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1 ÚVOD 

Finanční krize, která vznikla v roce 2008 v USA, a následně se přelila do většiny zemí světa, 

opět ukázala slabiny v oblasti regulace a dohledu bankovního sektoru. Oblasti regulace a 

dohledu kapitálových trhů je věnována obrovská pozornost a vedou se vášnivé diskuze, zda 

finanční trh regulovat či ho naopak deregulovat a trh jej sám dá do rovnováhy. Nicméně krize 

z minulosti nám ukázaly, že je potřeba do jisté míry bankovní sektor regulovat. Poslední krize 

urychlila proces integrace a mnoho zemí světa má pouze jeden orgán dohledu, který stojí 

mimo banku nebo působí v rámci centrální banky. Proces integrace je spojen se snahou o 

větší stabilitu a bezpečnost finančních trhů. Je potřeba najít tu optimální cestu, kterou by se 

regulace měla vydat, tedy takovou kombinaci zásahů ze strany státu na jedné straně a na 

straně druhou dát dostatečný prostor samoregulaci. Nalezení takovéto cesty nebude vůbec 

jednoduché a až zkušenosti ukážou, který model regulace a dohledu bude ten ideální.  

Cílem mé diplomové práce bude ve všeobecné rovině vymezit systém bankovní regulace a 

dohledu a popsat hlavní funkce dohledových institucí ve vybraných zemích. Speciálně se 

zaměřím na Českou republiku a poté zjistím způsob dohledu a regulace ve Velké Británii, 

Německu, Rakousku, Spojených státech amerických a v Kanadě. Následně porovnám, jak 

jsou tyto modely bankovního dohledu stejné nebo naopak odlišné. 

V mé diplomové práci použiji zejména metody komparace, deskripce a analýzy, které budou 

částečně doplněny analogií. Čerpám zejména z dostupné odborné literatury, z výročních zpráv 

finančních institucí, z odborných článků týkající se dané problematiky a taktéž z webových 

stránek příslušných regulatorních orgánů a v neposlední řadě jsou využity i právní předpisy. 

První kapitola je věnována teoretickým poznatkům v oblasti bankovní regulace a dohledu. 

V podkapitolách se budu zabývat samotnou podstatou bankovní regulace a dohledu a 

vymezím základní pravidla, která jsou banky povinny dodržovat a která jsou používaná jako 

mezinárodní standardy. Vzhledem k různým postojům k bankovní regulaci se pokusím popsat 

hlavní argumenty pro a proti regulaci bankovního sektoru. 

V druhé kapitole se věnuji českému bankovnictví, kde se budu soustředit především na 

našeho regulátora – Českou národní banku. Udělám exkurz vývoje českého bankovnictví od 

první centrální banky až po současný stav centrálního bankovnictví. Vydefinuji funkce a cíle 

a taktéž se budu zaobírat organizační strukturou České národní banky. 
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Třetí kapitola poskytuje obraz o systému regulace a dohledu bankovního sektoru ve 

vybraných zemích. V této části nejprve popíšu, jakým způsobem je vykonáván dohled 

v jednotlivých zemích, a následně tyto země mezi sebou srovnávám, jaké jsou mezi státy 

odlišnosti a naopak, jaké aspekty se neliší nebo jsou si velmi podobné. Lze zde vyčíst i určité 

rozdíly mezi Spojenými státy americkými a Evropou. V závěru této práce vyvodím trendy, 

které v současnosti můžeme spatřovat ve vybraných zemích.  
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2 CÍLE A NÁSTROJE BANKOVNÍ REGULACE A DOHLEDU 

Názory na bankovní regulaci jsou poměrně rozdílné, kdy na jedné straně stojí zastánci 

regulace z důvodů tržních selhání a na straně druhé jsou tady ekonomové, kteří tuto regulaci 

odmítají, protože věří v samovolné působení tržních sil. I přestože existují rozdílné názory na 

míru regulace bankovního sektoru, patří toto odvětví mezi nejvíce regulované. A právě tento 

dohled a regulaci vykonává centrální banka, což patří v tržních ekonomikách mezi její 

nejdůležitější činnosti společně s měnovou politikou. (Revenda, 2011) 

Pánek a Válová (2008) přiřazují k bankovní regulaci a dohledu mikroekonomické  

a makroekonomické důvody. Mezi ty mikroekonomické řadí ty nejdůležitější činnosti 

centrálních bank, tedy dohled a regulaci bankovního systému, dále banku bank a banku státu, 

a v neposlední řadě považuje centrální banku jako reprezentanta v měnové oblasti. Naopak 

mezi ty makroekonomické důvody zařazují emisi hotovostních peněz, měnovou politiku  

a devizovou správu. 

2.1 Podstata bankovní regulace a dohledu 

Pod pojmem regulace se rozumí koncipování a prosazování podmínek, pravidel a vytváření 

rámce činnosti bankovních institucí, a to jak zákonodárnými orgány, tak dalšími orgány, které 

mají možnost vydávat legislativní opatření (vyhlášky, nařízení, opatření, aj.). Dohled nad 

bankami zejména posiluje důvěru investorů a emitentů investičních nástrojů. Jedná se 

zejména o kontrolu dodržování stanovených pravidel činností, předcházení systémovým 

krizím a posilování důvěry klientů a veřejnosti v kapitálový trh. Při neplnění pravidel může 

centrální banka uložit stanovené sankce a samozřejmě má právo stanovit, jak budou zjištěné 

nedostatky odstraněny. 

Stabilita bankovního sektoru je velmi důležitá pro samotnou stabilitu dané ekonomiky, a proto 

je tento sektor natolik regulován. Krach jedné banky může způsobit obrovské škody jak ve 

finančním sektoru, tak i v celé ekonomice. 

Revenda (2011) znázorňuje účastníky procesu regulace a dohledu bank. Tohoto procesu se 

účastní tři subjekty, jejichž vazby jsou vyobrazeny na obrázku 2.1. 
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Obr. 2.1: Subjekty regulace a dohledu bank  

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle Revenda (2011). 

V pozici regulujících subjektů vystupují centrální banky a někdy společně s jinými 

institucemi. V oblasti dohledových orgánů je zčásti taktéž centrální banka, ale u poboček 

zahraničních bank tento dohled vykonává příslušná instituce ze země, kde má daná banka 

sídlo, avšak tento dohled je zpravidla vykonáván v kooperaci s institucí provádějící dohled 

v hostitelské zemi. 

Externí auditorské společnosti zajišťují zejména pravdivost, správnost a úplnost výkazů bank. 

Krom toho kontrolují a ověřují správnost a úplnost účetních závěrek, výročních zpráv a 

v neposlední řadě taktéž průkaznost vedení účetnictví. Výstupy z těchto auditů jsou 

samozřejmě k dispozici nejen dohledovým orgánů, ale taktéž managementu banky, 

akcionářům a klientům. V případě, že se jedná o problémovou banku, tak se audit provádí 

častěji a tyto společnosti jsou povinny v rámci EU upozorňovat na rizika, které zjistily a to 

v souvislosti s klienty, danou bankou nebo zda se jedná o ohrožení celého bankovního 

systému. Výstupy externích auditů jsou ve stručnější podobě povinnou součástí výroční 

zprávy. Kromě externího auditu se taktéž provádí interní audit, který by mělo zajišťovat 

oddělení nezávislé a oddělené od provozní činnosti banky. 

Mezi regulované a dohlížené subjekty spadají veškeré obchodní banky, spořitelny, záložny, 

pobočky zahraničních bank a mezinárodní bankovní holdingové společnosti, na které 

zpravidla dohlíží centrální banka. U subjektů, jejichž sídlo je v jiné zemi, je vykonáván 

dohled ve spolupráci s jednotlivými zeměmi dané banky. 

V neposlední řadě jsou velmi významné ratingové agentury, které hodnotí jak bonitu banky, 

tak i její instrumenty. V mnoha případech (např. kapitálová přiměřenost) je brán zřetel na 

hodnocení banky ratingovými agenturami. (Revenda, 2011) 
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2.2 Regulace vstupu do bankovního sektoru 

Aby se subjekt mohl stát bankou, tak musí splnit jistá kritéria, která jsou daleko tvrdší než 

v jiných oblastech ekonomiky. Je to hlavně z toho důvodu, aby se předešlo pozdějším 

následkům, které by mohly být fatální. Banky musí získat ve většině vyspělých tržních 

ekonomik bankovní licenci od instituce, kterou pověřuje zákon v dané zemi. Udělení licence 

zahrnuje spoustu kritérií, které musí žadatel o bankovní licenci splnit. Jedná se zejména o tyto 

kritéria: stanovení právní formy, autorizace, finanční zabezpečení, podnikatelský a finanční 

plán, způsobilost, kompetentnost a bezúhonnost osob ve vedení, finanční informace o 

majitelích, kontrolní a účetní systém. (Jurošková, 2012) 

Na začátku 90. let nebyly podmínky tak přísné a licenci získal téměř každý žadatel, který 

splnil stanovená kritéria. Proto kdyby podmínky byly přísnější, tak by se zamezilo následkům, 

které poté přišly. A proto udělení bankovní licence má zásadní vliv na kvalitu bankovního 

sektoru. Špatné rozhodnutí při udělení bankovní licence může mít negativní vliv 

v budoucnosti na ekonomiku příslušné země a mít zhoršený rating od ratingových agentur. 

Z tohoto důvodu je udělování bankovních licencí velmi důležitou činností centrálních bank. 

(Babouček, 2009) 

2.3 Základní pravidla banky 

Banka při výkonu své činnosti je povinna dodržovat určité povinnost. Pokud nějaké dočasně 

neplní, tak může být její činnost omezena a při dlouhodobém porušování těchto pravidel může 

dojít až k odebrání bankovní licence a tedy ukončení činnosti banky. I když existují rozdíly 

mezi jednotlivými zeměmi, dochází postupně ke sbližování těchto pravidel, mezi které podle 

Juroškové (2012) patří: 

 pravidla kapitálové přiměřenosti, 

 pravidla úvěrové angažovanosti, 

 pravidla likvidity, 

 pravidla správy a řízení bank, 

 povinné sdělování informací. 

2.3.1 Kapitálová přiměřenost 

Kapitálová přiměřenost je poměr mezi minimální výši kapitálu a aktivy banky, který má 

omezit následný dopad rizik z finančních operací na závazky banky vůči vkladatelům. Patří 
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k nejdůležitějším pravidlům obezřetného podnikání v bankovním sektoru. Je to nástroj, který 

nutí banky držet dostatečné množství kapitálu, který může sloužit v těžkých dobách pro krytí 

neočekávaných ztrát. Vzhledem k tomu, že komerční banky převážně využívají cizí zdroje 

pro svou obchodní činnost, tak je nutné, aby byla stanovena minimální výše kapitálu. 

V případě ztráty by to byli právě vlastníci banky, kteří by pocítili újmu v případě nesprávných 

strategických rozhodnutí.  

Existuje mnoho názoru, co je možné za kapitál považovat a co už nikoliv. S tím souvisí i 

problémy s jejich kvantifikovatelností, které jsou spojeny zejména v rozdílném způsobu 

vykazování a oceňování. Vykazování je rozdílné v evropském účetnictví od účetnictví 

amerického. (Cipra, 2002) 

2.3.1.1 Basel I  

Když došlo v 70. letech minulého století k pádu významných bank (zejména německá banka 

Herstatt) a v 80. letech následovala dluhová krize, tak se zvýšil zájem regulatorních institucí o 

oblast rizik. Tyto události vedly ze strany guvernérů zemí G10
1
 k pověření předsedy 

Basilejského výboru pro bankovní dohled
2
 (Basel Committee on Banking Supervision, 

BCBS), aby sblížil pravidla kapitálové přiměřenosti. Než byla pravidla vytvořena a přijata, 

tak to trvalo dlouhých 14 let a v červenci 1988 byla vyhlášena jeho konečná verze označovaná 

jako Basel I. 

Po zavedení této dohody do praxe vzrostl poměr kapitálu v bankách v zemích skupiny G10, 

které dohodu přijaly. Basel I stanovil poměr kapitálu k součtu rizikově vázaných aktiv na 

hodnotu minimálně ve výši 8%, což bylo v době před vypuknutím krize v 70. a 80. letech 

minulého století v průměru okolo 4%. Tyto kapitálové pravidla se později stala víceméně 

standardem v celém světě, neboť na konci milénia je implementovalo více než 100 států
3
. 

(Jurošková, 2012) 

Již v době schvalování se vědělo, že tato dohoda má jisté nedostatky, ale přesto byla 

schválena, neboť výhody z této dohody převyšovaly nedostatky. BCBS se zavázal, že tyto 

nedostatky bude řešit a postupně je odstraňovat. Tato dohoda například nepracovala vůbec 

                                                           
1
 Skupina G10 vznikla v roce 1962 a do této skupiny řadíme země jako USA, Velká Británie, Nizozemí, Belgie, 

Francie, Itálie, Japonsko, Kanada, Švédsko a Německo. 
2
 Tento výbor byl vytvořen v roce 1974 guvernéry centrálních bank skupiny G10. 

3
 Česká republika implementovala tuto dohodu v druhé polovině 90. let 20. století. 
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s tržním rizikem, protože v té době téměř žádné tržní riziko nebylo.  V roce 1996 byl přijat 

dodatek, který zaváděl dva přístupy k výpočtu tržního rizika. 

2.3.1.2 Basel II 

V červnu 2001 byla schválena Nová basilejská kapitálová dohoda (New Basel Capital 

Accord) známá jako Basel II, která rozšiřovala Basel I. Podstatnými cíli Basel II jsou podpora 

bezpečnosti a stability finančního sektoru a jeho konkurenceschopnosti, nutnost zohledňovat 

všechna rizika, uznávání interních metod hodnocení rizik a posílení finančního trhu a dohledu 

nad ním. Basel II je koncept založen na existenci třech pilířů, čímž došlo k rozšíření, neboť 

Basel I pracoval pouze s dvěma pilíři
4
. (Belás, 2011) 

První pilíř: minimální kapitálové požadavky obsahuje pravidla pro výpočet kapitálové 

přiměřenosti a určuje metody pro měření rizik.  Tento pilíř byl rozšířen o okruh rizik, proti 

kterým musí banka čelit, a taktéž stanovuje nové metody měření rizik pro stanovení 

kapitálových požadavků včetně vlastních modelů bank. Jsou dva způsoby, jak vypočítat 

kapitálové požadavky a to buď standardizovanou metodou, nebo metodou založenou na 

interním ratingu. (Belás, 2011) 

U standardizované metody přiřazuje banka rizikové váhy každému aktivu na základě 

objektivních znaků. Rizikové váhy vycházejí z ratingů, které stanovují externí ratingové 

agentury. Potřebný kapitálový požadavek je stanoven na základě toho, jak rizikový je daný 

dlužník. Na příkladu si ukážeme, jak se takový výpočet provádí. Banka poskytla půjčku ve 

výši 100 jednotek dlužníkovi, kterému byla přisouzena riziková váha externí ratingovou 

agenturou ve výši 100% a při stanovené výši kapitálového požadavku 8% musí banka držet 

kapitál ve výši 8 jednotek. Tento způsob výpočtu však ukazuje, jak důležitou roli mají 

ratingové agentury a vlastně se tak i podílejí na veřejné regulaci. Je tedy přenášena část 

zodpovědnosti na tyto agentury a přitom se jedná o nevládní výdělečné agentury. Je zde vidět 

jasný konflikt zájmů, protože příjmy těchto agentur plynou právě od subjektů, které hodnotí. 

V době finanční krize se ratingové společnosti dostaly do středu pozornosti, neboť byla 

zpochybněna jejich důvěryhodnost. (Jurošková, 2012) 

Druhým způsobem výpočtu je použití interního ratingu, kdy pro kvantifikaci úvěrového rizika 

vycházejí banky na základě svých interních hodnocení. Tuto metodu může banka používat 

                                                           
4
 Nejprve měl jeden pilíř - kapitálové požadavky pro krytí úvěrového rizika a až v roce 1996 byl přidán druhý 

pilíř -  kapitálové požadavky na krytí tržního rizika. 
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pouze na základě schválení ze strany regulátora. Banka musí regulátorovi prokázat, že pro 

použití této metody je způsobilá a její ratingový systém dokáže rozlišit mezi různými 

rizikovými kategoriemi a vyjádřit pravděpodobnost selhání. Tato metoda má dva koncepty, a 

to koncept očekávaných ztrát a neočekávaných ztrát. Očekávané ztráty jsou vyjádřeny na 

základě složitých statistických propočtů, na jejichž základě banka predikuje očekávané 

množství půjček, jež nemohou být splaceny v následujících 12 měsících. Na tyto očekávané 

ztráty banka vytváří rezervy. Neočekávané ztráty lze jen těžko předpovídat, ale je nutné, aby 

banka určila přibližné množství neočekávaných ztrát a vyčlenila si na ně kapitál k jejich 

pokrytí, což je cílem metod založených na interním ratingu. (Jurošková, 2012) 

Druhý pilíř: proces dohledu se soustřeďuje na dohled nad bankami a rozšiřuje Basel I. 

Banky, které jsou tolerantnější k riziku, by měly být kapitálově vybavenější, protože jsou více 

zranitelné. Orgán dohledu kontroluje, zda kapitál bank zodpovídá jejich rizikovému profilu a 

taky podněcuje banky, aby své interní kontrolní systémy a metody v rámci měření, řízení a 

monitorování rizik zdokonalovaly. Protože roste význam těchto interních metod a postupů, 

tak roste i význam regulátora, který by se měl soustředit hlavně na ověřování podmínek a 

předpokladů pro užití těchto postupů a posuzovat adekvátnost užití v rámci risk 

managementu
5
 v bance.  

Basilejský výbor pro bankovní dohled stanovil čtyři principy tohoto pilíře:  

1. Banky mají povinnost mít postup pro hodnocení své celkové kapitálové přiměřenosti 

vzhledem ke svému rizikovému profilu a taktéž mít vytvořenou strategii pro udržování 

této kapitálové úrovně. 

2. Regulátor by měl kontrolovat a evaluovat interní hodnocení a strategii kapitálové 

přiměřenosti bank. Banky by měly být ve shodě s hodnotou ukazatele, kterou stanovil 

regulátor, v opačném případě by regulátor měl učinit odpovídající kroky, aby dané 

hodnoty bylo dosaženo. 

3. Regulátor by měl vyžadovat od bank, aby udržovaly úroveň kapitálu nad minimální 

regulatorně stanovenou hodnotou a vyvíjet na ně tlak, aby svou kapitálovou 

přiměřenost ještě zvýšila nad tuto úroveň. 

4. Regulátor by měl zasahovat pouze preventivně, aby nedocházelo k poklesu kapitálu 

pod minimální úroveň, která je vyžadována vzhledem k rizikovému profilu dané 

                                                           
5
 Risk management znamená řízení rizik, které se zaměřuje na snižování rizika za využití různých technik a 

metod, které buď eliminují existující, nebo odhalují budoucí faktory, jež mohou zvyšovat riziko. 
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banky. Regulátor by měl vyžadovat okamžitou nápravu, pokud dojde k poklesu pod 

minimální úroveň. (BIS, 2004) 

Třetí pilíř: tržní disciplína se týká transparentnosti a zveřejňování informací. Cílem tohoto 

pilíře je posílení tržní disciplíny tím, že banky o sobě musí zveřejňovat detailní informace. 

Jsou přesně vymezeny požadavky, které informace mají být zveřejňovány a jak často. Tyto 

informace se týkají zejména tří oblastí, a to kapitálové přiměřenosti, kapitálové struktury a 

taktéž rizika, kterým jsou banky vystaveny. Všechny banky jsou povinny zveřejňovat 

informace, které jsou vytyčeny v Basel II. Ty banky, které používají své vlastní interní 

metody, tak jsou povinny zveřejňovat další informace o těchto metodách a postupech. Třetí 

pilíř spíše doplňuje předchozí dva pilíře. Druhý a třetí pilíř mají za cíl vyvíjet tlak na banky, 

aby udržovaly dostatečně vysokou úroveň kapitálu a tím byla zajištěna stabilita bankovního 

systému. 

2.3.1.3 Basel III 

Basilejský výbor pro bankovní dohled v roce 2010 vydal text s pravidly, který prezentuje 

podrobnosti o globálních regulačních standardech vzhledem ke kapitálové přiměřenosti a 

likvidity, jež odsouhlasili guvernéři centrálních bank a byl potvrzen lídry skupiny G20 na 

summitu v Soulu. Tento dokument s pravidly se má vztahovat jak na makro-obezřetnostní, tak 

na mikro-obezřetnostní prvky dohledu. Tento rámec klade důraz na vyšší a lepší kvalitu 

kapitálu, lepší pokrytí rizika, představení pákového poměru
6
, opatření na podporu kapitálu, 

který může být čerpán v těžkých finančních situacích a taktéž pravidla pro stanovení likvidity. 

(BIS, 2010) 

Basel III reaguje zejména na poslední finanční krizi, která ukázala nedostatky v oblasti 

dohledu. Proto cílem těchto nových opatření je snížení pravděpodobnosti výskytu dalších 

krizí a posílit tak odolnost a důvěryhodnost bankovního systému v očích klientů a zabezpečit 

tak ekonomický růst. Laušmanová (2011, s. 18) uvádí, že „cílem Basel III je zlepšit odolnost 

bank v krizových situacích prostřednictvím zpřísnění požadavků na kapitálovou přiměřenost a 

také na kvalitativní prvky řízení bank.“ 

Laušmanová (2011) tvrdí, že mezi hlavní opatření Basel III v návrhu Evropské komise se 

řadí: 

                                                           
6
 Pákový poměr je ukazatel, který poměřuje vlastní kapitál k celkovým aktivům. Hodnota by měla být minimálně 

3 % a se zavedením se počítá od ledna 2018. Tento nástroj by měl sloužit k posílení stability bankovního 

sektoru. (Tomšík, 2011) 
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 požadavek na vyšší kvalitu kapitálu, a to zejména toho vlastního, neboť ten je schopen 

více absorbovat riziko, 

 vytváření kapitálových polštářů v dobrých časech, které budou sloužit pro pokrytí ztrát 

v těžkých finančních obdobích, 

 důraz na lepší pokrytí rizik, 

 definování minimálních standardů pro řízení likvidity, 

 omezení pákového poměru, 

 zlepšení bankovního dohledu, řízení rizik a zveřejňování informací o řízení a 

hospodaření bank. 

Zároveň dochází ke zpřísnění, čili navýšení kapitálové přiměřenosti ze současných 8% až na 

10,5% v roce 2019. Banky budou povinny tvořit tzv. konzervační polštář ve výši 2,5% nad 

rámec rizik jako rezervu. K tomuto navyšování bude docházet od roku 2016 postupně o 0,625 

% každý rok. Hlavním smyslem vytvoření tohoto polštáře je pokrytí zvýšených ztrát v době 

ekonomických problémů. Tento polštář je tvořen pro období, kdy ekonomika bude stagnovat. 

Druhý polštář budou banky tvořit hlavně v období růstu, kdy bude docházet k nadměrnému 

růstu úvěru a regulátor může nařídit bance tvořit další rezervy ve výši až 2,5 %. U tohoto 

polštáře tedy zcela závisí na regulátorovi, kdy a jakou výši stanoví. Pokud by banky tyto 

rezervy netvořily, tak by nemuselo dojít k okamžitému odstranění nedostatků, ale regulátor 

může omezit výplatu dividend a bonusů. Hodnota kapitálové přiměřenosti tak může být ve 

výši až 13 %.  

V oblasti řízení likvidity se zavádějí dva nové ukazatele, a to ukazatel krytí likviditou a čisté 

stabilní financování. Ukazatel krytí likviditou vyžaduje, aby banky držely objem vysoce 

kvalitních likvidních aktiv, která budou převyšovat odhadovaný čistý odliv finančních toků 

během 30 kalendářních dnů
7
. Druhým ukazatelem je čisté stabilní financování, jež požaduje, 

aby zásoba stabilních pasiv přesahoval objem aktiv. Tyto aktiva by však neměly být 

jednoduše přetransformovány na peníze během jednoho roku. (Černý, 2010) 

Tyto požadavky a opatření jistě budou mít pozitivní vliv na stabilitu bankovního systému, 

avšak až praxe ukáže, jaké to bude mít dopady na reálnou ekonomiku, protože tyto pravidla 

zvyšují požadavky na zvýšení kapitálu a banky tak budou mít méně peněz na poskytování 

úvěrů. Tím se sníží investice a může to mít neblahé dopady na ekonomiku.  

                                                           
7
 Tento ukazatel bude platit až od roku 2015, ale již od roku 2013 se sleduje. V roce 2015 by měl být tento 

ukazatel minimálně 60 % a v roce 2019 by měl dosáhnout hodnoty 100 %. (BIS, 2013) 
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2.3.2 Přiměřenost likvidity 

Likvidita je schopnost dostát svým závazkům v době jejich splatnosti a patří mezi hlavní 

zásady podnikatelské činnosti nejen bank, ale vůbec v celé tržní ekonomice. V tomto ohledu 

banky preferují vyšší výnosnost před likviditou. Vyšší výnosnost však znamená i vyšší 

rizikovost. Z toho vyplývá, že pokud banka preferuje výnosnost, tak je rizikovější a méně 

likvidní a naopak banka upřednostňující likviditu, tak je zpravidla méně rentabilní.  

Základním cílem je diverzifikace rizik bankovní činnosti, a tím jsou banky povinné členit 

položky dle lhůty splatnosti, stupně zabezpečení rizikovějších aktiv rezervami a podle dalších 

kritérií
8
. Sledují se zejména 3 typy likvidity

9
: 

 krátkodobá – poměr mezi krátkodobými aktivy a pasivy, 

 střednědobá - poměr mezi střednědobými aktivy a pasivy, 

 dlouhodobá - poměr mezi dlouhodobými aktivy a pasivy. 

Tyto ukazatele můžeme doplnit ještě o čtvrtý ukazatel a to o strukturu aktiv. Ten se vypočítá 

jako poměr mezi rychle likvidními aktivy a celkovými aktivy. U tohoto ukazatele by se měla 

hodnota pohybovat minimálně kolem 10 %, resp. 0,1. Mezi rychle likvidní aktiva řadíme 

prostředky na běžných účtech u jiných bank, rezervy na aktivech a bezrizikové a rychle 

zpeněžitelné cenné papíry (především pokladniční poukázky státu a poukázky centrální 

banky). (Revenda, 2011) 

Dalším prostředkem bankovní regulace jsou povinné minimální rezervy, které banky musejí 

tvořit. Jelikož tyto povinné rezervy mají omezující schopnost vytvářet úvěry, tak je možné 

jejich prostřednictvím řídit zásobu peněz v ekonomice a řadí se mezi nástroje měnové politiky 

centrální banky. Vytváří se proto, aby banky měly na svých účtech dostatek peněžních 

prostředků k uspokojení potřeb svých klientů na výběr jejich vkladů. V mnoha zemích včetně 

České republiky se povinné minimální rezervy již nepovažují za nástroj měnové politiky a 

slouží pouze pro zajištění likvidity. Hodnota těchto rezerv je v České republice 2 % a to již od 

roku 1999. (Jurošková, 2012) 

                                                           
8
 Je rozlišováno i mezi likviditou domácí a devizovou (jedná se o tzv. devizovou pozici). (Revenda, 2011) 

9
 Hodnota u prvních dvou ukazatelů bývá nižší než jedna. 
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2.3.3 Úvěrová angažovanost 

Jedná se o pravidlo, které stanovuje maximální možnou úroveň pohledávek a podrozvahových 

položek ve vztahu k bankovnímu kapitálu. Podstatou tohoto pravidla je zajištění diverzifikace 

úvěrových aktiv, aby podíly jednotlivých subjektů (dlužníků) ke kapitálu banky 

nepřesahovaly stanovený limit. Jsou stanovovány odlišené hranice angažovanosti pro osoby 

spjaté s bankou a také pro úvěrování poboček a dceřiných společností ze strany jejich 

mateřské bankovní společnosti. (Pánek a Válová, 2008). Podstatou tohoto pravidla je podle 

Baboučka (2009) zamezit hromadění úvěrových aktiv pouze u omezené skupiny klientů, 

protože kdyby se dostali do platební neschopnosti, tak by se automaticky dostala i tato banka 

do finančních problémů. Rozlišuje se hrubá a čistá angažovanost, kdy ta hrubá vyjadřuje 

sumu veškerých úvěrových aktiv jednoho dlužníka u dané banky. Čistá angažovanost je 

očištěná hrubá angažovanost o ty části, které jsou zajištěny dle regulátora.  

2.3.4 Poskytování informací 

Nedílnou součástí regulace a dohledu bank je povinnost poskytovat informace a to jak pro 

širokou veřejnost, tak i pro dohledový orgán. Pro veřejnost jsou dostupné výroční zprávy 

bank, které obsahují agregovanou bilanci, výkaz zisku a ztrát a zprávu externího auditora. 

Externí auditorské společnosti zejména ověřují pravdivost, korektnost a komplexnost 

bankovních výkazů, avšak zodpovědnost nese pouze vedení banky. Informace získané 

regulátorem mají často důvěrný charakter. Kdyby totiž k těmto informacím měli přístup jiné 

banky, tedy konkurenti, mohlo by to mít nedozírné následky na stabilitu bankovního systému. 

Konkurenti by totiž mohli vypustit falešnou zprávu a klienti bank by začali vybírat 

neadekvátně své vklady, což by daná banka nemusela ustát
10

. (Jurošková, 2012) 

Informace o bankovním sektoru jako celku veřejnost získává prostřednictvím centrálních 

bank, které jako autority poskytují pravdivý obraz o stavu a vývoji v tomto sektoru. Velmi 

důležitou roli hrají taktéž ratingové agentury, které se zabývají hodnocením bank a zveřejňují 

zjištěné výsledky. Banky musejí informovat instituci dohledu o personálních změnách ve 

vrcholném vedení a dozorčích radách bank, změnách podílů akcionářů bank, atd. (Revenda, 

2011) 

                                                           
10

 Z tohoto důvodu velmi často členové nejvyššího vedení podepisují ve smlouvě závazek, že po určitou dobu 

nebudou pracovat v jiné bance. 
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2.3.5 Pravidla ochrany před nelegálními praktikami 

V neposlední řadě je důležité, aby se vytvářely stále dokonalejší systémy před nelegálními 

praktikami v bankovním sektoru. Podle Revendy (2011) mohou tyto podvody ohrozit zdraví 

bank a důvěryhodnost bankovního systému v zemi. Podvodníci budou stále o krok napřed, a 

proto je velmi obtížné vytvořit účinnou ochranu před nelegálními operacemi. Je důležité, aby 

státy světa se snažily vytvořit co nejjednotnější systém a společně koordinovat dohled nad 

bankami. Bankovní sféra bude vždy přitažlivá, jelikož se řadí mezi nejvýnosnější. Mezi hlavní 

druhy nelegálních praktik patří praní špinavých peněz
11

, obchodování s využíváním 

důvěrných informací a podvody ze strany členů vedení, akcionářů a zaměstnanců bank.  

2.4 Povinné pojištění bankovních vkladů 

Podstatou této oblasti regulace je ochrana spotřebitele, tedy klienta, který svěřuje své finanční 

prostředky bance a věří, že po určité době získá své finance zpět. Díky tomuto instrumentu se 

taktéž zvyšuje důvěryhodnost veřejnosti v bankovní sektor. Toto pojištění garantuje 

vkladatelům, že v případě krachu bankovního domu dojde k vyplacení celého vkladu nebo 

bankou ve stanovené minimální výši. Této důvěry však může být zneužito managementem 

banky nebo samotnými vkladateli. V takovém případě se jedná o tzv. morální hazard. 

Revenda (2011, s. 395) ho definuje takto: "Morální hazard (moral hazard) lze obecně 

považovat za snahu ekonomického subjektu o maximalizaci svého výnosu (užitku) v situaci, v 

níž nenese plnou odpovědnost za svá rozhodnutí." V případě členů vedení banky jde o to, že 

upřednostňují rizikovější operace s vědomím, že v případě špatného rozhodnutí budou ztráty 

kompenzovány ze strany pojistitele. Avšak to neznamená, že by vedení banky mohlo zcela 

riskovat, neboť ztráty bank jdou na vrub vlastního kapitálu banky a taktéž poškozuje pověst 

dané banky. Samozřejmě management nese odpovědnost v rovině trestně-právní za své činy. 

Naopak klient uskutečňuje svá rozhodnutí na základě výnosnosti svých vkladů, tedy preferují 

tu banku, která jim nabídne nejvyšší úrokovou míru, a neposuzuje finanční zdraví banky. 

Z důvodu povinného pojištění vkladů se ani nemusejí obávat, že by o své finanční prostředky 

přišli. (Pánek a Válová, 2009)  

Zákonem o bankách § 41a odstavcem 1 byl zřízen Fond pojištění vkladů, který spravuje 

povinné pojištění bankovních vkladů. Tento fond je právnickou osobou zapsanou 

                                                           
11

 Vklady nepřevyšující limit pro ohlašovací povinnost, směna špinavých peněz za zahraniční měnu (směnárny), 

zasílání peněz prostřednictvím poštovních poukázek, falešné faktury za neexistující služby, nákupy pojistek nebo 

prostřednictvím kasin, heren, sázkových a cestovních kanceláří apod. 
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v obchodním rejstříku, jež získává prostředky od všech bank, které jsou povinné se tohoto 

systému zúčastnit, a dále z investiční činnosti. Jedná se o všechny domácí banky a taktéž o 

pobočky zahraničních bank. Účetní závěrka fondu musí být ověřena auditorem. Výše 

příspěvku do fondu je stanovena v § 41c ZB, kdy banky jsou povinné odvádět 0,04 % z 

průměru objemu pojištěných pohledávek z vkladů za příslušné kalendářní čtvrtletí. Stavební 

spořitelny oproti bankám přispívají pouze 0,02 % z průměru pojištěných pohledávek z vkladu 

za čtvrtletí. Fond může příspěvky snížit o čtvrtinu, pokud objem finančních prostředků 

dosáhne úrovně 1,5 % celkového objemu pojištěných pohledávek. (Pihera, 2011) 

Podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES  ze dne 30. května 1994 o 

systémech pojištění vkladů využívaly všechny státy EU systém pojištění vkladů. Minimální 

výše pojištění vkladů byla stanovena v hodnotě 20000 eur, procentuální limit pojištěných 

vkladů byl 90 %. V účinnost vstoupila dne 1. ledna 2011 nová směrnice Evropské parlamentu 

a Rady 2009/14/ES ze dne 11. března 2009 o systémech pojištění vkladů, která zvýšila 

minimální limit pojištěných vkladů na 100000 eur a zrušila procentuální limit.  

2.5 Věřitel poslední instance 

V mnoha zemích světa je věřitelem poslední instance pověřena centrální banka. Hlavním 

důvodem vzniku tohoto systému je ochrana důvěryhodnosti a efektivnosti bankovního 

systému. Existují dvě pravidla, jež by měla centrální banka dodržovat. Prvním pravidlem je 

poskytování pomoci ve formě půjček a to jenom zdravým solventním bankám, které mají 

problém s likviditou pouze přechodně. Druhým pravidlem je, že tyto půjčky by měly být 

poskytovány za vysoký úrok výměnou za cenné papíry.  

Věřitel poslední instance zasahuje pouze tehdy, když existuje systémové riziko. V případě 

bankrotu nezdravých bank jsou ohroženy i zdravé banky, protože pád některých bank může 

vyvolat tzv. bank run
12

. Vzhledem k tomu, že existují příliš velké banky, aby padly, tak 

v zájmu udržení stability bankovního sektoru musejí být zachráněny. Ačkoli jsou malé banky 

znevýhodněny oproti velkým bankám, pád velké banky může vést ke kolapsu celého systému 

a způsobit tak velké škody.  

V řadě vyspělých států vystupuje v pozici věřitele poslední instance centrální banka daného 

státu. V České republice tomu není jinak, v této pozici vystupuje Česká národní banka. Avšak 

                                                           
12

 Bank run znamená, že vkladatelé začnou vybírat své vklady i z ostatních bank z obavy, že přijdou o své 

úspory, čímž dochází k ohrožení zdravých bank.  
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existují výjimky, kdy tomu tak není, například v Německu je v roli věřitele poslední instance 

soukromá Likvidní konsorciální banka. (Jurošková, 2012) 

2.6 Způsoby bankovního dohledu 

Bankovní dohled se zaměřuje na obezřetné chování bank pomocí mnoha způsobů. Kontrola 

probíhá prostřednictvím finančních výkazů, které banky musí zasílat instituci provádějící 

bankovní dohled. Díky této kontrole jsou získávány cenné informace o zdraví bank a jejich 

obezřetnému chování. (Polouček, 2006) 

Dohled bank se soustřeďuje na kontrolu dodržování pravidel činností bank, kontrolu finanční 

situace a sledování ukazatelů bank. V neposlední řadě se zabývá hodnocením situace bank, 

což je využíváno při rozhodování věřitele poslední instance o poskytnutí finanční pomoci a 

kontroluje výpočty pojistných náhrad apod.  

Podle Revendy (2011) je dohled bank realizován dvěma základními způsoby: 

1. Dohledem na dálku, neboli monitorováním, jež spočívá v kontrole 

bankovních a statistických výkazů pravidelně zasílaných bankami orgánům 

dohledu. Výhodou tohoto způsobu dohledu jsou nižší náklady a aktuální 

informace o situaci v příslušné bance. Naopak nevýhodami jsou nejistota o 

komplexnosti a korektnosti údajů a nemožnost získat podrobnější přehled o 

stavu dané banky. Tento způsob dohledu je spíše orientační a lze jej využívat 

pouze u bezproblémových bank, protože nedokáže odhalit závažnější problémy 

bank, jak nám ukázaly opakující se bankovní krize.  

2. Dohledem na místě, neboli prověrkami, který se provádí zejména u 

problémových bank. Tímto způsobem dohledu lze získat detailní obraz o 

situaci banky. Zaměřuje se na ověření správnosti, úplnosti a poctivosti 

předložených výkazů a na zajišťování dalších informací, které nelze 

matematicko-statistickými metodami zjistit. Dohled na místě se neprovádí 

pouze u problémových bank, ale v časových intervalech dvou až tří let se 

uskutečňuje i u zdravých bank. Tímto dohledem lze zjistit a posoudit 

adekvátnost prováděných operací, zajišťování úvěrů, organizační strukturu a 

zní vyplývající pravomoci a odpovědnost vedení banky, personální úroveň 

rizik a s tím spojené skryté zájmy ze strany členů managementu a akcionářů 

banky, popřípadě odhalení nekalých praktik. Nevýhodami oproti prvnímu 
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způsobu jsou vyšší náklady, které mohou být limitující pro provádění těchto 

kontrol častěji, a nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců. Dohled je prováděn 

i samotnými bankami prostřednictvím interních kontrol a auditů.  

Po skončení kontroly v místě banky mohou být podány námitky k jeho závěrům. Rozhodnutí 

o oprávněnosti těchto námitek je v pravomoci centrálních bank nebo jiných pověřených 

autorit. Banky mají možnost se odvolat k soudům.  

2.7 Neformální regulace a dohled 

Vedle formální regulace a dohledu, které se řídí právními předpisy, je zde i neformální, tedy 

nepovinný, dohled. Nepovinný dohled stojí na dvou pilířích: 

1. Dobrovolná regulace a dohled – bez ustanovené legislativy. 

2. Seberegulace bank – pravidla vytvořená samotnými bankami. 

Neformální bankovní regulace a dohled je založen na základě důvěry mezi bankami a 

dohledovými orgány, čímž může docházet k zefektivnění bankovního sektoru. Avšak 

nevýhodou jsou tvrdá pravidla pro činnost bank, která znemožňují mnohdy vstup do odvětví, 

a dochází k postupné oligopolizaci
13

 bankovního systému. A nepochybně znesnadňuje 

harmonizaci bankovních orgánů mezi státy. (Nehybová, 1999) 

2.8 Modely bankovního dohledu 

V každé zemi je bankovní dohled svěřen do rukou jiné autority, i přesto že je kladen stále 

větší důraz na standardizaci a harmonizaci regulace a dohledu. Je to hlavně z důvodu 

velikosti, struktury a historického vývoje dané země. Setkáváme se proto se dvěma modely, a 

to sektorový (odvětvový) a funkcionální model. Ačkoliv se jedná o jakýkoliv model, tak 

zodpovědnost za stabilitu finančního sektoru a funkci věřitele poslední instance (existují 

výjimky, např. Německo) má v rukou centrální banka.  

2.8.1 Sektorový model 

Regulace a dohled nad finančním trhem nevykonává pouze centrální banka, ale i jiné instituce 

rozdělené dle základních sektorů finančního zprostředkování, jež má tři varianty: 

 oddělené instituce regulace a dohledu pro každý sektor, 

                                                           
13

 Např. stanovení minimální výše kapitálu může vyřadit i ty subjekty, které by jinak splnily všechny ostatní 

podmínky. (Revenda, 2011) 
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 částeční integrace dohledu, 

 úplná integrace dohledu. 

Sektorový model ve světě převažuje, přičemž jsou stanoveny instituce dohledu pro každý 

sektor zvlášť, avšak bankovní dohled je zpravidla zajišťován centrální bankou. Mezi země 

používající tento model řadíme např. Polsko, Portugalsko, Řecko, Španělsko, Nový Zéland 

(CB vykonává bankovní dohled a nad ostatními sektory dohlíží jiné instituce), Francie 

(integrace dohledu mimo CB), USA (tato země má složitější systém dohledu, avšak má model 

s částečnou integrací v rámci FEDu). 

V České republice se po revoluci začal vyvíjet sektorový model jako reakce na transformaci 

ekonomiky, privatizaci a krizi bankovního odvětví. Od roku 1990 zde působila centrální 

banka, která dohlížela nad bankami. Úřad státního dozoru pro pojišťovnictví a penzijní fondy 

a Úřad pro dohled nad družstevními záložnami vykonávaly dohled od roku 1997 a v roce 

1998 byla vytvořena Komise pro cenné papíry, která zajišťovala dohled nad kapitálovým 

trhem. Jelikož docházelo k větší propojenosti mezi odvětvími finančního trhu, tak od 1. srpna 

2008 došlo k úplné integraci dohledu centrální bankou a byl zaveden funkcionální model. 

Díky novému modelu se sjednotily přístupy a postupy při tvorbě regulatoriky a novelizaci 

dané legislativy a taktéž došlo ke sjednocení kontrolních a analytických postupů při tvorbě 

dokumentů pro dohled na dálku nebo na místě. Odpovědnost za kontrolu nad celým 

finančním trhem má nyní ČNB. (Singer, 2010) 

2.8.2 Funkcionální model 

Podle Juroškové (2012) tento model rozlišuje čtyři základní obory finanční regulace a 

dohledu: 

 regulace obezřetného podnikání finančních institucí a dohled nad nimi, zejména 

s důrazem na finanční zdraví, likviditu a solventnost finančních institucí, 

 monitorování a analýza bankovního a finančního systému, snižování systémového 

rizika, 

 ochrana zájmů klientů před zneužitím trhů, 

 sledování konkurenčního prostředí a zamezení používání praktik, které zneužívají 

dominantní postavení na trhu.  
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Zpravidla tento model stojí na dvou pilířích, kdy jeden pilíř je zodpovědný za dodržování 

pravidel obezřetného podnikání, monitoruje platební systém a dohlíží na stabilitu finančního 

systému jako celku.  

Současným trendem v EU je přiřazovat funkci bankovní regulace a dohledu jiné autoritě než 

je centrální banka, avšak tento trend souvisí s vytvářením integrovaných orgánů dohledu nad 

celým finančním sektorem. I Česká republika šla touto cestou a od 1. dubna 2006 vešel 

v platnost zákon č. 57/2006 Sb., o integraci dohledu nad finančním trhem, kdy ČNB se stala 

plně integrovaným orgánem dohledu. Takovéto uspořádání patří mezi zcela výjimečné 

uspořádání, neboť pouze Česká republika, Slovensko a nedávno i Irsko mají takto vykonáván 

dohled zcela a jenom centrální bankou. Jak již bylo uvedeno výše, tak přechod na 

institucionální model přináší spoustu výhod.  

2.9 Argumenty pro a proti regulaci a dohledu bank 

Od poloviny 70. let 20. století lze spatřovat trend k deregulaci bank, tedy ke snižování míry 

regulace. Odstraňovaly se dříve přijaté omezení a povolovaly se nové aktivity a nahrazovaly 

se staré pravidla novými, které byly liberálnější. Tento proces se zastavil a ve 21. století se 

tento přístup vydal opačným směrem a začalo se opět regulovat. (Pánek a Válová, 2008) 

2.9.1 Argumenty pro regulaci a dohled bank 

Polouček (2006) uvádí argumenty pro regulaci následovně: 

 Vláda (centrální banka) přijímá zodpovědnost za stabilitu bankovního systému a snaží 

se kontrolovat veškerá rizika, jež jsou spojena bankovním sektorem a dohlíží na 

platební styk.  

 Vláda (centrální banka) provádí měnovou politiku, ovlivňuje množství peněz 

v ekonomice a nastavuje úroveň úrokových sazeb.  

 Vláda (centrální banka) zajišťuje spolehlivost a důvěryhodnost vkladatelů v bankovní 

systém, protože drobní klienti nemají dostatek informací o jednotlivých bankách.  

 Některé vlády (centrální banky) zasahují do struktury bankovního systému a omezují 

koncentraci bank, což má vliv na ekonomiku dané země.  
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2.9.2 Argumenty proti regulaci a dohled bank 

Ortodoxní odpůrci regulace a dohledu bank tvrdí, že každá regulace ničí tržní prostředí dané 

ekonomiky a tedy i bank.  

Revenda (2011) předkládá několik argumentů proti regulaci a dohledu bank: 

 Vyšší stupeň nejistoty v bankovním prostředí – tento argument je spojen se změnami 

pravidel regulace. Častější změny zvyšují nejistotu bank, což může vést ke 

konzervativnímu chování bank, avšak banky znají změny s dostatečným předstihem.  

 Orientace bank na podrozvahové operace – nárůst těchto podrozvahových operací na 

vrub klasických operací může způsobit omezení úvěrů, nárůstu spekulativních 

transakcí. Především jsou daleko rizikovější transakce s finančními deriváty.  

 Vysoké náklady na zajištění dohledu bank – náklady na dohled financují banky, které 

tyto zvýšené náklady musejí promítnout, buď do cen nabízených produktů, nebo snížit 

svou rentabilitu. Častokrát je dohled vykonáván institucí příslušného státu, a tudíž jsou 

tyto náklady hrazeny ze státního rozpočtu.  

 Stimulace bank k obcházení regulačních pravidel. 

 Nedodržování pravidel institucemi dohledu bank – vyvstává otázka, kdo by měl 

kontrolovat orgány dohledu, protože dvěma zásadními oblastmi nedodržování pravidel 

jsou záchrana velkých bank a výplaty vkladu nad rámec limitu. Všechny výjimky ze 

stanových pravidel by měly být minimalizovány, aby nedocházelo k narušování 

konkurenčních podmínek.  

 Stimulace bank k přebírání nadměrných rizik – tento argument je zřejmý u povinného 

pojištění vkladů, kdy za ztráty bank hradí náklady někdo jiný (pojišťovny), jde o 

morální hazard. I přes negativní jevy je ve vyspělých zemích světa povinné pojištění 

vkladů opodstatněné.  

 Nízká efektivnost systémů – souvisí s výskytem častých a velkých bankovních 

skandálů.  

Podle Poloučka (2009) zvyšující se míra regulace zvětšuje administrativní zátěž bank, vlády, 

regulátora a jiných institucí. S příchodem nových a nových krizí roste tlak na přijímání 

přísnějších pravidel.  
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3 BANKOVNÍ REGULACE A DOHLE V ČESKÉ REPUBLICE 

V České republice se od roku 1993, tedy po rozdělení na dva samostatné státy, vyvíjel 

dvoustupňový bankovní systém. Tento systém existoval již po revoluci od roku 1990, kdy 

jsme ještě byli součástí federativní Československé republiky.  

Od roku 1990 se začal budovat skutečný moderní základ současné centrální banky. Mezi 

nejdůležitější úkoly patřila měnová politika a dohled nad bankovním trhem. V oblasti měnové 

politiky se jednalo zejména o dosažení vnitřní a vnější měnové rovnováhy a následně udržení 

její stability. Problémem tehdejší Státní banky byl vysoký nárůst inflace v důsledku potlačené 

spotřeby z dob socialismu. (Kunert a Novotný, 2008) 

3.1 ČNB jako první stupeň bankovního sektoru ČR 

Českou národní banku můžeme označit za standardní centrální banku, tedy takovou, která plní 

veškeré funkce připadající centrální bance – provádí měnovou politiku, emituje hotovostní 

bankovky a mince, dohlíží na druhý stupeň bankovního systému. ČNB vznikla ke dni 1. ledna 

1993 a řídí se Ústavou České republiky, její činnosti jsou upraveny v zákoně č. 6/1993 Sb., o 

České národní bance a dalšími právními předpisy.  Po nabytí platnosti zákona o České 

národní bance zrušil zákon č. 22/1992 Sb., o Státní bance československé. 

3.1.1 Vývoj centrální banky v ČR 

„První centrální bankou, která vznikla na našem území, byla centrální banka na území 

tehdejšího Rakouského císařství - Privilegovaná Rakouská národní banka. Vznikla jako 

soukromá akciová společnost k 1. červnu 1816 a činnost zahájila o měsíc později. K 15. 

červenci 1817 získala emisní monopol na území Rakouska, původně na 25 let s tím, že kromě 

ní emitovalo ve značném rozsahu státovky
14

 ministerstvo financí. Emisní monopol banky byl 

tedy pouze formální, zejména od 1. července 1841, kdy banka, ač soukromá, byla převedena 

pod přímou kontrolu vlády. (Revenda, 2011, s. 443) 

V roce 1878 byla založena nová centrální banka – Rakousko-Uherská banka, která se 

následně stala výhradním emitentem oběživa na území Rakouska-Uherska. I tato banka však 

byla pod velkým tlakem a stupněm kontroly ze strany vlády. 

                                                           
14

 Státovky byly papírové peníze, které byly emitovány panovníkem nebo vládou a sloužili k pokrytí 

nadměrných výdajů nebo v případě nedostatků mincí z drahých kovů (zlato, stříbro). 
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V roce 1918 vznikla Československá republika, což mělo za následek měnovou odluku, a ve 

dnech od 3. do 12. března 1919 došlo ke stažení všech peněž, které platily na území 

Rakouska-Uherska a byla emitována nová měna – Československá koruna. Od roku 1919 byla 

funkce centrální banky svěřena do rukou Bankovního úřadu ministerstva financí a to až do 

doby než vznikla první opravdová centrální banka – Národní banka Československá ke dni 

1. dubna 1926. Jednalo se o akciovou společnost, kdy stát vlastnil pouze jednu třetinu akcií, 

ale i přesto ji měl pod kontrolou. Již však nemohla úvěrovat vládu, jak tomu bylo doposud, ale 

pouze banky a podniky. 

V období protektorátu
15

 byla centrální banka přejmenována na Národní banku pro Čechy a 

Moravu, jež byla podřízena Německu, a do čela banky usednul říšský zmocněnec. Vedle 

české koruny se stala dalším oficiálním oběživem říšská marka. Na území Slovenské 

republiky funkci centrální banky vykonávala nově vzniklá Slovenská národná banka. 

Po osvobození 1. června v roce 1945 byla opět obnovena Národní banka Československá a od 

1. listopadu téhož roku bylo opět zavedeno v souvislosti s peněžní reformou jediné platidlo – 

československá koruna. Zanedlouho poté v roce 1948 došlo k politickému převratu a po vzoru 

socialistického systému se přešlo na centrálně plánovanou ekonomiku. S tím bylo spojeno 

vytvoření nové Státní banky československé, která svou činnost zahájila 1. července 1950. 

Vznikem této banky se vytvořil jednostupňový bankovní systém, kdy Státní banka 

československá vykonávala jak funkci centrální banky, tak i funkci obchodní banky pro 

podniky. Vedle SBČS existovaly i jiné specializované pobočky, které však neměly ve své 

pravomoci významné funkce a dělaly pouze podřadné povolené operace. V letech 1959 až 

1989 existovala pouze jediná banka (monobanka), která emitovala peníze a zajišťovala 

obchodní činnost včetně kontrolní a plánovací funkce.   

V období ČSFR
16

 byla Státní banka československá rozdělena na tři právně samostatné 

subjekty: Státní banka československá, která zastávala funkci centrální banky v tržní 

ekonomice, a na dvě obchodní banky – Komerční banku Praha a Všeobecnou úvěrovou 

banku Bratislava. 

K 1. lednu 1993 došlo z rozdělení ČSFR na Českou a Slovenskou republiku a vznikly tak dva 

samostatné státy a s tím související rozdělení Státní banky československé. Na území České 

republiky vzniká Česká národní banka a území Slovenské republiky vzniká Národní banka 

                                                           
15

 V letech 1939-1945 
16

 V letech 1990-1992 
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Slovenska. Vzhledem k rozdělení státu na dva samostatné celky dochází k měnové odluce a 

v České republice se začíná používat nová měna – česká koruna. (Revenda, 2011) 

3.1.2 Legislativní základna 

Mezi dvě základní právní normy, kterými se řídí ČNB je ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, 

ve znění pozdějších předpisů. Právní předpisy, kterými se řídí český finanční trh, připravují 

zejména ministerstvo financí nebo ministerstvo spravedlnosti a taktéž ČNB vydává prováděcí 

vyhlášky a opatření. Pro každý sektor existují jisté specifické charakteristiky, znaky, 

pravomoci a povinnosti, které jsou rozepsány v jednotlivých zákonech. Mezi stěžejní zákon 

v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem se řadí zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti 

kapitálového trhu. Mezi nejdůležitější sektorové zákony můžeme zařadit tyto: 

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

 Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 
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 Zákon 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších 

předpisů. 

3.1.3 Cíle a funkce ČNB 

Centrální banka se v dané zemi stará zejména o vnější i vnitřní stabilitu měny a její vývoj, 

nese odpovědnost za vývoj země a koriguje celkovou cenovou stabilitu. Revenda (2011) 

označuje za centrální banku v tržní ekonomice takovou instituci, která má následující znaky: 

1. má emisní monopol, 

2. autorita odpovědná za měnovou politiku s cílem zajištění cenové stability země, 

3. reguluje bankovního systém a dohled nad ním, 

4. provádí devizovou politiku, 

5. je bankou státu (vlády), 

6. reprezentuje stát v mezinárodních finančních institucích.  

Emisní činnost se řadí mezi nejstarší funkce centrální banky. Vydávané bankovky a mince se 

označují za zákonná platidla a každý subjekt v daném státě je povinen je přijímat k úhradě za 

poskytnuté zboží a služby. Emisní činnost naší centrální banky je upravena v zákoně č. 

6/1993 Sb., o České národní bance v části čtvrté. Kromě tohoto zákona existují i jiné právní 

předpisy, které doplňují zákon o ČNB, jako jsou např. zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu 

bankovek a mincí nebo vyhlášky vydávané ČNB. 

Emisní monopol se vztahuje pouze na vydávání bankovek, mincí a pamětních mincí, tedy na 

hotovostní oběživo. Bezhotovostní peníze (depozita) mohou být vydávány i ostatními 

bankami. V praxi dochází k emisi peněž prostřednictvím hotovostních úvěrů, které centrální 

banka poskytuje obchodním bankám, nebo CB nakupuje cenné papíry či cizí měny od 

obchodních bank. Pro takovéto případy má každá obchodní banka vedený účet u centrální 

banky a kdykoliv z něj mohou čerpat. Takto poskytuje centrální banka reálné bankovky a 

mince. Z toho vyplývá, že množství peněz ne zcela závisí na centrální bance, nýbrž na 

poptávce nebankovních subjektů. Nicméně často nedochází k emisi oběživa v pravém slova 

smyslu, ale jen ke zvyšování nebo naopak snižování množství peněž v oběhu. Snižování nebo 

zvyšování oběživa se provádí prostřednictvím přeměny hotovostních peněz na bezhotovostní 

a naopak. (Dvořák, 2005) 
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Ačkoliv dlouhou dobu byla emisní činnost vnímána jako nejdůležitější činnost centrální 

banky, tak v moderním pojetí spíše dominují bezhotovostní prostředky. Tato činnost se tedy 

upozadila a dnes je nejvýznamnější funkcí provádění monetární politiky, která však s emisí 

velmi úzce souvisí. (Šenkýřová, 2010) 

Měnovou (monetární) politiku vykonává jako jediná centrální banka. Je to proces, 

prostřednictvím kterého se snaží dosáhnout předem stanovených cílů. Pomocí určitých 

měnových nástrojů ovlivňuje množství peněz v oběhu a tím se snaží zachovat cenovou 

stabilitu země. Centrální banka hledá optimální množství peněz v ekonomice, neboť přebytek 

má za následek inflační tlaky a naopak jejich nedostatek mnohdy vede k deflaci. Podle 

množství oběživa v systému (přebytek, nedostatek) může docházet k určitým jevům – pokles 

nebo nárůst mezd, oslabování nebo posilování měnového kurzu, zvyšování nebo snižování 

cenové hladiny aj. Podle toho, jakým směrem CB ovlivňuje peněžní zásobu, rozlišujeme 

monetární politiku: 

 expanzivní – zvyšování množství peněz v ekonomice prostřednictvím snížení 

povinných minimálních rezerv
17

, nákupem státních cenných papírů, atd. 

 restriktivní – stahování oběživa z ekonomiky zvýšením povinných minimálních 

rezerv, prodejem státních cenných papírů, atd. 

 neutrální – nastavené parametry nemění a udržuje peněžní zásobu ve stejné 

míře.(Klíma, 2006) 

Hlavním cílem ČNB je od roku 1998stabilní vývoj cenové hladiny, kdy došlo ke zrušení 

fluktuačního pásma a centrální parity a byl zaveden floating
18

. Od ledna 2010 se inflace 

směřuje k hranici 2 % s odchylkou 1 % oběma směry
19

. ČNB má několik nástrojů, jak 

dosáhnout stanoveného cíle. Mezi ten nejvýznamnější nástroj se řadí operace na volném trhu, 

tedy stanovování úrokových sazeb. Operace na volném trhu jsou většinou prováděny ve formě 

repo operací. Hlavní měnový nástroj má podobu repo operací prováděných pomocí tendrů. Při 

repo operacích ČNB přijímá od bank přebytečnou likviditu a bankám předává jako kolaterál 

dohodnuté cenné papíry. 

Dalším nástrojem jsou tzv. automatické facility, které slouží k poskytování nebo ukládání 

likvidity přes noc. Protože se z hlediska bank jedná o permanentní možnost uložení resp. 

                                                           
17

 Úroveň povinných minimálních rezerv ČNB již nezměnila od října roku 1999 a jsou stále ve výši 2 %.  
18

 Do roku 1997 byla v systému pevných kurzů hlavním cílem měnová stabilita. 
19

 Před rokem 2010 byla tato hranice ve výši 3 % s odchylkou 1 % oběma směry. 
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zapůjčení peněz, vytvářejí úrokové sazby uplatňované u těchto dvou facilit koridor, v němž se 

pohybují krátkodobé sazby na peněžním trhu 

Povinné minimální rezervy jsou obecně jedním ze základních nástrojů měnové politiky, 

kterým může centrální banka ovlivňovat objem likvidity (volných prostředků) v bankovním 

systému. V našich podmínkách výrazného přebytku likvidity však tato role ustupuje do pozadí 

a PMR slouží zejména jako rezerva prostředků pro hladký průběh mezibankovního platebního 

styku. 

Devizové intervence jsou nákupy či prodeje cizích měn za českou korunu Českou národní 

bankou na devizovém trhu, jejichž cílem může být buď  tlumení volatility na devizovém trhu 

a/nebo uvolnění popř. zpřísnění měnové politiky. Devizové intervence nejsou v režimu 

cílování inflace běžně používaným nástrojem, tím jsou zejména úrokové sazby. Nicméně za 

jistých okolností může nastat situace, kdy je zapotřebí devizových intervencí využít. 

Příkladem takové situace je snížení měnově-politických úrokových sazeb na tzv. „technickou 

nulu“, kdy případné další potřebné uvolnění měnové politiky lze docílit oslabením kurzu 

koruny.  V této situaci se ČNB ocitla na podzim 2013, kdy bankovní rada přijala kurzový 

závazek intervenovat na devizovém trhu na oslabení kurzu koruny tak, aby udržovala kurz 

koruny vůči euru poblíž hladiny 27 CZK/EUR. Aktuální hodnoty měnově-politických 

nástrojů lze vidět v tabulce 3.1. (ČNB, 2014)  

Tab. 3.1: Aktuální nastavení základních měnově-politických nástrojů 

Úrokové sazby Hodnota úrokové sazby Platí od 

Dvoutýdenní repo operace – 2T repo sazba 0,05 % 02. 11. 2012 

Depozitnífacilita – diskontní sazba 0,05 % 02. 11. 2012 

Marginální zápůjční lhůta – lombardní sazba 0,25 % 02. 11. 2012 

Povinné minimální rezervy Sazba z primárních vkladů Platí od 

Banky 2,00 % 07. 10. 1999 

Stavební spořitelny a ČMZRB 2,00 % 07. 10. 1999 

Zdroj: vlastní zpracování dle ČNB [15. 3. 2014]. Dostupné z: 

http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/mp_nastroje/#mp_nastroje. 
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Regulace a dohled stanovuje závazná pravidla, podmínky a normy pro podnikání v oboru 

bankovnictví. Tato opatření mají primárně sloužit k ochraně a udržení stability bankovního a 

finančního systému. Ještě donedávna dohled a regulaci stanovovaly různé instituce, ale od 

roku 2006 má tuto výsadu pouze ČNB. O způsobech a metodách regulace a dohledu 

pojednávala celá předchozí kapitola. 

Devizovou činností se rozumí správa devizových
20

 rezerv státu, operace s těmito rezervami 

na trhu a devizová regulace – stanovení kurzů měn. Mezi nejvýznamnější funkce v oblasti 

devizové činnost patří stanovování kurzů. Každý pracovní den v 14:30 ČNB vyhlašuje kurz 

české koruny vůči ostatním měnám. Tyto kurzy sledují zejména ekonomické subjekty, které 

je používají pro ohodnocování svých pohledávek a závazků. Vývoj kurzů značně ovlivňuje 

mezinárodní obchod, neboť příznivě nízké kurzy dolaru či eura podněcují obchodníky 

k nákupům měn nebo přímo k dovozu zboží. Ještě před přechodem na systém s plovoucími 

kurzy ČNB udržovala kurz ve stanové výši, avšak nyní už tato funkce ztratila na významu a 

k těmto krokům sahá pouze výjimečně. 

Bankou státu je vždy ústřední banka daného státu. Mezi základní funkce v této oblasti je 

správa účtů organizačních jednotek státu a vede účetnictví státu. V minulosti taktéž centrální 

banka úvěrovala stát, avšak v dnešních vyspělých ekonomikách se toto děje pouze výjimečně. 

Dále může nakupovat nebo prodávat státní dluhopisy, radí vládě v problematice bankovnictví, 

zabezpečuje emisi státních cenných papírů a pomáhá při financování schodků v běžném 

hospodaření státu. Výsadní postavení ČNB je dáno zejména zákonem č. 6/1993 Sb., o České 

národní bance, ve znění pozdějších předpisů. (Dvořák, 2005) 

Česká národní banka vystupuje jako reprezentant státu v mezinárodních finančních 

institucích, která spolupracuje a sjednává dohody s centrálními bankami jiných států, 

zahraničními autoritami vykonávající dohled nad kapitálovým trhem, s mezinárodními 

finančními organizacemi a mezinárodními instituce, jež se zabývají dohledem nad finančním 

trhem. Po vstupu ČR do EU v roce 2004 se automaticky stala součástí Evropského systému 

centrálních bank
21

 (ESCB), čímž se zavázala, že bude podporovat cenovou stabilitu a 

hospodářský vývoj. ČNB nás reprezentuje v mnoha dalších mezinárodních institucích, jako 

jsou např. Mezinárodní měnový fond, Světová banka, Banka pro mezinárodní platby, 

                                                           
20

 Devizy jsou bezhotovostní peníze zahraničních měn. Valuty jsou naopak hotovostní peníze zahraničních bank. 
21

 ESCB se skládá z Evropské centrální banky (ECB) a všech národních centrálních bank. ESCB byl založen 

v roce 1998 ve Frankfurtu nad Mohanem a současným prezidentem je Mario Draghi, který je v úřadě od roku 

2011. (Bydžovská, 2014) 
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Evropská banka pro obnovu a rozvoj aj. ČNB je ve světě velmi uznávanou centrální bankou 

s vysokým kreditem a důvěrou investorů. Patří mezi jednu z nejtransparentnějších centrálních 

bank světa. Dokonce guvernér ČNB Miroslav Singer dostal od renomovaného měsíčníku The 

Banker
22

 ocenění za nejlepšího Guvernéra centrální banky v Evropě pro rok 2014. (Velek, 

2000) 

3.1.4 Organizační struktura ČNB 

Vrcholným řídícím orgánem České národní banky je sedmičlenná bankovní rada, která určuje 

měnovou politiku a nástroje pro dosažení předem stanovených cílů a rozhoduje o zásadních 

měnově politických opatřeních. Členy bankovní rady jsou guvernér a dva viceguvernéři a 

další čtyři členové, které jmenuje na dobu šesti let a odvolává prezident republiky. Členové 

bankovní rady jsou následující: 

 guvernér ČNB: Miroslav Singer 

 viceguvernér ČNB: Mojmír Hampl 

 viceguvernér ČNB: Vladimír Tomšík 

 člen bankovní rady ČNB: Kamil Janáček 

 člen bankovní rady ČNB: Lubomír Lízal 

 člen bankovní rady ČNB: Jiří Rusnok 

 člen bankovní rady ČNB: Pavel Řežábek 

Ústředí ČNB se nachází v Praze a společně s dalšími sedmi pobočkami
23

odpovídají za správu 

zásob peněz, provádění platebního styku, vedení účtů státního rozpočtu a svých ostatních 

klientů aj. (ČNB, 2014) 

3.2 Druhý stupeň bankovního sektoru ČR 

V České republice představuje druhý stupeň bankovního sektoru univerzální banky 

poskytující širokou škálu produktů a služeb a banky speciální, které se zaměřují pouze na 

určité produkty. Banky pro působení na našem trhu musejí získat licenci od ČNB. 

Předpokladem pro získání bankovní licence je mít základní kapitál v minimální výši 500 mil. 

                                                           
22

 Renomovaný měsíčník spadající pod vydavatelství Financial Times Group, který poskytuje veškeré informace 

ze světa bankovnictví a finančnictví. Patří ke stejnému vydavatelství, které vydává velmi prestižní ekonomický 

deník Finacial Times. 
23

 Praha, Plzeň, Hradec Králové, Brno, Ostrava, České Budějovice, Ústí nad Labem. 
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Kč, kvalitně zpracovaný podnikatelský plán a mít schopné a způsobilé vedení. Rozdělení 

bank v ČR je následující: 

1. Univerzální banky 

 Obchodní banky 

2. Specializované banky 

 Hypoteční banky 

 Stavební spořitelny 

 Družstevní záložny 

 Banky se státní účastí 

 Ostatní specializované banky 

V současné době v České republice působí celkem 45 bank
24

. Podrobný seznam bank 

působících na území České republiky lze vidět na obr. 3.1. Činnost těchto bank se řídí 

zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách. Bankou se rozumí právnická osoba ve formě akciové 

společnosti s bankovní licencí a se sídlem v České republice, která na jedné straně přijímá 

vklady od střadatelů a na straně druhé poskytuje úvěry. Pokud bance dovoluje bankovní 

licence, mohou provádět nespočet dalších činností
25

, jako např.: 

 provádět směnárenskou činnost, 

 vydávat hypoteční zástavní listy, 

 vydávat a spravovat platební prostředky, 

 poskytovat bankovní záruky,   

 provádět platební styk a zúčtování,   

 otevírat akreditivy,   

 zajišťovat finanční makléřství,   

 vykonávat funkci depozitáře,   

 pronajímat bezpečnostní schránky,  

 poskytovat bankovní informace,   

 provozovat internetové a mobilní bankovnictví aj. 

 

 

                                                           
24

 Stav ke dni 18. dubna 2014 
25

 Kompletní seznam povolených činností je vypsán v obchodním rejstříku. 
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Obr. 3.1: Seznam bank působících na území České republiky 

Název subjektu Datum od Vlastnictví 

Air Bank a.s. 03. 06. 2011 
Převážně zahraniční 

kapitál ze zemí EU 

Bank Gutmann Aktiengesellschaft, pobočka Česká 

republika 
12. 05. 2011 

Pobočka zahraniční 

banky ze zemí EU 

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. 

Prague Branch, organizační složka 
19. 01. 2006 

Pobočka zahraniční 

banky ze zemí EU 

BNP Paribas Fortis SA/NV, pobočka Česká 

republika 
26. 05. 2005 

Pobočka zahraniční 

banky ze zemí EU 

Citibank Europe plc, organizační složka 10. 09. 2007 
Pobočka zahraniční 

banky ze zemí EU 

COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka 

Praha 
23. 11. 1992 

Pobočka zahraniční 

banky ze zemí EU 

Česká exportní banka, a.s. 01. 03. 1995 
Převážně český 

kapitál 

Česká spořitelna, a.s. 30. 12. 1991 
Převážně zahraniční 

kapitál ze zemí EU 

Českomoravská stavební spořitelna, a.s. 27. 08. 1993 
Převážně český 

kapitál 

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 28. 01. 1992 
Převážně český 

kapitál 

Československá obchodní banka, a. s. 21. 12. 1964 
Převážně zahraniční 

kapitál ze zemí EU 

Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, 

organizační složka 
20. 10. 1993 

Pobočka zahraniční 

banky ze zemí EU 

Equa bank a.s. 06. 01. 1993 
Převážně zahraniční 

kapitál ze zemí EU 

Evropsko-ruská banka, a.s. 15. 07. 2008 
Převážně zahraniční 

kapitál mimo EU 

Fio banka, a.s. 17. 05. 2010 
Převážně český 

kapitál 
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GE Money Bank, a.s. 09. 06. 1998 
Převážně zahraniční 

kapitál mimo EU 

HSBC Bank plc - pobočka Praha 13. 06. 1996 
Pobočka zahraniční 

banky ze zemí EU 

Hypoteční banka, a.s. 10. 01. 1991 
Převážně český 

kapitál 

ING Bank N.V. 17. 12. 1992 
Pobočka zahraniční 

banky ze zemí EU 

J & T BANKA, a.s. 13. 10. 1992 
Převážně český 

kapitál 

Komerční banka, a.s. 05. 03. 1992 
Převážně zahraniční 

kapitál ze zemí EU 

LBBW Bank CZ a.s. 23. 01. 1991 
Převážně zahraniční 

kapitál ze zemí EU 

mBank S.A., organizační složka 18. 07. 2007 
Pobočka zahraniční 

banky ze zemí EU 

MEINL BANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha 18. 01. 2013 
Pobočka zahraniční 

banky ze zemí EU 

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. 09. 12. 1993 
Převážně český 

kapitál 

Oberbank AG pobočka Česká republika 01. 11. 2003 
Pobočka zahraniční 

banky ze zemí EU 

Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika 18. 09. 2009 
Pobočka zahraniční 

banky ze zemí EU 

PPF banka a.s. 31. 12. 1992 
Převážně zahraniční 

kapitál ze zemí EU 

PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank 

Oberösterreich, pobočka Česká republika 
03. 08. 2004 

Pobočka zahraniční 

banky ze zemí EU 

Raiffeisen stavební spořitelna a.s. 04. 09. 1993 
Převážně zahraniční 

kapitál ze zemí EU 

Raiffeisenbank a.s. 25. 06. 1993 
Převážně zahraniční 

kapitál ze zemí EU 

Raiffeisenbank im Stiftland eG pobočka Cheb, 19. 09. 1993 Pobočka zahraniční 
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odštěpný závod banky ze zemí EU 

Saxo Bank A/S, organizační složka 16. 07. 2009 
Pobočka zahraniční 

banky ze zemí EU 

Sberbank CZ, a.s. 01. 01. 1997 
Převážně zahraniční 

kapitál ze zemí EU 

Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. 13. 06. 1994 
Převážně český 

kapitál 

Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe 

Limited, Prague Branch 
01. 04. 2014 

Pobočka zahraniční 

banky ze zemí EU 

The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka 01. 07. 2012 
Pobočka zahraniční 

banky ze zemí EU 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 01. 01. 1996 
Převážně zahraniční 

kapitál ze zemí EU 

Volksbank Löbau-Zittau eG, pobočka 16. 02. 2011 
Pobočka zahraniční 

banky ze zemí EU 

Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha; 

zkráceně: VUB, a.s., pobočka Praha 
14. 01. 1993 

Pobočka zahraniční 

banky ze zemí EU 

Waldviertler Sparkasse Bank AG 21. 04. 1994 
Pobočka zahraniční 

banky ze zemí EU 

Western Union International Bank GmbH, 

organizační složka 
02. 04. 2013 

Pobočka zahraniční 

banky ze zemí EU 

Wüstenrot - stavební spořitelna a.s. 28. 09. 1992 
Převážně zahraniční 

kapitál ze zemí EU 

Wüstenrot hypoteční banka a.s. 23. 12. 2002 
Převážně zahraniční 

kapitál ze zemí EU 

ZUNO BANK AG, organizační složka 02. 06. 2010 
Pobočka zahraniční 

banky ze zemí EU 

Zdroj: vlastní zpracování dle ČNB [18. 4. 2014]. Dostupné z: 

https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB33.SUBJECTS_COUNTS_DETAIL?p_lang=cz&p

_DATUM=18.04.2014&p_ses_idx=2 

V předchozí kapitole jsme si položili otázku, zda bankovní sektor regulovat či nikoliv a graf 

3.1 může do jisté míry tuto otázku zodpovědět. Jak lze na grafu vidět bankovní sektor je 
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kostrou celého finančního systému a jeho kolaps by měl nedozírné následky na celou 

ekonomiku ČR. V dnešním globalizovaném světě by to mělo samozřejmě i vliv na státy, které 

jsou velmi úzce s Českou republikou propojené. Z tohoto důvodu není možné deregulovat 

tento sektor a dát bankám volné ruce. 

Graf 3.1: Struktura finančního systému ČR 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle ČNB [21. 3. 2014]. Dostupné z: 

http://www.cnb.cz/cs/financni_stabilita/zpravy_fs/fs_2012-2013/fs_2012-2013.pdf. 

Český bankovní trh je velmi stabilní a odolný i v době nepříznivého vývoje a má postačující 

kapitálový polštář, který je dostatečně velký nad úrovní regulatorní hranice 8 %. Díky 

vysokému podílu úspor domácností je bankovní sektor v České republice nezávislý na 

zahraničních zdrojích financování. Avšak vezmeme-li v potaz vlastnickou strukturu, tak zde 

vyvstává riziko spojené se vzájemnými vztahy mezi domácími bankami a jejich zahraničními 

mateřskými společnostmi. To platí zejména v situaci, kdy mateřské banky vykazují horší 

výsledky než dceřiné (domácí) banky. 

  

77,12% 

0,70% 
7,79% 

4,60% 

3,60% 
5,79% 0,40% Banky a pobočky 

zahraničních bank 

Družstevní záložny 

Pojišťovny 

Penzíjní fondy 

Fondy kolektivního 

investování 
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4 BANKOVNI REGULACE A DOHLED VE VYBRANÝCH ZEMÍCH 

Tato kapitola pojednává o bankovní regulaci a dohledu ve vybraných zemích a je rozdělena 

dle jednotlivých zemí, kde bude popsán systém regulace a dohledu v dané zemi včetně 

deskripce regulatorní autority. 

4.1 Velká Británie 

Centrální bankou ve Velké Británii je Bank of England, která byla založená v roce 1694, a 

řadí se mezi jedny z nejstarších bank světa. V roce 1844 jí byla svěřena výsada emise 

bankovek na území Anglie a Walesu. V tomtéž roce došlo k rozdělení centrální banky na dvě 

oddělení, jež platí dodnes. Prvním oddělením je Issue Department, které má v pravomoci 

emisi hotových peněz. A druhé oddělení Banking Department je v pozici jako věřitel poslední 

instance.  

Bank of England vykonávala bankovní dohled až do roku 1998, kdy na základě Memorandum 

of Understanding byly tyto pravomoci rozděleny mezi tři samostatné subjekty. Bankovní a 

finanční dohled započal vykonávat nový úřad Financial Services Authority (FSA) a centrální 

banka již vykonává dohled pouze nad bankovním systémem jako celkem. 

Na konci roku 2001 byl přijat nový zákon Financial Services and Market Act (FSAMA), který 

převádí veškeré pravomoci na FSA, a dnes vykonává dohled nad bankovnictvím, 

pojišťovnictvím, obchodováním na finančních trzích a odhaluje finanční kriminalitu a 

nelegální obchody na finančních trzích.  

FSA je nezávislý orgán, který je financován z příspěvků subjektů finančního trhu. Hlavními 

cíli jsou zajištění důvěryhodnosti ve finanční systém, ochraně spotřebitele, střadatele a 

pojistitele, a informování veřejnosti o fungování finančního a bankovního trhu. 

FSA vznikla sloučením šesti specializovaných regulátorů kapitálového trhu: 

 Úřad pro cenné papíry a investice (Securities and Investment Board – SIB), 

 Úřad pro cenné papíry a futures (Securities and Futures Authority – SFA), 

 Organizace pro investice osob (Personal Investment Authority – PIA), 

 Organizace pro regulaci řízení investic (Investment Management Regulatory 

Organisation - IMRO), 

 Komise pro stavební společnosti (Building Societes Commission), 
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 Komise pro veřejné úvěrové společnosti (Friendly Societes Commission). 

Poté, co všechny orgány byly sloučeny pod jeden, tak se FSA stal jediným regulatorním 

orgánem ve Velké Británii, který stojí mimo centrální banku Bank of England. (FSA, 2014a) 

FSA je pokládán za první úřad v oblasti integrovaného dohledu nad kapitálovým trhem. 

Ačkoliv se jedná o soukromou entitu se statutární pravomocí, tak se jedná o zcela nezávislý 

orgán na vládě, neboť nedostává žádné finanční prostředky ze státního rozpočtu, nýbrž od 

regulovaných subjektů. Financial Services Authority je odpovědná za udělení či odejmutí 

bankovní licence a stejně tak může ukládat subjektům finančního trhu sankce za nedodržování 

stanovených pravidel. V současnosti FSA monitoruje a kontroluje přes 29 000 subjektů, jež 

působí na finančním trhu a které se řídí pravidly stanovenými v Handbook of rules and 

guidance. (FSA, 2014b) 

FSA je řízeno představenstvem, v jehož čele stojí předseda
26

. Členové představenstva jsou do 

svých funkcí dosazování Ministerstvem financí, které má ve své pravomoci stejně tak jejich 

odvolání. Z titulu své funkce je automaticky členem představenstva také viceguvernér Bank 

of England. (FSA, 2014c) 

Právě Velká Británie byla jednou z prvních zemí, která schválila opatření vedoucí k omezení 

vyplácených bonusů vedení bankovních institucí. FSA nemá pravomoc do již uzavřených 

kontraktů zasahovat, ale vypracovalo rámec, ve kterém by se veškeré nové smlouvy měly 

pohybovat ve vztahu k bonusům managerů. Pokud by stanovený rámec byl překročen, 

přistoupilo by se k anulování smlouvy a bankovní dům by byl sankcionován ze strany 

regulátora, tedy FSA. Předpokládá se však, že rámec vytvořený FSA bude dodržován a 

samotné finanční instituce budou mít zájem na dodržování těchto opatření.  

Velká Británie vytvořila tzv. Financial Services Compensation Scheme, což je program 

připravený pro britské občany, kteří jsou klienty zahraničních finančních domů. Tento 

program by měl kompenzovat jejich ztráty zejména v souvislosti s islandskými bankami. 

(Euractiv, 2009) 

                                                           
26

 V současnosti je šéfem FSA Adair Lord Turner of Ecchinswell.(FSA, 2014c) 
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4.2 Německo 

Do roku 2002 existovaly v Německu tři orgány, které vykonávaly dohled nad finančním 

trhem, konkrétně to byly Spolkový úřad pro dohled na obchodování s cennými papíry 

(Bundesaufsichtsamtfür den Wertpapierhandel - BaWe), Spolkový úřad dohledu na úvěrové 

instituce (Bundesaufsichtsamtfürdas Kreditwesen - BAKred) a Spolkový úřad pro dohled na 

pojišťovnictví (Bundesaufsichtsamtfürdas Versicherungswesen - BAV). Samozřejmě svou 

roli zaujímala i německá centrální banka Deutsche Bundesbank, která doplňovala v oblasti 

dohledu výše zmíněné instituce. Zcela nezávislým orgánem zodpovědný ministerstvu financí 

byl Spolkový úřad pro dohled na obchodování s cennými papíry, který zastával funkci 

hlavního regulátora. V čele stál prezident a finance pocházely ze státního rozpočtu Německa. 

Typickým znakem regulace a dohledu v Německu je také to, že nad činností burz cenných 

papírů dohlíží vždy ta daná spolková země, kde má burza své působiště. Kontrola podléhala 

nejen obchodům prováděných na burze, ale byla zaměřena také na účastníky trhu. Hlavním 

cílem bylo dosažení a zabezpečení souladu cenové tvorby se stanovenými pravidly. Další 

charakteristikou je také to, že každá německá burza má své vlastní kontrolní mechanismy a 

orgány, které jsou zcela nezávislé na managementu burz. (Pavlát a Kubíček, 2004) 

Dne 1. května 2001 vešel v platnost nový zákon o integrovaném dohledu nad finančním 

sektorem a ten stanovil novou instituci - Spolkový úřad dohledu nad finančními službami 

(Bundesanstaltfür Finanzdienstleistungsaufsicht - BaFin), která nahradila předchozí tři 

regulatorní orgány. Vznikla tak pouze jediná autorita dohlížející na finanční trh. Hlavním 

důvodem vzniku pouze jediného orgánu byl trend, který nabíral obrátek v celé Evropské unii.  

Spolkový úřad dohledu nad finančními službami je nezávislý orgán fungující pod záštitou 

ministerstva financí. V čele této instituce stojí prezident společně se správní radou, která má 

celkem 21 členů. Tato instituce sídlí na dvou místech – v Bonnu a ve Frankfurtu nad 

Mohanem. BaFin dozoruje tři oblasti, a to bankovnictví, pojišťovnictví a obchodování s 

cennými papíry. Činnost regulátora je vzhledem k tomu, že nedostává od vlády žádné finanční 

prostředky, tak je výhradně financována ze zdrojů dohlížejících subjektů. (Pánek a Valová, 

2008) 

Dle výroční zprávy za rok 2012 BaFin dohlížel na celkem 1854 bank. (BaFin, 2012). 

Dohled BaFinu je vykonáván prostřednictvím organizačních jednotek, jež se označují jako 

ředitelství, a ty se dále dělí na oddělení (divize). Tento úřad má konkrétně tři ředitelství: 
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1. Ředitelství pro banky – tento úsek monitoruje úvěrové instituce a instituce 

poskytující finanční služby. Kromě dohledu bank také zajišťuje regulaci jejich 

solventnosti. Nicméně v oblasti bankovní regulace a dohledu se BaFin dělí o své 

pravomoci společně s německou centrální bankou - Deutsche Bundesbank. Konkrétní 

úkoly těchto dvou dohledových institucí byly vymezeny v roce 2008 v zákoně o 

bankách, přičemž CB se má zaměřovat na běžnou dohledovou činnost a Bafin naopak 

na právní aspekty bankovní regulace. Primární roli zde hraje BaFin, který právní 

předpisy v oblasti kapitálové přiměřenosti a solventnosti, zabývá se bankovními 

systémy rizik a dále zda jsou dodržovány limity rizik. Naopak německá centrální 

banka má pouze podřízenou roli, kdy provádí dohled na místě či informační návštěvy 

v bankách z důvodu většího množství kvalifikovaných pracovníků.  

2. Ředitelství pro pojišťovny – hlavní úkolem této organizační jednotky je ochrana 

zájmů spotřebitelů, tedy pojištěnců. Veškeré pojišťovny (jak soukromé, tak i veřejné) 

mající sídlo v Německu, podléhají kontrole BaFinu nebo dohledovým orgánům 

jednotlivých spolkových států. Jedná se zejména o kontrolu výše rezerv, zda jsou 

dostatečně vysoké, a zda jsou pojišťovny pojištěné u zajišťoven. Od roku 2002 pod 

tento úsek kontroly spadají taktéž i penzijní fondy. 

3. Ředitelství pro trh s cennými papíry – toto ředitelství odpovídá za dodržování 

zákona o obchodování s cennými papíry. V případě zjištění pochybení některých 

z účastníků trhu, hrozí dotyčným sankce v podobě pokuty či dokonce odnětí svobody. 

Zaměřuje se zejména na problematiku insidertrading
27

, který je zakázán, a na 

manipulaci s trhem. (Pavlát a Kubíček, 2004) 

4.3 Rakousko 

Bankovní sektor regulují a dohlíží zejména dvě instituce -  Rakouská národní banka 

(Österreichische National bank – OeNB) a Orgán dohledu nad finančním trhem 

(Finanzmarktaufsichtbehörde – FMA). Tyto dvě autority působily až do roku 2007 a v roce 

2008 vstupem nového zákona v platnost došlo k rozdělení kompetencí a úkolů v oblasti 

bankovního dohledu. Tím se minimalizovaly duplicity, které se vyskytovaly před rokem 

2008. Nové kompetence získalo taktéž Spolkové ministerstvo financí, které má za úkol 

zejména legislativu v oblasti bankovního dohledu a regulace. Navrhované změny jsou 

                                                           
27

 Jedná se o obchodování s akciemi společnosti osobou, která má o dané společnosti neveřejné informace. Jedná 

se zejména o nezveřejněné bilance podniku, o investicích či plánovaných akvizicích či fúzích. Těmito 

informacemi disponují zejména zaměstnanci. 
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konzultovány s FMA a OeNB. Rakouská národní banka dohlíží na celkovou finanční stabilitu 

a monitoruje platební styk. Kdežto FMA kontroluje jednotlivé finanční instituce a subjekty 

finančního trhu. (OeNB, 2014a) 

Hlavní roli hraje zejména FMA s významnou účastí OeNB. Díky reformě v roce 2008 se 

ujasnily úkoly a cíle mezi těmito institucemi, a tím došlo k jasnému zefektivnění, což dokládá 

následující tabulka 4.1: 

Tab. 4.1: Dohled bankovní systému v Rakousku po a před reformou 

 Výkaznictví Analýza Kontrola Správní 

úřad 

Mezinárodní 

kooperace 

Před reformou 

(před rokem 

2008) 

FMA/OeNB FMA/OeNB OeNB FMA FMA/OeNB 

Po reformě (po 

roce 2008) OeNB OeNB OeNB FMA FMA 

Zdroj: vlastní zpracování dle OeNB. 

Pravomoci FMA v oblasti bankovního dohledu jsou tyto: 

 povolování licencí, 

 dozoruje pobočky domácích bank v zahraničí a zahraniční pobočky v Rakousku, 

 vykládá právní normy týkající se bankovního dohledu a regulace, 

 pověřuje OeNB k provedení kontrol na místě, 

 kontroluje, zda byly odstraněny zjištěné nedostatky finančních institucí, 

 provádí konsolidovaný dohled. 

FMA monitoruje likviditu úvěrových institucí, aby byly schopné dostát svým závazkům a 

nedocházelo tak k narušování stability a poškozování důvěry ve finanční systém. Nepochybně 

dohlíží na dodržování rovných podmínek na finančním trhu, zda jsou dodržovány všechny 

informační povinnosti ze strany bankovních domů vůči svým klientům a v neposlední řadě 

splnění minimální požadavků na kvalifikaci ve vztahu k vedení. Součástí výkonu bankovního 

dohledu je přijímání opatření zabraňující praní špinavých peněz a financování terorismu. 

V souvislosti s tím FMA vydává vyhlášky, jež doplňují platné zákony a konkretizují je. Ve 

FMA je zřízen odbor, který chrání klienty bank (střadatele, spotřebitele či investory), neboť 

zpravidla mají slabší postavení než finanční instituce. Poslední aktualizace dohledových. 
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FMA v současnosti
28

 dohlíží na 808 finančních institucí. Další kompetencí FMA je 

komunikace a kooperace s mezinárodními institucemi.  

Jak bylo výše uvedeno, tak rakouská centrální banka velmi významně spolupracuje s FMA. 

Mezi stěžejní kompetence v oblasti bankovního dohledu můžeme zařadit provádění kontrol na 

místě a analýzy, které následně FMA používá jako vstupní data pro své další analýzy. Díky 

těmto analýzám je poté zjišťování likvidita a platební schopnost bank. OeNB dále provádí 

průběžné a rutinní kontroly na místě nebo na základě podnětu, avšak v případě zjištění 

nedostatků neprodleně informuje FMA, jež následně provádí příslušné kroky.  

V Rakousku je povinností pojištění vkladů u bankovních a finančních institucí až do výše 

100 000 EUR u jedné osoby a v jedné bance. Tato povinnost byla implementována směrnicí 

EU do rakouského právního systému. Počáteční minimální kapitál je stanoven ve výši 5 mil. 

EUR. Co se týče úvěrové angažovanosti, tak banka se nesmí angažovat vůči jednomu 

klientovi nebo ekonomicky spjaté skupině klientů ve výši přesahující 10 % vlastního kapitálu. 

(OeNB, 2014b) 

4.4 Spojené státy americké 

Struktura regulace a dohledu nad finančním systémem v USA je rozdílná od většiny státu 

v Evropě. Nejdůležitějším orgánem v této oblasti Federální rezervní systém (neboli FED), jež 

je soukromou institucí bez účasti státu, avšak ten má vliv na složení členů vedení FEDu. Tato 

autorita kromě odpovědnosti za regulaci a dohled nad finančním trhem, zajišťuje taktéž 

měnovou politiku, ochranu spotřebitele finančních služeb a společně s jinými subjekty dohlíží 

na finanční instituce. 

Výkonným orgánem FEDu je Rada guvernérů Federálního rezervního systému, která je 

jmenována prezidentem Spojených států amerických. FED je rozdělen do dvanácti disktriktů 

(oblastí) a každá tato oblast má svého guvernéra. Rozdělení podle oblastí najdeme na obr. 4.1. 

Předsedou Rady guvernéru je v současnosti Janet Yellen, jež je první ženou v čele této 

instituce v historii. (FED, 2014a) 

 

 

                                                           
28

 Informace byly aktualizovány v lednu 2014. (OeNB, 2014b) 
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Obr. 4.1: Rozdělení Federálního rezervního systému dle distriktů 

 

Zdroj: FED: The Twelve Federal Reserve Districts [30. 3. 2014]. Dostupné z: 

http://www.federalreserve.gov/consumerinfo/popup.htm. 

Ačkoliv byly tendence deregulace trhu s tím, že trh má schopnost se regulovat sám, tak 

s příchodem finanční krize se potvrdilo, že to není dobrá cesta. Světová finanční krize, která 

má kořeny právě v USA, otevřela dveře pro zásadní změny ve Spojených státech v oblasti 

regulace a dohledu nad celým finančním sektorem. Bylo nutné přijmout taková opatření, která 

by více chránily klienty, a zvýšil se dohled nad finančním systémem. 

V současnosti je několik institucí dohlížející na stabilitu finančního sektoru v USA: 

 Office of Comptrollerthe Currency (OCC) – primární cílem této instituce je 

regulovat a dohlížet na všechny národní banky a federální družstevní záložny a taktéž 

na pobočky zahraničních bank. (OCC, 2014) 

 Federal Reserve System (FED) – v oblasti regulace a dohled dohlíží na finanční a 

bankovní holdingové společnosti a podílí se na tvorbě zákonů. (FED, 2014c) 

 Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) a FED – tyto dvě instituce dohlíží 

na federální a komerční banky. FDIC se snaží udržet důvěru veřejnosti ve finanční 

systém pomocí zejména pojištění vkladů a dále pak monitoruje zdraví finanční 

institucí a zajišťuje ochranu střadatelů. (FDIC, 2014) 

 Office of Thrift Supervision (OTS) – tento dohledový orgán bdí nad spořitelnami po 

celé zemi. (OTS, 2014) 
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 National Credit Union Administration (NCUA) – nezávislá federální agentura, 

která dohlíží a reguluje federální úvěrová družstva. Spravuje fond, který pojišťuje 

vklady více než 95 miliónům klientů ve všech úvěrových družstvech. (NCUA, 2014) 

 Securities and Exchange Commission (SEC) – tento orgán dohlíží na trh cenných 

papírů. Hlavním posláním je ochrana investorů, zajišťovat spravedlivé a efektivní 

fungování trhu, a tím usnadnit tvorbu kapitálu. (SEC, 2014) 

 National Association of Insurance Commissioners (NAIC) – hlavním posláním 

NAIC je pomáhat regulátorům v oblasti státního pojištění. Mezi cíle se řadí ochrana 

veřejného zájmu, podpora konkurenčních trhů, spravedlivé a rovné zacházení 

s pojištěnci, podpora solventnosti, spolehlivosti a finanční stability pojišťovacích 

institucí a v neposlední řadě zlepšení a podpora regulace v oblasti státního pojištění. 

(NAIC, 2014) 

Vleklá finanční krize z roku 2007 nebyla pouze důsledkem špatných rozhodnutí vedení 

finančních institucí, ale zásadní problém spočíval v prvé řadě v systému dohledu a regulace. 

Zejména nedostatečný dohled a odhalování slabin (rizik) měl obrovský podíl na vzniku krize. 

Vzhledem k tomu, že výše uvedené instituce se zaměřují na jiné segmenty, tak nebyly 

informace o finančním systému jako o celku. Krize tak odhalila slabiny a bylo potřeba 

zjišťovat a monitorovat systémová rizika a řešení těchto rizik. Došlo k posílení významu 

konsolidovaného dohledu zejména v oblasti řízení rizik.  

Díky této krizi byl v červenci roku 2010 přijat nový zákon o reformě systému dohledu 

finančního sektoru
29

. Tímto zákonem vznikly nové speciální instituce, jež doplňují současný 

systém dohledu a regulace: 

 National Bank Supervisor (NBS) – spadá pod Ministerstvo financí. Monitoruje 

sektor bankovnictví. 

 Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) – tento úřad bude mít zejména na 

starosti ochranu klientů. 

 Financial Services Oversight Council (FSOC) – sleduje stabilitu celého finančního 

systému, detekuje rizika a prosazuje tržní disciplínu u dohlížených subjektů. 

Spolupracuje s ostatními regulátory v zemi. 

 Office of National Insurance (ONI) – je součástí Ministerstva financí. Koordinuje 

oblast pojišťovnictví.  

                                                           
29

 Někdy je tento zákon označován jako Zákon o reformě Wall Street. 
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I přes světovou finanční krizi nejsou zde tendence k integraci dohledu a systém je stále 

složitý. Nová přijatá opatření posilují funkcionální prvky systému. Sektorové uspořádání 

zůstává a činnosti některých institucí se překrývají a dochází k duplicitě, čímž se zbytečně 

mrhají finanční prostředky. 

4.5 Kanada 

V Kanadě je od roku 1987 integrovaný dohled, který vykonává na jedné straně federální vláda 

odpovídající za bankovní sektor a skupina agentur pod vlivem federální vlády a provinční 

regulační úřady na straně druhé. Finanční systém Kanady je stabilizovaný a poměrně odolný 

vůči okolním, ale i vnitřním nepříznivým výkyvům. I přes velké propojení s USA nedošlo 

k významnému narušení finanční stability, nicméně k propadu růstu HDP samozřejmě došlo, 

tak důsledky nebyly tak katastrofické jako v jiných zemích.  

Dozorčí výbor jako koordinační orgán pro finanční instituce – Financial Institution 

Supervision Committee (FISC) je zodpovědný federální vládě a v jeho pravomoci je 

regulace bank a finančních institucí v Kanadě. Strukturu kanadského dohledu nad finančním 

sektorem lze vidět na obr. 4.2. Zahrnuje jak činnosti Ministerstva financí, které je odpovědné 

za dohled nad finančním systémem, tak i čtyři nezávislé agentury: 

 OSFI  (Office ofthe Superintendent of Financial Institutions),  

 Centrální banku Bank of Canada,  

 CDIC (Canada Deposit Insurance Cooperation),  

 FCAS (Financial Consumer Agency of Canada). 
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Obr. 4.2: Struktura kanadského dohledu nad finančním sektorem  

Přímo odpovědné 
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FISC – Financial Institution Supervision Committee 

Zdroj: vlastní zpracování dle Jackson (2013). 

FICS každých pět let zjišťuje stav legislativy a navrhuje právní úpravy ve finančním systému 

pro centrální banku, čímž se odstraňují nedostatky a zjištěné chyby.  

V Kanadě je centrální bankou Bank of Canada, která zodpovídá za měnovou politiku, je 

věřitelem poslední instance, stanovuje výši úrokových sazeb, poskytuje úvěry bankovním i 

nebankovním institucím pro zvýšení likvidity, pokud to tyto instituce požadují, aby nedošlo 

k narušení stability finančního systému v zemi. Canada Depozit Insurance Corporation má na 

starost pojišťování vkladů až do výše 100 tis. kanadských dolarů, ale pouze členským bankám 

této instituce.  

Nejdůležitější institucí vykonávající dohled nad finančními společnostmi je výše zmíněný 

Úřad vrchního dozoru nad finančními institucemi, neboli OSFI, jež byl založen v roce 1987. 
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Instituce je zcela nezávislá na vládě a mezi její hlavní úkoly spadá podpora důvěryhodnosti u 

veřejnosti v kanadský finanční systém. Vykonává dohled nad bankami, pojišťovnami a 

penzijními fondy, které působní na území Kanady. Poté, co v roce 1985 zkrachovaly dvě 

významné banky
30

, došlo na základě podnětu z Ministerstva financí ke třem zásadním 

změnám v oblasti bankovního dohledu: 

1. Rozšíření pravomocí orgánu provádějící bankovní dohled. 

2. Regulátor kontroloval kvalifikaci a pravidelné školení managementu. 

3. Byly posíleny vztahy a odpovědnost mezi managementem finančních institucí a 

orgány dohledu. 

Mezi nejdůležitější činnosti OSFI může zařadit následující: 

 posuzování informací, které jsou získány z finančního sektoru, 

 plnění informační povinnosti ve vztahu k regulatorním úřadům, 

 hodnocení rizik všech finančních institucí a následné zveřejnění výsledků, 

 zhotovování výroční zpráv o stavu finančního systému pro Ministerstvo financí, 

 monitorování plnění nápravných opatření, které byly orgánem dohledu nařízeny, 

 zkoumání vhodných podmínek pro činnost finančních domů, 

 organizování pravidelných setkání s vedením finančních institucí. 

Regulátor OSFI se snaží zabránit ztrátám jak vkladatelům, tak i akcionářům. Proto nastavuje 

taková pravidla, která budou snižovat a odhalovat možné rizika. Nastavuje hodnoty ukazatelů 

kapitálové přiměřenosti. Zpravidla jsou tyto hodnoty vyšší, než jaká stanovují mezinárodní 

pravidla. (Jackson, 2013) 

4.6 Shrnutí 

Dle výše uvedeného vyplývá, že v každé zemi je k výkonu dohledu a regulace nad 

kapitálovým trhem vždy stanovena nějaká instituce, která funguje na základě zákona (např. 

zákon o bankách). Daný zákon dává takovéto instituci určité pravomoci a také určité nástroje 

(např. sankce, pozastavení či odebrání bankovní licence), jak donutit dozorované subjekty 

k určitému chování.  

Ve zkoumaných zemích je v oblasti regulace velmi důležitý prvek, kterým je povinnost 

zveřejňovat informace. Tento prvek je zásadní v oblasti samoregulace, kdy v dnešním tvrdém 

                                                           
30

Canadian Commercial Bank a Northland Bank 
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boji mezi bankami, se banky velmi hlídají navzájem. Nad zveřejňovanými informacemi nebdí 

pouze regulátor, ale také konkurenti a odborná veřejnost. Tento samoregulační prvek 

samozřejmě nenahrazuji a ani nemůže nahradit bankovní regulaci, nicméně ji velmi 

významně doplňuje a patří k základním předpokladům ve vyspělých zemích v bankovním 

sektoru. 

Ve vybraných zemích je systém rozdělení pravomocí velmi rozdílný a v každé zemi se o 

bankovní dohled a regulaci stará jiná instituce. V České republice je za toto zcela zodpovědná 

Česká národní banka. Ve světě je toto uspořádání velmi unikátní, neboť dohled pouze 

centrální bankou je vykonávám pouze u nás, v sousedním Slovensku a v Irsku. V ostatních 

zemích dohled probíhá velmi často zcela mimo centrální banku nebo částečně centrální 

bankou v kooperaci s jinou institucí. Ve Velké Británii je dohled vykonáván taktéž jedinou 

institucí (FSA), avšak stojící mimo centrální banku a zcela nezávislou na vládě, protože není 

financována ze státního rozpočtu. Podobně je tomu i v Německu, kde taktéž dozoruje nad 

bankovním sektorem pouze jedna instituce (BaFin), která stojí mimo centrální banku. 

V Rakousku jsou kompetence dohledu a regulace rozděleny mezi dvě instituce, a to Rakouská 

národní banka (OeNB) a Orgán dohledu nad finančním trhem (FMA). Hlavní roli sehrává 

zejména FMA a OeNB ji pouze doplňuje. Zcela odlišný systém regulace a dohledu nad 

bankovním sektorem najdeme ve Spojených státech amerických, který se liší od uspořádání 

v evropských zemích. Ačkoliv hraje v USA velmi významnou roli FED, tak je zde velké 

množství jiných institucí, které mají ve své gesci rozdílné sektory kapitálového trhu. I přesto, 

že ve světě jsou trendy integrace v oblasti regulace a dohledu, tak s příchodem finanční krize 

byly vytvořeny další instituce dohlížející na trh, čímž dochází k duplicitám v kontrole. 

Kanada je stejně jako Česká republika velmi pozitivně hodnocena v oblasti regulace a 

dohledu nad kapitálovým trhem. Ve srovnání s Českou republikou má Kanada zcela odlišné 

uspořádání, neboť dohled zde vykonávají celkem čtyři instituce, které mají rozdílné 

pravomoci, nicméně nejdůležitější roli hraje OSFI. 

Další rozdíl je ve vytváření právního prostředí ve vztahu k bankovní regulaci a dohledu. 

Německý BaFin má jen velmi omezené možnosti, jak vytvářet regulatorní pravidla. Zákony 

zejména připravuje tamější ministerstvo financí. BaFin může vydávat pouze vyhlášky. 

Naproti tomu britská FSA má daleko větší pravomoci v oblasti vydávání regulačních opatření, 

neboť kromě vyhlášek může vydávat i směrnice, obecně závazné pravidla a standardy. ČNB 

je na tom podobně jako německý BaFin, jelikož se přímo nepodílí na tvorbě zákonů. To má 

na starosti zejména vláda České republiky. Stejně tak jako BaFin vydává zejména vyhlášky. 
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Stejně tak v Rakousku jsou zákony tvořeny parlamentem a FMA zákony pouze vykládá. I 

přesto, že v USA je velké množství regulátorů, tak významné změny se odehrávají ve 

sněmovně reprezentantů a v senátu. Ačkoliv některé instituce mohou nastavovat jistá pravidla, 

tak zásadní zákony přijímá vláda. V Kanadě nastavuje pravidla OSFI (např. hodnoty 

kapitálové přiměřenosti), takže má větší pravomoci než některé jiné zmiňované instituce, 

avšak nemá taktéž pravomoc vydávat a schvalovat zákony. Evropští regulátoři toho mají více 

společného než zaoceánští, neboť státy musejí do svých právních předpisů implementovat 

směrnice EU. Proto jsou i povinnosti obchodních bank velmi podobné. 

Velmi významným rozdílem mezi evropskými zeměmi, Kanadou a USA je právní úprava 

bankovnictví. Zatímco ve většině evropských zemí, a to i v Kanadě, je jeden hlavní zákon, tak 

v USA je tomu přesně naopak. Ve Spojených státech je velké množství zákonů, které upravují 

zvlášť federální banky a zvlášť státní banky, a každý jednotlivý zákon se zaměřuje na jinou 

problematiku.  

Dalším zásadním rozdílem je jmenování vrcholných orgánů dohledu, respektive jejich členů. 

Ve většině zemí EU jmenuje členy do funkce vláda společně s prezidentem dané země. 

Existují však i výjimky, kdy např. v Rakousku své zástupce volí i hospodářská komora nebo 

naopak ve Velké Británii má ve správní radě britské FSA zastoupení účastníků trhu. Členové 

představenstva do britské FSA jsou jmenováni ministrem financí. Česká republika je poměrně 

raritou, neboť členy bankovní rady jmenuje prezident bez nutností souhlasu premiéra České 

republiky.  

Nepochybně dalším viditelným rozdílem je unitárnost systému v USA, neboť zde velmi 

vysoký počet bank s malým množstvím poboček a to zejména vlivem právního omezení. 

V České republice je tomu naopak, kdy zde máme malý počet silných bank avšak s velkým 

počtem poboček. Stejně je na tom i Kanada, která má 5 obrovských bank, jež mají zhruba 

stejný počet poboček.  Ve Spolkové republice Německo je několik velmi silných bank, ale 

bankovních subjektů je zde velké množství. Velmi podobně je na tom Rakousko, které má 

zhruba 800 registrovaných hráčů na bankovním trhu. Nepochybně je na tom i Velká Británie. 

USA od ostatních vybraných zemí vybočuje svým systémem regulace a dohledu. Zatímco 

v České republice šli cestou integrace dohledového orgánu, stejně tak i Velká Británie, dále i 

Kanada a Rakousko, a taktéž i částečně Německo, tak Spojené státy americké jdou opačným 

směrem. Po vypuknutí finanční krize dokonce zřídily další regulatorní orgány. V USA se nyní 

vedou diskuse a převážná část souhlasí s integrací bankovního dohledu. Nicméně nebude to 
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tak jednoduché, jak tomu bylo například v České republice, neboť americký bankovní trh se 

řadí k nejvyspělejším trhům světa a nebude tak jednoduché sloučit všechny instituce 

bankovního dohledu do jednoho „super“ úřadu. Tato integrace by měla probíhat v několika 

etapách a nejprve by se měly sloučit úřady, které nyní vykonávají stejné funkce nebo velmi 

podobné funkce (např. Úřad pro kontrolu oběživa a Úřad dohledu nad spořitelnami nebo 

Komise pro cenné papíry a Komise pro obchodování s futures). 

4.7 Trendy v oblasti bankovní regulace a dohledu 

Příchodem světové finanční krize v roce 2008 došlo k zásadním změnám v oblasti regulace a 

dohledu v bankovním systému. V mnoha evropských státech došlo k institucionální integraci 

dohledových orgánů. Zpravidla stojí tyto dohledové instituce mimo centrální banku nebo je 

regulace a dohled nad bankovním trhem vykonávána přímo centrální bankou. Naopak v USA 

se vydali opačnou cestou a ke stávajícím institucím dohledu přibyly ještě další instituce, které 

přispěly k ještě větší složitosti systému než před krizí. 

Ještě před nedávnem v Evropě převažovalo sektorové uspořádání, neboť jednotlivé subjekty 

finančního trhu poskytovaly specializovanou škálu služeb a produktů. Proto bylo vhodnější, 

aby na každý sektor trhu dohlížela jiná instituce (banky, pojišťovny a obchodníci s cennými 

papíry, apod.). Avšak nyní se již tyto služby a produkty prolínají napříč celým trhem. 

Například si můžeme sjednat pojištění na poště nebo naopak v pojišťovně investovat 

prostřednictvím investičních fondů. Navíc některé finanční instituce vykonávají jak funkci 

banky, tak funkci pojišťovny a mnohdy i funkci obchodníka s cennými papíry. Tím, že daná 

instituce má hned několik funkcí, tak nad touto institucí by dozorovalo hned několik orgánů 

dohledu. Z tohoto důvodu je výhodnější a efektivnější vytvořit jednu autoritu vykonávající 

dohled a orgán, která podchytí veškeré funkce finančních institucí a dojde tím pádem i 

k úspoře nákladů. 

Dalším důvodem pro rozšíření institucionálního uspořádání a upozadění sektorového jen ten, 

že se začíná klást velký význam konsolidovanému dohledu. Zejména kvůli toho, že banky 

v jednom státě vytvářejí dceřiné společnosti (banky) v jiném státě nebo mateřské společnosti 

mají pobočky v jiných státech. Tímto dochází k větší provázanosti mezi trhy a taktéž se 

zvyšuje riziko spojené s menší pravděpodobnosti odhalení problémů nebo kalých praktik. 

Roste taktéž riziko ve spojitosti s množstvím bank, neboť velké množství akvizic a fúzí vede 

ke zmenšování počtu bank a s tím spojený rostoucí vliv bank v dané ekonomice. Pokud totiž 



49 
 

bude banka pro ekonomiku natolik důležitá, tak její případné problém mohou mít velké 

dopady v daném státě a na jejich občany. Navíc velké finanční korporace pomalu likvidují 

menší a tradiční, často specializované finanční instituce. Světový finanční trh je propojen čím 

dál více propojen, což má za následek, že problém z jedné ekonomiky se následně přelévá do 

dalších ekonomik. Toho jsme byli svědci u poslední finanční a následně hospodářské krize. 

Taktéž se velmi diskutuje o tom, zda by měli politici zasahovat do systému regulace a 

dohledu, neboť to byli právě politici, kteří do bankovního sektoru nalili miliardy dolarů ze 

státního rozpočtu na úkor daňových poplatníků jen proto, aby zachránili ohrožené a přitom 

největší bankovní domy. Stabilita bankovního sektoru je bezpochyby velmi důležitá, otázkou 

však je, jestli by se politická garnitura neměla řídit heslem: „Padni, komu padni“. Nicméně 

tenhle způsob financování bankovního sektoru se nelíbil mnoha občanům, jak v evropské unii 

a ani ve Spojených státech, a tak se politici budou snažit přijmout taková opatření, které by 

vedly k potrestání těch, kteří současnou krizi způsobili. Např. ve Velké Británii se již vytvořil 

rámec pro bonusy vrcholných managerů, kteří dostávají nepředstavitelné odměny, čímž někdy 

až přespříliš riskují, jen aby nahnali větší zisk.  

Chybou je to, že v případě potíží nese odpovědnost zejména dohledový orgán, který měl 

zabránit vzniku problému a identifikovat potenciální rizika. Naproti je nutné zmínit, že pouze 

dozorová instituce má pravomoci vynutit si nápravu určitého chování finančního subjektu. 

Nicméně odpovědnost by mělo nést právě vrcholné vedení bank. Samozřejmě, že dohledová 

autorita hraje důležitou roli, ale manageři bank by měli diverzifikovat své portfolio a velmi 

rizikové investice by měli omezit na minimum, ačkoliv z nich plynou největší zisky.  

Vzhledem ke všem těmto zmíněným důvodům a problémům je zřejmě lepší přechod ze 

sektorového na institucionální uspořádání, neboť na subjekt, který je jak banko a pojišťovnou 

zároveň popřípadě i obchodníkem na burze, je potřeba monitorovat jako celek a odhalovat tak 

systémová rizika. Z tohoto důvodu je lepší mít pouze jednu instituci, která pokryje veškeré 

bankovní a finanční činnosti, neboť u dvou a více orgánu hrozí, že některé oblasti dohledu 

nebudou nevědomě pokryty a naopak některé oblasti by pokryty naopak vícekrát, s čímž 

souvisí vyšší náklady na dohled.   

Z tabulky 4.2 lze jasně vyčíst, že v členských státech EU převládá zejména integrovaný 

dohled, který potvrzuje trendy v integraci dohledu. Ačkoliv v méně vyspělých zemích je stále 

sektorový model, tak v těch vyspělých právě dochází k přechodu na integrovaný dohled nebo 

se mnoho zemí chystá na přechod.  
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Tab. 4.2: Institucionální uspořádání v oblasti bankovní regulace a dohledu v členských 

zemích EU 

Stát Institucionální uspořádání Dohledový orgán 

Belgie Úplná integrace Orgán stojící mimo CB 

Bulharsko Částečná integrace CB + orgán mimo CB 

Česká republika Úplná integrace Pouze CB 

Dánsko Úplná integrace Orgán stojící mimo CB 

Estonsko Úplná integrace Orgán stojící mimo CB 

Finsko Úplná integrace Orgán stojící mimo CB 

Francie Sektorový model Orgán stojící mimo CB 

Chorvatsko Sektorový model CB + orgány stojící mimo CB 

Irsko Úplná integrace Pouze CB 

Itálie Sektorový model CB + orgány stojící mimo CB 

Kypr Sektorový model CB + orgán stojící mimo CB 

Litva Sektorový model CB + orgán stojící mimo CB 

Lotyšsko Úplná integrace Orgán stojící mimo CB 

Lucembursko Úplná integrace Orgány stojící mimo CB 

Maďarsko Úplná integrace Orgán stojící mimo CB 

Malta Úplná integrace Orgán stojící mimo CB 

Německo Úplná integrace Orgán stojící mimo CB 
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Nizozemí Funkcionální model Orgán stojící mimo CB 

Polsko Úplná integrace Orgán stojící mimo CB 

Portugalsko Sektorový model CB + orgány stojící mimo CB 

Rakousko Úplná integrace Orgán stojící mimo CB 

Rumunsko Sektorový model CB + orgány stojící mimo CB 

Řecko Sektorový model CB 

Slovensko Úplná integrace Pouze CB 

Slovinsko Sektorový model CB + orgány stojící mimo CB 

Španělsko Sektorový model CB + orgány stojící mimo CB 

Švédsko Úplná integrace Orgán stojící mimo CB 

Velká Británie Úplná integrace Orgán stojící mimo CB 

Zdroj: vlastní zpracování dle internetových stránek dohledových institucí v daných státech. 

Ačkoliv ve světě zatím převládá sektorové uspořádání, tak z tabulky 4.2 můžeme vyvodit, že 

v členských zemích EU se přechází ze sektorového uspořádání a orgány se integrují buď 

mimo centrální banku, nebo dohled vykonává pouze centrální banka nebo centrální banka je 

zodpovědná za dohled společně s jinou institucí či institucemi. Každý stát má svůj systém 

dohledu a regulace, ale EU se snaží tyto systémy postupně harmonizovat a už nyní jsou 

implementovány směrnice přijaté na půdě evropského parlamentu. 
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5 ZÁVĚR 

Ve své diplomové práci jsem se věnoval problematice bankovní regulace a dohledu. Zaměřil 

jsem se zejména na porovnání českého modelu regulace a dohledu bankovního sektoru a 

jiných vybraných zemí. Jak lze vyvodit z uvedených informací, tak po finanční krizi z roku 

2008 prošla oblast bankovní regulace výraznými změnami a velmi významné změny ji ještě 

čekají (např. zavedení do praxe novou dohodu o kapitálové přiměřenosti Basel III). Taktéž 

došlo i ke změně trendů, kdy se sektorové uspořádání mění v institucionální a orgány dohledu 

se integrují do jednoho nebo do dvou orgánů. 

Diplomová práce je rozdělena do tří kapitol, které na sebe navazují. Cílem práce bylo podat 

obraz o bankovní regulaci v České republice a ve vybraných zemích světa a následně najít 

rozdíly či podobnosti v systému regulace a dohledu nad kapitálovým trhem mezi jednotlivými 

státy. Na základě změn, které v posledních letech proběhly, zjistit trendy v oblasti regulace a 

dohledu. 

V první části své diplomové práci jsem popisoval obecné poznatky, jež souvisejí s bankovní 

regulací a dohledem. Definoval jsem zejména samostatnou podstatu bankovní regulace a 

dohledu a poté jsem vysvětlil její základní funkce a cíle. V další podkapitole jsem se zabýval 

základními povinnostmi, kde jsem se i věnoval dohodám o kapitálové přiměřenosti Basel I, 

Basel II a nejnovější Basel III, která bude brzy implementována v oblasti bankovní regulace a 

dohledu. Tato dohoda bude mít za následek zpřísnění pravidel a banky budou muset vytvářet 

větší finanční polštáře, aby se neopakovala situace po finanční krizi z roku 2008. 

V neposlední řadě jsem popisoval nástroje dohledu a regulace a charakterizoval jsem modely 

bankovního dohledu. Na závěr první kapitoly jsem se pokusil vyzdvihnout nejvýznamnější 

argumenty, které jsou jak na straně regulace, tak na straně proti ní. 

Ve druhé části jsem se zaměřil na bankovní systém v České republice, zejména na bankovní 

dohled a regulaci. Nejprve jsem se snažil popsat vývoj českého centrálního bankovnictví, tedy 

od první centrální banky z roku 1816 až po současný stav. Následně jsem se věnoval českému 

regulátorovi bankovního sektoru, kterým je Česká národní banka. Shrnul jsem hlavní cíle a 

funkce ČNB a popsal jsem organizační strukturu této instituce. Na konci této kapitoly se 

zaobírám druhým stupněm českého bankovního sektoru, který tvoří zejména obchodní banky. 

Poslední část je předmětem bankovní regulace ve vybraných zemích, tedy ve Velké Británii, 

Německu, Rakousku, Spojených státech amerických a v Kanadě. Nejprve se snažím podat 
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komplexní obraz o systému regulace a dohledu v jednotlivých vybraných zemích a poté je 

srovnávám mezi sebou a taktéž je porovnávám se systémem bankovní regulace a dohledu 

v České republice. Na závěr této části ze zjištěných poznatků jsem se snažil popsat, jaké 

trendy v současnosti v tomto oboru probíhají.  

Při srovnání všech zemí lze spatřovat velké rozdíly a harmonizovat tyto systémy nebude 

vůbec lehké, nicméně si myslím, že to bude v budoucnu nezbytné. Díky akvizicím a fúzím 

vznikají větší a větší finanční korporace, které mají stále větší vliv. Bez spolupráce mezi 

jednotlivými státy bude jen velmi obtížné odhalovat systémová rizika a případně nekalé 

praktiky či podvody, které banky provádějí. Není moc efektivní, aby v některých zemích 

(např. v USA) byl dozor vykonáván takovým velkým množstvím institucí, neboť to je velmi 

nákladné, ale taktéž je velmi složitá komunikace mezi státy s těmito orgány. Dle mého názoru 

by nemělo docházet k deregulaci bankovního sektoru, ačkoliv již nyní je to jedno z nejvíce 

regulovaných odvětví, a to proto, že stabilita tohoto sektoru je nezbytně nutná nejen pro 

danou ekonomiku, ale i pro ostatní státy, které jsou velmi silně ekonomicky s touto zemí 

propojeny. Tvrdší pravidla jistě s sebou přináší určitá rizika, ale protože se jedná o velmi 

rentabilní odvětví, tak banky musejí být ochotné obětovat část svých zisků pro udržení 

stability a bezpečnosti tohoto sektoru. 

Domnívám se, že cíl mé diplomové práce byl naplněn a podařilo se mi zpracovat 

problematiku bankovní regulace a dohledu v obecné rovině, následně analyzovat situaci 

v České republice a nakonec ji srovnat s vybranými zeměmi.  
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