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1. ÚVOD 

 

Motto: 

„Jestliže dlužíte bance tisíc liber, je to váš problém, jestliže ale dlužíte bance milion 

liber, je už to problém banky.“ 

John Maynard Keynes 

 

Téma diplomové práce se zabývá bankovní regulací a dohledem primárně z pohledu 

rizikovosti aktiv a minimálních kapitálových poţadavků u bank. Předkládané téma je 

bezesporu vysoce aktuální. Finanční krize a následná krize hospodářská razantně změnila 

pohled na bankovní činnost, která se dostala do popředí světového zájmu s následným 

rozhodnutím vyšší regulace. Harmonizace a současný vývoj bankovního dohledu představují 

důleţitý prostředek ke stabilizaci bankovního sektoru jak v České republice, tak i ve světě.  

Pouze zdravý a bezproblémově fungující bankovní systém je zárukou trvale udrţitelného 

ekonomického růstu, a proto patří bankovnictví mezi nejregulovanější odvětví ekonomiky. 

Dohled a regulace bank přispívá k udrţení bezpečnosti, důvěryhodnosti a efektivnosti 

bankovního systému. Kolaps bankovního sektoru způsobuje značné škody nejen klientům 

a akcionářům bank, ale i ostatním daňovým poplatníkům. 

 Cílem práce je vymezení a porozumění systému bankovní regulace a dohledu. Dílčími 

cíli jsou charakteristiky jednotlivých součástí bankovního sektoru, regulace a dohled bank 

s jejich vzájemnými interakcemi. Dalším cílem diplomové práce je analýza důleţitosti 

kapitálových poţadavků jako součást bankovnictví, objasnit historický vývoj a potřebu 

kapitálu v bankách a v úvahách de lege ferenda nastínit i ţádoucí budoucí stav. V poslední 

řadě charakterizovat postupnou implementaci světových doporučení do Evropské legislativy 

a následně i českého právního řádu.     

Z hlediska pouţitých metod zpracování dominuje metoda systémová v kombinaci metody 

analytické a syntetické. V diplomové práci byla pouţita i metoda historická a komparativní 

k lepšímu pochopení vývoje kapitálové přiměřenosti s reflektováním trendů v bankovnictví. 

Práce je vedena interdisciplinárním přístupem, kdy se vyváţeně prolínají vědy právní 
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a ekonomické. V práci se také vyskytuje mnoţství vzorců a tabulek, které byly zpracovány 

matematicko-statistickými metodami.       

V úvodní první části diplomové práce je charakterizován bankovní systém České 

republiky s právní i ekonomickou definicí pojmu banka. Dále je zde znázorněn podíl 

bankovnictví na finančním trhu a struktura bankovního trhu ze zeměpisného hlediska. Na 

konci první kapitoly je objasněn pojem centrálního bankovnictví a situace v České republice. 

Česká národní banka jako nepostradatelná součást bankovnictví je podrobena analýzám 

organizační struktury, jednotlivých zásad centrálních bank a také funkcí banky bank.   

V následující kapitole je hlavní pozornost věnována regulaci a dohledu nad bankami. Jsou 

zde uvedeny důvody pro její zavedení, cíle a způsoby bankovního dohledu. Zmíněna je 

i regulace na nepovinné bázi, u které si banky samostatně vytvářejí kodexy a zásady svého 

jednání. Evropské a české subjekty dohledu hrají nezbytnou roli regulátorů v bankovním 

sektoru a v této kapitole jsou charakterizovány jejich vzájemné provázanosti a interakce. 

Významnou roli v bankovní regulaci a dohledu zastává Basilejský výbor, který uţ dlouhou 

dobu vypracovává dohody o kapitálové přiměřenosti nebo základní principy efektivního 

bankovního dohledu. Jsou zde uvedeny podmínky, které banky musí splnit k získání bankovní 

licence, společně se základními povinnostmi bank, systémem pojištění vkladů a činností 

České národní banky jako věřitele poslední instance.  

Práce Basilejského výboru pro bankovní dohled tvoří důleţitou součást diplomové práce. 

Dohoda o kapitálové přiměřenosti známá jako Basel I z roku 1988 a následně nová Dohoda 

o kapitálové přiměřenosti Basel II z roku 2004 jsou stěţejními dokumenty v oblasti kapitálové 

přiměřenosti. Ve čtvrté kapitole je nastíněna implementace doporučení Výboru do unijního 

práva ve formě směrnic a do české legislativy v rámci novel příslušných zákonů a nové 

vyhlášky České národní banky. V kapitole jsou také uvedeny minimální kapitálové 

poţadavky pro jednotlivá bankovní rizika a metody jejich výpočtu. 

Na závěr diplomové práce je nastíněn budoucí vývoj bankovní regulace a dohledu. 

V kapitole je analyzována nová dohoda Basilejského výboru o kapitálové přiměřenosti Basel 

III, která je přímou reakcí na globální finanční krizi a měla by nastolit rovnováhu 

v bankovním sektoru. Basel III zavádí nové standardy v oblasti úvěrové angaţovanosti, 

pravidel likvidity a pákový poměr.  Dále v současné době vznikající evropské tendence 

regulace a dohledu nad bankovním trhem ve formě bankovní unie nebo nové daně 

z finančních transakcí.  
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2. BANKOVNÍ SYSTÉM 

Většina subjektů v ekonomice je velmi často vystavována situaci, kdy má buď přebytek 

finančních prostředků, nebo jejich nedostatek. Systém finančních trhů pak umoţňuje 

přemisťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním.
1
 Významnou součást 

pak tvoří bankovní systém, který v dnešní době patří mezi nejklíčovější sektory ekonomiky 

a reflektuje její zdravost. Akcelerující ekonomický rozvoj se přenáší na jednotlivé banky, 

které se někdy přizpůsobí novým podmínkám samostatně, ale občas bohuţel musí proběhnout 

bankovní krize, které mají neblahý dopad na kaţdodenní ţivot lidí. Bez dobrého bankovního 

systému nemůţe fungovat ani systém peněţní. V České Republice existuje dvoustupňová 

bankovní struktura tvořena obchodními bankami a centrální bankou, která je od obchodního 

bankovnictví jasně oddělena a má jiné úlohy. 

 Vysoký podíl dceřiných bank zahraničních bank na domácím trhu značí vysokou 

otevřenost bankovního systému ČR. Ten je také charakteristický univerzálním typem 

bankovnictví, kdy nejsou odděleny obchodní a investiční banky. Ve Spojených státech 

Amerických a Japonsku jsou investiční banky striktně separovány od bank obchodních, 

nemohou přijímat vklady od veřejnosti a zaměřují se pouze na investiční činnost na 

kapitálových trzích.
2
 

 

2.1 Pojem banky 

 

Samotnou banku lze definovat dvěma způsoby. Ekonomické pojetí bere v potaz její hlavní 

činnost a její účel – banka
3
 je tedy institucí, která zprostředkovává finanční prostředky mezi 

jednotlivými subjekty. Ekonomické vymezení ale není dostačující, poněvadţ takových 

institucí můţe být mnoho, avšak ne všechny jsou bankami. Přesnou definici určuje zákon 

č. 21/1992 Sb., o bankách, který vychází z příslušných směrnic Evropské Unie. 

Nejdůleţitějšími směrnicemi jsou směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES 

o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu a směrnice Evropského parlamentu 

                                                
1 REVENDA, Zbyněk. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 2005. 
2
 JUROŠKOVÁ, Lenka. Bankovní regulace a dohled. 2012. 

3
 Pojmem banka chápeme všechny banky kromě centrální. 
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a Rady 2006/49/ES o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí 

upravují činnost úvěrových institucí. 

Podle § 1 odstavce 1 zákona o bankách se bankami „pro účely tohoto zákona rozumějí 

akciové společnosti se sídlem v České republice, které (a) přijímají vklady od veřejnosti, (b) 

poskytují úvěry a které k výkonu činnosti podle písmem (a) a (b) mají bankovní licenci“.
4
  

 Tato definice pojmu banky je formální a určuje, jaké podmínky musí banky splňovat 

ke své činnosti. Musí být zaloţeny jako akciové společnosti se sídlem v České republice, nebo 

je zde druhá moţnost a to forma evropské společnosti (Societas Europaea) dle nařízení 

Evropské komise č. 2157/2001, o statutu evropské společnosti (SE). K evropské společnosti 

se nahlíţí stejně jako by byla akciovou společností zaloţenou v daném státě. Jiná forma neţ 

akciová nebo evropská společnost pro banku není dovolena.
5
 

Banky ke svému výkonu potřebují bankovní licenci udělenou Českou národní bankou. 

Přidělení licence zavazuje ke splnění mnoha přísných kritérií stanovených ČNB. Samotná 

bankovní licence umoţňuje bankám přijímat vklady a poskytovat úvěry subjektům a nést 

jméno banka. Banky také mohou provádět bankovní operace a poskytovat bankovní sluţby 

uvedené v bankovní licenci. 

 

2.2 Činnost banky 

 

2.2.1 Základní služby 

 

Banky mají spoustu nezaměnitelných funkcí a poskytují mnoho sluţeb. Mezi 

nejdůleţitější činnost všech bank patří finanční zprostředkování. Banky přijímají vklady od 

veřejnosti a poskytují je ostatním subjektům ve formě úvěru. Takto financují značnou část 

ekonomiky a přemisťují peníze od subjektů s přebytky k těm, kteří je potřebují a vyuţijí je 

efektivněji.  

Vklad je dle zákona o bankách chápán jako „svěřené peněžní prostředky, které představují 

závazek vůči vkladateli na jejich výplatu“.  Vklad představuje důleţitý zdroj k provádění 

úvěrových obchodů. V České republice mimo jiné banky čerpají peněţní prostředky 

                                                
4
 Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 

5
 PIHERA, Vlastimil. Zákon o bankách: komentář. 2011. 
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z poplatků za vedení účtů a platební styk. Vkladem se rozumí jak peněţní prostředky 

ve fyzické podobě, tak i zůstatky na bankovních účtech v českých korunách i zahraniční 

měně, dále mohou mít podobu cenných papírů (vkladní kníţky, vkladní listy, dluhopisy).  

Úvěrem se podle § 1 odstavce 2 písm. b) zákona o bankách rozumí „v jakékoli formě 

dočasně poskytnuté peněžní prostředky“. Úvěry se nemusí vyplácet všem subjektům, banka 

můţe úvěry poskytovat v omezené míře pouze určité skupině osob. Úvěry se dělí do několika 

kategorií podle délky splatnosti, druhu (například komerční, spotřebitelské nebo závazkové 

úvěry), apod. Jedinou povinnou činností banky je přijímat vklady od všech osob. 

 

2.2.2 Doplňkové služby 

 

Banka ovšem neposkytuje pouze tyto dvě základní sluţby. Věnuje se mnoha dalším 

aktivitám, na některé banky potřebují další povolení podle zvláštního právního předpisu 

a k některým stačí jen získaná bankovní licence. Tyto další sluţby uţ jsou níţe sepsány 

se stručným popisem. 

Další sluţby poskytované bankou dle § 1 odst. 3: 

 Investování do cenných papírů na vlastní účet – jedná se o investování do CP 

s dlouhodobým záměrem je drţet. Nadměrné investování do rizikových akcií můţe 

ohrozit likviditu banky. 

 Finanční pronájem (finanční leasing) – podstatou finančního pronájmu je svěření určitého 

předmětu do rukou nájemce, který je zavázán platit nájemné a nese rizika i uţitky z najaté 

věci. Leasingová smlouva se uzavírá na dobu určitou nebo neurčitou.  

 Platební styk a zúčtování – veškeré provádění platebních transakcí, také bezhotovostní 

směna peněţních prostředků do zahraniční měny. 

 Vydávání a správa platebních prostředků – zde nepochybně patří platební karty, platební 

platformy, které umoţňují platební styk, cestovní šeky a další. 

 Poskytování záruk – bankovní zárukou se banka zaručí za určitý subjekt, ţe dostojí svých 

závazků. Lze zde zařadit i převzetí dluhu.  
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 Otevírání akreditivů – akreditiv lze chápat jako další formu záruky, pouţívá se převáţně 

u mezinárodních transakcí. Nejznámější je dokumentární akreditiv (Letter of Credit; L/C), 

který znamená příkaz bance, aby po předloţení určitých dokladů (např. výpisu z katastru 

nemovitostí) vyplatila určené osobě nebo na určitý účet ve lhůtě splatnosti příkazu 

stanovenou peněţní částku nebo akceptovala směnku.
6
 

 Obstarávání inkasa – představuje přijetí peněţních prostředků od třetí osoby pro klienta.  

 Poskytování investičních sluţeb – investiční sluţby jsou upraveny zákonem o podnikání 

na kapitálovém trhu. Je-li bance v licenci uděleno povolení k poskytování investičních 

sluţeb, podléhá také zákonu o podnikání na kapitálovém trhu. Mezi tyto sluţby patří 

například poradenství ohledně struktury firemního kapitálu nebo úschova a správa 

investičních nástrojů. 

 Finanční makléřství – finanční makléřství charakterizuje úřední sdělení ČNB, které uvádí 

„pod pojmem finančního zprostředkování lze podřadit i zprostředkování jiné činnosti 

finanční povahy za předpokladu, že tato zprostředkovatelská činnost zajišťovaná bankou 

je prováděna jménem a na účet právnické osoby, která je oprávněna příslušnou finanční 

činnost vykonávat podle zvláštních předpisů jako zprostředkovatelskou činnost. Jde 

zejména o zprostředkování produktů stavebního spoření, popřípadě finančních produktů 

nabízených jinou bankou, penzijního připojištění, činnost pojišťovacího zprostředkovatele 

a činnost investičního zprostředkovatele“.
7
 

 Výkon funkce depozitáře – činnost depozitáře zahrnuje evidenci majetku fondu 

kolektivního investování a jeho kontrolu.  Patří zde také úschova investičních nástrojů 

fondu a provádění akcí s investičními nástroji. 

 Směnárenská činnost – je poskytování sluţeb třetím osobám, jejichţ předmětem je nákup 

nebo prodej bankovek, mincí nebo šeků v cizí nebo české měně za bankovky, mince nebo 

šeky v jiné měně.
8
 

 Poskytování bankovních informací – jedná se o poskytování úvěrových hodnocení osob 

(credit reference services). 

                                                
6
 BUSINESS CENTER. Dokumentární akreditiv [online]. [cit. 2013-02-01]. Dostupné z: 

http://business.center.cz/business/pojmy/p885-dokumentarni-akreditiv.aspx 
7
 Úřední sdělení ČNB ze dne 29. Října 2004 k ustanovení § 1 odst. 3 písm. i) a odst. 4 zákona č. 

21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 
8
 Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů 
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 Obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem – 

většina těchto sluţeb uţ spadá do jiných kategorií, a proto tato kategorie dnes nemá velký 

význam. 

 Pronájem bezpečnostních schránek – pronajímání trezorů, sejfů s tím, ţe banka můţe 

vymezit věci, které do schránky přijme a také za ně nepřebírá ţádnou odpovědnost. 

 Přímo související činnosti – činnosti, které mají co dočinění s předchozími sluţbami.
9
 

 

2.3 Bankovní systém v České republice 

 

Bankovní systém v České republice je tvořen centrální bankou a ostatními obchodními 

bankami. Česká bankovní soustava je jako u ostatních členských zemí determinována 

směrnicemi Evropské Unie. Je postavena na principu dvojstupňového bankovnictví, kdy 

centrální banka zabezpečuje měnovou stabilitu a ostatní makroekonomické funkce a komerční 

banky se starají o funkce mikroekonomické a jsou ve svém jednání zcela nezávislé. 

Dvoustupňový systém bankovnictví je typický pro vyšší počet obchodních a specializovaných 

bank. 

Bankovní systém v ČR je především typu univerzálního s určitým počtem 

specializovaných bank. Jak znázorňuje obrázek 2.1 banky a pobočky zahraničních bank tvoří 

více neţ 75 procent struktury finančního trhu ČR. Pojišťovny drţí 7,5 procenta z celku 

a zbývající aktéři finančního trhu zabírají marginální podíly. Mezi univerzálními bankami 

v České republice vévodí tři velké banky: Česká spořitelna, a. s., Československá obchodní 

banka, a. s., a Komerční banka, a. s. 

 Zatímco univerzální banky jsou často těmi největšími hráči na bankovním trhu 

a ovládají široké portfolio sluţeb, specializované banky se vyvíjely dlouhodobě 

se specifickou poptávkou veřejnosti po bankovních sluţbách. Zaměřují se proto na určitý 

segment trhu a mnohdy poskytují kvalitnější sluţby neţ banky univerzální. Specializované 

banky také dosahují úspor ze sortimentu a při úzké specializaci se mohou stát vysoce 

konkurenceschopné. Na druhou stranu specializace vytváří náročnější prostředí pro regulaci 

a dohled bank. 

                                                
9
 PIHERA, Vlastimil. Zákon o bankách: komentář. 2011. 
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Obr 2.1 Struktura finančního sektoru v České republice 

Zdroj: Česká bankovní asociace
10

 

 

 Mezi specializované banky v České republice patří stavební spořitelny, které pro svou 

činnost musejí získat bankovní licenci. Jsou nuceny splnit zvláštní podmínky k poskytování 

stavebních úvěrů a stavebního spoření se státní podporou. Podobným typem jsou hypoteční 

banky, které poskytují úvěry zajištěné nemovitostmi. Dalšími dvěma specializovanými 

bankami jsou Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., která podporuje malé a střední 

podniky zárukami při poskytování úvěru u velkých bank, dále zprostředkovává státní dotace 

a podpory malým a středním podnikům, a Česká exportní banka, a.s., která byla nepřímo 

zaloţena státem pro podporu vývozu a svými speciálními úvěry dává podnikům šanci prosadit 

se na zahraničních trzích.
11

 

 Stále většího významu se dostává pobočkám zahraničních bank v českém bankovním 

systému. Podle obrázku 2.2 zaujímají přibliţně 12 procent z celkového trhu a jejich podíl stále 

roste. Děje se tak díky principu jednotné bankovní licence stanovené právem Evropské unie. 

„Banky se sídlem v členských státech mohou vykonávat na území České republiky 

prostřednictvím svých poboček činnosti podle tohoto zákona bez licence, pokud oprávnění 

                                                
10

 ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE. Bankovní sektor v období 2008 - 2009 [online]. 5. 5. 2011 [cit. 
2013-01-21]. Dostupné z: https://www.czech-ba.cz/bankovni-sektor/bankovni-sektor-zakladni-
informace/26114-3  
11

 ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA. O nás [online].2006 [cit. 2013-01-24]. Dostupné z: 
http://www.ceb.cz/content/view/92/35/  



BANKOVNÍ SYSTÉM  11 

 

 

 

k jejich výkonu jim bylo uděleno v zemi jejich sídla a pokud zahraniční banka dodržela postup 

stanovený právem Evropské unie“.
12

  

 

 Obr. 2.2 Struktura bank v České republice 

Zdroj: Česká národní banka
13

 

 

To znamená, ţe bankám stačí získat povolení k bankovní činnosti od domácí instituce 

a pak díky svobodnému usazovaní a svobodnému pohybu sluţeb poskytovat sluţby kdekoliv 

v Evropské unii. Dohled nad bankou s jednotnou bankovní licencí podléhá orgánu dohledu 

domovského státu, nicméně dle zákona o bankách dohlíţí také orgán dohledu hostitelského 

státu, a to pouze v rozsahu daných pravidel likvidity a měnové politiky. Tento orgán má také 

právo na informační a oznamovací povinnosti od domácího orgánu dohledu. Dohled se mezi 

jednotlivými orgány provádí nezávisle na sobě. 

 

2.4 Centrální banka v České republice 

 

Česká národní banka vznikla 1. ledna 1993 rozpadem Státní banky československé po 

zániku československé federace a od té doby plní roli centrální banky v České republice.  

Právním dokumentem o rozdělení majetku na Českou národní banku a Národní banku 

                                                
12

 Viz. Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů 
13

 SINGER, Miroslav. Kam směřuje bankovní regulace: názor ČNB. Praha. 9. Listopadu 2012. ČNB. 
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Slovenska byl zákon o vzájemném rozdělení majetku České a Slovenské republiky. Zákon 

ustanovil dva základní principy pro rozdělení majetku. Princip území, kdy majetek leţící 

na území jednoho státu přechází do jeho vlastnictví a princip stanovený podle poměru počtu 

obyvatel, 2:1.
14

  

Centrální bankovnictví České republiky je charakteristické vysokým stupněm 

samostatnosti v měnové politice a ústředním cílem centrální banky, tj. cenová stabilita. Česká 

národní banka má dominantní podíl na bankovním dohledu. Mimo jiné je ze sta procent 

vlastněna státem a její ziskovost nehraje velkou roli. 

Česká národní banka je zřízena Ústavou České republiky a jsou ji svěřeny kompetence 

zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance (dále jen zákon o ČNB) a některými dalšími 

právními předpisy. ČNB je ústřední bankou České republiky a vykonává dohled nad 

finančním trhem. Má postavení právnické osoby se sídlem v Praze a do její činnosti lze 

zasahovat pouze na základě zákona. Dle § 1a) zákona o ČNB je součástí Evropského systému 

centrálních bank podle Smlouvy o fungování Evropské unie a podle Protokolu o statutu 

Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky a podílí se na plnění cílů 

a úkolů Evropského systému centrálních bank.  

 

2.4.1 Organizační struktura České národní banky 

 

Česká národní banka má své zákonem stanovené ústředí v Praze. Kromě ústředí je 

organizační struktura tvořena sedmi pobočkami v Praze, Plzni, Hradci Králové, Brně, 

Ostravě, Českých Budějovicích a Ústí nad Labem a účelově organizačními jednotkami.  

Ústředí ČNB je řízeno guvernérem a je rozděleno do 12 samostatných úseků. Základním 

článkem odborného řízení v ústředí ČNB jsou odbory zajišťující jednotlivé ucelené oblasti 

činnosti banky. Odbory jsou řízeny řediteli nebo vrchními řediteli. Pobočky České národní 

banky zodpovídají za dohled a devizovou kontrolu. Odpovídají za správu zásob peněz, 

provádění platebního styku, vedení účtů státního rozpočtu a svých ostatních klientů. Pobočky 

ČNB jsou také kontaktními místy pro orgány státní správy a samosprávy a také pro fyzické a 

právnické osoby.
15

 

                                                
14 JÍLEK, Josef. Finanční trhy. 1997. 
15

 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Pobočky [online]. ČNB 2003 - 2013. [cit. 2013-02-02]. Dostupné z: 
http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/organizacni_struktura/pobocky/ 
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Vrcholným orgánem České národní banky je bankovní rada. Ta je tvořena guvernérem, 

dvěma viceguvernéry a dalšími čtyřmi členy bankovní rady. Členy bankovní rady s funkčním 

obdobím šesti let jmenuje a odvolává prezident republiky. Působnost bankovní rady je dána 

zákonem o ČNB a mezi hlavní činnosti patří určování měnové politiky a nástroje pro její 

uskutečňování, rozhoduje o zásadních měnově politických opatřeních České národní banky, 

schvaluje rozpočet České národní banky, stanoví zásady činnosti a obchodů České národní 

banky, určuje druhy fondů České národní banky a jejich výši a pouţití, stanoví její 

organizační uspořádání a působnost organizačních jednotek, tak jako pracovněprávní vztahy 

vůči zaměstnancům České národní banky, včetně spravedlivého systému odměňování.  

Bankovní rada je usnášeníschopná pokud je přítomný guvernér, nebo jím pověřený 

předsedající viceguvernér a alespoň další tři členové bankovní rady. Rozhodnutí rady jsou 

přijímána prostou většinou hlasů, v případě rovnosti má rozhodující slovo předseda rady. 
16

  

 

2.4.2 Zásady České národní banky 

 

Vzhledem k historickému vývoji centrálního bankovnictví a změnám jejich klíčových 

funkcí byly vytvořeny základní zásady, podle nichţ by se kaţdá centrální banka měla řídit. 

Tyto principy byly zaloţeny guvernérem Bank of England v první polovině 20. století. 

Zásady odráţí principy a ideje o správné činnosti centrálních bank. Jedná se o následující 

zásady:
17

  

 Měla by být bankou bank a nekonkurovat obchodním bankám ani úročit jejich vklady. 

 Měla by sledovat primární cíl její činnosti, tj. cenová stabilita. 

 Měla by podporovat trţní ekonomiku a také hospodářské politiky Evropské unie. 

 Měla by být nezávislou institucí, ale zároveň spolupracovat s vládou. 

 Měla by podporovat efektivnost, inovativnost a důvěryhodnost finančních trhů. 

 Měla by dodrţet závaznost k systému Evropské ústřední banky a jejím právním aktům. 

 Měla by dodrţet zásady mlčenlivosti, bankovního tajemství a informací.  

 

Zásady reflektují obecné principy činnosti centrálních bank, tak jako postavení České 

republiky v Evropské unii a uzavřené mezinárodní smlouvy. Bohuţel, doposud nejsou 

implementovány do zákona o České národní bance. 

                                                
16

 MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ a Michal RADVAN. Finanční právo a finanční správa. 2004. 
17

 REVENDA, Zbyněk. Centrální bankovnictví. 2001. 
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2.4.3 Funkce České národní banky 
 
 

Většina centrálních bank ve světě má stejné nebo podobné úkoly při své činnosti, které 

se mohou rozdělit na makroekonomické a mikroekonomické. Funkce centrálních bank jsou 

vzájemně provázány a je třeba reagovat na ekonomický vývoj v dané zemi. Hlavní cíl je 

právně kodifikován v ustanoveních článku 98 Ústavy ČR a zákona č. 6/1993 Sb., o České 

národní bance, který ji ukládá povinnost pečovat o cenovou stabilitu. Dosaţení a udrţení 

přijatelné úrovně inflace přispívá k vytvoření vhodného prostředí pro ekonomický růst. 

 

Funkce emisní 

Centrální banky jsou na svém území emisním monopolem a jsou zákonem zavázány 

spravovat mnoţství hotovostních peněz v oběhu. Emisní monopol je základní definiční znak 

centrálních bank. Centrální banka emituje hotovostní peníze (bankovky a mince), 

bezhotovostní peníze (peníze na bankovních účtech), také musí dbát o jejich kvalitu a výměnu 

špatných bankovek či mincí. Spravuje zásoby oběţiva, chrání jej před paděláním a ničením. 

V dnešní době je tato funkce jiţ na ústupu, především díky růstu bezhotovostních peněz 

vydávaných obchodními bankami.
18

   

 

Funkce měnová 

Měnová neboli monetární politika patří mezi nejdůleţitější funkce centrální banky a úzce 

souvisí s její emisní činností. Hlavním cílem je zabezpečit v ekonomice takové mnoţství 

peněz, které bude zajišťovat stabilitu měny, tj. bránit jak vzniku přebytečných peněz (inflační 

tlaky), tak vzniku nedostatku peněz (deflační tlaky).
19

 Mezi další cíle patří vyrovnaná platební 

bilance, dosaţení ekonomického růstu a udrţení únosné míry nezaměstnanosti. Česká národní 

banka má mnoho nástrojů, kterými můţe dosáhnout svých cílů. Jedná se o přímé nástroje 

(pravidla likvidity, úvěrové stropy, povinné vklady, úrokové limity) nebo nepřímé nástroje 

(povinné minimální rezervy, operace na volném trhu, intervence s kurzem měny).
20

 

 

                                                
18

 REVENDA, Zbyněk. Centrální bankovnictví. 2001. 
19

 PAVLÁT, Vladislav. Centrální bankovnictví. 2004. 
20

 FINANCE. Monetární politika [online]. [cit. 2013-01-03]. Dostupné z: 
http://www.finance.cz/zpravy/finance/183999-monetarni-politika-nastroj-centralni-banky/  
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Funkce devizová 

Hlavní činností centrální banky v devizové oblasti je operace se zlatem a devizovými 

rezervami tak, aby nedocházelo k ohroţení devizové likvidity a nevhodnému měnovému 

kurzu. S devizovými rezervami se obchoduje na devizovém trhu. Mimo to má Česká národní 

banka za úkol provádět devizovou regulaci a sledovat a reagovat na vývoj platební bilance. 

 

Funkce regulace a dohledu 

Hlavní úkol bankovního dohledu spočívá v zajištění bankovní likvidity a v omezování 

činností bank spojených s ohledem na ochranu vkladatelů a zajištění důvěry veřejnosti 

v bankovní systém.
21

 Česká národní banka stanovuje a následně kontroluje pravidla, která 

banky musí splnit a dodrţovat. Nedodrţování je sankciováno a hrubé porušení můţe 

znamenat případné odebrání bankovní licence. 

 

Funkce banky bank 

Centrální banka vede účty jiných bank, přijímá od nich vklady a poskytuje jim úvěry. 

Centrální banka také zajišťuje mezibankovní platební styk, známý také jako clearingové 

operace, kdy si deficitní banky musejí půjčit na mezibankovním trhu, aby smazaly své manko. 

Centrální banka půjčuje ostatním bankám, které mají potíţe s dočasnou likviditou. Je proto 

označována jako „věřitel poslední instance“ a udrţuje tak důvěryhodnost bankovního 

systému.  

  

Funkce banky státu 

Do funkcí centrální banky jako banky státu můţeme zařadit zejména vedení účtu pro 

vládu a další centrální orgány v souvislosti s plněním státního rozpočtu, financování schodků 

státního rozpočtu, emise státních dluhopisů, správu státního dluhu (placení úroků). Česká 

národní banka informuje ministerstvo financí o stavech jednotlivých účtů a provádí některé 

další činnosti na základě ţádosti ministerstva financí. Vztah mezi státem a Českou národní 

bankou je upraven zákonnými předpisy. 

 

                                                
21 JÍLEK, Josef. Finanční trhy. 1997. 
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Funkce reprezentanta státu v měnové oblasti 

Centrální banka, nebo spíše její reprezentant, zastupuje stát (vládu) v měnové politice 

v různých institucích. Nejvýznamnější je Evropská centrální banka, kde guvernér České 

národní banky vystupuje jako člen při jednáních Generální rady. Mezi další instituce, kde je 

stát reprezentován Českou národní bankou patří Mezinárodní měnový fond, Světová banka, 

Banka pro mezinárodní platby a jiné. 

Dalším úkolem je pravidelné informování veřejnosti o vývoji měnové politiky v zemi. 

ČNB by také měla vyhledávat problémy měnového vývoje, nalézat jejich řešení a vysvětlovat 

a obhajovat správnost takovýchto řešení. 
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3. REGULACE A DOHLED NAD 

BANKOVNÍM SEKTOREM 

Regulace bankovního systému a jeho následný dohled patří mezi často diskutované 

témata. Zastánci deregulace bankovnictví se opírají o ekonomickou školu F. A Hayeka, který 

regulaci odmítal. Regulace je podle nich škodlivá a deformuje trh. Při existenci liberálního 

bankovnictví by se banky chovaly racionálně uţ z toho důvodu, ţe jejich ţivot je závislý 

na důvěře vkladatelů. Mimo deformaci přirozeného trţního prostředí je třeba zmínit i vyšší 

stupeň nejistoty v bankovním prostředí při častých změnách regulace, vysoké náklady na 

regulaci a dohled bank nejrůznějšími institucemi. Někdy dochází k případům, ţe dohledové 

instituce nedodrţují pravidla dohledu, nehledě na snahu bank o obcházení regulatorních 

pravidel. Světový bankovní systém se pomalu transformuje do oligopolní struktury, kde jsou 

banky motivovány hlavně výší jejich zisku, a proto je bankovní regulace určitě prospěšná 

a spadá mezi nejdůleţitější činnosti dohledových orgánů. 

Bankovnictví náleţí mezi nejregulovanější odvětví ekonomiky. Má to své opodstatněné 

makroekonomické a mikroekonomické důvody jako například provádění monetární politiky, 

anebo udrţení bezpečnosti, důvěryhodnosti a efektivnosti bankovního systému. Regulace 

a dohled nad bankami prochází cyklickým vývojem v závislosti na délce a hloubce finančních 

krizí a délce hospodářského cyklu. Nově navrhovaná kapitálová regulace byla jiţ v minulosti 

implementována, ale později byla v ekonomické konjunktuře zase zrušena.  

 

3.1 Podstata regulace a dohledu bankovního systému 

 

Regulace bankovního systému de facto znamená „stanovení pravidel (zákonů, nařízení, 

opatření, vyhlášek, atd.), které upravují vznik, činnost, působnost a zánik bankovních institucí 

v dané ekonomice.“ Zatímco dohledem rozumíme „kontrolu dodržování těchto pravidel 
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a následné uplatňování sankcí, s cílem upevnit peněžní a tržní disciplínu a zvyšovat kvalitu 

řízení finančních procesů a rizik z nich vyplývajících.“
 22

  

Regulace má za úkol vytvořit podmínky pro efektivní chod bankovního systému 

a následný dohled pouze kontroluje dodrţování pravidel. V posledních letech se přechází 

od zjišťování nedostatků k tak potřebné prevenci. V praxi a v anglicky mluvících zemích 

se lze setkat s termínem supervision, který zahrnuje jak termín regulace, tak i dohled 

dohromady.   

 

3.1.1 Důvody regulace a dohledu bankovního sektoru 

 

Informační asymetrie 

Informační asymetrie vede ke znevýhodňování té strany na trhu, která má informací méně. 

Tato asymetrie vyvolává dva dílčí problémy, které jsou označovány jako morální hazard 

(informovaný subjekt při maximalizaci svého uţitku sniţuje uţitek subjektů 

neinformovaných) a nepříznivý výběr (asymetrie informací vede k vytěsňování kvalitnějšího 

zboţí a sluţeb z trhu na úkor méně kvalitního). Existence informační asymetrie na trzích 

zboţí a sluţeb je tak jedním z hlavních důvodů opodstatněnosti ochrany spotřebitele.
23

 

Vkladatelé netuší, která banka je pro ně ta nejvhodnější, která dostojí svých závazků 

a vrátí jim peníze. Je moţné, ţe nastane situace, kdy banka přijme vklady s vědomím, ţe 

vkladatelům peníze nebude moci vrátit. Vkladatelé mají dosti omezený přístup k informacím 

o bankách a jejích vlastnických strukturách, kvalitě poskytovaných úvěrů nebo dokonce 

utajovaných činnostech bank. 

 

Specifičnost bankovních institucí 

I přesto, ţe jsou banky akciovými společnostmi se stejnou strukturou vlastnictví a hlavním 

cílem podnikání jako ostatní společnosti, mají rozdílný předmět podnikání neţ ostatní 

nebankovní společnosti. Bankovní instituce zabezpečují platební styk v ekonomice. Zajistit 

hladký chod peněţního oběhu je pro ekonomiku vitální. Bez transferů peněz od přebytkových 

                                                
22 NEHYBOVÁ, Marta. Regulace a dohled nad bankami. 1999. 
23 ŠVARC, Zbyněk a Jiří ZEMAN. Informační asymetrie a tržní selhání. 2009. 
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subjektů k deficitním nebude ekonomika růst a celý systém bude trpět a stagnovat. Zajištění 

základních funkcí peněţního zprostředkování utuţuje důvěryhodnost bankovního systému. 

Dalším specifikem je vysoká náchylnost bank na systémové riziko, kdy úpadek jedné 

instituce dokáţe na kolena srazit i mnohem zdravější subjekty ekonomiky. Náchylnost bank 

k tomuto riziku pramení z povahy bankovních sluţeb, které spočívají v přeměně nelikvidního 

majetku (půjček) do likvidních závazků (vkladů).
24

 Banky mohou utrpět při takzvaném runu 

na banky, kdy větší počet vkladatelů poţaduje své vklady zpět a banka přijde o likvidní 

prostředky. Některé z bank jsou povaţovány za příliš velké na to, aby padly a tak jsou 

mnohdy zestátněny a zachráněny i přes jejich nesprávné ekonomické chování. 

 

Lidský faktor 

K vytvoření trţních selhání můţe přispět i lidský faktor a morální hazard. Člověk je od 

přírody tvor chamtivý a své úsilí zaměřuje na pochybné a nesprávné cíle s vidinou většího 

prospěchu. Různé studie prokázaly, ţe mravnost člověka není pozitivně korelována ani s výší 

vzdělání a ani s manaţerskými dovednostmi člověka. Vţdy je nutno počítat s moţností, ţe 

součástí ekonomického uvaţování člověka je i neetická kalkulace, kdy vlastník banky uvaţuje 

jako „potenciální tunelář“, tj. poměřuje proti sobě svůj očekávaný legálně dosaţitelný příjem 

s okamţitě dosaţitelnou hodnotou nelegálně vyvedených aktiv.
25

 

Dalším problémem lidského chování je snaha vyhnout se ztrátám ze svých minulých, 

přítomných nebo budoucích rozhodnutí. Jedná se o socializaci ztrát, kdy negativní dopady 

ekonomického systému nesou všichni občané. Vkladatelé a investoři si dvakrát rozmyslí, 

jestli mají své úspory uloţit do konkrétních projektů, anebo raději vyčkat na změnu politické 

partaje a moţnou změnu nebo zrušení dosavadních zákonů. Dalším lidským faktorem je 

předsudek racionálního chování. Člověk ani zdaleka nedokáţe předvídat budoucí vývoj 

finančních trhů a přemýšlí proto adaptivně. Řada odborníků s propracovanými projekcemi 

se na finančních trzích střetává s iracionálními spekulanty a ţenou cenu vzhůru. Regulace by 

tak měla zabránit podvodnému jednání a extrémním manipulacím na finančních trzích.  

 

                                                
24 JUROŠKOVÁ, Lenka. Bankovní regulace a dohled. 2012. 
25 MENDEL, Martin a Vladimír TOMŠÍK. Regulace bankovního sektoru z pohledu ekonomické teorie. 
Politická ekonomie. 2011. 
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Regulace bank a monetární politika 

Hlavním posláním centrální banky je péče o cenovou stabilitu a k dosaţení tohoto cíle 

pouţívá monetární politiku. Svými zásahy reguluje mnoţství peněz v oběhu a ČNB jako 

jediná instituce emituje hotovostní peníze. Avšak bezhotovostní peníze mohou emitovat jak 

obchodní banky v čele s centrální bankou, tak subjekty bankám podobné. Regulace zasahuje 

pouze určitou část trhu a zbytek emitovaných peněz je mimo kontrolu České národní banky. 

V jistých zemích dnes dochází k postupnému přibliţování pravidel regulace bankovních 

a nebankovních institucí s úmyslem narovnání asymetrie konkurenčního prostředí. Tímto 

krokem se sniţuje podnět k zakládání nebankovních institucí.
26

     

 

3.1.2 Cíle regulace a dohledu bankovního sektoru 

 

Cíle bankovní regulace a dohledu reflektují důvody pro její zavedení. Uvádí se dva hlavní 

makroekonomické cíle, ze kterých se odvozují čtyři obecné cíle regulace a dohledu 

bankovního sektoru. Prvním z nich je makroekonomická rovnováha a stabilita, která je 

zajišťována centrální bankou a její monetární politikou. Druhý významný cíl je bankovní 

regulace a dohled, který zabezpečuje efektivitu, důvěryhodnost a bezpečnost bankovního 

systému. 

 Schéma obecných cílů je vyjádřeno na obrázku 3.1. Prvním a jedním z nejdůleţitějších je 

zajištění bezpečnosti a důvěryhodnosti bankovního systému. Kolaps bankovního sektoru 

způsobuje značné škody nejen klientům a akcionářům, ale i ostatním daňovým poplatníkům. 

Zachraňování příliš velkých bank fiskálními stimuly se negativně odráţí na ekonomice státu. 

Krize některých bank má vliv i na zdravé banky a poškozuje jejich image a důvěryhodnost. 

Postupně se ztrácí důvěra v měnu a klesá i rating země. Druhým klíčovým cílem je udrţení 

efektivnosti bankovního sektoru. Ten má nenahraditelnou úlohu ve zprostředkování 

finančních prostředků. Pokud banky pracují neadekvátně a mají nějaké problémy, pak má 

problém i celá ekonomika, která stagnuje nebo se dokonce můţe propadat. Stanovení pravidel 

regulace nesmí bránit přirozenému vývoji bankovního systému a přitom musí zajistit jeho 

bezpečnost. 

                                                
26 REVENDA, Zbyněk. Centrální bankovnictví. 2001. 
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Obr. 3.1 Schéma cílů bankovní regulace a dohledu 

 Zbývající dva cíle bankovní regulace a dohledu jsou zaměřeny na samotné klienty 

banky a ochranu jejich finančních prostředků. V bezpečném a efektivním bankovním systému 

chtějí vkladatelé uloţit své peníze do nejvhodnější banky. Pro bezrizikové investování je 

potřeba určitých informací o aktuálním stavu banky. Banky nebo pobočky zahraničních bank 

mají povinnost uveřejňovat informace o sobě, struktuře akcionářů, struktuře konsolidačního 

celku, o své činnosti a finanční situaci dle § 11a ZB.
27

 Zahraniční banky podnikající v České 

republice na základě jednotné licence uveřejňují informace podle právních řádů domovské 

země. 

Nejzákladnějším důvodem pro regulaci bankovnictví je ochrana vkladatelů. Tlak na tuto 

regulaci vzrostl, kdyţ veřejnost začala provádět většinu svých finančních transakcí 

prostřednictvím bank a tím, ţe podniky a jednotlivci začali drţet významnou část svých 

prostředků právě v bankách.
28

 Všichni klienti banky musejí mít nějaké bezpečnostní záruky. 

Významným krokem ochrany vkladů klientů bank v Evropské unii bylo schválení směrnice 

Evropského parlamentu a Rady EU z 30. května 1994 o systémech ručení vkladů 

č. 94/19/ES.
29

 V České republice byl zřízen Fond pojištění vkladů, který je právnickou 

osobou zapsanou v obchodním rejstříku a je plně harmonizován se směrnicí o systémech 

pojištění vkladů. Tento garanční fond zvyšuje důvěryhodnost bankovního sektoru 

a uspokojuje klienty v případech, kdy se banka dostane do problémů.   

 

                                                
27 Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 
28 SPONG, Kenneth. Bank Regulation, Its pursoses, impletentation and effects. 2000. 
29 TOMÁŠEK, Michal. Bankovnictví jednotného vnitřního trhu Evropské unie. 1997. 
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3.1.3 Způsoby dohledu bankovního sektoru 

 

Dohled bank se provádí zejména kvůli kontrole dodrţování pravidel činnosti bank a také 

k prevenci a zabránění negativních dopadů. Bankovní dohled je prováděn dvěma základními 

způsoby: Dohled na dálku (off-site examinations) a dohled na místě (on-site examinations). 

 

Dohled na dálku 

Dohled na dálku je koncipován dvěma činnostmi: povolováním a posuzováním vstupu 

nových bank do bankovního sektoru a následným kontrolováním regulatorních pravidel 

u chování bank. Spočívá v pravidelném vyhodnocování určitých informací. Mezi tyto 

informace patří zejména výkazy a hlášení banky (banky by měly ve svých výkazech 

zveřejňovat strukturu svých aktiv a pasiv, oblast svých aktiv, kapitálu, likvidity, konsolidace), 

výsledky externího auditu účetní závěrky a zprávy auditora, výsledky dohlídky na místě, 

informace získané od ostatních regulátorů (domácích i zahraničních), vývoj 

makroekonomických ukazatelů a v neposlední řadě také informace z tisku a médií.
30

   

Dohled na dálku je realizován několika formami. První z nich je finanční analýza banky. 

Jedná se o posouzení finančních ukazatelů a rizikovosti jednotlivých aktiv banky. Finanční 

výkazy jsou zpravidla uveřejňovány čtvrtletně, někdy jsou moţné i kratší intervaly. 

Z následného vyhodnocení se realizuje další postup vůči bance. Jinou moţností jak provádět 

dohled na dálku je tzv. systém včasného varování, kdy se hlídají určité finanční ukazatele jako 

například likvidita, kvalita aktiv, ziskovost, a při negativních výsledcích v těchto oblastech 

se vypracovává stručná analýza a další postup.  

Ratingem bank se porovnávají banky mezi sebou. Jednotlivé banky jsou rozděleny do 

skupin podle pozice na bankovním sektoru. Opět se zde posuzují ukazatele kapitálu, likvidity 

nebo ziskovosti a banky jsou podle své pozice ohodnoceny. Podle dosaţených výsledků 

se vytvoří scénář ke zlepšení v dané oblasti aktiv. 

 Výhodou dohledu na dálku jsou relativně nízké náklady na získání informací a hodnotící 

proces stavu banky. Za nevýhodu se povaţuje statický charakter dat a ne vţdy se tak podaří 

problém objevit včas. Rovněţ kvalitativní posouzení stavu banky není do tohoto systému 

zapracováno, jelikoţ se hodnotí pouze data kvantifikovaná. Dalším problémem je důvěra 

v poskytnuté informace, poněvadţ v historii byla zaznamenána spousta případů kreativního 

                                                
30 BABOUČEK, Ivan. Regulace činnosti bank. 2009. 
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účetnictví a snah o utajení skutečné situace banky. Banky a jejich výkazy jsou naštěstí 

kontrolovány externím auditem a také dohledy na místě a sniţuje se moţnost k dalším 

prohřeškům. 

 

Dohled na místě 

Druhou formou bankovního dohledu je dohled na místě, kdy se dohlídka provádí skrze 

jednotlivé návštěvy přímo v bance. Dohledy se uskutečňují podle § 25 zákona č. 21/1992 Sb., 

o bankách, ve znění pozdějších předpisů, dále zákona č. 6/1993 Sb., o ČNB, ve znění 

pozdějších předpisů a také podle některých ustanovení zákona č. 552/1991 Sb., o státní 

kontrole. Dohled na místě zahrnuje řadu činností: činnosti licenční, dodrţování zákonů 

a dalších pravidel, shromaţďovaní informací a ověřování jejich pravosti, úplnosti 

a aktuálnosti, ukládání nápravných opatření a sankcí a vedení správních deliktů a přestupků.
31

 

Proces dohledu na místě se skládá ze tří částí: 

 Plánování a příprava dohlídky – To obsahuje sestavení adekvátního týmu, který bude mít 

dohlídku na starost, dále analýza banky před dohlídkou, shromaţďování potřebných 

informací a posouzení rizik, které banka podstupuje.  

 Sestavení plánu dohlídky a rozdělení úkolů mezi jednotlivé členy týmu. 

 Oznámení bance o uskutečnění dohlídky.  

 

Samotný dohled na místě má dvě základní části: Kontrolní činnost základních aktivit 

banky, nebo pokud jde o dílčí dohlídku, pouze kontrola vybraného vzorku úvěrového 

portfolia. Druhá část jsou pohovory s managementem a pracovníky banky.
32

 Po ukončení 

dohlídky se vše zapisuje do protokolu. Zde musí být sepsány všechny zjištěné nedostatky 

a porušení s odkazem na příslušné právní předpisy. Na základě protokolu je moţné uloţit 

bance nápravné opatření. Banka můţe podat námitky k protokolu podle § 17 zákona 

č. 552/1991 Sb., o státní kontrole. 

 

 

                                                
31 PIHERA, Vlastimil. Zákon o bankách: komentář. 2011. 
32 BABOUČEK, Ivan. Regulace činnosti bank. 2009. 
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3.1.4 Regulace a dohled na nepovinné bázi 

 

Mimo povinný dohled nad bankami existuje i dohled nepovinný, neformální. Formální 

regulace a dohled je ustanoven právními předpisy s nutností jejich dodrţováním. Dohled na 

nepovinné bázi je sloţen ze dvou forem: 

1) Dobrovolná regulace a dohled – bez stanovené legislativy.  

2) Seberegulace bankovní regulace a dohledu – pravidla bankovní regulace vytvořené 

samotnými bankami. 

 

Neformální bankovní regulace a dohled je zaloţen na vzájemné důvěře mezi bankami 

a dohledovými institucemi a můţe tak zefektivnit bankovní systém. Objevují se ale 

i nevýhody a to postupná oligopolizace bankovního systému, kdy banky stanovují tvrdé 

podmínky pro činnost bank a vytvářejí bariéry vstupu do bankovního odvětví. Výrazně se tím 

ztěţuje harmonizace bankovních systémů mezi zeměmi.
33

  

 

3.2 Subjekty regulace a dohledu bankovního 

systému 

 

Uspořádání institucí bankovní regulace a dohledu je v kaţdé zemi specifické a odráţí 

dlouholetý vývoj bankovního sektoru. V České republice je jedinou regulatorní a dohledovou 

institucí centrální banka stejně tak, jako v mnoha dalších zemích Evropy a světa 

(Nizozemsko, Itálie, Nový Zéland nebo Řecko). Česká národní banka ovšem není jediným 

subjektem, důleţitou roli zde hrají i auditorské firmy a samotné banky. 

Rozhodnutí, zda bude regulace a dohled nad bankami vykonáván pouze jednou institucí 

nebo se rozdělí mezi více subjektů, je značně obtíţné. Existuje několik důvodů, proč by tuto 

činnost měla vykonávat centrální banka a také pár negativních důvodů, kdy se role centrální 

banky s dohledem a regulací úplně neslučuje. Jako argumenty pro centrální banku můţeme 

zmínit tří nejdůleţitější. Centrální banka hraje nezastupitelnou roli v monetární politice. 

Jakmile ztratí kontrolu nad bankami a jejich emisní činností, můţe celý finanční systém 

zkolabovat. Centrální banka je také věřitel poslední instance, a proto potřebuje nejaktuálnější 

                                                
33 NEHYBOVÁ, Marta. Regulace a dohled nad bankami. 1999. 



REGULACE A DOHLED NAD BANKOVNÍM TRHEM  25 

 

 

 

informace o zdraví a stavu bank. Posledním argumentem je kvalifikovaný personál způsobilý 

provádět dohledovou činnost na odborné úrovni. 

Argumenty proti svěření regulace a dohledu centrální bance jsou také dostatečně 

přesvědčující. Jedním z nich je střet monetární politiky a role věřitele poslední instance. Ve 

snaze o záchranu nezdravé banky můţe centrální banka poskytovat úvěry v rozporu s cíli 

monetární politiky. Úpadky bank mohou jistě oslabit důvěru v centrální banku jako správného 

regulatorního a dohledového orgánu. Centrální banka jako jediná instituce vykonávající dozor 

můţe mít příliš mnoho pravomocí a členové mohou nabytých pravomocí zneuţívat. 

Česká národní banka splňuje podmínky nezávislosti, odpovědnosti pro výkon regulace. 

ČNB disponuje širokými pravomocemi v regulační a dohledové činnosti a jedná nezávisle na 

jakémkoli subjektu. Odpovědnost je přímo svázána s nezávislostí a zahrnuje několik prvků. 

Jako příklad je vhodné uvést právní základ a stanovení kompetencí ČNB, definice vztahu 

k výkonné, zákonodárné a soudní moci. V České republice se na Českou národní banku 

vztahuje zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím 

nebo nesprávným úředním postupem,
34

 nicméně odpovědnost za škodu nese Česká republika 

jako stát.
35

 Poslední podmínkou pro optimální výkon regulace a dohledu je jasné vymezení 

cílů. ČNB nemá v zákoně definovány cíle ohledně regulace a dohledu a z toho lze odvodit, ţe 

při střetu dohledových a monetárních pravomocí upřednostní cíle monetární. 

 

3.2.1 Modely a vývoj uspořádání institucí regulace a dohledu 

 

Instituce bankovní regulace a dohledu jsou v kaţdé zemi uspořádány jinak, i přesto ţe 

v posledních letech se klade důraz na standardizaci a harmonizaci regulace a dohledu. Je to 

převáţně z důvodu velikosti, struktury a také historického vývoje trhu. V praxi se vyskytují 

dva modely uspořádání – a to funkcionální model, anebo sektorový, neboli odvětvový model. 

Zodpovědnost za stabilitu finančního sektoru a funkce věřitele poslední instance zůstává 

v moci centrální banky při pouţití kteréhokoli modelu. 

V sektorovém modelu působí několik institucí s regulační a dohledovou pravomocí, které 

jsou rozděleny dle základních sektorů finančního zprostředkování. Sektorový model 

se v České republice vyvíjel v devadesátých letech minulého století v reakci na transformaci 

                                                
34 Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným 

úředním postupem. 
35 Viz. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 4. 2009, sp. Zn. 25 Cdo 1011/2007. 
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ekonomiky, privatizaci a krize finančního sektoru. Působila zde centrální banka (1990) 

s dohledem nad bankami, Komise pro cenné papíry (KPC) s dohledem nad kapitálovým trhem 

od roku 1998, Úřad státního dozoru pro pojišťovnictví a penzijní fondy (ÚDPP), poslední 

institucí byl Úřad pro dohled nad druţstevními záloţnami (ÚDDZ) od roku 1997. S větší 

a větší propojeností jednotlivých odvětví finančního trhu rostl tlak na integraci institucí 

a přechod na funkcionální model.
36

 

Funkcionální model je charakteristický uspořádáním institucí finanční regulace a dohledu 

podle typů trţního selhání. Rozlišují se čtyři základní obory:
37

 

 Regulace obezřetného podnikání a dohled nad nimi (péče o zdraví finančních institucí, 

likviditu). 

 Monitorování a analýza stability bankovního sektoru a finančního systému jako celku 

(sníţení systémového rizika). 

 Dohled a regulace proti zneuţití finančních trhů (ochrana klientů). 

 Regulace konkurenčního prostředí (zneuţívání dominantního postavení). 

 

Zákon o integraci dohledu nad finančním trhem
38

 byl schválen v únoru 2006 s účinností 

od 1. dubna 2006. Dohled nad finančním trhem v ČR byl integrován do České národní banky, 

která převezval agendu Úřadu státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění, 

Komise pro cenné papíry a Úřadu pro dohled nad druţstevními záloţnami.  

Organizační struktura ČNB byla rozšířena o dvě nové sekce (sekce regulace a dohledu nad 

pojišťovnami a sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem), které budou přímo 

odpovědné bankovní radě. Po 1. dubnu 2006 bude zřízen Výbor pro finanční trh, který bude 

fungovat jako poradní orgán bankovní rady pro oblast dohledu nad finančním trhem. Výbor 

bude mít 7 členů. Předseda výboru, místopředseda výboru a další člen (zvolení rozpočtovým 

výborem Poslanecké sněmovny), finanční arbitr, člen bankovní rady (jmenovaný 

                                                
36

 SINGER, Miroslav. Dohled nad finančním trhem. ČNB den otevřených dveří, 2010. Dostupné z: 
http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/bankovni_rada/clenove_bankovni_rady/singer_projevy.html 
37

 JUROŠKOVÁ, Lenka. Bankovní regulace a dohled. 2012. 
38

 Zákon č. 57/2006 Sb., o integraci dohledu nad finančním trhem 
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a odvolávaný bankovní radou ČNB) a dva zaměstnanci Ministerstva financí ČR (jmenovaní 

a odvolávaní ministrem financí).
39

 

Je třeba zmínit i výhody integrace a přechod na funkcionální model institucí pro finanční 

regulaci a dohled. Při zachování kontinuity finančního trhu došlo k praktickému 

a organizačnímu sloučení dohledů. Zvýšila se také efektivita komunikace a kooperace 

na všech úrovních. Přeneslo se know-how prostřednictvím společných týmů (finanční 

konglomerát, reporting, webové informace, databáze, výroční zprávy o činnosti dohledu, 

zprávy pro Výbor pro finanční trh, apod.). Došlo také k harmonizaci metodických postupů při 

licenčních řízeních, dohledech na dálku i na místě a analýzách. Zjednodušil se reporting 

a projednávání zpráv pro sekce bankovní rady.
40

 

 

3.2.2 Mezinárodní instituce regulace a dohledu 

 

Na český finanční trh nebo spíše bankovní systém nedohlíţí pouze Česká národní banka, 

ale i řada dalších evropských institucí. Na půdě Evropské unie je snaha o integraci finančních 

trhů jednotlivých členských států. Na základě zjištění, ţe pro hospodářský růst a pro postavení 

evropských finančních trhů v hospodářské soutěţi by mohla být překáţkou stávající struktura 

regulace a právních předpisů, jmenovala Rada ministrů hospodářství a financí v červenci 

2000 odbornou komisi pod vedením barona Alexandra Lamfalussyho, jejímţ úkolem bylo 

tuto situaci posoudit. Tato komise navrhla řadu reformních opatření, která byla zaloţena na 

čtyř-úrovňovém modelu, od té doby známém jako Lamfalussyho proces. Cílem Lamfalussyho 

procesu je zjednodušit a urychlit legislativní proces EU v oblasti finančních sluţeb. Tento 

proces stanoví, ţe orgány EU pod vedením Komise vytvoří jen politickou rámcovou 

legislativu. Technické a podrobné prováděcí předpisy naproti tomu vypracuje Komise s 

podporou čtyř odborných výborů.
41

 

Po vypuknutí finanční krize v roce 2008 a rapidnímu zhoršení stavu finančních trhů 

v některých zemích Evropské unie došla Komise k závěru, ţe je nutné reformovat evropský 

                                                
39

 MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Informace o integraci dohledu nad finančním 
trhem [online]. [cit. 2013-02-27]. Dostupné z: 
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/pojistovnictvi_24731.html?year=2006 
40

 SINGER, Miroslav. Dohled nad finančním trhem. ČNB den otevřených dveří, 2010. Dostupné z: 
http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/bankovni_rada/clenove_bankovni_rady/singer_projevy.html 
41

 EVROPSKÝ PARLAMENT. Finanční služby: Lamfalussyho proces – vznik a použití v praxi [online]. 
[cit. 2013-02-27]. Dostupné z: 
http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/market/legislation/article_7201_cs.htm 
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systém regulace a dohledu finančních trhů. Hlavním cílem bylo zvýšit průhlednost a stabilitu 

finančních trhů a také zvýšit ochranu investorů a spotřebitelů. Zaloţily se tři nové dohledové 

orgány: pro bankovnictví, pojišťovnictví a kapitálový trh (European Supervisory Authority, 

ESA). Ty mají za úkol vydávat regulatorní a dohledové standardy, vydávat pokyny 

a doporučení pro domácí orgán dohledu a v neposlední řadě také monitorovat stav a vývoj 

finančních trhů. 

Další novou institucí je Evropská rada pro hodnocení systémového rizika (European 

Systemic Risk Board, ESRB), která má na starost dohled na mikroúrovni, vydává varování 

a doporučení ostatním dohledovým institucím, vyhlašuje krizový stav a úzce kooperuje 

s Evropským systémem orgánu dohledu nad finančním trhem (European System of Financial 

Supervision, ESFS). Tyto instituce by měly stanovit preventivní opatření proti dalším krizím, 

systémy pro řešení problémů bank, identifikovat a řídit systémové riziko. 

 

Obr. 3.2 Reforma Evropského systému dohledu 

Zdroj: Česká národní banka
42

 

 

Rostoucí globalizace a propojenost jednotlivých ekonomik a finančních trhů vyţaduje 

nové přístupy, jak efektivně provádět bankovní regulaci a dohled. Je zřejmé, ţe k dosaţení 

                                                
42

 TOMŠÍK, Vladimír. Regulace a dohled nad finančním trhem EU – aktuální otázky. Praha, Sněm 
komory auditorů. 22. listopadu 2010. Dostupné z: 
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/konference_projevy/vyst
oupeni_projevy/download/tomsik_20101122_komora_auditoru.pdf 
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tohoto cíle je potřeba širokého konsensu mezi státy s hladkou spoluprací a harmonizaci při 

tvorbě legislativy. Nejvýznamnějším hráčem v oblasti bankovních systémů je basilejská 

banka a Basilejský výbor bankovního dohledu (Basel Committee on Banking Supervision, 

BCBS). Hlavním cílem Výboru je podpora stability mezinárodního bankovního sektoru, tlak 

na odstraňování konkurenčních nerovností regulatorních pravidel, sjednocování způsobů 

měření rizik, formulování základních principů tvorby pravidel regulace a postupů dohledu 

bank.
43

 Basilejský výbor také vypracoval pravidla pro kapitálovou obezřetnost Basel I, Basel 

II a nejnovější Basel III, který byl vytvořen jako odpověď na finanční krizi v roce 2008 a také 

na nedodrţování podmínek Basel II světovými bankami.  

  

3.3 Základní principy efektivního bankovního 

dohledu 

 

Na mezinárodní bankovní konferenci v Sydney byly v roce 1998 deklarovány základní 

principy efektivního bankovního dohledu (Core Principles for Effective Banking 

Supervision)
44

. Na rozpracování se podílel Basilejský výbor pro bankovní dohled a na práci 

se podílelo i zastoupení České republiky. Principy byly plně implementovány do české 

legislativy a právních předpisů týkajících se České národní banky jako dohledového orgánu. 

Cílem základních principů je vytvořit mezinárodně závazné doporučení pro provádění 

efektivního bankovního dohledu. Základní principy jasně a uceleně vymezují oblasti 

odpovědnosti bankovního dohledu a naopak také ukazují, které odpovědnosti dohledovým 

orgánům nepřísluší.
45

 

 

3.3.1 Základní předpoklady fungování bankovního dohledu 

 

Princip č. 1. Efektivní systém bankovního dohledu musí mít jasné vymezení odpovědností 

a cílů pro každou jednotlivou instituci, která se zabývá dohledem nad bankami. Každá taková 

instituce by měla být nezávislá při výkonu dohledu a disponovat odpovídajícími zdroji. Za 

nezbytné předpoklady jsou dále považovány: funkční právní rámec pro činnost bankovního 

                                                
43

 REVENDA, Zbyněk. Centrální bankovnictví. 2001. 
44

 BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION. Core Principles for Effective Banking 
Supervision. Basilej, 2012. Dostupné z: http://www.bis.org/publ/bcbs230.pdf 
45

 NEHYBOVÁ, Marta. Regulace a dohled nad bankami. 1999. 
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dohledu, který zahrnuje opatření vztahující se k povolování bank a provádění průběžného 

dohledu nad nimi, pravomoc zabývat se dodržováním zákonů, jakož i bezpečností a stabilitou 

bankovního systému a právní ochrana osob vykonávajících dohled nad bankami. Také dohody 

upravující výměnu informací mezi orgány dohledu a ochranu důvěrnosti takových informací 

by měly existovat. 

Česká národní banka je vykonavatelem bankovního dohledu dle zákona o České národní 

bance, který stanoví cíle a odpovědnosti ČNB. Zákon o bankách vymezuje obezřetnostní 

pravidla pro bankovní činnost. Legislativa České republiky je plně v souladu s právem 

Evropské unie. Česká národní banka působí jako regulační a dohledový orgán při správě 

činnosti bank, pečuje o bezpečné fungování a rozvoj bankovního systému a v neposlední řadě 

se účastní rozhodování o řešení problémových bank.  

 

3.3.2 Udělování licencí a vlastnická struktura bank 

 

Princip č. 2. Přípustné činnosti institucí, které obdržely licenci a podléhají bankovnímu 

dohledu, musí být jasně definovány a užití slova "banka" v názvech společností by mělo být 

v maximální možné míře chráněno. 

Pojem „banka“ je definován zákonem o bankách. Subjekt, který získal od České národní 

banky licenci k bankovní činnosti, můţe pouţívat názvu banka (popřípadě spořitelna). Zákon 

o bankách pak přesně vymezuje činnosti bank.  

 

Princip č. 3. Orgán vydávající bankovní licenci musí mít právo stanovit kritéria a odmítat 

žádosti o založení banky, pokud tyto žádosti nevyhovují stanoveným standardům. Povolovací 

řízení by se mělo minimálně skládat z posouzení vlastnické struktury banky, složení 

představenstva a vrcholového vedení, obchodní strategie a systému vnitřní kontroly a 

projektované finanční situace včetně kapitálového vybavení banky; pokud navrhovaným 

vlastníkem nebo mateřskou organizací je zahraniční banka, měl by být požadován i předchozí 

souhlas orgánu, který vykonává dohled nad zahraniční bankou v zemi jejího sídla. 

Zákon o bankách jasně definuje kritéria, za kterých můţe subjekt podat ţádost o bankovní 

licenci. Ţádost by měla obsahovat dostatek informací k objektivnímu a kvalitnímu 

rozhodnutí. Česká národní banka jako orgán vydávající bankovní licenci v ţádosti posuzuje 

budoucí akcionáře banky, vrcholové vedení, způsobilost a kvalifikovanost pracovní síly, 
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původ základního kapitálu, strategický plán banky. Bankovní rada poté rozhodne, zda bude 

licence udělena či neudělena.  

 

Princip č. 4. Bankovní dohled musí mít pravomoc prověřovat a odmítat žádosti o převod 

významných majetkových podílů nebo většinových podílů v existujících bankách jiným 

stranám. 

V § 20 odstavci 3 zákona o bankách se stanoví, ţe před nabytím nebo převodem 

majetkového podílu v bance je nutný souhlas České národní banky. Souhlas také potřebuje 

osoba, která se chystá k řízení nebo ovládnutí banky. Náleţitosti takovéto ţádosti jsou 

upraveny ve vyhlášce České národní banky č. 166/2002 Sb. ČNB nemusí souhlas vydávat, 

pokud nejsou splněny náleţitosti z výše uvedené vyhlášky, nebo v případě, ţe by byl souhlas 

v rozporu s mezinárodní smlouvou. 

 

Princip č. 5. Bankovní dohled musí mít pravomoc stanovit kritéria pro prověřování 

důležitých nákupů majetkových podílů (akvizic) či dalších investic realizovaných bankou a 

kritéria zajišťující, aby majetkové propojení s podniky nebo podnikovými strukturami 

nevystavovalo banku nepřiměřeným rizikům a neomezovalo efektivní dohled. 

Zákon o bankách v § 17 reguluje investice či akvizice do nefinančních subjektů jednotně 

prostřednictvím limitů a zákazů kontrol. Kvalifikovaná účast banky v nebankovní právnické 

osobě, finanční instituci nebo podniku pomocných bankovních sluţeb, nesmí překročit 

v jedné právnické osobě 15 % kapitálu banky, a v souhrnu vůči všem právnickým osobám 

60 % kapitálu banky, a to na individuálním i konsolidovaném základě. Investice do 

finančních institucí nebo podniků pomocných bankovních sluţeb stejně jako akvizice těchto 

subjektů regulovány nejsou, ale tyto osoby podléhají konsolidovanému bankovnímu dohledu 

podle §§ 26c a 26d zákona o bankách. Opatřením ČNB č. 9/2002 se reguluje a omezuje 

majetkové propojení bank s podniky a podnikovými strukturami.
46

 

 

3.3.3 Pravidla obezřetného podnikání 

 

Princip č. 6. Bankovní dohled musí stanovit požadavky na minimální kapitálové vybavení, 

které zohledňují rizika, jimž banky budou vystaveny, a musí definovat jednotlivé složky 

                                                
46 BABOUČEK, Ivan. Regulace činnosti bank. 2009. 
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kapitálu majíce na paměti jeho schopnost absorbovat případné ztráty. Pokud jde o banky 

s mezinárodní působností, kapitálové požadavky nesmí být stanoveny níže, než je uvedeno v 

Basel Capital Accord. 

Zákon o bankách vymezuje pravidla pro kapitálovou přiměřenost na individuálním 

i konsolidovaném základě a kontroluje jejich dodrţování. Česká národní banka můţe uloţit 

nápravná opatření, kdyţ se kapitálová přiměřenost dostane pod stanovenou hranici 8 procent. 

Tyto pravidla jsou součásti druhého pilíře Nové basilejské dohody, které byly 

implementovány do práva Evropské unie směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 

2006/48/ES a 2006/49/ES. K implementaci pravidel Basel II v České republice došlo 

vyhláškou ČNB č. 123/2007.
47

 

 

Princip č. 7. Nezbytnou součástí systému dohledu je nezávislé hodnocení strategie bank, 

zásad a postupů vztahujících se k poskytování úvěrů a provádění investic a průběžnému řízení 

úvěrového a investičního portfolia. 

Nejrizikovější bankovní aktivitou je určitě úvěrová činnost. Dohlídky na místě mají za cíl 

hodnotit politiku, postupy a metody úvěrové činnosti banky. Pravidla obezřetného podnikání 

bank jsou ustanovena několika opatřeními České národní banky, které se zabývají úvěrovou 

angaţovaností, klasifikací pohledávek, kapitálové přiměřenosti apod. 

 

Princip č. 8. Bankovní dohled musí být ujištěn, že si banky vytvoří a budou dodržovat svoji 

politiku, postupy a metody pro hodnocení kvality aktiv a přiměřenosti rezerv a opravných 

položek na krytí ztrát z úvěrů. 

Opatření České národní banky č. 9/2002 stanovuje pravidla pro hodnocení pohledávek 

z finančních činností, tvorbu opravných poloţek a rezerv. Banka je také povinna mít 

strategický plán a postupy pro řízení úvěrového rizika a je povinna vytvořit systém interní 

kontroly řízení úvěrového rizika.  

 

Princip č. 9. Bankovní dohled musí být přesvědčen, že banky mají manažerské informační 

systémy, které dovolují vedení banky identifikovat koncentrace angažovaností v rámci 

                                                
47 
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portfolia a bankovní dohled musí stanovit obezřetnostní limity, které omezí angažovanost 

bank vůči jednotlivým dlužníkům a skupinám vzájemně spjatých dlužníků. 

Regulatorní rámec, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2003, je harmonizován s právem 

EU. Banky jsou povinny všechny finanční nástroje členit do bankovního portfolia 

a obchodního portfolia, a to v souladu se strategií, kterou schválil její statutární orgán. Tento 

princip je aplikován jak na individuálním základě, tak i na základě konsolidovaném. Příslušná 

vyhláška a příslušné opatření České národní banky vymezují pojmy hrubá a čistá úvěrová 

angaţovanost bankovního portfolia a stanovují pro ně limity.
48

 

 

Princip č. 10. S cílem zabránit zneužití úvěrování osob „se zvláštním vztahem" k bance 

(connected lending), bankovní dohled musí uplatňovat požadavky, že banky budou přistupovat 

k "blízkým" osobám (společnostem a fyzickým osobám) stejným způsobem jako k ostatním 

protistranám a budou jim poskytovat úvěry za běžných tržních podmínek (na tzv. arm´s-length 

basis), takové úvěry budou efektivně sledovány a budou přijaty další příslušné kroky ke 

kontrole nebo zmírnění rizik. 

Zákon o bankách jasně stanoví, kdo je to „osoba se zvláštním vztahem k bance“. Postup 

banky vůči této osobě musí být stejný jako vůči ostatním klientům. Úvěrová angaţovanost 

k osobám blízkým je stanovena přísněji především z důvodu zabránění úzkého propojení 

majetkového a úvěrového.   

 

Princip č. 11. Bankovní dohled musí být ujištěn, že banky si vytvořily politiku a postupy 

pro zjišťování, sledování a kontrolu rizika země a rizika transferu, uplatňované v rámci svých 

mezinárodních úvěrových a investičních činností, a pro udržování odpovídajících rezerv na 

krytí takových rizik. 

Riziko země a riziko transferu jsou regulována Opatřením České národní banky č. 2/2004 

k vnitřnímu kontrolnímu a řídicímu systému banky, který vymezuje všechny hlediska řízení 

úvěrového rizika. Dohledem na dálku se měsíčně kontroluje aktivita bank dle zemí 

a hodnocení úvěrového rizika. 
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Princip č. 12. Bankovní dohled musí být ujištěn, že banky uplatňují systémy, které přesně 

měří, sledují a náležitě kontrolují tržní rizika; dohled by měl mít pravomoc zavést zvláštní 

omezení a/nebo zvláštní požadavky na kapitál ve vztahu k velikosti tržního rizika, pokud to 

bude situace vyžadovat. 

Kontrolní a řídicí systémy bankovní činnosti jsou ustanoveny v Opatření ČNB č. 2/2004, 

které vymezuje poţadavky a řízení trţních rizik podle velikosti banky, jejímu způsobu řízení 

a její hlavní činnosti. Banka musí mít strategii pro management trţních rizik, která je zaloţena 

na kaţdodenním procesu. Tyto poţadavky se kontrolují v rámci dohlídek na místě. 

 

Princip č. 13. Bankovní dohled musí být ujištěn, že banky uplatňují ucelený proces řízení 

rizik (včetně patřičného dohledu ze strany představenstva a vrcholového vedení) s cílem 

zjistit, měřit, sledovat a kontrolovat všechna ostatní významná rizika a v případě potřeby 

udržovat kapitál na krytí těchto rizik. 

Všechny doporučení Basilejského výboru pro bankovní dohled byly implementovány do 

české legislativy. Pomocí dohledu na dálku nebo na místě je kontrolováno úvěrové riziko, 

trţní riziko, riziko likvidity.   

 

3.3.4 Systémy vnitřní kontroly 

 

Princip č. 14. Bankovní dohled musí stanovit, aby banky užívaly vnitřní kontrolní 

mechanismy, které odpovídají povaze a rozsahu jejich činností. Tyto mechanismy by měly 

zahrnovat jasné uspořádání pravomocí a odpovědností, oddělení funkcí, které zahrnují oblasti 

vstupování banky do závazků, systém vyplácení zdrojů banky, úpravu účtování aktiv a pasiv, 

systém vnitřního sladění těchto procesů, systém správy aktiv bank, vhodný systém nezávislého 

vnitřního a vnějšího auditu a kontroly, který prověřuje dodržování vnitřních kontrolních 

mechanismů, jakož i platných zákonů a předpisů. 

Představenstvo banky a jeho povinnosti jsou definovány obchodním zákoníkem 

a zákonem o bankách. Do stanov banky se musí jasně vymezit pravomoci a odpovědnost 

vedoucích orgánů banky. Vnitřní kontrolní mechanismy jsou obsaţeny v Opatření ČNB 

č. 2/2004 k vnitřnímu kontrolnímu a řídicímu systému banky. Banky mají povinnost vnitřního 

auditu a kaţdá banka musí být také kontrolována externím auditorem. 
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Princip č. 15. Bankovní dohled musí stanovit, že banky mají mít přiměřenou politiku pro 

jednotlivé činnosti, postupy a metody, které zahrnují přísná pravidla typu "poznej svého 

klienta" a které podporují vysoce etické a profesionální standardy ve finančním sektoru 

a zabraňují úmyslnému či neúmyslnému zneužití banky kriminálními živly. 

Oblast „praní špinavých peněz“ je upravena v zákoně č. 253/2008 Sb., o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ("Zákon proti 

praní špinavých peněz"). Podle § 21 má kaţdá banka povinnost vytvořit vnitřní systém zásad 

pří provádění kontroly klienta a stanovování rozsahu kontroly klienta odpovídající riziku 

legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v závislosti na typu klienta, 

obchodního vztahu, produktu nebo obchodu, metod a postupů pro posuzování rizik, řízení 

rizik, vnitřní kontrolu a zajišťování kontroly nad dodrţováním povinností stanovených 

zákonem. Tyto vnitřní zásady jsou definovány ve Vyhlášce České národní banky č. 281/2008 

Sb., o některých poţadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.  

 

3.3.5 Metody provádění bankovního dohledu 

 

Princip č. 16. Efektivní systém bankovního dohledu by měl zahrnovat dohled na místě 

a dohlídky na dálku. 

Výkon dohledu zahrnuje dohled na dálku a dohled na místě formou kontrol prováděných 

přímo v bankách. Česká národní banka pouţívá při výkonu dohledu ucelený soubor metod 

a nástrojů. Pouţívané metody a nástroje se postupně rozvíjejí a zdokonalují.
49

 

 

Princip č. 17. Bankovní dohled musí udržovat pravidelné kontakty s vedením banky 

a dobře znát operace dané bankovní instituce. 

Nezbytnou součást dohledu na místě představují informační schůzky, kde inspektoři 

bankovního dohledu ČNB diskutují s managementem banky o koncepci banky, jejích 

moţných problémech, systému řízení rizik apod.    

 

                                                
49 BABOUČEK, Ivan. Regulace činnosti bank. 2009. 
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Princip č. 18. Bankovní dohled musí mít prostředky pro sběr, hodnocení a analýzy 

obezřetnostních a statistických výkazů bank v rámci dohledu nad bankou jako individuální 

institucí (solo-basis) a v rámci konsolidovaného dohledu. 

Česká národní banka pravidelně získává informace od jednotlivých bank o jejich činnosti 

z hlediska pravidel obezřetného podnikání. Výstupy těchto informací jsou analytické tabulky 

hodnotící všechny oblasti podnikání a obezřetnosti, změny vybraných finančních ukazatelů, 

ratingy banky, informace o struktuře akcionářů, členech statutárního orgánu, dozorčí rady 

a managementu banky.
50

  

 

Princip č. 19. Bankovní dohled musí mít prostředky pro nezávislé ověření získaných 

informací buď prostřednictvím dohlídek na místě, nebo prostřednictvím externího auditu. 

Dohledy na místě se uskutečňují podle § 25 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, dále 

zákona č. 6/1993 Sb., o ČNB a také podle některých ustanovení zákona č. 552/1991 Sb., 

o státní kontrole. Externí auditor provádí ověření pravosti účetní závěrky a ověření řídícího 

a kontrolního systému banky, včetně systému řízení rizik.  

 

Princip č. 20. Zásadním prvkem bankovního dohledu je jeho schopnost provádět 

konsolidovaný dohled nad bankovní skupinou. 

Podrobné vymezení rozsahu a obsahu bankovního dohledu na konsolidovaném základě 

obsahuje vyhláška České národní banky č. 333/2002 Sb., kterou se stanoví pravidla 

obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě. Na základě § 26f) 

zákona o bankách a vyhlášky České národní banky č. 333/2002 Sb., získává Česká národní 

banka informace o všech členech konsolidačního celku a vazbách mezi nimi. Ovládající 

banka a finanční holdingová společnost jsou povinny dodrţovat kapitálovou přiměřenost 

a pravidla angaţovanosti na konsolidovaném základě.
51

 

 

Princip č. 21. Bankovní dohled musí být ujištěn, že každá banka vede příslušné záznamy 

na náležité úrovni a v souladu s účetními pravidly a předpisy, které umožňují dohledu získat 

                                                
50 NEHYBOVÁ, Marta. Regulace a dohled nad bankami. 1999. 
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pravdivý obraz o finanční situaci banky a ziskovosti jejích aktivit, a že banka zveřejňuje 

pravidelně finanční výkazy, které pravdivě odrážejí její situaci. 

Vedení banky a vedení pobočky zahraniční banky jsou plně zodpovědní za pravdivost 

a správnost poskytovaných informací. Informace jsou ověřovány externím auditorem 

a pravidla účetnictví pro banky jsou v souladu s mezinárodními účetními standardy.   

 

3.3.6 Pravomoc dohledu na nápravu nedostatků 

 

Princip č. 22. Bankovní dohled musí mít k dispozici náležité nástroje, které umožní přijetí 

nápravných opatření, pokud banky nejsou schopny dodržet obezřetnostní požadavky (např. 

požadavky na min. kapitálovou přiměřenost), pokud jsou porušována pravidla daná 

bankovním dohledem nebo pokud jsou vkladatelé ohroženi jiným způsobem. V krajní situaci 

musí mít bankovní dohled pravomoc odejmout bance licenci nebo doporučit její odnětí. 

Česká národní banka disponuje relativně velkým počtem nápravných opatření od právně 

nezávazných doporučení, přes poţadavek na zjednání nápravy vznesený mimo správní řízení 

aţ po sankce a nápravná opatření ukládaná ve správním řízení, z nichţ nejzávaţnějšími jsou 

uvalení nucené správy a odejmutí licence. Nelze ovšem zaručit, ţe nápravná opatření zařídí 

ozdravení a obnovení konkurenceschopnosti problémové banky. 

 

3.3.7 Působení bank v hostitelských zemích (Cross-border banking) 

 

Princip č. 23. Bankovní dohled musí provádět globální konsolidovaný dohled, tj. náležitě 

sledovat a aplikovat obezřetnostní normy na všechny aspekty činností banky provozované 

mezinárodně, především v jejich zahraničních pobočkách a dceřiných společnostech. 

Tento typ dohledu není moc uplatňován. Česká národní banka dohlíţí nad zahraničními 

transakcemi banky realizovanými z provozoven v České republice. Banky se sídlem v ČR 

mají v zahraničí minoritní podíl poboček a dceřiných společností. 

 

Princip č. 24. Klíčovým prvkem konsolidovaného dohledu je navázání kontaktů a výměna 

informací s dalšími zainteresovanými orgány dohledu, především orgány v hostitelské zemi. 
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Česká národní banka má právo poskytovat informace hostitelským bankovním dohledům, 

kde působí dceřiné banky nebo pobočky bank se sídlem v České republice. Zákon o bankách 

v § 25a odst. 3 a v §38 odst. 2 definuje spolupráci na výměně informací mezi orgány 

bankovního dohledu. 

 

Princip č. 25. Bankovní dohled musí vyžadovat, aby operace prováděné zahraničními 

bankami v zemi jeho působení vykazovaly stejně vysoké standardy, jaké jsou požadovány 

od domácích institucí a musí mít pravomoc poskytovat informace bankovním dohledům 

z domovských zemí těchto bank pro účely konsolidovaného dohledu. 

Banky se sídlem v členských státech mohou vykonávat na území České republiky 

prostřednictvím svých poboček činnosti podle tohoto zákona bez licence, pokud oprávnění 

k jejich výkonu jim bylo uděleno v zemi jejich sídla a pokud zahraniční banka dodrţela 

postup stanovený právem Evropské unie. Banky z třetích zemí musí obdrţet od České národní 

banky bankovní licenci k provozování činnosti. Vzhledem k plné implementaci doporučení 

Basilejského výboru musí kaţdá banka vykazovat stejné standardy při svém působení. Článek 

29 CID umoţňuje členským státům získávat informace od poboček zahraničních bank o své 

činnosti a stavu.  

 

3.4 Součásti regulace a dohledu bankovního systému  

 

Bankovnictví je jedno z nejregulovanějších odvětví v ekonomice. Regulace a dohled jsou 

stanoveny zákonem o bankách, zákonem o České národní bance, různými vyhláškami 

a opatřeními. Systém bankovní regulace a dohledu se v trţních ekonomikách opírá o čtyři 

základní pilíře: 

 Regulace vstupu do bankovního sektoru 

 Základní povinnosti bank 

 Povinné pojištění vkladů 

 Věřitel poslední instance 
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3.4.1 Regulace vstupu do bankovního sektoru 

 

Všechny subjekty, které usilují o podnikání v bankovním sektoru, musí splnit velmi přísné 

podmínky pro tuto činnost a poté získají od České národní banky bankovní licenci dle zákona 

o bankách. Bankovní licence opravňuje přijímat vklady, poskytovat úvěry a mít v obchodním 

jménu slovo banka. Velmi náročné podmínky reflektují zájem centrální banky o ochranu 

vkladatelů a zaručení bezpečnosti bankovního systému. 

Udělení bankovní licence můţe razantně ovlivnit strukturu, vývoj a kvalitu bankovního 

sektoru. Špatné rozhodnutí o udělení bankovní licence můţe mít fatální následky v podobě 

oslabení ekonomiky, bankovní krizi a dominovém efektu, ztráty reputace v mezinárodním 

i vnitrostátním měřítku.
52

 

Udělování bankovní licence provádí Česká národní banka po písemném stanovisku 

Ministerstva financí ČR. Subjekt musí podat ţádost o udělení licence a musí splnit všechny 

poţadavky stanovené ve vyhlášce ČNB č. 166
53

. Ţádost je posuzována podle základních 

oblastí, kterými jsou právní forma vlastnictví a hlavní akcionáři, výše základního kapitálu, 

vrcholové vedení a jejich kvalifikace, obchodní plán. Dále se posuzují předpoklady pro 

bezproblémový budoucí chod banky jako technická a bezpečnostní způsobilost, interní 

kontrolní a řídící systém, systém řízení rizik.  

 

Forma vlastnictví a akcionáři banky 

Banka dle českého právního řádu můţe mít pouze jednu formu a tou je akciová 

společnost, která nejvíce vyhovuje transparentnosti. Česká národní banka také posuzuje 

způsobilost hlavních akcionářů, protoţe ti mají práva na řízení společnosti. Hlavní akcionáři 

banky představují právnické nebo fyzické osoby, které mají kvalifikovanou účast na bance. 

Dle § 17a odstavce 3 ZB se kvalifikovanou účastí rozumí přímý nebo nepřímý podíl na 

základním kapitálu nebo hlasovacích právech osoby nebo jejich součet, který převažuje 

alespoň 10 procent, nebo umožňuje uplatňovat významný vliv na její řízení. U těchto osob 

se navíc prozkoumává jejich majetkové a personální propojení s dalšími osobami. Zkoumají 

                                                
52 BABOUČEK, Ivan. Regulace činnosti bank. 2009. 
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se 10 % a větší podíly u dalších společností, majetkové účasti jiných osob na akcionářích 

banky s minimálně 10 procentním podílem a v neposlední řadě bezúhonnost osob. 

 

Výše základního kapitálu 

 Minimální výše základního kapitálu pro zaloţení banky je 500 miliónů Kč. Kapitál musí 

být tvořen peněţitými vklady a musí být splaceny před udělením bankovní licence. Všechny 

peněţité vklady musí mít jasný původ a všechny zdroje musí být doloţeny příslušnými 

doklady. Základní kapitál by měl být tvořen především vlastním kapitálem. Cizí kapitál 

ve formě dluhopisů nebo úvěru se nedoporučuje z pozdější moţnosti rizikových obchodů 

a ohroţení pověsti banky a její likvidity.
54

 

 

Vrcholové vedení banky 

Česká národní banka prověřuje vrcholové vedení banky, její způsobilost a zkušenosti 

k výkonu takové funkce. Důvěryhodnost osob se prověřuje jak čistým trestním rejstříkem, tak 

z postojů, chování a charakteru osobnosti. Management také musí doloţit své předchozí 

zkušenosti a je zjišťováno, zda některá ze společností neskončila v likvidaci, nebo 

v konkurzu.   

 

Obchodní plán 

V ţádosti uvedený program činnosti je vytvářen na tři roky, s tím, ţe první rok je členěn 

na čtvrtletí. Obchodní plán vymezuje činnost banky po získání licence. Program by měl 

obsahovat především podrobný seznam všech činností, které banka zamýšlí provozovat, 

předpokládaný dopad těchto činností na rentabilitu a likviditu, přibliţný počet zaměstnanců 

a záměr tvorby poboček. K obchodnímu plánu se vyţaduje komentář.
55

  

 

Organizační, technické a personální předpoklady 

Na banku jsou samozřejmě kladeny vysoké nároky v oblasti technické vybavenosti 

a personálního zastoupení. Banka jako instituce spravující finanční prostředky musí 

disponovat odpovídající výpočetní techniku včetně softwarů, trezorových kapacit, 

                                                
54 BABOUČEK, Ivan. Regulace činnosti bank. 2009. 
55 REVENDA, Zbyněk. Centrální bankovnictví. 2001. 
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zabezpečovacích systémů a ostrahou pro převoz hotovost, reprezentativními místnostmi 

a kvalifikovaným personálem. Banka by také měla mít vhodnou organizační strukturu.  

 

Interní systémy kontroly a řízení rizik 

Vnitřní kontrolní systémy by se měly zaměřit na oblasti interního auditu, přenosu 

informací a zajištění zpětné vazby, etiky a morálky, neslučitelnosti funkcí apod. Banka musí 

zaručit efektivnost a spolehlivost vnitřních systémů kontrol a řízení rizik a prokázat 

kompatibilitu s účetními standardy. 

 

3.4.2 Základní povinnosti bank 

 

Základní pravidla činnosti bank se vztahují na všechny hlavní bankovní činnosti. Některá 

z pravidel jsou jasně kvantifikovatelná, jiná uţ ne. Postupem času dochází mezi zeměmi 

ke sbliţování a harmonizaci těchto pravidel. Bankovní instituce musejí pravidla stanovená 

zákonem o bankách či jiným právním předpisem dodrţovat a jsou pod kontrolou dohledových 

orgánů.  

Obr. 3.3 Schéma základních pravidel činnosti bank 

 

Pravidla přiměřenosti kapitálu 

Kapitálová přiměřenost je kvantitativní vymezení minimálního kapitálu banky v poměru 

k jejím aktivům, která má za cíl omezit dopad rizik z bankovních obchodů na závazky banky 

vůči vkladatelům.
56

 Kapitál je povaţován za „polštář“ insolvence, má schopnost absorbovat 

ztráty ze špatných obchodů. Kapitálová přiměřenost společně s pravidly úvěrové 

                                                
56 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 2012. 
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angaţovanosti a přiměřenosti likvidity patří mezi nejdůleţitější regulatorní pravidla. 

Přiměřenost kapitálu bude zevrubně popsána ve čtvrté  kapitole. 

 

Pravidla úvěrové angažovanosti 

Význam úvěrové angaţovanosti spočívá na třech hlavních cílech. Prvním 

a nejdůleţitějším cílem je diverzifikace pohledávek a mimobilančních poloţek banky 

společně s omezením úvěrového rizika. Dalším významným prvkem jsou limity pohledávek 

vůči jednomu klientovi, skupině spjatých klientů, akcionářům, zaměstnancům nebo vedení 

banky. Reguluje se také poskytování úvěrů pobočkám bank, sesterským nebo dceřiným 

společnostem. Pravidla úvěrové angaţovanosti vycházejí z §§ 180 aţ 189 vyhlášky 

č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních druţstev 

a obchodníků s cennými papíry, kromě toho z Opatření České národní banky č. 2/2002 

o kapitálové přiměřenosti bank a dalších pravidlech obezřetného podnikání na individuálním 

základě a jsou také začleněna v zákoně o bankách. 

Obr. 3.4 Limity úvěrové angažovanosti 

Zdroj: Opatření České národní banky č. 2
57
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 Opatření České národní banky č. 2 ze dne 3. července 2002 o kapitálové přiměřenosti bank a 
dalších pravidlech obezřetného podnikání na individuálním základě 
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Limity úvěrové angaţovanosti jsou pro lepší znázornění ilustrovány na obrázku 3.4 výše. 

Tier 3 znamená krátkodobý pořízený dluh, který slouţí ke krytí trţního rizika a který bude 

podrobněji vysvětlen v další kapitole. Po globální finanční krizi došlo k jistým změnám, které 

byly implementovány v novele směrnice o kapitálové přiměřenosti (Capital Requirements 

Directive, CRD)
58

.  

Nové limity se týkají poskytování úvěrů vůči institucím, poněvadţ krize upozornila na 

příliš vysoké expozice. Na ty bude uplatněn limit odpovídající vyšší hodnotě z 150 000 000 

eur a 25 % kapitálu dané instituce. Současně však platí, ţe ona expozice nemůţe být vyšší neţ 

100 % kapitálu dané instituce. Proto musí být vţdy posouzena majetková propojenost obou 

institucí.
59

 

 
 

Pravidla přiměřenosti likvidity 

Pojem likvidita znamená schopnost dostát svým závazkům v jakémkoli čase. Patří mezi 

hlavní principy podnikatelské činnosti. Likvidita bank je v přímém rozporu s jejich 

rentabilitou. Čím více se banka zaměřuje na svou ziskovost, tím méně likvidní aktiva vlastní. 

Banky proto poskytují nejziskovější dlouhodobé úvěry a málo likvidní rezervy mají 

na povinném minimu. Čím méně likvidních aktiv, tím větší šance se dostat do problémů. 

Povinné minimální rezervy byly vytvořeny jako nástroj monetární politiky a ovlivňují 

mnoţství peněz v oběhu a také vytváření nových úvěrů bankami. V současné chvíli jsou 

povinné minimální rezervy na 2 % z přijatých vkladů a ostatních závazků a jsou stanoveny 

v § 25 zákona o ČNB. 

Základním cílem je diverzifikace bilančních a mimobilančních poloţek banky. Banky 

musí členit poloţky podle následujícího dělení: lhůta splatnosti poloţek; odhadovaný vývoj 

poloţek; zkušenosti s chováním vkladatelů; stupeň likvidity aktiv; stupeň zabezpečení 

rizikovějších aktiv rezervami banky; likvidita v domácí měně a devizová likvidita.
60
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 Společné označení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o 
přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2006/49/ES ze dne 14. června 2006 o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových 
institucí.  
59

 JUROŠKOVÁ, Lenka. Bankovní regulace a dohled. 2012. 
60

 NEHYBOVÁ, Marta. Regulace a dohled nad bankami. 1999. 
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Základní ukazatelé likvidity banky:
61

 

1. Krátkodobá likvidita (doba splatnosti krátkodobé poloţky do jednoho roku) 

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

2. Střednědobá likvidita (doba splatnosti od jednoho do čtyř případně pěti let) 

𝑆𝑡ř𝑒𝑑𝑛ě𝑑𝑜𝑏á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑆𝑡ř𝑒𝑑𝑛ě𝑑𝑜𝑏á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚

𝑆𝑡ř𝑒𝑑𝑛ě𝑑𝑜𝑏á 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

3. Dlouhodobá likvidita (doba splatnosti nad pět let) 

𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚

𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

4. Struktura aktiv 

𝑆𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑅𝑦𝑐ℎ𝑙𝑒 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑛í 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

 

První dva ukazatele mají ve většině případů hodnotu menší neţ jedna a zpravidla 

krátkodobá likvidita má menší hodnotu neţ likvidita střednědobá. Z rovnice aktiva = pasiva 

vyplývá, ţe dlouhodobá likvidita má hodnotu vyšší neţ jedna. Na sekundárních trzích lze 

s těmito aktivy různě obchodovat a získávat likvidnější aktiva za ty méně likvidní. S tím 

souvisí čtvrtý ukazatel, tj. struktura aktiv, u kterého se doporučuje hodnota okolo 10 procent.   

 

Pravidla sdílení informací 

Další hlavní povinností bank je zásada poskytování informací. Můţe se jednat o informace 

pro širokou veřejnost nebo dohledový orgán. Veřejnost můţe získat volně dostupné informace 

v podobě výročních zpráv, které obsahují agregovanou bilanci, výkaz zisku a ztrát a vyjádření 

externího auditora.
62

  Důleţitou úpravou je Opatření České národní banky č. 1 ze dne 

30. prosince 2003, kterým se stanoví minimální poţadavky na uveřejňování informací 

bankami. Banky jsou povinny poskytovat informace o sobě, o své činnosti, informace 

o vztazích s bankou ovládanými osobami a osobami, v nichţ je banka většinovým 
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 REVENDA, Zbyněk. Centrální bankovnictví. 2001. 
62 JUROŠKOVÁ, Lenka. Bankovní regulace a dohled. 2012. 
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společníkem, informace o vztazích s ovládajícími osobami a osobou, která je v bance 

většinovým společníkem, informace o vztazích se členy dozorčí rady, členy představenstva 

a s dalšími vedoucími zaměstnanci banky, informace o hospodaření banky a o řízení rizik, 

výroční zprávy a poměrové a další ukazatele.  

 

3.4.3 Povinné pojištění vkladů 

 

Další ze základní části bankovní regulace a dohledu je povinné pojištění vkladů. Systém 

má za cíl uspokojit vkladatele při případných problémech bank. Vkladatelé v některých 

případech investují veškeré své úspory do bank s důvěrou v jejich kvalitu a případný pád 

můţe mít negativní dopad na celou veřejnost. Povinné pojištění vkladů tedy zvyšuje ochranu 

vkladatelů, plní sociální funkci a také zvyšuje důvěru v bankovní systém. 

Povinné pojištění vkladů má několik negativních účinků. Dva nejznámější jsou morální 

hazard a nepříznivý výběr. Morální hazard je specifický podstupováním vyššího rizika jak 

ze strany vkladatelů, tak ze strany bank. Vkladatelé totiţ ukládají své úspory do bank, které 

poskytují nejvyšší úrokové sazby. Neberou ohled na důvěryhodnost instituce, ale pouze 

na ziskovost svých investic. Ani banky se nemusejí obávat rizikových aktivit, kdyţ vědí, 

ţe vklady investorů jsou pojištěny a mohou se soustředit na vyšší zisky.
63

 

Za účelem správy povinného pojištění vkladů byl zákonem o bankách 

§ 41a odstavcem 1 zřízen Fond pojištění vkladů. Fond je právnickou osobou zapsanou 

v obchodním rejstříku a její účetní závěrka musí být ověřena auditorem. Všechny banky 

a pobočky zahraničních bank jsou povinny účastnit se systému pojištění pohledávek z vkladů. 

Fond čerpá prostředky od příspěvků bank a také z výnosů investiční činnosti.   

Výše příspěvků bank je definována v § 41c) ZB, kdy banky musejí do fondu odvádět 

0,04 % z průměru objemu pojištěných pohledávek z vkladů za příslušné kalendářní čtvrtletí. 

Stavební spořitelny přispívají 0,02 % z průměru pojištěných pohledávek z vkladů za čtvrtletí. 

Pokud objem finančních prostředků Fondu dosáhne hranici 1,5 % z celkového objemu 

pojištěných pohledávek, vydá Fond oznámení a příspěvky se o čtvrtinu sniţují.
64

 

 Všechny státy Evropské unie vyuţívají systém pojištění vkladů, který je stanovený 

směrnicí 94/19/ES Evropského parlamentu a Rady z května 1994. Tato směrnice pouze 
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vymezila základní rámec systému pojištění vkladů. Minimální výše pojištění vkladů 

vkladatele byla tehdy stanovena na 20 000 eur a později byl přidán limit procentuální a to 

rovných 90 % z vkladu. Nová směrnice Evropské komise 2009/13/EK zrušila procentuální 

limit a navýšila minimální výši pojištění vkladů na 100 000 eur s účinností od 1. 1. 2011. 

 

3.4.4 Věřitel poslední instance 

 

Centrální banka má mnoho rozličných funkcí a jednou z nich je i poskytování úvěrů 

obchodním bankám. Pokud se banka dostane do krize likvidity, můţe vyuţít několik moţností 

k získání nových peněţních prostředků. Můţe zefektivnit vkladovou politiku, získat úvěry na 

mezibankovním trhu nebo v posledním případě získat úvěr od centrální banky. Centrální 

banka jako věřitel poslední instance zabezpečuje důvěryhodnost a efektivnost bankovního 

systému. Existují zde dvě pravidla, která by centrální banka měla při této činnosti dodrţovat. 

Prvním z nich je poskytování úvěrů pouze zdravým bankám s přechodným problémem 

likvidity a půjčovat peníze za vysoký úrok výměnou za cenné papíry.
65

 

Hlavním důvodem vzniku věřitele poslední instance je systémové riziko, díky kterému 

jsou při kolapsu nezdravých bank ohroţeny i banky zdravé. Pád některých bank mohou 

způsobit fenomén nazvaný „bank run“, kdy vkladatelé z obavy o své úspory vběhnout 

do ostatních bank a vybírají své vklady, čímţ se i zdravé banky stávají insolventní. Některé 

banky jsou příliš velké na to, aby padly (too big to fail) a v zájmu záchrany celého 

bankovního systému musejí být zachráněny. Toto opatření má sice diskriminační účinek 

oproti malým bankám, ale pád velké banky můţe způsobit kolaps celého systému a způsobit 

dalekosáhlé škody. 

V České republice má statut věřitele poslední instance České národní banka. Je třeba 

zmínit, ţe ČNB můţe ţádosti o pomoc zamítat a neposkytovat tak ţádné úvěry. Potřebuje-li 

si banka doplnit likviditu úvěrem od ČNB, musí být splněny některé základní podmínky. 

Základní podmínkou je, aby obchodní banka měla s centrální bankou uzavřenou Rámcovou 

smlouvu o zajištění peněţité pohledávky převodem dluţných cenných papírů, tzv. 

reposmlouvu. Na základě rámcové smlouvy se obchodním bankám poskytují lombardní 

úvěry. 
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Zajímavý příklad věřitele poslední instance a jeho pomoci bance s problémy můţe být 

spatřován v rozsudku Evropského soudního dvora č. T-29/10 ze dne 2. března 2012. Ve sporu 

se vyskytlo několik stran: Nizozemské království, ING banka NV s podporou 

De Nederlandsche Bank NV proti Evropské komisi. Nizozemské království poskytlo podniku 

ING tři podpory, a to kapitálový vklad, opatření týkající se znehodnocených aktiv nazývané 

téţ záloţní facilita pro „nelikvidní aktiva“ a několik záruk za střednědobé závazky 

i s podrobným navrácením toho kapitálu. Později se Nizozemsko a ING Group dohodlo 

na změně podmínek zpětného splacení kapitálového vkladu. Tuto změnu napadla Evropská 

komise s tvrzením, ţe tím změna představuje pro podnik ING dodatečnou podporu ve výši 

přibliţně 2 miliard eur. SD rozhodl ve prospěch Nizozemska a ING Group a zrušil rozhodnutí 

Komise a uloţil jí náhradu nákladů řízení.
66
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4. KAPITÁLOVÁ PŘIMĚŘENOST 

Zájem o kapitálovou přiměřenost a její aplikaci na regulaci bank vzrostl v 70. letech 

minulého století po pádu Long Island’s Franklin National Bank ve Spojených státech 

amerických a Bankhaus Herstatt v Německu v roce 1974. Nejvyšší autority v oblasti 

monetární politiky ze zemí G-10
67

 pověřily předsedu Basilejského výboru pro bankovní 

dohled k vytvoření pravidel a standardů v oblasti kapitálové přiměřenosti.  

Úkolem výboru bylo analyzovat sloţitost moderního bankovního systému a reagovat 

s propozicemi a pokyny pro odpovídající bankovní dohled. I přesto, ţe výbor nefunguje jako 

ţádný nadnárodní orgán dohledu a jeho analýzy a doporučení mají pouze fakultativní povahu 

a nejsou právně vynutitelné, většina zemí světa se jím řídí a obezřetnostní pravidla dodrţuje.   

 

4.1 Basel I 

 

V roce 1988 publikoval Basilejský výbor pro bankovní dohled dokument s názvem 

International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, známý také jako 

Basel I nebo Dohoda o kapitálové přiměřenosti. Dokument se zaměřuje na úvěrové riziko 

(ostatní druhy rizik jsou ponechány na národních regulačních orgánech) a definuje kapitálový 

poměr podle funkce banky. Základními cíli této dohody bylo posílit zdraví a stabilitu 

světového bankovního systému a sníţit stávající konkurenční nerovnosti mezi bankami 

v jednotlivých zemích.
68

 

 Hlavním principem kapitálové přiměřenosti bylo přiřadit rozvahovým a podrozvahovým 

poloţkám váhu, která by byla funkcí jejich odhadované míry rizika. Poté byl kompromisem 

určen limit kapitálové úrovně odpovídající 8 % rizikově váţených aktiv. Prvním krokem při 

vytváření kapitálového poţadavku bylo samotné rozdělení kapitálu. Vznikly dvě třídy 

kapitálu podle jeho kvality: Tier 1 a Tier 2. V tabulce 4.1 je detailně vyjádřen jednotlivý 

kapitál a jeho podrobný obsah. Kapitál Tier 1 je povaţován za vlastní kapitál a Tier 2 jako 

podřízený dluh. Kapitál Tier 2 byl omezen na maximálně 100 % Tier 1 kapitálu. Goodwill byl 

odečítán od Tier 1 a investice v dceřiných společnostech musely být také odečteny od celkové 
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kapitálové základny. Goodwill byl odečten z důvodu jeho povahy. Jeho ocenění bylo velmi 

subjektivní a obecně měl nízkou hodnotu v případě likvidace společnosti. Investice 

do dceřiných podniků, které nebyly konsolidovány, byly rovněţ odečteny, aby se zabránilo 

několika subjektům pouţívat stejné kapitálové zdroje.
69

 

 

Tabulka 4.1 Rozdělení kapitálu 

Tier 1  Základní kapitál 

 Zveřejněné rezervy 

 Nerozdělený zisk/ztráta 

 Hospodářský výsledek za účetní období 

 Emisní áţio 

 Kurzové rozdíly 

Tier 2  Nezveřejněné rezervy 

 Přeceňovací rezervy 

 Obecné rezervy  

 Hybridní kapitálové instrumenty 

 Podřízený dluh (maximálně 50 % Tier 1) 

Odpočty  Goodwill 

 Investice do nekonsolidovaných dceřiných společností 

 

Zdroj: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards 

Dalším krokem po rozdělení kapitálu bylo přiřadit mu odpovídající míru rizika. V tabulce 

4.2 je vyobrazeno podrobné třídění kapitálů s ohledem na jejich rizikovost. Bohuţel má toto 

rozdělení mnoho nedostatků, nereflektuje ekonomickou realitu a rozdělení vůbec nebere 

v potaz úvěrové postavení protistrany. Tak například 100 % riziková váha u úvěrů pro 

subjekty soukromého sektoru ukazuje, ţe poskytnutý úvěr pro nejlepší a nejsolventnější 

společnosti má stejnou váhu jako poskytnutý úvěr pochybným společnostem na hranici 

bankrotu. Je nutno říci, ţe si tvůrci tyto nedostatky později uvědomili a byly bryskně 

odstraněny. 

                                                
69 BALTHAZAR, Laurent. From Basel 1 to Basel 3: the integration of state-of-the-art risk modeling in 
banking regulation. 2006 



KAPITÁLOVÁ PŘIMĚŘENOST  50 
 

 

 

První verze dokumentu brala v úvahu pouze úvěrové riziko, ale banky jsou vystaveny 

mnoha druhům rizik. Proto se v roce 1996 v dodatku k Basel I objevily části regulace na krytí 

i trţního rizika. Byl také klasifikován třetí druh kapitálu Tier 3 a spadal do něj krátkodobě 

pořízený dluh, který měl krýt ztráty volatility trţních cen nebo úrokových sazeb. Výpočet 

kapitálové přiměřenosti je nastíněn vzorci (1) a (2).
70

 

 

 Tabulka 4.2 Váhy rizikovosti kapitálu 

% Položka 

0  Hotovost 

 Pohledávky za centrálními vládami zemí OECD 

20  Pohledávky za bankami v zemích OECD 

 Pohledávky za bankami mimo země OECD se splatností do 1 roku 

50  Pohledávky kryté nemovitostmi 

100  Pohledávky za soukromým sektorem, bankami zemí mimo OECD se splatností 

delší neţ 1 rok 

 

Zdroj: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards 

 

Vzorec (1) a (2) Kapitálová přiměřenost od roku 1993, resp. od roku 1999 

 

  

  

 

kde   RVA… Rizikově váţená aktiva 

MBP… Mimobilanční poloţky 

KTR… Krytí trţního rizika 

 

 

                                                
70 REVENDA, Zbyněk. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 2005. 
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4.2 Basel II 

 

Nová dohoda Basel II měla odráţet všechny nedostatky první dohody o kapitálové 

přiměřenosti a přejít od jednoduchého a nepřesného postupu výpočtu k sofistikovanějším 

a pokročilejším metodám. Na finální verzi dohody Basel II se pracovalo přes pět let a došlo 

k několika stěţejním úpravám. Nakonec byla vydána 26. června 2004 pod názvem 

Mezinárodní konvergence měření kapitálu a kapitálových standardů (International 

Convergence of Capital Measurement and Capital Standards) známá jako Basel II.
71

 

Basel II je rozdělen do tří pilířů. První pilíř je zaměřen na minimální kapitálové 

poţadavky pro úvěrové, trţní i operační riziko. Ve druhém pilíři je charakterizován proces 

dohledu nad bankami a v posledním pilíři je popsána trţní disciplína.  Hlavními cíly 

Basel II jsou podpora bezpečnosti a stability finančního sektoru, zlepšení 

konkurenceschopnosti, kapitálové poţadavky odpovídající rizikům, zohlednění všech rizik, 

uznání interních bankovních metod hodnocení rizika, snaha o aplikaci na banky po celém 

světě a samozřejmě posílení bankovního dohledu a trhu.
72

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.1     Zdroj: Vlastní konstrukce podle vyhlášky ČNB  

                                                
71 Dohoda Basel II de facto revidovala původní Dohodu Basel I. 
72 EUROPEAN NETWORK AND INFORMATION SECURITY AGENCY. Basel 2 [online]. [cit. 2013-03-
18]. Dostupné z: http://www.enisa.europa.eu/activities/risk-management/current-risk/business-
process-integration/governance/frameworks/basel-2 

Tři pilíře Basel II 

Kapitálové požadavky: 

Úvěrové riziko 

 Standardní přístup  

 IRB 

Tržní riziko 

 Standardní přístup 

 Interní VaR modely 

Operační riziko 

 BIA 

 ASA 

 AMA 

Požadavky na banky 

 Vnitřní procesy 

určování KP 

 Rizikový 

management 

Požadavky na dohled 

 Kontrola interních 

systémů 

 Kontrola plnění 

poţadavků 

 Transparentnost 

vykazování všech 

bankovních 

rizikových pozic 

(měření rizik, úroveň 

kapitálu…) 

 Vzájemné komparace 

jednotlivých bank 

Kapitálové požadavky Proces dohledu Tržní disciplína 
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Implementace basilejské dohody Basel II do evropského právního systému a posléze 

do české legislativy proběhla v několika fázích. Prvním krokem bylo přenesení Basel II do 

evropského práva ve formě dvou klíčových směrnic (CRD I). Obě směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2006/48/ES o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu 

a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES o kapitálové přiměřenosti investičních 

podniků a úvěrových institucí upravují činnost úvěrových institucí. Členské země Evropské 

unie měly za úkol implementovat směrnice do svého práva do konce roku 2006 s účinností 

od 1. 1. 2007.  

V návaznosti na finanční krizi byly tyto dvě směrnice v roce 2009 novelizovány směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady č. 2009/111/ES ze dne 16. září 2009, kterou se mění směrnice 

2006/48/ES a 2006/49/ES, pokud jde o banky přidruţené k ústředním institucím, některé 

poloţky kapitálu, velkou angaţovanost, reţimy dohledu a krizové řízení, OJ 2009 L 302/97 

(CRD II). Nová směrnice reflektuje diskuse mezinárodní scény bankovní regulace a dohledu 

a zavádí nové zvýšení kapitálových poţadavků a nové postupy dohledu nad bankami. 

Změnily se poţadavky na řízení rizika likvidity, angaţovanosti a stanovuje podmínky a limity 

sekuritizace. Směrnice podrobně upravuje orgány dohledu v Evropské unii a jejich vzájemné 

vztahy. Nicméně s vývojem finančních trhů a nově přijaté závěry Basilejského výboru pro 

bankovní dohled byl komisí v dubnu 2009 předloţen návrh na změnu stávajících směrnic, 

který byl přijat v listopadu 2010 jako CRD III.
73

 Jedná se spíše o technickou novelu, která 

se snaţí o vypořádání s nedostatky předchozí úpravy a mění kapitálové poţadavky 

na obchodní portfolio a resekuritizaci.
74

 

Za implementaci směrnic byly v České republice zodpovědné Česká národní banka 

a Ministerstvo financí. S účinností od 1. července 2007 se do českého práva směrnice 

promítly v několika právních předpisech, které se týkaly poţadovaných oblastí implementace. 

Mezi nejdůleţitější z nich patří vyhláška České národní banky č. 123/2007 Sb., o pravidlech 

obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních druţstev a obchodníků s cennými papíry, 

ve znění pozdějších předpisů. Dále pak novela zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 

zákona č. 120/2007 Sb., novela zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních druţstvech 

a některých opatřeních s tím souvisejících, novela zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání 

                                                
73

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/76/EU ze dne 24. listopadu 2010, kterou se mění 
směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokud jde o kapitálové požadavky na obchodní portfolio a 
resekuritizace a o dohled nad zásadami odměňování, OJ 2010 L 329/03 (CRD III).   
74

 ČERVENKOVÁ, Lenka. Právní rámec bankovnictví v Evropské unii. Brno, 2012. Disertační práce. 
Masarykova univerzita, právnická fakulta.  
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na kapitálovém trhu a nakonec novela zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněţních 

prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech.   

Zákon o bankách obsahuje pouze základní ustanovení o kapitálovém poţadavku a dále 

odkazuje na pravidla obezřetného podnikání upravené ve vyhlášce č. 123/2007 Sb. Vedle 

poţadavku kapitálové přiměřenosti řadí vyhláška mezi tato pravidla také poţadavky na řídící 

a kontrolní systém, pravidla angaţovanosti a pravidla nabývání, financování a posuzování 

aktiv.
75

 Kapitálová přiměřenost bank je upravena v § 12 zákona o bankách, poţadovaný řídící 

a kontrolní systém banky je pak upraven v § 8b zákona o bankách. Vyhláška č. 123/2007 

Sb.,
76

 nabyla účinnosti 1. 7. 2007 a banky se měly podle této vyhlášky řídit a zařadit 

vyspělejší metody pro svou činnost od začátku roku 2008. 

 

4.2.1 Minimální kapitálové požadavky 
 

Vzhledem k urychlenému vývoji na finančních trzích bylo potřeba redefinovat systém 

kapitálových poţadavků, aby odpovídal současnému stavu a tendenci trhů. V prvním pilíři 

jsou vymezeny výpočty pro jednotlivé rizikové faktory. Basel II se v zásadě od Basel I moc 

neliší, ovšem v oblasti výpočtů kapitálových poţadavků došlo k velkým změnám. Změnil 

se způsob stanovení kapitálových poţadavků vzhledem k úvěrovému riziku bankovního 

portfolia. Upustilo se od zcela nepřesného vymezení rizikových vah jednotlivých poloţek 

aktiv podle obecného charakteru dluţníka a zavedlo se přesnější vyjádření úvěrového rizika 

na základě individuální bonity jednotlivých subjektů. K výpočtu kapitálových poţadavků 

k úvěrovému riziku bank je moţné pouţívat standardizovanou metodu nebo metody zaloţené 

na interním ratingu. Do rizik se nově zahrnuje operační riziko banky.
77

 

 

Vzorec (3) Kapitálová přiměřenost podle Basel II
78

  

 

   

                                                
75 ČERVENKOVÁ, Lenka. Právní rámec bankovnictví v Evropské unii. Brno, 2012. Disertační práce. 
Masarykova univerzita, právnická fakulta.  
76 Vyhláška České národní banky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, 
spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů 
77

 VALOVÁ, Ivana. Řízení rizik v intencích Basileje II. Brno, 2010. Disertační práce. Masarykova 
univerzita, ekonomicko-správní fakulta.  
78 Basel II: Comprehensive Version. 2006. 
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Kde  Tier 1, Tier 2, Tier 3… Druhy kapitálu 

  KPÚR… Kapitálový poţadavek k úvěrovému riziku 

  KPTR… Kapitálový poţadavek k trţnímu riziku 

  KPOR… Kapitálový poţadavek k operačnímu riziku 

 

V hlavě III vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, 

spořitelních a úvěrních druţstev a obchodníků s cennými papíry byly určeny druhy kapitálu. 

V prvním díle hlavy III. §§ 54 - 63 vymezují kapitál na individuálním základě a v druhém díle 

hlavy III. §§ 64 - 73 je kapitál definován na základě konsolidovaném. Kapitál a jeho rozdělení 

zůstal oproti Basel I beze změn. Basel II stanovuje poměr mezi jednotlivými druhy kapitálu. 

Tier 1, tj. základní kapitál by měl tvořit minimálně 50 % veškerého kapitálu s tím, ţe 

rozhodující slovo mají regulatorní orgány v jednotlivých zemích. Kapitál Tier 3 by měl být 

pouţit na krytí trţního rizika. Banky díky pouţívání podrobnějších metod při výpočtu 

kapitálové přiměřenosti k jednotlivým rizikům mohou sníţit objem drţeného kapitálu 

na rozdíl od pouţívání standardních metod výpočtu.  

Určení kapitálových poţadavků a přístupy pro jejich výpočet jsou stanoveny v hlavě IV, 

díle prvním. § 74 ukládá povinnost osobě stanovit minimální kapitálové poţadavky 

k úvěrovému, trţnímu a operačnímu riziku. Existují dva přístupy k výpočtu kapitálových 

poţadavků: standardní přístupy jsou definovány v § 76 a speciální pak v § 77. Pokud chce 

subjekt přejít ze standardního přístupu ke speciálnímu, musí si podat ţádost o souhlas České 

národní banky.  

 

Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku 

Výbor umoţňuje bankám moţnost volby mezi dvěma metodami pro výpočet kapitálových 

poţadavků k úvěrovému riziku. Jednou z nich je standardizovaný přístup, který měří úvěrové 

riziko standardizovaným způsobem, s podporou externích ratingů. Druhá alternativa je 

metoda vnitřních ratingů zaloţená na moţnosti bank pouţívat své systémy vnitřního 

hodnocení pro úvěrové riziko. Pro druhou alternativu je třeba výslovný souhlas banky 

dohledu.
79

 

                                                
79 Basel II: Comprehensive vision. 2006. 
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Kapitálové poţadavky k úvěrovému riziku zahrnují kapitálové poţadavky k těmto 

poloţkám: úvěrovému riziku, včetně rizika vypořádacího, investičního portfolia a riziku 

rozmělnění investičního portfolia, specifickému úrokovému riziku obchodního portfolia, 

specifickému akciovému riziku obchodního portfolia, riziku protistrany u repo obchodů nebo 

půjček či výpůjček cenných papírů nebo komodit, derivátů, transakcí s delší dobou 

vypořádání a marţových obchodů, vypořádacímu riziku obchodního portfolia a volným 

dodávkám, ostatním nástrojům obchodního portfolia, riziku angaţovanosti obchodního 

portfolia.
 80

 

Standardizovaný přístup (The Standardised Approach, TSA) je zaloţen na externím 

hodnocení ratingovými agenturami (Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch Ratings atd.). Rating 

je nezávislé hodnocení, které zkoumá jak je hodnocený subjekt schopen dostát včas a v plné 

výši svým splatným závazkům na základě komplexní analýzy všech dostupných rizik 

subjektu.  Závěrečným výstupem kaţdého ratingu je ratingová známka. Ta udává 

pravděpodobnost, ţe hodnocený subjekt dostojí včas svým závazkům.
81

 Subjektům, které 

nedisponují externím ratingem, je přiřazena hodnota 100 %. Problémem v České republice je 

fakt, ţe externí rating mají pouze ty největší společnosti a ostatním je přiřazena hodnota 

rizikové váhy 100 %, i přes dostatečnou kredibilitu a bonitu subjektů.    

 
 

Tabulka 4.3 Kategorie expozic a rizikové váhy u standardizovaného přístupu
82

 

 1 2 3 4 5 6 

Centrální vlády a centrální banky 0 % 20 % 50 % 100 % 100 % 150 % 

Finanční instituce do 3 měsíců 20 % 20 % 20 % 50 % 50 % 150 % 

Finanční instituce nad 3 měsíců 20 % 50 % 50 % 100 % 100 % 150 % 

Podnikové expozice 20 % 50 % 100 % 100 % 150 % 150 % 

Fondy kolektivního investování 20 % 50 % 100 % 100 % 150 % 150 % 

 

Zdroj: Příloha č. 4 k Vyhlášce ČNB č. 123/2007 Sb. 

 

                                                
80 Vyhláška ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních 
družstev a obchodníků s cennými papíry byly určeny druhy kapitálu. 
81 FXSTREET. Rating: S&P, Moody's a Fitch. [online]. [cit. 2013-03-26]. Dostupné z: 
http://www.fxstreet.cz/rating-sp-moodys-a-fitch.html 
82 Podrobnější informace ke stupňům úvěrové kvality v příloze č. 3 
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Vzorec (4)  Kapitálový požadavek standardizovaného přístupu
83

 

 

   

 

Kde  KTSA… Kapitálový poţadavek standardizovaného přístupu 

  RWi… riziková váha určená ratingovými agenturami  

  Ei… velikost dané expozice 

 

Druhou metodou jak měřit kapitálový poţadavek k úvěrovému riziku je přístup založený 

na interním ratingu (The Internal Ratings-Based Approach, IRB). Vyuţívání této metody je 

podmíněno ve vyhlášce č. 123/2007 Sb., souhlasem dohledového orgánu, tj. České národní 

banky. Základem IRB přístupu a hlavním rozdílem od přístupu standardizovaného je pouţití 

interních ratingů banky ve vztahu k dluţníkům a podle těchto ratingů potom přiřazení 

odpovídající rizikové váhy. Přístup tak dovoluje bankám pouţít vlastní ocenění úvěrového 

rizika. IRB přístup je ovšem podmíněn přísnými kritérii na metodologii a výkaznictví, na coţ 

dohlíţí odpovědný orgán dohledu.
84

 

Při posuzování ţádosti o udělení souhlasu s pouţíváním přístupu IRB povinná osoba 

prokáţe oprávněnému orgánu dohledu, ţe systémy pro řízení a rating úvěrového rizika 

expozic jsou důvěryhodné a jsou jednotně implementovány. Podrobnější vymezení poţadavků 

na pouţívání přístupu IRB je uvedeno v příloze č. 10 vyhlášky č. 123/2007 Sb. Povinná osoba 

musí prokázat, ţe:
85

  

a) její ratingové systémy poskytují smysluplné hodnocení charakteristik dluţníka 

a transakce, odůvodněné a dostatečné rozlišení rizika a přesné kvantitativní odhady rizika 

prováděné na základě jednotného přístupu,  

b) interní ratingy a odhady ztrát a selhání pouţité při výpočtu kapitálových poţadavků 

a přidruţené systémy a procesy hrají významnou roli při řízení rizika a v rozhodovacích 

                                                
83 Basel II: Comprehensive vision. 2006. 
84 KAŠPAROVSKÁ, Vlasta. Řízení obchodních bank: vybrané kapitoly. 2006. 
85 Příloha č. 10 k vyhlášce ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, 
spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry byly určeny druhy kapitálu. 
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procesech, při schvalování úvěru, při rozloţení vnitřně stanoveného kapitálu a při řízení 

povinné osoby,  

c) má útvar, který řídí úvěrové riziko a který je odpovědný za její ratingové systémy, které 

jsou přiměřeně nezávislé a nepodléhají nepatřičným vlivům,  

d) shromaţďuje a ukládá všechna relevantní data, která poskytují účinnou podporu jejímu 

procesu měření a řízení úvěrového rizika,  

e) dokumentuje své ratingové systémy, smysluplnost jejich konstrukce a své ratingové 

systémy ověřuje (validuje).  

 

Vzorec (5) Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku u přístupu IRB 

 

   

 

Vzorec (6) Rizikově vážená expozice u přístupu IRB 
86

  

 

 

 

Kde  RWEIRB… rizikově váţená expozice (u IRB přístupu) 

K (PD, LGD, M)… funkce rizikové váhy 

12,5…  Reciproční (převrácená) hodnota 8 % 

EAD… hodnota expozice v případě defaultu dluţníka 

 

Při pouţívání přístupu zaloţeném na interním ratingu je kaţdá z expozic bankovního 

portfolia zařazena do jedné z následujících kategorií:
87

 expozice vůči centrálním vládám 

a centrálním bankám, expozice vůči institucím, podnikové expozice, retailové expozice, 

akciové expozice, sekuritizované expozice a ostatní expozice. Výpočet kapitálového 

                                                
86 Basel II: Comprehensive vision. 2006. 
87 Vyhláška ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních 
družstev a obchodníků s cennými papíry byly určeny druhy kapitálu. 
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poţadavku k úvěrovému riziku investičního portfolia se vypočítá stejným způsobem jako 

u standardizovaného přístupu. Riziko rozmělnění investičního portfolia se rovná 

8 % ze součtu hodnot rizikově váţených expozic. 

Výše kapitálových poţadavků k úvěrovému riziku je dána očekávanou ztrátou v případě 

selhání dluţníka, která závisí na několika komponentech: pravděpodobnosti selhání, 

ztrátovosti, doby splatnosti a velikosti expozice. Podle přístupu zaloţeného na interním 

ratingu je tato ztráta kalkulována na bázi interních bankovních odhadů a modelů. Rizikové 

sloţky určující kapitálový poţadavek pro expozici v IRB přístupu jsou:
88

 

 Pravděpodobnost selhání (Probability of Default, PD) – pravděpodobnost, ţe dluţník 

nebude schopen dostát svým závazkům během daného období. Nabývá hodnot 

od 0,03 % u bezpečných úvěrů aţ po 100 % v případě selhání.  

 Expozice při selhání (Exposure at Default, EAD) – celkové mnoţství aktiv, která dosud 

nejsou dluţníkem zaplacena. 

 Míra ztráty při selhání (Loss Given Default, LGD) – procentní podíl aktiv ztracených 

v případě selhání.  Jedná se o poměr ztráty z expozice při selhání protistrany k částce 

dluţné v okamţiku selhání. Pokud má hodnotu 0,25 tak banka očekává získat čtvrtinu 

dluhu zpět.  

 Doba splatnosti (Maturity, M) – doba splatnosti ukazuje maximální zbývající dobu, kdy 

je dluţník povinen splatit svůj závazek. Banka můţe pouţívat svou vlastní dobu splatnosti 

nebo můţe být upravena vyhláškou. 

 

Výše uvedené rizikové sloţky vstupují do funkcí rizikových vah, které jsou pro kaţdou 

třídu aktiv jiné. Například existuje jiná funkce rizikových vah pro retailové expozice, jiná pro 

expozice pro korporace, pro expozice vůči bankám, státům, nebo vládám a pro kapitálové 

účasti. 

 

 

 

                                                
88

 VALOVÁ. I. Metody měření bankovních rizik podle Basel II. In Řízení a modelování finančních rizik. 

1. vyd. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava 2008. 
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Kapitálový požadavek k tržnímu riziku 

Basilejský výbor pro bankovní dohled definuje trţní riziko jako riziko ztrát v rozvaze nebo 

mimo rozvahu vyplývající z pohybu tržních cen. Předmětem tohoto požadavku jsou rizika 

týkající se úrokových sazeb souvisejících nástrojů a akcií v obchodních knihách a měnové 

a komoditní riziko celé banky.
89

 Metody měření rizik se oproti Basel I liší jen málo, výrazná 

změna proběhla pouze u úrokového rizika. K výpočtu kapitálového poţadavku k trţnímu 

riziku se pouţívají dvě metody: Standardní přístup (Standardized Approach) a Přístupy 

zaloţené na interních modelech (Internal Models Approach). 

Standardní metoda měření trţních rizik spočívá v pouţití přesně stanoveného postupu 

výpočtu kapitálového poţadavku pro všechny druhy trţního rizika. Určuje kapitálový 

poţadavek pro úrokové, akciové, měnové a komoditní riziko. Celkový kapitálový poţadavek 

k trţnímu riziku je pak roven součtu kapitálových poţadavků z jednotlivých rizikových 

kategorií. Tato metoda je velmi zjednodušená a výsledné hodnoty bývají méně přesné kvůli 

zkreslení. 

Podrobnosti k výpočtům jednotlivých rizik lze nalézt ve vyhlášce ČNB č. 123/2007 Sb., 

o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních druţstev a obchodníků 

s cennými papíry byly určeny druhy kapitálu. Konkrétně pak v oddíle 2 v §§ 133 – 142 jsou 

definovány kapitálové poţadavky k úrokovému riziku obchodního portfolia; 

v oddíle 3 v §§ 143 – 148 kapitálové poţadavky k akciovému riziku obchodního portfolia; 

v oddíle 4 v §§ 149 – 151 kapitálový poţadavek k fondům kolektivního investování 

v obchodním portfoliu; v oddíle 5 v §§ 152 – 156 kapitálový poţadavek k měnovému riziku; 

v oddíle 6 v §§ 157 – 162 kapitálový poţadavek ke komoditnímu riziku a nakonec 

v oddíle 7 se §§ 163 – 166 týkají kapitálových poţadavků k opcím. 

Druhou metodou výpočtu kapitálového poţadavku k trţnímu riziku je metoda 

Value at Risk (VaR), která je zároveň nejpouţívanější mezi bankami. „Hodnota VaR 

vyjadřuje potenciální ztrátu portfolia banky během následující doby držení, stanovenou na 

základě určitého historického období, se stanovenou pravděpodobností.“
90

 Výsledek metody 

VaR je tedy odhad ztrát, tj. přímý dopad do zisku, případně do velikosti kapitálu banky. Pro 

                                                
89 Basel II: Comprehensive vision. 2006. 
90 KAŠPAROVSKÁ, Vlasta. Řízení obchodních bank: vybrané kapitoly. 2006. 
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výpočet VaR se pouţívají tři metody: Metoda variancí a kovariancí; Metoda historické 

simulace; Metoda Monte Carlo. 

Kaţdá z těchto tří metod má své výhody i nevýhody a je pro nějaký okruh specifická.  

Metoda variancí a kovariancí vyuţívá k odhadu historické časové řady. Z těch se vypočítá 

volatilita v minulosti a korelace mezi změnami hodnot. Vychází z předpokladu normálního 

rozdělení rizikových faktorů. Druhou metodou je metoda historické simulace, kdy se také při 

výpočtu potenciálních ztrát vychází z historických údajů, jen se nepočítá s ţádným 

předpokladem rozdělení. Poslední metodou je Monte Carlo (stochastická metoda), kdy je 

generováno velké mnoţství náhodných simulací vývoje portfolia. 

 

Vzorec (7) Výpočet hodnoty Value at Risk
91

 

 

   

 

Kde  V… hodnota rizikové expozice 

  dV/dp… faktorová citlivost, 

σ… denní volatilita rizikového faktoru, 

CF… koeficient statistické spolehlivosti odhadu. 

 

Kapitálový požadavek k operačnímu riziku 

Basilejský výbor definuje „operační riziko jako riziko ztráty vyplývající z nedostatečnosti 

nebo selhání vnitřních procesů, lidí a systémů nebo z vnějších událostí. Tato definice zahrnuje 

právní riziko, ale vylučuje riziko strategické a reputační“.
92

 V české legislativě je kapitálový 

poţadavek k operačnímu riziku k nalezení v § 170 – 179 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., kde 

jsou stanoveny jednotlivé přístupy k výpočtu. Banky mají volnost ve výběru ze tří metod 

výpočtu a mohou si tak zvolit metodu, která nejvíce odpovídá jejich činnosti a rizikovému 

profilu.  

                                                
91

 VALOVÁ, Ivana. Řízení rizik v intencích Basileje II. Brno, 2010. Disertační práce. Masarykova 
univerzita, ekonomicko-správní fakulta.  
92 Basel II: Comprehensive vision. 2006. 
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Přístup základního ukazatele (Basic Indicator Approach, BIA) je metodou první 

a bezesporu tou nejjednodušší. Za určitých podmínek mohou banky tuto metodu vyuţívat bez 

předchozího souhlasu České národní banky. V příloze 22 k vyhlášce č. 123/2007 Sb., 

se stanoví výpočet kapitálové přiměřenosti, kdy relevantní ukazatel musí být roven 

15 procentům. Relevantní ukazatel je pak tříletý průměr součtu čistého úrokového 

a neúrokového výnosu.  

 

Vzorec (8) Kapitálový požadavek u přístupu základního ukazatele
 93

  

 

  

 

Kde  GI… Hrubý příjem za poslední tři roky (pouze kladný) 

  n… počet let za poslední tři roky, kdy hrubý příjem dosáhl kladných hodnot 

  α… regulátorem stanovené procento (v současnosti α = 15 %) 

 

Druhou metodou je standardizovaná metoda (The Standardized Approach, TSA), 

u které se bankovní činnosti dělí do osmi různých obchodních linií. Kaţdá z nich má 

přiřazený koeficient (v současnosti β = 12 %; 15 %; 18 %) a výpočet se provádí stejným 

způsobem jako u přístupu základního ukazatele. Předpokladem pro pouţívání 

standardizovaného přístupu je schopnost povinné osoby prokázat splnění poţadavků pro 

pouţívání standardizovaného přístupu, které jsou uvedeny v příloze č. 22 vyhlášky
94

. 

 

Vzorec (9) Kapitálový požadavek standardizovaného přístupu
95

 

 

   

 

                                                
93 Basel II: Comprehensive vision. 2006. 
94 Vyhláška ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních 
družstev a obchodníků s cennými papíry 
95 Basel II: Comprehensive vision. 2006. 
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Kde  GI1-8… Hrubý příjem banky za poslední 3 roky za určitou obchodní linii 

  β1-8… stanovené procento pro kaţdou obchodní linii 

 

Tabulka 4.3 Obchodní linii a jejich stanovené hodnoty β 

Linie podnikání Hodnota β 

Podnikové financování 18 % 

Obchodování na finančních trzích 18 % 

Zúčtovací sluţby pro třetí osoby 18 % 

Podnikové bankovnictví 15 % 

Sluţby z pověření 15 % 

Retailové makléřství 12 % 

Retailové bankovnictví 12 % 

Obhospodařování aktiv 12 % 

 

Zdroj: Vyhláška ČNB č. 123/2007 Sb. 

 

Posledním ukazatelem kapitálového poţadavku k operačnímu riziku je pokročilejší 

přístup (Advanced Measurement Approach, AMA) a je moţno ho pouţívat pouze 

po schválení ţádosti dohledovým orgánem. Banky si u metody AMA samy stanoví výpočet 

pro kapitálový poţadavek k operačnímu riziku, musí ovšem splňovat poţadavky určené 

Českou národní bankou sepsané v příloze 22 vyhlášky č. 123/2007 Sb. Tuto metodu lze také 

kombinovat s mnoha dalšími metodami výpočtu. 

 

4.2.2 Aktivita dohledu bank 
 

Druhý pilíř upravuje výkon bankovního dohledu ze strany regulátora. Zabývá se kvalitou 

a spolehlivostí managementu banky, dohledové činnosti regulátora a jeho pravomocí. Jedním 

z nejdůleţitějších prvků ve druhém pilíře je spolehlivost a kontrola měření rizik uvnitř banky. 

Banky jsou neustále pobízeny k vylepšování svých metod řízení a kontroly rizik.  

Proces dohledu je zaloţen na čtyřech principech. První princip stanoví bankám povinnost 

vytvoření postupu pro hodnocení své celkové kapitálové přiměřenosti a strategii pro udrţení 

kapitálové úrovně. Druhý princip se týká regulátora, jeho přezkoumávaní, hodnocení profilu 
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a strategii kapitálové přiměřenosti banky, tedy jak banky dosahují souladu se stanovenou 

hodnotou kapitálové přiměřenosti regulátorem. Třetí princip hovoří o očekávání regulátora 

o dodrţování kapitálové přiměřenosti bankami nad stanovenou minimální hodnotu a případné 

intervence regulátora ke zvýšení této hodnoty. Poslední čtvrtý princip působí preventivě 

v případech, kdy by měl regulátor zasahovat k zabránění poklesu kapitálu pod minimální 

úroveň poţadovanou vzhledem k rizikovým vlastnostem dané banky a poţadovat nápravná 

opatření, aby byl kapitál obnoven.
96

     

 

4.2.3 Tržní disciplína 
 

Třetí pilíř Mezinárodní konvergence měření kapitálu a kapitálových standardů se týká 

transparentnosti a zveřejňování informací. V české legislativě je toto opatření promítnuto 

do vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., kde v § 206 je uvedeno, které informace mají být 

zveřejněny a jak často. Banky by měly zveřejňovat informace o své kapitálové struktuře, 

kapitálové přiměřenosti a také o tom, jak nakládají s riziky a jakým způsobem je měří. 

Je vhodné, aby všechny banky zveřejňovaly informace podobným způsobem a ulehčila se tak 

jejich vzájemná komparace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
96 JUROŠKOVÁ, Lenka. Bankovní regulace a dohled. 2012 
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5. ÚVAHY DE LEGE FERENDA 

Pokud chce bankovní sektor fungovat bez problémů, je třeba drţet krok s urychleným 

vývojem finančních trhů a bankovního systému. Předvídat tendence vývoje bankovní regulace 

a dohledu není v dnešní ekonomické situaci vůbec jednoduché. Finanční krize, která propukla 

ve Spojených státech v roce 2007, se postupně rozšířila i do Evropy a infikovala spoustu 

bankovních institucí v řadě zemí. Vývojové trendy jsou bezpochyby ovlivněny rysy 

celkového vývoje finančních trhů i nezbytností racionalizace a vyšší účinnosti dohledu pro 

budoucí období. Argumentem je také nevyhnutelnost dosaţení kompatibility informační, 

technické, apod.
97

 Důleţitá je i integrace souboru pravidel pro rozdílné segmenty finančního 

trhu, kdy by Česká republika neměla stát stranou a prosazovat nové myšlenky i do její 

legislativy.    

Bankovnictví je bezesporu jedno z nejdynamičtějších odvětví ze všech a také je nejvíce 

právně regulováno. V posledních letech došlo k turbulentnímu rozvoji, který odhalil moţná 

úskalí, nevýhody a nedostatky legislativního rámce. Bankovní regulace má svůj cyklický 

vývoj a je třeba upozornit, ţe mnoho prvků bankovní regulace a dohledu uţ zde někdy bylo, 

ale později byly změkčeny nebo úplně zrušeny. Mezi hlavní vypozorované tendence patří 

nová Dohoda o kapitálové přiměřenosti Basilejského výboru pro bankovní dohled (známá 

jako Basel III), nově diskutovaná bankovní unie mezi členskými státy Evropské unie a další 

moţný nástroj v bankovní regulaci a dohledu je bankovní daň z finančních transakcí, známá 

také pod názvem Tobinova daň. 

 

5.1 Basel III 

 

Globální finanční krize otřásla světem a zpochybnila některé metody regulace a dohledu. 

Proto Basilejský výbor pro bankovní dohled vytvořil Basel III, který se skládá ze dvou 

dokumentů. Prvním z nich je Basel III: Mezinárodní právní rámec pro odolnější banky 

a bankovní systémy (Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and 

banking systems), a druhým pak Mezinárodní rámec pro měření rizika likvidity, standardy 

                                                
97 HAVEL, Jiří. Dilemata českého dozoru finančních trhů. In: IES Working Papers. Praha, 2004. 
Dostupné z: http://ies.fsv.cuni.cz/default/file/download/id/1284 
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a monitorování (Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards 

and monitoring)
98

. Účelem Basel III je posílení regulace, zpřísnění kontroly nových pravidel 

o kapitálové přiměřenosti a řízení rizik v bankovním sektoru. Pravidla Basel III budou 

implementovány postupně po etapách aţ do roku 2019. Basel III vychází z předpokladu, ţe 

pouze silný a odolný bankovní systém je základem pro trvalý ekonomický růst. 

Basel III zpřísňuje a vylepšuje zejména tyto oblasti:
99

 

 Posílení kapitálu bank, především důraz na vyšší kvalitu vlastního kapitálu. 

 Podpora vytváření kapitálových polštářů v dobrých časech na krytí časů horších. 

 Lepší krytí rizik, zejména problematická rizika ve finanční krizi (trţní rizika obchodního 

portfolia, rizika protistran, rizika plynoucí ze sekuritizace). 

 Zavedení pákového efektu k zamezení nadměrného růstu bilance (leverage ratio). 

 Zavedení globálních standardů likvidity. 

 Zlepšení procesu dohledu a trţní disciplíny. 

 

Basel III se do evropské legislativy promítne v rámci další směrnice o kapitálové 

přiměřenosti (Capital Requirement Directive IV, CRD IV). Tato směrnice je v regulaci 

kapitálu velkým krokem vpřed. Podstatně zvýší obezřetnostní poţadavky a zajistí, aby kapitál 

skutečně absorboval ztráty a odrazoval banky od riskantních činností, na které bylo 

v předkrizovém reţimu potřeba tak malé mnoţství kapitálu. Z obecnějšího hlediska krize 

poukazují na to, ţe nedostatečná výše kvalitního kapitálu a likvidity generuje značné 

hospodářské náklady pro společnost při vzniku problémů bank.
100

 

 

5.1.1 Struktura kapitálu 
 

Příchodem Basel III se výrazně mění struktura kapitálu. Od 1. 1. 2011 dochází ke zrušení 

Tier 3 kapitálu, který slouţil ke krytí trţních rizik (v České republice zřídka vyuţíván), 

                                                
98 Dokumenty jsou dostupné na http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf ; respektive na 
http://www.bis.org/publ/bcbs188.pdf   
99 JUROŠKOVÁ, Lenka. Bankovní regulace a dohled. 2012 
100

 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru č. COM (2011) 452 final  k návrhu 

nařízení Evropského parlamentu a Rady o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a 
investiční podniky ze dne 6. 3. 2012 
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zůstává však Tier 1 jako vlastní kapitál a Tier 2 jako podřízený dluh. Basel III přisuzuje 

mnohem větší význam právě Tier 1, který je nově rozdělen na tzv. core kapitál a hybridní 

kapitál. Core kapitál by měl tvořit většinu kapitálu a měl by se skládat ze základního kapitálu 

a nerozděleného zisku. Od vlastního kapitálu jsou tak odečteny některé poloţky jako 

Goodwill, menšinový podíl nebo odloţené daňové pohledávky.    

Vývoj kapitálových poţadavků je znázorněn na obrázku 5.1. Lze si povšimnout 

postupného nárůstu poţadavku na poměr vlastního kapitálu z nynějších dvou procent 

na konečných 4,5 % v roce 2019. Basel III upravuje poměr kapitálu k úvěrovému, trţními 

a operačnímu riziku, který se zvýší ze současných 8 % aţ na 10,5 % v roce 2019. Právě těchto 

2,5 % bude tvořit takzvaný konzervační polštář (capial conservation buffer) z důvodu 

kapitálové rezervy. Tento polštář však můţe být navýšen ještě o dalších 0 aţ 2,5 % ve formě 

proticyklického polštáře (countercyclical capital buffer), který se bude vytvářet 

v prosperujícím období na krytí dalším krizí.
101

 

  Obr. 5.1 Vývoj kapitálového požadavku od Basel I po Basel III 

Zdroj: Červenková, Lenka. Právní rámec bankovnictví v Evropské unii
102

 

 

5.1.2 Pákový poměr 
 

Jedním ze základních rysů krize bylo nahromadění neúměrného mnoţství 

podrozvahových poloţek v bankovním systému. Banky v mnoha případech vybudovaly 

                                                
101

 Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems. 2011. 
102 ČERVENKOVÁ, Lenka. Právní rámec bankovnictví v Evropské unii. Brno, 2012. Disertační práce. 
Masarykova univerzita, právnická fakulta. 
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nadměrné pákové efekty, přičemţ stále vykazovaly stabilní rizikové ukazatele kapitálové 

přiměřenosti. Během nejtěţší části krize byl bankovní sektor trhem přinucen sníţit svůj 

pákový efekt, kdy zesílily tlaky na ceny aktiv, a sníţila se dostupnost úvěrů. Basilejský výbor 

proto odsouhlasil zavedení jednoduchého, transparentního, na rizicích nezaloţeného 

pákového poměru (leverage ratio), který je kalibrován působit jako důvěryhodné doplňující 

opatření.  

Pákový poměr je určen k dosaţení dvou hlavních cílů. Omezit hromadění pákového efektu 

v bankovním sektoru, coţ by mělo napomoci ke stabilizaci oddluţovacích procesů, které 

mohou poškodit finanční systém a hospodářství, a posílit na rizicích zaloţené poţadavky 

s jednoduchým opatřením "zpětného chodu".
103

 

Základem výpočtu je podle Basel III průměr měsíčního pákového poměru v průběhu 

čtvrtletí na základě definic kapitálu a celkovou expozicí rozvahových a podrozvahových 

aktiv. Výbor bude testovat pákový poměr ve výši 3% při paralelním běhu v období 

od 1. ledna 2013 do 1. ledna 2017. Omezení expozic můţe paradoxně ovlivnit mnoţství 

poskytovaných úvěrů. Banky budou pod tlakem ziskovosti poskytovat méně středně 

výnosných úvěrů a více vysoce ziskových. Ty jsou ale zároveň i vysoce rizikové a můţe 

se tak zvýšit rizikový profil bilance banky. 

 

5.1.3 Likvidita bank 
 

V oblasti řízení likvidity banky se zavádějí dva nové ukazatele likvidity. Je to ukazatel 

krytí likviditou (Liquidity Coverage Ratio, LCR) pro krátkodobý horizont. U toho je ţádáno 

převýšení objemu vysoce kvalitních likvidních aktiv nad odhadovaným čistým odlivem 

peněţní hotovosti během 30 dnů. LCR ukazatel bude sledován uţ od roku 2011, 

ale implementace pravidla je očekávána aţ v roce 2015.
104

 

Druhý ukazatel čistého stabilního financování (Net Stable Funding Ratio, NSFR) bude 

působit spíše v dlouhodobém horizontu. Definuje se jako poměr mezi pouţitelnými stabilními 

zdroji a poţadovanými stabilními zdroji. Předpokládá se, ţe po monitorovacím období 

od roku 2012 bude zaveden v roce 2018 limit pro jeho hodnotu ve výši 100 %. V České 

                                                
103 Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems. 2011. 
104 LAUŠMANOVÁ, M. Basel III: Požadavky nové regulace a její dopad na bankovní sektor 
(prezentace, online). [cit. 29. 3. 2013].  Dostupné z: http://bankovnictvi.ihned.cz/c1-50251200-basel-iii-
muze-pozitivne-ovlivnit-rizeni-bank 



ÚVAHY DE LEGE FERENDA  68 
 

 

 

republice by banky neměly mít ţádný problém se zavedením tohoto ukazatele, kdyţ je 

ve většině bank poměr vkladů k úvěrům větší neţ jedna. Problém můţe nastat v bankách, 

které jsou většinou financovány depozity bez termínované splatnosti (běţné účty, 

sporoţira…) a které vydávají dluhopisy spíše s kratší dobou splatnosti.
105

 

 

Otázkou zůstává, jaký vlastně bude reálný dopad Basel III na ekonomiky. Zvýšení 

kapitálových poţadavků můţe způsobit regulatorní arbitráţ a sníţit ziskovost bankovního 

sektoru. Banky budou moci poskytovat právě tolik úvěrů, jak velký kapitál mají v rukou. 

Avšak postoj České národní banky k novým pravidlům kapitálové přiměřenosti Basel III je 

vesměs pozitivní.  Cílem bankovní regulace v ČR je zabezpečit plynulé a bezpečné fungování 

finančního systému s co nejniţšími náklady. ČNB dodává, ţe efektivní dohled vykonávaný 

národním dohledem je předpokladem úspěšného zavedení Basel III a kvalita regulace je 

mnohem důleţitější neţ rychlost, má-li zabránit příští krizi. Klíčové prvky navrhované 

reformy vcelku přiměřeně reagují na základní slabiny stávající regulace odhalené finanční 

krizí. ČNB má vcelku pochopení pro návrhy CRD IV, jen k některým otázkám má dílčí 

technické výhrady.
106

 

 

5.2 Daň z finančních transakcí 

 

Nedávná globální hospodářská a finanční krize značně zasáhla ekonomiky Evropské unie 

a veřejné finance. Krizi z velké části způsobil finanční sektor, ale náklady nesly vlády 

a evropští občané. Na evropské i na mezinárodní úrovni panuje jasná shoda o spravedlivějším 

přispívání finančního sektoru vzhledem k nákladům potřebným na překonání krize a také 

z důvodu malého zdanění tohoto sektoru. Proto Rada vznesla návrh směrnice Rady 

o společném systému daně z finančních transakcí (Financial Transaction Tax, FTT) a změně 

směrnice 2008/7/ES. Uţ v roce 2010 se Evropská komise zabývala zavedením daně 

z finančních transakcí.  

Tato směrnice se pouţije na všechny finanční transakce, tedy nákupy a prodeje finančního 

nástroje, jako jsou akcie společností, dluhopisy, nástroje peněţního trhu, podílové jednotky 

subjektů kolektivního investování, strukturované produkty, derivátové nástroje a uzavření 

                                                
105 LAUŠMANOVÁ, M. Basel III: Požadavky nové regulace a její dopad na bankovní sektor 
(prezentace, online). [cit. 29. 3. 2013].  Dostupné z: http://bankovnictvi.ihned.cz/c1-50251200-basel-iii-
muze-pozitivne-ovlivnit-rizeni-bank 
106 SINGER, Miroslav. Kam směřuje bankovní regulace: názor ČNB. Praha. 9. Listopadu 2012. ČNB. 
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nebo změna derivátových nástrojů za podmínky, ţe nejméně jeden účastník transakce 

je usazen v členském státě a ţe účastníkem transakce je finanční instituce usazená na území 

některého členského státu, která jedná buď na vlastní účet, nebo na účet jiné osoby, nebo 

jedná jménem účastníka transakce.
107

 

Cílem zavedení daně z finančních transakcí je podle návrhu Rady zamezit rozdrobení 

na vnitřním trhu finančních sluţeb vzhledem k daňovým opatřením, která zavádějí členské 

státy. Dále by pak finanční instituce měly spravedlivěji nést břemeno nákladů finanční krize 

a zajistit rovnoměrné zdanění finančního sektoru ve srovnání s ostatními sektory. 

V neposlední řadě se jedná o vytvoření příhodných demotivujících nástrojů, které by 

odrazovaly od nadměrně rizikových transakcí, a doplnění regulačních opatření zaměřených 

na předcházení budoucím krizím.
108

 

Sazby daně z finančních transakcí DFT, které stanoví kaţdý členský stát, nesmí být niţší 

neţ tyto minimální sazby: 

 0,1 % u finančních transakcí, které se netýkají derivátových nástrojů; 

 0,01 % u finančních transakcí, které se týkají derivátových nástrojů. 

 

Při jednáních na téma DFT došli členové Rady ECOFIN k závěru, ţe by nebylo moţné 

dosáhnout jednotné shody mezi 27 členskými státy. Avšak řada členských států projevila 

zájem v dalším jednání o dani z finančních transakcí. Na podzim 2012 proto jedenáct 

členských států
109

 zaslalo Komisi oficiální ţádost o schválení posílené spolupráce v oblasti 

daně z finančních transakcí, která se opírala o návrh Komise z roku 2011. Komise podrobně 

zhodnotila podanou ţádost a posléze ji i schválila. V prosinci toto rozhodnutí podpořil 

Evropský parlament a v lednu 2013 jej schválili evropští ministři financí na zasedání Rady 

ECOFIN.
110

 Česká republika se jako z mnoha dalších zemí (např. Velká Británie, Švédsko) 

nepřipojila k dani z finančních transakcí, protoţe podle vyjádření ministra financí Miroslava 

                                                
107 EUROPA. Daň z finančních transakcí [online]. 2011. [cit. 2013-03-27]. Dostupné z: 
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_services/financial_services_ge
neral_framework/mi0087_cs.htm 
108 Návrh SMĚRNICE RADY o společném systému daně z finančních transakcí a změně směrnice 
2008/7/ES /* KOM/2011/0594 v konečném znění - 2011/0261 (CNS) */ 
109 Jedná se o Německo, Francii, Estonsko, Belgii, Řecko, Portugalsko, Slovensko, Španělsko, 
Slovinsko, Rakousko a Itálie. 
110 EVROPSKÁ KOMISE. Komise stanovila podrobnosti posílené spolupráce v oblasti daně z 
finančních transakcí [online]. 2013 [cit. 2013-03-27]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/ceskarepublika/press/press_releases/13_115_cs.htm 
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Kalouska se jedná o protirůstový nástroj a stejně by došlo k přenesení daně do ceny produktů 

a doplatili by na to koneční spotřebitelé.
111

   

Je třeba podotknout, ţe tato daň postrádá ekonomické opodstatnění. Jde jen o jakési 

ideologické prosazení zdanění finančních gigantů. Daň podle mnohých expertů přináší pouze 

a jenom samé nevýhody. Zavedení této daně lokálně výrazně změní rovnováhu trhů. Velké 

finanční centra by byla přemístěna do zemí, kde tuto daň z finančních transakcí zamítli. 

Mnoho lidí přijde o práci, ubudou příjmy do rozpočtu a sníţí se spekulace na trzích. 

Vzhledem k finanční krizi a snaze o rekapitalizaci bank je toto odčerpávání peněz 

z bankovního systému přímým opakem celého úsilí. Lze jen doufat, ţe členské státy 

se zájmem o tuto daň zmoudří a celá daň bude zrušena.  

 

5.3 Bankovní unie 

 

V posledních čtyřech letech Evropská unie odhodlaně reagovala na hospodářskou 

a finanční krizi. Hospodářská a měnová unie (HMU) byla značně vylepšena a také se provádí 

obsáhlý finanční reformní program s cílem stabilizovat finanční instituce a trhy a učinit 

je konkurenceschopnější a odolnější. Dokončení této reformy regulačního rámce EU je 

nezbytné, ale k úspěšnému řešení současných a budoucích hrozeb na finančních trzích 

je nepostradatelné provést další kroky k posílení Evropské unie jako celku. 

Komise proto podala návrh
112

 k vytvoření bankovní unie, která by stabilizovala bankovní 

sektor a obnovila důvěru v euro jako součást dlouhodobějšího výhledu pro hospodářskou 

a fiskální integraci. Přesun dohledu nad bankami na evropskou úroveň je klíčovou součástí 

tohoto procesu, který musí být následně propojen s dalšími kroky, jako je společný systém pro 

pojištění vkladů a integrované řešení bankovních krizí. Při zajištění splnění vysoce náročných 

standardů v bankovním dohledu, budou občané Evropské unie a trhy ubezpečeni o tom, ţe pro 

všechny banky trvale platí společná obezřetnostní regulace na vysoké úrovni. 

K naplnění jednotného mechanismu dohledu svěřuje nařízení Rady Evropské centrální 

bance specifické úkoly, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými 

                                                
111 TOP09. Kalousek: Daň z finančních transakcí je jeden z nejhorších nápadů [online]. 2011 [cit. 
2013-04-02]. Dostupné z: http://www.top09.cz/co-delame/medialni-vystupy/kalousek-dan-z-financnich-
transakci-je-jeden-z-nejhorsich-napadu-7233.html 
112

Sdělení Evropské Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 12. 9. 2012 o plánu ustavení 

bankovní unie 
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institucemi v členských státech eurozóny. Ostatní členské státy mohou s Evropskou centrální 

bankou navázat úzkou spolupráci. V rámci uvedeného nařízení má Evropská centrální banka 

koordinovat a uvádět postoj těchto členských států k rozhodnutím, která má přijmout rada 

orgánů dohledu Evropského orgánu pro bankovnictví.
113

 Návrh zohledňuje situaci členských 

států mimo eurozónu v několika oblastech. Zaprvé se navrhuje, aby byl změněn způsob 

hlasování v EBA k zajištění vyváţeného a efektivního rozhodování. Členské státy, které 

nepřijaly euro, ale přejí si účastnit se bankovní unie, budou moci za splnění zvláštních 

podmínek navázat úzkou spolupráci s ECB v oblasti dohledu.
114

 

V konečné fázi vyjednávání o bankovní unii politická reprezentace České republiky 

nebrala v potaz doporučení ČNB. ČNB k mnoha prezentovaným návrhům nadále zaujímá 

kritická stanoviska a upozorňuje, ţe evropská debata o budoucí bankovní unii není ještě 

zdaleka u konce. Česká národní banka bude samozřejmě sledovat a snaţit se o aktivní účast 

při dalších jednáních o vývoji bankovní unie, ať uţ jde o společná pravidla pro řešení 

problémů bank, sdílení nákladů či téma vnitroskupinové podpory a pojištění vkladů.
115

 Podle 

vyjádření Miroslava Singera vznikly Evropské dohledové instituce ukvapeně, pod politickým 

tlakem a ztělesňují snahu nahradit přirozené a logické funkce volného trhu administrativními 

zásahy a administrativním řízením. 

 

5.3.1 Struktura bankovní unie 
 

Na obrázku 5.2 je graficky znázorněn návrh německé rady ekonomických expertů 

s názvem „Od vnitřního trhu k bankovní unii“.
116

 V návrhu je přechod na bankovní unii 

rozdělen do tří fází. První je přípravná fáze, ve které budou stanoveny závazné termíny 

k bankovní unii a také budou specifikována přechodná ustanovení. Je potřeba pozměnit 

                                                
113

 Návrh Evropské komise č. 2012/0244 (COD) ze dne 12. 9. 2012 na Nařízení Evropského 

Parlamentu A Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu 
(Evropského orgánu pro bankovnictví), pokud jde o jeho vztah k nařízení Rady (EU) č. …/…, kterým 
se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k 
obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi  
114 Návrh Evropské komise č. 2012/0242 (CNS) ze dne 12. 9. 2012 na Nařízení Rady, kterým se 
Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu 
dohledu nad úvěrovými institucemi 
115 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. ČNB bere na vědomí dohodu o bankovním dohledu [online]. 2012 [cit. 
2013-03-30]. Dostupné z: 
http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/tiskove_zpravy_cnb/2012/20121214_bankovni_unie.html 
116 VOX. From the internal market to a banking union: A proposal by the German Council of Economic 
Experts [online]. 2012, 12 November 2012 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 
http://www.voxeu.org/article/internal-market-banking-union-proposal-german-council-economic-
experts 
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zákládající smlouvy Evropské unie a následně implementovat nařízení Evropské komise do 

národních legislativ. Vše by se mělo odehrát v rámci jednoho roku i se zřízením institucí 

evropských orgánů. 

 

Obr. 5.2 Návrh transformace na Bankovní unii 

Zdroj: Vlastní modifikace podle Vox
117

 

 

Ve druhé fázi by se prakticky přecházelo k realizaci bankovní unie. Banky by ţádaly 

o licenci k působení v bankovní unii v přesně stanovených termínech. Jednotlivým bankám 

by byly detailně přehodnoceny aktiva s tím, ţe k získání bankovní licence by musely splnit 

kritéria Basel III, stejně jako 5 % pákový efekt rozvahových i podrozvahových aktiv. Při 

nezdaru získání bankovní licence by bankovní dohled zůstal na národních dohledových 

institucích, aby nedošlo k zahlcení evropských institucí tisícem bank. Vstup bank do bankovní 

unie by se odehrál ve třech stádiích. V první by vstupovaly největší banky, následovány 

středně velkými bankami a nakonec těmi nejmenšími. Pro kaţdou skupinu bank by byly 

stanoveny specifické lhůty ţádosti o bankovní licenci. Banky nesplňující kritéria kapitálové 

přiměřenosti Basel III by podlehly restrukturalizaci nebo rekapitalizaci kapitálu. Komise 

proto hodlá zejména podat návrh na jednotný mechanismus pro restrukturalizaci, kterým 

by se restrukturalizace bank řídila a který by koordinoval zejména uplatňování nástrojů pro 

restrukturalizaci bank v bankovní unii.
118

  

                                                
117 Dostupné z: http://www.voxeu.org/article/internal-market-banking-union-proposal-german-council-
economic-experts 
118 Sdělení Komise Evropskému Parlamentu A Radě ze dne 12. 9. 2012 o plánu ustanovení bankovní 
unie 
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Po dokončení druhé fáze, bude dohled nad všemi bankami v rukou evropských orgánů. 

Evropské restrukturalizační orgány budou mít na starosti restrukturalizaci a řešení bank. Ten 

se můţe uchýlit k čerpání finančních prostředků z Evropského fondu pro restrukturalizaci 

bankovního systému, Evropského stabilizačního mechanismu podle specifikovaných pravidel 

pro fiskální sdílení břemene. Všechny banky na trhu by měly Evropskou bankovní licenci 

a kontrola a odpovědnost by byla na evropské úrovni. Vzhledem k tomu, fáze 1 bude 

dokončena do jednoho roku, fáze 3 by byla potenciálně dovršena v roce 2019, tedy v roce, 

v němţ banky musí splňovat nové poţadavky podle Basel III. 

 

5.3.2 Evropská centrální banka 
 

Návrh
119

 vychází z čl. 127 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie, který představuje 

právní základ pro to, aby Evropské centrální bance (ECB) byly svěřeny zvláštní úkoly týkající 

se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi a dalšími 

institucemi, s výjimkou pojišťovacích podniků. Návrh poskytuje ECB některé hlavní úkoly 

v oblasti dohledu nepostradatelné pro dohled nad úvěrovými institucemi. Úkoly, o kterých 

v návrhu není zmínka, setrvávají v pravomocích vnitrostátních orgánů dohledu. Podle čl. 127 

odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie jedná Rada prostřednictvím Nařízení, které 

je jediným právním nástrojem umoţňujícím udělit ECB úkoly týkající se dohledu. 

Podle návrhu Evropské komise bude mít Evropská centrální banka podle unijního práva 

výlučnou pravomoc plnit důleţité úkoly týkající se dohledu k odhalování hrozeb ohroţujících 

banky a k tomu, aby mohla u bank poţadovat přijetí nutných opatření. ECB bude také 

vydávat licence a povolení úvěrovým institucím, posuzovat kvalifikované účasti, zajišťovat 

soulad s minimálními kapitálovými poţadavky, zajišťovat přiměřenost vnitřně stanoveného 

kapitálu v poměru k rizikovému profilu úvěrové instituce, vykonávat dohled 

na konsolidovaném základě a dohled nad finančními konglomeráty. ECB bude mít také 

na starost zabezpečování souladu s ustanoveními o pákovém efektu, likviditě a kapitálových 

polštářích. ECB bude za jistých okolností ve spolupráci s oprávněnými orgány konat včasná 

intervenční opatření. ECB bude téţ koordinovat a vyjadřovat společné stanovisko zástupců 

příslušných orgánů zúčastněných členských států, jestliţe se účastní jednání rady orgánů 

                                                
119

 Návrh Evropské komise č. 2012/0242 (CNS) ze dne 12. 9. 2012 na Nařízení Rady, kterým se 
Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu 
dohledu nad úvěrovými institucemi 
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dohledu a správní rady Evropského orgánu pro bankovnictví ohledně témat souvisejících 

s úkoly, které jsou Evropské centrální bance svěřeny tímto nařízením. 

ECB bude bankovní dohled vykonávat nezávisle a bude podléhat přísným ustanovením 

o odpovědnosti. Úkoly týkající se měnové politiky budou striktně odděleny od úkolů 

týkajících se dohledu, aby se vyloučily potenciální střety zájmů mezi cíli měnové politiky 

a obezřetnostním dohledem.
120

 Při plnění dohledových úkolů se na ECB budou vztahovat 

nároky zachovávat sluţební tajemství a bude umoţněno vyměňovat informace s příslušnými 

vnitrostátními orgány za právně stanovených podmínek. Evropská centrální banka zahájí své 

úkoly vůči bankám nejpozději od 1. ledna 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
120 Návrh Evropské komise č. 2012/0242 (CNS) ze dne 12. 9. 2012 na Nařízení Rady, kterým se 
Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu 
dohledu nad úvěrovými institucemi 
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6. ZÁVĚR 

V diplomové práci je řešena problematika regulace a dohledu nad bankovním sektorem. 

Překotný vývoj v oblasti finančních trhů, technických inovací společně s nekončící 

globalizací kaţdodenně mění situaci v bankovním sektoru. Podíl bankovních transakcí 

rapidně roste, mnoţství peněz v oběhu je neúměrné ekonomickému stavu, mnohé banky 

se z důvodu špatných obchodů ocitají v likvidaci a vznikají hrozby národohospodářských ztrát 

při naplnění systémového rizika. Bankovní regulace a dohled je bezesporu nedílnou součástí 

bankovnictví. Správná otázka však zní do jaké míry banky regulovat a jak často a důkladně 

dohlíţet, aby nedošlo k deformaci volného trhu, který by mohl fungovat efektivně. 

 Bankovnictví má v České republice dominantní roli na finančním trhu, kde zaujímá přes 

80 procent. Bankovnictví také hraje důleţitou roli v sektoru ekonomiky a patří mezi 

nejregulovanější odvětví vůbec. Pouze zdravý a bezproblémově fungující bankovní systém je 

zárukou trvale udrţitelného ekonomického růstu. Dohled a regulace bank přispívá k udrţení 

bezpečnosti, důvěryhodnosti bankovního systému. Kolaps bankovního sektoru způsobuje 

značné škody nejen klientům a akcionářům bank, ale i ostatním daňovým poplatníkům.  

Bankovní systém v České republice je tvořen centrální bankou a ostatními obchodními 

bankami v převáţném zastoupení bank zahraničních. Český bankovní systém je jako 

u ostatních členských zemí determinován směrnicemi Evropské Unie. Je postaven na principu 

dvojstupňového bankovnictví, kdy centrální banka zabezpečuje měnovou stabilitu a ostatní 

makroekonomické funkce a komerční banky se starají o funkce mikroekonomické a jsou 

ve svém jednání zcela nezávislé. Systém bank pak umoţňuje přemisťovat finanční prostředky 

od přebytkových subjektů k deficitním.   

Centrální bankovnictví České republiky je charakteristické vysokým stupněm 

samostatnosti v měnové politice a ústředním cílem České národní banky je péče o cenovou 

stabilitu. Česká národní banka má dominantní podíl na bankovním dohledu vykonávajíc jej 

funkcionální metodou a podléhá zákonu č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění 

pozdějších předpisů. Dohled nad bankami je ovšem uskutečňován více institucemi. 

V posledních několika letech došlo k velkým změnám v oblasti dohledu nad finančními trhy 

v Evropské unii a vzniklo několik nových orgánů dohledu. Důleţitou institucí pro dohled nad 

bankami je bezpochyby Evropský orgán pro bankovnictví, který od 1. ledna 2011 přebral 
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veškeré úkoly od Evropského výboru orgánů bankovního dohledu i s řadou nových úkolů. 

EBA má zejména usilovat o lepší fungování vnitřního trhu prostřednictvím účinné a jednotné 

úrovně regulace a dohledu, zajištění integrity, průhlednosti, účinnosti a řádného fungování 

finančních trhů, posílení koordinace dohledu na mezinárodní úrovni a v neposlední řadě 

posílení ochrany spotřebitelů. Další novou institucí je Evropská rada pro hodnocení 

systémového rizika, která má na starost dohled na mikroúrovni, vydává varování a doporučení 

ostatním dohledovým institucím, vyhlašuje krizový stav a úzce kooperuje s Evropským 

systémem orgánu dohledu nad finančním trhem.  

Regulace a dohled nad bankami prochází z historického pohledu cyklickým vývojem 

a to v závislosti na délce a hloubce finančních krizí a délce hospodářského cyklu. Spousta 

nově navrhovaných řešení bankovní regulace uţ v minulosti byla implementována, ale 

v konjunktuře ekonomiky byla zase zrušena. Regulace bankovního systému de facto znamená 

stanovení pravidel (zákonů, nařízení, opatření, vyhlášek, atd.), které upravují vznik, činnost, 

působnost a zánik bankovních institucí v dané ekonomice. Zatímco dohledem rozumíme 

kontrolu dodrţování těchto pravidel a následné uplatňování sankcí, s cílem upevnit peněţní 

a trţní disciplínu a zvyšovat kvalitu řízení finančních procesů a rizik z nich vyplývajících. 

Ze všech důvodů pro zavedení bankovní regulace a dohledu jsou nejpatrnější čtyři. 

Informační asymetrie vede ke znevýhodňování té strany na trhu, která má informací méně. 

Tato asymetrie vyvolává dva dílčí problémy, které jsou označovány jako morální hazard 

a nepříznivý výběr. Existence informační asymetrie na trzích zboţí a sluţeb je tak jedním 

z hlavních důvodů opodstatněnosti ochrany spotřebitele. Bankovní instituce mají velmi 

specifickou povahu v ekonomice. Zajistit hladký chod peněţního oběhu je pro ekonomiku 

vitální. Bez transferů peněz od přebytkových subjektů k deficitním nebude ekonomika růst 

a celý systém bude trpět a stagnovat. Banky jsou také náchylné na systémové riziko a pád 

jedné banky můţe ohrozit mnoho dalších.  

Cíle bankovní regulace a dohledu reflektují důvody pro její zavedení. Prvním z nich 

je makroekonomická rovnováha a stabilita, která je zajišťována centrální bankou a její 

monetární politikou. Druhý významný cíl je bankovní regulace a dohled, který zabezpečuje 

efektivitu, důvěryhodnost a bezpečnost bankovního systému. Zbývající dílčí cíle bankovní 

regulace a dohledu jsou zaměřeny na samotné klienty banky a ochranu jejich finančních 

prostředků. Tlak na tuto regulaci vzrostl, kdyţ veřejnost začala provádět většinu svých 
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finančních transakcí prostřednictvím bank a podniky s jednotlivci začali drţet významnou 

část svých prostředků právě v bankách. 

Bankovnictví je jedno z nejregulovanějších odvětví v ekonomice. Regulace a dohled jsou 

stanoveny zákonem o bankách, zákonem o České národní bance, různými vyhláškami 

a opatřeními. Systém bankovní regulace a dohledu se v trţních ekonomikách opírá o čtyři 

základní pilíře: regulaci vstupu do bankovního sektoru; základní povinnosti bank; povinné 

pojištění vkladů a věřitele poslední instance.  

Všechny subjekty, které usilují o podnikání v bankovním sektoru, musí splnit velmi přísné 

podmínky pro tuto činnost a poté získávají od České národní banky bankovní licenci dle 

zákona o bankách. Udělování bankovní licence provádí Česká národní banka po písemném 

stanovisku Ministerstva financí ČR. Subjekt musí podat ţádost o udělení licence, která je 

posuzována podle základních oblastí, kterými jsou právní forma vlastnictví, hlavní akcionáři, 

vrcholové vedení a jejich kvalifikace, výše základního kapitálu a obchodní plán. Dále se 

posuzují předpoklady pro bezproblémový budoucí chod banky jako technická a bezpečnostní 

způsobilost, interní kontrolní a řídící systém, systém řízení rizik.  

Základní pravidla činnosti bank se vztahují na všechny hlavní bankovní činnosti. Některá 

z pravidel jsou jasně kvantifikovatelná, jiná uţ ne. Postupem času dochází mezi zeměmi 

k sbliţování a harmonizaci těchto pravidel. Bankovní instituce musejí pravidla stanovená 

zákonem o bankách či jiným právním předpisem dodrţovat a jsou pod kontrolou dohledových 

orgánů. Mezi základní povinnosti bank patří vymezení minimálního kapitálu v poměru 

k aktivům, dodrţování pravidel úvěrové angaţovanosti a likvidity a nakonec povinnost sdílení 

potřebných informací. Banky jsou také povinny se účastnit povinného pojištění vkladů, které 

zvyšuje ochranu vkladatelů, plní sociální funkci a také zvyšuje důvěru v bankovní systém. 

Čtvrtá část diplomové práce je věnována kapitálové přiměřenosti, která de facto znamená 

kvantitativní vymezení minimálního kapitálu banky v poměru k jejím aktivům s cílem omezit 

dopad rizik z bankovních obchodů na závazky banky vůči vkladatelům. Hlavním principem 

kapitálové přiměřenosti bylo přiřadit rozvahovým a podrozvahovým poloţkám váhu, která by 

byla funkcí jejich odhadované míry rizika. Dohody o kapitálové přiměřenosti publikoval 

Basilejský výbor pro bankovní dohled, který s vývojem situace na finančních trzích bryskně 

reagoval a zaváděl nová lepší řešení pro udrţení stability bank. 
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Aktuálně platná Dohoda o kapitálové přiměřenosti implementována do směrnic unijního 

práva a také české legislativy je rozdělena do tří pilířů. První pilíř je zaměřen na minimální 

kapitálové poţadavky pro úvěrové, trţní a operační riziko. Ve druhém pilíři je 

charakterizován proces dohledu nad bankami a v posledním pilíři je popsána trţní disciplína. 

Hlavními cíli Dohody jsou podpora bezpečnosti a stability finančního sektoru, zlepšení 

konkurenceschopnosti, kapitálové poţadavky odpovídající rizikům, zohlednění všech rizik, 

uznání interních bankovních metod hodnocení rizika, snaha o aplikaci na banky po celém 

světě a samozřejmě posílení bankovního trhu a jeho dohledu.   

Nejnovější Dohoda o kapitálové přiměřenosti Basel III znamená posílení regulace 

a zpřísnění kontroly nových pravidel o kapitálové přiměřenosti a řízení rizik v bankovním 

sektoru. Basel III se do evropské legislativy promítne v rámci další směrnice o kapitálové 

přiměřenosti CRD IV, která je zatím ve formě návrhů. Nová dohoda posiluje kapitál bank, 

především klade důraz na vyšší kvalitu vlastního kapitálu, s podporou vytváření kapitálových 

polštářů v dobrých časech na krytí časů horších. Dochází k lepšímu krytí rizik, zejména 

problematická rizika ve finanční krizi (trţní rizika obchodního portfolia, rizika protistran, 

rizika plynoucí ze sekuritizace). Zavádí se pákový efekt k zamezení nadměrného růstu bilance 

(leverage ratio) a nové globální standardy likvidity. V neposlední řadě se vylepšuje proces 

dohledu a trţní disciplíny. 

Další inovativní myšlenkou je zatíţit bankovní soustavu daní z finančních transakcí. Daň 

uţ je v několika zemích Evropské unie platná, ale Česká republika se nepřipojila. Je třeba říci, 

ţe tato daň nemá ekonomické opodstatnění a protiřečí si s politikou kapitálové přiměřenosti, 

kdy se u bank poţadují vyšší kapitálové poţadavky rok co rok. Poslední novinkou na poli 

bankovního dohledu je bankovní unie, která je zatím ve formě návrhů na půdě Evropské 

komise. V bankovní unii dochází k markantnímu přenesení dohledových pravomocí 

na Evropskou centrální banku, která by nově měla dohlíţet a de facto řídit regulaci a dohled 

nad evropským finančním systémem. Bankovní unie by přímo zasáhla pouze státy eurozóny v 

Evropské unii a ostatní země by byly pod dohledem Evropského orgánu pro bankovnictví. 

Správný poměr kapitálu v obchodním portfoliu banky je s častým a důkladným dohledem 

určitě příhodná věc. Více nezávislého dohledu prováděného více institucemi sice sniţuje 

profitabilitu bankovnictví, ale na druhou stranu udrţuje bezproblémový a bezpečný systém. 
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AMA   Pokročilý přístup při výpočtu operačního rizika 

BCBS Basilejský výbor pro bankovní dohled 

BIS Banka pro mezinárodní platby 

CF   Koeficient statistické spolehlivosti odhadu (výpočet metody VaR) 

CP Cenné papíry 

CRD I – IV Směrnice o kapitálové přiměřenosti  

ČNB Česká národní banka 

dV/dp Faktorová citlivost (výpočet metody VaR) 

EAD   Expozice při selhání (výpočet úvěrového rizika) 

EBA   Evropský orgán pro bankovnictví 

Ei   Velikost expozice (výpočet úvěrového rizika) 

ESA Evropská orgán dohledu 

ESFS Evropský systém orgánů dohledu nad finančním trhem 

ESRB Evropská rada pro hodnocení systémového rizika 

FTT   Daň z finančních transakcí 

GI   Hrubý příjem za poslední tři roky 

HMU   Hospodářská a měnová unie 

IRB   Přístup zaloţený na interním ratingu 

KPC Komise pro cenné papíry 

KPOR Kapitálový poţadavek pro operační riziko 

KPTR   Kapitálový poţadavek pro trţní riziko 
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KPÚR   Kapitálový poţadavek pro úvěrové riziko 

KTR Krytí trţního rizika (výpočet kapitálové přiměřenosti) 

L/C Dokumentární akreditiv 

LCR Ukazatel krytí likvidity 

LGD Míra ztráty při selhání (výpočet úvěrového rizika) 

M Doba splatnosti (výpočet úvěrového rizika) 

MBP Mimobilanční poloţky 

NSFR Ukazatel čistého stabilního financování 

OECD Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj 

PD Pravděpodobnost selhání (výpočet úvěrového rizika)   

RVA Rizikově váţená aktiva 

RWEIRB Rizikově váţená expozice (výpočet úvěrového rizika IRB metodou) 

RWi Riziková váha daná ratingovou agenturou (výpočet úvěrového rizika) 

SE Evropská společnost 

TSA Standardizovaná metoda výpočtu krytí úvěrového rizika  

ÚDDZ Úřad pro dohled nad druţstevními záloţnami   

ÚDPP Úřad státního dozoru pro pojišťovnictví a penzijní fondy 

V Hodnota rizikové expozice (výpočet metody VaR) 

VaR Metoda výpočtu krytí trţního rizika Value at Risk 

ZB Zákon o bankách 
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