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Příloha č. 1 Organizační struktura ústředí ČNB 
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Sekce dohledu nad finančním 

trhem 

 Odbor dohledu nad 

úvěrovými institucemi 

 Odbor dohledu nad 

pojišťovnictvím 

 Odbor dohledu nad 

kapitálovým trhem 

 Odbor kontroly a řízení rizik 

 Odbor kontroly pravidel 

jednání a odborné péče 

Samostatný 

odbor ochrany 

spotřebitele 

(od září 2008) 

Bankovní rada 

Sekce regulace a analýz 

finančního trhu 

 Odbor regulace fin. trhu 

 Odbor analýz fin. trhu 

 Odbor podpory dohledu 

Sekce licenčních a 

sankčních řízení 

 Odbor licenční 

 Odbor CP a 

regulovaných trhů 

 Odbor sankčních řízení 

Od 1.3.2011 
Nové uspořádání Sekce 

dohledu nad finančním trhem 

 Odbor dohledu obezřetnosti 

 Odbor dohledu odborné péče 

 Odbor kontroly obezřetnosti 

 Odbor kontroly odborné péče 

Funkční model 

2008 – nyní 

 

Příloha č. 2 Grafické znázornění změn institucionálního uspořádání v ČNB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastní zpracování dle údajů ČNB

Bankovní rada 

Sekce bankovní regulace a 

dohledu 

 Odbor regulace 

 Odbor dohled na dálku 

 Odbor dohled na místě 

 Odbor licenční a povolovací 

 Odbor podpory dohledu 

 

Sekce regulace a dohledu nad 

kapitálovým trhem 

 Odbor kolektivního investování a 

penzijních fondů 

 Odbor poskytovatelů investičních 

služeb 

 Odbor trhů a vypořádání 

 Odbor emisí CP 

 Odbor sankčních řízení 

Sekce regulace a dohledu nad 

pojišťovnami 

 Odbor regulace 

 Odbor dohledu 

 Odbor licenční 

Sektorový model 

2005 – 2007 
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Příloha č. 3 Institucionální uspořádání finanční regulace a dohledu v členských zemích EU 

Stát Institucionální uspořádání, stručná charakteristika 

Belgie Plná integrace mimo CB (Banking, Finance and Insurance Commission) od roku 2004 

Bulharsko 
Dvoupilířový model - bankovní dohled spadá pod CB, dohled nad ostatními sektory 

spadá pod úřad mimo CB (Financial Supervision Commission,vznikl v roce 2003) 

Česká republika Plná integrace v CB od roku 2006 

Dánsko Plná integrace mimo CB (Danish  Financial Supervisory) 

Estonsko Plná integrace mimo CB (Estonian Financial Supervision Authority) 

Finsko Plná integrace mimo CB (Financial Supervisory Authority) od roku 2009 

Francie Sektorový model s umístěním bankovního dohledu mimo CB 

Irsko 
Plná integrace v rámci CB od roku 2003, IFSRA (Irish Financial Services Regulatory 

Authority) je autonomní složkou CB 

Itálie 
Sektorový model s výraznými prvky funkcionálního modelu, připravuje se 

transformace ve funkcionální model 

Kypr Sektorový model, bankovní dohled v CB  

Litva Sektorový model, bankovní dohled v CB  

Lotyšsko Plná integrace mimo CB (Finance and Capital Market Commission) od roku 2001 

Lucembursko 
Plná integrace mimo CB (Commission de surveillnace de secteur financier) 

od roku 1998 

Maďarsko Plná integrace mimo CB (Hungarian Financial Supervisory Authority) od roku 2000 

Malta Plná integrace mimo CB (Malta Financial Services Authority) od roku 2002 

Německo Plná integrace mimo CB 

Nizozemsko Funkcionální model, dva regulatorní orgány, jedním je CB 

Polsko Plná integrace mimo CB (Polish Financial Supervision Authority) od roku 2008 

Portugalsko Sektorový model, bankovní dohled v CB  

Rakousko Plná integrace mimo CB (Financial Market Authority) od roku 2002 

Rumunsko Sektorový model, bankovní dohled v CB 

Řecko Sektorový model, bankovní dohled v CB  

Slovensko Plná integrace v CB od roku 2006 

Slovinsko Sektorový model, bankovní dohled v CB 

Španělsko Sektorový model, bankovní dohled v CB 

Švédsko Plná integrace mimo CB (Swedish Financial Supervisory Authority) od roku 1991 

Spojené království Plná integrace mimo CB (Financial Services Authority) od roku 2001 
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