
Abstrakt 

Cílem předkládané práce je popsat, analyzovat a hlavně porovnat problematiku 

právního postavení bank, jako specifických akciových společností, vyplývající ze zákona č. 

21/1992 Sb. o bankách, ve znění pozdějších předpisů a postavení běžných akciových 

společností, vyplývající ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev, jež 

nepodléhají dohledu ze strany České národní banky.  

Práce je rozdělena do 8 kapitol, přičemž každá z kapitol se věnuje různým aspektům 

fungování bank.  

V první kapitole je stručně nastíněna právní analýza pojmu banka.  

Druhá kapitola je více obsáhlá, neboť jsou v ní rozebrány základní právní aspekty 

založení, vzniku právní existence banky a akciových společností bez zvláštního určení. Tato 

kapitola rovněž pojednává o rozdílech mezi stanovami bank a běžných akciových společností. 

Pozornost je rovněž věnována institutu bankovní licence.  

Třetí kapitolu lze považovat za klíčovou, protože se tato část věnuje rozboru 

organizace banky a s tím spojenými specifiky. Konkrétně je tak ve třetí kapitole popsáno 

postavení nejvyššího orgánu akciových společností – valné hromady, rozebrána je rovněž 

problematika týkající se akcií banky. Hlavní část této kapitoly se pak věnuje porovnání a 

analýze fungování dualistického a monistického systému vnitřního řízení v bance a standardní 

akciové společnosti.  

Čtvrtá kapitola se skládá z pěti částí. V první části pojednávám o otázce pravidel 

kapitálové přiměřenosti. Druhá část je zaměřena na právní úpravu pravidel angažovanosti. Ve 

zbývajících je rozebrána problematika kvalifikované účasti na bance, čínských zdí v bance a 

finanční asistence.  

Pátá kapitola obsahuje rozbor institutu nucené správy. Další, v pořadí šestá, kapitola se 

věnuje odnětí a zániku bankovní licence.  

V sedmé kapitole je uveden rozbor a komparace zrušení a zániku bank a akciových 

společností se zaměřením na specifika likvidace banky. V této kapitole je pak dále uvedena 

analýza zvláštní úpravy řešení úpadku finančních institucí a problematika systému pojištění 

vkladů. 



Poslední kapitola se velice stručně věnuje problematice podnikání zahraničních bank 

na území České republiky. Hlavní část této kapitoly je věnována otázce jednotné  bankovní 

licence. 

 


