Tato diplomová práce pojednává o aktuální právní úpravě bankovní regulace v ČR. Analyzuje jak
českou, tak relevantní evropskou úpravu, která má v této oblasti stále větší význam. Upozorněno je také
na nejzásadnější změny, které se v posledních letech odehrály v důsledku implementace standardů Basel
III. Na problematiku je nahlíženo interdisciplinárně a vedle analýzy platné právní úpravy jsou
hodnoceny také její ekonomické dopady na český bankovní sektor.
Vzhledem k šíři problematiky bankovní regulace je práce zaměřena pouze na některé dílčí oblasti, které
autor považoval za nejvýznamnější. V první úvodní kapitole je pojednáno o teoretických východiscích
bankovnictví a regulace a je důkladně definován pojem „banka“, a to jak z právního, tak z
ekonomického hlediska. Druhá kapitola se zabývá institutem bankovní licence, který má zásadní
význam v oblasti regulace vstupu na bankovní trh. Jsou analyzovány podmínky udělení licence, dále
problematika jednotné licence v rámci EU a také zánik licence. Třetí kapitola se zabývá širokou a velmi
významnou oblastí bankovních rizik. Je diskutována podstata jednotlivých rizik, dále metody jejich
měření a řízení a také kapitálové požadavky. Důraz je kladen zejména na riziko úvěrové, riziko tržní a
riziko operační, tedy rizika, která jsou z pohledu kapitálových požadavků relevantní. Opomenuto však
není ani riziko likvidity, které je také velmi významné a jeho regulace prodělala zásadní změny.
Poslední čtvrtá kapitola se zabývá některými instituty záchranné finanční sítě, konkrétně mechanismem
pro řešení krizí a systémem povinného pojištění vkladů, tedy rovněž oblastmi, jejichž úprava byla v
poslední době přepracována.
Autor dochází k závěru, že bankovní regulace v ČR se dá označit za kvalitní a přispívá ke stabilitě
českého bankovního sektoru. Jeho stabilita je mimo jiné také důsledkem poměrně specifického a
konzervativního obchodního modelu českých bank. Ty se bez větších obtíží adaptovaly na většinu změn
vycházejících s Basel III a nebyl identifikován ani negativní dopad na jejich úvěrovou aktivitu. Autor
však upozorňuje na rostoucí přebujelost regulace a také na dlouhodobě klesající rentabilitu českého
bankovního sektoru. Vzhledem k obchodnímu modelu českých bank vidí dále potenciální riziko v
nových ukazatelích NSFR a MREL.
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