francii

stanovisko:

SANUJME.

můžeme

banky udělali

úpadek.

Ve střední

Kloním se také k tomu. že máme sanovali,

sanovány

hospodářstvím,

sanování

československého

otevřeně,

sanovalo

se v Rakousku

penězi a kdo byl sanován

napalováni,
daněmi

hospodářství

Jedna

zni:

V Americe za 7 let udělalo úpadek 7000 bank s 85

rovněž nechali

sanovali ? Vždyť jest to pouze

Banky jsou

máme dvě soustavy.

když říkáme:

poplatníku

již dlouho

- otevřeně,

Evropě

zaujali

ale táži se: Jak

dlouho

Stát sanuje, stát

a metodu

nevydrží.

subvencováni,

Sanovalo

jen v Československu

zaručuje.

se v

nemůžeme

záruk

a

Německu

věděti.

kolika
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Hlavní změny v nových zákonech v roce 1932 byly z hlediska sanace bank především
v přenesení alespoň částečné odpovědnosti za ztráty bank na vedení jednotlivých ústavu.
Především pak bylo vedení a nově vzniklé orgány k tomu určené povinny vydávat zprávy, ve
kterých se zodpovídaly za hospodařeni banky, za využití prostředku, které jim byly v rámci
fondů zapůjčeny. Bankovními zákony taktéž byly banky nuceny do budoucna zapůjčené
prostředky do fondů vracet, což byl jeden z hlavních negativ zákonů z roku 1924. Banky totiž
nebyly nuceny zápůjčky z fondů vracet a nezřídka se tak stávalo, že peníze určené k sanaci
banky byly používány k vyplácení rozličných dividend pro vedení banky a samotný účel, proč
byly peníze bance poskytnuty, nebyl naplňován. Za další nedostatek zákonů

můžeme

považovat nestanovení maximální doby sanačních opatření pro jednotlivé ústavy. V důsledku
však bankovní zákony požadované efekty nepřinesly. Sice se podařilo zabránit krachu dalších
bank, ale veřejnost byla vývojem natolik znepokojená, že začala hledat jiné formy úschovy a
investice peněz. Vzhledem k provázanosti bank s průmyslem tak na nízkou důvěru veřejnosti
v banky a tudíž i nízké vklady doplácelo celé hospodářství. „ N o v ý bankovní zákon

nevzbudí

důvěry k bankám,

vkladech

vybráno
doma

nvbrž vklady budou se vybírat i ve zvýšené míře. Až dosud bylo na

jen přes dvě miliardy.
a polovice

těchto

mluvilo o bankovním
55 miliarclech
zneklidnila
opatření,

Kam se dostaly tyto vklady?

vybraných

byla uložena

ve spořitelnách.

zákoně, příliš mnoho se hovořilo o peněžním

vkladů,

které

se líčily

a dnes zcela pozorujeme,
která ustanovuje

Celé hospodářství

vkladů

Částečně jsou peníze

bankovní

a úvěrnictví

veřejnosti

jako

železná

jak vklady z peněžních
zákon, nemají lidé důvěry.

Příliš

hospodářství
rezerva.

Citace dle posl. V.Mark - http://www.psp.cz/cgibin/ascii/www/eknih/1929ns/ps/stenproťl 72schuz/st 72009.htm
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mnoho

se

a o těch 50 až

Veřejnost

ústavů mizí a přes

se

tím

drakonická

Vidíme, že se dosáhlo

hyne. To bude konečným výsledkem tohoto bankovního
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schovány

opaku.
zákona.

Nespokojenost
hospodářské
symptomy,

a neklid vzrůstá ze dne na den. Vláda měla učiniti důležitá opatřeni, ahv
krizi,

ale nevidíme

ale nikoliv nemoc

že hv udělala

hvť jen krok.

celila

Vidíme že se potírají

jen

sama.

Dalším problémem, který byl se sanačními příspěvky spojen, byla doba trvání sanací.
V polovině třicátých let, kdy již krize částečně odeznívala, byly stále vypláceny vysoké
částky, o které tak byl stát ochuzen.

Dalším sporným bodem byla otázka, zda zveřejňovat příspěvky státu jednotlivým
bankám. Tím, že veřejnost k těmto informacím neměla přístup, chtěla vláda zřejmě zabránit
spekulacím, které banky a do jaké výše byly postiženy krizí. Na to však opět doplácely
především ty banky, kterých se sanační příspěvky netýkaly a veřejnost, z jejichž daní byla
částečně sanace hrazena.

3.2 Z A H R A N I Č N Í O B C H O D A M Ě N O V Á POLITIKA

Jedna z nejdůležitějšich oblastí, kde stát významně zasáhl při krizi ve třicátých letech
byl zahraniční obchod. Ten představoval mimořádně důležitou sféru českého hospodářství,
neboť ve třicátých letech tvořil vývoz téměř třetinu národního důchodu. Během krizového
období se však mezinárodní dělba práce rozpadla a ve většině zemí postupně vítězil
protekcionismus

-

země

chránily

své

trhy

vysokými

cly.

Vzhledem

k tomu,

že

Československo bylo vysoce exportním státem, se stát rozhodl významně podporovat vývoz.
Proto parlament

v rámci

podpory

vývozu

schválil v červenci

1931 zákon o

podpoře

zahraničního obchodu, podle něhož za vývozní úvěry ručil stát. Stát podporoval export i
odpisy a refundací daní. Roku 1935 založila vláda Exportní ústav, který shromažďoval údaje
o exportních možnostech ve světě a předával je vývozcům. Tato politika byla však dost
nepochopitelně v rozporu s měnovou politikou počátku třicátých let. Vedení Národní banky
československé v čele s guvernérem

Vilémem Pospíšilem se stavělo za deflační m ě n o v o u

politiku - vysoká hodnota koruny tak způsobila, že české zboží bylo na světových trzích
drahé. Opětovný vzestup exportu a konkurenční schopnost československého zboží tak bylo
m o ž n é až po dvojí devalvaci v únoru 1934, resp. říjnu 1936.

4Í

Citace dle posl. Nitsch http://ww.psp.cz/cgi-bin/ascii/ww/eknih/1929ns/ps/stcnprot/172schuz/sl72009.htni
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Další oblastí, kde stát významně ovlivňoval běh celého hospodářství, byly oblasti
úvěrů. Během konjunktury ve dvacátých letech se zvedala úroková míra díky vrcholícímu
investičnímu ruchu. Na této úrovni se však udržovala i potom, kdy rentabilita výroby
v důsledku krize poklesla. Národní banka se rozhodla snížit úrokové míry v roce 1930 o pul
procenta. Banky sice odpověděly na tuto iniciativu také snížením úrokových měr o pul
procenta, to však nemělo významnějšího efektu.

Problémem

bylo, že současné výše úroku, které získávaly věřitelé z bezpečně

uložených peněz, nemotivovali veřejnost k nákupu akcií. Podniky tak nemohly získávat
potřebný kapitál pomocí emisí akcií. Prakticky jedinými vlastníky akcií tak

zůstávaly

komerční banky, které se tak vlastně účastnily podnikání. Přitom tento fakt, že nebyla
oddělena věřitelská funkce od funkce podnikatelské, byl považován za jednu z příčin krizí
bankovního sektoru.

3.3. R E G U L A C E ODVĚTVÍ

V prvních letech fungoval v bankovnictví normativní systém. Zákonodárce zasáhl do
otázky zakládání akciových bank pouze v rámci úpravy zakládání akciových společností
všeobecně.

Po dobu mimořádných

poměrů bylo umožněno zřízení nových

akciových

společností, zvýšení základního kapitálu a zřízení pobočných ústavů akciových společností
jen se zvláštním povolením uděleným ministerstvem vnitra v dohodě s ministerstvy financí a
obchodu. Povolení ke zřízení akciových společností mohlo být uděleno jen tehdy, jestliže se
upisovatelé zavázali převzít akcie v takové ceně, aby mohl být zřízen hned při ustanovení
společnosti rezervní fond ke krytí možných ztrát ve výši 10 % akciového kapitálu hotově
splaceného. Fondu nesmělo být použito v podnicích společnosti, ale musel být uložen
v československých státních dlužních úpisech a odevzdán do úschovy Zemské bance.

Odlišně byla řešena situace cizích bank. Cizozemským akciovým společnostem nebylo
povoleno zřizovat a provozovat pod vlastni finnou peněžní a bankovní obchody. Výjimku
měly cizozemské společnosti, které zde měly pobočné ú s t a v y j i ž 28.října 1918. Avšak v rámci
nostrifikační akce byl na zahraniční banky vyvíjen tlak, aby své tuzemské filiálky proměnily
na samostatnou československou společnost.
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N o v ý bankovní zákon z roku 1932 podmínil zřizování pobočných ústavu všech bank
povolením ministerstva financí. Novela přenesla právo udělit povolení na ministerstvo vnitra
a rozšířila je i na zřizování, splynutí a dokonce zrušení bank. K tomu mohlo dojít, pokud
banka ztratila více než polovinu akciového kapitálu nebo nedodržela zákon, stanovy nebo
podmínky povolení. O rok později bylo zřizování nových peněžních podniku a jejich poboček
zakázáno zcela, po novele z roku 1934 mohla vláda či rezortní ministerstvo po slyšení
Poradního sboru udělit výjimku. Poradní sbor více než třetinu žádostí nedoporučil. 1 " Tvrdé
podmínky pro zakládání nových bank byly podrobeny velké kritice, neboť tím stát tvrdě
omezoval tržní konkurenci a prakticky tak garantoval výsadní postavení stávajícím bankám.
,, Mánie ještě poslední
zákoně

se nařizuje

oprávněny

zákon, a to zákon o zabezpečení

ručení

funkcionářů

a praví

jen ústavy, které mají nejméně

15% akciového
dohromady

kapitálu

nahromaděno

vkladu o revizní povinnosti.

se, že k přijímáni

5 milionu akciového

jako rezenv.

úsporných

V tomto

vkladů

jsou

kapitálu a u nichž jest již

Tím se vyslovuje, že všechny tyto

slouží vlastně většinou jen k tomu. aby zajistily dnešním

velkobankám

také
zákony

výjimečné

Zdá se, že je to vůbec hlavním účelem tohoto zákona. "4

postavení.

Kritizován

byl

i předpis

z roku

1932, podle

kterého

se bankám

zakazovalo

obchodovat se zbožím. Jak již bylo popsáno v první kapitole, je nebezpečí, že takovýto zákaz
bude mít pouze za následek obcházení daného pravidla a situace se tak může j e š t ě
zkomplikovat. „Stanoví se. že banky,
obchod

se zbožím.

pustily

do obchodu,

přivodily

obchod

na něž převedou

Nebudete

se zbožím,

4

provozovali

ústavy,

předpisy.

mnohem

které jsou

museli

ostřejšími

míti možnost
byste přijmout

vstoupí

v platnost,

nesměji již

neboť banky octly se v nesnázích

daleko

tyto ohromné ztráty a úpadky.

jen nemohly
vlastní

To je velmi pěkné,

až zákon

mimo

obor jejich

Tímto ustanovením

se zbožím.
obchody

Dospějete

působnosti,

hlavně

lim, že se

od obchodu,

však nezabráníte,

zcela jistě

provozovali

aby banky

přece

k tomu, že si banky

zřídí

se zbožím a budou moci klidně obcházeli

lomu zabránili.
zcela jiná

Chcete-li skutečně

ustanovení

a museli

které

platné

zameziti bankám

obchod

byste proti tomu

bojovali

prostředky.

" Převzato z Kopecký Ondřej, Finance a úvěr, str. 290
Citace dle posl. - Dietl http://wvm.psp.cz/cgi-bin/ascii/www/eknih/1920ns/ps/stenprot/290schuz/s290005.htin
Citace dle posl. - Diell http://www.psp.cz/cgi-bin/ascii/www/eknih/1920ns/ps/stenprot/290schuz/s290005.htm
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3.4. INSTITUCE BANKOVNÍ REGULACE A DOHLEDU

Státní dozor nad bankami příslušel výslovně ministerstvu financí. Přísnému dozoru
ministerstva financí, jenž byl vykonáván bankovním referentem nebo zvláštními komisaři,
podléhaly v prvních letech hlavně tuzemské pobočky zahraničních bank. Dozorčí orgány
ministerstva financí mohly kdykoliv nahlížet do obchodních knih, spisů a zápisků společnosti,
zúčastnit se každé schůze tuzemské reprezentace společnosti a zastavit až do rozhodnutí
ministerstva financí výkon usnesení reprezentace, které odporuje zákonu, vládním nařízením
nebo stanovám společnosti. Z důvodu kontroly daňového plnění byl na tomto ministerstvu
zřízen revizní odbor, kterému příslušelo neustále dohlížet a kontrolovat veškeré bankovní
zápisy a doklady. 4 '' Bankovní činností se však speciálně zabýval

Bankovní výbor

při

ministerstvu financí, který ministrovi současně sloužil jako poradní sbor. Z jeho zaměstnanců
se rekrutovali vládní komisaři u jednotlivých ústavů. Pro každou banku byl jmenován zvláštní
vládní komisař z úředníků ministerstva financí.

Banky oprávněné vydávat vkladní knížky se musely podrobit autonomní

revizi

Revizního a důvěmického společenstva. Revizi Společenstvo provádělo zvláštním revizním
oddělením. Účelem revize byla kontrola dodržování zákonných a statutárních

předpisů.

Revizní oddělení mělo právo kdykoliv požadovat výkaz o aktivech a pasivech ke zjištění
solventnosti a likvidnosti. Rušení revize bylo kvalifikováno jako správní přestupek.

Povolení bankovní sanace z veřejných prostředků doprovodil zákonodárce rozšířením
vnější

kontroly.

Žádost

o podporu

ze Zvláštního

fondu

mohly banky podat

pouze

prostřednictvím Společenstva. Při poskytování prostředků z o b o u fondů byl Zvláštní fond
zmocněn a Všeobecný fond povinen zřídil u banky na její útraty zvláštní dvou až tříčlennou
dozorčí komisi s právem a povinností všestranně dohlížet na hospodaření ústavů a pozastavit
provedení jakéhokoliv usnesení správních orgánů. 50 Oba fondy si mohly vyžádat vysvětlivky
k bilancím zaslaným pro účely stanovení výše příspěvků bank. Ministr financí mohl od roku
1932 u banky sanované z veřejných prostředků ustanovit jednoho nebo více důvěrníků
s obdobnými
urovnání

4

právy revizora

banky"

Společenstva.

V případě

„důležitého

veřejného

zájmu

na

mohla vláda po návrhu ministra financí v dohodě s ministerstvem vnitra

'' Převzato z Kopecký Ondřej, Finance a úvěr, str. 291
" Převzato z Kopecký Ondřej, Finance a úvěr, str. 292
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ustanovit u banky správní výbor místo představenstva a dozorčí výbor místo dozorčí rady
banky.

Cedulové bance příslušela starost spíše o věcnou stránku bankovního podnikání.
Samotný státní dozor nad bankami příslušel výslovně ministerstvu financí. Dozor byl
vykonáván bankovním referentem nebo zvláštními komisaři . Situace se změnila až po zřízení
Poradního sboru, kterému podle stanov předsedal guvernér a jehož agenda se nacházela
v prostorách Národní banky československé. V roce 1936 byla zavedena evidence obchodních
úvěrů v celém státě. Tato evidence měla bankám sloužit při zjišťování, zda žadatel o úvěr není
nad míru zadlužen u jiných ústavů. Evidovány byly úvěry přesahující hranici 100 000 Kč.
Deklarované právo na vyžádání potřebných dokladů bylo doplněno penalizací odepření
doklady předložit.' 1

3.5. VNITŘNÍ O R G A N I Z A C E BANKY

Na

vnitřní organizaci

banky měly bankovní zákony velký vliv. Právní

úprava

akciových bank byla při vzniku státu daleko nedostatečnější než právní úprava akciových
společností vůbec. Situace se tak změnila až roku 1924 přijetím zákona, j e n ž doplnil
všeobecné předpisy obchodního práva zvláštními ustanoveními o akciových bankách. Novela
z roku

1932 je doplnila a upřesnila, neboť se ukázalo, že zákony z roku

1924 byly

nedostačující.

K r o m ě představenstva, které mělo za hlavní povinnosti vypracovat jednací řád banky a
uveřejňovat každého čtvrtroku výkazy, byly nově banky nuceny zřídit obligatomi dozorčí
radu. Právě dozorčí rada se stala terčem mnoha námitek. Prvořadým úkolem dozorčí rady
bylo všestranně dohlížet na bankovní správu a sledovat veškeré obchody společnosti. Dozorčí
radě příslušelo udělovat či zamítat svolení k podmíněně přípustným obchodům, k určitým
služebním smlouvám a dovolené kumulaci funkcí. Dále dohlížela na činnost a personální
obsazení kontrolního oddělení. Hlavním terčem kritiky se stal fakt, že dozorčí rada byla
vlastně
používáte

samoregulačním

jednotlivých

bank.

„Jako

donucovacího

dozorčí rady. Trvalo to velmi dloulw. než jste se rozhodli vybudovali

orgán s donueovacími

511

opatřením

funkcemi.

Zavedení

takový

opatřeni
dozorčí

dozorčí rady bude míti jisté také dobré účinky a

Převzato z Kopecký Ondřej, Finance a úvěr, str. 293
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pokoušíte

se pojmout

zvětšuje

bezpečnost.

do zákona
Neboť zavádíte

a chcete tím dosáhnouti.
Velectění
zvláštní,

pánové!
zvýšenou

sebe příliš
funkce
ruce.

51

takových

ustanovení,

aby kontrola

ochranu,

vykonávala

se rozšiřuje

vliv přímo na obchodování

než jak je tomu zde. Neboť jestliže

jest ohava, že bude odvolán,

nebo svěřen jiný

jimiž

kontrola

v bankách s více než 25 úředníky několik kontrolních

Pak byste však byli museli poskytnouti

upozorňovati,

ztrpčena

mnoho

úřad. Zavádíte

těchto

také těmto kontrolním

a
míst

institucí.
orgánům

bude takový kontrolní orgán na

že se najde cesta, aby mu byla

nucené revize,

vlastni společnosti

jeho

k věrné

..52

C i t a c e dle posl. Dietl

http://wwNv.psp.cz/cgi-bia/ascii/www/eknih/1920ns/ps/stenprot/290schuz/s290005.htm
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4. Z Á V Ě R

Zásahy státu do peněžnictví se / a první republiky značně rozšířily. Ne vždy to ale
mělo pouze pozitivní účinky. Do jisté míry by se daly porovnat regulační opatření ze třicátých
let s těmi dnešními. Banky sice měly soukromoprávní subjektivitu, státní správa jim však
přímo nebo zprostředkovaně zasahovala do obchodní činnosti. Stát tak měl právo rozhodovat
o vstupu nového ústavu do odvětví, úzce spolupracoval i na revizi ústavu.

Mezi nejvlivnější zásahy m ů ž e m e řadit významnou pomoc při sanaci bank, což m ě l o
přinést stabilitu bankovního sektoru. Především však zákony z roku 1924 se postupem let
ukázaly j a k o nedostatečné, neboť peníze, které byly určeny původně k sanaci „postižených"
bank, byly často využívány k jiným účelům. To bylo do jisté míry způsobeno nedostatečným
legislativním rámcem, který nepostihoval viníky krizi v jednotlivých bankovních ústavech,
neurčoval

bance

žádné

striktní

terminy pro splácení

této „půjčky" a docházelo

tak

k n e h o s p o d á m é m u zacházeni s penězi, na což doplácely všechny solventní banky, které měly
povinnost do fondů, z kterých byly půjčky vypláceny, přispívat nemalými obnosy. To se
alespoň částečně změnilo bankovními zákony z roku 1932. Avšak fakt, že se do problémů
dostávaly stále stejné ústavy, dává najevo, že sanační opatření nepřinášela

požadované

výsledky.

Velkými změnami prošel i dozor nad hospodařením banky. Ústavy byly nově nuceny
zřizovat dozorčí radu, v případě velkých bank i zvláštní kontrolní oddělení. Bankovními
zákony z roku 1932 pak byly výrazně zpřísněny postihy bankovních činovníků v případě
různých trestných činů. Nejpřísněji byl stíhán zločin úmyslného způsobení škody n e b o
úmyslného obohacení. T o bylo důsledkem především nadměrného vyplácení dividend i
v případě

bankovních

představitelů

u sanovaných

ústavů, kumulace

funkcí v několika

ústavech i státních orgánech.

V neposlední

řadě

je

nutné

zmínit

změny

v povolení

činnosti

k podnikání

v b a n k o v n í m sektoru a v institucích, kterým státní dozor nad bankami příslušel. Státní dozor
tak spadl především pod působnost ministerstva financí. Speciálně se pak bankovní činností
zabýval Bankovní výbor, který ministrovi sloužil jako poradní sbor. Speciálně pak banky,
které byly oprávněny vydávat vkladní knížky, byly podrobeny autonomní revizi Revizního a
důvěrnického společenstva. Povolení bankovní sanace z veřejných prostředků doprovodil
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zákonodárce rozšířením vnější kontroly. Ministr financi tak mohl od roku 1(>32 u hankv
sanované z veřejných prostředku ustanovit jednoho nebo více důvěrníků s obdobnými právy
revizora Společenstva. Co se týče změn v regulaci povolení ke vstupu do odvětví přinesl
nej větší z m ě n y zákon z roku 1932. Tento zákon podmínil zřizování pobočných ústavů všech
bank povolením ministerstva financí. Co se týče zahraničních akciových společností, ty měly
zákaz na území československého státu zřizovat a provozovat svoje pobočky.

Je vidět, že regulace v průběhu dvacátých a třicátých let značně vzrostla. S některými
opatřeními, která měla za cil přinést ozdraveni bankovního sektoru a celého hospodaření,
m ů ž e m e bezpochyby souhlasit, ale některá měla zřejmě za následek pouze umělé udržování
některých ústavu při životě, což v důsledku mělo negativní efekt na celý bankovní sektor,
neboť tím byly postihovány i „dobře" hospodařící ústavy.
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