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Úvod 

V letech 2013 a 2014 došlo na poli Evropské unie k zásadní revitalizaci úpravy 

fungování uvěrových institucí, kterými v českém právním prostředí rozumíme i banky.1 

Připočteme- li k legislativnímu „boomu“2 v rámci EU i rekodifikaci soukromého práva 

v ČR, jež se významným způsobem dotkla i úpravy právnických osob, je více než jasné, 

že postavení, organizace a fungování bank muselo doznat určitých změn. Právě 

vzhledem ke skutečnosti, že právní úprava bankovních institucí v posledních letech 

probíhá velmi dynamicky, rozhodl jsem se pro výběr tématu „Banka jako obchodní 

společnost“ pro svou diplomovou práci.  

Při výběru vhodného pojetí mé diplomové práce jsem pak stál před zásadní otázkou: 

do jaké míry se věnovat finančně-právním aspektům ovlivňujících fungování a činnost 

bank? Zatímco regulatorním (finančně-právním) aspektům fungování bank je v odborné 

literatuře i praxi věnována poměrně velká pozornost, problematika postavení banky 

z hlediska obchodně-právní roviny stojí, dle mého názoru zcela nezaslouženě, poněkud 

stranou. Přitom se jedná o velmi široké a zajímavé téma, neboť umožňuje komparaci 

úpravy akciové společnosti, jež nalezneme v zákoně č. 90/2012 Sb., zákon 

o obchodních korporacích a družstvech (dále  také jen „zákon o obchodních 

korporacích“, event. „ZOK“) a banky ve smyslu č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o bankách“, event. „ZoB“), jakožto akciové 

společnosti se zvláštním určením, tzn. s určitými specifiky. Právě zmiňovaný 

komparační přístup nakonec převážil a budu se proto v této práci na základě komparační 

metody, ke které přistupuje metoda analyticko-deskriptivní, snažit popsat existenci 

                                                 
1
 Viz čl. 4 odst. 1 bod 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 

o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízen í (EU) 

č. 648/2012 
2
 Jedná se zejména o tyto akty: 

Směrn ice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti 

úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o 

změně s měrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ ES (dále jen „s měrnice CRD IV“) 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních 

požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízen í (EU) č. 648/2012 (dále jen 

„nařízení CRR“) 

Směrn ice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví 

rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění 

směrnice Rady 82/891/EHS, s měrn ice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 

2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízen í Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012 (dále jen „ směrn ice BRRD“) 
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banky od jejího založení a vzniku přes základní principy její organizace  až po její 

zrušení a zánik, a porovnat ji s „životem“ akciových společností, které nepodléhají 

dohledu ze strany regulátora tak, jako je tomu v případě banky, kde dochází k dohledu 

nad její činností a fungováním ze strany České národní banky (dále také jen „ČNB“). 

O těchto akciových společnostech budu dále  přitom ve své práci hovořit jako 

o „akciových společnostech bez zvláštního určení“ či „standardních akciových 

společnostech“. Otázkám finančně-právním se však dle mého názoru nelze zcela 

vyhnout, což bych ani ostatně nepovažoval za správné, jejich rozboru však budu v rámci 

této práce věnovat menší pozornost, přičemž mou ambicí ani není věnovat se všem 

těmto otázkám, nýbrž pouze těm, které i z hlediska snahy o zachování alespoň trochu 

přijatelného rozsahu této práce považuji za stěžejní. 

Pokud jde o systém této práce, zcela jsem vynechal nástin historického vývoje 

podnikání bank, neboť tento historický exkurz nepovažuji pro účely práce za příliš 

přínosný, po úvodu se proto rovnou věnuji základnímu rozboru pojmu „banka“. Na tuto 

kapitolu navážu kapitolou věnující se založení a vzniku banky, kde je kladen důraz na 

vymezení rozdílů tohoto procesu u banky oproti standardní akciové společnosti.  V této 

kapitole jsou dále rozebrány definiční znaky banky, a to včetně analýzy bankovní 

licence. Třetí kapitola se věnuje organizační struktuře banky se zaměřením na její 

specifika. Ve čtvrté kapitole bude v této práci pojednáno o vybraných otázkách 

zvláštních povinností a omezení v rámci fungování banky, tj. zejména o pravidlech 

kapitálové přiměřenosti a angažovanosti, dále je rozebrána úprava finanční asistence 

poskytované bankami, kterou považuji za spornou a problematickou. Směrem ke konci 

práce se věnuji samostatně případům odnětí a zániku bankovní licence, na což navážu 

kapitolou věnující se nucené správě. Předposlední kapitola je rozdělena do tří částí, kde 

analyzuji aspekty zrušení a zániku banky, problematiku jejího úpadku a v neposlední 

řadě též systém pojištění vkladů. Poslední kapitola se ve stručnosti věnuje otázce 

působení zahraničních bank a bank se sídlem v EU na území České republiky. V závěru 

předložím shrnutí nejdůležitějších poznatků, ke kterým jsem při psaní diplomové 

práce dospěl.  
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1. POJEM BANKA  

 Komerční banky, o kterých bude v této práci pojednáváno, jsou v moderním 

světě nepostradatelným elementem fungování tržní ekonomiky. Jsou přitom 

specifickými institucemi, které se do značné míry odlišují od ostatních, „běžných“ 

ekonomických subjektů, neboť vzhledem k jejich důležitosti a vlivu na finanční systém 

je zapotřebí regulovat jejich činnost.3  

  Cílem mé práce je především analyzovat právní postavení banky v systému 

obchodních společností v České republice. Přejdu proto již přímo k věci a zaměřím se 

hned na právní pojetí banky. Co se týče legální definice, bankami dle § 1 odst. 1 ZoB 

rozumíme: „akciové společnosti se sídlem v České republice, které 

a) přijímají vklady od veřejnosti a  

b) poskytují úvěry, a které k  výkonu činností podle písm. a) a b) mají bankovní 

licenci (dále jen „licence“).“4 

 Definiční pojetí banky obsažené v českém právním řádu není v regionu střední 

Evropy výjimkou, není však ani pravidlem. Slovenský právní řád obsahuje obdobnou 

definici banky v ust. § 2 odst. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. z o bankách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, podle kterého bankou je „právnická osoba so sídlom na 

území Slovenskej republiky založená ako akciová spoločnosť, ktorá je úverovou 

inštitúciou podľa osobitného predpisu a ktorá má bankové povolenie. Iná právna forma 

banky sa zakazuje.“. V Německu platí úprava poměrně odlišná, která vychází z tamního 

zákona o finančních institucích, podle něhož jsou úvěrovými institucemi (tedy i bankou) 

podniky, které podnikatelským způsobem provádějí bankovní obchody,5 přičemž 

udělení licence k výkonu bankovních činností není definičním znakem banky.6 Povolení 

k výkonu bankovních činností lze přitom v Německu udělit i jiným formám obchodních 

společností než jen akciové společnosti. Znatelný rozdíl v pojetí banky dle českého 

právního řádu pak nalezneme ve srovnání s angloamerickým právním prostředím, kde 

absentuje legální definice banky a posouzení, zda se jedná o banku, tak závisí na úvaze 

                                                 
3
 ROZEHNAL, A. in ROZEHNAL, A. Obchodní právo. Plzeň: A leš Čeněk, 2014. 562 s. 

4
 Ustanovení § 1 odst. 1 ZoB. 

5
 Viz § 1 Gesetz uber das Kreditwesen. 

6
 PIHERA, V. in PIHERA, V., SMUTNÝ, A., SÝKORA, P. Zákon o bankách. Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2011, 7 s. 
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soudu, který při svém rozhodování zohledňuje faktické postavení dané osoby a povahu 

činnosti, kterou se daná osoba zabývá.7 

Zůstaneme- li v českém právním prostředí, můžeme definici banky obsaženou 

v zákoně o bankách snad označit za poměrně širokou, tato definice nicméně jasně 

stanoví základní zákonné požadavky, jež musí právnická osoba kumulativně splnit, 

„chce- li být bankou“. O těchto požadavcích bude pojednáno v následující kapitole.  

2. ZALOŽENÍ A VZNIK BANKY 

Vznik právnické osoby lze obecně považovat za zákonem upravený procesní 

postup, který vede k jejímu právnímu zrodu.8 Proces zrodu právnické osoby je v České 

republice postaven na dvou fázích, které rozlišoval j iž zrušený zákon č. 513/1991 Sb., 

obchodní zákoník. Tuto úpravu převzal nový občanský zákoník, který stanoví obecné 

principy ustavení (v případě obchodních korporací hovoříme o „založení“) a vzniku 

právnických osob, načež navazuje speciální úprava pro jednotlivé obchodní korporace, 

která je obsažena v zákoně o obchodních korporacích.  

Ve vztahu k obchodním korporacím, respektive obchodním společnostem, jakou 

je i akciová společnost, tedy nadále hovoříme o fázi založení obchodní společnosti 

a fázi vzniku obchodní společnosti, přičemž až úspěšným dokončením druhé fáze 

konstituování obchodní společnosti, tedy zápisem do obchodního rejstříku, je celý 

proces zrodu obchodní společnosti završen.  

2.1. Právní forma banky 

Abychom se však mohli věnovat procesu založení a vzniku banky, je zapotřebí 

nejprve analyzovat, jakou právní formu banka může mít. Základní pravidla ohledně 

přípustných právních forem banky jsou stanoveny evropskou legislativou, konkrétně 

pak čl. 12 směrnice CRD IV, ze kterého vyplývá, že se úvěrovou inst itucí (kterou se 

rozumí i banka) nemůže stát samostatná fyzická osoba, neboť by nebyl splněn 

požadavek na oddělený vlastní kapitál takové úvěrové instituce. Konkrétní požadavky 

                                                 
7
 K tomu ELLINGER, E.P., LOMNICKA, E., HOOLEY,R. J.A. Modern Banking Law. 3rd edition. 

Oxford: Oxford University Press, 2002, s. 69 an.  
8
 KOŽIAK, J. in POKORNÁ, J. a kol. Obchodní společnosti a družstva . 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 

2014, 11 s. 
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na právní formu úvěrové instituce však z nařízení CRR ani směrnice CRD IV 

nevyplývají a je tedy v gesci jednotlivých států, jak danou problematiku upraví.  

Jak již bylo uvedeno výše, ZoB předpokládá existenci banky ve formě akciové 

společnosti. Ačkoliv není evropská společnost (SE), jako přípustná právní forma banky 

výslovně v ZoB uvedena, je i tato právní forma u banky možná, a to vzhledem 

k přednosti evropského práva před úpravou vnitrostátní. 9  Dle čl. 10 nařízení Rady ES 

č. 2157/2001, o statutu evropské společnosti (SE) totiž platí, že se k evropské 

společnosti v každém členském státu přistupuje, jakoby se jednalo o akciovou 

společnost založenou dle práva státu, ve kterém má sídlo.  

V ustanovení § 4a ZoB je pak dále stanoveno, že bankovní licenci lze udělit i na 

žádost spořitelního a úvěrního družstva, pokud současně požádá i o souhlas se změnou 

právní formy na akciovou společnost, o čemž vede Česká národní banka společné 

řízení. Z uvedeného by se mohlo nabízet, že bankou se může stát pouze obchodní 

společnost, která byla založena jako akciová společnost, protože jinou formu přeměny, 

než je uvedena v citovaném ustanovení, zákon o bankách nepředpokládá. 10 Tuto 

myšlenku je však nutno odmítnout s tím, že uvedené ustanovení spíše reflektuje snahu 

ČNB „dohnat“ družstevní záložny k přeměně na banku, čímž by bylo ulehčeno její 

postavení jako orgánu dohledu. Právě do určité míry zjednodušený proces přeměny na 

banku je třeba chápat jako motivační prvek určený družstevním záložnám pro takovouto 

přeměnu. Lze tedy uzavřít, že obecně není vyloučena přeměna určité obchodní 

společnosti na akciovou společnost s tím, že tato akciová společnost může následně 

zažádat ČNB o vydání bankovní lince.  

Poměrně diskutovanou otázkou zůstává, zda by v České republice nemělo být 

povoleno fungování bank i ve formě společností s ručením omezeným, protože 

v současné době je česká právní úprava v tomto ohledu příliš restriktivní.11 Osobně jsem 

toho názoru, že není sporu o tom, že úprava povolené právní formy banky je skutečně 

restriktivní, na druhou stranu se však domnívám, že případné rozšíření povolených 

forem by mohlo napáchat „více škody než užitku“. Problém podle mě nespočívá ani tak 

                                                 
9
 K tomu rozsudek ESD ze dne 15. července 1964 č. 6/64 ve věci Costa/ENEL.  

10
 Založení banky pouze ve formě akciové společnosti bylo ZoB výslovně upraveno do přijet í novely ZoB 

zákonem č. 41/2011.  
11

 PIHERA, V. in PIHERA, V., SMUTNÝ, A., SÝKORA, P. Zákon o bankách. Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2011, 9 s. 
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v nedostatečném množství kontrolních mechanismů, které lze zavést i u společnosti 

s ručením omezeným – společnost s ručením omezeným je oprávněna zřídit na základě 

ust. § 201 ZOK dozorčí radu, může mít více jednatelů s vymezeným rozsahem své 

působnosti, kteří navíc mohou dle § 194 odst. 2 ZOK fungovat i jako kolektivní orgán, 

nýbrž problém spatřuji spíše ve skutečnosti, že případné povolení fungování banky ve 

formě společnosti s ručením omezeným by dozajista znamenalo zásah do legislativního 

rámce upravujícího fungovaní bank v České republice, v důsledku čehož by mohlo dojít 

i k poklesu důvěryhodnosti bank v ČR. Troufám si tvrdit, že v české společnosti stále 

platí, že symbolem pro „velký byznys“ je akciová společnost. Bankovní sektor se jeví 

v současné době jako stabilní, poměrně dobře fungující, české banky jsou v dobré 

kondici a nabízí se tedy otázka, proč narušovat funkční a zavedený systém? 12 

2.2. Obecně k akciové společnosti 

Jak jsem již uvedl v úvodu své práce, právní postavení a činnost bank je v České 

republice primárně upravena v zákonu o bankách, jenž je ve vztahu speciality k zákonu 

o obchodních korporacích a družstvech, který se použije v případech, kdy zákon 

o bankách nestanoví jinak. Tento vztah přitom vyplývá z ustanovení § 1 odst. 1 ZoB.  

Vzhledem k tomu, že obecná úprava akciové společnosti, tj. právní formy bank v ČR, je 

obsažena v ZOK, považuji za vhodné na tomto místě zmínit základní charakteristiku 

akciové společnosti a v dalších částech se věnovat nejzásadnějším rozdílům v úpravě 

akciové společnosti bez zvláštního určení a specifické akciové společnosti – banky. 

Akciová společnost je typickým představitelem kapitálové obchodní 

společnosti.13 S čistě kapitálovou povahou akciové společnosti se pojí její zákonná 

definice obsažená v ustanovení § 243 odst. 1 ZOK. Akciovou společností podle tohoto 

ustanovení ZOK je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií. 

Základním kapitálem přitom rozumíme souhrn všech vkladů obchodní korporace, 

,přičemž pro akciovou společnost je stanovena povinná výše základního kapitálu 

                                                 
12

Česká národní banka. Zátěžové testy bankovního sektoru České republiky – listopad 2014 [online]. 

Praha. 10. 12. 2014 [cit. 2015-04-01]. Dostupný z WWW: 

<https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/financni_stabilita/zatezove_testy/2014/zatezo

ve_testy_vysledky_2014_3q.pdf>. 
13

 LASÁK, J. in POKORNÁ, J. a kol. Obchodní společnosti a družstva. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, 

263 s. 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/financni_stabilita/zatezove_testy/2014/zatezove_testy_vysledky_2014_3q.pdf
https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/financni_stabilita/zatezove_testy/2014/zatezove_testy_vysledky_2014_3q.pdf
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2 000 000,- Kč nebo 80 000,- EUR. Vklady akcionářů jsou přitom pro akciovou 

společnost mnohem významnější než jejich osobní vlastnosti a schopnosti. 

Akcie představují cenné papíry, do nichž jsou inkorporována práva akcionáře, 

kteří vykonávají svá práva a uplatňují svůj vliv na řízení společnosti prostřednictvím 

valné hromady, jež je nejvyšším orgánem společnosti. Valné hromadě náleží zejména 

rozhodování o základních otázkách společnosti, tj. změnách stanov, složení statutárního 

orgánu, rozdělení zisku či likvidaci společnosti.14 Při rozhodování valné hromady se 

přitom uplatní většinový princip, tzn. že valná hromada rozhoduje většinou přítomných 

hlasů.15 Samotní akcionáři však přímo na řízení společnosti neparticipují, protože 

řízením akciové společnosti je zpravidla pověřen výkonný orgán, či jak uvádí Lasák 

„profesionální management“, tj. představenstvo, popřípadě správní rada a statutární 

ředitel, jimž náleží obchodní vedení společnosti.  

Jak Lasák dále uvádí, pro akciovou společnost je rovněž charakteristické, že 

akcionáři neručí za dluhy společnosti s  výjimkami, které se uplatní ve vztahu k ručení 

bývalých akcionářů za dluhy po zániku společnosti do výše jejich podílu na likvidačním 

zůstatku, a možnost ručení akcionářů za dluhy společnosti na základě práva 

podnikatelských seskupení jako vlivné, ovládající či řídící osoby.16 Dle mého názoru je 

však možno obecně tvrdit, že věřitelům (až na výjimky) nepřísluší nárok požadovat po 

akcionářích úhradu pohledávek, které mají vůči společnosti.  

Vnitřní organizační struktura akciové společnosti může být zejména s ohledem 

na novou úpravu orgánů společnosti v zákoně o obchodních korporacích poměrně 

rozličná. S účinností ZOK je akciová společnost nejen oprávněna, nýbrž i povinna 

zvolit si systém vnitřního řízení.17 Právě volba mezi monistickým a dualistickým 

systémem je dle mého názoru velice zajímavou problematikou a budu se j i snažit blíže 

vylíčit a osvětlit, a to zejména ve vztahu k bance dále v textu. V případě, že akciová 

společnost setrvá či si nově zvolí dualistický model řízení, jsou obligatorními orgány 

                                                 
14

 Působnost valné hromady je p ředevším vymezena v § 421 ZOK  
15

 JOSKOVÁ, L. in ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních 

korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 364 s. 
16

 LASÁK, J., in POKORNÁ, J. a kol. Obchodní společnosti a družstva. 1. vyd. V Praha: C.H. Beck, 

2014, 263 s. 
17

 DVOŘÁK, T. Monistický systém vnitřní struktury společnosti. In HURYCHOVÁ, K., BORSÍK, D. 

Corporate governance: kolektivní monografie. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 34 s.  
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společnosti představenstvo a dozorčí rada.18 Pakliže akciová společnost zvolí 

monistický systém řízení, bude povinna obligatorně zřídit správní radu a statutárního 

ředitele. Již na tomto místě si nemohu odpustit nelichotivou poznámku k úpravě 

monistického systému vnitřního řízení, kterou zákonodárce přijal. V případě 

monistického systému totiž, jak výstižně podotýká Lasák, dochází „k babylonskému 

matení jazyků“. Namísto zcela logického úsudku, že v monistickém systému existuje 

vedle valné hromady (popřípadě jediného akcionáře) pouze jeden obligatorní orgán 

vnitřního řízení, existují místo toho rovněž orgány dva.  

V neposlední řadě je nutno dodat, že právní forma akciové společnosti je hojně 

užívána pro podnikatelské potřeby, respektive podnikatelskou činnost. Ačkoliv právní 

předpisy nevylučují, aby byla akciová společnost zřízena i za jiným, než 

podnikatelským účelem (např. jako nemocnice), tato skutečnost nic nemění na 

základním faktu, že akciová společnost bude vždy formálně podnikatelem, neboť 

podléhá zápisu do obchodního rejstříku. Odborná literatura v tomto ohledu proto hovoří 

o akciové společnosti jako podnikateli podle formy.19 

2.3. Založení akciové společnosti 

Akciovou společnost je možno „vytvořit“ dvěma způsoby. Prvním je založení 

a následný zápis společnosti do obchodního rejstříku (tj. vznik bez právního 

předchůdce), druhým způsobem je pak vznik akciové společnosti v důsledku přeměny 

(tj. vznik s právním předchůdcem).20 Vzhledem k povaze této práce se budu dále 

věnovat prvně řečenému způsobu vzniku, tedy tzv. vzniku akciové společnosti „na 

zelené louce“. 

Zákon o obchodních korporacích přinesl do úpravy založení akciové společnosti 

zásadní změnu. Tato změna pramení z „inkorporace“ údajů zakladatelské listiny, resp. 

zakladatelské smlouvy (jakožto forem zakladatelského právního jednání) do stanov 

                                                 
18

 Dle § 396 odst. 3 ZOK platí nevyvratitelná právní domněnka, že v pochybnostech byl zvolen 

dualistický systém.   
19

 JOSKOVÁ, L. in ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních 

korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 367 s. 
20

 JOSKOVÁ, L. in ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních 

korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 375 s. 
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akciové společnosti. Jak plyne z ustanovení § 8 odst. 1 a 2 ZOK, obchodní korporace se 

zakládá: 

a) v případě více zakladatelů společenskou smlouvou (ve formě veřejné 

listiny), kterou dle § 3 odst. 3 ZOK rozumíme i stanovy nebo  

b) zakladatelskou listinou v případě jediného zakladatele (ve formě veřejné 

listiny). 

Problematickou se může jevit otázka, zda je nutné při založení akciové 

společnosti jediným zakladatelem pořídit dva dokumenty, tedy zakladatelskou listinu 

a stanovy, protože ZOK nechápe stanovy výslovně jakožto zakladatelskou listinu. 

Přesvědčivou odpověď podává komentářová literatura, kde Lasák uvádí: „Z uvedeného 

důvodu by se mohlo dovozovat, že k  založení jednočlenné akciové společnosti se 

vyžaduje pořízení zakladatelské listiny a vedle toho ještě přijetí stanov. Pokud by tento 

názor převážil, pak však zákon o obchodních korporacích nikde nestanoví povinné 

náležitosti zakladatelské listiny. Pak by zakladatelská listina musela obsahovat údaje 

stanovené obecně pro zakladatelské právní jednání v § 123 obč. zák. Tyto údaje by byly 

uvedeny jak v zakladatelské listině, tak i ve stanovách akciové společnosti, což lze 

považovat za absurdní. Z uvedeného důvodu a za použití teleologického výkladu proto 

dovozuji, že zákonodárce v § 125 odst. 2 obč. zák., § 8 odst. 2, resp. § 250 odst. 1 z.o.k., 

nevyžaduje, aby byly pro založení akciové společnosti vyhotoveny dva dokumenty, tedy 

jak zakladatelská listina, tak i stanovy.“21 

Jak vyplývá z předchozího odstavce,  akciová společnost tak může být založena 

i jediným zakladatelem.22 Zákon o obchodních korporacích přitom výslovně 

nekvalifikuje osobu zakladatele a považuji proto za jediný správný výklad ten, že 

kapitálová, respektive tedy i akciová společnost, může být založena jedinou fyzickou 

i právnickou osobou, přičemž jediným zakladatelem akciové společnosti může být 

i stát.23  Skutečnost, že má akciová společnost jediného akcionáře, podléhá zápisu do 

obchodního rejstříku, kde se vedle ostatních obligatorních údajů zapíše i jméno a sídlo 

                                                 
21

 LASÁK, J. in LASÁK, J., POKORNÁ, J. ČÁP, Z. a ko l. Zákon o obchodních korporacích . Komentář. 

I. díl. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014. 1181 s. 
22

 § 11 odst. 1 ZOK 
23

 K tomu shodně LÁSÁK, J. in LASÁK, J ., POKORNÁ, J. ČÁP, Z. a ko l. Zákon o obchodních 

korporacích. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer, a .s., 2014. 152. s. 
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nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší- li se od adresy místa pobytu, 

tohoto akcionáře.24 

Prvním formálním požadavkem pro založení akciové společnosti je tedy přijetí 

zakladatelského právního jednání, kterým jsou stanovy akciové společnosti. 25 Přijetí 

stanov však nemusí být notně prvním krokem při zakládání akciové společnosti, neboť 

mu zpravidla předchází vůbec ta nejzákladnější myšlenka, totiž idea založení akciové 

společnosti a s tím spojené přípravné práce. Ačkoliv není postup před přijetím stanov 

akciové společnosti výslovně upraven právními předpisy, jedná se o důležitý aspekt při 

zrodu společnosti. V rámci přípravných prací tak může dojít k základnímu formulování 

principů fungování společnosti po jejím vzniku, které se mohou promítnout i do znění 

stanov.  

Založení akciové společnosti však není účinné již přijetím stanov, nýbrž až 

splněním vkladové povinnosti v rozsahu stanovém v ustanovení § 253 odst. 1 ZOK. 

Každý zakladatel musí podle výše uvedeného ustanovení splatit emisní ážio a v souhrnu 

alespoň 30% jmenovité nebo účetní hodnoty upsaných akcií v době určené ve 

stanovách. Stejně tak musí být do společnosti vneseny nepeněžité vklady. Tyto 

povinnosti přitom musí být splněny před vznikem společnosti, resp. před zápisem 

společnosti do obchodního rejstříku, neboť bez jejich splnění nelze společnost do 

obchodního rejstříku zapsat a rejstříkový soud by tak návrh na zápis akciové společnosti 

odmítl.  

Při založení společnosti může být určitému zakladateli či více zakladatelům 

poskytnuta jistá výhoda, v takovém případě hovoříme o tzv. kvalifikovaném založení 

společnosti. Příkladem takové výhody může být např. zajištění vyššího vlivu určitého 

akcionáře na řízení společnosti, než jakému odpovídá jeho podíl na základním kapitálu. 

Tím může být akcionář fakticky chráněn před „rozředěním“ jeho podílu v případě emise 

nových akcií společnosti. 26 

                                                 
24

 § 48 odst. 1 písm. k) zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve 

znění pozdějších předpisů. 
25

 § 250 odst. 1 ZOK 
26

 ROZEHNAL, A. in ROZEHNAL, A. a kol. Obchodní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 

Aleš Čeněk, 2014, 424 s.  
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2.3.1. Stanovy akciové společnosti 

 

Jak uvádí Lasák: „Stanovy akciové společnosti jako zakladatelské právní jednání 

představují základní organizační, právní a organizační dokument společnosti.“27 Svou 

povahou jsou stanovy smlouvou sui genesis,28, 29 která zavazuje akciovou společnost 

jako celek, tedy i akcionáře, všechny její orgány, včetně valné hromady. 30 Náležitosti 

stanov lze primárně rozdělit mezi náležitosti obligatorní a náležitosti fakultativní. Jak 

jsem již zmínil, povinně ve stanovách musí být uvedeny náležitosti uvedené 

v ustanovení § 123 odst. 1 ObčZ, podle kterého zakladatelské právní jednání určí 

alespoň název, sídlo, případně též předmět činnosti akciové společnosti, které doplňují 

(v některých případech duplikují) náležitosti stanov dle příslušných ustanovení ZOK   

Obsahové náležitosti stanov dle zákona o obchodních korporacích můžeme dělit 

podle délky časového úseku, po který stanovy musí dané náležitosti obsahovat, což 

vychází právě z dvoufázovosti vzniku obchodních společností.  

 Po celou dobu trvání akciové společností musí být ve stanovách dle § 250 odst. 

2 ZOK uvedeny údaje o: 

a) firmě a předmětu podnikání nebo činnosti,  

b) výši základního kapitálu,  

c) počtu akcií, jejich jmenovité hodnotě, s určením, zda a kolik akcií bude znít 

na jméno nebo na majitele, anebo zda budou vydány jako zaknihované cenné 

papíry, popřípadě údaj o omezení převoditelnosti akcií, popřípadě údaj, zda 

jsou akcie imobilizovány,  

d) názvu a popisu akcií a práv s nimi spojených, mají- li být vydány akcie 

různých druhů, 

e) počtu hlasů spojených s jednou akcií a způsobu hlasování na valné hromadě; 

mají- li být vydány akcie o různé jmenovité hodnotě, obsahují stanovy také 

                                                 
27

 LASÁK, J . in POKORNÁ, J. a  ko l. Obchodní společnosti a družstva. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 

2014, 272 s. 
28

 O smlouvě sui genesis však lze hovořit pouze v  případě, že akciovou společnost zakládá více 

zakladatelů. V případě, že je akciová společnost zakládána jediným zakladatelem, mají stanovy 

společnosti povahu jednostranného právního jednání, které se vyhotovuje ve formě notářského zápisu.  
29

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. srpna 2003, sp. zn. 29 Odo 146/2003. 
30

 ROZEHNAL, A. in ROZEHNAL, A. a kol.  Obchodní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 

Aleš Čeněk, 2014, 423 s. 
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počet hlasů vztahujících se k té které výši jmenovité hodnoty akcií a celkový 

počet hlasů ve společnosti,  

f) zvoleném systému vnitřní struktury společnosti, a o pravidlech určení počtu 

členů představenstva nebo dozorčí rady,  

g) popřípadě jiné údaje, stanoví- li tak tento zákon.  

V důsledku „inkorporace“ společenské smlouvy do znění stanov musí stanovy 

dle § 250 odst. 3 ZOK při založení společnosti obsahovat také údaje o tom: 

a) kolik akcií který zakladatel upisuje, za jaký emisní kurs, způsob a lhůtu pro 

splácení emisního kursu a jakým vkladem bude emisní kurs splacen,  

b) v jaké výši musí být splacen základní kapitál k okamžiku vzniku společnosti,  

c) tehdy, bude-li emisní kurs akcií plněn nepeněžitými vklady, jméno vkladatele, 

popis nepeněžitých vkladů, jakož i počet, jmenovitou hodnotu a druh akcií, 

které se za tento nepeněžitý vklad vydají, jejich formu nebo údaj, že budou 

vydány jako zaknihované cenné papíry, a určení znalce, který provede 

ocenění nepeněžitého vkladu,  

d) určení ceny nepeněžitých vkladů při založení společnosti,  

e) v jaké, alespoň přibližné výši vzniknou společnosti náklady v souvislosti 

s jejím založením, 

f) koho zakladatelé určují členy orgánů společnosti, kteří mají být podle stanov 

voleni valnou hromadou, 

g) určení správce vkladů a  

h) tehdy, mají- li být vydány akcie jako zaknihované cenné papíry, čísla 

majetkových účtů, na které mají být zaknihované akcie vydány.  

Tyto náležitosti však mohou být po vzniku společnosti při současném splnění 

vkladové povinnosti ze stanov odstraněny.  

Zákon o obchodních společnostech vzhledem k rozmanitosti dispozitivních 

ustanovení týkajících se fungování, organizace a řízení akciové společnosti rovněž 

umožňuje, aby stanovy obsahovaly mnohá další ujednání, jež nejsou výslovně uvedena 

v § 250 ZOK. Vedle zákonem o obchodních korporacích předvídaných skutečností je 
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možno do stanov začlenit i tzv. fakultativní skutečnosti. Jedná se kupříkladu o zřízení 

orgánů nepředepsaných zákonem (např. výbor. pro odměňování apod.).31 

2.4. Bankovní licence 

Podmínkou sine qua non pro každý subjekt, který má zájem podnikat jako 

banka, je získání bankovní licence. Liška definuje bankovní licenci jako „povolení 

určité akciové společnosti působit jako banka.“32 Jurošková ve vztahu k bankovní 

licenci hovoří o regulaci vstupu do odvětví bankovnictví, když uvádí: „Regulace vstupu 

do odvětví je centrálním pilířem obezřetnostní regulace bankovnictví, která vychází 

z přesvědčení, že důkladná kontrola instituce před vstupem do odvětví může předejít 

pozdějším problémům.“33 Revenda ve vztahu k získávání oprávnění vstupu na bankovní 

trh poukazuje na skutečnost, že oproti relativně mírnějším pravidlům pro výkon 

některých jiných druhů podnikatelské činnosti jsou podmínky pro získání oprávnění 

podnikat jako banka do značné míry přísnější, což je spojeno s hospodářským 

významem bankovních institucí.34 

Ve vztahu k bankovní licenci je v první řadě třeba vymezit okruh osob, jež jsou 

oprávněny zažádat o její udělení Českou národní banku, která je jako orgán dohledu nad 

finančním trhem o udělení bankovní licence příslušná rozhodnout. 35 Zákon o bankách 

ani vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování 

odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob nestanoví přesně, v jakém 

okamžiku, ani jaká osoba, či zda snad sama společnost podává žádost o udělení 

bankovní licence.  

Ze znění ustanovení § 5 ve spojení se zněním § 4 odst. 1 písm. a) vyhlášky 

č. 233/2009 Sb., se pouze dozvíme, že jednou z příloh žádosti žadatele o bankovní 

licenci jsou stanovy společnosti.36 Společně s Piherou a Smutným se domnívám, že tím 

nemohou být myšleny jiné, než stanovy schválené zakladateli společnosti, a je tedy 

                                                 
31

 JOSKOVÁ, L. in ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních 

korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 375.  
32

 LIŠKA, P. in LIŠKA, P., ELEK, Š., MAREK, K. Bankovní obchody. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 

2014, 17 s. 
33

 JUROŠKOVÁ , L. Bankovní regulace a dohled. Praha: Auditorium, 2012, 21 s.  
34

  REVENDA, Z. Centrální bankovnictví. 2. rozš. vyd. Praha: Management Press, 2001, 475 s. 
35

 § 1 odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb. o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů . 
36

 Explicitní požadavek na připojení návrhu stanov k žádosti o udělení bankovní licence byl ze zákona o 

bankách již vypuštěn a povinnost předložit stanovy banky je tak zachována pouze na základě zmíněného 

podzákonného právního předpisu. 



 

14 

 

jednoznačně přípustné, aby žádost o licenci byla podána zakladatelem společnosti 

v rámci jednání před vznikem společnosti. Nabízí se však otázka, zda může být podána 

žádost o udělení bankovní licence i po vzniku společnosti? Pihera a Smutný k tomu 

uvádějí: „Právo již existující akciové společnosti podat žádost je podle našeho názoru 

také nesporné, dřívější prováděcí předpis ČNB k § 4 (opatření ČNB č. 33/1999 Sb.) to 

však nebral v úvahu a počítal pouze se žádostí zakladatelů. Platná vyhláška ČNB 

č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné 

způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů 

poskytovaných pobočce zahraniční banky („vyhláška o náležitostech žádostí“) již 

vychází z toho, že zákon o bankách nijak nevylučuje, aby se o bankovní licenci ucházela 

již existující akciová společnost.“37 S Piherou a Smutným plně souhlasím, zákon ani 

vyhláška skutečně nevylučují, aby byla licence udělena již existujícímu subjektu. Liška 

je přitom stejného názoru a uvádí, že žadatelem o bankovní licenci může být  

a) již vzniklá akciová společnost; 

b) zakladatel akciové společnosti v okamžiku, kdy akciová společnost 

nebude ještě zapsána do obchodního rejstříku; 

c) spořitelní a úvěrní družstvo, pokud současně požádá i o souhlas se 

změnou právní formy družstva na akciovou společnost.38 

Omezení okruhu žadatelů o udělení bankovní licence pouze na zakladatele 

akciové společnosti, tak jak ho znala dřívější úprava, by se jevilo skutečně jako 

nepřiměřené.  

Podmínky pro samotné udělení bankovní licence jsou stanoveny v § 4 odst., 5 

ZoB, přičemž těmito podmínkami konkrétně jsou: 

 minimální výše základního kapitálu, která činí 500 000 000 Kč, přičemž 

základní kapitál musí být v této výši tvořen peněžitými vklady; 

  průhledný a nezávadný původ základního kapitálu a dalších finančních 

zdrojů, jeho dostatečnost a vyhovující skladba; 

                                                 
37

 PIHERA,V., SMUTNÝ, A. in PIHERA,V., SMUTNÝ, A., SÝKORA, P. Zákon o bankách. Komentář. 

1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2011, 49 s.  
38

 K tomu shodně LIŠKA, P. in LIŠKA, P., ELEK, Š., MAREK, K. Bankovní obchody. Vyd. 1. Praha: 

Wolters Kluwer, 2014, 17 – 18 s. 
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 splacení základního kapitálu v plné výši, 

 důvěryhodnost a odborná způsobilost osoby, které má být bankovní 

licence udělena; 

 důvěryhodnost a způsobilost osob, které mají kvalifikovanou účast na 

bance či 20 největších akcionářů banky podle podílu na hlasovacích 

právech, k výkonu práv akcionáře; 

 důvěryhodnost, odborná způsobilost a zkušenost členů statutárního 

orgánu banky, členů správní rady a dozorčí rady banky;  

 technické a organizační předpoklady pro výkon navrhovaných činností 

banky, a to včetně funkčního řídicího a kontrolního systému banky; 

 obchodní plán, který vychází z navrhované strategie činnosti banky, 

přičemž musí být podložen reálnými ekonomickými kalkulacemi;  

 průhlednost osob, které jsou úzce propojeny s bankou 

 a nakonec podmínka, na základě které musí banka mít alespoň 3 

zaměstnance nebo fyzické osoby, které uskutečňují svou činnost podle 

příkazu jiného (dále jen „pracovník“), kteří zastávají výkonnou říd icí 

funkci a jsou členy jejího statutárního orgánu nebo správní rady. 

 

V případě pro banku pozitivního výsledku řízení o udělení bankovní licence 

vzniká bance automaticky oprávnění k výkonu dvou základních činností banky 

uvedených v ustanovení § 1 odst. 1 písm. a) a b) ZoB. Těmi jsou přijímání vkladů od 

veřejnosti a poskytování úvěrů, v čemž ostatně spočívá i základní ekonomická funkce 

bank. K výkonu těchto činností je banka nejen oprávněna, nýbrž implicitně přímo 

i povinna, protože v případech, kdy banka nepřijímá vklady či neposkytuje úvěry po  

dobu 6 měsíců od jejího vzniku nebo nezahájí činnost do 12 měsíců ode dne udělení 

bankovní licence, je Česká národní banka oprávněna udělenou licenci bance na základě 

ustanovení § 34 odst. 2 ZoB odejmout. Zákon o bankách v ustanovení § 1 odst. 2 písm. 

a) definuje vklad  jako: „svěřené peněžní prostředky, které představují závazek vůči 

vkladateli na jejich výplatu.“ Úvěrem se pak dle § 1 odst. 2 písm.) zákona o bankách 

rozumí „v jakékoliv formě dočasně poskytnuté peněžní prostředky.“ Příjímání vkladů od 

veřejnosti je faktorem, který banku do značné míry odlišuje od jiných obchodních 

společností. Zatímco k poskytování úvěrů jsou oprávněny i jiné podnikatelské subjekty 
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než banky (uveďme např. úvěrové společnosti typu Home Credit, a.s., CETELEM ČR, 

a.s. či leasingové společnosti), k činnosti spočívající v příjímání vkladů od veřejnosti 

jsou oprávněny banky, a jak uvádí Pihera a Smutný též spořitelní a úvěrní družstva, na 

což odkazuje § 2 odst. 1 ZoB.39 Ve vztahu k přijímání vkladů od veřejnosti stricto sensu 

však lze hovořit o tzv. bankovním monopolu.40 

Vedle dvou hlavních bankovních činností je banka oprávněna k výkonu 

některých dalších činností, a to za podmínek a v rozsahu, jež jsou stanoveny v její 

bankovní licenci. Kotáb v této souvislosti hovoří o vedlejších bankovních činnostech,
41

 

které jsou vymezeny v § 1 odst. 3, zákona o bankách. Banka tak může vykonávat tyto 

další činnosti: 

a) investování do cenných papírů na vlastní účet,  

b) finanční pronájem (finanční leasing),  

c) platební styk a zúčtování,  

d) vydávání a správa platebních prostředků, například platebních karet 

a cestovních šeků,  

e) poskytování záruk,  

f) otvírání akreditivů,  

g) obstarávání inkasa,  

h) poskytování investičních služeb podle zvláštního právního předpisu 

s tím, že se v licenci uvede, které hlavní investiční služby a činnosti 

a doplňkové investiční služby je banka oprávněna poskytovat, a ve 

vztahu ke kterým investičním nástrojům podle zvláštního právního 

předpisu, 

i) finanční makléřství,  

j) výkon funkce depozitáře,  

k) směnárenskou činnost,  

                                                 
39

 PIHERA,V., SMUTNÝ, A. in PIHERA,V., SMUTNÝ, A., SÝKORA, P. Zákon o bankách. Komentář. 

1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2011, 35 s. 
40

 Za příklad porušení bankovního monopolu lze označit jednání společnosti Business Angel Investment, 

jež je v současné době řešeno před Městským soudem v Praze. KARLÍK, M. Před soud se dostává kauza 

investiční skupiny Business Angels Investment [online]. 30. 9. 2014, rozh las.cz [cit. 2015-03-31]. 

Dostupný z WWW: <http://www.rozh las.cz/zpravy/politika/_zprava/pred-soud-se-dostava-kauza-

investicni-skupiny-business-angels-investment--1402267>.  
41

KOTÁB, P. in  BAKEŠ, M., KARFÍKOVÁ, M., KOTÁB, P., MARKOVÁ, H. a kol. Finanční právo. 6. 

upravené vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 476s. 

http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/pred-soud-se-dostava-kauza-investicni-skupiny-business-angels-investment--1402267
http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/pred-soud-se-dostava-kauza-investicni-skupiny-business-angels-investment--1402267
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l) poskytování bankovních informací,  

m) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými 

hodnotami, které nejsou investičním nástrojem, a se zlatem,  

n) pronájem bezpečnostních schránek,  

o) provádění administrace investičních fondů a zahraničních investičních 

fondů, 

p) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v písmenech a) až 

o) a s činnostmi souvisejícími s poskytováním úvěrů a přijímáním vkladů 

od veřejnosti. 

K provozování určitých vedlejších bankovních činností může být právními 

předpisy vyžadováno ještě další povolení vedle bankovní licence. To je např. případ 

poskytování investičních služeb bankou. Pakliže tyto činnosti zamýšlí banka vykonávat, 

musí je mít tato banka uvedeny v bankovní licenci, navíc tato banka musí ještě získat 

povolení obchodníka s cennými papíry podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.42 

K tomu je nutno dodat, že udělená licence obsahuje jmenovité vymezení povolené 

činnosti a může rovněž obsahovat vymezení rozsahu povolené činnosti i s případnými 

podmínkami stanovenými pro banku či pobočku banky z jiného než členského státu EU, 

které musí tato banka splnit před zahájením povolené činnosti či je při výkonu této 

činnosti dodržovat. Zákon o bankách však výslovně stanoví, že v bankovní licenci 

nemůže být omezen počet jednotlivých obchodních případů. 43 

Banka je dále na základě § 1 odst. 4 ZoB oprávněna vykonávat i jiné 

podnikatelské činnosti než ty, které jí byly povoleny ze strany ČNB v bankovní licenci, 

pokud se jedná o činnosti vykonávané pro jiného, a pokud souvisejí se zajištěním jejího 

provozu44 a provozu jí ovládaných jiných subjektů (jiných bank, spořitelních a úvěrních 

družstev, obchodníků s cennými papíry a pojišťoven) či pokud jde o výkon působnosti 

kontaktního místa veřejné správy. Shodně s Piherou se domnívám, že dikce § 1 odst. 4 

ZoB není zcela logická, nelze si totiž nepovšimnout, že poskytovat vedlejší služby může 

                                                 
42

 KOTÁB, P., KOHAJDA, M. in BAKEŠ, M., a kol. Finanční právo. 6. upravené vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2012, 480 s. 
43

 § 4 odst. 7 ZoB 
44

 K tomu Česká národní banka. Úřední sdělení České národní banky k ustanovení § 1 odst. 3 písm. i) a 

odst. 4 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů . [online]. 2004 [cit. 2015-03-23]. 

Dostupné z WWW: <http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/vestnik/2015/d

ownload/vestnik_2015_01_20115560.pdf>. 

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/vestnik/2015/download/vestnik_2015_01_20115560.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/vestnik/2015/download/vestnik_2015_01_20115560.pdf
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banka pouze osobám jí ovládaným, nikoliv však již osobám, kterými je ovládána.45 

Proto bych považoval za logické, aby znění § 1 odst. 4 ZoB bylo novelizováno např. do 

této podoby: 

„§ 1 odst. 4  

Banka nesmí vykonávat jiné podnikatelské činnosti než ty, které má povoleny v  licenci; 

to neplatí pro činnosti vykonávané pro jiného, pokud souvisejí se zajištěním jejího 

provozu a provozu jí ovládaných jiných bank, spořitelních a úvěrních družstev, 

obchodníků s cennými papíry, pojišťoven, zajišťoven, finančních institucí a podniků 

pomocných služeb, se kterými tvoří podnikatelské seskupení. Banka může vykonávat 

působnost kontaktního místa veřejné správy, je-li držitelem autorizace podle zvláštního 

zákona.“ 

Na základě § 6 ZoB platí, že se bankovní licence uděluje na dobu neurčitou a je 

explicitně vyloučen její převod na jinou osobu. Domnívám se tedy, že převod bankovní 

licence je vyloučen i v případech, kdy dochází k právnímu nástupnictví např. při koup i 

závodu dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Toto vyplývá z povahy 

bankovní licence, která je veřejnoprávním povolením určeným konkrétní osobě, nebo- li 

ad personam.  

2.5. Založení banky 

Pakliže u standardní akciové společnosti můžeme poměrně snadno odlišit 

stádium jejího založení a vzniku, u banky je uvedené dělení dle mého názoru do značné 

míry komplikovanější. Celý konstrukční problém spatřuji ve skutečnosti, že založení 

a vznik banky je determinován udělením bankovní licence (viz předchozí kapitola). 

Pokud jsem již dříve došel shodně s citovanými autory k závěru, že žádost 

o bankovní licenci může podat již vzniklá akciová společnost, zakladatel akciové 

společnosti v okamžiku, kdy akciová společnost nebude ještě zapsána do obchodního 

rejstříku, a spořitelní a úvěrní družstvo, pokud současně požádá i o souhlas se změnou 

právní formy družstva na akciovou společnost, je možné dále vymezit styčné body, co 

                                                 
45

 PIHERA,V., SMUTNÝ, A. in PIHERA,V., SMUTNÝ, A., SÝKORA, P. Zákon o bankách. Komentář. 

1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, 32 s. 
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má založení standardní akciové společnosti a banky společného, a následně poukázat na 

rozdíly obou procesů. 

Při založení akciové společnosti i banky hrají důležitou roli stanovy, neboť 

v obou případech je přijetí stanov nezbytným předpokladem pro založení společnosti. 

Zatímco u standardní akciové společnosti k přijetí stanov přistupují požadavky týkající 

se splacení vkladů do společnosti (k tomu podkapitola 2.3), u banky vedle přijetí stanov, 

jež jsou přílohou žádosti o udělení bankovní licence dle vyhlášky č. 233/2009 Sb., 

o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, 

důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů, je nutné splnit 

požadavky pro udělení bankovní licence, které lze lapidárně shrnout jakožto: I. zvláštní 

kapitálové požadavky; II. požadavky na důvěryhodnost a odbornou způsobilost osob; 

III. požadavky technické povahy; IV. požadavky na osoby propojené; V. požadavky na 

umístění sídla a VI. požadavky na počet členů představenstva nebo správní rady.46 

Tento výčet požadavků se svými specifiky, tak, zjednodušeně řečeno, odlišuje založení, 

potažmo vznik banky, od založení akciové společnosti bez zvláštního určení.  

Otázkou v tomto ohledu může být, v jakém okamžiku a jaké míře musí být 

výše uvedené požadavky budoucí bankou splněny. Vyjdeme- li ze striktně formálního 

hlediska, jež, jak se zdá, zákonodárce promítl i do návětí § 4 odst. 5 ZoB, musí být 

všechny tyto podmínky splněny vždy před udělením bankovní licence. Určitou korekci 

v tomto ohledu však může představovat ustanovení § 1 odst. 7 ZoB, které stanoví, že 

licence může obsahovat rovněž stanovení podmínek, které musí banka či pobočka 

banky z jiného než členského státu splnit před zahájením kterékoliv povolené činnosti. 

Nabízí se proto závěr, který zastávám, že až na požadavky na kapitál, osoby ve vedení, 

identitu akcionářů, sídlo a průhlednost skupiny osob s úzkým propojením na banku, jež 

vyplývají již z čl. 10, 12 až 14 CRD IV, je přípustné, aby žadatel v době řízení o udělení 

bankovní licence neměl např. technické vybavení pro výkon určité činnosti banky, 

nýbrž toto vybavení např. prokázal „pouze“ smlouvou o smlouvě budoucí, na jejímž 

základě by dané vybavení pořídil v případě kladného výsledku řízení. V tomto ohledu 

pak lze poukázat na úpravu, která se váže k povolení činnosti investiční společnosti dle 

ustanovení § 479 odst. 1 písm. c) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech 
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 K tomuto vymezení požadavků b líže LIŠKA, P. in ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a 

kol. Právo obchodních korporací 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 510 - 511s.  
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a investičních fondech ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“) jejíž formulaci 

i s návětím považuji za vhodnější: „Česká národní banka udělí povolení k činnosti 

investiční společnosti na žádost akciové společnosti nebo na žádost zakladatele nebo 

zakladatelů akciové společnosti přede dnem jejího zápisu do obchodního rejstříku, 

jestliže (…) nejsou důvodné obavy, že společnost nebude mít v rozsahu, v jakém žádá 

o povolení k činnosti, ke dni zahájení činnosti věcné, organizační a personální 

předpoklady pro výkon takové činnosti, umožňující naplnění plánu obchodní činnosti, 

a především je zřejmé, jakým způsobem bude zajišťováno operativní řízení, plněna 

investiční strategie, zajišťována compliance a vnitřní audit, řízena rizika, prováděna 

finanční kontrola a řízeny peněžní toky, upraven systém odměňování osob 

a kontrolována činnost osob, které hodlá pověřit výkonem některé činnosti, kterou 

zahrnuje obhospodařování (…)“  Do budoucna bych proto považoval za vhodné alespoň 

zvážit, zda by formulace obdobná zmiňovanému ustanovení ZISIF nebyla vhodnější 

i ve vztahu k žádostem o udělení bankovní licence.  

Lze tedy shrnout, že založení banky je procesem mnohem komplikovanějším, 

než jak je tomu u založení akciové společnosti bez zvláštního určení, neboť při 

zakládání banky je nutno splnit (popřípadě zajistit) splnění požadavků pro udělení 

bankovní licence. O založení banky, či lépe řečeno o založené bance, pak můžeme z 

technického hlediska hovořit ve vztahu k akciovým společnostem, kterým byla udělena 

bankovní licence, tedy o těch akciových společnostech, jež splňují formální požadavky 

ustanovení § 1 odst. 1 ZoB ve spojení s ustanovením § 4 ZoB, ale zároveň nebyly ještě 

zapsány do obchodního rejstříku.  

2.5.1. Stanovy banky 

U stanov banky lze primárně poukázat na rozdíl, kdy zákon o bankách vedle 

náležitostí uvedených v zákoně o obchodních korporacích stanoví další obligatorní 

náležitosti stanov banky, jimiž dle § 9 odst. 1 jsou údaje o: 

a) organizaci banky;  

b) pravomoci a odpovědnost členů statutárního orgánů, členů správní rady 

a členů dozorčí rady banky;  
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c) pravomoc a odpovědnost dalších pracovníků ústředí a poboček, popř. 

jiných organizačních jednotek banky oprávněných k provádění 

bankovních obchodů;  

d) organizační zajištění řídicího a kontrolního systému.47 

Povinné obsahové náležitosti stanovené zákonem o bankách nad rámec 

obligatorních náležitostí stanov standardní akciové společnosti přitom pramení ze 

základního požadavku na transparentnost činnosti banky a jsou tedy projevem obecně 

přísnějších pravidel fungování banky.  

Zvláštním požadavkem, který se váže ke stanovám banky, je povinnost 

informovat ČNB o zamýšlené změně stanov týkající se skutečností, jež musí být ve 

stanovách uvedeny na základě zákona. Domnívám se, že se tato povinnost vztahuje jak 

na změnu obligatorních náležitostí stanov dle ZoB, tak i povinných náležitostí dle ZOK. 

Určitým interpretačním problémem však zůstává, k jakému okamžiku by mělo  dojít 

k informování ČNB o zamýšlené změně. Za nejpřijatelnější řešení považuji shodně 

s Piherou, aby byla ČNB informována bez zbytečného prodlení poté, co bude za tímto 

účelem svolána valná hromada banky.48 Za dostatečný rozsah poskytnutých informací 

přitom považuji takový rozsah, který obsahuje alespoň návrh zamýšlených usnesení 

a jejich zdůvodnění ve smyslu § 407 odst. 1 písm. f) ZOK. V případech, kdy má banka 

jediného akcionáře, není informační povinnost stanovena a lze mít tedy za to, že se tato 

povinnost na něj nevztahuje. Uvažovat lze tak pouze o informační povinnosti banky, 

pokud by se o zamýšleném rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady 

předem dozvěděla.  

Zákon o bankách ukládá bankám upravit ve stanovách strukturu a organizaci 

banky. Na základě § 9 odst. 1 písm. a) ZoB je tak banka povinna upravit i své další 

vnitřní členění na úrovni jednotlivých organizačních jednotek, které nemají povahu 

orgánů společnosti. Tento požadavek by však neměl být brán absolutně a banka tak 

alespoň dle veřejně přijímaného názoru není povinna ve stanovách upravovat svoji 

                                                 
47

 Banka je dále d le § 9 odst. 2 ZoB oprávněna ve svých stanovách upravit pravomoc valné hromady 

stanovit ve smlouvě o výkonu funkce vyšší poměr mezi pevnou a pohyblivou složkou odměny než 100 

%, maximálně však do výše 200 % pevné složky celkové odměny.  
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 PIHERA,V. in PIHERA,V., SMUTNÝ, A., SÝKORA, P. Zákon o bankách. Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2011, 163 s. 
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organizaci formou konkrétního výčtu všech svých organizačních jednotek.49 Zastávám 

proto názor, že se lze spokojit i s obecným vymezením druhů jejích organizačních 

jednotek. Příkladem takovéhoto obecného rozdělení mohou být stanovy Komerční 

banky, a.s. kde je v jejich § 39 organizace rozdělena na a) centrálu a b) prodejní síť, 

spolu se stručným popisem těchto organizačních jednotek.50 K tomuto požadavku však 

přistupuje písm. d) téhož ustanovení. Stanovy banky tak musí obsahovat rovněž úpravu 

zajištění organizační struktury řídicího a kontro lního systému. Nelze tedy opomenout, 

že tento údaj má velice blízko k popisu struktury a organizace banky. Drobnou nuanci 

lze dle Pihery zřejmě spatřovat v tom smyslu: „že stanovy banky by měly v rámci této 

struktury vymezovat veškeré organizační útvary, které plní významnou funkci při 

zajištění řízení banky a kontrolních činností (především compliance, vnitřní audit, výbor 

pro auditory a případně další výbory).“51 

Vedle obligatorních náležitostí stanov uvedených v § 9 odst. 1 ZoB, tento zákon 

v ustanovení § 8 odst. 8 rovněž vyžaduje, aby byla ve stanovách výslovně uvedena 

i působnost členů statutárního orgánu správní rady nebo členů dozorčí rady banky. 

Vymezení pravomoci zároveň vedle stanovení působnosti těchto orgánů ve stanovách 

banky považuji za poněkud duplicitní až zavádějící. Vyjdeme- li totiž z rozdílů mezi 

působností, kterou lze chápat jako věcně vymezenou oblast, kde je uplatňována 

pravomoc daného orgánu a právě pravomocí, za kterou lze považovat prostředky 

daného orgánu pro výkon své působnosti, nabízí se myšlenka, že stanovy banky musí 

konkrétně určit, jaké nástroje má daný orgán pro výkon své působnosti. Domnívám se, 

že smysl tohoto ustanovení je poněkud jiný a zakládá „pouze“ povinnost, aby ve 

stanovách banky byly pravomoci těchto orgánů alespoň základním způsobem 

vymezeny.52 Má-li však banka zájem, nic jí nebrání, aby pravomoci ale i povinnosti 

jednotlivých orgánů byly stanoveny dopodrobna. K tomu dochází i v praxi, čehož 

mohou být důkazem stanovy Komerční banky, a.s., které např. uvádí oprávnění dozorčí 
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 PIHERA,V., SMUTNÝ, A. in, PIHERA,V., SMUTNÝ, A., SÝKORA, P. Zákon o bankách. Komentář. 

1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, 131- 132 s. 
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 Komerční banka, a.s. Stanovy Komerční banky, as: Úplné znění ze dne 23. dubna 2015 [online]. 23. 4. 

2015. [cit. 2015-05-05 ]. Dostupné z WWW: < https://www.kb.cz/ file/cs/o-bance/vztahy-s-investory/kb-

stanovy-komercni-banky.pdf. >. 
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 PIHERA,V., SMUTNÝ, A. in, PIHERA,V., SMUTNÝ, A., SÝKORA, P. Zákon o bankách. Komentář. 

1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, 131- 132 s. 
52

 Povinnost zavést pravomoci statutárního orgánu, správní rady a dozorčí rady do stanov společnosti by 

tak neměla vn ímána jako normat ivní, neboť již § 151 ObčZ stanoví obdobnou povinnost. 

https://www.kb.cz/file/cs/o-bance/vztahy-s-investory/kb-stanovy-komercni-banky.pdf
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rady požadovat od členů představenstva, aby se dostavili na zasedání dozorčí rady 

a podali vysvětlení týkající se skutečností, jež souvisí s bankou nebo její činností.  

V tomto ohledu je však třeba mít se na pozoru, neboť vzhledem k poměrně rigidní 

povaze stanov banky považuji za poněkud „nebezpečné“ zacházet v tomto ohledu do 

velkých podrobností.  

Zákon o bankách dále stanoví povinnost uložit ověřenou kopii stanov banky 

a případně též jejich změn u České národní banky. Jsem toho názoru, že tato povinnost 

je do značné míry zbytečná, protože dle ustanovení § 66 písm. a) zákona č. 304/2013 

Sb., o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob, jsou stanovy dokumentem, 

který je volně přístupný ve sbírce listin obchodního rejstříku, proto bych de lege ferenda 

zvážil, zda má toto ustanovení faktický význam. 

2.6. Vznik akciové společnosti a banky 

Abychom mohli mluvit již o existující společnosti s právní osobností, musí tato 

společnost vzniknout. Ke vzniku společností dochází zápisem do obchodního rejstříku, 

který má konstitutivní účinky. Návrh na zápis do obchodního rejstříku by měl být podán 

do 6 měsíců ode dne účinného založení společnosti, pokud si zakladatelé nedohodli ve 

stanovách jinak.  Není- li návrh podán ve stanovené lhůtě, platí stejné účinky jako při 

odstoupení od smlouvy. V případě banky by však návrh na zápis do obchodního 

rejstříku neměl být příliš oddalován, neboť v případě, že banka nezahájí činnost do 12 

měsíců od udělení licence, může jí být dle § 34 odst. 1 ZoB ze strany ČNB odňata 

bankovní licence. Oprávněnou osobou k podání návrhu na zápis do obchodního 

rejstříku u založené akciové společnosti jsou všichni členové představenstva nebo 

statutární ředitel (pakliže akciová společnost zvolila monistický systém). 

U vzniku banky nenajdeme oproti standardní akciové společnosti koncepční 

rozdíly, co se týče vymezení momentu vzniku či osob oprávněných k podání návrhu na 

zápis do obchodního rejstříku. Pro zápis do obchodního rejstříku, respektive vznik 

banky je však dle § 13 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických 

a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, nezbytným předpokladem též doložení, 

že nejpozději dnem zápisu vznikne osobě, jíž se zápis týká, živnostenské nebo jiné 

oprávnění k činnosti, která má být jako předmět činnosti nebo podnikání do veřejného 

rejstříku zapsána. Návrh na zápis tedy musí obsahovat bankovní licenci, tzn. že 
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založená banka v době podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku musí splňovat 

podmínky pro udělení bankovní licence. Právo podnikat přitom společnosti vzniká 

v okamžiku, kdy je společnost zapsána do obchodního rejstříku. 53 

Pro banku pak platí na základě ustanovení § 10 odst. 1 ZoB po zápisu do 

obchodního rejstříku další zvláštní povinnost. Banka je povinna bez zbytečného odkladu 

uložit u České národní banky výpis z obchodního rejstříku jakož i jeho změny, přičemž 

obdobná povinnost platí i pro pobočku zahraniční banky. Osobně se domnívám, že 

uvedená povinnost je v současné době reliktem a nemá většího významu, protože výpis 

z obchodního rejstříku je veřejně dostupný prostřednictvím sítě internet.  

2.7. Základní kapitál 

Základním kapitálem obchodní korporace dle § 30 ZOK rozumíme souhrn všech 

vkladů. Vytváření základního kapitálu lze přitom vnímat, jako jeden ze základních rysů 

kapitálových společností, který má několik funkcí, jež lze rozlišit do tří základních:  

a) základní kapitál jako měřítko zisků a ztrát společnosti;  

b) garanční funkce; 

c) funkce určovací, neboť poměr vkladů jednotlivých společníků vůči 

celkové výši základního kapitálu určuje rozsah účasti na spo lečnosti 

a z toho plynoucích práv a povinností.54 

 
Jak jsem již uvedl v rámci obecné charakteristiky akciové společnosti, výše 

jejího základního kapitálu, který je rozvržen na určitý počet akcií, musí dosahovat výše 

alespoň 2 000 000,- Kč, nebo 80 000,- EUR. U bank dle § 4 odst. 1 platí, že minimální 

výše jejich základního kapitálu musí činit 500 000 000,- Kč a minimálně v této výši 

musí být tvořen peněžitými vklady. Je tedy na první pohled zřejmé, že základní kapitál 

banky musí být mnohonásobně vyšší, než jak je tomu u standardní akciové společnosti a 

navíc musí být tvořen peněžitými vklady. O vnesení nepeněžitých vkladů do základního 

kapitálu banky lze tedy uvažovat za předpokladu, že již byly splněny podmínky dle § 4 

odst. 1 ZoB.  
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 JOSKOVÁ, L. in ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních 

korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 379s. 
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Stanovení takto vysoké minimální výše základního kapitálu notně vede 

ke ztěžování přístupu do sektoru bankovnictví – je to jeden z prvků tzv. oligopolizace 

bankovnictví.55 Nespornou výhodou je, že tyto přísné požadavky snižují riziko, že do 

bankovního sektoru vstoupí subjekty, které mají za cíl pouze co nejsnáze dosáhnout 

zisku a v případě obtíží z něj zase co nerychleji odejít. Nevýhodu těchto přísných 

podmínek pro udělení bankovní licence lze naopak spatřovat v relativně slabé 

konkurenci na poli poskytovatelů bankovních služeb, což notně vede k prodražení 

bankovních produktů. Tyto důsledky je však dle Revendy nutno vnímat jako: „jakousi 

daň za ochranu bankovního sektoru před nežádoucími subjekty“. 56 

Nad rámec evropské legislativy, respektive směrnice CRD a nařízení CRR klade 

česká právní úprava zvláštní nároky též na původ základního kapitálu banky. Původ 

základního kapitálu banky, stejně jako další finanční zdroje banky, dle § 4 odst. 1 písm. 

a ZoB musí být nezávadný a průhledný. Zákonodárce zde zřejmě míří na požadavek, 

který směřuje proti praní špinavých peněz. Požadavky na původ základního kapitálu 

spatřuji jako racionální a opodstatněné, neboť není žádoucí, aby se v bankovním sektoru 

pohybovaly subjekty např. s nejasnou majetkovou strukturou, či které nejsou ochotny 

prokázat původ svého majetku.   

Za další zvláštní aspekt, který se pojí k základnímu kapitálu banky, lze 

považovat skutečné nastavení jeho garanční funkce. Zatímco v praxi je tato garanční 

funkce u standardních akciových společností poněkud oslabena, protože skutečná výše 

základního kapitálu nemusí odpovídat jeho výši zapsané ve veřejném rejstříku. 

Právními předpisy totiž není obchodním společnostem stanovena povinnost, aby 

udržovaly výši jejich skutečného kapitálu ve výši zapsané ve veřejném rejstříku. Údaje 

uvedené v obchodním rejstříku tedy pouze svědčí o skutečnosti, že výše základního 

kapitálu dosahovala určité výše zapsané v době podání návrhu na zápis. U bank je 

situace jiná, neboť zákon o bankách ukládá bankám povinnost udržovat konstantně 

skutečnou výši základního kapitálu banky ve výši alespoň 500 000 000,- Kč. Za tímto 

účelem je ČNB oprávněna uložit bance povinnost, aby zvýšila základní kapitál ve 

stanoveném rozsahu.  
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Banka je proto povinna přijmout a uplatňovat spolehlivé a účinné strategie 

a postupy pro stanovení, průběžné posuzování a udržování vnitřně stanoveného kapitálu 

v takové výši, struktuře a rozložení, který by pokrýval rizika, kterým banka je či může 

být vystavena. Těmito riziky se přitom rozumí riziko úvěrové a tržní, úrokové riziko 

úvěrového portfolia, riziko likvidity, reputační a regulatorní riziko a další. Účelem této 

úpravy je zajistit dostatečný kapitál pro poskytování bankovních služeb. 57 Zvláštní 

povinnost pak platí pro případ, kdy by banka chtěla snížit svůj základní kapitál. 

K takovému kroku je totiž zapotřebí vyžádat si předchozí souhlas ČNB, pokud se 

nejedná o snížení základního kapitálu banky k úhradě ztráty. I v takovém případě však 

pochopitelně platí, že kapitál banky nesmí klesnout pod zákonem stanovenou minimální 

výši základního kapitálu. 

Co se týče otázky faktického splnění vkladové povinnosti tj. úpravu způsobu 

splacení základního kapitálu, nestanoví zákon o bankách žádné převratné zvláštnosti58. 

Užije se proto obecná právní úprava tj. ustanovení zákona o obchodních korporacích.  

2.8. Sídlo banky 

Zákon o bankách v § 4 odst. 5 písm. k) explicitně stanoví požadavek, aby sídlo 

právnické osoby, která se má stát bankou, bylo na území České republiky. Podle čl. 13 

odst. 2 písm. a) směrnice CRD IV navíc platí, že každý členské státy musí vyžadovat, 

aby úvěrová instituce, která je právnickou osobou a která má podle vnitrostátního práva, 

kterým se řídí, sídlo, měla skutečné správní ústředí v členském státě, kde má své sídlo, 

k čemuž Pihera a Smutný uvádí: „Podle tohoto ustanovení musí být registrované 

a faktické sídlo banky ve stejném členském státě (tedy nikoli nutně ve stejném místě). 

Toto ustanovení se zřejmě pod dojmem liberální judikatury Soudního dvora EU ve 

vztahu ke svobodě usazování snaží ukotvit banky ve svých domovských právních 

řádech.“59  

V zákonu o bankách však není výslovně řešeno, zda je banka oprávněna 

přemístit své sídlo z jednoho členského státu do druhého. K  odpovědi na tuto otázku je 
                                                 
57

 LIŠKA, P. in LIŠKA, P., ELEK, Š., MAREK, K. Bankovní obchody. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 

2014, 25 s. 
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 Pochopitelně kromě zmiňovaného omezení, které vyplývá ze skutečnosti, že základní kapitál musí být 

minimálně ve výši 500 000 000 Kč tvořen peněžitými vlády, které musí být splaceny v plné výši, má -li 

být založené akciové společnosti udělena bankovní licence 
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  PIHERA, V., SMUTNÝ, A  in PIHERA, V., SMUTNÝ, A., SÝKORA , P.: Zákon o bankách. 

Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2011, 188 - 189 s. 
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nutné zohlednit ustanovení § 384h zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních 

společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, které stanoví, že : „Podléhá-li 

česká společnost nebo družstvo dozoru nebo dohledu správního orgánu nebo České 

národní banky, je třeba k přeshraničnímu přemístění sídla souhlasu tohoto orgánu, 

nestanoví-li zvláštní zákon něco jiného.“ Z tohoto usuzuji, že přeshraniční přemístění 

sídla je u českých společností obecně možné a může tedy k němu dojít i u banky, 

základní otázkou však zůstává, zda po přeshraniční změně sídla bude banka nadále 

oprávněna vykonávat bankovní činnosti. Osobně se domnívám, že nikoliv. Důvod 

shodně spatřuji v „nepřenositelnosti“ bankovní licence. S přemístěním sídla dochází k 

porušení podmínek pro udělení licence60, což by v důsledku mělo vést k jejímu odnětí a 

banka by tedy po přeshraničním přemístění síd la měla být povinna požádat příslušný 

orgán státu, ve kterém má mít nové sídlo, o vydání licence nové.61  

2.9. Obchodní firma banky 

Obecná právní úprava obchodní firmy je od 1. 1. 2014 obsažena v občanském 

zákoníku. Dle § 423 odst. 1 ObčZ se obchodní firmou rozumí jméno, pod kterým je 

podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel přitom nesmí mít víc obchodních 

firem. Obchodní firma nesmí být především zaměnitelná s jinou obchodní firmou 

a zároveň nesmí ani působit klamavě. Při tvorbě firmy by se však i bez výslovného 

zákonného zakotvení měli podnikatelé řídit i dalšími zásadami, jakými jsou zásada 

pravdivosti, jasnosti, firemní povinnosti a firemní přísnosti. 62 

Ve vtahu k bankovním institucím platí, že na základě ustanovení § 3 ZoB slovo  

„banka“ nebo „spořitelna“, jeho překlady nebo slova od nich odvozená, může být užito 

pouze v obchodní firmě právnické osoby, které byla udělena bankovní licence, pokud 

není zřejmé ze souvislosti, v níž se slovo „banka“ či „spořitelna“ používá, že tato osoba 

nepřijímá vklady od veřejnosti a neposkytuje úvěry. Tuto výjimku tak mohou zpravidla 

představovat názvy typu „Banka biologického materiálu“ či jak uvádí Pihera a Smutný 

„databanka“ nebo „banka vín“. Zákaz užívání slov „banka“ nebo „spořitelna“, jejich 

překladů nebo slov od nich odvozených, se dále nevztahuje na právnické osoby, jejichž 
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 § 4 odst. 5 p ísm. k) ZoB 
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 PIHERA,V., SMUTNÝ, A. in Pihera, PIHERA,V., SMUTNÝ, A., SÝKORA, P. Zákon o bankách. 

Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2011, 66 s. 
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 KALENSKÝ, M. Pravid la tvorby obchodní firmy fyzické osoby po rekodifikaci. Právní rozhledy, 

2012, č. 22, 799 -801 s. 
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obchodní firma či název jsou zavedeny či uznávány zákonem nebo mezinárodní 

smlouvou, která byla schválena Parlamentem, ratifikována a vyhlášena, a jíž je Česká 

republika vázána.63 Jak se podává z výše uvedeného, užívání slova „banka“ či 

,,spořitelna“ v názvu právnické osoby není povinností, nýbrž subjektivním právem 

a banka tedy není povinna toto označení v obchodní firmě mít.  

Ochrana obchodní firmy banky může probíhat v několika rovinách. 

Zjednodušeně řečeno, půjde o ochranu obchodní firmy v rámci a) ochrany před 

nekalosoutěžním jednáním, b) ochrany obchodní firmy bank, jež vykonává Česká 

národní banka v rámci licenčního řízení a za c) ochrany spotřebitele před zakázanými 

obchodními praktikami. 

Za nejpravděpodobnější lze zřejmě předpokládat ochranu před nekalosoutěžním 

jednáním, které se může domáhat ten, kdo má za to, že užitím jména osoby64 nebo 

zvláštního označení závodu užívaného již po právu jiným soutěžitelem, došlo k 

nekalosoutěžnímu jednání, dle ustanovení § 2981 odst. 1 ObčZ. V takovém případě se 

tedy proti neoprávněnému uživateli obchodní firmy bude bránit primárně banka, která 

má za to, že užitím určitého jména bylo vyvoláno právě nebezpečí záměny, přičemž je 

oprávněna požadovat, aby se neoprávněný soutěžitel nekalé soutěže zdržel nebo aby 

odstranil závadný stav. Dále pak může požadovat přiměřené zadostiučinění či v případě 

vzniku škody její náhradu a vydání bezdůvodného obohacení, které svým jednáním 

subjekt, jenž se dopustil nekalosoutěžního jednání, získal. Vedle obecné ochrany před 

nekalou soutěží, vykonává „zvláštní“ dohled ve vztahu k bankám i Česká národní 

banka, která je na základě ustanovení § 3 odst. 3 ZoB oprávněna požadovat změnu 

navrhované obchodní firmy zakládané banky, pakliže hrozí nebezpečí záměny 

s obchodní firmou jiné již existující právnické osoby či její pobočky, či změnu označení 

pobočky zahraniční banky spočívající v doplnění rozlišovacího znaku dodatku.  
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 Slovo„banka“ nebo „spořitelna“, jeho překlady nebo slova od nich odvozená, může užito i v obchodní 

firmě nebo názvu  osoby na základě § 3 odst. 1, pakliže byla tato obchodní firma nebo název zavedeny či 

uznány na základě obdobné mezinárodní s mlouvy, která vstoupila v platnost před 1. 1. 1993.  
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 Dle § 132 odst. 1 ObčZ se rozumí jménem právnické osoby její název. 
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3. ORGANIZACE AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI A BANKY 

V důsledku rekodifikace soukromého práva spojené s vývojem legislativy 

v Evropské unii v oblasti bankovnictví dochází v rámci organizačního uspořádání banky 

k vytvoření určitých odchylek oproti organizaci standardní akciové společnosti. Obecné 

kontury primárních orgánů společnosti však zůstávají zachovány a orgány banky jsou 

(stejně jako u běžné akciové společnosti) valná hromada jakožto nejvyšší orgán, 

statutární orgán, kterým může být představenstvo  či statutární ředitel, a kontrolní orgán, 

kterým se rozumí dozorčí či správní rada, předseda správní rady nebo jiný orgán 

s obdobnou kontrolní působností.65 V této kapitole se proto budu snažit poukázat na ony 

hlavní odchylky v postavení a působnosti jednotlivých orgánů banky oproti akciové 

společnosti. 

3.1. Valná hromada akciové společnosti a banky 

Zákon o bankách, na rozdíl od postavení statutárního orgánu a dozorčí rady, 

postavení valné hromady v bance výslovně neupravuje, nýbrž „pouze“ stanoví určité 

specifické předpoklady pro konání valné hromady a omezení plynoucí pro akcionáře. 

Valná hromada má i přes níže rozebírané odlišnosti zásadní postavení v organizační 

struktuře každé akciové společnosti, tedy i banky. Prostřednictvím valné hromady 

akcionáři vykonávají svá práva  – účastní se valné hromady, hlasují o předložených 

návrzích či předkládají své vlastní návrhy a v neposlední řadě též mohou požadovat 

vysvětlení kroků, které společnost učinila. Lasák pak obecně rozděluje působnost valné 

hromady do několika základních okruhů 

a) rozhodování o statusových věcech, 

b) rozhodování o majetkových otázkách, 

c) rozhodování týkající se akcionářů, 

d) rozhodnutí týkající se organizace společnosti.66 
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Co se týče rozdílů od obecné právní úpravy valné hromady akciové společnosti 

obsažené v ustanoveních § 398 až § 434 zákona o obchodních společnostech, zákon 

o bankách se odchyluje ve vymezení samostatné působnosti valné hromady, neb je 

stanovena povinnost vyžádat si v souladu s § 16 odst. 1 ZoB v určitých případech 

předchozí souhlas České národní banky k přijímaným usnesením, a to pod sankcí 

neplatnosti usnesení učiněného bez tohoto předchozího souhlasu. Zákon o bankách tedy 

výslovně podmiňuje některá zásadní rozhodnutí souhlasem orgánu dohledu, což 

považuji za zcela zásadní rozdíl oproti standardní akciové společnosti. Jedná se 

o případy usnesení týkajících se: 

a) uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k jakékoliv dispozici 

s obchodním závodem nebo jeho částí,  

b) zrušení banky na základě rozhodnutí valné hromady,  

c) fúze nebo rozdělení banky nebo převodu jmění na banku jakožto 

společníka, 

d) snížení základního kapitálu banky, nejedná- li se o snížení základního 

kapitálu banky k úhradě ztráty,  

e) rozhodnutí valné hromady, že banka již nebude vykonávat činnosti, ke 

kterým je potřeba bankovní licence.  

Činnost valné hromady banky je nadto dále limitována ustanovením § 16 odst. 2 

ZoB, které ve stanovených případech zakládá informační povinnost banky vůči České 

národní bance. Banka je povinna informovat Českou národní banku 

a) o zamýšlené změně stanov týkající se skutečností, jež musí být ve 

stanovách uvedeny na základě požadavku zákona,  

b) o návrzích personálních změn ve statutárním orgánu, správní radě 

a dozorčí radě banky, včetně předložení podkladů nezbytných pro 

posouzení jejich odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti,  

c) o záměru založit právnickou osobu v zahraničí nebo se na ní majetkově 

podílet. 
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Zákon o bankách ani jiný právní předpis nestanoví rozsah poskytovaných 

informací ani časový horizont, ve kterém mají být informace České národní bance 

poskytnuty. Osobně se domnívám, že vzhledem ke skutečnosti, že zákon o obchodních 

společnostech oproti obchodnímu zákoníku již nestanoví zvláštní náležitosti pozvánky 

na valnou hromadu, má- li být přijata změna stanov,67 informační povinnost banky vůči 

České národní bance by měla být dostatečně splněna notifikací obsahu pozvánky dle 

§ 407 ZOK, a to bez zbytečného odkladu po svolání valné hromady. Za faktické 

zajištění splnění notifikační povinnosti by pak měl odpovídat statutární orgán banky.  

V neposlední řadě vyplývají omezení pro fungování valné hromady banky 

z ustanovení § 20a ZoB, jež zamezuje případné účasti na valné hromadě akcionáři, 

kterému byl Českou národní bankou pozastaven výkon určitých akcionářských práv. 

Uvedené ustanovení dopadá na případy, kdy  

a) osoba či osoby jednající ve shodě nabyly kvalifikovanou účast na bance 

či došlo ke zvýšení jejich kvalifikované účasti na bance, či se osoba či 

osoby staly osobami ovládajícími banku, a to bez předchozího souhlasu 

České národní banky dle § 20 odst. 3 ZoB nebo 

b) osoba nabude kvalifikovanou účast na bance či dojde ke zvýšení 

kvalifikované účasti na bance či ovládnutí banky po lhůtě stanovené 

ČNB k nabytí účasti dle § 20 odst. 14 ZoB a zároveň nebyl udělen 

dodatečný souhlas podle § 20 odst. 12 ZoB nebo 

c) není splněna oznamovací povinnost dle § 20 odst. 11 ZoB nebo 

d) Česká národní banka dojde k závěru, že působení osoby či osob 

s kvalifikovanou účastí na bance je na újmu řádnému a obezřetnému 

podnikaní banky, popřípadě lze takové působení důvodně očekávat 

(§ 20a odst. 1 ZoB). 

Omezení akcionářských práv na základě zákona o bankách konkrétně spočívá 

v kumulativním zákazu a) účastnit se a hlasovat na valné hromadě, b) žádat o svolání 

valné hromady. O těchto zákazech rozhoduje ve správním řízení Česká národní banka, 
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přičemž účastník řízení má právo podat opravný prostředek, který však nemá odkladný 

účinek. Zároveň platí, že i když byl určitému akcionáři pozastaven výkon jeho 

hlasovacích práv, nemá tato skutečnost dle § 20a odst. 7 vliv na výši podílu na 

hlasovacích právech akcionáře ani jiných osob.  

Zákon o bankách rovněž stanoví určité specifické předpoklady pro konání valné 

hromady. Banka je povinna předložit České národní bance výpis všech akcionářů 

a správců z emise akcií banky, který musí pořízen 7 dnů před konáním valné hromady.68 

Ten pak musí předložit České národní bance ke schválení 6 dnů před konáním valné 

hromady. Z uvedeného je více než jasné, že termín pro předložení výpisu akcionářů je 

velice krátký a banka má na jeho doručení ČNB jediný den. Jak uvádí  Pihera : „Podle 

čl. 33 odst. 5 Provozního řádu Centrálního depozitáře platí, že: „V závislosti na objemu 

emise a počtech majetkových účtů, na kterých je vedena, si centrální depozitář může 

vyžádat na zpracování výpisu z evidence emise až tři pracovní dny od závěrky dne, ke 

kterému má být výpis vyhotoven (…)“. V takovém případě nemůže banka splnit 

objektivně svou povinnost předložit seznam 6 dní před rozhodným datem, a předložení 

seznamu bez zbytečného odkladu po jeho získání nelze považovat za porušení 

zákona.“69 Piherovy závěry považuji za správné a případné postižení banky za 

nesplnění povinnosti předložit výpis akcionářů ze strany ČNB se proto jeví jako 

nepřiměřené.  

Hovoří- li zákon o bankách v § 20a odst. 3 o schválení seznamu akcionářů 

uvedených ve výpisu z emise akcií banky, je nutno podotknout, že uvedený termín je do 

značné míry zavádějící, protože ČNB zjevně neschvaluje seznam jako takový, nýbrž 

„pouze“ označí akcionáře, jimž byla sistována jejich práva, či ty akcionáře, s nimiž je 

v současné době řízení o pozastavení jejich práv vedeno, a dále též všechny ty 

akcionáře, u nichž ČNB shledala, že jsou naplněny důvody pro sistaci jejich práv. 

Banka pak nesmí na valné hromadě připustit účast takto označených osob.70 Na faktické 

provedení odmítnutí určité osoby účastnit se valné hromady lze dle mého názoru 
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 Na tomto místě snad lze dodat, že zákonodárce tak vlastně v  ustanovení § 20a odst. 3 ZoB poměrně 

nenápadným způsobem stanovil rozhodný den pro konání valné hromady banky.  
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C.H. Beck, 2011. 199 s. 
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uplatnit úpravu § 413 odst. 2 ZOK, odmítnutá osoba se tedy zapíše v listině přítomných, 

avšak s uvedením důvodu, pro který byla její účast na valné hromadě odmítnuta.  

Na základě § 20a odst. 5 ZoK platí, že „bez písemného vyjádření České národní 

banky k výpisu z emise akcií banky se valná hromada banky nesmí konat.“ Zákon 

o bankách tedy stanoví vedle zákona o obchodních korporacích další podmínky pro 

konání valné hromady. Pokud by se valná hromada konala i přes absenci vyjádření 

České národní banky k výpisu z emise akcií banky, či pokud by na valné hromadě 

hlasovali akcionáři, jejichž práva byla sistována, je Česká národní banka oprávněna 

navrhnout soudu, aby soud vyslovil neplatnost usnesení valné hromady pro rozpor se 

zákonem. Česká národní banka se tak na základě ustanovení § 20a odst. 6 ZoB, vlastně 

stává další osobou nad rámec ustanovení § 428 odst. 1 ZOK, která je oprávněna se 

domáhat neplatnosti usnesení valné hromady pro rozpor s právními předpisy nebo 

stanovami. Jak plyne z výše uvedeného, Česká národní banka však není oprávněna 

domáhat se neplatnosti usnesení valné hromady pro rozpor s dobrými mravy dle 

§ 428 odst. 2 ZOK.  

3.1.1. Zvláštní „ručení“ akcionářů banky? 

Jestliže jsem výše uvedl, že pro akciovou společnost je typické, že její akcionáři 

až na výjimky neručí za dluhy společnosti, 71 u bank tomu může být v brzké době svým 

způsobem docela jinak. V souvislosti s přijetím směrnice BRRD, která má být do české 

právního řádu implementována, se totiž zavádí tzv. bail in jako jeden z nástrojů pro 

řešení případných krizí bank. Základní myšlenkou tohoto nástroje je přenést náklady, 

jež mohou vzniknout v rámci ozdravného procesu banky, hlavně na její akcionáře  

a věřitele, nikoliv na veřejnost, tj. daňové poplatníky.72 Akcionáři bank by se tedy měli 

připravit na to, že může nastat den, kdy jejich prostředky mohou být použity k záchraně 

či stabilizaci banky.  

                                                 
71

 Jde o výjimky ve vztahu k ručení bývalých akcionářů za dluhy po zániku společnosti do výše jejich 

podílu na likvidačním zůstatku a možnost ručení akcionářů za dluhy společnosti na základě práva 

podnikatelských seskupení jako vlivné, ovládající či řídící osoby. 
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3.2. Akcie banky a základní otázky kvalifikované účasti na bance 

3.2.1. Akcie banky 

Zákon o bankách rovněž stanoví určitá specifika akcií banky, čímž se liší od 

obecné úpravy akcií akciové společnosti, jež je uvedena v ZOK.  

Předně je v § 20 odst. 1 ZoB stanoveno, že banka může vydávat akcie, s nimiž je 

spojeno hlasovací právo, pouze jako akcie zaknihované. Účel uvedeného ustanovení lze 

spatřovat v umožnění snazšího dohledu nad složením akcionářů banky ze strany ČNB, 

když ČNB přísluší na základě § 20a odst. 8 ZoB oprávnění vyžádat si kdykoliv od 

Centrálního depozitáře výpis z emise akcií banky.73 

Kromě akcií, k nimž se pojí hlasovací právo, je banka oprávněna vydat akcie 

prioritní, se kterými stanovy spojují přednostní práva týkající se výplaty dividendy nebo 

podílu na likvidačním zůstatku nebo jiných vlastních zdrojích. Dle § 20 odst. 2 ZoB pak 

platí, že s prioritními akciemi banky však není spojeno hlasovací právo, a to ani 

v případech, kdy zákon upravující právní poměry obchodních společností a družstev 

stanoví jinak. 

Ustanovení § 20 odst. 2 ZoB považuji za poměrně nešťastně formulované. Na 

první pohled dle mého názoru totiž vybízí k závěru, že bankou nemůže být vydána akcie 

s hlasovacím právem, která by byla zároveň akcii prioritní. To bych však nepovažoval 

za správný výklad. Uvedené ustanovení je nutno dle mého názoru interpretovat tak, že 

prioritní akcie banky ve smyslu § 278 odst. 1 ZOK může být spojena s hlasovacím 

právem, a to pokud tak výslovně určí stanovy banky. 

Pokud však stanovy neurčí, že se s prioritními akciemi pojí hlasovací právo, 

nebude se k ní pojit toto právo za žádných okolností, tj. ani ode dne, kdy valná hromada 

rozhodne o nevyplacení přednostního podílu na zisku, či ode dne, kdy dojde k prodlení 

s výplatou podílu na zisku dle § 280 odst. 1 ZOK, jako je tomu u akciových společností 

bez zvláštního určení. V případě bank přitom nepřichází v úvahu ani oddělené hlasování 

podle druhů akcií.74 Jak výstižně uvádí Pihera: „Banka má tedy na výběr mezi 
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prioritními akciemi, se kterými je vždy spojeno hlasovací právo vždy, a prioritními 

akciemi, se kterými hlasovací právo není spojeno v žádném případě.“75 

Na obsahové náležitosti akcii žádné zvláštní požadavky nejsou zákonem 

o bankách kladeny, domnívám se proto, že se použije obecná úprava obsažená 

v příslušných ustanoveních zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku.  

3.2.2. Kvalifikovaná účast na bance 

Vzhledem k důležitosti bank je zapotřebí dohlížet nad nabytím kvalifikované 

účasti v bance, tuto účast zvýšit, či se stát osobou, která banku ovládá. Kvalifikovanou 

účastí se přitom ve smyslu přímo použitelného nařízení CRD, na který odkazuje 

§ 17a odst. 4 ZoB, rozumí: „přímá nebo nepřímá kapitálová investice do podniku, která 

představuje 10 % či více kapitálu nebo hlasovacích práv nebo která dává možnost 

podstatně ovlivňovat řízení tohoto podniku.“ Podmínky pro výpočet kvalifikované 

účasti pak stanoví § 17a odst. 5 až 11 ZoB. 

Zmíněný dohled nad osobami, které uplatňují významný vliv v bance, se 

realizuje v rámci udílení souhlasu ze strany ČNB určité osobě či osobám jednajícím ve 

shodě (dále v textu bude používána pouze formulace vztahující se k jedné osobě) 

k nabytí kvalifikované účasti, zvýšení kvalifikované účasti na bance či k tomu, že přímý 

nebo nepřímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech nebo jejich součet  

dosáhne či překročí práh 20%, 30% nebo 50%. Souhlas ČNB je rovněž zapotřebí, má- li 

určitá osoba banku ovládnout. 

Aby mohlo být žádosti o udělení souhlasu vyhověno, musí ČNB pochopitelně 

posoudit aspekty, jak se zamýšlená změna dotkne činnosti banky. Žadatel proto 

prokazuje splnění podmínek stanovených v § 20 odst. 9 písm. a) až f) ZoB.76 Z pohledu 

obchodněprávního považuji za nejzajímavější, že zákon o bankách v §20 odst. 9 písm.b) 

tak trochu předpokládá, že v důsledku nabytí kvalifikované účasti, jejího zvýšení či 

ovládnutí banky dojde ke změně osob, které jsou členy statutárního orgánu, členy 
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 K tomu PIHERA, V. in PIHERA, V., SMUTNÝ, A., SÝKORA, P. Zákon o bankách. Komentář. 1. 
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36 

 

správní rady, členy dozorčí rady, a osob ve vrcholném vedení banky, jež v bance 

zastávají výkonné funkce a jsou odpovědné vedení banky za její každodenní řízení. 

V tomto ohledu je však nutno podotknout, že se nejedná o povinnost vyměnit „vedení 

banky“, nýbrž pouze o oprávnění žadatele o udělení souhlasu takovouto změnu 

prosazovat. V tomto ohledu je nutno rovněž podotknout, že informace o zamýšlených 

vedoucích osobách zaslaná žadatelem o souhlas s kvalifikovanou účastí nenahrazuje 

informační povinnost banky o návrhu personálních změn podle § 16 odst. 2 písm. a) 

ZoB, a to už jen z toho důvodu, že je v obou případech povinná zcela jiná osoba.77  

Na tomto místě nepovažuji dále za vhodné podrobněji rozebírat celou úpravu 

řízení o udělení souhlasu k nabytí nebo ke zvýšení kvalifikované účasti na regulované 

právnické osobě či k ovládnutí banky, jež je obsažena v § 20 ZoB. Dovolím si pouze 

poukázat na to, co je dle mého názoru nejdůležitější. Předně je možné, aby byl osobě, 

která bez předchozího souhlasu ČNB nabyla nebo zvýšila kvalifikovanou účast na 

bance nebo ji ovládla, udělen následný souhlas, a to za předpokladu, že se jedná 

o případ hodný zvláštního zřetele, a osoba, o jejíž podíl se jedná, tuto skutečnost 

neprodleně oznámila ČNB. Lze si tak představit, že k těmto situacím může dojít při 

nastalých ekonomických potížích banky, kdy by nabytí či upsání akcií banky mo hlo 

zabránit jejímu úpadku a objektivní okolnosti vylučovaly, aby nabyvatel účasti na bance 

požádal o předchozí souhlas.  

Zvláštní postup pak stanoví zákon o bankách pro případy, kdy:  

a) bez předchozího souhlasu ČNB došlo k ovládnutí banky; 

b) ČNB zjistí, že působení řídící osoby je na újmu řádnému a obezřetnému 

podnikání banky, popřípadě že lze takové působení důvodně očekávat.  

V těchto případech nedochází automaticky k neplatnosti předmětného právního 

jednání, nýbrž je ze strany ČNB „pouze“ zahájeno správní řízení, které směřuje 

k rozhodnutí, jímž se „pozastavuje“ účinnost smlouvy umožňující řízení banky jako 

řízené osoby řídící osobou (dále jen „smlouva o řízení banky“). Zákon o bankách pak 

stanoví, že banka je v těchto případech povinna ukončit vztah založený smlouvou 
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o řízení banky v nejbližším možné době, kterou umožňuje tato smlouva, občanský 

zákoník nebo jiný právní předpis.  

Aby byla ČNB informována o veškerých relevantních změnách v akcionářské 

struktuře banky, je osobě či osobám jednajícím ve shodě uložena povinnost oznámit 

ČNB, že snižují svou kvalifikovanou účast na bance pod zákonem vymezené hranice,  

nebo v důsledku snížení jejich kvalifikované účasti přestávají banku ovládat či zcela 

pozbývají svou kvalifikovanou účast. Jedná se tedy „pouze“ o notifikační povinnost 

a snižování kvalifikované účasti tedy nepodléhá souhlasu ze strany ČNB. Z dikce 

ustanovení není zcela jasné, zda mají takováto  oznámení relevantní změně předcházet, 

nebo naopak až následovat. Domnívám se, že ze smyslu zákona však lze usuzovat, že 

by výše vyjmenované relevantní změny měly být ČNB oznamovány „bez zbytečného 

odkladu“ předem. 

Jiné zvláštní povinnosti týkající se akcií však pro banku platí, pokud jsou její 

akcie přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu – to se týká například 

Komerční banky, a.s.78 V takových případech musí banka alespoň jednou ročně oznámit 

ČNB jména a názvy svých akcionářů, kteří drží kvalifikované účasti, a výši těchto 

účastí v bance. 

3.3. Dualistický systém akciové společnosti  

Pakliže jsem výše již pojednal o valné hromadě, tedy o nejvyšším orgánu 

akciové společnosti, je nyní na řadě rozebrat fungování společnosti s ohledem na systém 

jejího vnitřního řízení. Prvním modelem je dualistický systém vnitřního řízení, kde jsou 

obligatorními orgány představenstvo a dozorčí rada.  

3.3.1. Stručně k představenstvu akciové společnosti 

Představenstvo je statutárním orgánem akciové společnosti. Do působnosti 

představenstva je zejména svěřeno obchodní vedení společnosti a dále tzv. zbytková 

působnost. Na základě zbytkové působnosti představenstvu přísluší rozhodovat o všech 

záležitostech, které stanovy, zákon, popřípadě rozhodnutí orgánu veřejné moci, 

nesvěřují do rukou jiného orgánu akciové společnosti. Jak jsem již uvedl, vedle 
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zbytkové působnosti představenstvu náleží též obchodní vedení, které představuje 

pověření k rozhodování v určitých záležitostech, jimiž se rozumí např. rozhodování 

o strategických otázkách, finanční řízení, stanovení vnitřní organizace společnosti 

apod.79 V neposlední řadě je představenstvo akciové společnosti nadáno generálním 

zástupčím oprávněním a projevuje tedy vůli společnosti navenek. Společnost je 

z právních jednání, učiněných představenstvem v jejím zastoupení, vázána, a z těchto 

jednání vznikají společnosti práva a povinnosti. Omezení práva jednat za společnost 

nemůže být účinné vůči třetím osobám a společnost je vázána i takovými právními 

jednáními, kdy ze strany představenstva došlo k překročení rozsahu omezení zástupčího  

oprávnění. 

Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou, ledaže 

stanovy svěřují tuto působnost dozorčí radě. Zákon o obchodních společnostech 

primárně stanoví, že představenstvo akciové společnosti má tři členy, nicméně i toto lze 

ve stanovách ujednat odchylně a představenstvo tedy může mít pouze člena jediného. 

Poměry mezi členem představenstva a společností se řídí smlouvou o výkonu funkce. 

Funkční období členů představenstva může být určeno ve stanovách či právě ve 

smlouvě o výkonu funkce. Pokud o délce funkčního období stanovy i smlouva o výkonu 

funkce mlčí, stanoví zákon, že funkční období člena představenstva je jeden rok.  

Co se týká povinností členů představenstva, platí pro ně pochopitelně povinnost 

vykonávat svou funkci zásadně osobně a s péčí řádného hospodáře. V případě hrozícího 

střetu zájmů, nebo pakliže má člen představenstva záměr uzavřít se společností 

smlouvu, vzniká členovi představenstva povinnost toto oznámit příslušným orgánům 

společnosti. V případech, kdy však člen představenstva oznámil zakladateli nebo orgánu 

společnosti, jemuž přísluší jeho zvolení, své angažmá porušující zákaz konkurence 

a příslušný orgán ve lhůtě jednoho roku nevyjádřil s tímto nesouhlas, zákaz konkurence 

se neuplatní a člen orgánu může nadále v daném angažmá setrvat.  

Má-li představenstvo více členů, je formováno jako kolektivní orgán a rozhoduje 

tedy ve sboru, přitom je usnášeníschopné, pokud je přítomna více než polovina všech 

členů. Rozhodnutí jsou přijímána většinou přítomných členů, ledaže byl ve stanovách 
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ujednán vyšší počet potřebných hlasů. V rámci představenstva připadá důležitá pozice 

jeho předsedovi, který je volen právě členy představenstva. Hlas předsedy 

představenstva je rozhodující při rovnosti hlasů, nestanoví- li stanovy jinak. 

V představenstvu může dojít k horizontálnímu rozdělení působnosti jednotlivých členů. 

V těchto případech tedy rozhoduje samostatně pověřený člen představenstva 

o záležitostech, které spadají do pole jeho delegované působnosti, a ostatní členy 

představenstva o jím učiněných rozhodnutích pouze informuje způsobem, který 

umožňuje výkon dohledu nad jeho činností. 

3.3.2. Dozorčí rada akciové společnosti 

U společností s dualistickým systémem vnitřního řízení je dozorčí rada druhým 

obligatorním orgánem. Jak už ostatně plyne z jazykového výkladu, dozorčí rada zastává 

v rámci akciové společnosti s dualistickým systémem kontrolní funkci. Kontrolní 

působnost dozorčí rady spočívá v dohledu nad výkonem působnosti představenstva 

a obecně nad činností celé společnosti.80 Do působnosti dozorčí rady pak dále náleží 

některé speciální kontrolní pravomoci, jakými rozumíme přezkum účetní uzávěrky 

a návrhu na rozdělení zisku a ztrát, k čemuž následně předkládá dozorčí rada své 

vyjádření valné hromadě. Nadto je dozorčí rada oprávněna nahlížet do všech dokladů 

a záznamů, které se týkají činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy 

vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská a jiná činnost děje 

v souladu s jinými právními předpisy a stanovami společnosti.  

Dozorčí rada je stejně jako představenstvo akciové společnosti primárně pojata 

jakožto kolektivní orgán, který má standardně tři členy pokud stanovy neurčí jinak. 

Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Velice spornou 

otázkou v právních kruzích zůstává, zda se členy dozorčí rady mohou stát i zaměstnanci 

společnosti, pakliže to připouštějí stanovy. Lasák je toho názoru, že participace 

zástupců v dozorčí radě je i nadále přípustná. To dovozuje i z úpravy zákona 

o přeměnách obchodních společností a družstev, která předpokládá možnost, aby část 

členů dozorčí rady byla obsazena zástupci zaměstnanců.81 
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3.4. Monistický systém akciové společnosti 

Druhým modelem je monistický systém vnitřního řízení akciové společnosti, 

který je v oblasti korporátního práva novinkou. Na tomto místě se tedy zaměřím na 

analýzu koncepce monistického systému v akciové společnosti bez zvláštního určení, 

přičemž teoretická východiska a proveditelnost zavedení monistického sytému v rámci 

bankovních institucí bude rozebrána dále v podkapitole. 

Monistickým systémem se v souladu s legální definicí uvedenou v § 396 odst. 2 

ZOK rozumí takový systém vnitřní struktury, ve kterém se zřizuje správní rada 

a statutární ředitel. Jak jsem již nastínil v podkapitole 2.2 věnované obecné 

charakteristice akciové společnosti, v obou systémech struktury vnitřního řízení jsou 

zřizovány dva obligatorní orgány, což považuji za celý kámen úrazu. Zatímco 

v zahraničí je běžné, že v případě monistického sytému (angl, one tier board) je 

výkonná a kontrolní funkce svěřena do rukou pouze jednoho orgánu, který v praxi 

deleguje své pravomoci ohledně každodenního řízení společnosti a operativních 

rozhodnutí dále na výkonný management (angl. management board), 82 český 

zákonodárce se zjevně zahraniční úpravou neinspiroval a rozdělil dosti nešťastným 

způsobem působnost v rámci vnitřního řízení mezi ony dva zmiňované orgány. Na 

základě ustanovení § 456 odst. 1 ZOK, kde se v tomto zákoně hovoří o představenstvu 

(v rámci dualistického systému), rozumí se tím podle okolností statutární ředitel nebo 

jiný orgán společnosti, který má obdobnou působnost. Jaký jiný orgán společnosti 

s obdobnou působností by to však měl být, není ze zákona zcela zřejmé. 83, 84 Do 

působnosti správní rady dle § 460 odst. 2 ZOK dále náleží jakákoliv věc týkající se 

společnosti, pokud není ZOK svěřena do působnosti valné hromady. Z § 456 odst. 2 

ZOK pak plyne, že kde se v zákoně o obchodních korporacích stanoví o dozorčí radě, 

rozumí se tím podle okolností správní rada nebo předseda správní rady, anebo jiný 

orgán s obdobnou působností.  
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3.4.1. Obecně k působnosti a postavení správní rady 

Problematika uvedených funkčních odkazů se stupňuje, dostaneme-li se 

k vymezení působnosti jednotlivých orgánů, správní rady zejména. Za logický 

a přijatelný výklad působnosti správní rady považuji ten, který uvádí Dvořák. Podle 

Dvořáka připadá v úvahu užití ustanovení § 460 odst. 2 ZOK jen v rozsahu, v jakém ze 

zákona ani ze stanov není dána působnost ani valné hromady (což jasně plyne ze 

zmiňovaného ustanovení § 460 odst. 2 ZOK), ale ani statutárního ředitele. 85 Do 

působnosti správní rady by tedy měla zejména patřit tzv. zbytková rozhodovací 

působnost, která jinak zásadně náleží statutárnímu orgánu. Dále je správní rada 

oprávněna rozhodovat o základním zaměření obchodního vedení a vykonává působnost, 

kterou má v dualistickém systému vnitřního řízení dozorčí rada. Do zvláštní působnosti 

správní rady pak bude spadat zejména oprávnění svolat valnou hromadu za podmínek 

§ 404 ZOK, či rozhodnout na základě stanov nebo pověření valné hromady o zvýšení 

základního kapitálu za podmínek stanovených zákonem. Naopak do působnosti správní 

rady zásadně nemůže patřit jednání za společnost, které přísluší statutárnímu orgánu, 

a působnost, jež náleží jiným orgánům společnosti, to platí zejména ve vztahu k výboru 

pro audit, který se zřizuje ve společnostech, jež jsou subjekty veřejného zájmu dle 

§ 2 písm. m) a § 44 č. 93/2009 Sb., o auditorech, přestože výboru pro audit náleží 

v určitém směru výkon kontrolní pravomoci.86 

Co se týče složení správní rady, zákon o obchodních korporacích předpokládá, 

že akciová společnost může mít libovolný počet členů správní rady, který je zásadně 

určen stanovami. Pokud stanovy počet členů neurčí, bude správní rada tříčlenná, 

přičemž v případě více členů se bude jednat o standardní kolektivní orgán, který volí 

svého předsedu. Poměrně diskutovanou otázkou v právních kruzích zůstává, zda 

zákonná úprava připouští, aby došlo ke kumulaci funkcí tak, že ve výsledku bude mít 

akciová společnost jediného člena správní rady, který bude zároveň statutárním 

ředitelem. S přesvědčivou argumentací opět přichází Lasák, který tuto možnost 
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považuje za přípustnou.87 I přes skutečnost, že statutární ředitel vlastně bude 

kontrolovat činnost sebe sama, zákon o obchodních korporacích v § 463 odst. 3 

výslovně připouští, aby statutárním ředitelem byl předseda správní rady, přič emž 

z § 457 ZOK plyne, že správní rada může být i jednočlenná stanoví- li tak stanovy. 

Osobně jsem tedy s Lasákem zajedno a domnívám se, že tento souběh je nejen možný, 

nýbrž toto řešení může být i funkčním modelem pro malé akciové společnosti ovládané 

jednou osobou či úzkou skupinou osob.88  

Neméně komplikovanou ve vztahu ke správní radě je otázka, komu přísluší tento 

orgán volit a odvolávat. Za nezpochybnitelné lze označit oprávnění valné hromady volit 

členy správní rady, ovšem s výjimkou těch členů, které valná hromada nevolí. 

Dostáváme se tedy opět k otázce, kdo jiný je oprávněn tyto členy volit? Dvořák uvádí, 

že: „Jisté jsou toliko dvě výjimky, a to u těch společností, ve kterých mají zaměstnanci 

nebo jejich zástupci právo na zapojení postupem při přeshraniční fúzi za podmínek 

a postupem podle §§ 214-242 zák. o přeměnách, nebo postupem podle § 46 a násl. 

ZSE.“89 

3.4.2. Obecně k působnosti a postavení statutárního ředitele 

Jak již bylo řečeno, statutární ředitel je druhým obligatorním orgánem akciové 

společnosti s monistickým systémem. S postavením ředitele statutárního ředitele je však 

spojeno mnoho výkladových otazníků, které se pokusím v následujícím textu alespoň 

zhruba ozřejmit. 

Základním problémem je již otázka, který orgán je příslušný k volbě a odvolání 

statutárního ředitele. Zcela protichůdné jsou totiž ustanovení § 463 odst. 1 ZOK a § 421 

odst. 1 písm. e) ZOK. Pakliže prvně uvedené ustanovení hovoří o tom, že do působnosti 

valné hromady náleží volba a odvolání členů představenstva nebo statutárního ředitele, 

pokud stanovy nesvěřují tuto působnost dozorčí radě, druhé jmenované ustanovení jasně 

říká, že statutárního ředitele jmenuje správní rada. Přikláním se k výkladu Štenglové 

a Lasáka, kteří považují ustanovení § 463 odst. 1 ZOK jako speciální k § 421 odst. 1 
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písm. e) ZOK.90 Lze totiž usuzovat, že zákonodárce úmyslně v rámci úpravy 

monistického systému při vymezení postavení statutárního ředitele stanovil, kdo jej 

odvolává a jmenuje, a tato úprava by tak měla mít přednost před ustanoveními, která 

upravují působnost zcela jiného orgánu společnosti. Zmínku o volbě statutárního 

ředitele lze proto vykládat tak, že stanovy mohou určit, že statutární ředitel je volen 

a odvoláván valnou hromadou, pokud však stanovy toto neurčují, je statutární ředitel 

jmenován a odvoláván správní radou.  

Na rozdíl od podmínek kladených na osobu člena představenstva v dualistickém 

modelu, zákon o obchodních korporacích expressis verbis stanoví, že statutárním 

ředitelem může být pouze fyzická osoba. Jde tedy o zákonnou výjimku z pravidla dle 

§ 154 ObčZ a § 46 ZOK, podle kterého může být členem orgánu obchodní korporace 

i právnická osoba.  

Jak jsem již výše nastínil, hodná pozornosti je rovněž otázka kumulace funkcí 

statutárního ředitele a předsedy či člena správní rady. Ustanovení § 463 odst. 3 ZOK 

předpokládá, že statutární ředitel může být zároveň předsedou správní rady, přičemž se 

na něj v takovém případě primárně vztahují ustanovení o představenstvu. Zákon 

o obchodních korporacích však nehovoří o tom, zda může být statutární ředitel po uhým 

řadovým členem správní rady. Jsem toho názoru, že argumentem a maiori ad minus toto 

možné rovněž je.  

V odborných kruzích se rovněž objevila diskuze, zda může mít akciová 

společnost více statutárních ředitelů. Domnívám se, že česká právní úprava toto 

vylučuje, a to i v případě, kdy by vyšší počet statutárních ředitelů určovaly stanovy 

společnosti. Tento závěr zastávají i Lasák a Dědič, kteří ho opírají zejména 

o skutečnost, že „V definičním ustanovení o monistickém systému v § 396 odst. 2 ZOK 

se uvádí, že v monistickém systému se zřizuje správní rada a statutární ředitel. Citované 

ustanovení nepochybně představuje ustanovení statusového charakteru, které je 

kogentní. Pokud by přitom chtěl zákonodárce připustit možnost v rámci akciové 
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společnosti ustavit více statutárních ředitelů, musel by to podle našeho názoru stanovit 

výslovně obdobně, jako to učinil u jednatelů společnosti s ručením omezeným.“ 91 

3.5. Kontrolní a řídicí systém 

Abych mohl dále přikročit k analýze organizace banky, považuji za vhodné 

nejprve ve stručnosti nastínit problematiku kontrolního a říd icího systému v bance, 

neboť do značné míry determinuje působnost jejích jednotlivých orgánů.  

Zákon o bankách tak vedle principů organizace, vycházející z obecné právní 

úpravy akciových společností, stanoví další požadavky na vnitřní uspořádání banky, 

které v určitých ohledech rozvádí a modifikuje. Zvláštní úprava vnitřního uspořádání 

banky pramení zejména ze snahy o dosažení takových řídicích a kontrolních 

mechanismů, jež by odpovídaly vysoké míře rizika, které se neodmyslitelně pojí 

s podnikáním na finančních trzích, a případným dalekosáhlým negativním dopadům 

nedostatků v činnosti bank na finanční stabilitu trhu potažmo klienty banky.  

Splnění požadavků kladených na organizační schéma banky spolu s požadavky 

na důvěryhodnost, odbornou způsobilost a zkušenost členů statutárního orgánu, členů 

správní rady a členů dozorčí rady banky, a splnění dalších požadavků na orgány banky 

a jejich členy podle § 8 ZoB, je na základě ustanovení § 4 odst. 5 písm. f), respektive 

§ 4 odst. 5 písm. e) ostatně jednou z podmínek pro udělení bankovní licence. Samotnou 

úpravu vnitřního řídicího a kontrolního systému pak nalezneme v ustanovení § 8b ZoB, 

kterou blíže rozvádí vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních 

a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry (dále také jen „vyhláška VČB“).  

K úpravě řídicího a kontrolního systému v podobě právních předpisů, jež 

pochopitelně reflektují úpravu evropskou, pak přistupuje řada aktů tzv. soft law, které 

byly vydány mezinárodními organizacemi. V tomto ohledu lze poukázat na nový 

dokument - Principy řízení bank92 (Corporate governance principles for banks), jež byly 
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vydány Basilejským výborem pro bankovní dohled (Basel Committee on Banking 

Supervision). 

Požadavky na náležitý řídicí a kontrolní systém lze rozdělit do tří základních 

okruhů, jež vycházejí ze znění § 8b odst. 1 ZoB: 

a) obecné předpoklady řádné správy a řízení společnosti (sound corporate 

governance) s jasným nastavením funkcí jednotlivých pracovníků, za 

současného nastavení informačních toků ve společnosti a požadavky 

směřující k zamezení střetu zájmů; 

b) systém řízení rizik, na základě kterého jsou sledována a kontrolována 

rizika, jež vznikají v souvislosti s podnikatelskou činností banky; 

c) systém vnitřní kontroly, který představují pravidla řízení, sledování 

a kontroly dodržování právních předpisů regulujících činnost banky 

(tzv. compliance) a požadavky na vnitřní obecný kontrolní systém – 

vnitřní audit.93 

Vybrané instituty vnitřního, řídicího a kontrolního systém lze přitom podřadit 

pod obchodní vedení společnosti, které v dualistickém systému zajišťuje představenstvo 

banky.94 V případě monistického systému se pak kloním k závěru, že výše uvedené 

splnění požadavků, týkajících se řídícího a kontrolního systému, bude v gesci správní 

rady banky a statutárního ředitele. Rozdělení těchto úloh se budu věnovat dále v rámci 

analýzy postavení jednotlivých orgánů banky.  

Obchodní vedení však není stanovením vnitřního říd icího a kontrolního systému 

pochopitelně vyčerpáno. K tomu Smutný uvádí, že stanovení kontrolního a říd icího 

systému tak například nepostihuje další obchodně-hospodářské požadavky na obchodní 
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vedení společnosti, např. požadavek na zajištění dosažení zisku.95 Dle § 9 odst. 1 písm. 

d) ZoB pak musí být organizační zajištění vnitřního kontrolního systému upraveno 

přímo stanovami banky.  

Banka má vedle základních požadavků na řídicí a kontrolní systém i povinnost 

zajistit důvěryhodnost, odbornou způsobilost a zkušenost členů statutárního orgánu, 

členů správní rady a členů dozorčí rady jednotlivě i jako celku, kde se presumuje, že 

tyto orgány zároveň porozumí hlavním rizikům a činnosti banky.  

Jak bude konkrétně vypadat kontrolní a říd icí systém v praxi u každé jednotlivé 

banky, je ponecháno v její gesci, a je tedy zachována určitá míra flexibility. Základní 

požadavky na řídicí a kontrolní systém jsou stanoveny § 8b odst. 2 a 3) ZoB, kdy říd icí 

a kontrolní systém musí být účinný, ucelený a přiměřený charakteru, rozsahu a složitosti 

rizik spojených s modelem podnikání a činnosti banky, což je banka povinna ověřovat 

a pravidelně hodnotit. Stejně tak je povinna zjednat odpovídající nápravu, pokud řídicí 

a kontrolní systém trpí určitými nedostatky. Zvolenou koncepci považuji za poměrně 

vhodný přístup, neboť poněkud laicky řečeno „není banka jako banka“. V zákoně 

o bankách ani vyhlášce VČB tedy není zcela kazuisticky stanoveno, jakým způsobem 

mají být všechny povinnosti související s kontrolním a řídicím systémem splněny, jak 

zcela přesně má být říd icí systém nastaven. Posuzování vhodnosti zvoleného říd icího 

a kontrolního systému tak zahrnuje jednak prvky autoregulace samotnou bankou, 

a zároveň případné posuzovaní ad hoc ze strany ČNB.  

Ve stručnosti pak lze dodat, že povinnost zavést kontrolní a říd icí systém může 

být uložena též na konsolidovaném základě, a to v případech vymezených v ustanovení 

§ 8 odst. 4 písm. a) až e) ZoB. V této situaci pak platí, že zákon o bankách vyžaduje, 

aby byl řídicí a kontrolní systém rozšířen tak, aby zahrnoval řízení (a kontrolu) všech 

členů konsolidačního celku, resp. aby říd icí a kontrolní systém banky reflektoval 

informace a procesy týkající se jiných členů, a orgán dohledu byl schopen tyto 
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informace ověřovat.96 Předpokladem takového říd icího a kontrolního systému je, aby 

jeho postupy a mechanismy byly do určité míry koordinovány a propojeny.  

3.6. Dualistický systém banky 

3.6.1. Představenstvo banky a některé společné požadavky na členy 

orgánů banky 

Zákon o bankách jakožto lex specialis k zákonu o obchodních korporacích 

přináší do úpravy představenstva banky své vlastní elementy, které odrážejí povahu 

a důležitost bankovních institucí, zejména jejich schopnost ovlivnit finanční trhy, 

a případné negativní důsledky pro vkladatele v případě jejich úpadku. Tyto a další 

skutečnosti vytvářejí tlak na stanovení relativně přísnějších pravidel pro organizaci 

a řízení banky.  

Co se týče představenstva banky, předně zákon o bankách v § 8 odst. 1 stanoví, 

že představenstvo banky musí mít minimálně tři členy. Nižší počet členů představenstva 

není přípustný, ani kdy by toto určovaly stanovy banky. Stanovení této podmínky 

považuji za zcela přijatelné, neboť ji lze jen těžko označit za jakýsi přehnaný nárok, 

který by snad omezoval svobodu podnikání či neúměrně ztěžoval život bankovní 

instituce. Zároveň je nutno brát v potaz ustanovení § 4 odst. 3 písm. l) ZoB, podle 

kterého musí mít statutární orgán (tj. i představenstvo) či správní rada alespoň tři 

zaměstnance nebo fyzické osoby, které uskutečňují svou činnost podle příkazů jiného 

a zastávají výkonnou řídicí funkci. Zjednodušeně řečeno, uvedené ustanovení tedy 

v podstatě stanoví, aby alespoň tři členové představenstva (či správní rady) byli 

s problematikou řízení banky v každodenním spojení a nebyli od banky zcela odtrženi. 

V představenstvech českých bank tak jsou zpravidla generální ředitelé, angl. CEOs, 

finanční ředitelé, angl. CFOs,či jiné osoby zodpovědné za vedení určitých úseků 

banky.97  

Pro výkon funkce (nejen) člena představenstva banky pak zákon o bankách 

stanoví zvláštní předpoklady, které obecná úprava akciové společnosti nezná. Na 

základě § 8 odst. 9 ZoB v prvé řadě platí, že na rozdíl od běžné akciové společnosti 
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může členem statutárního orgánu, členem správní rady a členem dozorčí rady banky být 

pouze fyzická osoba. 98  Důvodová zpráva k zákonu č. 135/2014 Sb., jenž toto 

ustanovení do zákona o bankách přinesl, pouze uvádí „Ustanovení zakotvuje, že členem 

orgánů banky může být pouze fyzická osoba.“ O důvodech, které vedly zákonodárce 

k zákazu účasti právnických osob ve statutárním orgánu banky se toho z důvodové 

zprávy moc nedozvíme. Lze se tedy pouze domnívat, že se zákonodárce snažil do dikce 

zákona vtělit exekutivní povahu výkonu funkce statutárního a kontrolního orgánu banky 

a člena správní rady.  

Člen představenstva banky vedle obecných předpokladů pro výkon člena 

statutárního orgánu dle § 152 odst. 2  ObčZ a § 46 odst. 1 a 2 ZOK musí dále splňovat 

speciální požadavky vyžadované zákonem o bankách. Člen představenstva banky 

(stejně i člen správní rady, statutární ředitel a člen dozorčí rady) dle § 8 odst. 3 písm. a) 

ZoB musí být osobou a) důvěryhodnou, b) dostatečně odborně způsobilou 

a c) zkušenou.99 Všechny tyto nároky musí vyjmenované osoby přitom splňovat po 

celou dobu výkonu své funkce.  

Ozřejmění nejasných pojmů „důvěryhodnost, odborná způsobilost a zkušenost“ 

se chopila ČNB, ve svém úředním sdělení č. 13/2013 ze dne 3. prosince 2013 k výkladu 

pojmu důvěryhodnost a odborná způsobilost. Z uvedeného úředního sdělení České 

národní banky vyplývá, že esenciálními kritérii pro posuzování důvěryhodnosti dané 

osoby je její profesní podnikatelská integrita a její bezúhonnost. „Drobný“ rozdíl mezi 

běžnou akciovou společností a bankou lze zpozorovat právě v posuzování bezúhonnosti. 

Zatímco pro posuzování podmínky bezúhonnosti členů orgánů akciové společnosti se 

uplatní kritéria stanovená odkazem zákona o obchodních korporacích (§ 46 odst. 1 

ZOK) na § 6 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, 100 pro 

posouzení bezúhonnosti budoucího člena orgánu banky se použijí i kritéria stanovená 

orgánem dohledu. Česká národní banka primárně posuzuje bezúhonnost s ohledem na 

ustanovení § 4 odst. 7 ZoB, který stanovuje překážku výkonu funkce pro osobu 
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v minulosti odsouzenou pro trestný čin majetkové povahy nebo trestný čin, jehož 

skutková podstata souvisí s bankovními činnostmi, či pro úmyslný trestný čin spáchaný 

v souvislosti s podnikáním. Členem statutárního orgánu, členem správní a dozorčí rady 

banky tedy nemůže být ani osoba, která spáchala nedbalostní majetkový trestný čin.  

Nad rámec výše uvedené základní podmínky bezúhonnosti pro výkon funkce člena 

orgánu banky Česká národní banka ve vztahu k důvěryhodnosti osob dále posuzuje, 

zda:  

a) dané osobě nebyla uložena sankce za spáchání správního deliktu či 

povinnost k náhradě škody v souvislosti s její předchozí činností; 

b) daná osoba vždy dostála svým závazkům k orgánům dohledu či státního 

dozoru při výkonu své funkce; 

c) posuzovaná osoba dbala zásad poctivého obchodního styku 

a nenarušovala hospodářskou soutěž.101  

Co se týká odborné způsobilosti posuzovaných osob, jsou hodnotícími kritérii 

České národní banky zejména znalosti, dostatečné zkušenosti na finančním trhu 

(tj. odborná praxe na finančním trhu) a u vedoucích osob též dostatečné řídicí 

zkušenosti. 

V rámci vývoje úpravy bankovní regulace v EU došlo i na zakotvení zásad 

rozmanitosti, které se mají promítnout do výběru členů statutárního orgánu, členů 

správní a dozorčí rady. Do znění zákona o bankách proto byly promítnuty myšlenky 

bodu č. 60 respektive čl. 91 odst. 10 směrnice CRD IV. Banka je tak dle § 8 odst. 3 

písm. c) ZoB povinna zajistit, aby byla prováděna politika podporující rozmanitost při 

výběru členů statutárního orgánu a členů správní a dozorčí rady. Problematickou se už 

dle mého názoru jeví sama konstrukce celého ustanovení. Zákonodárce nikterak 

nepřibližuje termín rozmanitost, nestanoví, kdy je oné rozmanitosti dosaženo, a kdy 

naopak banka onu rozmanitost postrádá. Pakliže budeme vycházet ze znění směrnice 

CRD IV, lze poněkud ironicky usuzovat, že rozmanitým orgánem bude takový orgán, 

jehož členové budou různě staří, budou různého pohlaví a pokud možno budou mít 

i různé vzdělání a profesní zkušenosti. Osobně považuji požadavky týkající se politiky 
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podporující rozmanitost při výběru členů statutárního orgánu, členů správní a dozorčí 

rady za zcela absurdní a nesmyslnou.  

Působnost představenstva banky není v zásadě odlišná od působnosti 

představenstva standardní akciové společnosti. U banky s dualistickým systémem tak 

náleží představenstvu zastupování společnosti a její obchodní vedení. Další působnost 

představenstva banky pak vyplývá z jeho postavení v rámci řídicího a kontrolního 

systému. Představenstvo je dle § 7 odst. 3 písm. j) vyhlášky VČB řídicím orgánem 

banky s dualistickým systémem řízení. Z toho pak pramení řada povinností, které blíže 

specifikuje zmíněná vyhláška VČB. Lze tedy říci, že vyhláška VČB vlastně 

konkretizuje náplň působnosti představenstva banky.102 Nepovažuji za vhodné zacházet 

na tomto místě do přílišných detailů, uvedu proto pouze nejdůležitější okruhy 

působnosti představenstva banky v rámci kontrolního a řídicího systému: 

a) představenstvo zajišťuje vytvoření a vyhodnocování řídicího 

a kontrolního systému a je odpovědné za to, že říd icí a kontrolní systém 

je ucelený; 

b) představenstvo je odpovědné za stanovení celkové obchodní 

strategie banky s tím, že schvaluje a vyhodnocuje základní strategické 

materiály, strategii řízení rizik, strategii řízení kapitálu a strategii rozvoje 

informačních systémů; 

c) v gesci představenstva je rovněž stanovení organizačního uspořádání 

banky a 

d) v neposlední řadě představenstvu banky přísluší zajistit stanovení 

pravidel týkajících se etických a profesních zásad, stejně tak zásad 

ohledně řízení lidských zdrojů a odměňování.103 

I v rámci představenstva banky, stejně jako u akciové společnosti bez zvláštního 

určení, může obecně dojít k horizontálnímu rozdělení působnosti. Tato možnost je 

ostatně i přijímána v praxi, kde banky přistupují k vytváření jednotlivých úseků, 

                                                 
102

 Stejné plat í i pro vymezení působnosti dozorčí rady, správní rady  a statutárního ředitele 
103

 K tomu blíže vyhláška VČB.  
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v jejichž gesci je určitá problematika řízení banky. Jednotlivé úseky pak zpravidla 

bývají zaštítěny osobou z vedení banky. 

3.6.2. Dozorčí rada banky 

Dozorčí rada v dualistickém modelu banky je, stejně jako u jiných akciových 

společností s tímto vnitřním systémem struktury, hlavním kontrolním orgánem. Lze tak 

konstatovat, že její postavení v bance se od jejího postavení v jiných akciových 

společnostech bez zvláštního určení principiálně neliší. Dozorčí rada banky tedy rovněž 

primárně dohlíží na výkon působnosti představenstva, stejně jako na celkové 

uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Co však dle mého názoru odlišné 

dozajista je, je rozsah jejích kontrolních pravomocí. Ten pramení zejména z velikého 

a širokého spektra pravomocí, ale i povinností, které jsou stanoveny pro dozorčí radu 

banky vyhláškou VČB. Na tomto místě si, stejně jako tomu bylo u představenstva 

banky, dovolím uvést pouze ty nejzákladnější pravomoci a povinnosti dozorčí rady. 

Zvláštnosti, resp. rozvedení oprávnění dozorčí rady banky, plynou zejména ze stanovení 

specifických pravidel na její řídicí a kontrolní systém, jehož jedním z úkolů je dle 

§ 8b odst. 3 ZoB zajištění dodržování velkého kvanta regulatorních požadavků, které 

jsou na banku kladeny.104 Postavení dozorčí rady banky tak vychází z postavení 

kontrolního orgánu, jakým se na základě § 7 odst. 1 písm. m) vyhlášky VČB rozumí 

právě i dozorčí rada.  

Dozorčí radě (stejně jako jiným kontrolním orgánům) dle § 13 odst. 1 vyhlášky 

VČB primárně náleží dohled nad účinností, uceleností a přiměřeností vnitřního řídicího 

a kontrolního systému banky, přičemž poznatky z této své činnosti je alespoň jednou za 

rok povinna vyhodnotit. Dozorčí radě banky, jako kontrolnímu orgánu, současně 

přísluší projednávání záležitostí, které se týkají strategického směřování, hospodaření 

a výsledků činnosti banky a usměrňování rizik, kterým je, nebo by mohla být, banka 

vystavena, a to i z hlediska zajištěnosti trvalého fungování dané banky na finančním 

trhu v souladu s předmětem a plánem její činnosti. Ačkoliv není s těmito právy 

a povinnostmi vyhláškou VČB explicitně stanovena povinnost k informování o svých 

závěrech nejvyšší orgán banky, v praxi dochází k zakotvení informační povinnosti o 
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činnosti dozorčí rady vůči valné hromadě ve stanovách banky. 105 Při plnění svých 

kontrolních působností se má kontrolní orgán dle § 13 odst. 3 vyhlášky VČB 

konstruktivně podílet vhodným způsobem zejména na vyhodnocování strategického 

a finančního řízení,  vyhodnocování řízení rizik, vyhodnocování souladu vnitřních 

předpisů s právními předpisy, vzájemného souladu vnitřních předpisů a souladu činností 

s právními a vnitřními předpisy, směrování, plánování a vyhodnocování činnosti 

vnitřního auditu.  

Do působnosti dozorčí rady banky dále patří předběžné posouzení respektive 

vyjádření se k návrhu na pověření fyzické nebo právnické osoby zajišťováním výkonu 

funkce řízení rizik, funkce compliance a funkce vnitřního auditu nebo na její odvolání, 

přičemž dozorčí rada (či jiný kontrolní orgán) zároveň vhodným způsobem posuzuje 

činnost těchto osob. Záštita těchto osob dozorčí radou je pak patrna z věty třetí 

§ 14 odst. 2 vyhlášky VČB, neboť bez souhlasu kontrolního orgánu nelze určitou osobu 

z těchto funkcí odvolat. Za další velice důležitý okruh záležitostí, který spadá do 

kompetencí dozorčí rady banky, je dle § 14 odst. 3 vyhlášky VČB stanovení zásad 

odměňování členů představenstva, pokud toto není v pravomoci valné hromady, a dle 

§ 14 odst. 4 vyhlášky VČB dozorčí radě náleží též vyhodnocování celkového systému 

odměňování. 

3.7. Monistický systém banky 

Pakliže jsem v předchozí podkapitole nastínil základní rysy postavení 

a působnosti správní rady a statutárního ředitele v „klasické“ akciové společnosti, na 

tomto místě se budu ve stručnosti věnovat komparaci s postavením těchto orgánů 

v bance. Hned zkraje však podotýkám, že uvedená problematika je v české právní praxi 

velkou neznámou, neboť v době psaní této práce nepůsobí v České republice žádná 

banka, která by zvolila monistický model řízení, a lze proto jen stěží zevrubně tuto 

problematiku analyzovat. 
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3.7.1. Správní rada a statutární ředitel banky 

Prvním zásadním rozdílem úpravy obsažené v zákoně o bankách oproti úpravě 

v zákoně o obchodních korporacích106 je obligatorní zakotvení statutárního ředitele do 

správní rady banky. Domnívám se proto, že  v důsledku požadavku stanoveného  

v § 8 odst. 1 věty druhé ZoB lze hovořit v podstatě o „orgánu uvnitř orgánu“. S tím 

souvisí i fakt, že by dle mého názoru měla statutárního ředitele volit valná hromada  

a nikoliv správní rada, neboť statutární ředitel musí být vždy jejím členem.  Zákon 

o bankách tak svým způsobem vyjasňuje výše popsanou nejasnost zákona o obchodních 

korporacích ve vztahu k diskrepanci ustanovení § 463 odst. 1 ZOK a § 421 odst. 1 písm. 

e) ZOK. O tom, zda zákonodárce skutečně myslel již při přijetí ZOK na budoucí úpravu 

monistického systému v bance, lze dle mého názoru zdárně pochybovat, to však nic 

nemění na skutečnosti, že duplicita ustanovení týkajících se příslušného orgánu 

k jmenování statutárního ředitele nyní dává smysl. Specifika postavení statutárního 

ředitele banky tímto nekončí, na základě § 8 odst. 2 ZoB totiž platí, že statutární ředitel 

nemůže být předsedou správní rady banky. Pakliže je souběh těchto funkcí dle 

§ 463 odst. 3 ZOK výslovně připouštěn, v rámci zákona o bankách je tato kumulace 

funkcí podmíněna souhlasem ČNB, která tak může učinit na základě odůvodněné 

žádosti. Ze strany ČNB přitom bude posuzována skutečnost, zda bude mít souběh těchto 

funkcí vliv na řádnost a obezřetnost výkonu činností banky vzhledem k jejich povaze, 

rozsahu a složitosti. Ad hoc tedy bude přihlédnuto k individuálním okolnostem, 

zejména pak k a) dostatečné časové kapacitě pro plnění povinností, jež se vážou 

k výkonu těchto funkcí, a b) vzniku možného střetu zájmů.  

Správní rada banky má dle § 8 odst. 1 ZoB pak stanoven minimální obligatorní 

počet členů, tj. pět, což je rozdíl oproti akciové společnosti bez zvláštního určení, kde 

stanovy mohou určit, že má správní rada společnosti např. pouze jediného člena. 

Stanovení minimálního počtu členů správní rady pak souvisí zejména s požadavky 

směrnice CRD IV na zamezení střetu zájmů a neslučitelnosti některých funkcí, 

požadavky na složení výborů, jejichž členy mají být nevýkonní členové orgánů, a co je 
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 Srov. § 463 odst. 3 ZOK.  
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velmi důležité - povinné členství alespoň dvou osob, které skutečně řídí banku ve 

správní radě nebo představenstvu společnosti.107 

Dle mého názoru nejsložitější problematikou týkající se monistického systému 

v bance zůstává otázka rozdělení působnosti statutárního ředitele a správní rady, a to 

zejména v rámci řídicího a kontrolního systém banky, protože není zcela patrno, který 

orgán je tím řídicím. Řídicím orgánem vyhláška VČB na základě § 7 odst. 3 písm. j) 

rozumí představenstvo, jednatele, správní radu při výkonu říd icí působnosti nebo jiný 

orgán s obdobnou řídicí působností v závislosti na právní formě osoby, o kterou jde. Dle 

§ 7 odst. 2 písm. m) vyhlášky VČB je pak kontrolním orgánem dozorčí rada, kontrolní 

komise, správní rada při výkonu kontrolní působnosti nebo jiný orgán s obdobnou 

kontrolní působností v závislosti na právní formě osoby, o kterou jde. Na první pohled 

se tedy zdá, že v rámci kontrolního a řídicího systému vyhláška VČB počítá toliko se 

správní radou, když se o statutárním řediteli jako samostatném orgánu nezmiňuje.  Či je 

snad statutární ředitel oním orgánem s obdobnou říd icí působností či snad orgánem 

s obdobnou kontrolní působností?  

Kloním se k závěru, že řídicím orgánem ve smyslu vyhlášky VČB je správní 

rada i statutární ředitel. Považovat za řídicí orgán pouze správní radu či pouze 

statutárního ředitele, by dle mého názoru odporovalo smyslu a účelu této vyhlášky, 

neboť by docházelo k situacím, kdy by jeden orgán schvaloval a zároveň vyhodnocoval 

své vlastní návrhy. Základní rozdělení působnosti těchto orgánů by proto dle mého 

názoru mělo vypadat zhruba následovně: 

a) Řídicím orgánem ve smyslu § 18 vyhlášky VČB, by měla být správní 

rada, neboť schvalování a vyhodnocování základních strategií fungování 

banky považuji za rozhodování o základním vedení ve smyslu § 460 

odst. 1 ZOK, neboť se jedná o základní koncepční otázky fungování 

banky. Lasák je zřejmě stejného názoru, když uvádí: „Za rozhodování 
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 K tomu důvodová zpráva k zákonu č. 135/ 2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti se 

stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a 

dohledu nad nimi 
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o základním zaměření obchodního vedení lze především považovat 

schvalování jakýchkoliv plánů na určité období.“108 

b) Záležitosti týkající se vytvoření uceleného a přiměřeného řídicího 

a kontrolního systému ve smyslu § 16 vyhlášky VČB a stanovení celkové 

strategie ve smyslu § 17 vyhlášky VČB by měly být v gesci statutárního 

ředitele – ten by tedy v rámci plnění těchto úkolů vystupoval jako řídicí 

orgán. V tomto ohledu však nelze vyloučit, že by správní rada mohla 

stanovit základní parametry, jak má být řídicí a kontrolní systém 

vymezen, tzn. určila mantinely, ve kterých se může statutární ředitel 

pohybovat.  

Statutárnímu řediteli dále náleží oprávnění zastupovat společnost, neboť nemůže být 

dotčena jeho pozice statutárního orgánu. Správní radě by pak měla náležet působnost 

kontrolního orgánu v obdobném rozsahu, jak jsem již popsal ve vztahu k dozorčí radě 

banky s dualistickým systémem.  

3.8. Společná úprava zvláštní odpovědnosti členů některých orgánů 
banky a pravidla zákazu konkurence 

 
Co se týká odpovědnosti členů představenstva, ustanovení § 8a ZoB stanovuje 

nad míru odpovědnosti vyplývající z příslušných ustanovení zákona o obchodních 

korporacích a občanského zákoníku, speciální úpravu solidární odpovědnosti členů 

statutárního orgánu a správní rady banky za škodu vzniklou věřitelům banky, pakliže 

tito členové svým jednáním porušili povinnosti jim uložené právními předpisy či 

stanovami, v důsledku čehož není banka schopna plnit své splatné závazky. V praxi by 

tedy mělo jít o ručení v případě úpadku banky, kdy tito členové ručí do výše rozdílu 

mezi skutečnou výší pohledávek, které byly věřiteli uplatněny v insolvenčním řízení, a 

mírou uspokojení, které se jim dostalo.109 Domnívám se, že ustanovení § 8a zákona o 

bankách stojí vedle odpovědnosti statutárního orgánu dle § 68 odst. 1 ZOK a povinnosti 
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 LASÁK, J. in POKORNÁ, J.,a kol. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. II. d íl. Praha: 

Wolters Kluwer, a.s., 2014. 2171 s.  
109

 Pihera a Smutný jsou toho názoru, že členové statutárního orgánu  že budou odpovídat též za jinou 

škodu, např. za škodu vzniklou v důsledku toho, že banka v důsledku úpadku nesplnila svůj závazek včas 

atd. K tomu PIHERA, V., SMUTNÝ, A. in PIHERA, V., SMUTNÝ, A., SÝKORA , P. Zákon o bankách. 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, 112 s. 
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vydat získaný prospěch ze smlouvy o výkonu funkce dle § 62 ZOK. Rozdíl úpravy 

odpovědnosti v § 8a ZoB oproti uvedeným ustanovením ZOK spočívá ve stanovení 

podmínek, za jakých okolností ona odpovědnost nastává. Zatímco v případě uvedeném 

v ZOK se vznik odpovědnosti pojí s porušením péče řádného hospodáře, ZoB zakládá 

objektivní odpovědnost statutárního orgánu či správní rady již i při „pouhém“ porušení 

povinnosti uložené stanovami. Ve stanovách banky tedy lze uložit členům 

představenstva zvláštní povinnosti či omezení, která je mohou „držet v mezích“. Vedle 

jisté garanční funkce ustanovení § 8a ZoB ve vztahu k věřitelům banky tedy vyvstává 

do popředí i jeho regulační funkce, která může vést členy představenstva k řádnějšímu a 

obezřetnějšímu výkonu jejich funkce. Problematické však zůstává prokázat příčinnou 

souvislost mezi úpadkem banky a konkrétním porušením povinností členem 

představenstva. Praktické využití tohoto ustanovení se proto jeví jako dosti 

komplikované. 

Ustanovení v § 8 odst. 4 písm. b) ZoB obsahuje speciální úpravu neslučitelnosti 

funkcí (zákazu konkurence) členů statutárního orgánu banky, tj. představenstva či 

statutárního ředitele banky a členů správní či dozorčí rady, čímž se vylučuje použití 

§ 441 a násl., respektive § 451, a násl. ZOK. Zatímco obecná úprava zákazu konkurence 

se pojí k členství v orgánu právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem 

podnikání, zákon o bankách povoluje členům orgánu výkon funkce v jakýchkoliv jiných 

právnických osobách. Podmínkou však je, aby výkon jiných funkcí neovlivnil 

dostatečnost jejich časové kapacity pro plnění povinností v bance, přičemž se přihlédne 

k povaze, rozsahu a složitosti činností banky a individuálním okolnostem. Zákonná 

úprava pak v souladu s požadavky stanovenými směrnicí CRD IV zakotvuje v případě 

významné banky neslučitelnost určitého počtu výkonných a nevýkonných funkcí 

v orgánech právnických osob. České národní bance však přísluší pravomoc, aby na 

základě odůvodněného návrhu povolila výše uvedeným členům orgánů významné 

banky výkon jedné další funkce nevýkonného člena v orgánu jiné právnické osoby. 

Výkon této dodatečné funkce však nesmí ovlivnit řádné plnění povinností v orgánu 

banky. 
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3.9. Výbory banky 

Pro banku, která je významná vzhledem ke své velikosti, vnitřní organizaci, 

povaze, rozsahu a složitosti jejích činností110, je též uložena povinnost na základě 

ustanovení § 8c ZoB posílit říd icí a kontrolní systém o další útvary: 

a) výbor pro řízení rizik, jenž je zvláštním útvarem společnosti, který 

dohlíží na to, jakým způsobem jsou řízena rizika společnosti, popřípadě 

jakým způsobem vyhodnocují výstupy útvarů zodpovědných za řízení 

rizik a jakým způsobem řídí tyto útvary; 

b) výbor pro odměňování, který je odpovědný za dohled a schvalování 

odměn vyplacených bankou; 

c) personální výbor, v rámci něhož dochází k hodnocení členů orgánů 

banky a jenž navrhuje výměnu těchto členů nebo jmenování členů 

nových. 

Je nutno však zdůraznit, že výbor pro rizika, výbor pro jmenování a výbor pro 

odměňování jsou „pouze“ útvary banky, nikoliv jejími orgány. Členy těchto výborů 

přitom mohou být pouze nevýkonní členové orgánů banky.  

3.10. Výbor pro audit 

Banky jsou na základě zákona č. 93/2009, o auditorech a o změně některých 

zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, povinny zřídit výbor pro 

audit.111  

Ačkoliv výbor pro audit není primárně od roku 2015 nadále orgánem 

společnosti,112 lze přesto přisvědčit, že jeho úloha v rámci fungování obchodních 

společností v  poslední době výrazněji vzrostla, a to zejména v důsledku recentního 
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 Česká národní banka stanoví vyhláškou kritéria p ro posouzení významnosti bank.  
111

 Výjimku představuje § 44 odst. 6 zákona č. 93/2009, o auditorech a o změně některých zákonů (zákon 

o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, kde jsou stanoveny podmínky, jenž musí být kumulativně 

splněny, aby bance nevznikla povinnost zříd it výbor pro audit. 
112

 Na členy výboru pro audit se tedy nevztahuje řada pravidel, která na ně – stejně jako na ostatní členy 

orgánů společnosti - dosud dopadala. Neuplatní se tak například pravid la o střetu zájmů či regulaci 

odměňování. Stanovy či společenská smlouva nicméně mohou určit, že výbor pro audit je o rgánem 

společnosti, k čemuž ostatně i dochází v praxi. Příkladem společnosti veřejného zájmu, kde výbor pro 

audit představuje jeden z orgánů společnosti je například Komerční banka, a.s.  
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prosazování principů „corporate governance", neboli řízení a správy společností, 

v českém právním řádu.113 Hlavím úkolem výboru pro audit je mj. sledovat postup při 

sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, sledovat účinnost vnitřní 

kontroly banky, systému řízení rizik a vnitřního auditu, sledovat proces povinného 

auditu účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, posuzovat nezávislost 

statutárního auditora a auditorské společnosti a zejména poskytování doplňkových 

služeb auditované osobě a doporučit vhodného auditora kontrolnímu orgánu s tím, že 

toto doporučení řádně odůvodní. Toto doporučení však není závazné a rozhodnutí 

o osobě auditora spadá do působnosti valné hromady banky.  

Zákon o auditorech předpokládá, že výbor pro audit bude složen ze tří členů, 

z nichž minimálně jeden má zkušenosti s účetnictvím anebo povinným auditem a je na 

účetní jednotce nezávislý.114 Členové výboru pro audit přitom mohou být vybráni 

z nevýkonných členů kontrolního orgánu nebo z třetích osob. Zákon o auditorech 

přitom dle ČNB nebrání ani tomu, aby měl výbor pro audit identické složení jako 

dozorčí rada, jestliže je splněna podmínka nezávislosti a odborné způsobilosti alespoň 

u jednoho člena.115 

4. VYBRANÉ OTÁZKY ZVLÁŠTNÍCH POVINNOSTÍ A 

OMEZENÍ V RÁMCI FUNGOVÁNÍ BANKY 

S činností respektive podnikáním bank se pojí celá řada zvláštních povinností 

a omezení, která pramení ze zvláštního postavení bank, jakožto obchodních společností 

s velkým významem v ekonomice snad každého státu. Proto je u bank nutno zejména 

veřejnoprávními předpisy, ale i některými soukromoprávními (viz úprava finanční 

asistence v ZOK), regulovat jejich činnost a stanovit zvláštní kritéria a pravidla, se 

kterými se u běžné akciové společnosti nesetkáme.  Jelikož je však tato práce vedena 

primárně v obchodněprávní rovině, nepovažuji, i vzhledem k rozsahu, za záhodné, aby 

byla celá tato problematika rozebrána do nejmenších podrobností. Budu se proto 
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 KRÁLÍČEK, V. Zákon o auditorech: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009, 122 s.  
114

 Ve stanovách však může být počet členů výboru pro audit ujednán odlišně. 
115

 ČNB. Odpovědi k dotazům týkající se zákona o auditorech . 12. 11. 2009.[online]. [cit . 2014-05-08]. 

Dostupné z WWW: 

<https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/odpovedi_k_dotazum_tykajicim_se_zako

na_o_auditorech.pdf>. 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/odpovedi_k_dotazum_tykajicim_se_zakona_o_auditorech.pdf
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věnovat pouze vybraným aspektům, které považuji z hlediska této práce za 

nejpodstatnější. 

4.1. Pravidla kapitálové přiměřenosti 

Vzhledem ke skutečnosti, že hlavním účelem mé práce ve vztahu k regulatorním 

pravidlům tykajícím se bank je hlavně právní analýza této problematiky, dovolím si na 

tomto místě opomenout detailní rozbor a způsob výpočtu pravidel kapitálové 

přiměřenosti a celou problematiku poněkud zjednodušit a rozebrat spíše její právní 

aspekty. 

Pravidla kapitálové přiměřenosti lze považovat za jeden ze základních nástrojů, 

který reguluje činnosti bank. Kapitálová přiměřenost představuje kvantitativní vymezení 

minimálního kapitálu banky v poměru k jejím aktivům, která mají sloužit k omezení 

dopadu případných rizik z bankovních obchodů na její závazky vůči vkladatelům.116 

Stanovením určité míry kapitálové přiměřenosti banky tedy vlastně dochází k určení 

minimální výše kapitálu, kterou banka udržuje s ohledem na rizikovost a objem jejích 

obchodů, a jedná se tak o základní nástroj udržení solventnosti dané banky, tj. situace, 

kdy tržní cena bankovních aktiv převyšuje tržní ocenění jej ich závazků. Přitom vždy 

platí základní pravidlo, že kapitál nesmí klesnout pod minimální výši základního 

kapitálu, jež je určena zákonem.117 

V oblasti úpravy pravidel kapitálové přiměřenosti hraje významnou roli 

Basilejský výbor pro bankovní dohled, jenž v návaznosti na nedávnou globální finanční 

krizi publikoval nový soubor pravidel vztahující se k regulaci bank, běžně označovaný 

jako Basel III.118 Pravidla obsažená v Basel III reflektují zejména dříve se vyskytující 

nedostatky v činnosti bank, jež byly více než nešťastným způsobem zjištěny v nedávné 

finanční krizi. Na základě Basel III tak dochází k návrhu na prosazování přísnějších 

pravidel, která posílí „disciplínu“ bank a zvýší odolnost finančního trhu vůči případným 
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 KOTÁB, P.; KOHAJDA, M. in BAKEŠ, M. a  ko l., Finanční právo. 6. upr. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2012, 487 s. 
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 LIŠKA, P. in LIŠKA, P., ELEK, Š., MAREK, K. Bankovní obchody. Praha: Wolters kluwer, a.s., 

2014, 25 s. 
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 Basel Committee on Banking Supervision. Basel III: A global regulatory framework for more resilient 

banks and banking systems [online]. Basel: Bank for International Settlements [cit. 2014-04-28]. 

Dostupné z WWW: <http://www.b is.org/publ/bcbs189.pdf>. 
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dalším krizím. Tato pravidla pak ve vztahu ke  kapitálové přiměřenosti konkrétně 

spočívají zejména: 

a) ve stanovení minimálních kapitálových požadavků a kapitálových 

polštářů (minimum capital requirements and buffers)  

b) ve stanovení pákového efektu (leverage ratio), který se zavádí jako: 

„alternativa ke kapitálové přiměřenosti za účelem velkého nárůstu 

bilance a podrozvahy nezávisle na jejich rizikovosti“.119 

Důležitost a význam Basel III byla zdůrazněna na půdě Evropské unie, neboť jeho 

pravidla byla promítnuta do evropské legislativy – konkrétně nařízení CRR a směrnice 

CRD IV.  

Základní úprava pravidel kapitálové přiměřenosti se nalézá v čl. 92 nařízení 

CRR, podle kterého, až na výjimky, musí banka neustále udržovat: 

- poměr kmenového kapitálu tier 1 ve výši 4,5 %, kde poměr kmenového 

kapitálu tier 1 je kmenový kapitál tier 1 instituce vyjádřený jako procentní 

podíl celkového objemu rizikové expozice; 

- kapitálový poměr tier 1 ve výši 6 %; kde kapitálový poměr tier 1 je kapitál tier 

1 instituce vyjádřený jako procentní podíl celkového objemu rizikové 

expozice; 

- celkový kapitálový poměr ve výši 8 %, kde celkový kapitálový poměr je 

kapitál instituce vyjádřený jako procentní podíl celkového objemu rizikové 

expozice. 

Porušení pravidel kapitálové přiměřenosti je spojeno s ukládáním opatření 

k nápravě ze strany ČNB. Jejich vyčet pro případy, kdy celkový kapitálový poměr 

banky na individuálním základě klesne pod 2/3 celkového kapitálového poměru podle 

čl. 92 odst. 1 písm. c) nařízení CRR, je stanoven v ustanovení § 26a písm. a) až e) ZoB. 

V souladu s ustanovením § 34 odst. 3 ZoB pak dokonce platí, že v případě, kdy celkový 
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 ROZEHNAL, A. in ROZEHNAL, A. a kol. Obchodní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. 567 s.  
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kapitálový poměr banky na individuálním základě klesne pod 1/3 minimální 

požadované výše představované hranicí 2,67 %, je Česká národní banka povinna 

přistoupit k obligatornímu odejmutí bankovní licence.120 Na tomto případu je tedy jasně 

demonstrována důležitost dodržovaní pravidel kapitálové přiměřenosti, neboť 

v důsledku odejmutí licence pozbude banka oprávnění přijímat vklady, poskytovat 

úvěry a provozovat další činnosti s výjimkou těch, které vedou vypořádání jejich 

pohledávek a závazků.  

V rámci souboru pravidel Basel III byly rovněž navrženy nové doplňkové 

kapitálové požadavky. Konkrétně jde o požadavky na: 

a) Povinný Kapitálový konzervační polštář (Capital Conservation buffer) ve 

výši 2,5% pro krytí rizika nad rámec vymezených úvěrových, tržních 

a operačních rizik v období finančních či ekonomických problému, jenž 

má být dotvořen do roku 2020; 

b) Proticyklický kapitálový polštář (Countercyclical Capital Buffer), jehož 

cílem je zabránit bankám „příliš utrácet“ v období ekonomického růstu, 

kdy by banky měly spíše vytvářet kapitálové rezervy a v krizovém 

období tyto rezervy rozpouštět.121  

c) Kapitál pro systémově významné banky (Capital for Systemically 

Important Banks), který bude sloužit ke snížení systémového rizika 

v bankovnictví.  

I tato pravidla (požadavky) Basel III byly přijaty v rámci úpravy přístupu 

k činnosti úvěrových institucí Evropskou unií a byly proto promítnuty do směrnice 

CRD IV. Do zákona o bankách byla tato opatření (požadavky) začleněna na základě 

provedené novely zákonem č. 135/2014 Sb., kterým se mění některé zákony 

v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev 

a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi. V českém právním řádu se tak 

objevuje institut tzv. kombinované kapitálové rezervy, která je tvořena bezpečnostní 
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 K obligatornímu odejmuté bankovní licence nemusí dojít v  případě, kdy je banka v nucené správě. 
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 V praxi bude na základě ustanovení § 12f a násl. ZoB proticyklická rezerva stanována čtvrtletně 

orgánem dohledu a to až do výše 2,5%.  
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kapitálovou rezervou, proticyklickou kapitálovou rezervou a kapitálovou rezervou ke 

krytí systémového rizika. Na základě § 12d ZoB je tak bance uložena povinnost, aby: 

„nad rámec minimálních požadavků na kapitál stanovených v nařízení CRR, požadavků 

na kapitál uložených bance prostřednictvím opatření podle zákona o bankách nebo 

jiných právních předpisů a při zohlednění vnitřně stanoveného kapitálu udržovala 

kombinovanou kapitálovou rezervu tvořenou kmenovým kapitálem tier 1.“122 Pravidla 

pro výpočet kombinované kapitálové rezervy, jakož i jejích jednotlivých složek, jsou 

v souladu s odkazem na ustanovení § 12d odst. 6 ZoB stanovena vyhláškou VČB.  

4.2. Pravidla angažovanosti 

Pravidla angažovanosti jsou dalším regulatorním institutem v rámci provozních 

požadavků kladených na banky. Kotáb a Kohajda k pravidlům angažovanosti uvádějí: 

„Angažovaností v bankovnictví lze rozumět relativní rozsah aktiv banky (pohledávek z 

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

klientovi poměřovaný ke kapitálu banky.“123 Cílem stanovení limitů pro angažovanost 

banky a pobočky zahraniční banky vůči jediné osobě nebo skupině osob je zajištění 

nezbytné diverzifikace portfolia banky a tím omezení maximální ztráty (v poměru ke 

kapitálu banky), kterou banka může utrpět při selhání jediného klienta 124 nebo 

ekonomicky spjaté skupiny osob.125 Posuzování angažovanosti se přitom děje jak na 

individuálním, tak konsolidovaném základě. Obecně lze pak shrnout, že účelem 

stanovení limitů angažovanosti je snaha o zamezení nepřiměřené koncentrace rizika. 

Pravidla angažovanosti jsou, stejně jako v případě pravidel kapitálové 

přiměřenosti, upravena primárně v předpisech Evropské unie. Jde o přímo použitelné 

nařízení CRR a doprovodnou směrnici CRD IV. V právu EU však nalezneme základní 
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 Důvodová zpráva k zákonu č. 135/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti se 

stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a 

dohledu nad nimi. 
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 KOTÁB, P.; KOHAJDA, M. in BAKEŠ, M. a ko l.,  Finanční právo. 6. upr. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2012, 490 s. 
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 Již na počátcích 20. století zcela výstižně uvedl k  problematice p řílišné angažovanosti bank vůči 

jednomu klientovi ekonom J. M. Keynes : „Jestliže dlužíte bance tisíc liber, je to váš problém, jestliže ale 

dlužíte bance milion liber, je to problém banky.“ K tomu  JUROŠKOVÁ, L. Bankovní regulace a dohled. 

Praha : Auditorium, 2012, 25 s. 
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 SÝKORA, P in  PIHERA, V., SMUTNÝ, A., SÝKORA, P.: Zákon o bankách. Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2011, 155 s. 
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terminologický rozdíl, neboť nepoužívá termín „angažovanost“, nýbrž je používán 

termín „velká expozice“.  

Za velkou expozici se dle čl. 392 nařízení CRR považuje taková expozice vůči 

klientovi nebo ekonomicky spjaté skupině klientů,126 jejíž hodnota představuje alespoň 

10 % použitelného kapitálu instituce. Pokud dojde k dosažení tohoto limitu, je bankám 

uložena povinnost oznámit tuto skutečnost příslušnému orgánu dohledu.  

 K výše popsané oznamovací povinnosti přistupují pravidla, týkající se limitů 

velkých expozic. V souladu s ustanovením čl. 395 nařízení CRR platí, že banka nesmí 

být vystavena expozici vůči klientovi nebo ekonomicky spjaté skupině klientů, jejíž 

hodnota převyšuje 25 % (po zohlednění účinků snižování úvěrového rizika ) jejího 

použitelného kapitálu nebo částku 150 milionů eur. Nařízení CRR v tomto ohledu 

vymezuje řadu výjimek, kdy je překročení stanovených limitů přípustné. Jedná se 

například o situace, kdy jsou aktiva představována pohledávkami vůči ústředním 

vládám, centrálním bankám nebo subjektům veřejného sektoru, kterým by nezajištěným 

byla přidělena riziková váha 0 %, či je dluh řádně zajištěn. V gesci národních orgánů je 

pak možnost vyjmout z působnosti čl. 395 odst. 1 nařízení CRR vybrané kategorie 

expozic, a to zcela, anebo částečně. Tohoto oprávnění již ČNB využila, když dne 

16. října 2014 vydala opatření obecné povahy č. j.: 2014/47553/CNB/560 k vynětí z 

limitů velkých expozic.  

4.3. Finanční asistence 

Nikoliv nepodstatné rozdíly najdeme oproti běžným akciovým společnostem 

v úpravě poskytování finanční asistence bankami i jinými finančními institucemi. 

Finanční asistencí se dle § 41 ZOK rozumí poskytnutí peněžitých prostředků zálohou, 

půjčkou nebo úvěrem obchodní korporaci pro účely získání jejích podílů nebo 

poskytnutí zajištění obchodní korporací pro tyto účely. Úpravu finanční asistence pro 

akciovou společnost bez zvláštního určení nalezneme v § 311 a násl. ZOK, kde jsou 

vymezeny její základní kontury a podmínky.  
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 K tomu čl. 4, bod 39 nařízen í CRR. 
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Předně je nutno poznamenat, že finanční asistence může být poskytnuta pouze 

tehdy, pokud její poskytnutí předem připouští stanovy,127 a dále při splnění podmínek, 

kterými jsou obecně řečeno a) dodržení spravedlivých tržní podmínky pro poskytnutí 

finanční asistence, b) provedení analýzy finanční způsobilosti příjemce finanční 

asistence, c) schválení finanční asistence valnou hromadou, d) vyhotovení písemné 

zprávy představenstvem, e) dodržení zákazu nesnížení vlastního kapitálu a f) zřízení 

zvláštního rezervního fondu ve výši poskytnuté finanční asistence. Nadto na základě 

odkazu na obdobné použití ustanovení § 40 odst. 1 ZOK o omezení výplaty zisku nebo 

jiných vlastních zdrojů platí, že finanční asistence nesmí být poskytnuta, pokud by si 

tím obchodní korporace přivodila úpadek.  

Pro banku a finanční instituce stanoví zákon o obchodních korporacích mírnější 

požadavky, pokud se jedná o poskytování finanční asistence v obvyklých mezích jejich 

hlavních činností. Na základě § 315 ZOK banka v takových případech zejména nemá 

povinnost: 

a) poskytnout finanční asistenci za spravedlivých podmínek trhu, takže 

fakticky úrok či odměna nemusí být adekvátní úvěrovým podmínkám, 

ale může se jednat o úvěr za zvýhodněných podmínek,  

b) prošetřit finanční způsobilost příjemce finanční asistence,  

c) schválit zamýšlenou finanční asistenci valnou hromadou, o poskytnutí 

finanční asistence rozhoduje tedy přímo představenstvo či statutární 

ředitel banky, 

d) vytvářet zvláštní rezervní fond.  

K problematice finanční asistence poskytované bankami Josková uvádí: „Lze 

tedy shrnout, že je-li finanční asistence poskytována bankou či finanční institucí (v 

obvyklých mezích její hlavní činnosti), nesmí poskytnutí finanční asistence způsobit 

snížení vlastního kapitálu pod výši vymezenou v § 311 písm. e) a nesmí společnosti 

přivodit úpadek (§ 41); jiné podmínky stanovené nejsou.“128 Při poskytování finanční 
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 Není přitom vyloučeno, aby ke schválení finanční asistence došlo na stejné valné hromadě, na které 

byla schválena změna stanov, kterou se finanční asistence povoluje. 
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 JOSKOVÁ, L in HEJDA, J. a kol. Zákon o obchodních korporacích: výklad jednotlivých ustanovení 

včetně návaznosti na české a evropské předpisy. Praha: Linde Praha, 2013, 354 s. 
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asistence bankou je však nutno vždy rovněž zohlednit ustanovení § 12 ZoB, který 

stanoví povinnost banky při výkonu své činnosti: „Postupovat obezřetně a zejména 

provádět obchody způsobem, který nepoškozuje zájmy jejích vkladatelů z hlediska 

návratnosti jejich vkladů a neohrožuje bezpečnost a stabilitu banky z jiného než 

členského státu,“ z čehož jasně plyne, že např. poskytnutí úvěru bankou za nápadně 

nevýhodných podmínek není přípustné.129 

Určitá specifika platí v případech, kdy je finanční asistence poskytována členu 

představenstva, osobě společnost ovládající, členu statutárního orgánu ovládající osoby, 

orgánu nebo osobě jednající ve shodě s členem představenstva, se společností anebo 

s ovládající osobou, a osobě, která jedná vlastním jménem, ale na účet výše uvedených 

osob, kdy vzniká povinnost přezkoumat zprávu představenstva o finanční asistenci 

obecně uznávaným odborníkem určeným dozorčí radou či správní radou, pokud akciová 

společnost (banka) zvolila monistický systém vnitřního řízení. Vzhledem ke 

skutečnosti, že vyhotovení zprávy o finanční asistenci poskytované bankou není ZOK 

výslovně vyloučeno, nabízí se závěr, že i představenstvo banky je povinno takovouto 

zprávu vyhotovit. Na druhou stranu směrnice 2012/30/EU130 povinnost vyhotovit 

zprávu o finanční asistenci nestanoví. Josková je toho názoru, že zprávu o finanční 

asistenci není při naplnění podmínek stanovených v § 315 třeba zpracovávat, a proto 

omezuje povinnosti banky při poskytnutí finanční asistence bankou pouze na zákaz 

snížení základního kapitálu a zákaz způsobení si úpadku. Osobně se domnívám, že její 

výklad, ač nachází oporu ve znění uvedené směrnice, není zcela v souladu s platnou 

právní úpravou finanční asistence v zákoně o obchodních korporacích. V každém 

případě bych proto považoval z hlediska opatrnosti za vhodné zprávu o finanční 

asistenci vyhotovit. 

Poměrně liberální úprava finanční asistence pro banky obsažená v zákoně 

o obchodních korporacích dostává značnou trhlinu na základě úpravy obsažené v  § 77 

vyhlášky ČNB č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních 
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 § 12 odst. 2 ZoB 
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 k tomu viz čl. 25 odst. 6 směrnice Evropského parlamentu 2012/30/EU ze dne 25. října 2012 o 

koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třet ích osob vyžadována v 

členských státech od společností ve smyslu čl. 54 druhého pododstavce Smlouvy o fungování Evropské 

unie při zakládání akciových společností a při udržování a změně jejich základního kapitálu, za účelem 

dosažení rovnocennosti těchto opatření 
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družstev a obchodníků s cennými papíry, která stanovuje nad rámec ZOK určitá 

restriktivní pravidla finanční asistence u bank. Na základě odst. 1 tohoto ustanovení 

nesmí povinná osoba (tedy i banka)131 „Poskytovat úvěry ani vystavovat zajišťovací 

nebo platební nástroje, například záruky, akreditivy, za účelem přijetí úvěru na nákup 

kapitálových nástrojů, které byly vydány a) touto povinnou osobou, b) právnickou 

osobou s kvalifikovanou účastí na povinné osobě, c) právnickou osobou, která je 

ovládána osobou s kvalifikovanou účastí na povinné osobě, d) právnickou osobou, která 

je ovládána osobami jednajícími ve shodě, pokud tyto osoby ovládají povinnou osobu,  

e) právnickou osobou, která patří mezi osoby jednající ve shodě podle písmene d),  

f) právnickou osobou, která je ovládána některou z osob jednajících ve shodě podle 

písmene d), nebo g) právnickou osobou ovládanou povinnou osobou“. Odst. 2 

citovaného ustanovení pak určuje, že „Povinná osoba nesmí poskytovat úvěry ani 

vystavovat zajišťovací nebo platební nástroje za účelem přijetí úvěru k financování 

nabytí a) podílu, který není ve formě cenného papíru, v osobách podle odstavce 1, nebo  

b) podřízené pohledávky za osobou podle odstavce 1“. 

Zdá se tedy, že vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních 

družstev a obchodníků s cennými papíry tak na rozdíl od úpravy obsažené v ZOK 

rozšiřuje zákaz poskytování finanční asistence bankou i na případy, pokud by byla 

poskytnuta za účelem získání kapitálových nástrojů, které byly vydány samotnou 

bankou či dokonce osobami, které banku ovládají či mají na bance kvalifikovanou 

účast, anebo osobami, jež jsou těmito osobami ovládány. Nadto zároveň platí, že zákaz 

poskytování finanční asistence se dále vztahuje i na obchodování s podíly výše 

uvedených osob, které nemají formu cenných papírů, a na získání podřízené 

pohledávky.132 Je tedy zřejmé, že podzákonný právní předpis stanovuje podmínky 

finanční asistence, které zákon ZOK výslovně nepředpokládá, což dle mého názoru 

vyvolává pochybnosti ohledně ústavní konformity citovaného ustanovení.  

Rozebereme- li věc z ústavně-právního hlediska, platí, že Česká národní banka je 

oprávněna na základě § 15 ZoB stanovit vyhláškou obezřetnostní pravidla obchodování 

banky. Jak však vyplývá z judikatury Ústavního soudu: „Pokud zákon zmocňuje správní 
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 § 7 odst. 3 p ísm. c) vyhlášky VČB 
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  BĚLOHLÁVEK, A. in BĚLOHLÁVEK, A. a ko l. Komentář k zákonu o obchodních korporacích. 

Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, 2 sv. 1382 s. 
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úřad k úpravě něčeho, co v zákoně samotném není upraveno, je toto ustanovení 

v rozporu s čl. 79 odst. 3 Ústavy. V takovém případě se nejedná o provedení zákona, ale 

o jeho doplňování za situace, kdy chybí příslušná zákonná úprava, kterou by měla 

vyhláška provést.“133 Normotvorná pravomoc správních úřadů by přitom měla zůstat 

v mezích zákona. K tomu Ústavní soud dodává, že jiný právní předpis nemůže být 

praeter legem a musí se držet v mezích zákona, jež jsou vymezeny buď výslovně, anebo 

vyplývají ze smyslu a účelu zákona.134 Vztáhnuto na konkrétní případ, domnívám se, že 

zákaz poskytnutí finanční asistence bankou dle § 77 odst. 1 a 2 vyhlášky VČB na nákup 

kapitálových nástrojů výše vyjmenovaných osob a nabytí podílu v týchž osobách, který 

není ve formě cenného papíru, je na samé hranici ústavnosti. Nicméně vzhledem 

k tomu, že není finanční asistence vyloučena absolutně a banka tedy může asistovat při 

nákupu podílu, jenž je vtělen do cenného papíru135 – tedy i akcie (§ 256 ZOK), kloním 

se k závěru, že nejasné restrikce stanovené ve vyhlášce ČNB z hlediska ústavnosti 

obstojí.136 Poskytování finanční asistence přitom nevylučuje evropská legislativa. Do 

budoucna bych však považoval za správné, aby došlo k jasnému vymezení pravidel 

poskytování finanční asistence bankami v rámci zákona o bankách spolu se stanovením 

notifikační povinnosti banky vůči ČNB.  

4.4. Obchody s osobami, které mají zvláštní vztah k bance 

Zákon o bankách v § 18 odst. 1 stanoví, že obchody s ohledem na jejich povahu, 

účel či riziko, prováděné s osobami, které mají k bance zvláštní vztah, musí být 

prováděny za takových podmínek, za jakých by je banka realizovala i tehdy, pokud by 
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 Nález Ústavního soudu ČR sp. zn. Pl. ÚS 23/02 ze dne 30. 6. 2004. 
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 Nález Ústavního soudu ČR sp. zn. Pl. ÚS 43/97 ze dne 29. 4. 1998. 
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 Toto platí i pro poskytování finanční asistence na koupi akcii banky s  hlasovacím právem, které jsou 

vydávány pouze jako akcie zakn ihované a jedná se tedy o zaknihované cenné papíry, které  občanský 

zákoník považuje za zv láštní objekt soukromého práva odlišný od cenných papírů. Občanský zákoník 

nicméně v § 525 odst. 2 připouští, že ustanovení o cenných se použijí i na zaknihované cenné papíry, 

ledaže to vylučuje jejich povaha, tento zákon nebo jiný právní předpis . Proto se shodně s  Ježkem 

Domnívám se, že ustanovení zvláštních právních předpisů upravujících pojmenované cenné papíry je 

možno použít i na pojmenované zaknihované cenné papíry, pokud to povaha (pojmenovaných) 

zaknihovaných cenných papírů, občanský zákoník nebo tento zvláštní předpis nevylučuje. K tomu 

MAREK, R., JEŽEK, V. Cenné papíry v novém občanském zákoníku. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. 

Beck, 2013, 60 s. 
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 K tomu odlišně NOVÁK, J., BARBARIČOVÁ, M. Finanční asistence u bank a finančních institucí. 

[online]. epravo.cz, a.s., 12. 6. 2014 [cit . 2014-04-12]. Dostupné z WWW: 

<http://www.epravo.cz/top/clanky/financni-asistence-u-bank-a-financnich-instituci-94544.html>. 
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se jich na místě této osoby účastnila jakákoli jiná osoba. Osobou, která má zvláštní 

vztah k bance, se přitom ve smyslu § 19 odst. 1 ZoB rozumí: 

a) členové statutárního orgánu banky; 

b) členové správní rady a dozorčí rady banky a členové správní rady 

a výboru pro audit, rizika, odměňování a jmenování;  

c) osoby ovládající banku, osoby s kvalifikovanou účastí na těchto osobách 

a členové vedení těchto osob; 

d) osoby blízké členům statutárního orgánu banky, členům správní rady 

a členům dozorčí rady banky, členům výboru pro audit, rizika, 

odměňování a jmenování a osobám ovládajícím banku; 

e) právnické osoby, ve kterých některá z osob uvedených pod písmeny a), 

b) a c) má kvalifikovanou účast; 

f) osoby s kvalifikovanou účastí na bance a jakákoliv osoba jimi ovládaná; 

g) členové bankovní rady České národní banky,  

h) osoby, které banka ovládá.  

Kromě výše uvedeného omezení provádět obchody v rozporu s ustanovením 

§ 18 odst. 1 ZoB pro banku dále platí, že poskytnout úvěr či zajistit závazek osobě se 

zvláštním vztahem k bance lze bez ohledu na podmínky takovéhoto obchodu jen na 

základě rozhodnutí představenstva či správní rady banky, a to vždy po zvážení 

a provedení analýzy podmínek zamýšleného obchodu a finanční situace dané osoby. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o rozhodnutí těchto orgánů, mělo by být uvedeno 

v zápise o rozhodnutí představenstva banky (k tomu § 440 odst. 2 ZOK) či správní rady 

(analogicky k § 450 odst. 1 ZOK). Toto rozhodnutí by dle mého názoru pak mělo 

obsahovat i odůvodnění, jež by alespoň odkazovalo na zákonem požadovanou analýzu 

obchodu137 a dále pochopitelně s uvedením těch členů orgánu, kteří hlasovali proti 

přijetí rozhodnutí o poskytnutí úvěru či zajištění závazku osobě, která má k bance 

zvláštní vztah. Uvedení separátního vóta může mít  význam především z hlediska 

případné odpovědnosti člena voleného orgánu ve smyslu § 159 odst. 1 ObčZ 

                                                 
137

 K tomu shodně PIHERA, V. in PIHERA, V., SMUTNÝ, A., SÝKORA, P. Zákon o bankách. 

Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2011, 235 s. 
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a § 53 ZOK, neboť v konkrétním případě může být právně významné, jak který člen 

voleného orgánu právnické osoby hlasoval.138 

Účelem uvedené právní úpravy je zejména omezení rizik vyplývajících z toho, 

že budou osobám se zvláštním vztahem k bance poskytnuty úvěry a uzavírány jiné 

obchody, které by mohly potencionálně zvýšit rizika podstupovaná bankou v rámci její 

podnikatelské činnosti či ohrozit její hospodaření.139 

V souvislosti s uzavíráním obchodů a poskytováním úvěrů a záruk za závazky 

osob, které mají zvláštní vztah k bance, však dle mého názoru vyvstal na základě 

novelizace ZoB interpretační problém. Zatímco znění § 18 odst. 3 ZoB do 31. 12. 2013 

výslovně stanovilo, že: „Ustanovení obchodního zákoníku o konfliktu zájmů upravující 

poskytování úvěrů, půjček a zajištění akciovou společností členům orgánů a dalším 

osobám se pro banky nepoužije 4c.“140 v platném znění ZoB takovéto ustanovení 

vylučující obecnou úpravu zcela chybí.  

Daný problém lze demonstrovat na následujícím příkladu. Jestliže obchodní 

zákoník v ustanovení § 196a odst. 5 obsahoval povinnost, že společnost může 

poskytnout zajištění závazků určitým osobám pouze se souhlasem valné hromady,141 

tato úprava se u bank na základě § 18 odst. 3 ZoB neaplikovala. Otázkou tedy je, zda se 

nově použijí pravidla týkající notifikační povinnosti při zajištění či utvrzení dluhu dle 

§ 55 ve spojení s § 56 zákona o ZOK, neboť zákon o bankách v platném znění obecnou 

úpravu obsaženou v ZOK již nevylučuje a nejvyšší nebo kontrolní orgán je tak dokonce 

oprávněn uzavření takovýchto smluv i zakázat. 

Jistě lze argumentovat tím, že v rámci podnikání banky např. poskytnutí finanční 

záruky142 spadá pod režim běžného obchodního styku (poskytování záruk je další 

bankovní činností ve smyslu § 1 odst. 3 písm. e) ZoB) a dle § 57 ZOK by tedy odpadla 

informační povinnost, stejně jako možný zákaz k uzavření takovéto smlouvy. Na 

                                                 
138 LASÁK, J. in LAVICKÝ, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§  1−654). Komentář. 1. vydání, 

Praha: C. H. Beck, 2014, 810 s. 
139

 LIŠKA, P. in LIŠKA, P., ELEK, Š., MAREK, K. Bankovní obchody. Praha: Wolters kluwer, a.s., 

2014, 28 s. 
140

 Zákonná úprava odkazovala na § 196a ObchZ.  
141

 Souhlas valné hromady nebyl zapotřebí, šlo-li o poskytnutí zajištění závazků ovládané osoby 

ovládající osobou. 
142

 Kterou přitom občanský zákoník považuje za jeden z prostředků zajištění dluhu. K tomu 

ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK, P.: Zákon o obchodních korporacích. 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 147 s.  



 

70 

 

druhou stranu však může být výše zajišťovaného dluhu tak vysoká,  že by šlo o takové 

poskytnutí finanční záruky jen těžko spadající pod běžný obchodní styk. 

Osobně se přikláním k možná kontroverznímu závěru. Považuji ustanovení 

§ 55 až 57 zákona o obchodních korporacích za nově aplikovatelná např. i na případy 

poskytování úvěrů či zajišťování dluhů pro osoby vyjmenované v § 55 ZOK bankou, a 

to v rozsahu, kde by tyto obchody vybočovaly z rámce běžného obchodního styku. Dle 

mého názoru na tom nic nemění ani vztah speciality zákona o bankách k zákonu o 

obchodních korporacích. Do budoucna bych však doporučil, aby znění zákona o 

bankách bylo novelizováno o ustanovení, jež by odpovídalo dříve platnému ustanovení 

§ 18 odst. 3 ZoB, ve znění do 31. 12. 2013. 

4.5. Problematika „čínských zdí“ 

Na základě ustanovení § 19b ZoB je banka povinna zabránit při provádění 

obchodů s investičními nástroji využívání informací získaných v souvislosti s jejími 

úvěrovými obchody a naopak. Smyslem uvedené úpravy je zamezit zneužívání 

důvěrných informací, jež banka získala v rámci poskytování úvěrů tak, aby je využívala 

např. k investici do cenných papírů úvěrované společnosti.  

Za účelem splnění této povinnosti je banka zejména povinna učinit ve svém 

organizačním, řídicím a kontrolním systému opatření zajišťující oddělení úvěrových 

obchodů a obchodů s investičními nástroji.143 Problém oddělit obchody s investičními 

nástroji a obchody úvěrové vždy vyvěrá na povrch na poli představenstva a správní rady 

banky. O statutárním řediteli ani nemluvě. Jak uvádí Pihera : „Je nutné vzít v úvahu, že 

banka má pouze jediné představenstvo, které je kolektivně odpovědné za obchodní 

vedení celé banky. Banky implementují požadavek na oddělení investičního 

bankovnictví od obchodního tak, že útvary vykonávající investiční aktivity jsou 

podřízeny jednomu členu představenstva (srov. § 10 odst. 1 ZPKT). Avšak ani toto 

řešení nemůže zabránit tomu, aby záležitosti týkající se investičních i úvěrových aktivit 

nebyly projednávány na úrovni celého představenstva.“144 Problematika čínských zdí 

tedy není na poli představenstva ani správní rady dostatečně vyřešena, protože si lze jen 

                                                 
143

 Odborná literatura hovoří ve vztahu k opatřením zajišťující oddělení obchodů s  investičními nástroji a 

úvěrovými obchody o tzv. čínských zdech (Chinese walls). 
144

 PIHERA, V. in PIHERA, V., SMUTNÝ, A., SÝKORA, P. Zákon o bankách. Komentář. 1. vydání. 

Praha  : C. H. Beck, 2011, 184 s. 
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těžko představit mechanismus absolutně oddělující členy představenstva či správní rady 

od sebe tak, aby informace získané z úvěrových obchodů nebyly probírány společně se 

zamýšlenými investičními záměry banky. Problém čínských zdí pak o to více rezonuje, 

přihlédneme- li k odpovědnosti členů představenstva či správní rady vůči společnosti 

v důsledku porušení péče řádného hospodáře dle § 53 odst. 3 ZOK či ke speciální 

odpovědnosti členů statutárního orgánu a správní rady vůči věřitelům banky na základě 

ustanovení § 8a ZoB, v případech, kdy dojde k porušení povinností vyplývajících pro ně 

z výkonu funkce podle zákona o bankách nebo zvláštních právních předpisů či sta nov. 

Problematika čínských zdí se tedy jeví na poli představenstva respektive správní rady do 

značné míry nevyřešitelná, aniž by byla jedna činnost vyčleněna do samostatné 

právnické osoby. Dle mého názoru se však alespoň nabízí možnost novelizovat 

ustanovení § 19b, které by mohlo znít např. takto: 

„§ 19b  

(1) Banka je povinna zabránit při provádění obchodů s investičními nástroji využívání 

informací získaných v souvislosti s jejími úvěrovými obchody a naopak. 

(2) Za využívání informací podle odst. 1 se nepovažuje projednání informací ohledně 

prováděných obchodů s investičními nástroji a informací týkajících se úvěrových 

obchodů představenstvem banky v míře nezbytné pro obezřetný výkon činností banky, 

zejména tak, aby nebyly poškozovány zájmy jejích vkladatelů z hlediska návratnosti 

jejich vkladů a nebyla poškozena bezpečnost a stabilita banky. O projednávání 

informací týkajících se obchodů s investičními nástroji a informací o úvěrových 

obchodech je představenstvo povinno informovat Českou národní banku bez 

zbytečného odkladu. Podrobnosti tohoto postupu a rozsah poskytovaných informací je 

oprávněna stanovit Česká národní banka vyhláškou. 

(3) Ke splnění povinností uvedených v odstavci 1 je banka povinna zejména učinit ve 

svém organizačním, řídicím a kontrolním systému opatření zajišťující oddělení 

úvěrových obchodů a obchodů s investičními nástroji. Člen představenstva odpovědný 

za provádění obchodů s investičními nástroji nesmí být současně členem 

představenstva odpovědným za činnost banky související s úvěrovými obchody.  

(4) Úvěrovými obchody se rozumí činnosti týkající se poskytování úvěrů a záruk.  

(5) Ustanovení odstavců 2 až 4 se použijí obdobně i na správní radu banky. 
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(6) Ustanovení odstavců 1 až 5 se vztahují i na pobočku zahraniční banky.“ 

 

To, že nakonec může být vyřešena problematika čínských zdí na poli EU 

poněkud radikálně, lze usuzovat z Liikanenovy zprávy angl. Liikanen report, která 

doporučila, aby u největších bank bylo obchodování na vlastní účet a další vysoce 

rizikové činnosti povinně odděleny v samostatném právním subjektu v rámci bankovní 

skupiny.145 Na závěry Liikanenovy zprávy reagovala Evropská komise Návrhem 

nařízení Evropského parlamentu a rady o strukturálních opatřeních zvyšujících odolnost 

úvěrových institucí EU ze dne 29. 1. 2014.146 Vzhledem k tomu, že legislativní proces 

u zmíněného nařízení není u konce a zamýšlené strukturální reformy bankovního 

sektoru jsou velice komplikované, netroufám si na tomto místě zaujmout k této 

problematice jednoznačný postoj. Je však jasné, „legislativní boom“ pravidel týkajících 

se úvěrových institucí na poli EU ještě není u konce.  

 

5. NUCENÁ SPRÁVA V BANCE 

Zvláštním institutem, který odlišuje postavení bank od ostatních akciových 

společností, je institut nucené správy.147 Nucená správa je jedním z možných opatření 

k nápravě, která je ve výjimečných případech oprávněna zavést Česká národní banka, 

přičemž zavedení nucené správy je citelným zásahem do autonomie dohlíženého 

subjektu. Podstata nucené správy spočívá v ustavení speciálního orgánu – nuceného 

správce (dále jen „správce“), v jehož osobě dochází ke kumulaci výkonu působnosti 

určitých orgánů banky. Cílem působení nuceného správce je zajistit odstranění 

nedostatků v činnosti banky, zejména pak zabezpečit její konsolidaci, zamezit 

negativním dopadům špatné situace banky na její klienty, obchodní partnery a vyhnout 

se neřízenému úpadku banky.  
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 LIIKANEN, E. et al.: High-level Expert Group on reforming the structure of the EU banking 

sector.[online]. [cit. 2015-04-30]. Dostupné z WWW: 

<http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/high-level_expert_group/report_en.pdf>. 
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 EVROPSKÁ KOMISE. Návrh nařízení Evropského parlamentu a rady o strukturálních opatřeních 

zvyšujících odolnost úvěrových institucí  [online]. Brusel, 29. 1. 2014 [cit. 2015-05-07]. Dostupný z 

WWW: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014PC0043&from=CS>. 
147

 LIŠKA, P. in LIŠKA, P., ELEK, Š., MAREK, K. Bankovní obchody. Praha: Wolters Kluwert, a.s., 

2014, s. 32. 
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5.1. Důvody nucené správy 

V souvislosti s transpozicí směrnice CRD IV došlo v zákoně o bankách ke 

koncepční změně části stanovící opatření k nápravě, která je Česká národní banka 

oprávněna uložit bance v případě nedostatku v činnosti této banky. V důsledku porušení 

nebo nedodržení povinnosti nebo podmínky stanovené širokou škálou právních aktů 

uvedených v § 26 odst. 1 ZoB může být bance uloženo nápravné opatření, kterým se 

rozumí dle § 26 odst. 6 písm. c) ZoB právě i zavedené nucené správy v bance.  

Podmínkou pro zavedení nucené správy ve smyslu § 30 odst. 1 ZoB se dále 

stanoví, aby nedostatky v činnosti banky ohrožovaly stabilitu bankovního nebo 

finančního systému. Takto široké vymezení podmínky pro zavedení nucené správy dle 

mého názoru v sobě nese určitá výkladová úskalí. Z dikce zákona lze usuzovat, že 

zákonodárce považuje za primární účel ochránit strukturu finančního trhu a nikoli 

klienty banky. Jak uvádí Pihera, nabízí se vysvětlení, že: „V případě, byť závažných, 

nedostatků v činnosti malých bank, jejichž kolaps by neznamenal pro bankovní systém 

výrazný otřes, nepřichází prohlášení nucené správy vůbec v úvahu. Naopak v případě 

velkých bank by zavedení nucené správy mohlo být podmíněno i poměrně málo 

závažným nedostatkem v činnosti banky, pokud by ČNB dospěla k závěru, že i takový 

nedostatek ohrožuje stabilitu bankovního nebo finančního systému (např. v důsledku 

šíření poplašných zpráv o finanční situaci banky – na druhé straně zavedení nucené 

správy bude pro vkladatele i protistrany typicky tou nejvíce poplašnou zprávou).“  

Osobně jsem toho názoru, že právní úprava skutečně neposkytuje jednoznačné vodítko, 

kdy přesně je Česká národní banka oprávněna přistoupit k uvalení nucené správy na 

banku a zodpovědnost za správné vyhodnocení situace bude tedy nést ČNB.  Ad hoc 

posuzování situace, za které lze zavést nucenou správu, však nelze ztotožňovat 

s volným uvážením. Činnost České národní banky musí být především vždy v souladu 

s cíli vymezenými Ústavou a zákonem o České národní bance. Pakliže je z hlediska 

dohledu nad bankovním sektorem Česká národní banka na základě § 2 odst. 1 zákona 

č. 6/1993 Sb., o České národní bance povinna pečovat „o bezpečné fungování 
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finančního systému v České republice“, bude muset být posuzování důvodů pro 

zavedení nucené správy vždy poměřováno i s tímto cílem.148 

Shrneme- li tedy výše uvedené, domnívám se, že k uvalení nucené správy na 

banku může dojít až při splnění kumulativních podmínek, kdy se 1) banka potýká 

s nedostatky ve své činnosti a poruší nebo nedodrží povinnosti nebo podmínky uvedené 

v široké škále právních předpisů a aktů uvedených v § 26 odst. 1 ZoB, 2) uvedené 

nedostatky budou ohrožovat bankovní či finanční trh a 3) zavedení nucené správy bude 

přiměřené povaze a závažnosti zjištěnému nedostatku.  

5.2. Zavedení, průběh a konec nucené správy 

Ve vztahu k zavedení nucené správy banky hovoříme o tzv. principu oportunity, 

který odpovídá znění § 26 odst. 1 ZoB „Česká národní banka může osobě podléhající 

jejímu dohledu…“ tak znění § 30 odst. 1 ZoB: „Nucenou správu může Česká národní 

banka zavést za situace…“. Z uvedené dikce se tedy nabízí, že se jedná o oprávnění – 

nikoliv povinnost – České národní banky uvalit při zjištěném nedostatku nucenou 

správu na banku.  

Rozhodnutí ČNB, kterým se zavádí nucená správa, musí obsahovat důvody pro 

zavedení nucené správy, nacionále nuceného správce a jeho zástupce, popřípadě též 

stanovení omezení nebo zákazu přijímání vkladů, poskytování úvěrů nebo jiných 

činností, je-li přistoupeno i k tomuto kroku. Nucená správa se na návrh ČNB zapisuje 

do obchodního rejstříku. Výkon funkce všech orgánů banky, s výjimkou ponechání 

možnosti podat opravný prostředek proti zavedení nucené správy, se však sistuje 

okamžikem doručení písemného rozhodnutí. Účinky vůči každému nastávají též 

okamžikem doručení rozhodnutí o zavedení nucené správy, nikoliv zápisem do 

obchodního rejstříku.  Ve svém důsledku je tak vyloučen princip  materiální publicity 

zakotvený v § 8 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických 

a fyzických osob podle kterého platí, že „Proti osobě, která právně jedná důvěřujíc 

údaji zapsanému do veřejného rejstříku, nemá ten, jehož se zápis týká, právo namítnout, 

že zápis neodpovídá skutečnosti.“ Pokud by však určitá osoba utrpěla škodu v důsledku 

neplatnosti smlouvy uzavřené s bankou zastoupenou představenstvem po doručení 
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 PIHERA, V. in PIHERA, V., SMUTNÝ, A., SÝKORA, P . Zákon o bankách. Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2011, 235 s.  
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rozhodnutí o zavedení nucené správy, ačkoliv tato skutečnost nebyla ještě zapsána 

v obchodním rejstříku, přichází v  úvahu individuální odpovědnost členů představenstva 

za takto vzniklou škodu.  

Dominantní postavení v bance, v níž byla zavedena nucená správa, přísluší 

správci, který je jmenován a odvoláván Českou národní bankou z řad jejích 

zaměstnanců. Po zavedení nucené správy přísluší právě správci rozhodovat o věcech 

v působnosti valné hromady. Správce je tak oprávněn rozhodovat i o nejzásadnějších 

otázkách společnosti - např. o odvolání stávajících členů dozorčí rady či představenstva 

banky, rozhodnout o změně stanov či rozhodnout o vstupu banky do likvidace.149 Vedle 

rozhodování ve věcech v působnosti valné hromady náleží správci též postavení 

statutárního orgánu, k čemuž Městský soud v Praze ve svém rozsudku uvedl „od 

okamžiku zavedení nucené správy [může] v bance za banku jednat jako statutární orgán 

pouze jmenovaný správce; výkon funkce všech orgánů banky se pozastavuje. V případě 

rozhodnutí o zavedení nucené správy v bance však i přes pozastavení výkonu funkce 

orgánů banky jsou tyto orgány oprávněny činit v řízení správním nebo soudním 

procesní úkony k obraně proti zavedení nucené správy.“150 I v režimu nucené správy je 

však zachována povinnost banky obdržet souhlas ČNB k právním jednáním banky 

podle § 16 odst. 1 ZoB, a souhlas ČNB tak nemůže být nahrazen souhlasem či 

rozhodnutím nuceného správce.  

Jak vyplývá z výše uvedeného, je více než zřejmé, že působnost statutárního 

orgánu a valné hromady přechází na správce. Otázkou však zůstává, zda správci přísluší 

snad i působnost, která je standardně svěřena dozorčí radě, správní radě, anebo jejímu 

předsedovi, nebo jinému orgánu společnosti, který má obdobnou působnost. Jsem toho 

názoru, že tuto působnost nevykonává nikdo, protože zákon o bankách ani citované 

rozhodnutí přenesení působnosti těchto orgánů zjevně nepředpokládá.151,152 Tato 

zdánlivá „maličkost“ může podle mého názoru představovat praktický problém, protože 
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 PIHERA, V. in PIHERA, V., SMUTNÝ, A., SÝKORA, P . Zákon o bankách. Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2011, 306 s. 
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 Citovaný rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 38Ca 431/96, ze dne 7. 4. 1998 in KURKA, R., 

PAŘÍKOVÁ, A. Subjekty finančního trhu. Vybrané aspekty likvidace a insolvence . 1. vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2014, 216 s. 
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 K tomu srov. § 29 odst. 1 a 2 ZoB 
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 O quasi kontrolní funkci lze snad pouze hovořit ve vtahu k oprávnění ČNB, která uděluje souhlas 

s pozastavením nakládání vkladatelů s  jejich vklady v bance či souhlas ke smlouvě na jejím základě dojde 

k převzetí d luhů banky v nucené správě jinou bankou nebo pobočkou zahraniční banky  
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správce by sice mohl odvolat člena představenstva (za předpokladu, že členové 

představenstva jsou voleni valnou hromadou), ale nikoliv již odvolat statutárního 

ředitele, pokud je tato pravomoc v souladu s § 463 odst. 1 ZOK svěřena správní radě.153 

V tomto ohledu proto považuji vymezení působnosti správce za nedostatečné  

a doporučoval bych, aby působnost správce byla v ZoB rozšířena i o působnost správní 

rady.  

Zákon o bankách stanoví některé konkrétní nástroje a podmínky jejich realizace 

k nápravě nedostatků, které se vyskytují v činnosti banky. V první řadě se jedná 

o uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k převzetí dluhů banky v nucené správě 

jinou bankou nebo pobočkou zahraniční banky, za předpokladu, že k tomuto převzetí 

udělí souhlas  Česká národní banka. Ta vyžaduje, aby osoba přebírající dluhy 

dostatečně zabezpečila řádné a plynulé pokračování klientských vztahů souvisejících 

s převzatými dluhy. K převzetí dluhu se přitom na rozdíl od obecné právní úpravy v 

§ 1888 a násl. ObčZ, nevyžaduje souhlas věřitelů. Dalším případem opatření k nápravě 

nedostatků v činnosti banky v nucené správě je prodej jejího obchodního závodu. Zákon 

o bankách pak oproti úpravě v § 2175 a násl. ObčZ zejména stanoví zvláštní podmínky 

ocenění obchodního závodu banky. Posledním případem výslovného opatření k nápravě 

v rámci nucené správy banky je poskytnutí finanční pomoci ze strany ČNB k odstranění 

dočasného nedostatku likvidity.  

Nucená správa podle § 33 odst. 1 ZoB končí: a) doručením rozhodnutí České 

národní banky o skončení nucené správy, b) jmenováním likvidátora banky, 

c) prohlášením konkursu na majetek banky, nebo d) uplynutím 24 měsíců od zavedení 

nucené správy. Nucená správa banky naopak dle §33 odst. 2 ZoB nekončí zánikem 

bankovní licence. 

Ve vztahu k nucené správě je nutno podotknout, že nucená správa je sice 

institutem platným v době finalizace této práce, avšak v souvislosti s implementací již 
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 Obdobný problém spatřuje Dvořák v  případě, že je představenstvo banky voleno dozorčí radou. 

K tomu blíže uvádí „V této souvislosti nutně vzniká jistá pochybnost, jak je to se jmenováním a  
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záležitost řešit výkladem, a proto jedinou možností, jak provést personální změny v představenstvu banky 
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že nadále bude mít oprávnění ke jmenování a odvolání členů představenstva valná hromada [§ 29 odst. 2 

BankZ, § 187 odst. 1 písm. d) ObchZ].“ DVOŘÁK, T. K problemat ice nucené správy bank. Právní 

rozhledy. 2001, č. 10, 485 – 493 s. 
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zmiňované směrnice BRRD budou ustanovení týkající se nucené správy ze znění 

zákona o bankách vypuštěna, a strategie, postupy a nástroje pro řešení krizí na 

finančních trzích (tedy i v oblasti bankovnictví) budou nadále obsaženy ve zvláštním 

zákoně.  

Návrh zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu (dále jen 

„ZOPRK“)154 předpokládá zejména vytvoření ozdravných plánů, které připraví povinné 

osoby (banky a spořitelní a úvěrní družstva, obchodníci s cennými papíry a některé další 

osoby v rámci jejich skupin) a krizových plánů pro celý trh připravovaných Českou 

národní bankou. Dále se stanoví postup ČNB při realizaci ozdravných opatření a řešení 

krize a vymezí příslušné nástroje, jež může orgán dohledu použít vůči bankám, které se 

ocitly v nepříznivé, avšak řešitelné finanční a ekonomické situaci.  Návrh zákona 

rovněž stanoví „možnost konverze některých závazků (včetně dluhopisů či vkladů) 

a jejich použití na úhradu ztráty povinné osoby (tzv. bail-in).“155  V souvislosti 

s přijetím ZOPRK pak dojde k vytvoření Fondu pro řešení krize určeného pro 

financování řešení krize, který bude naplněn příspěvky placenými povinnými osobami a 

spravován nově zřízeným Garančním systémem finančního trhu. Kontinuita institutu 

zvláštního orgánu - nuceného správce dle dnešního zákona o bankách je v návrhu  

ZOPRK v případě krize banky v podstatě zachována. ZOPRK  zavádí institut tzv. 

zvláštního správce (special manager), který je jmenován ČNB nejvýše na jeden rok, 

přičemž tuto dobu lze prodloužit pouze ve výjimečných případech, pokud ČNB shledá, 

že podmínky pro fungování zvláštního správce přetrvávají. Jmenováním zvláštního 

správce dochází k pozastavení výkonu pravomocí vedoucích orgánů a nejvyššího 

orgánu povinné osoby banky a působnost, která by jinak náležela těmto orgánům, 

vykonává zvláštní správce. Je nutno dodat, že jmenování zvláštního správce je jedním 

z opatření krizového řízení banky, nejedná se tak o „opatření k řešení krize“.156 
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6. ZÁNIK A ODNĚTÍ BANKOVNÍ LICENCE 

6.1. Zánik bankovní licence 

Zákon o bankách v § 7a ZoB taxativním výčtem stanovuje případy, kdy dochází 

k zániku bankovní licence. Bankovní licence zaniká dnem:  

a) kterým nabývá právní moci rozhodnutí o odnětí licence,  

b) ke kterému se banka se banka zrušuje, pokud se zrušuje s likvidací,  

c) od kterého podle rozhodnutí valné hromady dosavadní banka nadále 

nebude vykonávat činnost, ke které je třeba licence,  

d) výmazu banky z obchodního rejstříku, pokud zaniká bez likvidace,  

e) ke kterému nabylo právní moci rozhodnutí o zákazu činnosti banky na 

území České republiky podle jiného právního předpisu.  

Specifické postavení ve výčtu důvodů zániku licence lze přisuzovat rozhodnutí 

o odnětí licence, jež je projevem dohledové pravomoci, kterou disponuje Česká národní 

banka. Vzhledem ke skutečnosti, že k odnětí bankovní licence ze strany ČNB dochází 

na základě správního rozhodnutí, je možno (oproti jiným důvodům zániku bankovní 

licence) proti tomuto rozhodnutí podat řádný opravný prostředek.  Důvodům a postupu 

při odnětí bankovní licence se věnuje část desátá zákona o bankách a budu se této 

problematice podrobněji věnovat v následující podkapitole.  

Dalším z možných důvodů zániku bankovní licence je zrušení banky s likvidací. 

Na tomto místě si dovolím pouze ve stručnosti uvést, že ke zrušení banky s likvidací 

může dojít na základě: 

i. rozhodnutí valné hromady banky o zrušení banky s likvidací;  

ii. převodu obchodního závodu banky;  

iii. rozhodnutí soudu o zrušení banky s likvidací v civilněprávním či 

trestněprávním řízení.  
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Dle § 16 odst. 1 písm. a) a b) ZoB platí, že k rozhodnutí valné hromady 

o zrušení banky s likvidací, stejně jako k převodu obchodního závodu, je vyžadován 

souhlas České národní banky pod sankcí neplatnosti.157  

Jak vyplývá z § 7a ZoB, zánik bankovní licence je též spojen s rozhodnutím 

valné hromady banky o změně předmětu podnikání společnosti tak, že nový předmět 

podnikání společnosti již nevyžaduje bankovní licenci. Pihera v tomto ohledu zejména 

poukazuje na skutečnost, že: „značná část bankovních činností v podstatě žádné 

zvláštní povolení nevyžaduje, ať již jde o poskytování úvěrů, leasingové služby nebo 

záruční obchody. Některé bankovní služby zase nutně nevyžadují bankovní licenci, ale 

lze je poskytovat pouze tehdy, pokud je získáno jiné zvláštní povolení či registrace – 

investiční služby nebo směnárenská činnost.“158 Ve vtahu k předmětnému ustanovení 

zastávám názor, že je nutné jej vykládat tak, že by bankovní licence měla zaniknout 

pouze za předpokladu, kdy zamýšlený předmět podnikání společnosti bude neslučitelný 

s bankovní licencí. V ostatních případech, kdy by došlo pouze k omezení rozsahu 

skutečně poskytovaných bankovních služeb na ty, jež mohou poskytovat i nebankovní 

subjekty, lze usuzovat, že by k zániku bankovní licence ex lege nemělo dojít. 

Rozhodnutí o takové změně předmětu podnikání je rovněž podmíněno předchozím 

souhlasem ČNB podle § 16 odst. 1 ZoB.  

Zánik bankovní licence při výmazu banky z obchodního rejstříku, v případech, 

kdy zaniká banka bez likvidace, se jeví jako samozřejmý, neboť si lze jen těžko 

představit přetrvání bankoví licence u subjektu, který již zanikl.  

Další příčinou zániku bankovní licence je právní moc rozhodnutí o zákazu 

činnosti banky na území České republiky podle jiného právního předpisu. Nejedná se 

tedy o dobrovolné upuštění od činností, jež má banka uvedeny ve své bankovní licenci, 

nýbrž o případy, kdy dochází k uložení sankce (trestu) spočívající v zákazu činnosti. 

Takovým příkladem může být trest uložený dle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. 

Podmínkou pro uložení trestu zákazu činnosti bance je vyjádření ČNB k možnostem a 
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důsledkům uložení tohoto trestu, přičemž soud je povinen přihlédnout k tomuto 

vyjádření. 

U zahraničních bank, působících na území ČR prostřednictvím svých poboček, 

pak činnost bankovní licence zaniká tehdy, když se banka rozhodne ukončit činnost své 

pobočky v České republice či v případě, kdy zahraniční banka ztratí ve  státě svého sídla 

oprávnění působit jako banka.  

6.2. Odnětí bankovní licence 

Od zániku bankovní licence je nutno odlišovat odnětí licence ze strany České 

národní banky, které má sankční povahu a je výsledkem správního řízení (k tomu viz 

předchozí odstavec 6.1). Odnětí bankovní licence  je upraveno v § 34 a násl. ZoB 

a můžeme jej rozdělit na případy obligatorního a fakultativního odnětí bankovní licence. 

Ustanovení o odnětí bankovní licence dopadají jak na odejmutí licence udělené dle § 4 

ZoB české bance, tak i licence udělené dle § 5 ZoB bance zahraniční, ovšem s drobnými 

modifikacemi.159 

Případy obligatorního odnětí bankovní licence jsou uvedeny v § 34 odst. 1 ZoB 

a částečně též v odst. 3 téhož ustanovení. Česká národní banka  je předně povinna 

odejmout bankovní licenci při přetrvávání závažných nedostatků v činnosti banky nebo 

při úpadku banky. Co se rozumí nedostatkem, můžeme vyvozovat z ustanovení 

§ 26 odst. 1 ZoB, které velmi široce stanoví, že nedostatek v činnosti banky může 

spočívat v důsledku porušení nebo nedodržení povinnosti nebo podmínky stanovené 

tímto zákonem, právním předpisem jej provádějícím, rozhodnutím vydaným podle 

tohoto zákona, opatřením obecné povahy vydaným podle tohoto zákona, zákonem 

upravujícím stavební spoření, přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím 

obezřetnostní požadavky a nařízením nebo rozhodnutím Evropské komise. Definici 

závažných nedostatků pak ZoB neobsahuje vůbec a tento pojem by tedy měl být 

vykládán z hlediska jeho materiálního významu, tj. zejména ve vztahu k míře porušení 

pravidel provozu určité banky, zájmům jejích klientů či k vlivu nedostatků na celý 

bankovní trh. Další důvody pro obligatorní odnětí bankovní licence jsou uvedeny 
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 v § 34 odst. 3 ZoB a souvisí s výší kapitálu banky, kdy je Česká národní banka povinna 

bankovní licenci odejmout, pokud je kapitál banky nižší, než jedna třetina kapitálového 

poměru.160 

Fakultativní odnětí bankovní licence dle § 34 odst. 2 písm. a) ZoB připadá 

v úvahu zejména, pokud banka do 12 měsíců ode dne udělení bankovní licence 

nezahájila činnost, nebo jestliže po dobu 6 měsíců nepřijímá vklady od veřejnosti, nebo 

neposkytuje úvěry, čímž zákon o bankách v prvé řadě zřejmě sleduje záměr zamezit 

vzniku tzv. spících bank. Český zákonodárce však konstruoval výše uvedené ustanovení 

poněkud odlišně od čl. 18 písm. a) směrnice CRD IV, ve kterém je stanoveno, že: 

„Příslušné orgány mohou odejmout povolení vydané úvěrové instituci, pouze pokud 

úvěrová instituce nevyužije své povolení do dvanácti měsíců, výslovně se jej zřekne nebo 

neprovozuje činnost po dobu více než šesti měsíců, nestanoví-li daný členský stát, že v 

takových případech povolení zaniká.“ Určitý rozpor tak vzniká v otázce, zda lze 

odejmout bance její licenci, pokud banka sice neposkytuje po dobu 6 měsíců úvěry 

a nepřijímá vklady, ale vykonává jiné bankovní činnosti (např. poskytuje investiční 

služby). Osobně jsem toho názoru, že z kontextu zákona o bankách nevyplývají 

přesvědčivé důvody, jež by pro odejmutí bankovní licence svědčily. Zároveň s Piherou 

pak zastávám názor, že důvodem pro odejmutí bankovní licence by rovněž neměla být 

situace, kdy banka ve zmíněné dvanáctiměsíční lhůtě nezahájila výkon všech 

bankovních činností, k nimž ji její licence opravňuje, nýbrž by vykonávala pouze 

vybrané činnosti.161 V souvislosti s výkonem činností uvedených v bankovní licenci se 

rovněž pojí otázka, zda banka musí tyto činnosti vyvíjet pouze ve svém domovském 

státě. Vzhledem ke skutečnosti, že vnitrostátní ani evropské předpisy nevylučují 

možnost, aby některé z činností, či dokonce všechny činnosti banky byly vykonávány 

v zahraničí, přikláním se k závěru, že se v tomto ohledu uplatní zásada legální licence 

a mohou proto nastat situace, kdy banka bude např. z důvodu ekonomické výhodnosti 

poskytovat veškeré služby na území hostitelského státu prostřednictvím své pobočky.  

                                                 
160

 Česká národní banka přitom není povinna licenci odejmout pouze v případě, že se jedná o banku v 

nucené správě nebo jde o banku zvláštního určení.  
161

 PIHERA. V. in PIHERA, V., SMUTNÝ, A., SÝKORA, P. Zákon o bankách. Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2011, 324 s. 
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Dalším důvodem pro odnětí bankovní licence je pak skutečnost, že žadatel 

v žádosti o bankovní licenci uvedl nepravdivé údaje nebo zamlčel podstatné údaje 

nezbytné pro posouzení žádosti o udělení bankovní licence.  

Je-li bankovní licence bance odňata, nastává pro „přeživší“ právnickou osobu 

ode dne právní moci rozhodnutí o odnětí bankovní licence zvláštní režim, v němž nesmí 

tato právnická osoba přijímat vklady a poskytovat úvěry a provozovat další činnosti 

s výjimkou těch, jež jsou nezbytné k vypořádání jejích pohledávek a závazků. Do doby, 

než vypořádá své pohledávky a závazky, se však přesto hledí na tuto právnickou osobu, 

jako by bankou byla.162 Z výše  uvedeného je tedy zřejmé, že zánik bankovní licence 

nemá notně za následek absolutní zrušení a zánik právnické osoby jako takové. Jak 

uvádí Kurka a Paříková: „Banka se po odnětí bankovní licence rozhodne, zda se zruší 

s likvidací a zanikne, či zda pouze vypořádá své pohledávky a závazky a bude dále 

působit jako běžná obchodní společnost. V takovém případě je nezbytné, aby provedla 

příslušné změny obchodní firmy a předmětu podnikání v obchodním rejstříku. Česká 

národní banka vykonává dohled nejen nad průběhem likvidace, ale též nad průběhem 

vypořádání pohledávek a závazků po zániku bankovní licence.“163 

 

7. ZRUŠENÍ A ZÁNIK BANKY, INSOLVENCE BANKY 

A OTÁZKA ÚPRAVY POJIŠTĚNÍ VKLADŮ 

Jestliže jsem v této práci hovořil nejdříve o založení a vzniku a následně 

o fungování banky, nezbývá nyní nic jiného, než celou práci uzavřít analýzou konce 

existence banky. V této části práce se proto budu nejprve věnovat obecné úpravě 

zrušení a zániku akciové společnosti, abych na základě tohoto obecného základu dále 

přešel k vymezení specifik, jež platí pro banky. Za touto částí se pak budu ve stručnosti 

zaobírat nejdůležitějšími aspekty úpadku banky a úpravou pojištění vkladů. 

                                                 
162

 § 35 ZoB 
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 KURKA, R., PAŘÍKOVÁ, A. Subjekty finančního trhu. Vybrané aspekty likvidace a insolvence . 1. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 216 s. 
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7.1.  Stručně ke zrušení a zániku akciové společnosti 

Otázky zrušení, zániku a s tím spojená otázka likvidace právnické osoby jsou 

obecně upraveny v občanském zákoníku, přičemž speciální úpravu pro obchodní 

společnosti stanoví zákon o obchodních korporacích. Právní úprava i po rekodifikaci 

zachovává princip diferenciace mezi zrušením a zánikem společnosti. Proces zániku 

obchodních korporací je tedy, stejně jako proces jejich vzniku, dvoufázový. Věnujme se 

však konkrétně zrušení akciové společnosti.  

Aby mohlo dojít k zániku akciové společnosti, musí nejprve dojít k jejímu 

zrušení. Ke zrušení akciové společnosti dochází na základě: 

a) uplynutí doby, na jakou byla založena,  

b) rozhodnutí orgánu veřejné moci (k tomu § 172 ObčZ, § 93, §772 odst. 2 

ZOK), 

c) dosažení účelu, pro který byla založena,  

d) rozhodnutí nejvyššího orgánu akciové společnosti (tedy valné hromady 

nebo jediného akcionáře dle § 421 odst. 2 písm. j) ZOK).164  

Po zrušení akciové společnosti zpravidla dochází k její likvidaci, ledaže její 

jmění nabývá právní zástupce nebo byl osvědčen její úpadek. Dochází tedy 

k základnímu dělení na zrušení společnosti s likvidací a zrušení společnosti bez 

likvidace. Vlastní zánik společnosti pak nastává až dnem jejího výmazu z obchodního 

rejstříku dle § 185 ObčZ, který má konstitutivní povahu.165 

7.1.1. Zrušení akciové společnosti s likvidací 

Pokud je akciová společnost zrušena s likvidací, použije se primárně obecná 

úprava zrušení právnické osoby obsažená v § 168 až 173 ObčZ, a úprava likvidace 

v ustanoveních § 178 až 209 ObčZ a § 93 až 94 ZOK, na kterou navazuje konkrétní 

úprava likvidace pro akciovou společnost uvedená v § 549 až 551 ZOK.166 Účelem 

likvidace je mimosoudní vypořádání majetku zrušené akciové společnosti 
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 PIHERA, V.  in ŠTENGLOVÁ, I., DĚDIČ, J., TOMSA. M., Základy obchodního práva: 

vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2014, 345 s.  
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 Určitou výjimku představují pouze případy přeshraniční fůze či příh raničního rozdělení.  
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 LASÁK, J. in POKORNÁ, J. Obchodní společnosti a družstva. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, 414 s.  
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(tzv. likvidační podstaty), vyrovnání dluhů, jež má společnost vůči svým věřitelům, 

a naložení s majetkem, který není zatížen žádnými pohledávkami – tzv. likvidačním 

zůstatkem. Akciová společnost vstupuje do likvidace ke dni, ke kterému byla zrušena, či 

k němuž byla prohlášena za neplatnou. V rámci průběhu likvidace není dotčena právní 

osobnost akciové společnosti, její svéprávnost však omezena je. Dochází totiž 

k nemožnosti výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, neboť společnost v likvidaci 

může vykonávat pouze činnosti směřující k jejímu zániku. 

Za účelem dosažení cílů likvidace společnosti je nutno ustanovit speciální osobu 

– likvidátora. Likvidátor je osobou pověřenou k provedení a řízení likvidace, přičemž 

jeho jednatelská působnost je omezena pouze na uskutečnění účelu likvidace.167  

Občanský zákoník přitom rozlišuje mezi „povoláním likvidátora“ 

a „jmenováním likvidátora“. K povolání likvidátora dochází zpravidla v případě, kdy se 

akciová společnost zrušuje dobrovolně, tj. na základě rozhodnutí nejvyššího orgánu 

akciové společnosti o jejím zrušení, či uplynutím doby, na kterou byla založena nebo 

dosažením svého účelu. Problematickou z hlediska interpretace se jeví otázka, který 

orgán je  u  akciové společnosti příslušný k povolání likvidátora. Ustanovení § 421 odst. 

2 písm. j) ZOK stanoví, že do působnosti valné hromady náleží jmenování a odvolání 

likvidátora, určí- li tak stanovy. Vzniká tedy diskrepance, neboť ZOK hovoří 

o „jmenování“ likvidátora orgánem společnosti, kdežto v § 189 občanský zákoník ve 

vtahu k ustavení likvidátora příslušnými orgány společnosti užívá termínu „povolá“ 

a naopak oprávnění „jmenovat“ likvidátora přisuzuje v § 191 občanský zákoník pouze 

soudu. Zůstaneme- li však u podstaty problému, domnívám se, že termíny jmenování 

a povolání likvidátora (navzdory uvedené diskrepanci) lze za pomoci teleologického 

výkladu považovat za obsahově shodné. Příslušným orgánem k povolání likvidátora 

u akciové společnosti je tedy představenstvo či správní rada v případě monistického 

uspořádání (na základě její zbytkové působnosti dle § 460 odst. 2 ZOK), ledaže tato 

pravomoc bude ve stanovách výslovně svěřena valné hromadě. Je nutno proto 

odmítnout názor prof. Pokorné, která věcně nesprávně přisuzuje pravomoc povolat 
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 K tomu ČERNÁ, S., JOSKOVÁ, L. K postavení likv idátora. Právní rádce. 2011, roč. 19, č. 5, s. 21-
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likvidátora výlučně valné hromadě.168 Naopak jmenovat likvidátora je oprávněn pouze 

soud, který tak i bez návrhu učiní, pokud nebude likvidátor povolán samotnou akciovou 

společností nebo pokud sám soud rozhodne o zrušení této společnosti.  

Likvidátor přejímá v souladu s § 193 ObčZ okamžikem svého povolání 

působnost statutárního orgánu, přičemž za výkon své funkce odpovídá stejně jako člen 

tohoto orgánu. Je nutno však znovu zdůraznit, že jeho činnost může pouze sledovat účel 

odpovídající cíli a povaze likvidace. Mezi základní povinnosti likvidátora patří oznámit 

vstup právnické osoby do likvidace všem známým věřitelům a toto oznámení zveřejnit 

v Obchodním věstníku společně s výzvou pro věřitele, aby v zákonné lhůtě přihlásili 

své pohledávky. Likvidátor je dále povinen sestavit ke dni vstupu právnické osoby do 

likvidace zahajovací účetní rozvahu a soupis jmění, jež mohou likvidátorovi posloužit 

jako podklad pro posouzení, zda není společnost předlužena a nevzniká tak dle 

ustanovení § 200 ObčZ povinnost podat bez zbytečného odkladu insolvenční návrh.169 

Další postup výstižně shrnují Kurka a Paříková: „Jakmile likvidátor dokončí vše, co 

předchází naložení s likvidačním zůstatkem, předání likvidační podstaty věřitelům 

k úhradě dluhu podle § 202 ObčZ či oznámení příslušnému orgánu, že likvidační 

podstata přechází po odmítnutí jejího převzetí věřiteli na stát podle § 204 ObčZ, 

likvidátor vyhotoví konečnou zprávu o průběhu likvidace, v níž uvede, jak bylo 

s likvidační podstatou naloženo a případně též návrh na použití likvidačního zůstatku. 

Ke stejnému dni likvidátor sestaví účetní závěrku. Uvedené dokumenty likvidátor dle 

§ 205 odst. 2 ObčZ předloží tomu, kdo jej povolal do funkce a dále orgánu, který má 

působnost ho odvolat, popřípadě působnost ho kontrolovat.“ 170Na základě § 94 ZOK je 

pak nutno uvedené dokumenty předložit též valné hromadě (jedinému akcionáři). Ve 

vztahu ke schvalování návrhu na použití likvidačního zůstatku se oproti úpravě 

občanského zákoníku u likvidace akciové společnosti použijí ustanovení zákona 

o obchodních korporacích. Dle § 421 odst. 2 ZOK platí, že je to valná hromada, kdo 

schvaluje tento návrh. Stejné platí i pro předkládanou účetní závěrku podle § 421 odst. 2 

                                                 
168

 Srov. POKORNÁ, J., in ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 

Svazek I. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, 597 s. 
169

 Uvedené ustanovení koresponduje s § 98 odst. 1 InsZ, podle něhož je dlužník, který je podnikatelem, 

podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl nebo při náležité pečlivosti měl 

dozvědět o svém úpadku V případě dlužníka, který je v likv idaci, má tuto povinnost  též likv idátor 

dlužníka. 
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písm. g) ZOK. Případný likvidační zůstatek se rozdělí mezi akcionáře podle jejich 

podílů a případně též podle dalších pravidel stanovených v ZOK a stanovách 

společnosti. Právo na podíl na likvidačním zůstatku je samostatně převoditelné ode dne, 

kdy společnost vstoupila do likvidace. Pakliže likvidační zůstatek nepostačuje k úhradě 

jmenovité hodnoty akcií, je nutné nejprve uspokojit akcionáře, kteří mají akcie se 

zvláštními právy. Vydala-li společnost různé druhy akcií, ke kterým se váže předností 

právo na výplatu likvidačního zůstatku, rozdělí se tento zůstatek dle pravidel uvedených 

ve stanovách, na část připadající vlastníkům prioritních akcií, akcií se zvláštními právy 

a na část připadající vlastníkům ostatních akcií. Tyto části se pak dělí mezi akcionáře 

v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií. V případě listinných 

akcií vzniká právo  na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku až ke dni zrušení akcií 

společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu likvidátora.  

V souladu s § 207 ObčZ likvidace končí použitím likvidačního zůstatku, 

převzetím likvidační podstaty věřiteli nebo odmítnutím věřitelů likvidační podstatu 

převzít. Do 30 dnů od skončení likvidace pak likvidátor podá návrh na výmaz akciové 

společnosti z obchodního rejstříku, čímž je existence společnosti dovršena. 

7.1.2. Zrušení akciové společnosti bez likvidace 

K zániku akciové společnosti bez tomu předcházející likvidace dochází, nastane-

li jedna ze dvou situací předvídaných právními předpisy. Prvním případem je zánik 

akciové společnost v důsledku její přeměny dle úpravy obsažené v  zákoně 

o přeměnách. Půjde tedy o případy fúze sloučením nebo splynutím, kdy zanikajícím 

subjektem bude tato akciová společnost, a dále o případy převodu jmění na akcionáře, 

anebo společnost zanikne v důsledku rozdělení.171 Druhým případem je již zmiňované 

osvědčení úpadku společnosti. V tomto případě není pochopitelně na místě její 

likvidace, protože k vypořádání majetku společnosti dojde pod přímým dozorem soudu 

v rámci insolvenčního řízení. V zásadě tak ke zrušení akciové společnosti bez likvidace 

dojde zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu 

proto, že majetek je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující. 172  
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 LASÁK, J. in POKORNÁ, J. Obchodní společnosti a družstva. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, 301 s.  
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 Pakliže by se však po skončení insolvenčího řízen í nějaký majetek akciové společnosti přeci jen 

objevil, provede se likvidace tohoto majetku. 
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7.2. Zrušení a zánik banky 

Stejně jako v případě klasické akciové společnosti je možné banku zrušit 

s likvidací nebo bez likvidace. Ke zrušení banky však v několika ohledech přistupují 

speciální důvody zrušení a zvláštní pravidla stanovená zákonem o bankách, ale i dalšími 

právními předpisy, která zrušení banky odlišují od zrušení akciové společnosti. 

Předně se zaměřme na dobrovolné zrušení banky na základě rozhodnutí valné 

hromady. Vzhledem ke skutečnosti, že zákon o bankách nestanoví zvláštní požadavek 

na počet hlasů potřebných k přijetí tohoto rozhodnutí, uplatní se obecné ustanovení 

§ 416 odst. 1 ZOK, které stanoví, že k přijetí rozhodnutí o zrušení společnosti 

s likvidací se vyžaduje souhlas dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, což 

se osvědčuje notářským zápisem podle § 416 odst. 2 ZOK. Aby však mohlo dojít 

k platnému přijetí rozhodnutí o zrušení banky s likvidací, musí mít banka v souladu s 

§ 16 odst. 1 písm. b) ZoB předchozí souhlas České národní banky.  K dobrovolnému a 

zcela specifickému zrušení banky a vstupu do likvidace dochází v důsledku převodu 

obchodního závodu bankou (pochopitelně za podmínky, že k přechodu obchodního 

závodu nedochází v rámci nucené správy, kdy lze hledisko dobrovolnosti spatřovat 

poněkud obtížněji). Pakliže v § 16 odst. 6 ZoB stanoví, že dnem nabytí účinnosti 

smlouvy o převodu obchodního závodu se banka, která obchodní závod převedla, ex 

lege zrušuje a vstupuje do likvidace,173 obecná právní úprava koupě závodu v § 2175 

a násl. ObčZ tyto účinky s prodejem závodu nespojuje. Jedná se tedy o zvláštní důvod 

pro zrušení a likvidaci banky. Rovněž s uzavřením smlouvy o prodeji závodu je 

vyžadován předchozí souhlas ČNB. Domnívám se, že souhlasem ze strany ČNB je však 

„pouze“ podmíněna možnost takovou smlouvu uzavřít, a není tedy nutné obdržet tento 

souhlas již před rozhodnutím valné hromady o prodeji závodu. 

Ke zrušení banky s likvidací může pochopitelně být přistoupeno i nedobrovolně. 

O tyto případy půjde, pokud ke zrušení banky dojde v důsledku rozhodnutí orgánu 

veřejné moci. V praxi tak může jít o dvě teoretické cesty vedoucí k tomuto rozhodnutí, 

a to buď cesta civilněprávní či cesta trestněprávní.  
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V rámci trestněprávní roviny se jedná o uložení trestu zrušení právnické osobě 

podle § 16 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, jakožto 

nejpřísnějšího druhu trestu, který lze trestně odpovědné právnické osobě, potažmo 

bance, uložit. Jak uvádějí Dědič s Púrym „povaha tohoto trestu a důsledky jeho uložení 

a výkonu vyžadují splnění následujících omezujících podmínek, které musejí být 

kumulativně splněny, aby soud mohl uložit trest zrušení právnické osoby:  

a) trestně odpovědná právnická osoba musí mít sídlo v České republice,  

b) činnost trestně odpovědné právnické osoby spočívala zcela nebo převážně 

v páchání trestného činu nebo trestných činů, 

c) tento trest nelze uložit, vylučuje-li to povaha právnické osoby, 

d) v případě právnických osob vyjmenovaných v ustanoveních § 16 odst. 2 a 3 se 

vyžaduje předchozí vyjádření České národní banky nebo jiné příslušné instituce (orgánu 

státní správy) k možnostem a důsledkům uložení trestu zrušení právnické osoby.“174  

Z dikce zákona i citované literatury je jasné, že důležitou roli, vedle účastníků 

trestního řízení s bankou, hraje i ČNB, neboť  ke zrušení banky se v souladu s § 16 odst. 

2 ZTPO vyžaduje její předchozí vyjádření. Soud rozhodující o ukládání trestu bance 

jako pachateli trestného činu je povinen přihlédnout k tomuto vyjádření. Nemusí jej 

však respektovat, neboť tato povinnost pro soud z právních předpisů nevyplývá. 

Povinnost získat vyjádření ČNB dozajista pramení z povahy a významu bank 

v ekonomice státu, protože zrušení banky či snad dokonce více bank může negativně 

ovlivnit nejen klienty banky, ale i celý finanční trh. Právními předpisy nejsou stanoveny 

žádné podrobnosti, jakým způsobem probíhá podání, či jaké jsou obsahové náležitosti 

žádosti o vyjádření ČNB. Stanoven pak není ani přesný postup či lhůta, kterou má ČNB 

pro její vyřízení. Lze však snad rozhodně usuzovat, že vyjádření ČNB by mělo 

obsahovat závěr, zda je vůbec možné tento trest bance uložit, a zhodnotit veškeré 

negativní důsledky uložení tohoto trestu. Osobně se domnívám, že zvolené řešení, totiž 

povinnost vyžádat si vyjádření České národní banky k případnému zrušení banky, je 

dostatečné a správné, přičemž detaily o podání, vyřízení a náležitostech vyjádření ČNB  

si mezi sebou vyřeší soud a Česká národní banka.  
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 DĚDIČ, J., PÚRY, F. in ŠÁMAL, P. a kol. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 1. 
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Pro civilněprávní řízení o zrušení právnické osoby není právními předpisy 

stanovena jakákoliv zvláštní výjimka, která by se snad měla uplatnit ve vztahu ke 

zrušení banky, jež je držitelem bankovní licence, soudem. Toto vymezení jsem uvedl 

záměrně, neboť zákon o bankách v § 36 odst. 1 stanoví, že návrh soudu na zrušení 

akciové společnosti, které byla odejmuta bankovní licence, je oprávněna učinit pouze 

Česká národní banka. Zdá se tedy, že zákon o bankách snad ani nepředpokládá, že by 

mohlo dojít ke zrušení banky s platnou bankovní licencí soudem. To se ostatně domnívá 

i Zagar, který uvádí „Důvody, pro které může soud rozhodnout o zrušení společnosti, by 

v případě banky neměly nastat, resp. měly by být odstraněny v rámci dohledu České 

národní banky. Jedinou výjimku představuje zrušení banky z důvodu odnětí licence – 

ztráty oprávnění k podnikatelské činnosti [§ 68 odst. 6 písm. b obch. z.] a ČNB má 

výlučnou procesní legitimaci k  podání takovéhoto návrhu soudu“ 175 Zastávám však 

i přes výše uvedené názor, že právními předpisy není vyloučeno, aby došlo ke zrušení 

banky na základě návrhu osoby, která na tom osvědčí právní zájem či ex lege soudem, 

budou- li naplněny podmínky stanovené v § 173 ObčZ nebo § 93 ZOK. Jsem si vědom, 

že uvedený názor je poněkud extenzivní, nicméně ho považuji za správný a odpovídající 

znění ustanovení § 36 odst. 1 ZoB. Řízení o zrušení akciové společnosti, které byla 

odňata licence, tak řízení o zrušení banky, by pak probíhalo stejně jako u standardní 

akciové společnosti dle příslušných ustanovení § 85 až 93 zákona č. 292/2013 Sb., 

o zvláštních řízeních soudních. Smysl přípustnosti řízení o zrušení banky, jakožto 

právnické osoby, navíc spatřuji v tom, že je tak dána možnost domáhat se nápravy 

v případech (ač nepravděpodobných), kdy by zcela selhal orgán dohledu. Za slabinu 

případného řízení o zrušení banky (s licencí) považuji absenci účasti ČNB na tomto 

řízení, protože její účast z právních předpisů explicitně ani implicitně nevyplývá.  

7.2.1. Specifika likvidace banky 

Ve vztahu k likvidaci banky je předně nutno podotknout, že pakliže se banka 

zrušuje s likvidací, dochází na základě § 7 odst. 1 ZoB ex lege k zániku její bankovní 

licence. K tomu Pihera uvádí: „Banka ve stadiu likvidace tedy nemůže být zároveň 

držitelem bankovní licence, byť podle našeho názoru je též na banku v likvidaci nutné 
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analogicky aplikovat § 35 odst. 2 věta za středníkem a nahlížet na ni jako na banku.“176 

Opětovně musím na tomto místě vyslovit svůj souhlas s Piherou. Rovněž se domnívám, 

že po vstupu do likvidace se uplatní § 35 odst. 2 ZoB. Banka tedy nebude oprávněna 

přijímat vklady a poskytovat úvěry, ani provozovat jakoukoliv jinou činnost, než tu, 

která vede k vypořádání jejích pohledávek a závazků, čímž je vlastně naplněn obecný 

cíl likvidace.  

Na likvidaci banky se použije obecná úprava likvidace akciové společnosti 

obsažená v občanském zákoníku a zákoně o obchodních korporacích s výjimkou 

určitých specifik, která stanoví zákon o bankách.177 V rámci likvidačního řízení jsou tak 

na základě § 36 ZoB přiznána ČNB některá zvláštní oprávnění a stanoveny přísnější 

nároky na osoby, podílející se na likvidaci banky, jež obecná právní úprava nezná. 

Přejděme však ke konkrétnímu rozboru. 

Hned v prvním odstavci zmiňovaného ustanovení § 36 ZoB narážíme na 

interpretační problém. Zákon o bankách přisuzuje České národní bance výlučné 

oprávnění podat návrh na jmenování, odvolání, popřípadě jmenování nového likvidátora 

v případě, kdy se banka zrušuje s likvidací. Vzhledem k použití termínu jmenování jsem 

toho názoru, že se předmětné oprávnění vztahuje pouze na případy nedobrovolného 

vstupu banky do likvidace, kdy likvidátora jmenuje soud dle § 191 odst. 1 ObčZ, nebo 

na případy, kdy nedošlo k povolání likvidátora příslušným orgánem banky dle 

§ 189 odst. 1 ObčZ. Opačného názoru jsou Kurka a Paříková, kteří přisuzují ČNB 

oprávnění jmenovat likvidátora i tehdy, když se banka zrušuje na základě dobrovolného 

rozhodnutí a přichází v úvahu povolání likvidátora příslušným orgánem.178 Ať se již 

přikloníme k jakémukoliv výkladu, je zřejmé, že v každém případě likvidátorem banky 

podle § 36 odst. 2 ZoB nesmí být osoba, jež má nebo měla zvláštní vztah k bance, která 

je nebo v posledních pěti letech byla auditorem banky nebo se jakýmkoli způsobem na 

auditu podílela. Zároveň se domnívám, že likvidátorem banky nemůže být ani právnická 

osoba, což u běžné akciové společnosti vyloučeno není. Toto dovozuji s ohledem na 

dikci ustanovení § 8 odst. 9 ZoB a § 189 odst. 1 ObčZ. Jestliže likvidátorem právnické 
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 PIHERA, V. in PIHERA, V., SMUTNÝ, A., SÝKORA, P . Zákon o bankách. Komentář. 1. vydání. 
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 Předmětná ustanovení o likvidaci banky vycházejí ze směrnice Evropské parlamentu a rady 
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osoby může být jen osoba, která je způsobilá být členem statutárního orgánu, z okruhu 

potencionálních likvidátorů notně vypadávají právnické osoby, protože členem 

statutárního orgánu banky může být jen osoba fyzická.  

Mezi zvláštní povinnosti likvidátora banky patří předkládání účetních výkazů 

a dokladů zpracovávaných v průběhu likvidace České národní bance, stejně jako 

předkládání dalších podkladů nezbytných pro posouzení činnosti likvidátora na základě 

její písemné žádosti. Konkrétně tak půjde zejména o předkládání zahajovací rozvahy 

a soupisu jmění, návrhu na použití likvidačního zůstatku a účetní závěrky sestavené 

k témuž dni. Schválení rozdělení likvidačního zůstatku náleží akcionářům banky 

a úprava ZoB oproti úpravě akciové společnosti tak není odlišná.  

Na rozdíl od obecné právní úpravy stanoví zákon o bankách zvláštní způsob 

určení výše a splatnosti odměny likvidátora. Dle mého názoru je jediným příslušným 

orgánem ke stanovení odměny likvidátora Česká národní banka. 179 Domnívám se, že je 

tak vyloučen smluvní princip určení výše odměny likvidátora dle § 195 ObčZ, kdy je 

odměna likvidátora určena na základě dohody mezi ním a likvidovanou právnickou 

osobou, tak i princip určení výše odměny likvidátora soudem na základě nařízení 

č. 351/2013 Sb., jímž se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním 

pohledávky, odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby 

jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných 

rejstříků právnických a fyzických osob.  Považuji dané řešení za správné, neboť jsem 

toho názoru, že ČNB vzhledem k prováděnému dohledu nad činností likvidátora je 

i schopna kvalifikovaně posoudit a určit výši spravedlivé odměny náležící likvidátorovi 

banky. 

Poslední speciální povinností likvidátora upravenou v § 36 odst. 5 ZoB, je 

povinnost vymáhat vydání plnění z neplatných právních jednání dle § 12 odst. 2 ZoB. 

Jak uvádí Pihera: „Toto ustanovení je zcela nadbytečné, protože tato povinnost vyplývá 

již ze samotného postavení likvidátora coby orgánu společnosti.“ 180 V tomto ohledu 

nelze Piherově úsudku nic vytknout a považuji ho za správný. Pomineme-li potom fakt, 
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že uvedené ustanovení je v podstatě zbytečné, likvidátor je na základě tohoto ustanovení 

vlastně explicitně povinen vymáhat plnění ze smluv, které banka uzavřela za podmínek 

pro ni nápadně nevýhodných, zejména takových, které zavazují banku k hospodářsky 

neodůvodněnému plnění nebo plnění zjevně neodpovídajícímu poskytované 

protihodnotě. Účel uvedeného ustanovení shodně s Piherou spatřuji v tom, že likvidátor 

je tak vlastně odkázán k revizi těchto smluv za účelem zjištění případného majetku, 

který by bylo možné zahrnout do likvidační podstaty. 

Zákon o bankách v § 36 odst. 3 též ukládá zvláštní povinnosti i fyzickým 

osobám zúčastněným na likvidaci banky. Tyto osoby jsou povinny, aby ohledně 

informací, na něž se vztahuje bankovní tajemství, dodržovaly povinnost mlčenlivosti 

vyplývající z § 39 ZoB obdobně, tedy ve stejném rozsahu jako pracovníci či členové 

orgánů banky. Zprostit tyto osoby mlčenlivosti může v určitých případech likvidátor 

banky. 

V ostatních ohledech zákon o bankách žádná další specifika nestanoví, a lze 

proto odkázat na výše uvedený popis likvidace standardní akciové společnosti, který se 

jinak uplatní i na likvidaci banky.  

7.3. Úpadek banky 

V předchozích kapitolách jsem se pokusil náležitě popsat situace, kdy se banka 

nachází v tak špatné situaci, že si okolnosti vyžadují zavedení nucené správy, či situace, 

kdy dochází k zániku banky. Oba tyto případy přitom mohou být „jen“ předzvěstí toho 

zřejmě nejhoršího období, jež může v rámci existence každé společnosti, tedy i banky, 

nastat – totiž období jejího úpadku. Vzhledem k šíři tohoto tématu nepovažuji za 

vhodné popsat do detailu úpadek akciové společnosti a následně provést komparaci 

tohoto s úpadkem banky. Budu se proto pouze snažit stručně a věcně popsat 

nejdůležitější specifika, která se pojí s úpadkem banky. Zvláštní postup řešení úpadku 

banky (stejně jako jiných finančních institucí) má přitom za cíl zejména zajistit co 

nejvyšší ochranu třetím osobám, tj. věřitelům banky v rámci insolvenčního řízení. 

Speciální úprava postupu v případech úpadku finančních institucí je uvedena 

v části druhé hlavě IV zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „insolvenční zákon“ 
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event. „InsZ“). Tato úprava přitom ve vztahu k bankám reflektuje směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2001/24/ES ze dne 4. 4. 2001 o reorganizaci a likvidaci úvěrových 

institucí. Finanční institucí se přitom dle § 2 písm. k) InsZ pro účely téhož zákona mj. 

rozumí i banka, jejímuž úpadku se budu logicky věnovat.  

Zvláštní ustanovení insolvenčního zákona se na základě § 367 odst. 1 InsZ 

použijí na úpadek: 

a) banky, kdy dochází k zániku tuzemské licence nebo povolení podle 

zvláštních právních předpisů,  

b) zahraniční banky podnikající v České republice na základě jednotné 

licence, 

c) pobočky zahraniční banky jiné než uvedené v písmenu b). 

Z uvedeného vyplývá závěr, že banky, podnikající na základě licence vydané 

Českou národní bankou, jsou před zánikem licence v České republice vyňaty 

z působnosti insolvenčního zákona.181 U zahraničních bank se naopak specifická úprava 

použije i v případech, kdy zahraniční orgán dohledu licenci dané instituci neodebral.  

První marginální rozdíl oproti úpravě řešení úpadku klasické akciové společnosti  

lze nalézt již ve výčtu osob, které jsou oprávněny podat insolvenční návrh. Dle 

ustanovení § 368 InsZ, je oprávněn podat insolvenční návrh též orgán, který vykonává 

dozor nebo dohled nad činností banky. Vedle dlužníka a věřitele podle § 97 odst. 5 

InsZ, tak insolvenční návrh na banku může podat též ČNB. 182  

Dalším podstatným rozdílem při řešení úpadku banky je téměř absolutní 

výlučnost způsobu jeho řešení. K tomu Šmejkal uvádí: „Principiálním řešením úpadku 

finančních institucí je v České republice konkurs. Úpadek lze řešit pouze konkursem, 

pokud jde o banky a spořitelní a úvěrní družstva podnikající na základě licence České 

                                                 
181 Jen ve stručnosti poukazuji na skutečnost, že do přijetí novely InsZ   provedené zákonem č. 294/2013 
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písm. a) InsZ do 1. 1. 2014 totiž jednoznačně vyplývalo, že je použitelné pouze na banky, jimž byla ze 

strany ČNB odejmuta bankovní licence. Insolvenčí zákon tak nereflektoval některé jiné způsoby zániku  

bankovní licence dle § 7a odst. 1 ZoB. K tomu KURKA, R., PAŘÍKOVÁ, A . Subjekty finančního trhu: 
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národní banky [§ 367 odst. 1 písm. a) InsZ] a dále u těch poboček zahraničních bank, 

které podnikají na území České republiky na základě povolení České národní banky. 

Jedná se zde o finanční instituce podléhající dozoru nebo dohledu České národní banky, 

tedy instituce, pro které je Česká republika nikoliv hostitelským, ale domovským státem. 

V případě úpadku těchto subjektů je explicitně vyloučena možnost rozhodnutí 

insolvenčního soudu o moratoriu, reorganizaci a oddlužení (§ 367 odst. 3 a § 368 odst. 

3 InsZ).“183 Ve vztahu k bankám, které v České republice podnikají na základě jednotné 

bankovní licence, je pak možno řešit jejich úpadek nejen konkursem, ale i reorganizací. 

Výjimka pro banky působící v hostitelském státě s evropským pasem souvisí se 

skutečností, že v hostitelském státě může být úpadek finanční instituce řešen i jiným 

způsobem, než jaký zná české právo, a proto musí i česká právní úprava být schopna 

toto reflektovat. 

Za v pořadí třetí největší odlišnost od běžného postupu řešení úpadku považuji 

fakt, že se pohledávky věřitelů, vyplývající z účetnictví dlužníka, pokládají za 

přihlášené v souladu s ustanovením § 385 odst. 1 InsZ okamžikem prohlášení 

konkursu184 Tím je fakticky založena jedna z výjimek ze zásady,  podle níž dochází 

k uspokojování pouze těch věřitelů v insolvenčním řízení, kteří své pohledávky uplatnili 

na základě podané přihlášky. Po prohlášení konkursu je pak insolvenční správce 

v souladu s § 373 odst. 2 InsZ povinen bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 

šedesáti dnů) každému takovému věřiteli zaslat oznámení s informacemi v zákonem 

stanoveném rozsahu.  

Pokud věřitel nebude souhlasit s výší nebo charakterem své pohledávky, jak je 

uvedena v oznámení zaslaném mu insolvenčním správcem, je oprávněn ve lhůtě čtyř 

měsíců ode dne prohlášení konkursu uplatnit u insolvenčního správce písemnou 

námitku. Pokud tak neučiní, předpokládá se, že s údaji uvedenými v oznámení souhlasí. 

V případech, kdy věřitel sice uplatnil výše popsanou námitku, avšak ani ve lhůtě dvou 

měsíců po uplynutí lhůty k podání námitky se nedohodl s insolvenčním správcem na 

výši nebo charakteru své pohledávky, může takovýto věřitel do tří měsíců po uplynutí 

                                                 
183

 ŠMEJKAL, V. in HÁSOVÁ, J. a ko l. Insolvenční zákon. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2014, 1163 s. 
184

 V souladu s § 245 odst. 1 InsZ nastávají účinky prohlášení konkursu okamžikem zveřejnění 

rozhodnutí o prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku.  
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lhůty k písemné dohodě uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu – 

jedná se tak o tzv. incidenční spor.185 

Oproti běžnému postupu při řešení úpadku pak lze dále poukázat na zvláštní 

informační povinnost, která se pojí s úpadkem finančních institucí. Dle ustanovení 

§ 370 InsZ insolvenční soud sám, či prostřednictvím ČNB, zajišťuje vyšší míru 

informování orgánu dohledu a veřejnosti v jiných státech evropského hospodářského 

prostoru o průběhu insolvenčního řízení a možných důsledcích rozhodnutí o úpadku 

a o prohlášení konkursu. V souladu s § 371 InsZ rovněž platí, že insolvenční správce je 

povinen jednou za rok vhodným způsobem uveřejnit zprávu pro věřitele o postupu 

insolvenčního řízení, která byla odsouhlasena věřitelským výborem. O informacích, 

týkajících se probíhajícího insolvenčního řízení banky, je insolvenční správce 

povinován informovat též ČNB na základě její žádosti.  

Poslední významná odlišnost v případech úpadku banky nespočívá ani tak ve 

způsobu řešení, nýbrž v osobě, která jej vede. Pakliže jsem výše v textu hovořil 

o insolvenčním správci, je nutné podotknout, že v souladu s § 3 odst. 2 zákona 

č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích může vykonávat funkci insolvenčního 

správce banky pouze insolvenční správce se zvláštním povolením. Tím je vyjádřen 

požadavek, aby se na řešení úpadku banky podílely pouze osoby s vysokou odbornou 

průpravou.   

7.4. Systém pojištění vkladů 

Jak vyplývá i z informací České národní banky, „V možnostech bankovní 

regulace a dohledu v tržních podmínkách není a nemůže být zabránit krachu každé 

banky. K zajištění, aby takovéto ukončení činnosti banky mělo minimální dopady 

především na drobné klienty bank , slouží Fond pojištění vkladů.“186 Pařízková a Kurka 

pak obecně definují systém pojištění vkladů jako: „prostředek ochrany peněz uložených 

v bankách, popř. též spořitelních a úvěrních družstvech.“187 Fond má ve své podstatě 

                                                 
185

 KURKA, R., PAŘÍKOVÁ, A. Subjekty finančního trhu: vybrané aspekty likvidace a insolvence . Vyd. 

1. Praha: C.H. Beck, 2014, 155 s.  
186

Česká národní banka. Pojištění vkladů [online]. [cit. 2015-04-13]. Dostupné z WWW: 

<https://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/postaveni_dohledu/uverove_instituce/pojiste

ni_vkladu.html>. 
187

 KURKA, R., PAŘÍKOVÁ, A. Subjekty finančního trhu: vybrané aspekty likvidace a insolvence. Vyd. 

1. V Praze: C.H. Beck, 2014, 110 s. 

https://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/postaveni_dohledu/uverove_instituce/pojisteni_vkladu.html
https://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/postaveni_dohledu/uverove_instituce/pojisteni_vkladu.html
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dvě hlavní funkce. První je funkce preventivní, která „chrání“ banku před případy 

panických výběrů vkladů veřejností, pakliže dojde např. k šíření zprávy o špatné 

finanční kondici banky (jedná se o tzv. run na banku). Druhá je funkce sanační, která 

svědčí samotným klientům banky. 

Samotná problematika pojištění pohledávek z vkladů je upravena v části třinácté 

ZoB. Tato úprava přitom byla do českého právního vtělena na základě transponování 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/14/ES ze dne 11. března 2009, jíž se 

mění směrnice 94/19/ES o systémech pojištění vkladů, která je založena na principu 

minimální harmonizace, pokud jde o výši pojištění a lhůtu k výplatě.188 

Pojištěny jsou všechny neanonymní vklady fyzických a právnických osob  

vedené v korunách i v cizí měně. Naopak pojištění nepodléhají vklady bank, poboček 

zahraničních bank, obchodníků s cennými papíry, spořitelních a úvěrních družstev, 

finančních institucí, pojišťoven, zajišťoven, zdravotních pojišťoven a státních fondů 

včetně zahraničních osob s obdobnou náplní činnosti. To neplatí, jde- li o případy 

uvedené v § 41f ZoB.  Dále pak nejsou pojištěny pohledávky z tzv. podřízených dluhů 

a systém pojištění vkladů se rovněž dále nevztahuje na směnky a jiné cenné papíry.  

Samotný Fond pojištění vkladů je financován z příspěvků bank a poboček 

zahraničních bank, z nichž je poskytována výplata pohledávek z vkladů. Výše náhrady 

je stanovena jako součet všech pojištěných pohledávek z vkladů oprávněné osoby 

u dotčené banky podle stavu k rozhodnému dni189, přičemž se náhrada poskytuje ve výši 

100 % tohoto součtu, nejvýše však do výše ekvivalentu 100 tisíc EUR pro jednu 

oprávněnou osobu u jedné banky.190 S ohledem na fakt, že na základě oznámení České 

národní banky zahájí Fond pojištění vkladů proces výplaty náhrad za pojištěné 

pohledávky, při němž je limitován přesně stanovenými lhůtami v řádech dnů, je zřejmé, 

                                                 
188

 ŠTĚPÁNOVÁ, A. Co přinese novela zákona o bankách v oblasti pojištění vkladů, Obchodněprávní 

revue. 2010, č. 4, 106 - 108 s. 
189

 Rozhodným dnem se dle § 41 odst. 1 ZoB rozumí den, kdy Fond pojištění vkladů Fond obdrží 

písemné oznámení České národní banky o neschopnosti banky nebo, jedná -li se o pobočku banky z 

členského státu, připojištěnou podle § 41m, orgánu bankovního dohledu domovského státu o 

neschopnosti zahraniční banky, dos tát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních 

podmínek.  
190

 Z okruhu osob, které mají nárok na náhradu pohledávek za bankou, jsou vyloučeny  osoby uvedené v § 

41 odst. 2 ZoB, např. osoby mající kontrolu nad bankou, osoby s kvalifikovanou účast í na těchto osobách 

a členové vedení těchto osob, osoby s kvalifikovanou účastí na bance a osoby pod jejich kontrolou, dále 

členové statutárního orgánu, dozorčí rady a vedoucí zaměstnanci banky a osoby blízké členům těchto 

orgánů, vedoucím zaměstnancům banky a osobám majícím kontrolu nad bankou, osoby pod kontrolou 

banky a rovněž osoby odsouzené v trestním řízení v souvislosti s praním špinavých peněz.  
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že nemá prostor ani kompetence k prověřování neschopnosti banky dostát závazkům 

vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek. Jak uvádí Kurka 

a Paříková: „Prověření vzniku rozhodné skutečnosti je tak v  kompetenci České národní 

banky jako orgánu dohledu nad finančním trhem.“191 Poněkud obšírné vymezení 

situace, za které je ČNB oprávněna vydat oznámení o neschopnosti banky závazkům 

vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek, může vést k jistému 

interpretačnímu problému. Domnívám se, že k vydání takovéhoto rozhodnutí by mělo 

dojít primárně až ve stadiu úpadku banky, v nejzazším případě i v situaci, kdy je více 

než zřejmé, že banka do úpadku směřuje. Za relevantní důvod pro vydání takového 

oznámení přitom podle Pihery nelze považovat každou situaci, kdy banka nevyplatí 

„splatný a vymahatelný“ vklad. Oznámení by podle něj mělo být vydáno jen v situaci, 

kdy má tato skutečnost povahu strukturálního problému banky a není jen excesem.192 

Při nastalém úpadku banky se pak na Fond pojištění vkladů hledí v souladu s § 373 

odst. 8 InsZ jako na přihlášené věřitele dlužníka s pohledávkou ve výši stanovené 

zvláštním právním předpisem.  

8. ČINNOST ZAHRANIČNÍCH BANK NA ÚZEMÍ ČESKÉ 

REPUBLIKY 

8.1. Jednotná bankovní licence 

 
V rámci přijímání právních předpisů v oblasti bankovnictví v Evropské unii, 

došlo k zavedení důležitého institutu pro potřeby rozšíření možnosti podnikání bank 

v rámci EU - jednotné bankovní licence.193 Na základě transpozice příslušných směrnic 

Evropské unie tak mohou banky a finanční instituce splňující požadavky stanovené 

v §5e ZoB z členských států, kterým bylo v souladu s ust. § 5a a násl. ZoB orgánem 

dohledu členského státu EU (domovského státu) uděleno oprávnění, vykonávat 

prostřednictvím své pobočky činnosti uvedené v § 5d ZoB na území České republiky 

                                                 
191

 KURKA, R., PAŘÍKOVÁ, A. Subjekty finančního trhu: vybrané aspekty likvidace a insolvence . Vyd. 

1. Praha: C.H. Beck, 2014, 111 s. 
192

 PIHERA, V. in PIHERA, V., SMUTNÝ, A., SÝKORA, P. Zákon o bankách. Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2011, 376 s.  
193

 Původní úpravu jednotné bankovní licence obsahovala Směrn ice Evropského parlamentu a Rady 

2000/12/ES ze dne 20. března 2000 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a jejím výkonu. Tato 

směrnice byla však zrušena směrnicí 2006/48/ES., která byla v  nedávné době nahrazena směrnicí CRD 

IV. 
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i bez nutnosti získání licence od České národní banky, pakliže byly zároveň dodrženy 

podmínky stanovené předpisy Evropské unie.194 Je však nutno zdůraznit, že zahraniční 

banka je oprávněna vykonávat na území hostitelského státu pouze činnosti, jež má 

uděleny v bankovní licenci ve svém domovském státě a jejich výkon podléhá principu 

vzájemného uznávání na základě směrnice CRD IV. 195  

V tomto ohledu tak narážíme na problém, kdy znění § 5d ZoB plně 

nekoresponduje s výčtem vedlejších bankovních činností uvedených v § 1 odst. 3 ZoB. 

V případě, že by banka se sídlem na území členského státu zamýšlela vykonávat jinou 

činnost na území České republiky, která není uvedena v seznamu činností dle § 5d ZoB, 

musí požádat Českou národní banku o udělení bankovní licence. 196 Nabízí se proto 

otázka, zda by banka z členského státu teoreticky mohla mít dvě bankovní licence, na 

základě kterých by vykonávala svou činnost na území České republiky. Osobně se 

domnívám, že banka z členského státu může vykonávat činnost na území hostitelského 

státu pouze na základě jedné licence, a v případě jejího enormního zájmu o výkon 

činnosti neuvedené v § 5d ZoB, by tak měla požádat a následně působit na území České 

republiky výhradně na základě bankovní licence udělené Českou národní bankou. Dle 

mého názoru se tedy do určité míry oslabuje význam a funkce jednotné bankovní 

licence.  

Je nutno rovněž zdůraznit, že přístup k poskytování bankovních služeb na 

základě jednotné bankovní licence v hostitelském státu není automatický, nýbrž je dle 

§ 5f ZoB podmíněn notifikační povinností vůči orgánu dohledu domovského státu. 

Součástí oznámení o záměru založit svou pobočku na území hostitelského státu vůči 

orgánu dohledu domovského státu jsou zejména informace o tom, na území kterého 

členského státu hodlá založit pobočku, informace o obchodním plánu, který by měl 

zejména obsahovat výčet předpokládaných činností, organizační struktuře pobočky,  

adrese pobočky banky v hostitelském státě a osobách zodpovědných za řízení pobočky.  

                                                 
194

 Povinnost podnikat v hostitelském státě prostřednictvím pobočky banka se sídlem v členském státu 

nemá tehdy, pokud výkon činností dle § 5d ZoB, k nimž je banka oprávněna, nemá charakter trvalé 

hospodářské činnosti. 
195

 Vzájemně uznávané činnosti jsou uvedeny v  Příloze č. 1 (Seznam činností podléhajících vzájemnému 

uznání) s měrn ice CRD IV. 
196

 Lze tedy uvažovat, že v případech, kdy banka se sídlem v  členském státu není na základě jednotné 

bankovní licence oprávněna např. k obchodování se zlatem (§ 1 odst. 3 p ísm. m) ZoB), musela by 

požádat Českou národní banku o udělení licence.  
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Činnost banky, využívající výhod jednotné licence na území hostitelského státu, 

podléhá primárně dohledu orgánu domovského státu. V tomto ohledu však existují 

výjimky, kdy např. dohled nad dodržováním likvidity pobočky banky z členského státu 

vykonává orgán dohledu hostitelského státu. Zákon o bankách pak v § 5k upravuje 

zvláštní postup ČNB, ke kterému je ČNB oprávněna přistoupit v případě, kdy dochází 

k porušování právních předpisů v oblastech, které spadají do působnosti hostitelského 

státu. 

8.2. Pobočka zahraniční banky 

Na území České republiky jsou oprávněny rovněž působit i pobočky 

zahraničních bank, které představují odštěpné závody těchto bank, v případě, že jsou 

zapsány v obchodním rejstříku. Zahraniční banky, které mají sídlo mimo Evropskou 

unii, jsou povinny rovněž disponovat bankovní licencí pro výkon bankovních činností, o 

jejímž udělení rozhoduje Česká národní banka v řízení obdobném, jako u „českých 

bank“. Nad rámec podmínek pro udělení licence stanovených v § 5 odst. 4 ZoB, je 

zahraniční banka dle § 5 odst. 2 ZoB ke své žádosti povinna zejména připojit vyjádření 

orgánu bankovního dohledu ze země sídla žádající zahraniční banky a dále prohlášení 

tohoto příslušného orgánu bankovního dohledu, že bude nad pobočkou zahraniční 

banky vykonávat dohled. Teleologicky toto ustanovení tedy míří na požadavek, aby 

zahraniční banka byla regulovanou finanční institucí s oprávněním poskytovat bankovní 

služby v rozsahu odpovídajícím bankovní licenci, která podléhá náležitému dohledu. 

Tento dohled přitom musí probíhat i nad aktivitami, které bude zahraniční banka 

realizovat prostřednictvím pobočky v České republice. Za poměrně zajímavý, ve vztahu 

k pobočkám zahraniční banky, lze považovat fakt, že dle ustanovení § 5 odst. 6 ZoB 

platí, že důvodem pro zamítnutí žádosti o udělení licence nemůže být právní forma 

zahraniční banky. K tomu Pihera uvádí: „Je si však nutné uvědomit, že implikace 

zvolené formy mohou být významné pro posouzení otázek důvěryhodnosti zahraniční 

banky a její finanční síly.“197 Co se týká opatření, která mohou být pobočce zahraniční 

banky ukládána, lze v tomto směru odkázat na použitou legislativní techniku, kdy Česká 

národní banka může uložit veskrze všechny druhy opatření k nápravě zjištěných 
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 PIHERA, V. in PIHERA, V., SMUTNÝ, A., SÝKORA, P. Zákon o bankách. Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2011, 71 s. 
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nedostatků, kromě těch, které zákon o bankách vylučuje. Z povahy věci je tak 

vyloučeno např. zavedení nucené správy.  

Závěrem si pak dovoluji poznamenat, že i když zahraniční banka získá licenci 

pro svoji pobočku v některém z členských států, nenahrazuje tato licence jednotnou 

evropskou licenci a zahraniční banka se tedy nemůže dovolávat výhod jednotného 

evropského pasu. Musí proto v každém dalším členském státu, kde zamýšlí provozovat 

svou činnost, v podstatě pokaždé absolvovat podobnou licenční proceduru.  
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Závěr 

Hlavním cílem mé práce bylo identifikovat základní rozdíly v založení a vzniku, 

organizaci, podnikání, zrušení a zániku banky a akciové společnosti bez zvláštního 

určení. Při tomto porovnání jsem se pak nemohl vyhnout ani analýze některých otázek 

fungování banky, které spadají spíše do finančně-právní problematiky.  

Vztah mezi postavením banky a standardní akciové společnosti je z hlavní části 

determinován vztahem zákona o bankách a od 1. 1. 2014 zákonem o obchodních 

korporacích, kde je prvně zmíněný ve vztahu speciality k druhému uvedenému. Právě 

specialita je dle mého názoru to slovo, které nejlépe vystihuje postavení banky jako 

obchodní společnosti – či jinak řečeno: banka jako speciální akciová společnost. Na 

mnoha případech jsem totiž seznal, že tam, kde zákon o obchodních korporacích stanoví 

obecné principy a požadavky na fungování akciové společnosti, přistupuje k nim zákon 

o bankách, který tyto principy a požadavky často modifikuje, což je například případ 

požadavků na kapitál, složení orgánů banky atd. V některých případech přináší i 

instituty akciovým společnostem bez zvláštního určení zcela neznámé, jakým je např. 

nucená správa. Další specifikum postavení bank pak pochopitelně pramení z toho, že 

banky jsou vysoce regulovanými právnickými osobami, nad nimiž vykonává dohled 

Česká národní banka.  

Právní postavení a podnikání bank je pak pochopitelně rovněž výrazně 

ovlivňováno právem Evropské unie. Jinak tomu snad ani být nemůže, neboť na poli 

Evropské unie je patrna jasná snaha sblížit podmínky podnikání bank v členských 

státech, snaha, aby nedocházelo v rámci jednoho státu k diskriminaci bank z ostatních 

členských států. Zřejmá je také snaha, stanovit poměrně přísná regulatorní pravidla tak, 

aby se již neopakovala finanční a bankovní krize z nedávných let, a posílit odolnost 

úvěrových institucí. V tomto ohledu lze přitom i do budoucna očekávat dynamický 

vývoj. 

Co se týče zákona o bankách, domnívám se, že tento zákon prošel od svého 

přijetí dne 20. prosince 1991 již tolika novelizacemi, že začíná být poněkud 

nepřehledný. Tím však nechci říci, že by trpěl zcela zásadními nedostatky, neboť 

úpravu regulace bank v zákoně o bankách považuji za poměrně komplexní a zdařilou.  

To podle mě ostatně dokládá i dobrý stav bankovní sektoru v České republice, za což 
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vděčíme koncepčně stabilní právní úpravě, odbornému dohledu ze strany České národní 

banky a v neposlední řadě též kvalitnímu a obezřetnému řízení bankovních domů v ČR. 

Pokud bych však měl tu možnost, navrhoval bych rekodifikaci tohoto zákona s tím, že 

by nový zákon o bankách blíže rozvedl a osvětlil určité nejasnosti, které dle mého 

názoru v současné době obsahuje. Současně by tak byla odstraněna některá reliktní 

ustanovení, která již nemají valný význam. 

Za nejasnou považuji zejména úpravu monistického systému vnitřního řízení v 

bance, neboť dle mého názoru není ze zákona o bankách, ani z vyhlášky č. 163/2014 

Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými 

papíry zcela zřejmé, jak by tento systém ve výsledku fungoval či fungovat měl. To však 

nepovažuji jen za problém ve vztahu k bankám, nýbrž za obecný, systémový problém. 

Osobně zastávám poněkud radikální názor, že monistický systém není v současné době 

právními předpisy vhodně upraven. Za jediné správné řešení bych proto považoval, aby 

statutární ředitel již nebyl orgánem společnosti, a slovo  monistický by tak opravdu 

dostalo skutečný význam. V akciové společnosti s monistickou strukturou by tak vedle 

valné hromady měl zůstat jediný orgán, a to správní rada. Pozici obdobnou statutárnímu 

řediteli by zastávali členové vrcholného managementu (tzv. CEO, CFO, CLO atd.),  

kteří by zastupovali společnost a byli by oprávněni k běžným záležitostem obchodního 

vedení a přijímání operativních rozhodnutí. Správní rada by přitom mohla, ale 

nemusela, na tyto osoby delegovat i obchodní vedení společnosti či jeho určitou část. 

Za problematickou rovněž považuji úpravu finanční asistence. Ačkoli zákon 

o obchodních korporacích obecně počítá s tím, že finanční asistence může být 

poskytnuta i bankou, z vyhlášky č. 163/ 2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních 

a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry se může podávat něco jiného. 

V odborné veřejnosti se dokonce vyskytují názory, že předmětná vyhláška je 

protiústavní, neboť vybočuje z mezí zákona. Osobně se domnívám, že finanční asistenci 

mohou poskytovat i banky, neboť to nevylučuje ani legislativa Evropské unie 

a v důsledku ani zmiňovaná vyhláška. Za vhodné bych tak považoval jasně a konkrétně 

vymezit v zákoně o bankách pravidla finanční asistence, tj. zejména za jakých 

podmínek a v jaké míře je možno finanční asistenci poskytnout.  
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Jak jsem již uvedl v úvodu, cílem mé práce nebyla snaha o komplexní popis 

všech právních povinností, jež se vážou k fungování bank na území České republiky. 

Tato práce má spíše poskytnout alespoň základní komparační pohled na vztah mezi 

právní úpravou banky jako akciové společnosti a právní úpravou, standardní akciové 

společnosti, která se nepohybuje ve zvláštním právním režimu.  
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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.  



 

114 

 

Poslední kapitola se velice stručně věnuje problematice podnikání zahraničních 

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

bankovní licence.  
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Cizojazyčné resumé  

The purpose of the submitted diploma thesis is to describe, analyse and primarily 

compare the legal status of commercial banks as a specific type of joint stock company 

under the Act No. 21/1992 Coll., the Banking Act, as amended, and the legal status of 

regular join stock companies under the Act No. 90/2012 Coll., on Business Companies 

and Cooperatives (the Corporations Act) which are not supervised by the Czech 

National Bank.  

The diploma thesis is divided into eight chapters where each of them is dealing 

with a different aspect of bank‘s business activities.  

The first chapter is dedicated to a brief analysis of the term bank.  

The second chapter is more extensive because it provides fundamental legal 

characteristic of incorporation and commencement of the legal existence of both a bank 

and regular joint stock company. In this chapter, I also compare bank’s Articles of 

Association to regular joint stock company’s Articles of Association. Attention is also 

given to the concept of banking license. 

Third chapter may be considered as the key part of this diploma thesis because it 

contains analysis of the bank’s organisation including a description of its specifics. The 

third chapter namely analyses the status and authority of the General Meeting of a bank 

and the concept of shares representing interest in a bank. In the main part of this 

chapter, I compare and analyse the functioning of the monistic and dualistic internal 

structure of a bank and regular joint stock company.  

The fourth chapter consists of five parts. Part One is focused on fundamental 

analysis of the capital adequacy rules. Part Two is focused on the rules of involvement. 

In the remaining parts of this chapter, I analyse the issues related to the concepts of the 

qualified holding in a bank, Chinese walls in banking sector and financial assistance.  

In the fifth chapter, I explain the concept of the imposition of conservatorship. In 

the next chapter, I focus on the reasons for revocation and cessation of a banking 

licence. 

In the seventh chapter, I analyse the dissolution and the cessation of the legal 

existence of banks focusing on specific issues arising during the liquidation of a bank. I 



 

116 

 

also focus on the special legal regulation of bankruptcy of credit institutions and the 

deposit-claims insurance scheme. 

In the last chapter, I briefly deal with the conditions for carrying on business 

activities by the branches of foreign banks in the Czech Republic. This chapter mainly 

concerns the issues related to the European single licence. 
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