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Úvod 
 

Snahou Evropské hospodářského společenství od samotného počátku jeho vzniku bylo 

vytvořit jednotný vnitřní trh, kde budou uplacovány čtyři základní svobody. Svoboda volného 

pohybu zboží, služeb, osob a kapitálu. 

V počátcích jeho fungování nedošlo v oblasti volného pohybu k téměř žádnému 

pokroku. I když bylo ve smlouvě o založení Evropského hospodářského společenství 

věnováno několik článků smlouvy věnováno, v nichž se členské země zavázaly k postupnému 

odstranění omezení volného pohybu kapitálu, mnohé země i nadále uplatňovaly svá ochranná 

opatření. 

Posun v oblasti uvolnění pohybu kapitálu nastal až v 80. letech 20. století, kdy v rámci 

přijetí Jednotného evropského aktu vstoupila v platnost nová schvalovací procedura politiky 

vnitřního trhu, a později v 90. letech 20. století, kdy byla v rámci Maastrichtské dohody 

(Smlouva o založení EU) zakotvena zásada úplného zákazu omezení volného pohybu kapitálu 

a plateb. 

Pohyb kapitálu a plateb není jedinou složkou finančního sektoru vnitřního trhu. Poté, 

kdy došlo k naprostému uvolnění kapitálu a plateb, přešla oblast zájmu Evropské unie  

na oblast finančních služeb, kde bylo nutno provést kroky nutné k vytvoření vysoce 

konkurenční, efektivní a stabilní struktury poskytování finančních služeb. Dosavadní stav byl 

velmi neuspokojivý. Neexistoval jednotný rámec pro provádění finančních služeb a v každé 

členské zemi existovala různá legislativa, která komplikovala a prodražovala oblast 

poskytování finančních služeb. 

Oblast zájmu Evropské unie se proto upřela na vytvoření hlavních směrů a priorit 

politiky finančních služeb. Další nutnou podmínkou bylo vytvoření transparentní, komplexní, 

ale přitom ne komplikované, vysoce účinné infrastruktury kontrolních, regulačních,  

a zpracovatelských institucí, a připravit jim jednotný legislativní rámec pro jejich 

bezproblémové fungování. Klíčovou úlohu při tomto úkolu plnila Evropská komise, jejíž 

klíčovou úlohou byla příprava prováděcích směrnic a dohled nad jejich včasnou implementací 

do národní legislativy všech zemí Evropské unie.  

V souvislosti se zavedením eura došlo k významnému posunu v oblasti integrace 

finančních služeb. Evropská centrální banka se stala klíčovou institucí při provádění měnové 

politiky zemí eurozóny, a také významným aktérem v oblasti dohledu a regulace  

nad poskytováním finančních služeb v Evropské unii. 
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V podstatě celá světová ekonomika je založena na správném fungování finančního 

systému a právě důležitost tohoto sektoru trhu mě upevnila v mém přesvědčení zvolit si oblast 

integrace platebních systémů v EU jako podklad pro zpracování této diplomové práce. 

Cílem mé diplomové práce je pomocí získaných ukazatelů a za použití metody 

zkoumání heuristické, dedukce, statistické, srovnávací a chronologické, analyzovat  

a zhodnotit dosavadní stav integrace platebních systémů v Evropské unii. 

V první řadě bude nutné provést podrobnou analýzu finančního systému, definovat 

jeho podstatu, prvky a složky. V další fází se zaměřím na fenomén finanční integrace. 

Důležité je především definovat její podstatu, provést průzkum v oblasti způsobu jejího 

měření a analyzovat podstatu jejího přínosu. Provedu také obecnou definici platebních 

systémů, jejich prvků, nástrojů a infrastruktury, a posléze se zaměřím konkrétní platební 

systémy uvnitř Evropské unie. To všechno bude součástí první kapitoly nazvané „Teoretické 

pojetí a způsoby měření finanční integrace“. 

Než přikročím k analýze integrace platebních systémů v EU, bude nutné provést 

obecný úvod do politiky Evropské unie v oblasti uvolnění pohybu kapitálu a plateb a v oblasti 

vytváření rámce pro poskytování finančních služeb. Na tuto oblast se zaměřím ve druhé 

kapitole, nazvané „Historický vývoj utváření finanční integrace“. 

Jak jsem již zmínil výše, obsahem třetí kapitoly, nazvané „Zhodnocení dosažené 

integrace platebních systémů v EU“ bude analýza a hodnocení dosavadního stavu integrace 

platebních systémů v Evropské unii a také buď potvrdím, nebo vyvrátím hypotézu, že platební 

systémy v Evropské unii jsou na vysokém stupni integrace. 
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1. Teoretické pojetí a způsoby měření finanční integrace 
 

V první kapitole se pojednává o definici finančního trhu, jeho rozdělení na určité 

segmenty, které jsou dále definovány, a které nám pomohou pochopit výklad v dalších 

kapitolách. Další část této kapitoly je zaměřena na určení obecných způsobů měření finanční 

integrace. Než však dojdeme až k měření, je nutné nejdříve definovat samotnou podstatu 

integrace jako takové a podstatu finanční integrace. Přiblížíme si obecné výhody a nevýhody 

finanční integrace. Provedu také obecnou definici platebních systémů, jejich prvků, nástrojů  

a infrastruktury. 

Pilířem každé ekonomiky je i správně fungující trh. Trh je oblast ekonomiky, kdy dochází 

ke směně hodnot v závislosti na čtyřech hlavních tržních faktorech, jimiž jsou nabídka, 

poptávka, cena a konkurence
1
. Na trzích je obchodováno s různými komoditami. Zvláštní 

skupinou trhů, důležitou pro tuto diplomovou práci, jsou trhy finanční. Podstatou 

obchodování na finančních trzích je směna vlastníky nabízených různých finančních 

dokumentů určité peněžní hodnoty za kapitál, jímž disponují investoři. Na základě utváření 

nabídky a poptávky je utvářena i cena těchto finančních dokumentů. Na rozdíl od trhu  

se zbožím, službami nebo trhu výrobních faktorů, je součástí určování ceny finančních 

dokumentů i stanovení úrokové sazby. 

1.1 Finanční systém 

 

Finanční trh je realizován v prostředí zvaném finanční systém. Finanční systém je 

souhrnem 3 základních prvků: 

 

 finanční trhy, 

 finanční dokumenty, 

 finanční instituce. 

 

Finanční trh je prostředí, kde dochází k obchodu s finančními dokumenty. Mezi hlavní 

finanční trhy patří trh peněžní a kapitálový, dalšími jsou trh deviz, trhy termínované nebo trhy 

opční. Podrobnější charakteristikou trhu peněžního a kapitálového se budu věnovat  

v kapitole 1.2 Finanční trhy. 

                                                 
1
 ZLÁMAL, J., BAČÍK P. Finance a finanční trhy. 1. vydání. Olomouc, 2009, ISBN 978-80-903400-7-7, s.13 
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Mezi finanční dokumenty řadíme všechny formy a druhy cenných papírů, které 

dokumentují závazky a pohledávky. Jsou to například bankovní depozita, obligace, dlužnické 

cenné papíry (včetně státních dluhopisů), vlastnické cenné papíry (akcie, podílové listy), 

zahraniční cenné papíry, devizy, valuty, směnky, akreditivy, depozitní certifikáty nebo repo 

dokumenty. Avšak nejdůležitější formou finančních dokumentů jsou peníze. Peněžní trh je 

součástí trhu finančního, a budu se jím pro účely diplomové práce blíže zabývat  

v kapitole 1.2.1 Trh peněžní. 

Finanční instituce je možno charakterizovat jako subjekty, které vytvářejí finanční 

dokumenty a umožňují jejich obchodování. Mezi tyto subjekty patří například obchodní 

banky, investiční banky, spořitelny, penzijní fondy, investiční fondy, investiční společnosti, 

pojišťovny, leasingové společnosti, makléřské firmy a směnárny
2
. 

Finanční systém je možno charakterizovat pomocí několika funkcí, které plní. Finanční 

systém zajišťuje funkce depozitní, zabezpečení bohatství, likvidity, kreditní, platební, 

ochrany proti riziku a funkci politickou. 

Funkce depozitní znamená, že finanční systém umožňuje uložení volných finančních 

prostředků (tzv. úspor) všech ekonomických subjektů. Tuto funkci zajišťují v systému banky, 

pojišťovny, a nebo další finanční zprostředkovatelé. Funkce zabezpečení bohatství 

umožňuje všem ekonomickým subjektům uchovávat hodnotu peněžních prostředků  

až do chvíle, kdy se rozhodnou tyto prostředky použít. Finanční trh umožňuje směnu 

finančních nástrojů za peněžní hotovost s velmi malým rizikem ztráty, tím plní funkci 

likvidity. Finanční trhy poskytují možnost úvěrování jak spotřeby, tak i investičních výdajů,  

a tím je zajištěna funkce kreditní. Funkce platební je uskutečňována prostřednictvím 

provádění hotovostních i bezhotovostních platebních operací. Funkce ochrany proti riziku 

je zajišťována prostřednictvím finančních zprostředkovatelů, kteří nabízí ekonomickým 

subjektům různé formy pojištění. Prostřednictvím funkce politické je možno provádět 

politiku regulace a kontroly inflace, proti-cyklickou a stabilizační politiku národního 

hospodářství
3
. 

1.2 Vymezení pojmu finanční stabilita a finanční systém podle 
Evropské centrální banky 

 

Podle definice ECB je finanční stabilita podmínkou, ve které finanční systém, který 

v sobě zahrnuje finanční zprostředkovatele, trhy a tržní infrastrukturu, je schopný ustát šoky, 

                                                 
2
 POLOUČEK, S. a kol. Peníze, banky, finanční trhy. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. 

3
 ZLÁMAL, J., BAČÍK P. Finance a finanční trhy. 1. vydání. Olomouc, 2009, ISBN 978-80-903400-7-7, s.14 
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a tím snižovat pravděpodobnost chyb v procesu finančního zprostředkování, které mohou 

značně narušit efektivní alokaci úspor do ziskových investičních možností. Podle ECB má 

finanční systém 3 části: 

 

- finanční zprostředkovatelé – banky, pojišťovny, ostatní investiční instituce,  

které směrují finanční prostředky od těch, kteří je chtějí půjčit, těm, kteří je potřebují; 

- finanční trhy – místo, kde se setkávají věřitelé a dlužníci. Například peněžní trhy  

a trhy s cennými papíry; 

- infrastruktura finančního trhu – místo, kde peníze a ostatní finanční aktiva putují 

mezi kupujícími a prodávajícími. Jsou to např. platební systémy a zabezpečené 

vypořádací systémy. 

 

Finanční systém může být pokládán za stabilní, pokud se vyznačuje těmito třemi 

klíčovými charakteristikami: 

 

- finanční systém by měl být schopen účinně a hladce provádět přenos zdrojů od jejich 

vlastníků k investorům, 

- finanční rizika by měla být ohodnocena a oceněna přesně a měl by existovat dobře 

funkční systém řízení rizik, 

- finanční systém by měl být v takovém stavu, aby mohl pohodlně absorbovat finanční 

šoky a jiné nepředvídatelné okolnosti. 

Pokud není některý faktor nebo více z těchto faktorů splněno, pak je více než 

pravděpodobné, že finanční systém se stává méně stabilním a nebo dokonce může způsobit 

nestabilitu. Proto je pro zajištění správné funkce finančního systému nutné identifikovat 

možná rizika a ohrožení, kterými mohou být například neúčinnost při přenosu finančních 

prostředků od jejich vlastníků k investorům anebo to může být špatné zhodnocení nebo špatné 

řízení rizik. Je nezbytné, aby identifikace rizik a ohrožení byla dokonalá, neboť sledování 

finanční stability musí být výhledové. Pokud je však systém založen na neefektivní alokaci 

kapitálu a chybách v oceňování a řízení rizika, pak může být jeho stabilita velmi snadno 

oslabena a tím oslabena stabilita celé ekonomiky
4
. 

                                                 
4
 ECB [online]. 2011 [cit. 2011-04-18]. Financial stability review. Dostupné z WWW: 

<http://www.ecb.int/pub/fsr/html/index.en.html>. 
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1.3 Finanční trhy 

  

 Trhy obecně můžeme rozdělit na trhy primární, kam patří trhy výrobků a služeb. Tyto 

trhy pak dávají základ trhům sekundárním a terciárním. Trhy sekundárními označujeme trhy 

výrobních faktorů (práce, půda, věcný kapitál). Trhy terciárními jsou trhy finanční. Na těchto 

trzích je možno obchodovat finančními dokumenty, včetně peněz. I trhy finanční je možno 

rozdělit do několika skupin. Liší se například v předmětu činnosti, druhu finančních 

dokumentů nebo délce trvání prováděné operace. Finanční trh je množinou mnoha podskupin, 

na nichž se nabízí a poptávají různé druhy finančních dokumentů. V závislosti  

na specifických vlastnostech jednoho konkrétního finančního dokumentu (množství, druh, 

doba splatnosti), ale také v závislosti na nabídce, poptávce a konkurenci je stanovena cena 

tohoto jednoho finančního dokumentu. Na obrázku 1.1 je možno vidět členění finančního 

trhu. 

 

Obrázek 1.1 – Členění finančního trhu 

 

Zdroj: REJNUŠ, O., 2008. Vlastní úprava 

 

Finanční trhy jako nedílná součást finančního systému umožňují, aby finanční systém 

nasál a začlenil do peněžního okruhu ekonomického systému co možná nejvíce, byť i pouze 

dočasně volných peněžních prostředků, které by jinak zůstaly nevyužity
5
. 

                                                 
5
 REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. Vyd. 1. Ostrava: KEY Publishing s.r.o, 2008. 559 s. ISBN 978-80-87071-87-

8. 
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Finanční trhy fungují na základě několika principů. Finanční trh je místo, se slaďují 

potřeby věřitelů a dlužníků. To znamená, že každý subjekt má možnost si vybrat takovou 

formu obchodu, která mu vyhovuje.  

Investování na finančních trzích s sebou přináší riziko. Na finančních trzích existuje 

mnoho forem aktiv, která přinášejí různou míru rizika, a tím pádem i různou míru výnosů. 

V závislosti na velikosti finančního trhu (počtu investujících subjektů, finančních 

institucí) se mohou objevovat úspory z rozsahu. Platí jednoduché pravidlo, čím jsou finanční 

trhy větší (hutnější), tím jsou větší i úspory z rozsahu.  

Finanční trhy fungují na bázi sítí. Jednotlivé struktury se vzájemně proplétají a spojují, 

a vzniká velká síť, která umožňuje jednodušší hledání možností pro investování. Čím je síť 

větší, tím lépe pracuje. 

Důležitou úlohy v rámci finančních trhů hrají informace. Je základním pravidlem,  

že dlužníci vědí více o svých vlastních rizicích než věřitelé
6
. 

 Pro účely této diplomové práce je nutno vymezit trh peněžní a trh kapitálový jako 

určité podmnožiny finančního trhu. 

1.3.1 Trh peněžní  

 

 Peněžní trh je možno odlišit od trhu kapitálového časovým rozmezím, kdy je 

obchodováno s finančními dokumenty. Tím rozhodným okamžikem je 1 rok. Pokud je možno 

s investovanými nebo uloženými penězi obchodovat do jednoho roku, pak se účastníci této 

transakce nacházejí na trhu peněžním. Dá se říct, že peněžní trh je místem krátkodobých 

peněz a půjček, kde dochází ke krátkodobému přesunu peněžních prostředků mezi účastníky 

tohoto trhu.
7
 

 Druhou možností jak odlišit trh peněžní od trhu kapitálového je formou finančních 

nástrojů a prostředků. Na peněžním trhu jsou poskytovány krátkodobé obchodní a finanční 

úvěry, které účastníci transakce registrují pouze na svém účtu. 

 Mimo výše dvě zmíněné charakteristiky peněžního trhu je možno přidat ještě jednu 

další. Na peněžním trhu probíhají obchody s některými formami cenných papírů. Mezi 

krátkodobé cenné papíry patří například státní pokladniční poukázky, rychle obchodovatelné 

směnky, bankovní akcepty, komerční papíry, depozitní certifikáty bank, depozitní certifikáty 

ústřední banky nebo splatné státní dluhopisy. 

                                                 
6
 BALDWIN, Richard ; WYPLOSZ, Charles. Ekonomie evropské integrace. Vyd. 2. Praha : Grada Publishing, 

2008. 480 s. ISBN 978-80-247-1807-1. 
7
 ZLÁMAL, J., BAČÍK P. Finance a finanční trhy. 1. vydání. Olomouc, 2009, ISBN 978-80-903400-7-7, s.16 
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 V rámci peněžního trhu je možné rozdělení do dalších skupin: 

 

- trh nezabezpečeného dluhu, zahrnující výměnu krátkodobé likvidity úvěrových institucí 

bez výměny jakékoliv zástavy, 

- trh zajištěného dluhu, kde se uskutečňují výpůjčky peněz proti cenným papírům 

s následnými reverzními operacemi, 

- trh derivátů krátkodobého dluhu. 

 

Peněžní trh je významná oblast pro provádění měnové politiky. Do prostředí peněžního 

trhu se může zapojit i centrální banka, která tzv. operacemi na volném trh reguluje množství 

peněz v oběhu v určitém státě nebo ovlivňuje výši krátkodobé úrokové míry
8
. 

1.3.2 Trh kapitálový 

 

Na rozdíl od peněžního trhu je časové hledisko u trhu kapitálového mnohem delší.  

Je možno říct, že na kapitálovém trhu se uskutečňují obchody se lhůtou splatnosti delší než 1 

rok. 

Kapitálový trh plní tři hlavní funkce: transformuje splatnost – investoři nabízí vysoce 

likvidní aktiva, a na oplátku jsou jim nabízeny aktiva s delší dobou splatnosti;  

zprostředkuje – na kapitálovém trhu se provádí nabídka a poptávka prostřednictvím 

finančních zprostředkovatelů; přináší riziko nesplácení – investování s sebou přináší faktor 

rizika, kdy jedna strana kapitál půjčuje a strana druhá se zavazuje dluh v jistém časovém 

rozmezí splatit. Existuje možné riziko, že strana druhá svým závazkům nedostojí
9
.   

Z hlediska používaných nástrojů a obchodovaných finančních prostředků je možno 

definovat kapitálový trh jako místo, kde se poskytují střednědobé a dlouhodobé úvěry, 

většinou s větší finanční hodnotou. Také na kapitálovém trhu je možno obchodovat s cennými 

papíry, jejichž splatnost je delší než jeden rok. 

Na kapitálovém trhu je možná účast všech ekonomických subjektů, avšak vzhledem k výši 

obchodované finanční hodnoty, se jedná převážně o podniky nebo stát. Mimo finanční 

prostředky získané prostřednictvím úvěru, je možno nabýt dlouhodobý finanční kapitál 

pomocí emisí cenných papírů (akcie, obligace, zástavní listy).  

 

                                                 
8
 LACINA, L. a kol. Měnová integrace. Náklady a přínosy členství v měnové unii. 1. vydání. Praha, 2007, ISBN: 

978-80-7179-560-5 
9
 BALDWIN, Richard ; WYPLOSZ, Charles. Ekonomie evropské integrace. Vyd. 2. Praha : Grada Publishing, 

2008. 480 s. ISBN 978-80-247-1807-1. 
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Za zmínku stojí také devizový trh a trh drahých kamenů. Na devizovém trhu jsou 

nabízeny a poptávány zahraniční volně směnitelné měny a bezhotovostní platební prostředky. 

Trh drahých kamenů je místem, kde se obchoduje především se zlatem, stříbrem  

nebo platinou. 

1.4 Vymezení pojmu integrace finančních trhů 

 

Podle slovníku cizích slov je integrace definována jako určité splynutí, sjednocení, 

ucelení, proces spojování ve vyšší celek, začlenění nebo zapojení
10

. Ekonomickou integrací je 

rozuměno odstraňování obchodních bariér a podpora ekonomické spolupráce
11

. 

Dle mého názoru se integrací finančních trhů rozumí, v prvé řadě iniciativa několika 

určitých stran: států, finančních institucí, podniků a občanů, jejichž cílem je zjednodušit 

proces obchodování na finančních trzích a odstranit veškeré bariéry, které brání, nebo omezují 

využívání všech finančních instrumentů. Nástrojem, jak toho dosáhnout, by mělo být 

postupné a úplné sjednocení legislativy ve všech zapojených státech v oblasti finančních trhů, 

které by mělo vést k efektivní alokaci finančních prostředků, zvýšení efektivnosti 

uskutečňovaných plateb, zvýšení konkurenceschopnosti mezi jednotlivými finančními 

institucemi a poskytovateli infrastruktury pro zpracování a vypořádání plateb. V důsledku 

toho by mělo dojít ke zkvalitnění poskytovaných služeb, jednodušší a levnější správu 

finančních prostředků a celkové zvýšení produktivity. 

Podle definice ECB je finanční trh plně integrován, pokud všichni potenciální  

účastníci trhu se stejnými náležitými vlastnostmi čelí jednotnému souboru pravidel v případě, 

že se rozhodnou obchodovat s finančními nástroji a/nebo službami, mají rovný  

přístup k těmto finančním nástrojům a/nebo službám a je s nimi zacházeno rovnocenně  

když operují na trhu
12

. 

Za integrovaný se považuje finanční trh, když „trh pro daný počet finančních 

instrumentů a služeb je plně integrován, jestliže všichni účastníci trhu se stejnými 

relevantními charakteristikami čelí stejné množině pravidel při provádění operací 

s finančními instrumenty nebo službami, mají rovnocenný přístup k výše uvedené množině 

                                                 
10

 KUČERA, Radek, et al. ABZ.cz : slovník cizích slov [online]. c2005-2006 [cit. 2011-04-18]. Integrace. 

Dostupné z WWW: <http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/integrace>. 
11

 Creative Commons BY-SA 3.0. Wikipedia [online]. 2010, Stránka byla naposledy editována 23. 8. 2010 [cit. 

2011-04-18]. Integrace. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Integrace>. 
12

 BAELE, Lieven, et al. EUROPEAN CENTRAL BANK OCCASIONAL PAPER SERIES, No. 14 : MEASURING 

FINANCIAL INTEGRATION IN THE EURO AREA [online]. [s.l.] : [s.n.], 04/2004 [cit. 2011-03-06]. Dostupné z 

WWW: <http://www.ecb.int/pub/pdf/scpops/ecbocp14.pdf>. Vlastní překlad. 
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finančních instrumentů nebo ke službám, a je s nimi jednáno rovnocenně, když jsou  

aktivní na trhu
13

 

Podle L. Laciny
14

, je podstatou finanční integrace odstranění bariér pro investory, kteří 

nabízejí své úspory a firmy, které poptávají kapitál nebo volné prostředky z různých zemí EU. 

Plně integrovanými finančními trhy jsou podle něj takové trhy, které umožňují provádět 

přeshraniční kapitálové operace a platby hladce a efektivně, stejně jako v rámci  

národních hranic. Na plně integrovaných trzích pak musí platit zákon jedné ceny. Existují-li 

stále určité bariéry, například různá omezení pohybu kapitálu a plateb, daňová omezení, 

odlišné účetní normy nebo jiná omezení, zůstávají finanční trhy roztříštěné a nekoordinované. 

  

1.4.1 Výhody finanční integrace 

 

Proces integrace s sebou přináší určité výhody a určitá rizika. Smyslem plně 

integrovaného finančního trhu je, aby tyto výhody převažovaly nad možnými riziky.  

Pro to, jak toho dosáhnout je nezbytné vytvořit podmínky umožňující jednoduchý přechod 

z neintegrovaného trhu na vysoce integrovaný. Bez existence výhod, které přináší proces 

integrace finančních trhů, by nemělo smysl tyto kroky vůbec uskutečňovat. Mezi výhody, 

které proces integrace finančních trhů přináší, patří zejména: 

 

1. vyhlazování spotřeby vlivem mezinárodní diverzifikace rizika, 

2. pozitivní dopad kapitálových toků na domácí investice a hospodářský růst, 

3. rostoucí efektivnost finančního systému a zabezpečování vyššího stupně finanční 

stability
15

. 

 

Vyhlazování spotřeb vlivem mezinárodní diverzifikace rizika 

 

Volný přístup zemím na finanční trh umožní vyhlazování domácí agregátní poptávky 

v průběhu hospodářského cyklu a to v důsledku možnosti vypůjčení finančních zdrojů  

ze zahraničí v době recese nebo prudkého poklesu směnných relací a naproti tomu možnost 

                                                 
13

 KOMÁRKOVÁ, Z; KOMÁREK, L. Integrace finančního trhu vybraných nových členských zemí EU s 

eurozónou. Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2007. ISBN 80-86729-36-2. 
14

 LACINA , Lubor , et al. MĚNOVÁ INTEGRACE : náklady a přínosy členství v měnové unii. 1. vydání. Praha : 

C. H. Beck, 2007. xxvii, 538 s. ISBN 978-80-7179-560-5. 
15

 KOMÁRKOVÁ, Z; KOMÁREK, L. Integrace finančního trhu vybraných nových členských zemí EU s 

eurozónou. Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2007. ISBN 80-86729-36-2. str 7 
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poskytnout finanční zdroje v období hospodářského růstu, nebo v případě zlepšení směnných 

relací. Právě možnost přesunu mezinárodního kapitálu v období recese pro jednu zemi  

a v období konjunktury pro druhou zemi zvýší mezinárodní diversifikaci rizika. 

 

Pozitivní dopad kapitálových toků na domácí investice a hospodářský růst 

 

V mnoha zemích je míra domácích úspor omezena úrovní příjmů. V takovém případě 

pak míra úspor ovlivňuje i míru investic v domácí ekonomice. Za předpokladu volného 

pohybu kapitálu, příliv čistého zahraničního kapitálu ze zahraničí zvýší míru domácích úspor 

a úroveň fyzického kapitálu na osobu, což se projeví v možném zvýšení hospodářského růstu 

a zlepšení životních podmínek občanů. Zahraniční kapitál může mít pozitivní vliv také 

zlepšování úrovně domácích kapitálových trhů, což může vést k vyššímu hospodářskému 

růstu a vyšší míře produktivity. 

 

Rostoucí efektivnost finančního systému a zabezpečování vyššího stupně finanční stability 

 

V důsledku finanční integrace by mělo dojít ke snížení nákladů na získání finančních 

prostředků a tím ke zvýšení efektivity procesu finančního zprostředkování. V souvislosti 

s odstraněním bariér vstupu finančním zprostředkovatelům na zahraniční finanční trhy,  

by mělo dojít ke zvýšení konkurence mezi poskytovateli finančních služeb,  

a tím i ke zkvalitnění těchto poskytovaných služeb. Pro zvýšení bezpečnosti dojde k vyšší 

regulaci a dohledu nad těmito finančními zprostředkovateli. Otevření finančního sektoru 

zahraničním subjektům povede ke stimulaci domácího finančního systému a ke snížení 

kolísání kapitálu. 

1.4.2 Nevýhody a náklady finanční integrace 

 

Ačkoliv finanční integrace přináší mnoho výhod, lze nalézt i určité nevýhody. Mezi 

obecně nejznámější nevýhody patří: 

 

1. Vysoká koncentrace kapitálových toků a nedostatečný přístup k financování pro malé 

země, 

2. Neadekvátní alokace domácích kapitálových toků, 

3. Ztráta makroekonomické stability, 
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4. Procykličnost krátkodobých kapitálových toků a riziko neočekávaných změn, 

5. Vysoký stupeň volatility kapitálových toků a stádové chování subjektů
16

. 

 

Vysoká koncentrace kapitálových toků a nedostatečný přístup k financování pro malé země 

 

Na otevřeném kapitálovém trhu dochází k mnohým přesunům kapitálu. K tomuto 

přesunu kapitálu však dochází ve většině případů pouze mezi vyspělými státy, zatímco méně 

vyspělé státy se k finančním prostředkům dostávají velmi obtížně. Půjčování kapitálu malým 

zemím je totiž spojeno s větším rizikem, a proto investoři půjčují kapitál jen v období 

konjunktury těchto zemí. V období recese se tyto méně vyspělé státy potýkají s určitým 

omezením. 

 

Neadekvátní alokace domácích kapitálových toků 

 

Otevřený kapitálový trh země může za určitých okolností přinést určité výhody, avšak 

při neefektivní alokaci domácích investic nedojde k jejich žádnému zhodnocení,  

které by se následně projevilo v dlouhodobém hospodářském růstu. 

 

Ztráta makroekonomické stability 

 

Vysoká otevřenost finančních trhů může mít za následek narušení makroekonomické 

stability země a to v důsledku možných inflačních tlaků, apreciace fixního reálného 

měnového kurzu a rozšíření deficitu běžného účtu. 

 

Procykličnost krátkodobých kapitálových toků a riziko neočekávaných změn 

 

Pohyb krátkodobého kapitálu, který putuje do rozvíjejících se zemí je velmi 

procyklický. Objem krátkodobého kapitálu směřovaný do těchto zemí v období 

hospodářského růstu roste a v období hospodářského poklesu klesá. 

 

                                                 
16

 KOMÁRKOVÁ, Z; KOMÁREK, L. Integrace finančního trhu vybraných nových členských zemí EU s 

eurozónou. Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2007. ISBN 80-86729-36-2. str.9 



 14 

Vysoký stupeň volatility kapitálových toků a stádové chování subjektů 

 

Vysoký stupeň finanční otevřenosti může mít za následek vysokou míru volatility 

kapitálu a způsobovat tak spekulativní tlak na domácí měnu. Míra volatility je závislá  

jak na aktuální, tak i na očekávané míře vnitřních i vnějších ekonomických faktorů. Postoj 

investorů je pak velmi ovlivněn neustále se měnícím ekonomickým prostředím. V určitém 

okamžiku může dojít až ke stádovému chování investorů, které následně může spustit počátek 

finanční krize. 

1.5 Měření finanční integrace 

 

Integraci můžeme měřit pomocí ukazatelů rovnovážných cen, které vychází 

z nabídkově-poptávkového vztahu. Důvodem je to, že tyto ceny by měly ve skutečnosti 

poskytovat všechny důležité informace o trhu.  Odráží jak skutečné, tak disponibilní 

informace, včetně zohlednění možných bariér. Právě z toho, zda jsou tyto ceny symetrické  

či nikoliv, můžeme hodnotit míru finanční integrace. Čím více symetrické jsou, tím větší je 

míra integrace. Obecně existují tři základní způsoby měření integrace: 

 

- měření založená na cenových ukazatelích, 

- měření založená na kvantitativních ukazatelích, 

- měření založená na událostech. 

 

Měření založená na cenových ukazatelích 

 

Tento způsob měření vychází z platnosti zákona jedné ceny
17

, jehož lze dosáhnout 

pouze na plně integrovaném trhu. Jsou-li všechna aktiva charakteristická stejnými znaky,  

pak můžeme uskutečnit jejich srovnání pouze prostřednictvím jejich ceny nebo výnosů z nich. 

Neshodují-li se ve všech znacích, pak ke srovnání musíme přidat ještě také tyto rozdílné 

znaky. V následných měřeních pak můžeme vycházet z několika indikátorů: 

 

a. indikátory sladěnosti – využívají v propočtech analýzy diferenciálů a standardního 

rolovaného korelačního koeficientu; 

                                                 
17

 Zákon jedné ceny – pokud mají aktiva stejná rizika a výnosy, potom by měla být jejich cena stejná bez ohledu 

na to, kde je s nimi obchodováno. 
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b. koncept beta-konvergence – měří rychlost konvergence zejména s použitím 

panelové regrese, standardní a rolované metody nejmenších čtverců, stavově-

prostorového modelu; 

c. koncept sigma-konvergence – je založen na metodě propočtu směrodatných 

odchylek; 

 

Měření založená na kvantitativních ukazatelích 

 

Tato metoda je založena na sledování toků a objemů aktiv. Snaží se kvantifikovat 

efekty frikcí, kterými je omezena nabídka a poptávka po investičních příležitostech. V první 

fázi měření se sledují toky všech přeshraničních aktiv. Hlavními indikátory v této fázi jsou 

významnost zahraničních bank, objem přeshraničních úvěrů poskytovaných nebankovním 

subjektům, nebo objem mezibankovních úvěrů. Ve druhé fázi měření se sleduje chování 

investorů, kteří se rozhodují při alokaci zdrojů do domácích aktiv, i když jsou si vědomi,  

že takto preferované portfolio nebude z hlediska očekávaného výnosu optimální. Investoři tak 

jednají v důsledku nižších transakčních nákladů než u zahraničních aktiv, jednodušší 

dostupností aktiv a jednoduchému získání a zpracování informací v mateřském jazyce. 

Výskyt jevu, kdy investoři nakupují spíše domácí aktiva, se označuje pojmem „home bias“. 

V rámci této fáze se sleduje, v jaké míře tento jev na trhu existuje. 

 

Měření založená na událostech 

 

Dalším způsobem měření jsou měření založená na událostech, přičemž se sledují 

reakce cen na určité zprávy. Důležitým faktorem také je, jak velkou oblast dokáže zpráva 

zasáhnout. Ceny aktiv by měly na plně integrovaném trhu reagovat na globální zprávy, 

nikoliv na zprávy lokální. Pokud existují určité šoky v domácí ekonomice, pak je možné 

diverzifikovat riziko investování v aktivech v jiných zemích, které by tímto lokálním šokem 

neměly být zasaženy. Měření integrace se pak zaměřuje na zjištění velikosti podílu v ceně 

způsobené zásahem společného faktoru a velikosti podílu ve změně ceny způsobené zásahem 

lokálního faktoru. 
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1.6 Teoretická analýza integrace kapitálového trhu 

 

 Hlavním cílem této části kapitoly o teorii utváření integrace finančních trhů  

je na běžném modelu zobrazit možné výhody plynoucí z finanční integrace. Uvažujeme,  

že na kapitálovém trhu existují pouze dva státy. Země 1, a 2. Dalším předpokladem je,  

že ty země mají odlišnou míru výnosu z kapitálu. Posledním předpokladem je, že existuje 

pouze jeden statek, který produkují obě země za použití práce a kapitálu. 

 Analýzu budeme provádět pomocí grafu 1.1 a 1.2. Nejdříve analyzuji zemi 1  

za předpokladu, že budeme ignorovat kapitálovou mobilitu. Jestliže země 1 produkuje určité 

množství kapitálu K1, pak její rovnovážný mezní produkt kapitálu bude r1. Klesající křivka 

MPK1 znázorňuje, jak „mezní produkt kapitálu“ (množství produkce vytvořené dodatečně 

přidanou jednotkou kapitálu) klesá s tím, jak se zvyšuje množství používaného kapitálu.  

Hlavním předpokladem modelu je, že podniky, které si vzájemně konkurují o nabídku 

kapitálu v ekonomice, stlačují cenu kapitálu r až na úroveň bodu, kdy cena kapitálu se rovná 

jeho meznímu produktu. V prostředí dokonalé konkurence tedy platí, že podniky platí  

r1 a všechen kapitál je spotřebován. 

 

Graf 1.1 – Pohyb kapitálu a jeho dopady na blahobyt 

 

Zdroj: BALDWIN, R., 2008. Vlastní úprava 
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Nyní přidáme do grafu 1.1 situaci v zemi 2, celkovou zásobu kapitálu v zemi 2 

označíme K2 a přičteme ji celkové zásobě kapitálu země 1, K1. Součtem K1+K2 dostaneme 

celkové množství kapitálu v obou ekonomikách. Abychom mohli srovnávat, musíme nakreslit 

křivku mezního produktu práce MPK2 ale v tomto případě obráceně, klesající zprava doleva. 

Výnos kapitálu v zemi 2 bude dán r2.  

 Z grafu 1.1 vyplývá, že kapitál v zemi 1 má vyšší míru výnosnosti než v zemi 2.  

Při uvolnění mezinárodního pohybu kapitálu, kdy budeme předpokládat, že je tento pohyb 

zadarmo, se bude kapitál země 2 přecházet do země 1, kde je vyšší kapitálový výnos a bude 

tak činit do té doby, než se výnosy kapitálu v obou zemích vyrovnají. Tato situace nastává 

v bodě V.  

 Nyní si se podíváme na graf 1.2, který znázorňuje rozdělení celkového produktu 

ekonomiky mezi práci a kapitál. První jednotka použitého kapitálu vytvoří produkt, který  

se rovná výšce křivky MPK1 v bodě, kde K=1. Množství produkované druhou přidanou 

jednotkou kapitálu je dáno úrovní, kde K=2, atd. Sečteme-li výšku křivky MPK1 v každém 

bodě, dostaneme plochu pod křivkou. Celková odměna kapitálu země A je právě rovnovážnou 

odměnou r1 násobeno množstvím kapitálu K1.  

 

Graf 1.2 – Rozdělení celkového produktu mezi práci a kapitál 

 

Zdroj: BALDWIN, R., 2008. Vlastní úprava 
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Kdybychom uvažovali, že v ekonomice existují pouze tyto dva výrobní faktory, práce 

a kapitál, potom veškerá zbylá plocha je považována jako podíl práce. Nyní budeme tuto 

zkušenost aplikovat na grafu 1.1.  

 Při uvolnění pohybu kapitálu vidíme, jak vlastníci kapitálu v zemi 1 ztrácí, jelikož 

jejich kapitálový výnos klesl z úrovně r1 na rovnovážnou úroveň r. Velikost úbytku 

znárodňuje obdélník A. Přičemž podíl práce na celkovém produktu země 1 vzrostl,  

což znázorňuje součet oblastí A + B. Můžeme tedy říci, že uvolnění pohybu kapitálu bude mít 

pro občany země 1 pozitivní vliv, pro vlastníky kapitálu negativní vliv. Celkový přínos pro 

ekonomiku země 1 je dán součtem oblastí B+C+D+E.  

Nyní se podíváme, co se stane při uvolnění pohybu kapitálu v zemi 2. Jak je možné 

z grafu 1.1 vidět, země 2 přichází o svůj celkový produkt, který je znázorněn oblastmi D+E. 

Naproti tomu se zvýšili platby kapitálu, což je zachyceno oblastí F, který se rovná r násobeno 

množstvím kapitálu ponechaného v zemi 2. Práce v zemi 2 přichází o zisky znázorněné 

oblasti D+F.  

Vypočítáme-li celkové ztráty a zisky země 2, pak zjistíme, že celkový produkt země 2 

přišel o plochu znázorněnou oblastí D. Kdybychom však měřili blahobyt vlastníků kapitálu 

země 2, který je nyní investovaný do země 1, došli bychom k závěru, že celkové zisky 

kapitálu země 2 jsou vyjádřeny oblastmi C+D+F, přičemž ztráta práce v zemi 2 je dána 

součtem oblastí D+F. Celkové zisky země 2 jsou vyjádřeny kapitálovým odlivem do země 1 

v podobě oblasti C.  

Navzdory tomu, že kapitálové toky v jedné zemi zvyšují a v druhé zemi snižují 

blahobyt, obě země z pohybu kapitálu získávají. Kapitálový tok zlepšil celkovou efektivitu 

ekonomiky obou zemí dohromady a zisky, které z toho plynou, jsou rozděleny mezi obě 

země. Země 1 získává oblast B a země 2 získává oblast C. 

 Toto byl ovšem jenom teoretický model, který je založen na určitých předpokladech, 

dokonale fungujícího trhu. Tento předpoklad však v reálném světě neplatí, neboť kapitálový 

trh není dokonale fungující, a proto výsledek zkoumání integrace kapitálového trhu může být 

zcela odlišný, než jak byl nastíněn v této podkapitole. Snahou Evropské unie je co nejvíce  

se přiblížit stavu dokonalého trhu. 

1.7 Definice plateb a platebních systémů 

 

Abychom lépe porozuměli dané problematice plateb a platebních systémů, je nutné  

si tyto pojmy nejdříve definovat. Obecná charakteristika plateb, platebních systémů, 
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platebních nástrojů a systému zpracování, zúčtování a vypořádání plateb bude obsahem 

následující podkapitoly.   

1.7.1 Definice plateb 

Každý obchod má dvě fáze. První fází je koupě zboží nebo poskytnutí určitých služeb. 

Druhou fází je platba za toto zboží nebo služby. Platba může být provedena buď formou 

hotovosti (mince nebo bankovky) nebo bezhotovostním způsobem převodu finančních 

prostředků prostřednictvím běžného účtu u banky, nebo jiné finanční instituce. Plátce zadává 

příkaz k platbě nebo svolení k platbě a dané finanční prostředky putují k příjemci platby  

na jeho běžný účet u banky nebo jiné finanční instituce. 

 Základním předpokladem bezhotovostních plateb jsou výhody, převažující nad formou 

hotovostních plateb. Pokud by náklady transakce byly vyšší než výhody plynoucí z obchodu, 

služby nebo držby aktiv, pak by k této směně vůbec nemuselo dojít. 

 Každá platba má svůj určitý životní cyklus. Každá platba začíná výběrem platebního 

nástroje a druhem určité platební instrukce. Většina plateb je prováděna elektronicky  

za použití standardních formátů [např. číslo účtu příjemce a identifikační kód banky příjemce 

(BIC – Bank Identifier Code)]. To umožní přímé zpracování platby (STP – straight-through 

processing). Další fází je vnitřní zpracování platby bankou. Banka zajistí legální rámec 

prováděné platby, ověří dostatek dostupných finančních prostředků, v případě převodu učiní 

odpočet finančních prostředků z plátcova účtu, a stanoví platební instrukce pro zúčtování  

a vypořádání. Ve třetí fázi dojde k mezibankovnímu zpracování plateb,  

které obsahuje přesun, schválení, třídění a v některých případech potvrzení příkazu přesunu 

platby ke zpracování, nebo také čisté bilancování a stanovení končené pozice pro zpracování. 

V další fázi dojde k mezibankovnímu vypořádání plateb. Dané finanční aktivum je přesunuto 

z odesílající banky do banky příjemce, a mezibankovní transfer se stane nezrušitelným. 

Převod může být uskutečněn na dvojí nebo vícenásobné bázi. V páté fázi dojde ke zpracování 

platby v bance příjemce a finanční prostředky jsou připsány na účet příjemce. V poslední fázi 

je příjemce informován svou bankou o uskutečněném transferu. 

Platby můžeme dělit z hlediska druhu plátců a příjemců na velkoobchodní platby  

a maloobchodní platby. 

 

 Velkoobchodní platby jsou uskutečňovány mezi finančními institucemi. Většinou  

se jedná o malé množství plateb velkých hodnot, a které je obvykle zapotřebí 

zpracovat během jednoho dne; 



 20 

 Maloobchodní platby jsou prováděné mezi nefinančními institucemi (jako jsou 

například domácnosti, podniky, vládní agentury. Obvykle se jedná o velké množství 

plateb malé hodnoty, a obvykle není nutné je zpracovat během jednoho dne. 

 

Druhým způsobem, jak je možné platby dělit, je dělení podle počtu plátců a příjemců 

v dané transakci. 

 

 Platby jednoho plátce – jednomu příjemci: existuje jen jeden plátce a jeden 

příjemce (zákazník – zákazník, zákazník – podnik, podnik – podnik); 

 Platba jednoho plátce – více příjemcům: typickým příkladem jsou platby podniku 

nebo státu, domácnostem (mzdy, sociální dávky, důchody, aj.) 

 Platba více plátců – jednomu příjemci: příkladem mohou být platby domácností 

podnikům nebo států (př. daně) 

 

V souvislosti s mezinárodním obchodem je možno rozdělit platby také na tzv. čisté platby 

a dokumentární platby.  

 

 Čisté platby – všechny dokumenty a tiskopisy spojené s obchodem jsou 

vyměňovány přímo mezi obchodními partnery;  

 Dokumentární platby – vysvětlíme na příkladu vývozce/dovozce. Vývozce 

požádá svou banku o předání jistých dokumentů naproti platbě od dovozce,  

a dovozce dá pokyn své bance k provedení platby. Oba mají jistotu,  

že transakce proběhne v pořádku
18

. 

1.7.2 Obecná definice platebního systému 

 

 Termín platební systém můžeme chápat jako množinu finančních nástrojů, 

zprostředkovatelů, pravidel, postupů, procesů anebo jako systém mezibankovního přenosu 

finančních prostředků, který umožňuje oběh peněz v zemi nebo určité měnové oblasti. 

Platební systém v sobě zahrnuje tři základní prvky a procesy: 

 

                                                 
18

 ECB. THE PAYMENT SYSTEM : PAYMENTS, SECURITIES AND DERIVATES AND THE ROLE OF THE 

EUROSYSTEM [online]. Frankfurt am Main: ECB, 2010 [cit. 2011-04-24]. Dostupné z WWW: 

<http://www.ecb.int/pub/pdf/other/paymentsystem200909en.pdf?e608235b9f56498cfe495b7d41c3b061>. ISBN 

978-92-899-0633-3. 
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 Platební nástroje – jsou základní postatou oprávněnosti plateb (každý plátce musí dát 

k transakci svolení a každý příjemce instruuje svou banku, jak má s přijatými 

peněžními prostředky naložit; 

 Zpracování (zúčtování) plateb – jedná se o platební instrukce, které si vyměňují 

banky; 

 Vypořádání – banka plátce musí vypořádat (uskutečnit) platbu bance příjemce. 

 

Každý platební systém musí být založen na určitém legislativním rámci, který zahrnuje 

práva, standardy, pravidla a procedury, které jsou vytvářeny legislativními orgány, soudy, 

regulátory, systémovými správci, a nad kterým provádí dohled centrální banka. 

1.7.3 Platební nástroje 

 

Platební nástroj je nástroj nebo soubor procedur, které umožňují převod peněžních 

prostředků od plátce k příjemci. Existuje mnoho různých platebních nástrojů. Obecně 

rozlišujeme platební nástroje hotovostní a bezhotovostní. V posledním desetiletí došlo 

k výraznému přesunu používání platebních nástrojů hotovostních k platebním nástrojům 

bezhotovostních  

 

 Hotovostní platby – jsou prováděné prostřednictvím mincí a bankovek, mezi dvěma 

subjekty tváří v tvář, převážně v malé hodnotě. 

 Bezhotovostní platby – jedná se o platby prováděné prostřednictvím přesunu 

finančních prostředků mezi dvěma bankovními účty. Podstatou tohoto platebního 

nástroje je, že plátce dá své bance pokyn k provedení platby a příjemce dá pokyn své 

bance k přijetí dané platby. Bezhotovostní platby se mohou dále rozlišovat na platby 

fyzické (papírová forma nebo elektronická forma) nebo platby, které účastníci 

předkládají ke zpracování (kreditní / debetní) – kreditní platební nástroje jsou 

předkládány ke zpracování plátcem, zatímco debetní platební nástroje jsou zadávány 

ke zpracování příjemcem platby. Zvláštní formou bezhotovostních plateb jsou  

tzv. elektronické peníze. Jedná se o pohledávku za vydavatelem, která je uchovávána 

na elektronickém peněžním prostředku, která je vydávána proti přijetí peněžních 

prostředků v hodnotě ne nižší, než je hodnota vydávaných elektronických peněz  
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a je přijímána jako platební prostředek jinými osobami, než jejich vydavatelem
19

. 

Nejužívanějšími bezhotovostními platebními nástroji jsou: platební karty, přímé 

platby, přímé úhrady, šeky. 

1.7.4 Zpracování, zúčtování a vypořádání plateb 

 

 Pokud mají plátce a příjemce platby účet u stejné finanční instituce, jedná  

se o tzv. vnitro-bankovní platby. Pokud však plátce a příjemce platby vlastní účty v různých 

bankách, musí dojít k přesunu finančních prostředků z jedné banky do druhé, za pomoci  

již dříve zmíněného životního cyklu platby. Tento druhý způsob nazýváme mezibankovní 

platby. V obecné rovině můžeme říct, že existují dva hlavní typy vypořádání plateb  

mezi dvěma finančními institucemi: 

  

1. korespondenční způsob vypořádání – bilaterální (mezi dvěmi institucemi),  

nebo vypořádání zahrnující třetí stranu, která poskytuje služby; 

2. platební systém (mezibankovní systém pro převod prostředků) – jedná  

se u vícestranné uspořádání založené na obecném souboru procedur a pravidel, 

pomocí kterého finanční instituce prezentují a vyměňují data spojená s převodem 

prostředků s dalšími finančními institucemi. 

 

Platební systémy jsou převládajícím způsobem uspořádání pro zpracování a vypořádání 

mezibankovních plateb a pro účely diplomové práce se jimi budu blíže zabývat. Platební 

systém je formálně založen na legislativním podkladu. Jedná se o systém s mnohostranným 

zapojením, s obecnými pravidly a standardními procedurami pro přenos, zúčtování, 

vypořádání peněžních závazků mezi jeho členy. Mezibankovní platební systémy jsou téměř 

všichni účastníci finanční instituce, a jsou tedy pod dohledem centrálního dozorce bankovního 

systému. 

Existuje několik druhů účastníků platebního systému. Jedná se o přímé účastníky  

a nepřímé účastníky. Přímý účastník může provádět veškeré operace v systému  

bez prostředníka. Nepřímí účastníci nemají zřízený účet i vypořádací instituce, ale jednají 

prostřednictvím přímého účastníka. 

                                                 
19
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Platební systém, jakožto vícestranný způsob vypořádání plateb, vytváří platební instrukce 

a zajišťuje komunikační sítě a průběh služeb. Převod prostřednictvím platebního systému 

započne jeho iniciací zahajující bankou, která vydá platební příkaz. Podání platebního příkazu 

a jeho zpracování je v platebním systému automatizované. Jakmile je platební příkaz podán, 

stane se předmětem schvalovací procedury předtím, než bude přijat ke zpracování platebním 

systémem. Po přijetí do platebního systému bude příkaz podroben určitým procedurám, jako 

je identifikace, třídění, sběr, výměna odpovídajících informací mezi finančními institucemi 

plátce a příjemce, a bude předán k vypořádání závazků u vypořádací instituce
20

. Jedna část 

zúčtovacího procesu, probíhá prostřednictvím zúčtovací banky, tento proces je plně 

automatizován. 

Vypořádání je akt, který ukončí závazek mezi dvěma stranami. Vypořádání nastane 

v okamžiku, když finanční prostředky z banky plátce jsou přesunuty do banky příjemce. 

Platba je považována za konečnou v případě, když se stane neodvolatelnou  

a bezpodmínečnou. Konečný proces nastane v okamžiku, kdy jsou platební instrukce vloženy 

do systému a schváleny. V systémech vypořádání v reálném čase (RTGS), je časová prodleva 

mezi podáním platby a bodem konečného vypořádání velmi krátká. 

1.7.5 Širší definice platebních systémů 

 

V závislosti na velikosti platby můžeme rozdělit platební systémy na platební systémy 

pro částky velkých hodnot a na platební systémy pro částky malých hodnot.  

Platební systém pro částky velkých hodnot, též zvaný velkoobchodní platební systém, 

je systém, který obvykle zpracovává platby velké hodnoty, v co nejkratší době. V souvislosti 

s tím potřebuje takový platební systém poskytovat vysoký standard bezpečnosti a účinnosti. 

Tyto velkoobchodní platební systémy vypořádají své platby prostřednictvím centrální banky.  

Platební systémy pro částky malých hodnot, zvané též maloobchodní platební 

systémy, zpracovávají velké množství plateb malé hodnoty. Jsou to například přímé platby, 

přímé úhrady nebo platby platebními kartami. Tyto maloobchodní platební systémy mohou 

být vypořádány prostřednictvím centrální banky nebo bankou obchodní. 

V závislosti na typu zúčtovací metody můžeme platební systémy velkých hodnot dělit 

čtyřmi způsoby, kdy dochází buď k postupnému zúčtování hrubých plateb, postupnému 
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zúčtování čistých plateb, průběžnému zúčtování hrubých plateb, anebo formou smíšenou. 

Jednotlivé formy je možno vidět v tabulce 1.1. 

V systému postupného zúčtování hrubých plateb, ke konečnému zúčtování dojde  

na konci procesního dne, kdy ovšem nenastane čisté vybalancování příjmové a výdajové 

strany, a tak má banka saldo buď kladné, nebo záporné.  

V systému postupného zúčtování čistých plateb, jsou platby vypořádány čistě v jeden 

nebo i v několika přesně stanovených vypořádacích časech během zpracovaného dne. Tento 

způsob vypořádání je obvyklý pro platební systémy pro platby v malých hodnotách. Platební 

systémy pro platby velkých hodnot jsou vypořádány touto formou pouze v jeden vypořádací 

čas na konci dne. 

Systém průběžného zpracování hrubých plateb vypořádá jednotlivé platby průběžnou 

(okamžitou) formou během celého dne, a je běžný pro platební systémy k provádění plateb 

velkých hodnot.  

Smíšený systém umožňuje kombinaci prvků jak hrubého, ale také čistého vypořádání. 

 

Tabulka 1.1 – Druhy platebních systémů velkých hodnot  

Metoda zúčtování Gross – Hrubé Net - Čisté 

   

Designated time (deferred) / 
Postupné zúčtování 

Postupné zpracování hrubého 
zúčtování 

Postupné zpracování čistého 
zúčtování 

Continous (Real-Time) / 
Průběžné zúčtování 

Průběžné zpracování hrubého 
zúčtování není možné 

Zdroj: IFCI Risk Institute, 1995. Vlastní úprava 

 

Je pravidlem, že vypořádací institucí pro platební systémy plateb velkých hodnot  

je centrální banka. Pro vypořádání čistých plateb malých hodnot bývá vypořádací institucí 

taktéž centrální banka nebo v některých případech banka obchodní. 

V systému průběžného zpracování hrubých plateb je každá platba vypřádána 

jednotlivě v okamžiku, kdy je podán a schválen příkaz ke zpracování. Tento platební systém 

se využívá především pro platby na peněžním trhu, obchodu s cizími měnami, nebo obchodu 

s cennými papíry. 

Systém vypořádání přeshraničních transakcí, který je založen na jednotném typu  

a měně může být zajišťován společnou technologickou soustavou. Takovým typem 
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rozsáhlého přeshraničního platebního systému, založeného na jednotné platformě, 

zajišťujícího průběžné vypořádání plateb centrální bankou v eurech je i systém TAGET2
21

. 

1.8 Shrnutí 

 

Nyní už víme, že základem ekonomiky je dobře fungující trh. Také jsme se dozvěděli, 

že kromě trhu s výrobky, službami, nebo výrobními faktory, existuje také zvláštní skupina 

trhů, které nazýváme trhy finanční, a které jsou podstatou této diplomové práce.  

 Dále jsme se dozvěděli, že finanční trh se nachází v určitém systému zvaném finanční 

systém, který má své charakteristické prvky, kterými jsou finanční trhy, finanční dokumenty, 

finanční instituce, a který plní určité funkce, jako například depozitní, likvidity, zabezpečení 

bohatství, kreditní, platební, ochrany proti riziku nebo funkci politickou.  Právě v tomto 

systému je obchodováno s finančními dokumenty prostřednictvím finančních 

zprostředkovatelů (např. institucí). Už také víme, jaké existují druhy finančních dokumentů,  

a dozvěděli jsme se, že nejdůležitějšími z nich jsou peníze. 

 V další podkapitole, nazvané finanční trhy, jsem se věnoval rozlišení trhu peněžního  

a trhu kapitálového. Pro stručné zopakování, na peněžním trhu se obchoduje s finančními 

dokumenty s délkou splatnosti do jednoho roku, na trhu kapitálovém se obchoduje 

s finančními dokumenty s dobou splatnosti delší než jeden rok. 

 Pro účel přechodu ke druhé kapitole bylo nutno obecně definovat pojem integrace, 

jakožto termín pro splynutí, spojování nebo pro proces vytváření vyššího celku, avšak 

v kontextu finančních trhů rozumíme finanční integrací místo, kde se bez omezení střetává 

nabídka s poptávkou po finančních dokumentech. 

V další části první kapitoly byla důkladně probrána definice a podstata plateb  

a platebních systémů. Dozvěděli jsme se, že platby může dělit na hotovostní a bezhotovostní. 

Také už víme, že každá platba prochází určitým cyklem. Pro účely pochopení kapitoly  

o platebních systémech bylo nutné platby rozlišit na tzv. platby velkých hodnot a platby 

malých hodnot. V další fázi bylo nutné charakterizovat platební systém, jeho nástroje, 

struktury pro zúčtování a vypořádání. K pochopení problematiky platebních systémů bylo 

nutno nastudovat jejich druhy. Nyní už víme, že existují systémy zpracování plateb v reálném 

čase, a systémy postupného zpracování plateb. Podrobněji je tato tématika rozebrána 

                                                 
21

 ECB. THE PAYMENT SYSTEM : PAYMENTS, SECURITIES AND DERIVATES AND THE ROLE OF THE 

EUROSYSTEM [online]. Frankfurt am Main : ECB, 2010 [cit. 2011-04-24]. Dostupné z WWW: 

<http://www.ecb.int/pub/pdf/other/paymentsystem200909en.pdf?e608235b9f56498cfe495b7d41c3b061>. ISBN 

978-92-899-0633-3. 
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v kapitole o platebních systémech Evropské unie, v rámci které představím platební systémy 

TARGET/ TARGET2 a platební systém EURO1. 

 V další kapitole, nazvané Vývoj integrace finančních trhů v EU, se budu zabývat 

procesem utváření integrace finančních trhů od počátku vzniku Evropského hospodářského 

společenství v roce 1957 až po současnost. 
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2. Vývoj integrace finančních trhů v EU 
 

Evropská unie (dříve ES) je v podstatě prvním seskupením, která už od svého založení 

zaujímá významné postavení ve světové ekonomice. Toto uskupení, které započalo v roce 

1958 jako celní unie postavená na prosazování čtyř základních svobod (volný pohyb zboží, 

volný pohyb osob, volný pohyb služeb, volný pohyb kapitálu) patří v současnosti mezi tři 

nejvyspělejší světová obchodní centra.  

V průběhu procesu utváření současné podoby EU si prošla různými stádii integrace,  

od celní unie, přes jednotný vnitřní trh až nynějšímu stavu hospodářské a měnové unie. Bylo 

to právě vytvoření měnové unie, a zavedení jednotné měny euro, které významně napomohlo 

ke zvýšené integraci finančních trhů a vytvoření Evropské centrální banky jakožto vrchní 

kontrolní orgán. 

Současné světové trhy jsou ve velké míře ovlivňovány procesem globalizace, 

propojování světových finančních trhů přináší stále širší možnosti investování. Pokud  

se Evropská unie chce stát leaderem v oblasti pohybu kapitálu a finančních služeb, bude 

muset zvládnout rozrůstající se finanční trhy, v každé oblasti stanovit jednotný rámec 

právních předpisů, učinit kroky vedoucí k vyššímu dozoru a regulaci finančních služeb  

a neustále monitorovat proměnlivé prostředí finančních služeb a rychle a efektivně reagovat 

na případné změny. 

 Cílem druhé kapitoly je osvětlit průběh integrace finančních trhů, kterou je nutno 

nejdříve rozdělit na dvě oblasti, oblast volného pohybu kapitálu, jejíž integrace probíhala  

od 50. let 20. století až do roku 1993, kdy vstoupila platnost Maastrichtská dohoda a oblast 

volného pohybu finančních služeb, jejíž integrace je sledována a spravována i v současnosti.  

2.1 Volný pohyb kapitálu 

Již v roce 1958, kdy vstoupila v platnost smlouva o Evropském hospodářském 

společenství, byly čl. 67 – 73
22

 věnovány oblasti volného pohybu kapitálu. V čl. 67 smlouvy  

o EHS se hovoří o postupném odstranění v míře nutné pro náležité fungování společného trhu 

všech omezení pohybu kapitálu. Ve smlouvě je dále uvedeno, že pokud stát uplatňuje nějaké 

své vnitrostátní předpisy pro kapitálový trh a systém úvěrů, činí tak bez jakékoliv 

diskriminace. V čl. 71 smlouvy o EHS je uvedeno, že se státy vynasnaží nezavádět nová 
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73. Dostupný také z WWW: <http://eur-lex.europa.eu/cs/treaties/index.htm>. 
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opatření a nezpřísňovat stávající opatření v oblasti pohybu kapitálu a s ním spojených 

běžných plateb. V případě, že by pohyb kapitálu vyvolal v určité zemi Společenství poruchy 

ve fungování kapitálového trhu, bude moci, po obdržení svolení od Evropské komise  

a Měnového výboru, učinit ochranná opatření. 

 Avšak v roce 1970, v termínu dokončení společného trhu, bylo nutno konstatovat,  

že naplňování svobody volného pohybu kapitálu, nejde až tak hladce, jak bylo plánováno. 

Z důvodu převládající vyšší inflace a nestabilitě v členských zemích v 70. letech 20. století, 

byly země nuceny uplatňovat ochranářská opatření v oblasti volného pohybu kapitálu,  

a proto nedošlo k téměř žádnému posunu vpřed. 

 Velký obrat přišel až v roce 1985, kdy byla dokončena Bílá kniha o dokončení 

vnitřního trhu a v roce 1987, kdy byl podepsán Jednotný evropský akt. Průlomová byla 

dohoda o schvalování legislativy v oblasti vnitřního trhu kvalifikovanou většinou v Radě EU. 

Tento konsenzus pomohl k přijetí směrnice č. 88/361/EHS, která liberalizovala všechny 

formy pohybu kapitálu. Termín implementace směrnice byl stanoven do 1. července 1990. 

Některé státy požádaly o prodloužení tohoto termínu, a tak došlo k úplnému osvobození 

pohybu kapitálu až 16. května 1994, kdy jako poslední z tehdejších členských zemí ES, 

směrnici implementovalo Řecko
23

. 

Konečné zakotvení svobody volného pohybu kapitálu nastalo podpisem Maastrichtské 

smlouvy v roce 1992. V článku 56 Smlouvy o založení EU
24

 (Maastrichtská smlouva)  

se stanoví, že jsou zakázána jakákoliv omezení pohybu kapitálu a plateb mezi členskými 

zeměmi navzájem a mezi členskými zeměmi a třetími zeměmi. Článek 57 nezakazuje 

omezení pohybu kapitálu členského státu vůči třetím zemím, existovala-li tato omezení  

do 31.12.1993. Článek 58 nezakazuje stanovovat výši daní z pohybu kapitálu ani určité 

administrativní nebo statistické požadavky v procesu výběru daní, avšak také stanoví, že tyto 

procedury nesmí působit diskriminačně, tak je uvedeno v článku 56. Článek 59 stanoví,  

že v případě kdy pohyb kapitálu ze třetích zemí působí problémy nebo ohrožuje správně 

fungování hospodářské a měnové unie, může vůči těmto třetím zemím Rada na žádost 

Komise a po konzultaci s ECB učinit ochranná opatření až na 6 měsíců,  

je-li to nezbytně nutné. 
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 LACINA, Lubor, et al. Měnová integrace : Náklady a přínosy členství v měnové unii. Vyd. 1. Prah : C. H. 

Beck, 2007. 538 s. ISBN 978-80-7179-560-5. 
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2.2 Volný pohyb finančních služeb 

 

 Možnost volného pohybu kapitálu a plateb byla správným krokem vpřed k integraci 

finančních trhů, avšak ne zcela konečným. Ještě stále byla potřeba v odstranění bariér, které 

bránily k plné integraci volného pohybu finančních služeb. V průběhu 90. let byla odhalena 

skupina několika bariér, kterými byly například nejednotnost regulace a dohledu  

nad finančním systémem, různé daňové bariéry, nebo špatné základy infrastruktury finančních 

trhů, které znemožňovaly investovat kapitál za těch nejpříznivějších podmínek. 

 V roce 1998 byla integrace finančních trhů klíčovou otázkou. Na zasedání Evropské 

rady v Cardiffu bylo konstatováno, že i přes nastalý pokrok v oblasti volného pohybu 

kapitálu, nejsou finanční trhy Evropské unie plně integrovány. Důvodem pro zvýšení snahy  

o prohloubení finanční integrace byl fakt, že by to posílilo i hospodářský růst celé Evropské 

unie. 

 O rok později, v roce 1999 v Kolíně nad Rýnem, přišli evropští politici s plánem  

na prohloubení integrace finančních služeb. Výsledným počinem byl dokument nazvaný  

Akční plán pro finanční služby (FSAP – Financial Services Action Plan). 

2.2.1 Akční plán finančních služeb 

 

Akční plán finančních služeb byl vytvořen za účelem otevření jednotného trhu  

pro finanční služby v EU. Obsahoval 42 opatření zaměřené na harmonizaci pravidel v oblasti 

cenných papírů, bankovnictví, pojišťovnictví, hypoték, penzí a v dalších formách finančních 

transakcí ve všech členských státech. 

Akční plán finančních služeb obsahoval plán na rekonstrukci jednotlivých prioritních 

oblastí, které by měly být dokončeny do roku 2004, prostřednictvím kterých by měly být 

naplněny 4 vytyčené strategické cíle. 

 

1. Jednotný velkoobchodní finanční trh EU 

 

Cílem tohoto bodu plánu je povzbuzení integrace trhu s finančními službami především 

v oblasti soukromého sektoru a to formou hlubší spolupráce mezi burzami a finančními centry 

nebo stabilizací platebních systémů a systémů zúčtování. Byly stanoveny jednotlivé druhy 

úkonů, aby bylo tohoto cíle dosaženo: 
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 Vytvoření jednotného legislativní struktury pro trhy cenných papírů  

a derivátové trhy, sjednocení hlavních požadavků na finanční 

zprostředkovatele, veřejné trhy a specifikování zákazníků; V tomto bodě  

se bylo nutno zaměřit na Směrnici 2004/39/ES o trzích a finančních 

instrumentech. 

 Odstranit omezení, která brání získávání kapitálu v kterékoliv zemi EU, 

především zrušení národních legislativních opatření, která ztěžují emise 

cenných papírů v jiných členských zemích a zbytečně je tak prodražují. Zde 

bylo nutno připravitt Směrnici 2003/71/ES o prospektu cenného papíru. Byl 

využit princip jednotného evropského pasu – jedná se o pravidlo vzájemného 

uznávání, kdy je poskytovatel finančních služeb zatížen pouze jedním 

licenčním řízením v celé EU. 

 Nutnost harmonizovat a unifikovat finanční výkazy podniků registrovaných  

a obchodujících na veřejných trzích a stanovit pravidelnou informační 

povinnost pro všechny jednotně a upravit používání jazyků tak, aby nebyly 

některé subjekty znevýhodněny. Z toho důvodu vznikla Směrnice 2004/109/ES 

o požadavcích na transparentnost emitentů. 

 Vytvoření jasného legislativního rámce pro penzijní připojištění a penzijní 

fondy, jelikož v EU nebyla stanovena jasná forma dohledu nad finančními 

institucemi, které po tyto produkty poskytují. Tím byl dán vznik Směrnice 

2003/41/ES o obezřetnostním dohledu nad penzijními fondy. 

 Zajištění dostatečného právního zabezpečení při přeshraničních obchodech 

s cennými papíry, především z důvodu špatné zúčtovací a vypořádací soustavy. 

V rámci tohoto bodu byla užita Směrnice 1998/26/ES. 

 Vytvoření bezpečného a transparentního prostředí pro přeshraniční 

restrukturalizaci podnikového sektoru, především pro ochranu minoritních 

akcionářů při přeshraničních fúzích
25

. 

 

2. Otevřený a zajištěný maloobchodní finanční trh EU 

 

Na rozdíl od velkoobchodních finančních trhů se v tomto druhém bodě zaměřuje  

na poskytování přeshraničních maloobchodních finančních služeb. Integrace tohoto druhu 
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trhu by měla přispět k vyšší efektivnosti při vytváření běžných účtů, žádání o úvěr nebo 

hypoteční půjčky, a měla by ulehčit život hlavně běžných občanům a podnikům. Cílem 

Akčního plánu v tomto bodě je zaručit spotřebitelům využívajícím přeshraniční finanční 

služby právní jistotu a dostatečnou informovanost. Hlavním zájmem se stalo vytvoření 

efektivního systému soudního a mimosoudního řešení sporů při poskytování přeshraničních 

finančních služeb. 

Důležitým nástrojem k posílení tohoto sektoru finančních služeb se měl stát internet, 

prostřednictvím kterého se mohou uskutečňovat elektronické obchody. Avšak vzhledem 

k existenci různorodých pravidel pro jeho užití bylo nutno tuto oblast více harmonizovat.  

To se podařilo díky Směrnici 2000/31/ES o elektronickém obchodě a Směrnici 2002/65/ES  

o prodeji finančních aktiv na dálku
26

. 

 

3. Stanovení pravidel a dohled nad finančním sektorem 

 

Bylo nutno provést některá opatření v oblasti dohledu a regulace nad finančním 

systémem. Nejdříve se zaměřila na eliminaci mezer ve finančním rámci, které byly způsobeny 

neustálým vývinem finančního sektoru, který podléhal stále větší globalizaci a vznikem 

nových forem finančního obchodování. Bylo nutno nastavit vhodné normy pro bankovní 

sektor, aby mohl čelit vzrůstajícím konkurenčním tlakům.  

V prostředí silné globalizace a neustále se měnících finančních trhů byla dána potřeba pro 

vnik nových kontrolních a regulatorních struktur v EU, aby vzrostla důvěra a stabilita 

systému. Dobře rozvinuté kontrolní a regulatorní orgány dávají dobrý základ pro rozšiřování 

Evropské unie. V neposlední řadě bylo stanoveno za cíl umožnit Evropské unii, aby zaujímala 

klíčové postavení při určování pravidel a norem pro regulaci a kontrolu včetně finančních 

konglomerátů
27

. Proto byla vytvořena komise, která dohlíží a spolupracuje při zavádění 

finančních směrnic, tzv. CESR (Committee of European Securities Regulators) 
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4. Odstranění daňových omezení 

 

Za cíl bylo kladeno odstranit daňové disparity při zacházení s výnosy ze soukromých 

úspor, což pomůže celému finančnímu sektoru. Tento cíl měl být dosažen pomocí Směrnice 

2003/48/ES o zdanění výnosů z úspor ve formě úrokových plateb. Na základě této směrnice 

jsou pak výnosy z úspor zdaňovány v té zemi, kde má vlastník sídlo. 

V roce 2000, na summitu v Lisabonu, se čelní představitelé Evropské unie dohodli  

na strategii, jak z EU učinit do roku 2010 nejkonkurenceschopnější, na znalostech založenou 

ekonomiku. V této úloze hrál Akční plán pro finanční služby svou roli, a byl začleněn  

do Lisabonské strategie. 

Z počátku však jeho naplňováním. Bylo zapotřebí přijmout velké množství směrnic,  

což se uskutečňovalo velmi pomalu. V roce 2000, byla za účelem identifikace příčin 

pomalého procesu naplňování Akčního plánu sestavena zvláštní skupina pod vedením 

Alexandra Lamfallusyho, tzv. Lamfalussyho skupina. 

Výsledkem Lamfalussyho skupiny v oblasti implementace Akčního plánu finančích 

služeb byl v roce 2002 přijat návrh rozdělit práce na 4 základní úrovně. První úrovní byly  

tzv. tradiční směrnice, které se zabývali harmonizační a regulací finančních sektorů pouze  

na základní úrovni. Druhou úrovní byly tzv. obecné směrnice. Ty byly kompetenci Evropské 

komise a byly zaměřeny na detailnější provádění legislativy. Důležitou poradní činnost začal 

plnit Výbor evropských regulátorů cenných papírů, který sbírá náměty od jednotlivých 

subjektů finančního trhu. Na třetí úrovni to byl právě Výbor evropských regulátorů cenných 

papírů, který dohlíží na to, aby byly vydané směrnice implementovány do národní legislativy 

každé členské země Evropské unie a zajistit, aby každá členská země měla vlastní kontrolní 

orgán finančního trhu. V České republice je jím například Česká národní banka. Na čtvrté 

úrovni je postavena Komise, která v případě nedodržování platné legislativy, je oprávněna 

zahájit sankční řízení. 

Koncem roku 2004 bylo v rámci Akčního plánu finančních služeb přijato celkem 42 

směrnic, nicméně se jednalo pouze o směrnice z první úrovně, které přinášely pouze obecný 

rámec a nevytvářely velký tlak na integraci finančních trhů. 

V roce 2005 přišla Evropská komise s novým pětiletým plánem pro pokračování 

harmonizace a hlubší integrace v oblasti finančních služeb. Tato iniciativa se nazývá Zelená 

kniha o politice finančních služeb (2005 – 2010). 
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2.2.2 Zelená kniha o politice finančních služeb 2005 – 2010 

 

 Obsahem tohoto dokumentu jsou předběžné návrhy evropské Komise v oblasti 

politiky finančních služeb na období 2005 – 2010. Kniha je podložena prací čtyř expertních 

skupin, které v průběhu dvou let poskytovaly své rady, do procesu přípravy Zelené knihy byla 

zapojena i veřejnost, která poskytovala své připomínky, své připomínky.  

Při vytváření politiky v oblasti finančních služeb na období 2005 – 2010 se Evropská 

Komise zaměřila na několik prioritních směrů. Stejně jako v minulém období, bylo nyní jejím 

cílem posílit integrace finančních trhů a vytvořit z nich otevřené a vysoce konkurenční trhy  

a odstranit zbylá omezení. Neustále platila snaha podporovat rozvoj finančních služeb  

a prostředí, ve kterém probíhají. Důležitou roli také oblast dohledu a regulace finančního 

sektoru a důležitou se stala otázka ochrany spotřebitele.  

Zelená kniha určila několik cílů. Bylo zapotřebí neustále sledovat prostředí  

a případným změnám přizpůsobovat i legislativní rámec finanční politiky, a důsledně  

jej prosazovat a dohlížet na jeho implementaci do národních legislativních struktur.  

To se odrazilo i v potřebě průběžného sledování a vyhodnocování, případně vymáhání jejich 

dodržování ze strany kontrolních orgánů. Dalším cílem bylo zvýšit vliv evropských 

finančních trhů v celosvětovém měřítku. 

Snahou dokumentu bylo zajistit, aby finanční trhy EU fungovaly dynamicky a pohyb 

kapitálů a finančních služeb byl efektivní. Průběh finanční integrace se nyní zaměřil na oblasti 

finančních služeb pro soukromé osoby a podniky. Kniha konstatuje, že trh rizikového kapitálu 

je strategicky významným prvkem pro podporu nových a inovativních firem, podnikavost, 

zvyšování produktivity a udržitelného tempa hospodářského růstu v Evropě. EU vidí velký 

potenciál v této oblasti, ale efektivnost evropského trhu s rizikovým kapitálem je stále nižší 

než trhu v USA. 

EU vidí i do budoucna důležitou spolupráci Evropské komise, Evropského 

parlamentu, Evropské rady, dozorčích orgánů (CESR), Evropské centrální banky,  

a všech účastníků trhu. 

Kniha si dává za cíl prohloubení mezinárodního dialogu v oblasti finančních trhů  

a posílení finančních vztahů s USA, Japonskem, Čínou nebo Indií. 

Důležitou roli bude hrát schopnost evropských institucí, dozorčích orgánů a účastníků 

trhu uplatňovat stávající předpisy. Zelená kniha zmiňuje nutnost posílit donucovací 

mechanismy a zajistit jejich propojení mezi členskými zeměmi. K hlavním prioritám v oblasti 

dozoru a regulace patří: 
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 Otevřená a transparentní vytváření finanční politiky s pomocí konzultací od všech 

účastníků trhu, 

 Jednoduchost a konsolidace všech předpisů o finančních službách, 

 Harmonizace norem a pravidel v oblasti dozoru,  

 Kontrola a hodnocení implementovaných směrnic a nařízení, případné zrušení 

neefektivních směrnic a nařízení, 

 Zajištění řádné implementace a možnost vynucování na základě exitující legislativy. 

 

V poslední části je Zelená kniha zaměřena schvalování pravidel o finančních službách.  

Je nutné dokončit schvalovací proces rozpracovaných směrnic avšak Komise má povinnost 

konat pouze v případě, pokud by navrhované změny přinesly zjevné hospodářské výnosy. 

Pokud je situace trhu taková, kdy současná opatření postačují, nemusí Komise dále konat. 

V případě, kdy dojde ke změně v situaci na trhu, může Komise svůj postoj zvážit  

a opět se k dané problematice vrátit. Komise se také zabývá otázkou přeshraničních transakcí 

a identifikovala možné náklady a bariéry, a také požádala účastníky trhu o hodnocení 

závažnosti těchto bariér. Komise se také zaměřila na nové cílené iniciativy, které by mohly 

přinést výhody evropskému hospodářství. Jsou jimi řízení aktiv a finanční služby  

pro soukromé osoby, kde by soukromé osoby uvítali hlubší integraci především v oblasti 

hypotečních úvěrů, transparentního a dobře informovaného finančního zprostředkování, 

zjednodušení a uzákonění požadavků na informace nebo oblast zahraničních bankovních 

účtů
28

. V prosinci 2005 vydala Evropská komise Bílou knihu o politice finančních služeb 

2005 – 2010, která byla vytvořena na základě Zelené knihy a připomínek účastníků trhu. 

2.2.3 Bílá kniha – Politika finančních služeb 2005 – 2010  

 

 Bílá kniha – Politika finančních služeb (dále jen Bílá kniha) vychází z návrhů  

a připomínek Zelené knihy. Představuje priority politiky finančních služeb Evropské komise 

na období 2005 – 2010. Bílá kniha stanovuje následující cíle v oblasti politiky finančních 

služeb. 

 

 Dynamická konsolidace směřující k integrovanému, otevřenému, inklusivnímu, 

konkurenceschopnému a hospodářsky efektivnímu finančnímu trhu EU; 

                                                 
28

 EU. ZELENÁ KNIHA : Zelená kniha o politice finančních služeb 2005 - 2010. Committee Comunication 

[online]. 03.05.2005, COM (2005) 177, [cit. 2011-04-21]. Dostupný z WWW: 

<http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/actionplan/index/green_cs.pdf>. 
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 Odstranění přetrvávajících hospodářsky významných překážek za účelem poskytování 

finančních služeb a volného oběhu kapitálu v EU za co nejnižší náklady – s účinným 

stupněm obezřetnostního dohledu a úpravy obchodního chování vedoucí k vysoké 

úrovni finanční stability, výhodám pro spotřebitele a k jejich ochraně; 

 Provádění prosazování a průběžné vyhodnocování stávajících právních předpisů  

a důsledné uplatňování dokonalejší právní úpravy v budoucích iniciativách; 

 Prohloubení spolupráce v oblasti dohledu a konvergence v EU, zlepšování vztahů 

s ostatními světovými účastníky na finančních trzích a celosvětové posílení evropského 

vlivu v této oblasti
29

. 

 

Dynamická konsolidace finančních služeb 

  

 Oblast finančních trhů byla správně identifikována jako oblast s vysokým potenciálem 

pro zvýšení konkurenceschopnosti EU, a jako oblast, která může významným způsobem 

přispět k hospodářskému růstu. 

 Integrace finančních trhů zaznamenala významný postup vpřed, nikoliv však konečný. 

I nadále je nutné zlepšovat prostředí finančních služeb a využívat potenciál, který přináší 

v oblasti hospodářského růstu a zaměstnanosti. Nutné je zaměřit se na oblast dlouhodobého 

spoření a důchodového zabezpečení. Je také potřeba pokračovat v úpravě trhu 

s maloobchodními službami a trhu s rizikovým kapitálem. 

 Je nezbytné pokračovat v konsolidačním procesu, dokončit rozpracované reformy, 

zaměřit se na oblast dohledu a konvergence, a odstranit zbývající bariéry v oblasti finančních 

služeb. 

 

Zvýšená regulace 

 

 Druhý cíl politiky finančních služeb uvedený v Bílé knize je zaměřen na lepší 

legislativu. Komise se bude snažit rozvíjet otevřenou, transparentní, na podkladech založenou 

politiku spojenou s dvojím závazkem, otevřenou konzultací a posouzení dopadu tak,  

aby zajistila vznik norem, které zvýší užitnou hodnotu služeb ve finančním sektoru  

                                                 
29

 EU. Bílá kniha : Politika finančních služeb 2005 - 2010. Committee Comunication [online]. 05.12.2005, [cit. 

2011-04-22]. Dostupný z WWW: 

<http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/white_paper/white_paper_cs.pdf>. 
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i pro spotřebitele. Konzultace s poradními orgány, finančními institucemi i širokou veřejností 

budou i nadále hrát klíčovou roli.  

Při posuzování dopadu se budou kvantifikovat jak výhody, tak i nevýhody daného 

opatření z mnoha hledisek, ať už z hlediska hospodářského, sociálního, nebo ekologického, 

s ohledem na finanční stabilitu anebo ochranu spotřebitele.  

Dalším bodem, na který se v oblasti lepší právní úpravy Evropská komise zaměřila, 

bylo zajištění efektivnějšího provádění a prosazování legislativy, spojené především 

s pobízením členských států k rychlejšímu zavádění legislativy EU do národních právních 

struktur, případně využít donucovacích případně až sankčních mechanismů. V souvislosti 

s tím EK průběžně monitorovala proces zavádění legislativních opatření ve všech členských 

státech a aby pomohla členských zemím v tomto procesu, pořádala různé semináře  

a konzultace.  

Důležitým bodem také bylo sledování již zavedených opatření a stanovit, zda plní svůj 

úkol a do jaké míry úspěšně. V dalším bodě se EK zaměřila na kontrolu, zda legislativa EU 

koresponduje s legislativou v členských zemích.  

V neposlední řadě se EK zaměřila i na vyšší vzdělanost a informovanost občanů 

v oblasti finančního sektoru. V tomto směru se EK zavázala vydávat informační zpravodaj, 

konat pravidelné schůzky s odborovou organizací UNI-EUROPA, která sdružuje zaměstnance 

v oblasti finančních služeb. Klíčovou roli hraje také síť finančních služeb FIN-NET, která 

uživatelům umožňuje snadný přístup k mimosoudnímu řešení sporů v oblasti finančních 

služeb. 

 Podstatnou roli hraje také provázanost finanční politiky s ostatními politikami EU, 

kterými jsou především oblast hospodářské soutěže nebo ochrany spotřebitele. Významnou 

překážkou je i nejistota a diskriminace v oblasti daňových zákonů, kde EK bude navrhovat 

změny. 

 

Funkční struktury regulace dohledu a regulace EU 

 

 Bílá kniha konstatuje, že se integrace finančních trhů zrychluje. Ačkoliv stále existují 

pouze lokální obchody s finančními službami, mnoho firem již využívá celoevropskou síť 

finančních služeb a struktur. Zakládáním fúzí, managementem rizika, obchodováním 

prostřednictvím internetu se snaží nacházet úspory. Cílem EU je přizpůsobovat struktury 

dozoru a regulace a snižovat náklady všude, kde je to možné. Základem těchto snah  

je 4. úroveň Lamfalussyho procesu. EK si v této oblasti stanovila několik cílů: 
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 Diskutovat o reformě ve výborech; 

 Zvýšit odpovědnost a transparentnost celého procesu; 

 Rozvoj mezi-sektorové regulatorní spolupráce; 

 Zohlednění nové a lepší právní úpravy na všech čtyřech úrovních Lamfalussyho 

procesu, která přinese lepší prosazování předpisů; 

 Spolupracovat s hlavními partnery v oblasti sbližování standardů tam,  

kde je to vhodné. 

 

V oblasti dohledu a regulace si EK stanovila několik hlavních úkolů za účelem splnění 

výše stanovených cílů: 

- potřeba stanovit a optimalizovat národní a nadnárodní odpovědnost  

a vypořádat se s efektem přelévání; 

- potřeba zlepšit přenášení úkolů a odpovědnosti a zajistit, aby orgány dohledu 

měli nezbytné informace a vzájemnou důvěru; 

- potřeba zlepšit účinnost dohledu vyvarováním se dvojímu hlášení  

a informačním požadavkům; 

- potřeba více konzistentní a včasné spolupráce a vytvoření systému dohledu 

v celé EU. 

 

Legislativní činnost 

 

V období 2005 – 2010 se EK zaměřila především na několik oblasti legislativní úpravy. 

První oblastí je tzv. maloobchodního bankovnictví, kde se zaměří na oblast hypotečních 

úvěrů, spotřebitelských úvěrů a ochranu spotřebitele, nebo také na schválení směrnice  

o platebních službách, která napomůže k vytvoření jednotného evropského prostoru plateb 

v eurech (tzv. SEPA – Single Euro Payment Area) do konce roku 2010.  

Pro potřeby investicí do podniků, fůzí, nebo převzetí institucí ve finančním sektoru bylo 

nutno jednoznačně a transparentně definovat oblast kvalifikovaných podílů. 

Evropská komise se také zaměřila na oblast infrastruktury přeshraničního zúčtování  

a vypořádání.  

V další fázi dokumentu si Evropská komise vytyčila dvě oblasti budoucího zájmu, kterými 

jsou investiční fondy a maloobchodní finanční služby, jako zakládání bankovních účtů  
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a odstranění veškerých překážek s nimi spojených, rozšiřování možností výběrů a zvyšování 

konkurence mezi jednotlivými poskytovateli těchto finančních služeb. Veškerá navrhovaná 

opatření a směrnice je možno shlédnout v příloze I
30

. 

2.2.4 Prohlášení Komise – Regulace finančních služeb pro hospodářský 
růst (červen 2010) 

 

 V červnu roku 2010 vydala Evropská komise zprávu nazvanou Regulace finančních 

služeb pro hospodářský růst. Tato zpráva obsahuje balíček legislativních opatření pro oblast 

finančních služeb, které budou předloženy Evropskou komisí v průběhu let 2010 – 2011,  

a která by měla být přijata Evropskou radou a Evropským parlamentem ještě před rokem 

2012, aby vstoupily v platnost nejpozději do konce roku 2013.  

Zvýšením tržní transparentnosti, posílením struktury finančních institucí a zlepšením 

regulace a dozoru a lepší ochranou spotřebitele chce Evropská komise předejít možným 

budoucím krizím, jako například finanční krizi, která zasáhla EU a celý svět v roce 2008. 

Od počátku krize v roce 2008 přijala Evropská komise a EU nezbytná opatření k zajištění 

stability finančního systému včetně objemných peněžních injekcí, kterými podpořila bankovní 

sektor společně s opatřeními, která zajišťovala bankám pevnou kapitálovou pozici. 

Bezpečný, více transparentní a více odpovědný finanční systém je nutnou podmínkou  

pro udržitelný hospodářský růst a významným doplňkem pro další konsolidaci veřejných 

financí a provádění strukturálních reforem, které zajistí pružnou ekonomiku v budoucnosti.  

Evropská unie se musí snažit dokončit reformní kroky do roku 2011 nejen z důvodu 

zajištění finanční stability a ochrany investorů, ale také k ochraně a rozvoji trhu,  

který je vystaven tlakům pro zavádění ochranných opatření na národní úrovni.  

Druhým klíčovým bodem zprávy je nutnost dokončit legislativní proces v přijetí 

Evropskou komisí navrhovaných opatření. Další průběh však závisí na souladu mezi 

Evropskou radou a Evropským parlamentem. Evropská komise ve zprávě požaduje závazek 

Evropské rady a Evropského parlamentu mít za hlavní oblast zájmu odsouhlasení priorit, 

načasování a zajištění těchto reformních opatření. 

Dále se Evropská komise zaměří na budoucí návrhy
31

 založené na čtyřech hlavních 

principech: zvýšená transparentnost, efektivní dohled a vynucovaní mechanismy, zvýšená 

                                                 
30

 Příloha I – Konkrétní oblasti a aktivity obsažení v Bílé knize finančních služeb. (anglické znění) 
31

 Příloha II – Návrh iniciativ Evropské komise ke přijetí a požadavek na přijetí od Rady EU a Evropského 

parlamentu. (anglické znění) 
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odolnost a finanční stabilita, a posledním principem je zesílená odpovědnost a ochrana 

spotřebitele. Všechny budoucí reformní kroky musí být založeny na těchto principech
32

. 

2.3 Platební systémy pro zpracování plateb velkých hodnot v EU 

 

Platební zúčtovací a vypořádací systémy v 80. a 90. letech byly v mnoha ohledech 

různorodé a nebyly příliš vhodné pro oblast společné měny (eurozóny
33

), která potřebovala, 

aby platby byly prováděny rychle a účinně po celé eurozóně, spojené s co možná nejnižšími 

náklady. 

Před zavedením eura, platební systémy pro částky velkých hodnot fungovaly na bázi 

národních měn. Hlavní způsob provádění přeshraničních platebních operací byl přes 

korespondenční banku. V souvislosti s tím, několik bank v ES vytvořilo ECU
34

 Bankovní 

Asociaci, která zajišťovala ECU zúčtovací systém. ECU zúčtovací systém byl zahájen v roce 

1985 za účelem zpracování finančních a obchodních transakcí nominovaných v ECU 

jednotkách. Vypořádání se konalo prostřednictvím Banky pro mezinárodní vypořádání. 

Od zavedení eura, došlo v oblasti plateb k výraznému zlepšení finanční infrastruktury. 

Globalizace a technologický rozvoj napomohli k vytvoření široké škály finančních produktů  

a služeb.  

Hlavním iniciátorem změn v oblasti měnové politiky je tzv. Eurosystém
35

,  

který se kromě provádění měnové politiky a udržování cenové stability zabývá také řadou 

dalších úkolů, jejichž cílem je zajistit vysokou účinnost a bezpečnost všech druhů plateb  

a obchodu s cennými papíry v Evropské unii. Důležitost platebních vypořádacích systémů  

a vypořádacích systémů s cennými papíry v současné ekonomice v posledních dvou 

desetiletích stále značně vzrůstá a to následkem velmi rapidního růstu v síle a hodnotě 

peněžních operací, cizích měn a na finančních trzích. Platební systémy se také staly 

zranitelnějšími kvůli jejich stále vzrůstající závislosti na rychle se vyvíjejícím elektronickém 

zpracování dat a nových telekomunikačních technologií, stejně tak jako kvůli komplexně 
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 EU. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE 

COUNCIL,THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE EUROPEAN CENTRAL 

BANK : REGULATING FINANCIAL SERVICES FOR SUSTAINABLE GROWTH. Committee Comunication 
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 Eurozóna – oblast 17-ti členských států EU používajících společnou měnu euro, vytvořenou v roce 1999. 

Členské státy eurozóny – Belgie, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Lucembursko, Malta, Německo, 

Nizozemí, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko 
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 ECU (European Currency Unit) – byla košová měnová jednotka zemí Evropských společenství sloužící ke 

zúčtování měnových operací. 
35

 Eurosystém – měnový orgán eurozóny, který je tvořený z Evropské centrální banky a národními centrálními 

bankami zemí, které zavedli euro. 
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propojené struktuře. Navíc v souvislosti s platebními nástroji, systémy a infrastrukturou,  

které jsou od základu považovány za integrální součást odpovědnosti Eurosystému, Evropské 

centrální banky a národních centrálních bank eurozóny, jsou také v oblasti zájmu zúčtovací  

a vypořádací systémy s cennými papíry. Odpovědnost je ještě více zjevná v úkolu zavádění 

eura jako společné měny a následně v míře evropské finanční integrace. Důkladné a hladké 

fungování zúčtovací a vypořádací infrastruktury je nezbytnou podmínkou pro stabilitu měny, 

finančního systému a ekonomiky obecně. Dřívější integrace evropských finančních trhů, 

stejně jako zvýšení jejich konkurenceschopnosti, nemůže adekvátně pokračovat bez integrace 

jejich zúčtovacích a vypořádacích infrastruktur. Eurosystém je velmi zavázán v pokračování 

tohoto procesu.  

Podstatou finanční integrace v počátcích fungování nově vytvořené měnové unie byla 

především harmonizace a konsolidace platebních systémů a procedur v oblasti zpracování 

plateb s vysokou hodnotou. Za tímto účelem byl v roce 1999 vytvořen platební systém 

TARGET a systém zúčtování v ECU byl nahrazen systémem EURO1. 

2.3.1 EURO1 

 

 Jedná se o platební systém, který umožňuje provádění platebních operací v eurech. 

Jeho provoz zajišťuje seskupení zvané Bankovní asociace pro euro (EBA – Euro Banking 

Association). Jedná se o sdružení soukromých bank a jeho služby využívají převážně 

komerční banky k zúčtování svých vzájemných plateb. EBA je skupina více než 190 bank 

členských zemí EU, Norska, Švýcarska, Spojených států amerických, Austrálie, Japonska, 

Číny, Indie, Filipín a Spojených arabských emirátů. Kromě správy systému EURO1, je mimo 

jiné také správcem systémů STEP1 (platební systém pro provádění jednotlivých 

přeshraničních plateb malé hodnoty) a STEP2 (platební systém pro platby velké hodnoty). 

Koncem roku 2009 bylo zapojeno 66 bank do procesu zúčtování v platebním systému 

EURO1. 

Členem EURO1 se může stát pouze banka, která má své sídlo nebo pobočku na území 

některého z členských států EU nebo státu, které patří do Organizace pro  

rozvoj a hospodářskou spolupráci (OECD) anebo státu, který je součástí Evropského 

hospodářského prostoru (EHS). Musí mít minimální kapitál v hodnotě 1,25 mld. Euro a musí 

byt držitelem ratingu B2 od společnosti Moody’s nebo A2 od společnosti Standard & Poor’s.  

Platby v ECU zpracovávala Banka pro mezinárodní platby, po přechodu na euro se stala 

zprostředkující bankou Evropská centrální banka. 
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Funkci síťového zprostředkovatele plní Společnost pro celosvětovou mezibankovní 

finanční telekomunikaci (SWIFT – Society for Worldwide Interbank Financial 

Telecommunications), dále už jen SWIFT. Jedná se o mezinárodně řízenou počítačovou síť, 

která slouží pro výměnu zpráv mezi bankami po celém světě a zajišťuje elektronický bez-

dokladový přenos dat mezi bankami. 

Tento platební systém nahradil již dříve existující ECU-clearingový platební systém. 

Hlavní principy fungování EURO-clearingového platebního systému jsou stejně jako u ECU 

clearingového systému. Systém je postaven na zásadě „jednoduché struktury závazků“, která 

zajišťuje větší spolehlivost a nižší systémové riziko. Pohledávky a závazky jsou poté 

zúčtovány podle principu čistých plateb, tzv. netting. Na základě rozdílu mezi přijatými  

a odeslanými platebními příkazy je stanovován zůstatek na účtu, který je rozhodující  

při určování platební povinnosti
36

. 

Na rozdíl od systému TARGET 2, umožňuje systém EURO1 provádění plateb 

v omezeném rozsahu. Šíře možné platby jednoho účastníka vůči druhému je stanovena 

hodnotou minimálně 5 milionů eur a maximální hodnotou 30 milionů eur
37

. 

Pracovní den platebního systému EURO1 začíná v 7h 30m a končí  

v 16 h středoevropského času.  

2.3.2 TARGET  

Systém TARGET, v anglickém znění Trans-European Automated Real-Time Gross 

Settlement Express Transfer System, byl vytvořen v roce 1999 za účelem zpracování plateb 

v eurech v reálném čase.  

Od svého spuštění plnil TARGET funkci zkušebního systémem procesu zpracování 

plateb vysokých hodnot v eurech. Také přispěl k integraci finančních trhů v Evropské unii 

tím, že umožnil provádění běžných plateb jejich uživatelům a zajistil vypořádací 

infrastrukturu. 

Systém TARGET byl založen na decentralizovaném základě. Fungoval jako propojení 

národních platebních systémů pro platby vysokých hodnot 15-ti členů tehdejší EU  
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 MARKOVÁ, Jana. Mezinárodní měnová spolupráce. Vyd. 1. Praha : Oeconomica, 2006. 269 s. ISBN 80-245-

1053-7. 
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 ECB. THE PAYMENT SYSTEM : PAYMENTS, SECURITIES AND DERIVATES AND THE ROLE OF THE 

EUROSYSTEM [online]. Frankfurt am Main : ECB, 2010 [cit. 2011-04-24]. Dostupné z WWW: 

<http://www.ecb.int/pub/pdf/other/paymentsystem200909en.pdf?e608235b9f56498cfe495b7d41c3b061>. ISBN 
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a platebního mechanismu ECB. Vytvářel tak jednotný systém umožňující provádění plateb 

skrz celou eurozónu
38

.  

Navzdory úspěchům první generace systému TARGET, který měl několik nedostatků, 

které vycházely z jeho různorodé technické struktury, se Eurosystém rozhodl vybudovat 

systém druhé generace, systém TARGET2. 

Na obrázku 2.1 je možné vidět životní cyklus systému TARGET, který fungoval  

od 4. ledna 1999 až do 19. května 2008, kdy země eurozóny přešly na platební systém 

TARGET2. 

 

Obrázek 2.1 – Životní cyklus systém TARGET a etapy přechodu na systém TARGET 2 

 

Zdroj: ECB, 2011. Vlastní úprava 

 

V první vlně přechodu na nový systém se do systému TARGET 2 zapojila  

dne 19. listopadu 2007 první skupinka zemí eurozóny (Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, 

Malta, Německo, Rakousko, Slovinsko). Dne 18. února 2008, ve druhé vlně přechodu 

přestoupily Belgie, Finsko, Francie, Irsko, Nizozemí, Portugalsko a Španělsko. Poslední vlna 

přechodu je datována k 19. květnu 2008, kdy přestoupily zbylé země eurozóny (Dánsko, 

Estonsko, Itálie, Polsko, Řecko) a Evropská centrální banka. Dne 1. ledna 2009 vstoupilo 

Slovensko do systému TARGET 2 a o rok později, 1. února se zapojilo i Bulharsko. 
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2.3.3 TARGET 2 

 Do systému TARGET 2 jsou zapojeny všechny země eurozóny. Ostatní země EU  

se mohou dobrovolně připojit. Systém TARGET 2 je na rozdíl od jeho předchůdce postaven 

na lepších základech. Tři centrální banky eurosystému – Banca d’ Ital ia, Banque de France, 

Deutsche Bundesbank – společně poskytují jednotnou technickou infrastrukturu, tzv. 

Jednotně sdílenou platformu - Single Share Platform, dále už jen SSP
39

. 

TARGET 2 je možno využít pro všechny druhy transferů v eurech. Zajišťuje  

jak mezibankovní, tak i zákaznické platby a nemá žádný horní ani dolní limit hodnoty plateb. 

Kromě zpracování plateb vysokých hodnot umožňuje také zpracování plateb nízkých hodnot 

nebo zúčtování a vypořádání systémů cenným papírů
40

.   

TARGET2 poskytuje harmonizovaný balíček vypořádacích služeb centrální bankou 

pro všechny druhy zúčtovacích společností a systémů vypořádání cenných papírů. Hlavní 

výhodou systému TARGET2 pro takové systémy je, že jsou schopny připojit jakýkoliv účet 

na SSP přes standardizované rozhraní. 

Standardy a služby SWIFT (FIN, InterAct, Browse) jsou použity, aby umožnily 

standardizovanou komunikaci mezi systémem TARGET2 a jeho účastníky
41

. Aby se zajistila 

bezchybná identifikace stran v automatizovaných systémech, vytvořil SWIFT bankovní 

identifikační kód (BIC)
42

. 

V podstatě existují 4 způsoby přístupu do systému TARGET 2. Je to přístup přes 

přímé účastníky, nepřímé účastníky, adresovatelný bankovní identifikační kód nebo formou 

přístupu mnoha adresátů
43

.  

Přímí účastníci mají účet RTGS v platebních modulech SSP s přístupem 

k informacím v reálném čase a kontrolním mechanismům. Přímí účastníci jsou odpovědní  

za všechny platby odeslané nebo přijaté na jejich účet jakýmkoliv účastníkem systému 

TARGET2, kterému oni sami povolí přístup (př. nepřímí účastníci, přes adresovatelný 

bankovní identifikační kód, formou přístupu mnoha adresátů). 
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 Nepřímá účast se vyznačuje tak, že platební příkazy jsou vždy odeslány / přijaty  

od systému přes přímého účastníka. Platby jsou vypořádány na účtu přímého účastníka v SSP. 

Nepřímí účastníci jsou na seznamu v adresáři TARGET2. Pouze dohlížející peněžní instituce 

založená uvnitř eurozóny se může stát nepřímým účastníkem. 

 Dalším druhem přístupu je přes adresovatelný bankovní identifikační kód. Každý 

korespondent přímého účastníka nebo pobočka, která vlastní BIC, může být uvedena 

v adresáři TARGET2, bez ohledu na místo sídla. Podobně jako u nepřímých účastníků, 

vlastník BIC odesílá a přijímá platební příkazy do / od systému přes přímého účastníka,  

a jejich platby jsou drženy na účtu přímého účastníka v SSP. 

Poslední formou přístupu je tzv. přístup mnoha adresátů, který umožňuje přímým 

účastníkům autorizovat pobočky a ostatní peněžní instituce patřící do jejich skupiny,  

aby směrovaly platby přes hlavní účet přímého účastníka bez jeho zapojení. Platby jsou 

drženy na účtu přímého účastníka. TARGET 2 zpracovává platby každý pracovní den  

od 7 hodin ráno do 18 hodin odpoledne středoevropského času. Na grafu 2.1 je možno vidět 

denní obrat tří největších světových platebních systémů pro platby v eurech. 

 

Graf 2.1 – Denní obrat tří světových platebních systémů pro platby velkých hodnot 

 

Zdroj: ECB, 2011 

 

Po boku platebního systému CLS (Continuous Linked Settlement) a Fedwire 

používaného ve Spojených státech amerických se TARGET 2 řadí mezi tři největší platební 

systémy na světě. 
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2.4 Platební systémy pro platby malých hodnot v EU 

  

Platební systémy pro zpracování plateb malých hodnot jsou mnohem méně rozvinuté  

než platební systémy pro zpracování plateb vysokých hodnost. Tyto tzv. maloobchodní 

platební systémy jsou stále z velké části založeny na národních platebních nástrojích  

a systémech. Z hlediska uživatelů jsou takové platební systémy levné a účinné a poskytují 

vysokou úroveň služeb, avšak prozatím není možné zajistit takovouto úroveň  

i u přeshraničních platebních systémů pro zpracování plateb malých hodnot. 

Maloobchodní platební systémy využívají převážně bezhotovostním platebních nástrojů. 

Hlavními bezhotovostními nástroji jsou bankovní převody, přímé inkaso, platební karty  

a šeky. Dalšími nástroji jsou úhrada pohledávek, elektronické peníze nebo cestovní šeky
44

. 

V rámci zlepšení finanční integrace platebních systémů pro zpracování plateb malých 

hodnot připravila EU ambiciózní projekt, zaměřený na zvyšování účinnosti finančních služeb, 

vytváření jednotného souboru pravidel a budování finanční infrastruktury právě pro tento druh 

platebních systémů, nazvaný Jednotná oblast pro platby v eurech (SEPA – Single Euro 

Payment Area). Než bude probrán projekt SEPA, bylo by vhodné dozvědět se něco o jeho 

řídícím orgánu, Evropské radě pro platební styk (EPC – European Payment Council).  

2.4.1 Evropská rada pro platební styk (European Payment Council) 

  

 Evropská rada pro platební styk vznikla v roce 2002 za účelem připravit rámec  

pro připravovaný projekt SEPA. Evropská rada pro platební styk se koordinačním  

a rozhodovacím orgánem evropského bankovního průmysl založeným v roce 2002 za účelem 

prosazování a podporování projektu Jednotné platební oblasti (Single Euro Payment Area), 

dále už jen SEPA.  

 Evropská rada pro platební styk je jedním ze tří hlavních aktérů při vytváření projektu 

SEPA. Mezi další tvůrce patří Evropská centrální banka a Evropská komise. Každá instituce 

má svůj konkrétní podíl při vytváření projektu SEPA. Evropská centrální banka udává obecný 

směr, stanovuje požadavky a vytváří časový rámec. Evropská komise vytváří obecný 

legislativní rámec. Evropská rada pro platební styk rozvíjí platební schémata a rámce 

nezbytné k vytvoření integrovaného trhu pro platby v eurech. Částečně také zajišťuje 
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strategické provádění standardizací, formuluje pravidla, postupy a standardy, podporuje  

a monitoruje proces implementace přijatých rozhodnutí. 

 Členem Evropské rady pro platební styk je 74 uskupení, které představují banky, 

bankovní komunity, platební instituce. Poradní funkci při pracovním programu Evropské 

banky pro platební styk zajišťuje více než 360 odborníků z 32 zemí a z mnoha různých 

sektorů bankovního průmyslu v Evropě
45

. 

2.4.2 Jednotná oblast pro platby v eurech (Single Euro Payment Area – 

SEPA) 

 Myšlenka Jednotné platební oblasti pro platby v eurech se poprvé objevila v březnu 

roku 2000, když byla poprvé nastíněna vrcholnými politiky Evropské unie v dokumentu 

zvaném Lisabonská strategie
46

. 

 Při současném stavu hospodářství v eurozóně ještě stále existuje plno překážek, které 

brání plnému využívání potenciálu hospodářské a měnové unie. Různé odlišnosti v každé 

zemi komplikují provádění malých bezhotovostních plateb v eurech. Pro každou z plateb 

existují různé formáty, podle dané země a jsou tak pro všechny zúčastněné strany mnohem 

nákladnější, jak finančně, tak i časově. 

Jednotná oblast pro platby v eurech v sobě zahrnuje soubor platebních nástrojů, 

standardů a infrastrukturu pro zpracování platech malých hodnot v eurech, v oblasti zahrnující 

všech 27 členských států, ale také Island, Norsko, Lichtenštejnsko a Švýcarsko.  

Hlavním cílem projektu SEPA je vytvoření plně integrovaného, vysoce 

konkurenčního a inovačního trhu služeb pro bezhotovostní platební styk pro platby malých 

hodnot v eurech, který by měl být v budoucnu plně automatizován a z mnoha malých trhů 

služeb platebního styku pro malé platby v eurech vznikne jeden jednotný trh. 

V rámci přechodu na SEPA vznikla potřeba změny v bankovním sektoru,  

který se zaměřil především na vývoj platebních nástrojů SEPA, vytvoření nových systémů  

pro bezhotovostní převody a přímé inkaso a vytvoření rámce pro platby prováděné 

platebními kartami. 

Evropská rada pro platební styk vytvořila pravidla systému SEPA pro bezhotovostní 

platby, přímé inkaso a pro platby prováděné platebními kartami, a podle těchto pravidel 

mohou finanční instituce inovovat své platební produkty a nabízet je zákazníkům, budou-li 
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v souladu s příslušnými pravidly. Byly navrženy nové jednotné systémy, které zákazníkům 

dovolí uskutečnit převody v eurech ve prospěch kteréhokoliv příjemce v eurozóně  

a od kohokoliv v eurozóně přijímat. Pro systém plateb platebními kartami byla zvolena  

tzv. adaptační strategie, která umožňuje provozovatelům stávajících systémů se adaptovat  

na nové provozní a technické normy a postupy. Evropská rada pro platební styk stanovila 

kritéria pro úpravu stávajícího systému plateb prostřednictvím platebních karet. Důležitým 

prvkem nových platebních nástrojů je úplné oddělení systému od infrastruktury, což umožní 

zpracovávat platby jakoukoliv infrastrukturou. 

V roce 2007 schválily Rada EU a Evropský parlament směrnici o službách platebního 

styku, která zavádí právní rámec nezbytný pro platby v SEPA a vztahuje se také  

na vnitrostátní platební nástroje. Členské státy musely tuto směrnici implementovat  

do své legislativy nejpozději do listopadu 2009. Účelem směrnice je sladit požadavky 

v přístupu na trh nebankovním poskytovatelům služeb platebního styku, zvýšit 

transparentnost pro zákazníky, stanovit jasný seznam informací, který musí poskytovatelé 

služeb splnit a zajistit základní práva a povinnosti uživatelů a poskytovatelů služeb platebního 

styku. 

Provozní stránku vypořádání plateb zajistí infrastruktura. Evropská rada pro platební 

styk stanovila rámec, který určuje poskytovatelům infrastruktury, jakými pravidly a postupy 

se musí řídit při zpracování, přenosu a výměně informací, které souvisí s platbami. Rámec 

zúčtování a vypořádání plateb v SEPA vstoupil v platnost v lednu 2008. 

Proces postupného vytvoření SEPA byl rozvržen do 3 etap. První etapa (plánovací) 

byla zahájena v roce 2004. Cílem této etapy byl návrh nových systémů pro bezhotovostní 

platby a přímé inkaso a vytvoření rámce pro platební karty a pro infrastrukturu zúčtování  

a vypořádání plateb. Došlo také k vytvoření souboru norem a ke stanovení bezpečnostních 

požadavků. Druhá etapa (prováděcí) probíhala od roku 2006 až do konce roku 2007, a měla 

za cíl připravit podmínky pro rozšíření nových nástrojů, norem a infrastruktur SEPA. V rámci 

této etapy byl zahájen zkušební provoz. Důležitá byla činnost vnitrostátních orgánů,  

které byly odpovědné za realizaci a přechod SEPA. Vnitrostátní orgány sledovaly přípravy 

všech zúčastněných stran, mezi něž patřili např. orgány veřejné správy, banky, podniky, 

provozovatelé infrastruktury a další uživatelé. Třetí etapa (přechodová) byla zahájena v roce 

2008. V průběhu této etapy bylo možné využívat jak vnitrostátní systémy, tak i nové nástroje 

SEPA. Záleželo na zákazníkovi, které nástroje si vybral. Nová infrastruktura zúčtování  

a vypořádání plateb by měla být schopná zpracovat oba druhy těchto nástrojů. Snahou bylo 

vytvořit postupný, tržně motivovaný přechod většiny transakcí na nástroje SEPA  
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a to do konce roku 2010. Avšak je nutné dodat, že daný termín konečného přechodu projektu 

SEPA nebyl dodržen
47

. 

Systém SEPA využívá běžně známé mezinárodní normy. Snahou Evropské rady  

pro platební styk je vytvořit plně automatizované zpracování plateb v eurech. Proces 

standardizace má 3 stupně. V prvním stupni Evropská rada pro platební styk stanovila 

v pravidlech pro bezhotovostní převody a přímé inkaso provozní požadavky s popisem 

datových prvků, které se budou finanční zprostředkovatelé mezi sebou vyměňovat.  

Ve druhém stupni vytvořila logické požadavky. Ve třetím stupni se z logických požadavků 

stávají konkrétní normy hlášení.  

Dané normy jsou normami hlášení (ISO 20022)
48

 vypracované Mezinárodní 

organizací pro standardizaci. Evropská rada pro platební styk také vypracovala soubor 

prováděcích směrnic SEPA, které používání těchto norem ISO specifikují. Evropská rada  

pro platební styk také rozhodla, že normy ISO budou povinné ve vztazích mezi bankami  

a doporučené ve vztazích mezi bankou a zákazníkem. 

Jak již bylo zmíněno výše, hlavními platebními nástroji, kterými se Evropská rada  

pro platební styk zabývala, byly bezhotovostní platby, přímé inkaso, a platby platebními 

kartami. Je nutné si tyto kategorie trochu více přiblížit. 

Bezhotovostní platbou se rozumí platba iniciovaná plátcem. Plátce vydá příkaz 

k platbě ze svého účtu u své banky. Banka poté převede peněžní prostředky na účet příjemce. 

Tento platební nástroj byl uveden do provozu v lednu 2008. Podle rámce stanoveného EPC 

má být tento platební nástroj dostupný po celém území systému, výše transferované částky by 

měla být neomezená, vypořádání musí proběhnout do 3 dnů
49

, systém bezhotovostních plateb 

bude oddělen od infrastruktury pro zpracování a jako identifikační označení budou používána 

IBAN
50

 a BIC. 

Dalším, běžně používaným platebním nástroje je přímé inkaso. Jedná se o převod 

prostředků vyvolaný příjemcem, prostřednictvím jeho banka, po předchozí dohodě s plátcem. 

V tomto bodě má EPC téměř totožné cíle s bezhotovostními převody, avšak u maximální 

                                                 
47

 ECB. Jednotná oblasť platieb v eurách. Siedma správa o stave realizácie projektu : Od teórie k praxi [online]. 

Frankfurt am Main : ECB, Říjen 2010 [cit. 2011-04-25]. Dostupné z WWW: 

<http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/singleeuropaymentsarea201010sk.pdf?839ad19aeeece6b89cf555b643
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 ISO 20022 – Norma Mezinárodní organizace pro standardizaci v oblasti rozvoje komunikace ve finančních 

služebách 
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 Podle směrnice o platebních službách, která vstoupila v platnost 1. listopadu 2009, bude maximální doba 

vypořádání činit do 1. ledna 2012 tři pracovní dny a od tohoto data pak bude jen jeden pracovní den. 
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 IBAN (International Bank Account Number) – mezinárodní číslo bankovního účtu, prostřednictvím, 

 kterého se provádí platby z/do zahraničí.  
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doby pro vypořádání je zde 5 pracovních dní pro jednorázovou platbu, nebo první v řadě 

opakujících se plateb a 2 pracovní dny pro následující opakované platby. 

V oblasti provádění plateb prostřednictvím platebních karet si EPC stanovila cíl,  

že pomocí jedné platební karty lze provádět platby v celé eurozóně, uživatelé karet  

i obchodníci budou mít k dispozici funkční strukturu pro provádění a přijímání plateb v celé 

eurozóně a všichni zpracovatelé platebních si budou moci volně nabízet své služby, čímž 

dojde ke zvýšené konkurenci, která přinese efektivnější a levnější služby
51

.  

V rámci své budoucí činnosti se EPC zaměří na služby s tzv. přidanou hodnotou 

(elektronické platby, platby prostřednictvím mobilu). V příloze III je možno shlédnout přesný 

výčet aktivit EPC na období od 3. čtvrtletí 2010 do konce roku 2013. 

2.5 Shrnutí 

Od počátků evropské integrace se Evropské společenství zaměřovalo na uplatňování 

čtyř základních svobod, kterými jsou volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. V oblasti 

volného pohybu kapitálu bylo již ve Smlouvě o EHS věnováno několik článků (čl. 67 – 73), 

v nichž se zakládající země zavázaly v postupné odbourávání bariér bránících volnému 

pohybu kapitálu, kdy k úplnému uvolnění mělo dojít do konce roku 1970. Bohužel se tomu 

tak nestalo z důvodu velkých inflačních tlaků a nestabilitě v členských zemích. 

 Zlomem se stala v roce 1987 až dohoda o schvalování legislativy v oblasti vnitřního 

trhu kvalifikovanou většinou v Radě EU. Tato dohoda umožnila přijetí směrnice 88/361/ES, 

která liberalizovala všechny formy pohybu kapitálu a jejíž implementace byla dokončena 

v roce 1994. Princip volného pohybu kapitálu se stal součástí i Maastrichtské dohody. 

 Když už byla upravena oblast volného pohybu kapitálu, vrhla se EU na liberalizaci 

oblasti volného pohybu finančních služeb, v rámci které byl v roce 1999 přijat Akční plán 

finančních služeb, a který obsahoval několik hlavních priorit: jednotný velkoobchodní 

finanční trh EU, otevřený a zajištěný maloobchodní finanční trh EU, stanovení pravidel  

a dohled nad finančním sektorem, odstranění daňových bariér. Na konci roku 2004 bylo 

v rámci Akčního plánu implementováno 42 směrnic v oblasti finančních služeb. 

 V roce 2005 připravila Evropská komise dokument nazvaný Zelená kniha o politice 

finančních služeb 2005 – 2010, ve kterém připravila předběžné návrhy v oblasti politiky 
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finančních služeb, se kterými se obrátila na finanční výbory EU, finanční instituce, i širokou 

veřejnost, aby jí předložili k navrhovaným tématům své připomínky.  

Obsah Zelené knihy i veškeré připomínky zpracovala a v prosinci 2005 vydala 

dokument nazvaný Bílá kniha – politika finančních služeb 2005 -2010, která obsahovala tyto 

hlavní priority v oblasti finanční politiky EU: konsolidace finančních služeb, dokonalejší 

právní úprava, zajištění správných struktur regulace a dohledu, obsah legislativní činnosti, 

vnější rozměr, a postup monitorování. V Bílé knize se EK mimo jiné zaměřila také na oblast 

detailového bankovnictví, když v této oblasti připravila návrh směrnice o platebních službách, 

která napomůže k vytvoření jednotného evropského prostoru plateb v eurech (SEPA – Single 

Euro Payment Area). Další kapitola byla věnována projektu Evropské unie pro vytvoření 

Jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA – Single Euro Payment Area), a který s sebou 

přináší nové možnosti provádění platebních operací přes hranice státu po celé Evropě. 
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3. Zhodnocení dosažené integrace platebních systémů 
v EU 
 

Cílem třetí kapitoly diplomové práce je pomocí získaných ukazatelů a za použití 

metody zkoumání heuristické, dedukce, statistické, srovnávací a chronologické, analyzovat  

a zhodnotit dosavadní stav integrace platebních systémů v Evropské unii. 

 Platební systém, který zahrnuje infrastrukturu finančního trhu pro platby, cenné papíry 

a deriváty, je klíčovým prvkem finančního systému. Pokud má současná ekonomika fungovat 

hladce, musí být účastníci trhu schopni provádět své platby účinně a bezpečně. Zúčtovací  

a vypořádací soustava plateb je přitom nutnou podmínkou řádného fungování finančního 

systému. Jednotlivci, obchodníci nebo firmy potřebují účinné a vhodné nástroje k provádění 

plateb. Tržní likvidita vysoce závisí na jistotě, že existují bezpečné a spolehlivé zúčtovací  

a vypořádací struktury pro peněžní prostředky a finanční nástroje. Pokud však tyto struktury 

nefungují řádně, může docházet k významnému narušení finančního systému a celkově  

i ekonomiky.  

 Hlavními poskytovateli finančních služeb a zprostředkovateli plateb jsou banky anebo 

jiné finanční instituce. Jsou také hlavními účastníky na finančních trzích, ale jsou také 

vlastníky a uživateli systémů zpracování, zúčtování a vypořádání peněžních prostředků  

a finančních nástrojů. Centrální banka, jakožto emitent měny a hlavní činitel měnové politiky, 

zastává klíčovou pozici při platebním systému. A proto není náhoda, že jednou z klíčových 

oblastí zájmu Evropského sdružení centrálních bank (ESCB) a Evropské centrální banky 

(ECB) je snaha zajistit hladký provoz platebních systémů. Bezpečný a účinný platební systém 

je základem pro provádění finančních operací a je nezbytný pro provádění měnové politiky  

a k zajištění finanční stability. 

 Platební, zúčtovací a vypořádací struktury se mohou v každé zemi lišit, a proto 

v posledním desetiletí významně vzrostla potřeba komplexní tržní infrastruktury pro zajištění 

platebních a finančních nástrojů. Cílem centrálních bank je proto snaha přispět k rozvoji 

účinné tržní infrastruktury, která zajistí potřeby jejich ekonomiky a bezpečných a účinných 

struktur finančních trhů.  

 Všechny druhy transakcí jsou vystaveny různým druhům rizika. V souvislosti 

s potřebou zvládnout rizikové platby, mnoho zemí vstoupilo do systému zpracování plateb 

v reálném čase (RTGS – real-time gross settlement system). Došlo ke zlepšení v implementaci 

bezpečnějších a účinnějších systémů a postupů pro zúčtování a vypořádání v oblasti cenných 
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papírů Současné systémy pro zpracování cenných papírů nabízí mechanismus doručení / 

platba a umožňují efektivní správu majetkových záruk, zatímco zahraniční směnné transakce 

stále více fungují na bázi platba / platba. 

Banky a jiné finanční instituce, jakožto hlavní účastníci finančních trhů, spravují 

běžné platební účty a zprostředkují finanční nástroje a služby koncovým uživatelům.  

3.1 Obecné hodnocení finanční integrace v EU 

 

Sledování indikátorů finanční integrace nám umožní v této kapitole zhodnotit její 

současný stav, jak obecně, tak i z pohledu integrace platebních systémů v EU. 

V září roku 2008 nastala ve Spojených státech amerických hypoteční krize, která  

se postupně odrazila ve všech odvětvích ekonomiky po celém světě. Evropa, a Evropská unie 

nebyla výjimkou. Také její finanční trhy postihla krize, a integrace finančního sektoru  

se zpomalila. Jak je možné na grafu 3, rozptyl kapitálových nákladů je toho důkazem. 

Finanční trhy EU se z krize začaly pomalu probouzet v druhém čtvrtletí roku 2009, kdy  

se míra konvergence opět vrátila na původní hodnoty jako před krizí
52

.  

Na grafu 3.1 je možné vidět, že míra konvergence v eurozóně je vyšší, čili míra 

rozptylu nákladů kapitálu je nižší než v EU-27
53

.  
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Graf 3.1 – Finanční integrace EU v průběhu finanční krize – Rozptyl nákladů 

 

Zdroj: EK, 2009. Vlastní úprava 

 

3.2 Hodnocení integrace dosažené v rámci systému TARGET a 
EURO1 

  

Již od svého startu v roce 1999 byl platební systém TARGET největším ze všech 

platebních systémů zpracovávajících přeshraniční platby v eurech. V roce 1999 měl platební 

systém TARGET podíl na trhu 70% z hlediska hodnoty prováděných plateb a 52% tržního 

podílu z hlediska počtu provedených transakcí. Každý den zpracovával průměrně okolo 

239 500 plateb, s průměrnou denní hodnotou 925 miliard eur. 

 V roce 2009 se tržní podíl systému TARGET2 zvýšil na 89,4% z hlediska hodnoty 

prováděných plateb a na 60,3% z hlediska počtu prováděných plateb, když v roce 2009 

zpracovával denně průměrně přes 345 768 plateb s průměrnou denní hodnotou plateb 2 153 

miliard eur
54

. Od svého vzniku rostly celkové hodnoty plateb i celkové množství plateb 

přibližně okolo 10-ti% každoročně
55

. 

 Také finanční hodnoty platebního systému EURO1 se značně zvýšily oproti roku 

1999, kdy tento platební systém zpracovával denně průměrně okolo 67 883 plateb 
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s průměrnou denní hodnotou 170,7 miliard eur. A v roce 2009 činil průměrný denní počet 

zpracovávaným plateb 205 000 a průměrná denní hodnota zpracovávaných plateb  

se pohybovala na částce 253,8 miliard eur.  

 Jak je možné vidět v tabulce 2, od roku 2005 klesl počet účastníků mezibankovních 

platebních operací systému TARGET o více než polovinu. To bych si vysvětloval určitými 

strukturálními změnami v systému, kdy v rámci harmonizace a standardizace může docházet 

ke slučování účastníků prostřednictvím fúzí.  

 

Tabulka 3.1 – Účastníci mezibankovního platebního systému 

TARGET CELKEM 2005 2006 2007 2008 2009 

            

Počet účastníků 10198 10293 4736 4558 4532 

z nich:           

            

Přímí účastníci 1059 1074 1053 935 981 

z nich:           

            

Peněžní instituce 984 1001 971 856 886 

Centrální banka 16 18 23 19 25 

Ostatní přímí účastníci 59 55 59 60 70 

z nich:           

            

Státní správa 6 6 6 7 8 

Poštovní instituce 4 3 3 2 2 

Zúčtovací a vypořádací 
organizace 21 23 25 32 39 

Ostatní finanční instituce 27 22 21 17 17 

Jiné 1 1 4 5 7 

            

Nepřímí účastníci 9158 9238 3696 3623 3551 

Zdroj: ECB, 2010. Vlastní úprava 

 

Když se podíváme na tabulku 3, pak můžeme vidět, že celková hodnota prováděných 

mezibankovních plateb systémem TARGET v roce 2007 činila 674 996,78 miliard eur, avšak 

v roce 2008 činila tato hodnota o něco méně, pouze 611 134,45 miliard eur a v roce 2009 

došlo ještě k většímu propadu až na 530 942,04 miliard eur. Tento pokles je možno také 

odůvodnit právě probíhající finanční krizí ke konci roku 2008 a v průběhu roku 2009. 

V souvislosti s finanční krizi je spojen i pokles množství prováděných mezibankovních 

transakcí prostřednictvím systému TARGET, který jak je možno vidět v tabulce 4 činil v roce 

2007 dosud maximálních 99,07 milionů transakcí, v roce 2008 už jen 89,03 milionů transakcí 

a v roce 2009 ještě o něco méně 87,6 milionů transakcí. 
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Tabulka 3.2 – Hodnota zpracovaných plateb v mezibankovním platebním systému  

hodnoty jsou uváděné v mld. 
EUR 2005 2006 2007 2008 2009 

TARGET jako celek           

Bezhotovostní platby  494092,4 539528,5 674996,8 611134,5 530942 

z nich            

            

Uvnitř členských států 332280,9 357400,9 448970,1 413537,1 356472 

Mezi členskými státy 161811,6 182127,6 226026,7 196748,3 180934,2 

            

Podíl na celkové hodnotě (%) 19,9 18,8 20,4 16 x 

        

hodnoty jsou uváděné v mld. 
EUR 2005 2006 2007 2008 2009 

EURO1 / STEP1           

Celkové provedené transakce  42938,98 48240,93 58251,14 73426,18 65204,24 

z nich           

            

Bezhotovostní platby 42932,18 47498,84 56357,47 69413,97 60686,26 

Přímé inkaso 4,48 739,33 1890,68 4009,53 4515,76 

Jiné platební nástroj 2,32 2,77 3 2,68 2,21 

Podíl na celkové hodnotě (%) 45,00 45,70 46,10 45,40 46,70 

Zdroj: ECB, 2010. Vlastní úprava. 

 

Když se nyní podíváme na platební systém pro platby malých hodnot EURO1, 

můžeme konstatovat, že tohoto platebního systému se krize dotkla až o rok později,  

kdy jak u množství poskytovaných mezibankovních plateb, tak u celkové hodnoty 

poskytovaných mezibankovních plateb došlo k poklesu až v roce 2009. Tento jev bych 

přičítal tomu, že platební systém EURO1 má obecně vzrůstající tendenci a na začátku roku 

2008, ještě před finanční krizí měl tak velký růst oproti roku 2007, a proto se mírný pokles  

projevil až ve statistických údajích až z roku 2009. 

 

Tabulka 3.3 – Množství zpracovaných plateb v mezibankovním platebním systému 

hodnoty jsou uváděné v milionech 2005 2006 2007 2008 2009 

TARGET jako celek           

Bezhotovostní platby  76,32 83,36 99,07 89,03 87,60 

z nich            

            

Uvnitř členských států 58,71 64,36 78,27 65,12 62,01 

Mezi členskými státy 17,60 19,00 20,80 23,90 26,00 

            

Podíl na celkové hodnotě (%) 22,60 23,80 21,40 x x 
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hodnoty jsou uváděné v milionech 2005 2006 2007 2008 2009 

EURO1 / STEP1           

Celkové provedené transakce  46,41 47,73 54,35 64,19 58,29 

z nich           

            

Bezhotovostní platby 46,30 47,63 54,24 64,09 58,21 

Přímé inkaso 0,00 0,01 0,02 0,02 0,02 

Jiné platební nástroj 2,32 2,77 3,00 2,68 2,21 

Podíl na celkové hodnotě (%) 26,20 28,70 30,50 29,80 30,70 

Zdroj: ECB, 2010. Vlastní úprava. 

3.3 Hodnocení integrace dosažené v oblasti SEPA 

 

 V hodnocení dosažené integrace v oblasti SEPA vycházím z údajů Evropské komise, 

sepsané v dokumentu 4. Mapování připravenosti a přechodu veřejných systémů do systému 

SEPA
56

. 

 Jedná se o sběr dat z veřejných systémů v eurozóně. V této zprávě z období října 2010 

nejsou statistické údaje z Estonska, které přistoupilo až později, a z Portugalska,  

které neposkytlo žádné údaje. Veřejné systémy, které se výzkumu účastní tvoří 86,2% 

z odhadovaného celkového objemu bezhotovostních plateb, což je zvýšení o 7,8% oproti 

minulému zkoumání.  Při analýze nám pomohou tabulky s vyzkoumanými daty.  

Významný pokrok při realizaci SEPA byl učiněn převážně v oblasti přechodu veřejné 

systémy na systém bezhotovostních plateb SEPA, V říjnu roku 2010 činila míra přechodu 

mapovaných veřejných systémů v eurozóně 14,5%  oproti 2,7% v minulé výzvě. Poprvé 

překročila míra přechodu dotázaných veřejných systémů odpovídající míře přechodu celého 

trhu, který měl pouze 9,6%. Očekává se další růst v budoucnu. 

 V porovnání s minulým výzkumem, učinili za posledních 8 měsíců významný pokrok 

veřejné systémy v Rakousku (48%), Belgii (60%), ve Finsku (74,8%), Lucembursku (100%), 

Slovinsku (72%) a ve Španělsku (s 15,4% mírou přechodu na systém bezhotovostních plateb 

SEPA). Významný je také posun veřejného systému ve Francii, který oproti minulému 

zkoumání zvýšil připravenost z 0% na 10% a v Německu z 0,7% na 8,4%. 

Na druhé straně je stále znepokojivá situace především v Nizozemí, Slovinsku  

a Slovensku, kde hodnoty připravenost oproti minulému zkoumání poklesly. Na grafu 3.2  

je možno vidět údaje za poslední 3 sledovací období. 
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 European Commission. COMMISSION SERVICES' 4th SURVEY ON PUBLIC ADMINISTRATIONS' 

PREPAREDNESS AND MIGRATION ON SEPA. . [online]. 4.2.2011, PSMEG/008/11, [cit. 2011-04-25]. 

Dostupný z WWW: <http://ec.europa.eu/internal_market/payments/docs/sepa/publ_adm_migration-

2011_02_en.pdf>. 
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Graf 3.2 – Průměrná míra využívání bezhotovostních plateb SEPA 

 

Zdroj: EK, 2011. Vlastní úprava. 

 

Míra připravenosti přechod na systém přímého inkasa stále zůstává zanedbatelná, 

vzhledem k faktu, že ve většině veřejných systémů, není tento druh platebního nástroje běžně 

používán. V říjnu 2010 činila míra připravenosti přechodu dotázaných veřejných systémů 

v eurozóně pouze 0,24%. Ve většině zemí je nulová nebo téměř nulová, Německo (0,002%) 

na rozdíl třeba od Belgie (12,1%). Ačkoliv činí míra připravenosti k přechodu na systém 

přímého inkasa SEPA zemí zahrnutých do výzkumu 0,24%, celková míra eurozóny je velmi 

nízká (0,05%, říjen 2010). 

Při příštím měření se očekává značný posun v této oblasti v souvislosti s Nařízením 

č.924/2009 o přeshraničních platbách v EU, které vstoupilo v platnost 1. 11. 2010. Od tohoto 

data budou banky schopny zajistit platby přímého inkasa v eurech. 

Zpráva také zkoumá, jaké je technická připravenost k přechodu na SEPA  

a to prostřednictvím procentního podílu IBAN/BIC značených plateb na celkovém počtu 

bezhotovostních plateb. Je pozitivní faktem, že stále více zemí využívá IBAN/BIC.  

Při průzkumu bylo zjištěno, že 24% zkoumaných veřejných systémů již provedlo úplný 

přechod k používání IBAN/BIC, což je 20%-ní nárůst oproti minulému sledovanému období. 

62% sledovaných stále částečně využívá národní značení plateb a částečně IBAN/BIC ( oproti 

minulému období klesla tato položka o 15%), ale bohužel 14% sledovaných v této oblasti 
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neučinili ještě vůbec žádné kroky (oproti minulému období klesla tato položka o 5%).  

Graf 3.3 znázorňuje země, které zavedli používání IBAN/BIC úplné, částečné nebo žádné.  

 

Graf 3.3 – Procentní podíl využívání IBAN/BIC 

 

Zdroj: EK, 2011. Vlastní úprava 

  

Jak je možné vidět, k úplnému zavedení používání IBAN/BIC došlo pouze v Itálii, 

Kypru, Lucembursku, Řecku a Slovinsku. 

 Dalším zkoumaným ukazatelem, je využívání normy ISO 20022 XML. Také zde  

se projevuje vzrůstající tendence používání. V říjnu 2010, kdy proběhlo poslední zkoumání 

daných ukazatelů, pouze 16% zkoumaných států předávalo platební instrukce jejich bance 

prostřednictvím národního formátu, což je oproti minulému období významný pokles o 22%. 

Zbývajících 84% států využívá částečně formát ISO 20022 XML, což je oproti minulému 

sledovanému období nárůst o 22%). Pouze několik veřejných systémů, např. v Belgii  

nebo ve Finsku plně využívá standard ISO 20022 XML Na grafu 3.4 je možné vidět země 

které provádí, alespoň částečně platby podle standardu ISO 20022, a které tak nečiní vůbec. 
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Graf 3.4 – Procentní podíl využívání platebního standardu ISO 20022 XML 

 

Zdroj: EK, 2011. Vlastní úprava. 

  

V souvislosti s přechodem na systém SEPA, přijaly některé země konkrétní časový 

harmonogram konečného plného zavedení prvků SEPA, které definitivně nahradí, formy 

plateb národního charakteru. V tabulce 3.4 je možno shlédnout stanovené časové rámce  

pro přijetí jednotlivých platebních nástrojů. 

 

Tabulka 3.4 – Přehled termínů konečného přechodu na platební nástroje systému SEPA 

Členský stát   Konečný termín     

  IBAN/BIC ISO 20022 XML 
Bezhotovostní 

platby Přímá inkasa 

Belgie konec r. 2010 žádný konec r. 2010 žádný 

Francie konec r. 2011 konec r. 2011 konec r. 2011 žádný 

Irsko žádný žádný žádný žádný 

Itálie hotovo žádný žádný není dostupné 

Kypr hotovo konec r. 2011 konec r. 2011 není dostupné 

Lucembursko hotovo po r. 2012 hotovo není dostupné 

Malta žádný žádný žádný není dostupné 

Německo žádný žádný žádný žádný 

Nizozemí konec r. 2010 konec r. 2010 konec r. 2010 žádný 

Portugalsko žádný žádný žádný není dostupné 

Rakousko žádný žádný konec r. 2011 žádný 

Řecko hotovo polovina r. 2012 polovina r. 2012 polovina r. 2012 

Slovinsko hotovo žádný žádný žádný 

Slovensko konec r. 2012 konec r. 2012 konec r. 2012 není dostupné 

Španělsko žádný žádný žádný žádný 

Zdroj: EK, 2011. Vlastní úprava. 
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 Jak je možné vidět na grafu 3.5, v ukazatelích celkového počtu plateb prováděných 

prostřednictvím platebních karet zaujímá první místo a má stále stoupající tendenci. Celkový 

podíl plateb přímého inkasa na celkovém počtu provedených plateb v EU v období 2005 – 

2009 se výrazně přibližuje k celkovému počtu provedených bezhotovostním plateb. Druhým 

významným údajem v grafu 3.5 je od roku 2005 stálý pokles celkového počtu plateb 

provedených prostřednictvím šeků. K největšímu nárůstu celkového počtu plateb 

provedených pomocí e-peněz nastal na přelomu roku 2007, 2008. 

. 

Graf 3.5 – Nárůst počtu plateb prováděných jednotlivými platebními nástroji 2005 – 

2009.  

 

Zdroj: ECB, 2010. Vlastní úprava. 

 

V tabulce 3.5 je možno vidět procentuální podíl jednotlivých finančních nástrojů 

využívaných v EU na celkovém objemu transakcí. Na předním místě stále figurují 

bezhotovostní platby s podílem okolo 90%, avšak od roku 2006 pomalu dochází ke snižování 

tohoto podílu a pomalý nárůst je zaznamenám v podílu přímého inkasa, když od roku 2006 
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doposud zaznamenalo přímé inkaso dvojnásobné zvětšení podílu na celkovém objemu 

provedených plateb v EU. 

 

Tabulka 3.5 – Procentní podíl jednotlivých platebních nástrojů na celkovém objemu 

transakcí během 2005 – 2009 v EU. 

Platební nástroj (v %) 2005 2006 2007 2008 2009 

Bezhotovostní platby 91,04 91,76 90,77 89,54 88,87 

Přímá inkasa 3,33 3,21 5,14 6,18 6,94 

Platební karty 0,63 0,61 0,53 0,63 0,72 

Šeky 4,12 3,76 2,95 3,03 2,88 

E-peníze 0 0 0 0,01 0,01 

Zdroj: ECB, 2010. Vlastní úprava 

 

Dále je z tabulky možno vidět, že výrazně ubývá podílu plateb prostřednictvím šeků. 

Elektronické peníze, jakožto nejnovější nástroj platebního styku se doposud potýká 

s výrazným nezájmem občanů. Podíl plateb prostřednictvím platebních karet si drží svoji 

standardní úroveň. 

V příloze III je možno shlédnout podíl jednotlivých členských států Evropské unie na 

využívaných platebních nástrojích
57

 

 

Na grafu 3.6 je možné vidět situaci, že procentuální podíl plateb platebními kartami 

neustále roste, přičemž podíl bezhotovostních plateb má z hlediska početního i procentuálního 

klesající tendenci. Také klesá podíl plateb prostřednictvím šeků.  
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 Příloha III – Podíl jednotlivých zemí na počtu transakcí prováděných jednotlivými platebními nástroji během 

2005 – 2009 v EU. 
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Graf 3.6 – Relativní podíl jednotlivých platebních instrumentů na počtu transakcí 

během 2005 – 2009 v EU. 

 

Zdroj: ECB, 2010. Vlastní úprava 

 

Naproti situaci v oblasti celkového počtu prováděných plateb v EU, je situace 

z hlediska hodnoty prováděných plateb trochu jiná. V této oblasti jsou na prvním místě 

bezhotovostní platby, které mají před ostatními druhy obrovský odstup. Avšak jak možno 

vidět v grafu 3.7 hodnota prováděných bezhotovostních plateb začal velmi rychle padat dolů. 

Na druhé straně došlo oproti roku 2005 téměř k dvojnásobnému růstu hodnoty plateb přímého 

inkasa. Od roku 2005 došlo v oblasti hodnoty plateb prováděných prostřednictvím e-peněz 

téměř k 9-ti násobnému zvýšení. 
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Graf 3.7 – Hodnota plateb prováděných jednotlivými platebními nástroji během 2005 – 

2009 v EU. 

 

Zdroj: ECB, 2010. Vlastní úprava. 
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3.4 Shrnutí 

 

  Poslední kapitola byla zaměřena na hodnocení dosaženého stavu integrace platebních 

systémů v Evropské unii. Evropská unie stejně jako jiné subjekty v ekonomice se v roce 2008 

střetly s ohromným nepřítelem, kterým byla finanční a později i celohospodářská  

a celosvětová krize, která do značné míry zasáhla i do té doby skvěle fungující a tržně 

rostoucí platební systémy a dva roky značně ochromila i jejich rozvoj. Další oblast hodnocení 

byla zaměřena na oblast platebních systémů TARGET a EURO1, které byly zkoumány  

na základě ukazatelů celkového počtu prováděných plateb a celkové hodnoty prováděných 

plateb. Integrace Jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA) byla sledována na základě  

4 ukazatelů: míra připravenosti k přechodu na bezhotovostní platby SEPA, míra 

připravenosti k přechodu na platby přímého inkasa SEPA, míra připravenosti k přechodu 

k identifikátorům plateb IBAN/BIC, míra připravenosti k přechodu na formát standardu 

ISO 20022 XML. V další fázi hodnocení SEPA byly použity ukazatele celkového počtu 

prováděných plateb a celkové hodnoty prováděných plateb. Je možno konstatovat,  

že bezhotovostní platební styk ztrácí jak v oblasti celkového počtu prováděných plateb,  

tak i do objemu prováděných plateb, a postupně se zvyšuje zapojení relativně nových 

nástrojů, jako jsou platby platebními kartami, nebo platby prostřednictvím e-peněz. 
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Závěr 

 V první kapitole, nazvané „Teoretické pojetí a způsoby měření finanční integrace“  

se hlavní oblastí zájmu stala podstata finančního systému, který je možno definovat jako 

prostředí, ve kterém existuje několik druhů finančních trhů, na nichž je prostřednictvím 

finančních institucí obchodováno s různými druhy finančních dokumentů. Finanční systém 

plní různé funkce (platební, depozitní, kreditní, politickou, ochrany proti riziku, zabezpečení 

bohatství a likvidity). Finanční trhy, jakožto jeden z prvků finančního systému jsou členěny 

do několika skupin. Nejdůležitějšími druhy finančního trhu jsou trhy peněžní a kapitálové, 

vedlejšími trhy jsou trhy devizové a trhy s cizími měnami. Finanční trh je místem, kde dochází 

ke slaďování potřeb dlužníků a věřitelů, a kde je možno investovat do finančních aktiv 

nesoucích různou míry rizika. Komplexní finanční trhy fungují na bázi sítí, čím více jsou 

propojené, tím jsou účinnější.  

Po finančním systému jsem se v druhé části první kapitoly zaměřil na definici pojmu 

integrace. Slovo integrace v obecném smyslu znamená spojování nebo slučování. 

Ekonomickou integrací je poté rozuměno odstraňování překážek obchodu a podpora 

ekonomické spolupráce. Podle mé definice, můžeme finanční integraci chápat jako proces, 

do kterého jsou zapojeny všechny subjekty finančního trhu (společenství, státy, podniky, 

finanční instituce a organizace, domácnosti, jednotlivci) v oblasti dané pro potřeby finanční 

integrace (celosvětová, nadnárodní, lokální finanční integrace), při kterém dochází  

ke sbližování a slaďování podmínek účasti na finančních trzích, a při kterém dochází  

a ke zvyšování konkurence mezi poskytovateli finančních služeb, což se v konečném 

důsledku odrazí na jejich nižší ceně, lepší kvalitě, a vyšší efektivnosti. Konečnou fází 

integrace je poté unifikace. Při obecné analýze jednoduchého modelu přeshraničního pohybu 

kapitálu přináší finanční integrace výhody. Při vyšším stupni integrace existují lepší možnosti 

rozložení rizika, zvyšuje se efektivita celého finančního systému, což přináší i pozitivní 

dopady na hospodářský růst zemí. Finanční integrace může mít i nevýhody v podobě ztráty 

makroekonomické stability, nestabilitě kapitálových toků, vysoké míře volatility kapitálových 

toků nebo v neefektivní alokaci domácích kapitálových toků. V podstatě existují tři hlavní 

způsoby měření integrace. Jsou to měření založená na cenových ukazatelích, měření 

založená na kvantitativních ukazatelích, a měření založená na událostech. V poslední fázi 

první kapitoly jsem se zabýval obecnou definicí plateb a platebních systémů. Každá platba 

v průběhu svého životního cyklu prochází několika fázemi a existují různé druhy plateb. 

Hlavním rozlišením plateb pro účely třetí kapitoly bylo dělení na platby velké hodnoty  
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a platby malé hodnoty. Každý platební systém je tvořen třemi základními prvky: platební 

nástroje, systém zpracování plateb a systém vypořádání plateb. Pro potřeby diplomové práce 

bylo nutno rozlišit platební systémy postupného vypořádání a průběžného vypořádání plateb 

velkých nebo malých hodnot. 

V rámci druhé kapitoly, nazvané „Historický vývoj utváření finanční integrace“ jsem 

se zaměřil na oblast volného pohybu kapitálu a volného pohybu finančních služeb z pohledu 

provádění politiky jednotného vnitřního trhu a hospodářské a měnové unie v Evropské unii 

(Evropském společenství). V oblasti pohybu kapitálu byl proveden první krok již v roce 1958, 

když bylo do smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství vloženo několik 

odstavců, ve kterých se členské země zavázaly k postupnému odstranění bariér volného 

pohybu kapitálu a nezavádění omezení dalších. V následující dvaceti letech nedošlo v oblasti 

uvolňování pohybu kapitálu k velkému pokroku. Obrat přineslo až přijetí nové schvalovací 

procedury v Radě EU v roce 1987, kdy návrhy legislativních opatření v oblasti vnitřního trhu 

začaly být schvalovány kvalifikovanou většinou a založení Evropské unie v roce 1993,  

kdy součástí Maastrichtské dohody byly i čl. 56 – 60 týkající se zákazu omezení volného 

pohybu kapitálu a plateb. 

V oblasti volného pohybu finančních služeb učinila Evropská unie významný pokrok 

až přijetím Akčního plánu finančních služeb v roce 1999, který byl v podstatě prvním 

návrhem směřování politiky finančních služeb EU. Akční plán finančních služeb se zaměřil 

na čtyři hlavní oblasti: jednotný velkoobchodní finanční trh EU, otevřený a zajištěný 

maloobchodní finanční trh EU, stanovení pravidel a dohled nad finančním sektorem  

a odstranění daňových omezení. Důležitým milníkem v procesu finanční integrace bylo 

přijetí společné měny euro taktéž v roce 1999. 

V dokumentu „Zelená kniha finančních služeb 2005 – 2010 “ přišla Evropská 

komise nejdříve s novými návrhy politiky finančních služeb na další pětileté období. Tento 

dokument prošel mnohými konzultacemi s mnoha subjekty finančního trhu. Ještě téhož roku 

byl dokument i možné konzultované změny zpracovány v konečný návrh, v dokument 

nazvaný „Bílá kniha finančních služeb 2005 – 2010“. Hlavním cílem politiky se stalo 

vytvoření integrovaného, konkurenčního a vysoce efektivního finančního trhu EU, 

odstranění zbývajících překážek v oblasti finančních služeb, a tzv. vnější dimenze 

(zlepšování vztahů s ostatními účastníky na mezinárodních finančních trzích). Konečným 

výsledkem Bílé knihy bylo přijetí 72 opatření v oblasti regulace a dohledu, implementace  

a vynucování, monitoringu, vzdělávání subjektů finančního trhu, sbližování politiky 

finančních služeb s ostatními politikami, a v oblasti vnější dimenze. 
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V roce 2010 vydala Komise prohlášení, které obsahuje výčet legislativních opatření, 

které budou přijata v rozmezí let 2010 – 2013, a která budou založena na principu zvýšené 

transparentnosti, efektivního dohledu a mechanismu vynucování, zvýšené odolnosti  

a finanční stabilitě, a zesílené odpovědnosti a ochrany spotřebitele. V další fázi druhé 

kapitoly jsem se zaměřil na nejpoužívanější platební systémy EU, mezi které patří platební 

systém TARGET, TARGET2 a EURO1, a na projekt Jednotné platební oblasti pro platby 

v eurech (SEPA). Platební systém TARGET byl založen v souvislosti se zavedením společné 

měny euro v roce 1999 a fungoval na decentralizovaném základě. Fungoval až do roku 2008, 

kdy byl postupně nahrazen novou generací platebního systému TARGET2, který započal  

19. listopadu 2007. TARGET2 je založen na jednotně sdílené platformě. Jsou do něj 

zapojeny všechny země eurozóny a ostatní země se mohou připojit dobrovolně. Platební 

systém TARGET2 slouží převážně pro zpracování plateb vysokých hodnot, a nemá žádný 

dolní nebo horní limit. Projekt Jednotné platební oblasti pro platby v eurech (SEPA) byl 

zahájen v roce 2004. V rámci SEPA jsou využívány především tři hlavní platební nástroje: 

bezhotovostní platby, přímá inkasa a platby platebními kartami. 

Ve třetí kapitole, nazvané „Zhodnocení integrace platebních systémů v EU“ naplnil 

cíl diplomové práce, který jsem si stanovil. Mým cílem bylo pomocí získaných ukazatelů  

a za použití metody zkoumání heuristické, dedukce, statistické, srovnávací a chronologické, 

analyzovat a zhodnotit dosavadní stav integrace platebních systémů v Evropské unii. Na závěr 

diplomové práce jsem zhodnotil dosavadní průběh integrace platebních systémů v EU. 

Hodnocení platebního systému TARGET(2) a EURO1 bylo provedeno na základě 

statistických údajů z roku 1999 a 2005 – 2009. Na základě analýzy bylo možné konstatovat, 

že platební operace v rámci obou systémů výrazně vzrostly jak do objemu prováděných 

transakcí, tak do hodnoty prováděných transakcí. Významnou fluktuaci ve sledovaných 

ukazatelích bylo možno zaznamenat v roce 2008, kdy v souvislosti s probíhající finanční krizí 

došlo k mírnému poklesu počtu i hodnoty prováděných operací. V rámci projektu SEPA byla 

provedena analýza podle míry připravenosti zkoumaných veřejných systémů na přechod  

na prvky SEPA. Největší pokrok byl učiněn v oblasti přechodu na bezhotovostní platby 

SEPA, kde došlo k zlepšení míry připravenosti o 12%. Další sledovaný ukazatel je míra 

přechodu na přímá inkasa SEPA, kde oproti minulému období nedošlo k výraznějšímu 

zlepšení. Dalším sledovaným ukazatelem byla míra přechodu na prvek IBAN/BIC, kde došlo 

ke zvýšení míry připravenosti až o 20%. Posledním ukazatelem bylo hodnocení míry 

připravenosti na přechod na standard ISO 20022, kde 84% zkoumaných států provádělo 

platební operace prostřednictvím tohoto standartu. V další fázi hodnocení SEPA byly použity 
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ukazatele celkového počtu prováděných plateb a celkové hodnoty prováděných plateb.  

Je možno konstatovat, že bezhotovostní platební styk ztrácí jak v oblasti celkového počtu 

prováděných plateb, tak i do objemu prováděných plateb, a postupně se zvyšuje zapojení 

relativně nových nástrojů, jako jsou platby platebními kartami, nebo platby prostřednictvím  

e-peněz. 

Na závěr je nutno říct, že je možné zhodnotit dosavadní integraci platebních systémů 

v EU za velmi uspokojivou a potvrdit tak původní hypotézu. 
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Seznam použitých zkratek 
 

BIC    Bankovní identifikační kód 

BROWSE Služba pro komunikaci v rámci Společnosti pro celosvětovou 

mezibankovní finanční komunikaci  

CESR     Evropská komise regulátorů cenných papírů  

CLS   Platební systém průběžného zpracování plateb 

COM     Sdělení Evropské komise 

EBA    Evropská bankovní asociace      

ECB     Evropská centrální banka 

ECU    Košová měnová jednotka zemí ES   

EHS    Evropské hospodářské společenství 

EK    Evropská komise 

EPC    Evropská rada pro platební styk 

ES    Evropská společenství  

ESCB    Evropský systém centrálních bank 

EU   Evropská unie 

Euro    Společná měna zemí eurozóny 

EURO1   Platební systém používaný v Evropské unii 

FEDWIRE   Platební systém používaný ve Spojených státech amerických 

FIN Služba pro hromadění a rozesílání zpráv v rámci Společnosti pro 

celosvětovou mezibankovní finanční komunikaci 

FSAP     Akční plán finančních služeb 

IBAN    Mezinárodní číslo bankovního účtu 

INERACT  Interaktivní služba pro komunikaci v rámci Společnosti pro 

celosvětovou mezibankovní finanční komunikaci 

ISO   Mezinárodní organizace pro standardizaci  

MPK    Mezní míra kapitálu 

NET    Síť služeb 

OECD    Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

RTGS    Systém průběžného zpracování plateb 

SCT   Bezhotovostní platba 

SDD   Přímé inkaso 

SEC  Dokument Evropské komise nezařaditelný podle současných 

kritérií 

SEPA     Jednotná oblast pro platby v eurech 

SSP    Jednotné sdílená platforma 

STP    Přímé zpracování plateb 

STEP1    Platební systém používaný pro zpracování plateb nízké hodnoty 

STEP2    Platební systém používaný pro zpracování plateb nízké hodnoty 

SWIFT   Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční komunikaci 

TARGET   Platební systém používaný v Evropské unii do roku 2008 

TARGET2   Platební systém používaný v Evropské unii od roku 2007 

UNI-EUROPA   Odborová organizace zaměstnanců ve finančním sektoru 

USA    Spojené státy americké 

WB    Bílá kniha 

XML  Schéma zprávy vytvořené Mezinárodní organizací pro 

standardizaci 
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