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1 Úvod 

Bankovní sektor každého státu je již nedílnou součástí hospodářského systému a jeho 

vývoje. Hospodářský systém je v dnešní době do velké míry ovlivňován vývojem 

v bankovním sektoru, ale zároveň platí, že přístupy a změny v bankovních sektorech jsou 

přizpůsobovány hospodářskému vývoji v jednotlivých zemích.  

Světová finanční krize, která se naplno dostala do podvědomí veřejnosti v září roku 

2008, nás přesvědčila o tom, že finanční nestabilita jednoho státu může mít značný globální 

dopad. Globalizace, konvergence ekonomik a čím dál výraznější slučování finančních a 

bankovních skupin jsou důvody, proč krizi, která má kořeny ve Spojených státech 

amerických, dnes vnímá a pociťuje většina světových ekonomik. Za nejvýznamnější příčiny 

krize jsou považovány, politické, psychologické a etické aspekty, dále neobezřetné chování 

bankovních domů a nedostatečná, či špatně nastavená bankovní regulace a dohled. 

Právě bankovní regulace a dohled a jejich budoucí podoba je jedno 

z nejdiskutovanějších témat od doby propuknutí krize mezi ekonomy, politiky, národními i 

mezinárodními institucemi zabývajícími se bankovní regulací a dohledem, ale také mezi 

bankovními domy a jinými finančními institucemi. Všechny tyto subjekty se shodnou na tom, 

že bankovní regulace a dohled je nezbytně nutná, ale diskutabilní zůstává její míra, způsob a 

pravidla. Reakcí na nedostatky v bankovní regulaci a dohledu je nová dohoda o kapitálové 

přiměřenosti tzv. Basel III, vydaná Basilejským výborem bankovního dohledu, kterou 

jednohlasně přijaly země G-20. Zavedení nových pravidel zakotvených v této dohodě by mělo 

pomoci předcházet a zmírnit nepříznivé dopady možných budoucích finančních krizí nebo jen 

lehčích hospodářských výkyvů. 

Cílem diplomové práce je objasnit komplexní obraz o vývoji bankovní regulace a 

dohledu v Evropské unii a České republice před a po nedávné světové finanční krizi a dále 

posoudit dopady nových pravidel přijatých na základě dohody o kapitálových požadavcích 

Basel III na český bankovní sektor. 

V diplomové práci jsou použity převážně metody deskripce a analýzy a doplňujícími 

metodami jsou metody klasifikace a indukce. Práce čerpá z dostupné odborné literatury, ze 

zpráv mezinárodních institucí zabývajících se bankovní regulací a dohledem, ze zpráv 

finanční stability a zpráv o výkonu dohledu nad finančním trhem České národní banky, z 

odborných článků zabývajících se danou tématikou a z příslušných právních předpisů.  

První část práce se zabývá teoretickými východisky bankovní regulace a dohledu. Je 

zde popsána podstata a následně i cíle bankovní regulace a dohledu. V kapitole jsou dále 
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uvedeny argumenty pro a proti bankovní regulaci a dohledu a jejich shrnutí. Dále kapitola 

vysvětluje způsoby dohledu nad bankami, jako je dohled na místě a dohled na dálku, a také 

přibližuje metody, kterými se banky hodnotí. Následně jsou obecně rozebrány instituce, které 

se bankovní regulací a dohledem zabývají a v poslední části jsou již konkrétně popsány 

instituce, působící v mezinárodní sféře, jejichž rozhodnutí a doporučení mají dopad na 

mezinárodní podobu bankovní regulace a dohledu. 

Diplomová práce je ve své druhé části zaměřena na popis bankovní regulace a dohledu 

před světovou finanční krizí. Prvně je pozornost věnována dvěma dřívějším dohodám o 

kapitálových požadavcích tzv. Basel I a Basel II, vydané Basilejským výborem pro bankovní 

dohled. Jsou zde popsána obecná pravidla kapitálové přiměřenosti a je vysvětleno vymezení 

kapitálu potřebné pro správný výpočet kapitálové přiměřenosti. Následně je popsán vývoj 

těchto dvou dohod, a to chronologicky od vzniku Basel I až po vznik Basel II. V neposlední 

řadě jsou v této části popsány instituce a metody bankovní regulace dohledu v ČR  

a následně na to, jsou vysvětleny skutečnosti, které ovlivnily dnešní podobu bankovní 

regulace a dohledu v ČR. Závěr této části je zaměřen na popis institucí, jež se bankovní 

regulací a dohledem zabývaly v rámci Evropské unie před světovou finanční krizí.  

V třetí části práce je rozebrán vývoj bankovní regulace v Evropské unii a České 

republice v návaznosti na krizi. Tato část se zprvu zabývá vznikem americké hypotéční krize, 

jejím následným přelitím do celé ekonomiky a ekonomik jiných států světa. Následně pak 

událostmi, které zapříčinily přelití krize do Evropy, kdy v této době už se krizi neříkalo krize 

hypotéční, ale světová finanční krize. Dále tato část přechází ke konkrétnímu vymezení změn 

v bankovní regulaci a dohledu v návaznosti na krizi, a to obecným popisem chystaných změn 

na základě nové dohody o kapitálových požadavcích Basel III. V závěru je vysvětlena změna 

institucionálního uspořádání bankovní regulace a dohledu v Evropské unii a dopady krize na 

bankovní regulaci a dohled v ČR. 

Čtvrtá část diplomové práce se již konkrétně zaměřuje na chystané změny, které 

přináší Basel III a analyzuje jejich možné dopady na český bankovní sektor. Popisuje, že tyto 

doporučení komplexně převzala Evropská unie a zapracovala je do nové směrnice, která je 

pro Českou republiku tímto nepřímo závazná. Tato část se zabývá zejména potřebou navýšení 

kapitálových požadavků, novými pravidly likvidity, regulaci odměňování, nebo také 

sankcemi za nedodržení nově stanovených požadavků. 
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2 Bankovní regulace a dohled 

První kapitola se bude zabývat teorií bankovní regulace a dohledu. Popsána bude 

například podstata, argumenty pro a proti bankovní regulaci, cíle, ale také způsoby dohledu 

nad bankami a metody hodnocení bank. V dalších částech kapitoly budou popsány obecně 

instituce bankovní regulace a dohledu a následně instituce působící v mezinárodní sféře.  

Bankovní regulace a dohled je společně s měnovou politikou nejdůležitějšími 

činnostmi centrálních bank v tržních ekonomikách. Obě tyto činnosti jsou velice úzce 

provázány. Regulaci množství peněz v ekonomice nelze provádět, aniž by byly regulované 

instituce, které právě významnou část těchto zdrojů vytvářejí (jsou to obchodní a další banky). 

Regulace těchto institucí následně vyžaduje dohled. 

Přes ne zcela jednoznačné názory na to, do jaké míry je nutná bankovní regulace a 

dohled, patří bankovnictví dle Revendy (2011) ve vyspělých tržních ekonomikách mezi 

nejvíce regulovaná odvětví. A jsou to právě centrální banky, které tyto činnosti ve větší či 

menší míře zabezpečují. 

2.1 Podstata bankovní regulace a dohledu 

Podle Revendy (2011) je regulace bank chápana jako stanovení a prosazování určitých 

podmínek, pravidel a rozsah činnosti bankovních institucí v dané ekonomice. Dohled bank 

představuje pak již kontrolu dodržování pravidel činnosti, včetně stanovení pokut a sankcí při 

jejich nedodržení.  

V procesu regulace a dohledu se nalézají tři obecné skupiny subjektů, které jsou vidět 

v obrázku 2.1.  
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Obr. 2.1: Subjekty bankovní regulace a dohledu 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Zdroj: Revenda (2011), vlastní úprava 

 

V oblasti bankovní regulace vždy jako regulující subjekty vystupují centrální banky, a 

to samostatně, nebo ve spolupráci s dalšími institucemi. U dohledu je situace trochu 

obtížnější, obvykle je z části svěřen centrální bance, ale často i ministerstvu financí nebo 

specializované státní instituci.  U zahraničních poboček bank je možno, aby dohled prováděla 

příslušná instituce ze země, kde má banka své sídlo. Tento způsob je často doprovázen ve 

spolupráci s institucí dohledu v hostitelské zemi. Např. v rámci členství v Evropské unii je tak 

možné využít tzv. princip jednotné bankovní licence, na jehož základě je držitel licence 

udělené domovským orgánem dohledu oprávněn vykonávat činnosti vyplývající z jeho 

licence i na území jiného členského státu Evropské unie bez nutnosti žádat o licenci tohoto 

státu. 

Na obrázku 2.1 je možno vidět, že jedním z dalších subjektů regulace a dohledu jsou 

externí auditorské firmy. U těchto subjektů Revenda (2011) popisuje, že prověřují pravdivost 

a správnost výkazů bank. Dále ověřují účetní závěrku, výroční zprávy a komplexní 

průkaznost a úplnost vedení účetnictví příslušné banky. Také se vyjadřují k úrovni řízení rizik 

bankou. U bank, které mají častější problémy, jsou i audity prováděny více než 

v neproblémových bankách. Zprávy o auditu musejí být k dispozici nejen bankovním 

supervizorům (představitelům bankovního dohledu), členům vedení bank, ale rovněž i 

držitelům akcií bank, vkladatelům a jiným klientům. „Externí auditoři úzce spolupracují se 

supervizory a například v členských zemích Evropské unie musejí upozorňovat příslušné 

Regulující a do 

dohlížející subjekty 
Spolupráce 

Externí auditorské 

firmy 

Informace 

Regulace a dohled 

Regulované a 

dohlížené subjekty 

(banky) 

Informace 

Audit 

 



11 

 

instituce na všechny zjištěné skutečnosti, které by mohly poškodit klienty bank, samotné 

banky, nebo bankovní systém jako celek.“ (Revenda, 2011, s. 99). 

Externí audit může mít několik možných forem výstupu: 

 „Výrok bez výhrad – auditor prokazuje, že nemá žádné námitky k pravdivosti, 

správnosti a úplnosti výkazů a současně nemá žádné pochybnosti o schopnosti 

banky pokračovat v činnosti v dohledné budoucnosti, to je minimálně jeden 

rok. 

 Výrok s výhradou – auditor opět prokazuje, že nemá žádné pochybnosti o 

schopnosti banky pokračovat v činnosti banky v blízké budoucnosti, ale 

současně upozorňuje, že neměl možnost dostatečně prověřit všechny potřebné 

skutečnosti a nesouhlasí s některými účetními výkazy. 

 Záporný výrok – auditor vyjadřuje zásadní nejistotu či nesouhlas k úplnosti, 

průkaznosti a správnosti účetnictví a nemůže tak potvrdit, že nemá žádné 

pochybnosti o schopnosti banky pokračovat v činnosti v dohledné budoucnosti. 

 Odmítnutí výroku – auditor má takovou nejistotu nebo u něj ze strany banky 

došlo k takovému omezení činnosti, že se k úplnosti, průkaznosti a správnosti 

účetnictví nemůže vyjádřit“ (Revenda, 2011, s. 99).  

 

Výsledek auditu v zkrácené formě musí být součástí výroční zprávy každé banky. 

Instituce dohledu v posledních letech výrazněji vycházejí při hodnocení bank z výsledků 

externích auditů a tím potvrzují doporučení externích auditorů, která z auditů plynou. Pro 

banky se tak tyto doporučení stávají velice závaznými. 

Dalším auditem, který musí banka vykonávat, jak píše Revenda (2011), je audit 

interní. Oddělení provádějící interní audit by mělo být nezávislé na provozní činnosti banky, a 

to z důvodů zajištění transparentnosti a efektivnosti prováděných auditů. 

Třetím subjektem z obrázku 2.1 jsou již zmiňované regulované a dohlížené subjekty. 

Jsou to všechny instituce vlastnící bankovní licenci, včetně spořitelen, mezinárodních 

bankovních holdingových společností a poboček zahraničních bank. 

Dalším významným subjektem tohoto procesu regulace a dohledu jsou ratingové 

agentury, které hodnotí tzv. bonitu
1
 bank a jejich instrumentů. V Evropské unii se ratingové 

agentury musejí registrovat a řídit závaznými předpisy. 

                                                           
1
 Bonita banky odráží míru schopností, možností nebo kvalit.  
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2.2 Základní cíle bankovní regulace a dohledu 

Regulace je nástrojem makroekonomické politiky při prosazování základních cílů 

ekonomického vývoje. Cíli jsou makroekonomická rovnováha a stabilita, zejména pomocí 

regulace rozpočtové rovnováhy a množství peněz v oběhu. Dále pak efektivnost, bezpečnost a 

důvěryhodnost finančního (bankovního) sektoru, jak uvádí Revenda (2001). 

Tyto obecné cíle můžeme dále blíže specifikovat do šesti konkrétnějších cílů, které 

můžeme v souhrnu vidět na obrázku 2.2. 

 

Obr. 2.2: Základní cíle regulace a dohledu bank 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Revenda 2011, vlastní úprava 

  

1 Podpora efektivního provádění měnové politiky – oprávnění regulovat a dohlížet na 

činnost bank je podmínkou správného provádění měnové politiky. Volně nastavená 

základní pravidla činností bank zvyšují účinnost této politiky. 

2 Zajištění spolehlivosti, důvěryhodnosti a bezpečnosti bankovního systému 

v ekonomice - bez zdravého bankovního systému dochází v každé ekonomice 

k závažným poruchám ve zprostředkování finančních toků, redistribuci volných 

peněžních zdrojů (úspor) a jejich neefektivní alokaci. To má za následek zpomalení 

nebo i zastavení dané ekonomiky.  

3 Podpora efektivnosti fungování bankovního systému - efektivnost vývoje ekonomiky 

je spojena s efektivním fungováním bank. Pravidla regulace je nutné nastavit tak, aby 
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nebránily vývoji celého bankovního sektoru při respektování elementárních požadavků 

ochrany bankovních klientů. 

4 Zajištění potřebných informací pro investory – pro investory (vkladatele, akcionáře…) 

je určitá úroveň přísunu informací velice důležitá. Bez tohoto přísunu informací by 

bylo rozhodování těchto subjektů velice nesnadné a rizikové. Banky by byly 

považovány za méně důvěryhodné. Nejde pouze o povinnost zveřejňování těchto 

informací, ale rovněž o jejich důvěryhodnost a ověření nezávislými auditory viz 

kapitola 2.1 Podstata regulace a dohledu. 

5 Zajištění základní úrovně ochrany investorů – vkladatelé bank musejí mít určité 

záruky při ukládání svých peněz. Nikdy nemají všechny potřebné informace ke 

kvalifikovanému rozhodnutí, do které banky peníze uložit. Kdyby tyto záruky 

neexistovaly, výrazně by vzrostla rizikovost finančních investic v podobě vkladů 

v bankách. Základní zárukou je hlavně pojištění vkladů. „Rizika v činnosti bank 

přitom nelze odstranit, lze je pouze pochopit, řídit, usměrňovat a rozptylovat. To platí 

jak pro instituce regulace a dohledu, tak pro samotné banky“ (Revenda 2011, s. 105). 

6 Zajištění základní úrovně ochrany bankovního systému před nekalými praktikami – 

kdyby investoři nebyli přesvědčení, že neexistují záruky ochrany před transakcemi, 

jako důvěrný obchod, praní špinavých peněz nebo jiné, mohla by být důvěryhodnost 

bankovního systému ohrožena. 

 

„Obdobně jako u konečných cílů měnové politiky nejsou mezi cíli regulace a dohledu 

bank vyloučeny vzájemné rozpory“ (Revenda 2011, s. 105). 

Revenda (2011) dále vysvětluje, že například ochrana vkladatelů, která je zajištěna 

pomocí povinného pojištění vkladů, zvyšuje důvěryhodnost bank. Ovšem může také vést 

k následné orientaci vkladatelů na banky, které jim nabídnou nejvyšší úrokovou sazbu 

z vkladu. Také vědomí bank, že vklady jsou pojištěny a možné ztráty bude hradit někdo jiný 

(v tomto případě pojišťovny), může banky podněcovat k přebírání nadměrných rizik. Tyto 

aspekty mohou mít v konečném důsledku vliv na spolehlivost a bezpečnost bankovního 

systému v dané zemi. V těchto případech se nejčastěji hovoří o tzv. morálním hazardu bank. 

Následný možný rozpor je spjat s úvěrovou pomocí centrální banky bance komerční, 

která se nachází v nějakém ohroženém stavu. Poskytnutí pomocí ve formě úvěru může být 

vnímáno jinými bankami jako naděje, že se centrální banka zachová v podobné situaci stejně i 

k nim. Tento jev může opět vést k snížení bezpečnosti bankovního systému v zemi. 
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Dalším častým rozporem mezi cíli regulace a dohledu jsou případy, kdy centrální 

banka působí jako věřitel poslední instance. Poskytnutím nouzového úvěru, který je často 

velice rozsáhlý, se docílí situace, kdy dochází k růstu rezerv banky a to představuje emisi 

peněz (za jinak stejných okolností) s potenciálními nežádoucími dopady na měnovou stabilitu 

dané země. 

Při stanovení pravidel, které bankovní regulace a dohled nastavuje, můžeme dle 

Revendy (2011) sledovat dva protichůdné cíle. Prvním z nich je podpora ekonomické aktivity, 

v tomto případě jde o pozitivní regulaci. Druhým cílem pak jsou zákazy ekonomických 

činností a to se pak jedná o regulaci negativní.  

Ve vyspělých tržních ekonomikách dochází ke kombinaci obou přístupů k regulaci a 

dohledu. Evropskou regulaci a dohled lze dle Revendy (2011) však považovat za pozitivní. 

Podobně je tomu například u Japonska. S negativní regulací a dohledem se můžeme setkat 

spíše v USA a Velké Británii, kde regulace a dohled vzniká až jako reakce na nežádoucí jevy. 

Než se dostane popis kapitoly k dalším součástem systému bankovní regulace a 

dohledu, zaměří se nyní na argumenty pro a proti regulaci. 

2.3 Argumenty pro a proti bankovní regulaci  

V regulaci a dohledu nad bankovním systémem, tak jako u jiných ekonomických 

otázek, existují zcela protichůdné přístupy.  

2.3.1 Argumenty ve prospěch bankovní regulace 

Zastánci regulace obecně opírají své argumenty o nedokonalost trhů a z toho 

vyplývající nutnost chránit spotřebitele. Konkrétně v bankovnictví se jedná o čtyři skupiny 

argumentů, které uvádí Revenda (2001). 

1 Finance (bankovní aktivity) jsou odlišné od jiných ekonomických činností: 

 platební styk je životně důležitý pro chod ekonomiky, nelze tedy dopustit jeho 

poruchovost nebo jej nechat jen na vůli bank, 

 bankovní úpadky mají mnohem horší důsledky na ekonomiku než úpadky ostatních 

firem, 

 bankovní instituce používají svěřené peníze, nemohou tedy s nimi nakládat jen 

zcela podle svého uvážení,  

 ztráty by se tak nejvíce dotkly těch, kteří za to vlastně nemohou.  

2 Bankovní aktiva a pasiva mají specifickou strukturu: 
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 banky mají spíše dlouhodobá aktiva a krátkodobá pasiva, je tedy nutné jejich 

činnost regulovat, 

 při úpadku banky dochází ke ztrátě aktiv, ale pasiva (převážně vklady) zůstávají, 

 neproplacení vkladů by tak mohlo vést k obavě vkladatelů u dalších bank a tedy 

hromadným výběrům vkladů
2
,  

 narušení bankovního systému v zemi pak může mít nedozírné následky pro celou 

ekonomiku. 

3 Asymetrie informací: 

 má v bankovnictví mnohem větší roli než kdekoliv jinde, 

 bankovní klienti nemají dostatečné možnosti monitorovat zdraví dané banky, 

rizikovost jejich vkladů tak roste,  

 regulace (např. zveřejňování základních údajů o činnosti) tuto asymetrii snižuje. 

4 Bankovní regulace umožňuje regulovat množství peněz v oběhu: 

 při možnosti centrální banky regulovat činnost komerčních bank jsou možnosti 

měnové politiky mnohem širší. 

2.3.2 Argumenty v neprospěch bankovní regulace 

Proti bankovní regulaci lze dle Revendy (2001) argumentovat dvojím způsobem. Buď 

lze zpochybňovat současnou míru regulace s cílem dosáhnout změny směrem k deregulaci, 

nebo lze argumentovat proti jakékoliv regulaci bank s cílem dosavadní regulaci zrušit a nechat 

bankovní systém bez dozoru, viz kapitola 2.3.3. 

1 Finance jsou sice odlišné od jiných ekonomických činností, ale stačí upravit pouze 

základní kameny fungování jako platební styk a možnost zneužití svěřených peněz 

bankami. Regulace by neměla sloužit úpadkům nesolventních bank, zabraňovat 

bankovním podvodům či praní špinavých peněz. 

2 Nevhodná časová struktura aktiv a pasiv je důsledkem regulace, ta pak snižuje 

možnost vhodnější diverzifikace aktiv komerčních bank. 

3 Asymetrie informací v bankovních systémech existuje, regulace může negativní 

následky snižovat, ale vkladatele vůbec nenutí k tomu, aby se starali o důvěryhodnost 

dané banky.  

4 Regulace jako jedna z podmínek měnové politiky není zpochybňována, předmětem 

kritiky je míra regulace a současná pravidla. 

                                                           
2
 Hromadné výběry vkladů neboli tzv. „run na banky“, klienti banky na základě obav a nejistoty ze stability 

banky začnou hromadně vybírat své vklady a úspory. 
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2.3.3 Argumenty proti jakékoliv regulaci bankovního systému 

Revenda (2001) tvrdí, že ekonomové prosazující tento názor vycházejí z předpokladu, 

že každá regulace deformuje přirozené tržní prostředí a chování bank v něm. 

 

1 Růst nestability:  

 banky nikdy neví, zdali nedojde ke změně stávajících pravidel. 

2 Regulace nutí banky k orientaci na mimobilanční operace
3
: 

 ty jsou pak orgány bankovního dohledu špatně kontrolovatelné. 

3 Náklady na zajištění bankovního dohledu jsou příliš vysoké:  

 navíc pokud jej platí banky, promítá se to buď do zdražení nabízených služeb, 

nebo do poklesu ziskovosti bank, 

 to pro banky znamená konkurenční nevýhodu ve srovnání s nebankovními 

institucemi, které ale rovněž nabízí bankovní služby, nebo se zahraničními 

institucemi. 

4 Regulace jako podmínka měnové politiky: 

 neobstojí,  

 podle kritiků jakékoliv bankovní regulace je měnová politika v boji proti inflaci 

velmi málo účinná.  

2.3.4 Shrnutí argumentů 

Zastánci a odpůrci bankovní regulace se soustřeďují především na tyto oblasti:  

 míra, způsob a pravidla bankovní regulace, 

 vliv bankovní regulace na konkurenceschopnost trhu, 

 efektivnost regulace, 

 možnosti snížení asymetrie informací, 

 náklady spojené s regulací a dohledem, 

 nutnost regulace množství peněz v oběhu. 

I přes výhrady je však regulace bank dle Revendy (2001) objektivně nutná. Co je však 

diskutabilní, to jsou její míra, způsob a pravidla.  

                                                           
3
 Banka v nich nezískává ani neumísťuje kapitál, není v nich tedy v postavení ani dlužníka ani věřitele. Zisk je v 

nich tvořen jednak kursovými rozdíly (u valut, deviz nebo drahých kovů), jednak poplatky za obchody a služby. 
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2.4 Součásti systému regulace a dohledu bank 

Revenda (2011) vysvětluje, že bankovní regulace a dohled jsou obvykle právně 

podchycené v zákoně o centrální bance a zákoně o bankovnictví
4
. Legislativní rámec je pak 

dále doplňován vyhláškami centrální banky. Ve většině světových ekonomik existuje pouze 

jeden zákon, který upravuje bankovnictví. Výjimkou jsou například USA, které mají vícero 

zákonu upravujících činnost bankovních institucí. 

V tržních ekonomikách se systém bankovní regulace a dohledu opírá o čtyři základní 

pilíře. To ilustruje obrázek 2.3.  

 

Obr. 2.3: Základní pilíře bankovní regulace a dohledu 

 

  

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Revenda (2011), vlastní úprava 

 

První pilíř představuje podmínky pro přidělení bankovní licence, což je hlavní 

podmínka pro provádění bankovních činností. Splnění podmínek prověřuje centrální banka ve 

spolupráci s jinými specializovanými institucemi nebo ministerstvy (především ministerstvem 

financí).  

Druhým pilířem je stanovení a prověřování základních povinností bank. Na tento pilíř 

je hlavně zaměřen následný dohled nad komerčními bankami. 

Základní povinnosti komerčních bank je dodržovat tyto pravidla: 

 přiměřenost kapitálu, 

 přiměřenost likvidity, 

 úvěrová angažovanost, 

 poskytování informací, 

                                                           
4
 V České republice je bankovní regulace a dohled zakotvena v zákoně č. 21/1992 Sb., o bankách, který byl již 

v celé řadě oblasti novelizován a upraven v zákoně č. 6/1993 Sb., o České národní bance. 

 

Regulace 

 

Dohled 

 Podmínky vstupu do bankovnictví 

Základní povinnosti bank 

Povinné pojištění vkladů v bankách 

Věřitel poslední instance 

Dohled 

na dálku 

Dohled 

na místě 
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 ochrana před nelegálními praktikami prováděnými bankami, např. praní špinavých 

peněz, zneužívání důvěrných informací. 

 

Třetím pilířem bankovní regulace a dohledu je pak povinné pojištění vkladů 

v bankách. Revenda (2011) vysvětluje, že v systému pojištění vkladů hraje důležitou roli 

stupeň ochrany vkladatelů. Tento stupeň ochrany souvisí především s limity pojištěných 

vkladů a mírou pojistných náhrad. Například v zemích Evropské unie jsou limity od roku 

2011 sjednoceny, tak že míra náhrady je stanovena na 100 %, maximálně však do výše 

100 000 EUR.  

Čtvrtým pilířem je věřitel poslední instance, který může poskytovat úvěry, ale i pomoc 

jinou formou těm komerčním bankám, které se dostali do potíží. V roli věřitele poslední 

instance nejčastěji vystupuje centrální banka. 

2.5 Způsoby dohledu bank 

Bankovní dohled je prováděn dvěma hlavními způsoby: 

1 Dohled na dálku (tzv. monitorování), 

2 dohled na místě (tzv. prověrky). 

2.5.1 Dohled na dálku 

Šenkýřová (2010) vysvětluje, že dohled na dálku spočívá zejména v pravidelném 

monitorování činnosti komerčních bank. Dále také v dodržování pravidel obezřetného 

chování bank, v kontrole dodržování závazných limitů, nebo v ukládání nápravných opatření 

v případě zjištění jakýchkoli nedostatků.  

Dohled na dálku vychází z průběžného hodnocení všech dostupných informací o 

činnosti komerčních bank, které se nashromažďují z různých zdrojů. Jde tedy hlavně o výkazy 

a hlášení, které banky musí pravidelně odevzdávat, dále o auditorské zprávy, výsledky kontrol 

na místě, nebo výsledky informačních návštěv. Jedním z velice významných zdrojů jsou 

výroční zprávy banky, jež jsou dále předkládány akcionářům a orgánům bankovního dohledu. 

„Pravidelně jsou vyhodnocovány také měsíční signální informace, které jednotlivé 

banky vypracovávají pro bankovní dohled. V případě zjištění vývoje jednotlivých bank jsou 

vypracovány návrhy na další postup a opatření, jimiž tomuto vývoji lze zamezit“ (Šenkýřová, 

2010, s. 93). 
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2.5.2 Dohled na místě 

Tento typ dohledu převládá především u problémových bank. Může také nabýt až 

dohledu permanentního, nebo přejít až v nucenou správu. V delších časových intervalech se 

pak provádí také u zdravých bank. 

Dohled na místě se dle Šenkýřové (2010) zabývá kontrolou dalších významných 

činností bank.  

Mezi tyto aktivity patří zejména analýzy: 

 systémů řízení kontroly úvěru a tržních rizik, 

 funkčnosti a účinnosti vnitřního kontrolního a řídicího systému, 

 informačních systémů a informačních technologií. 

 

Dále lze dohledem na místě prověřit například: 

 adekvátnost prováděných operací, 

 organizační strukturu a z ní vyplývající pravomoci a odpovědnost, 

 dodržování pracovních postupů a jejich efektivnost, 

 zda nedochází k prosazování a zneužívání skrytých zájmů ze strany členů vedení či 

akcionářů banky. 

 

Revenda (2011) popisuje, že základními nedostatky dohledu na místě jsou zastarávání 

získaných informací a výrazně vyšší náklady oproti dohledu na dálku. Tyto nedostatky potom 

brání větší četnosti provádění dohledu přímo v bankách. Kontroly jsou náročné na personální 

zajištění, kde vyvěrá problém s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. 

Obě popsané formy bankovního dohledu dohled na dálku i dohled na místě jsou 

neoddělitelnou součástí bankovního dohledu každé země. Způsoby, metody a techniky 

provádění bankovního dohledu se sice mírně v každé zemi liší, avšak východiskem a 

základem dnešní praxe jsou principy bankovního dohledu vypracované Basilejským výborem, 

jak uvádí Šenkýřová (2010), který bude přiblížen koncem této první kapitoly. 

2.6 Metody hodnocení bank 

Výsledkem dohledu na dálku a dohledu na místě je celkové hodnocení každé banky, 

podle určitých ukazatelů, které centrální bance umožňují vzájemné srovnání bank. Jednou ze 

světově nejznámějších metod hodnocení bank je metoda CAMELS, která je rovněž s určitými 

úpravami používaná v bankovním systém České republiky. V případě bankovních 
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holdingových společností, které se vyskytují například v USA, se používá k vzájemnému 

hodnocení metoda BOPEC. Obě tyto metody napomáhají významně předpovědět budoucí 

vývoj hodnocené banky. 

Hodnocením bank pomocí CAMELS, se kromě centrální banky zabývají i ratingové 

agentury, jejichž výsledky jsou na komerční bázi nabízeny hlavně centrálním bankám a 

dalším subjektům. Naopak hodnocení bank centrální bankou je přísně utajováno, každá banka 

by měla znát pouze své výsledky. Mohlo by se stát, že nepříznivé výsledky by mohly u 

vkladatelů vyvolat paniku, která by se mohla přenést i na tzv. zdravé banky, nebo banky 

v nepříznivém stavu, ale řešitelném v krátkodobém časovém horizontu.  

Provádí-li centrální banka hodnocení pomocí metod CAMELS a BOPEC uděluje 

bance v rámci jednotlivých ukazatelů známku 1 – 5, přičemž 1 = nejlepší, 5 = nejhorší. 

Vysvětlení zkrácených názvu a struktura hodnocení metody CAMELS a BOPEC  je 

znázorněna v Příloze 1. 

 

2.7 Instituce bankovní regulace a dohledu 

Ve vyspělých tržních ekonomikách patří mezi instituce regulace centrální banky. 

Právě tento systém je odrazem toho, že právě centrální banky jsou vykonavatelem měnové 

politiky. „Proto je žádoucí, aby se podílely na základní zákonné úpravě činnosti banky a 

v jejím rámci mohly podmínky a pravidla konkretizovat. Navíc mají prvotřídní informace od 

bank a odhlédneme-li od možnosti sledování jiných než ekonomických zájmů, měly by nejlépe 

znát přednosti a nedostatky celého systému regulace bank“ (Revenda 2011, s. 106). 

U dohledu je situace poněkud složitější. Pokud by situace měla být nastavena tak, že 

ten, kdo se výrazně podílí na stanovení pravidel, měl by sám prověřovat jejich plní, musela by 

se centrální banka účastnit i procesu dohledu.
5
 Vzhledem k významným nárokům, které jsou 

s dohledem spojeny, je v mnoha zemích tato činnost svěřena specializované instituci, která 

dále ve větší či menší míře spolupracuje s centrální bankou, jak uvádí Revenda (2011). 

Účast centrální banky v dohledu je dále podporována těmito skutečnostmi: 

 centrální banka je prvním subjektem, který může identifikovat problémy 

s likviditou komerčních bank, a to díky neustálému přísunu informací, které ji 

komerční banky musí poskytovat, 

 centrální banka je věřitel poslední instance v bankovním systému, 

                                                           
5
 Toto by mělo fungovat i naopak, pokud je nějaká instituce pověřena dohledem, je vhodné, aby se rovněž 

výraznou měrou podílela na konstrukci pravidel činnosti bank. 
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 centrální banka se účastní procesů spojených s ukončením činnosti bank, tak aby 

byly co nejvíce eliminovány negativní dopady s těmito procesy spojený. 

 

Lze také nalézt důvody proti svěření dohledu pouze centrální bance: 

 úvěrová pomoc ohrožené bance se může dostat do rozporu s měnovou politikou 

(viz kapitola 2.6 Základní cíle bankovní regulace a dohledu), 

 úpadky komerčních bank narušují důvěryhodnost, spolehlivost a bezpečnost 

bankovního systému jako celku a zároveň tím snižují důvěryhodnost centrální 

banky, která by měla svými nástroji předejít těmto problémům, 

 centrální banka by na základě přílišných pravomocí mohla dojít k zneužití své 

moci. 

 

Je zde tedy  otázka, zda by měl být dohled vykonáván pouze centrální bankou nebo i 

dalšími specializovanými institucemi. „Hlavním argumentem proti existenci většího počtu 

institucí je možnost nekoordinovaného a nestejného přístupu k bankám. Obecně lze 

předpokládat, že státní resp. vládní instituce budou ve srovnání s centrálními bankami více 

preferovat či zohledňovat politická hlediska na úkor ekonomických hledisek, zejména 

v případech, kdy se rozhoduje o tom, zda má být nějaká ohrožená banka zachráněna či 

likvidována“ (Revenda 2011, s. 106 – 107). 

Pohled na dohled se dále komplikuje existencí různých přístupů k dohledu nad celým 

finančním systémem (trhem) v dané zemi. Jedná se zde o dohled nad kapitálovým trhem, 

pojišťovnami, penzijními fondy, stavebními spořitelnami atd. Možných přístupů je více, 

dohled může být svěřen centrální bance, jako to je v případě České republiky. Dohled může 

vykonávat specializována instituce, jako například ve Velké Británii, nebo ve Francii se na 

dohledu podílí více institucí najednou včetně centrální banky, jak uvádí Revenda (2011). 

Další přístupy jsou spojeny se sektorovým nebo funkcionálním dohledem. Sektorový 

dohled je uplatňován v zemích se spíše specializovanými institucemi finančního trhu, jak 

uvádí Revenda (2011). Dohled nad komerčními bankami je v tomto případě opět svěřen 

centrální bance, jako například v Itálii, ale mohou ho v některých případech vykonávat i jiné 

specializované instituce jako třeba v USA. Funkcionální dohled je zaměřen například na 

stabilitu finančního systému jako celku. Jedná se zde zejména o kontrolu bank a platebního 

styku
6
, dále je dohlíženo na stabilitu jednotlivých finančních institucí

7
 a ochranu spotřebitelů 

                                                           
6
 Tímto je charakterizován dohled na dálku. 
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před nekalými obchodními praktikami, monopolním a kartelovým chováním finančních 

institucí. Podrobnějším členěním se dále zabývá Babouček (2009). 

Názorně jsou přístupy dohledu vidět na obrázku 2.4. 

 

Obr. 2.4: Institucionální uspořádání dohledu bank 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Revenda (2011), vlastní úprava 

2.8 Instituce bankovní regulace a dohledu v mezinárodní sféře 

V průběhu posledních třiceti let došlo v bankovní sféře k rychlé internacionalizaci a 

propojenosti národních peněžních a kapitálových trhů. V tomto případě můžeme hovořit 

globalizaci bankovního trhu. Tímto se umocňuje angažovanost bank v mezinárodní oblasti a 

mění se struktura tradičního bankovnictví a rovněž se znesnadňují možnosti bankovní 

regulace a dohledu. Revenda (2011) popisuje, že účinnost regulace a dohledu je do značné 

míry podmíněna spoluprací a stupněm harmonizace pravidel mezi příslušnými institucemi 

jednotlivých zemí. Prozatím, ale žádná instituce působící v mezinárodní sféře nemá výkonnou 

právní moc. 

Nejvýznamnější pozici má Basilejská banka pro mezinárodní platby a její Basilejský 

výbor bankovního dohledu (Basel Commitee on Banking Supervision, BCBS). Jak píše 

Dvořák (2005), Basilejský výbor vznikl v roce 1974 jako reakce na krach banky Herstatt. Do 

té doby neexistovala žádná instituce pro mezinárodní koordinaci bankovní regulace a dohledu 

bankovních systémů jednotlivých států. Dokumenty BCBS měly na začátku charakter 

doporučení pro země G-10 a Lucembursko
8
 a v současnosti pro dalších sedmnáct zemí. 

                                                                                                                                                                                     
7
 Zde jde o dohled na místě. 

8
 Belgie, Francie, Itálie, Japonsko, Německo, Nizozemí, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie, USA, 

Lucembursko. 
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Předpokládá se však, že je budou zapracovávat do svých zákonných norem a předpisů. 

Ostatním zemím, které se účastní mezinárodního obchodu, se doporučuje přijmout předpisy 

ve stejném smyslu. Evropská unie část těchto předpisů stanovuje a vydává jako směrnice a 

jsou pro členské státy tudíž nepřímo závazné. A státy je musí do stanoveného data zahrnout 

do národní legislativy.  

Pravidelná setkání členů Basilejského výboru, popřípadě i zástupců centrálních bank 

či jiných hlavních měnových autorit z dalších zemí probíhají čtyřikrát do roka. 

Mezi hlavní cíle Basilejského výboru patří: 

 návrhy pravidel, jež jsou zaměřeny na podporu stability mezinárodního bankovního 

systému, 

 snaha o odstraňování konkurenčních nerovností regulačních pravidel, zejména 

v oblasti kapitálového vybavení, 

 sjednocení podmínek pro přidělování bankovních licencí, 

 harmonizace principů a způsobů krytí rizik (úvěrové a tržní riziko), 

 formulace základních principů při tvorbě pravidel bankovní regulace a dohledu. 

 

Nejznámějšími dokumenty Basilejského výboru jsou mezinárodně dohodnuta pravidla 

o kapitálové přiměřenosti bank. Do dnešního dne byly zpracovány tři dohody a to pod 

zažitými názvy BASEL I, BASEL II a v reakci na světovou finanční krizi BASEL III. Blíže 

se problematikou Basilejského výboru a pravidly o kapitálové přiměřenosti zachycených ve 

smlouvách BASEL I – III budou zabývat následující kapitoly této diplomové práce. 

Instituci s podobnými cíli lze nalézt například v Evropské unii pod názvem European 

Banking Authority. Rovněž systém bankovní regulace a dohledu v Evropské unii bude 

detailněji rozebrán v následujících kapitolách. 

„V mezinárodní sféře působí další instituce s obdobnou náplní činnosti v rámci 

různých politicko-ekonomických uskupení, např. SENZA Forum of Banking Supervisors 

sdružující dvacet centrálních bank a čtyři instituce dohledu Austrálie, Nového Zélandu a 18 

zemí jihovýchodní Asie. Dvacet ekonomicky nejvyspělejších zemí a Evropská komise mají 

zastoupení ve Financial Stability Board“ (Revenda 2011, s. 108). 
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2.9 Dílčí shrnutí 

Bankovní regulace a dohled je v podstatě definování určitých pravidel s následným 

dohledem nad jejich dodržováním v oblasti bankovní sféry. Dohledové instituce mohou 

následně při nedodržování stanovených pravidel uplatnit určitou sankční politiku. 

Bankovní regulaci a dohled lze považovat za jednu z nejdůležitějších činností 

centrálních bank, nebo jiných specializovaných institucí. Zároveň lze bankovnictví a finanční 

trhy vůbec považovat za nejvíce regulovaná odvětví v ekonomické sféře. Tzn., že i přes 

všechny argumenty zastánců i odpůrců bankoví regulace a dohledu, se dokáží shodnout, že 

regulace a dohled je objektivně nutná, ovšem diskutabilní je její míra, způsob, pravidla a je 

nezbytné, aby účelná a smysluplná. 

Následující kapitola se bude zabývat bankovní regulací a dohledem před světovou 

finanční krizí, a to v rámci České republiky a Evropské unie. V první části budou popsány 

v návaznosti na poslední část první kapitoly první dvě Basilejské smlouvy – BASEL I a 

BASEL II. Následně bude rozebrán systém bankovní regulace a dohledu v ČR a po něm 

v Evropské unii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

3 Bankovní regulace a dohled před světovou finanční krizí 

Tato kapitola se bude zabývat průběhem bankovní regulace a dohledu před světovou 

finanční krizí v České republice a Evropské unii. Pro komplexnost budou prvně popsány 

obecná pravidla kapitálové přiměřenosti podle Basel a následně bude vysvětlen obsah a 

funkce prvních dvou basilejských dohod o kapitálové přiměřenosti Basel I a Basel II. Po té se 

přesune kapitola na Českou republiku, kde bude krátce nastíněn vývoj institucí, které se 

regulací a dohledem bankovního systému zabývají či zabývaly. Dále se popíše průběh, tak i 

metody bankovní regulace a dohledu v ČR a zároveň skutečnosti, které jejich vývoj ovlivnily. 

Následně bude popsán systém bankovní regulace a dohledu v Evropské unii pře krizí.  

3.1 Basel I a II 

3.1.1 Obecná pravidla kapitálové přiměřenosti podle Basel 

Jak již bylo v předchozích kapitolách zmíněno, bankovní sektor je velmi specifický a 

proto vyžaduje zvláštní regulatorní a dohledové přístupy. Zatímco pro běžné kapitálové 

společnosti jsou zákonem stanoveny jen minimální výše kapitálu, u bank je navíc požadováno 

zachování určitého poměru mezi kapitálem a aktivy bankou drženými. 

Tento přístup je aplikován dle Cipra (2002) proto, že komerční banka ve značné míře 

využívá pro své obchodování cizích zdrojů. Na základě tohoto faktu zde existuje obava, že 

bez příslušné regulace by s prostředky mohla nakládat neobezřetně, což by mohlo zapříčinit 

ztrátu jejím vkladatelům. V tomto případě je za nejvhodnější zdroj krytí případných ztrát 

považován kapitál, jelikož případnou újmu pocítí vlastníci banky, kteří by právě měli nést 

riziko za svá podnikatelská rozhodnutí a své strategické kroky. Tento přístup je obecně znám 

jako pravidla kapitálové přiměřenosti. Stanovení těchto pravidel chrání banku před úpadkem 

trojím způsobem: 

1 určitá výše kapitálu je jakýmsi polštářem sloužícím k překonání případných ztrát, 

2 majitelé, akcionáři jsou více obezřetní při řízení komerční banky, protože ztráty 

vedoucí z jejich špatných rozhodnutí se jich dotknou přímo, 

3 kapitál plní také svou funkci jako zdroj aktiv. 

 

Ve světě bankovnictví se rozcházejí názory co je možno považovat za kapitál a co ne. 

Typů kapitálu je více a jsou rovněž různých kvalit. Kvalita daného kapitálu se posuzuje podle 

toho, jak je schopna splnit výše popsané funkce. 
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Revenda (2011) navíc vysvětluje, že prvním projevem, který je v současné době 

přisuzován kapitálu komerčních bank, je stanovení minimální výše základního kapitálu bank.
9
 

Ovšem tato výše neřekne nic o síle či zdraví banky, proto se postupuje za pomocí konstrukce 

ukazatele kapitálové přiměřenosti. V dnešní době je ukazatel definován jako poměr kapitálu 

komerční banky k rizikově váženým aktivům (RVA), úvěrovým ekvivalentům 

podrozvahových položek (EPP), tržnímu riziku (TR) a operačnímu riziku (OR). Minimální 

výše kapitálové přiměřenosti je nyní nastavena na 8 %, tato hodnota je sjednocena na 

mezinárodní úrovni a týká se bankovních systémů těch zemí, které přistoupily k Mezinárodní 

dohodě o měření kapitálu a kapitálových standardech
10

 nebo také Basilejské kapitálové 

dohodě. 

V další subkapitole bude vysvětleno pro úplnost vymezení kapitálu, které je důležité 

pro pochopení výpočtu kapitálové přiměřenosti, které bude vysvětleno rovněž v následujících 

subkapitolách při popisu prvních dvou Basilejských dohod Basel I a Basel II. 

 

3.1.2 Vymezení kapitálu 

Pro výpočet kapitálové přiměřenosti je kapitál definován v širší podobě. Revenda 

(2011) vysvětluje, že podle mezinárodně doporučených požadavků je členěn do tří částí. 

Obecná náplň jednotlivých části je v daných zemích shodná, podrobnější vymezení je pak 

záležitostí každé země, avšak musí respektovat příslušná opatření. Vymezení kapitálu je 

znázorněno v níže přiloženém obrázku 3.1. 

Obr. 3.1: Vymezení kapitálu pro výpočet kapitálové přiměřenosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Revenda (2011), vlastní úprava 

                                                           
9
 V bankovním systému ČR je výše zakladního kapitálu stanovena na 500 mil. Kč. 

10
 International convergence of capital measurement and capital standards. 
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Vlastní kapitál Tier 1 (Core capital, Net worth)
11

  

Základní kapitál nebo také výše splaceného akciového kapitálu je dána součtem 

jmenovité hodnoty emitovaných a splacených akcií komerční banky, jak uvádí Revenda 

(2011). Dále vysvětluje, jsou-li akcie při primární emisi prodány za cenu vyšší, než je 

nominální cena, tak kladný cenový rozdíl je vynásoben počtem emitovaných akcií a vytváří 

tzv. emisní ážio, které je následně zdrojem ážiových fondů. Tvorba rezervních fondů je ve 

většině zemí stanovena zákonem, hlavním zdrojem je zde vytvořený zisk. Část zisku může 

tvořit právě nerozdělený zisk, jedná se zde o zisk, který bance zbyde po zdanění hrubého 

zisku, převedení povinného podílu do rezervního fondu, výplatě dividend akcionářům a 

dalším, vše je řízeno dle zákonných předpisů, či vlastních rozhodnutí komerční banky. 

Od takto vypočteného kapitálu se odečítají například ztráty z minulých let a ztráty 

z běžného roku, dále také goodwil
12

 a jiné. 

Dodatkový kapitál Tier 2 (Suplemenetary capital) 

Revenda (2011) vysvětluje, že všeobecné rezervy se vytvářejí ze zisku, nebo někdy 

také z nákladů banky. Tyto rezervy jsou určeny pro krytí ztrát z konkrétních aktiv. Celková 

výše rezerv, která je započítávána do Tier 2, má určitý limit a význam těchto rezerv se 

v současnosti snižuje. Rezervy z přehodnocení fixních aktiv jsou kladným rozdílem mezi tržní 

a účetní hodnotou fixních aktiv.  Hybridní kapitálové instrumenty jsou v podstatě dluhem, 

který se za určitých podmínek může stát základním kapitálem komerční banky. Hybridní 

kapitál například reprezentují takové obligace nebo prioritní akcie, kterou jsou v předem 

stanovém termínu převoditelné do kmenových akcií za předem stanovených podmínek 

statutem banky. Termínovaný podřízený dluh má velice podobný charakter jako hybridní 

kapitálové instrumenty. Lze ho považovat za součást kapitálu komerční banky po pevně 

stanovenou dobu
13

, během této doby nelze nárokovat splacení.  

Krátkodobý podřízený dluh Tier 3 (Short-term subordinated debt) 

V tomto případě platí stejné podmínky jako u termínovaného podřízeného dluhu, ale 

rozdíl je ve splatnosti, která je minimálně dva roky.  

Součet kapitálu Tier 2 a Tier 3 pro výpočet kapitálové přiměřenosti se započítává 

maximálně do výše kapitálu Tier 1, jak uvádí Revenda (2011). 

V rámci aktuální světové krize je připraveno mnoho úprav pro stanovení pravidel 

kapitálové přiměřenosti. Některé země již určitá opatření zavedla, ale nová mezinárodní 

                                                           
11

 Tier 1, Core capital, respektive Net worth, u nás Původní kapitál. 
12

 Goodwil je rozdíl mezi tržní cenou a účetním vyjádřením majetku banky. 
13

 Doporučeno je minimálně 5 let. 
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pravidla budou stanovena až na základě přesně definovaných podmínek nové Basilejské 

smlouvy Basel III, která by měla vstoupit v platnost v roce 2018. U kapitálu je navrhováno 

zrušení Tier 3. 

V následující subkapitole budou popsány první dvě Basilejské dohody Basel I a 

Basel II. 

3.1.3 Od Basel I k Basel II 

První a základní dohodou Basilejských dohod o kapitálové přiměřenosti byla Basel I, 

vypracována Basilejským výborem bankovního dohledu. Byla podepsána 16. 7. 1988 ve 

švýcarském městě Basilej guvernéry centrálních bank zemí G-10 a Lucemburska, jak 

vysvětluje Revenda (2011). Basilejskému výboru tehdy předsedal Angličan Peter William 

Cooke, proto se tehdy hovořilo o ukazateli kapitálové přiměřenosti také jako o Cookově 

poměru (Cooke-ratio), který byl dle Basel I nastaven na společné hranici 8 %. K této smlouvě 

se postupně připojily ostatní státy včetně ČR. Dohoda vstoupila v platnost 1. 1. 1993, ale 

některé z jejích principů začaly určité země využívat již dříve. Např. v České republice byla 

k datu 31. 12. 1993 nastavena hranice kapitálové přiměřenosti na 6,25 %. Pro dosažení 

hranice 8 % bylo stanoveno datum 31. 12. 1996. Přičemž platilo pravidlo, že banky, které 

splnily podmínku 8 % již před tímto datem, nesměly bez souhlasu ČNB zpětně snižovat svůj 

kapitál zpět na hranici 6,25 %. 

Dle Jánošové (2004) si Basel I kladl tyto cíle: 

 posílit zdraví a stabilitu mezinárodního bankovního systému, 

 zajistit mezinárodní harmonizaci regulací kapitálové přiměřenosti bank 

s mezinárodním působením, 

 zohlednit podrozvahové aktivity komerčních bank, 

 snížit konkurenční nerovnosti tak, aby banky s nízkou mírou kapitálové 

přiměřenosti nemohly provádět vyšší rozsahy bankovních obchodů a bankám se 

silným kapitálovým základem, tak přebírat klienty, 

 zvýšit motivaci pro držení více likvidních a nízkorizikových aktiv, 

 zabránit bankám podstupovat nadměrná úvěrová rizika a učinit tak regulační kapitál 

citlivější na rozdíly v rizicích jednotlivých komerčních bank. 

 

Složení kapitálu pro výpočet kapitálové přiměřenosti v Basel I mělo za začátku jen 

dvě složky, a to Tier 1 a Tier 2. Revenda (2011) popisuje, že ve jmenovateli vzorce pro 

výpočet kapitálové přiměřenosti bylo zahrnuto pouze úvěrové riziko v podobě RVA a EPP. 
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Riziko je zde spojeno s pravděpodobností vzniku možných ztrát z důvodů nesplnění závazků 

dlužníka podle sjednaných podmínek, mezi ním a bankou. 

 Vzorec pro výpočet kapitálové přiměřenosti dle Basel I byl dle Revendy (2011) do 

roku 1999 následující: 

                               
             

       
                            (3.1) 

 

V roce 1996 byl podepsán dodatek k Basel I o zahrnutí tržních rizik. BCBS v tomto 

dokumentu doporučuje, aby komerční banky nejpozději do roku 1999 při výpočtu kapitálové 

přiměřenosti počítali také s tržním rizikem. Tržní riziko je dle Revendy (2011) definováno 

jako riziko, které představuje pravděpodobnost ztrát z aktiv podrozvahových položek 

vznikajících z kolísání tržních cen. Tržní riziko je zde kryto složkou kapitálu Tier 3. V ČR 

tato úprava vstoupila v platnost k datu 1. 9. 2000. 

Vzorec pro výpočet kapitálové přiměřenosti dle Basel I byl dle Revendy (2011) do 

roku 2006 následující: 

                               
                    

          
                 (3.2) 

 

Basel I dle Knotzera (2004) dosáhl sjednocení předpisů o požadavku kapitálové 

přiměřenosti. Tím pádem se vepsal do historie jako důležitý milník k posílení struktury 

mezinárodního finančního systému. Změny nejrůznějšího typu na finančních trzích však vedly 

k tomu, že opatření zavedená v rámci Basel I nestačila, aby byl zajištěn ekonomicky žádoucí 

poměr mezi rizikem nesplacení při poskytnutí úvěru a kapitálem, který je pro tento úvěr nutné 

preventivně držet v rezervě. 

V reakci na nedostatky Basel I se BCBS rozhodl o vytvoření nového rámce předpisů o 

kapitálových požadavcích pro komerční banky - Basel II, a to na konci devadesátých let. 

Přesněji, od roku 1999, probíhaly jedny z prvních příprav pro novou Basilejskou dohodu o 

kapitálové přiměřenosti. V roce 1999 byla rovněž upravena koncepce stávající metodiky 

výpočtu kapitálové přiměřenosti, viz vzorec 3.2. Složitost problému, úpravy a předpokládaný 

rozsah dopadu způsobily, že konečná verze byla zveřejněna až v roce 2004. Basel II byl 

implementován v roce 2006. V tomto roce byl rovněž zaveden do legislativy EU na základě 

směrnic Evropského parlamentu a Rady. V ČR byl Basel II zaveden v roce 2008. 

Cíle Basel II jsou dle Knotzera (2004) definovány takto: 
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 podpora bezpečnosti, stability finančního sektoru a zlepšení 

konkurenceschopnosti, 

 kapitálové požadavky nastaveny tak, aby odpovídaly rizikům, 

 nutné zohledňování všech rizik, 

 uznávání interních bankovních metod hodnocení rizik, 

 aplikace na banky v mezinárodním měřítku a vůle vytvoření jednotného 

mezinárodního systému, 

 posílení bankovního trhu a dohledu nad ním. 

 

Dle Kašparovské (2006) mezi stěžejní změny při zavedení nových pravidel dle Basel 

II oproti Basel I patří:  

1 Pro výpočet kapitálové přiměřenosti bylo použito pouze úvěrové a tržní riziko – Basel 

II přináší navíc také stanovení minimálního kapitálového požadavku k operačnímu 

riziku. Operační riziko je dle vyhlášky ČNB č. 123/2007 vysvětlováno jako riziko 

ztráty vlivem nedostatku či selhání vnitřních procesů, lidského faktoru nebo systémů, 

či riziko ztráty vlivem vnějších skutečností, včetně rizika právního.   

Vzorec pro výpočet kapitálové přiměřenosti dle Basel II je dle Revendy (2011) 

následující: 

                                
                    

             
               (3.3)              

 

2 Jednotný způsob pro stanovení kapitálových požadavků – v Basel II je tento způsob 

nahrazen větším počtem možných metod pro stanovení kapitálových požadavků 

k jednotlivým rizikům. Banky si tak mohou vybrat, zda si zvolí standardní přístup 

nebo speciální metody. 

3 Bankovní dohled byl jednostranně zaměřen na kapitálovou přiměřenost – nová 

pravidla dle Basel II se nově opírají o tři pilíře bankovní regulace a dohledu, pilíř 1 –  

minimálním kapitálové požadavky (Minimal Capital Requirements), což je výpočet 

kapitálové přiměřenosti k úvěrovému, tržnímu a operačnímu riziku, pilíř 2 – proces 

dohledu (Supervisory Review Process), neboli aktivity bankovního dohledu – definuje 

práva povinnosti národních orgánů pro bankovní dohled, pilíř 3 – tržní disciplína 

(Market Discipline) se zabývá zveřejňováním relativních ukazatelů rizik. 

4 Rizikové váhy, tedy i výše kapitálového požadavku k úvěrovému riziku, nezávisela na 

skutečném podstupovaném riziku, ale na typu klienta – v rámci Basel II se pro 
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stanovení rizikových vah a tedy i výše kapitálového požadavku k úvěrovému riziku, 

využívá rating, čímž je zohledněna rizikovost každého jednotlivého klienta. V rámci 

standardní metody se využívá hodnocení externími ratingovými agenturami, ale je 

možno také využít metody IRB (Internal Ratings-Based Approaches), která využívá 

interních ratingů. 

5 Možnost využití vlastních modelů měření rizik existovala pouze pro výpočet 

kapitálového požadavku u tržního rizika – banky dle Basel II mohou k řízení rizik 

využívat vlastních modelů, a to jak u řízení tržního, úvěrového, tak operačního rizika. 

6 Banky nebyly motivovány k lepšímu řízení rizik – motivace bank dle Basel II je 

mnohem vyšší, protože sofistikovanějšími metodami lze dosáhnout podstatného 

snížení kapitálových požadavků. 

 

Obecně bylo zavedení Basel II reakcí na rychlý vývoj na finančních trzích, jak 

vysvětluje Babouček (2009). Snahou bylo zvýšení stability, vyšší bezpečnost finančních 

systémů a zavedení citlivějších metod pro řízení rizik. Dále byla vytvořena snaha o stanovení 

takových kapitálových požadavků v závislosti na rizikovém profilu, tak aby bankám přinesla 

úsporu kapitálu. Basel II měl dále komerční banky motivovat k poskytování podrobných 

informací o rizicích, které banka podstupuje a o systémech jejich řízení. Tyto systémy měly 

být pravidelně vyhodnoceny centrální bankou nebo jiným regulačním orgánem v dané zemi. 

Následující subkapitola se přesune k popisu bankovní regulace a dohledu v ČR. 

3.2 Instituce bankovní regulace a dohledu v ČR 

Finanční trh se podle Poloučka (1999) v České republice začal formovat až v 90. 

letech 20. století, jeho regulace a dohled pak vznikala podle principů ve fungujících tržních 

ekonomikách. Až během druhé poloviny devadesátých let byl dotvořen legislativní systém 

vyhovující české ekonomice.  

Postupně vznikly čtyři instituce:  

 Česká národní banka (ČNB) – prováděla bankovní a devizový dohled (např. 

směnárny), 

 Ministerstvo financí ČR (MF ČR) – provádělo dozor nad penzijními fondy a 

v pojišťovnictví, 

 Komise pro cenné papíry (KCP) – prováděla dozor nad kolektivním investováním 

(např. investiční fondy) a kapitálovým trhem (např. obchodníci s cennými papíry). 
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 Úřad pro dohled nad družstevními záložnami (ÚDDZ) – vykonával dozor nad 

spořitelními a úvěrovými družstvy. 

 

Dne 1. 6. 2004 došlo k výrazné změně v uspořádání institucí vykonávajících bankovní 

dohled. Agendu tří institucí (MF ČR, Komise pro CP a Úřad pro dohled nad družstevními 

záložnami) převzala Česká národní banka, která se tak stala jedinou institucí v České 

republice provádějící bankovní a devizový dozor a je také zodpovědná za další finanční 

sektory. Dvě instituce - Komise pro cenné papíry a Úřad pro dohled nad družstevními 

záložnami – zanikly.  

 

Obr. 3.2: Změna institucionální uspořádání dohledu bank v ČR k 1. 6. 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

3.3 Bankovní regulace a dohled v ČR 

Základy systému regulace a dohledu bank v naší ekonomice byly podle Poloučka 

(1999) položeny v souvislosti s bankovní reformou v roce 1990, tedy ještě v podmínkách 

federálního státu. Zatímco v oblasti měnové politiky bylo možné o jistých zkušenostech 

z předchozí doby uvažovat, regulace a dohled bank se staly zcela novými prvky v našem 

bankovním systému.  Je to samozřejmé, neboť v podmínkách jednostupňového bankovního 

systému jsou regulace a dohled zcela nepotřebné – banky jsou centrální bankou direktivně 

řízeny především prostřednictvím plánů. 
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V 90. letech byly regulace a dohled velice poznamenány. V té době se vyskytly 

závažné problémy bank. Tyto problémy se vázaly na tzv. špatné úvěry
14

 poskytnuté 

především podnikatelskému sektoru. Kromě špatných úvěrů se zde vyskytl problém s platební 

neschopností spojený s nízkou finanční disciplínou podnikatelů a nedostatečným tlakem na 

dlužníky. Na základě těchto událostí musela vláda ČR přistoupit k úpravám v bankovní 

regulaci a dohledu. Tyto úpravy posílily pozici České národní banky na poli bankovní 

dohledu a regulace a pomohly předcházet vzniku dalších problémů.  

Bankovní dohled a regulace spadá a je zakotven pod hlavičkou zákona č. 21/1992 Sb., 

o bankách, který byl již v celé řadě oblastí
15

 novelizován a upraven. Velice důležitým 

mezníkem bylo ovšem založení České národní banky, zákonem č. 6/1993 Sb., o České 

národní bance jako banky centrální, která zastává funkci ústředního orgánu pro dohled a 

regulaci v České republice.   

Na základě zákona č. 6/1993 Sb. o České národní bance, je ustanoveno v § 2, odst. 2 

písm. d), že „ČNB, vykonává dohled nad činností bank, poboček zahraničních bank a 

konsolidačních celků, jejichž součástí je banka se sídlem v České republice, a pečuje o účelný 

rozvoj a fungování bankovního systému v České republice.“
16

 

Na základě těchto zákonů vykonává ČNB tyto funkce: 

 vydává bankovní licence, nejdříve však až po vyjádření ministerstva financí, 

 vydává opatření a vyhlášky definující pravidla obezřetného podnikání bank, 

 podílí se na tvorbě bankovních zákonů, 

 posuzuje podíly zahraničních subjektů na kapitálu banky, 

 posuzuje případné snížení základního kapitálu banky, 

 ukládá opatření k nápravě a sankce za zjištěné nedostatky v činnostech bank, 

 rozhoduje o zavedení nucené správy a odnětí bankovní licence, 

 komplexně analyzuje bankovní sektor České republiky. 

 

Bankovní regulace a dohled v ČR nemá právo zasahovat do řízení a obchodních 

rozhodnutí banky.  Tyto činnosti má v kompetenci management a dozorčí rada banky. 

Bankovní regulace a dohled se svými činnostmi snaží usměrňovat činnost bank tak, aby 

                                                           
14

 Špatné úvěry se skládaly ze dvou skupin, první skupinu tvořily staré úvěry, poskytnuté před rokem 1990 

především bývalou Státní bankou československou a nové úvěry, což byly úvěry poskytnuté obchodními 

bankami po roce 1990, tedy po vzniku dvoustupňového bankovního sektoru v ČR. 
15

 Novelizované oblasti – např. pojištění vkladů. 
16

 Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance., ve znění pozdějších předpisů. 
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nedocházelo k aktivitám, které by mohly poškodit klienty bank a stabilitu bankovního sektoru 

jako celku. 

Minulá kapitola se zabývala otázkou, do jaké míry a zda vůbec je bankovní regulace a 

dohled nutná. Odpovědí může být přiložený graf 3.1, který ukazuje strukturu finančního 

systému v ČR. Z grafu vyplývá, že právě zmiňovaný bankovní sektor je páteří celého 

finančního systému ČR a z tohoto důvodů je nutno jasně vymezit pravidla fungování, neboli 

regulace a následného dohledu. Nestabilita tohoto sektoru by následně mohla do značné míry 

ovlivnit fungování celého finančního sektoru v ČR.   

Další subkapitola se bude zabývat metodami bankovní regulace a dohledu v ČR. 

 

 Graf 3.1: Struktura finančního systému ČR  

 

Zdroj: ČNB, vlastní úprava 

3.3.1 Metody bankovní regulace a dohledu v ČR 

K účinnému provádění regulace a dohledu je třeba, aby Česká národní banka měla k 

dispozici dostatek informací. Povinnost bank poskytovat informace je upravena zákonem č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, který ukládá povinnost uveřejnit účetní závěrku i výroční zprávu 

do 30 dnů po ověření auditorem a schválení příslušným orgánem banky. 

Systém regulace a dohledu bank v ČR se skládá ze čtyř základních součástí: 

1 regulace vstupu do bankovní sféry, 
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2 stanovení a prověřování základních pravidel činnosti bank, 

3 povinné pojištění vkladů v bankách, 

4 působení centrální banky v úloze věřitele poslední instance. 

 

Ad 1 Subjekt, který chce podnikat jako banka, musí získat bankovní licenci. Licenci 

uděluje Česká národní banka po předchozím projednání s ministerstvem financí. Banka získá 

licenci na základě písemné žádosti a na základě splnění základních podmínek. Ovšem při 

splnění všech požadavků žadateli nevzniká žádný právní nárok na přidělení licence. Jako 

banky mohou v České republice působit pouze akciové společnosti, a to již vzniklé nebo 

teprve vznikající. 

V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie je také možné využít tzv. 

princip jednotné licence, na jehož základě je držitel licence udělené domovským orgánem 

dohledu oprávněn vykonávat činnosti vyplývající z jeho licence i na území jiného členského 

státu Evropské unie bez nutnosti žádat o licenci tohoto státu, ovšem za podmínky dodržování 

práv Evropské unie. 

 

Ad 2 Česká národní banka provádí dohled třemi základními způsoby: 

A dohled na dálku, 

B dohled na místě, 

C konsolidovaný dohled. 

Dohled na dálku 

Banka se monitoruje na základě všech dostupných informací, především výkazů, 

hlášení, auditorských zpráv a všech informací získaných přímo od banky. Tyto informace 

banka předkládá podle přesně stanovené metodiky České národní banky. Na základě výsledků 

je stanoven další průběh monitoringu banky, a to například dohled na místě, opatření 

k nápravě atd.  

Dohled na místě  

Tento dohled je vykonáván přímo v bankách. Pomáhá České národní bance lépe 

pochopit podstatu problému a tím efektivněji vymezit následné opravné prvky. Na základě 

tohoto typu dohledu si ČNB utváří poznání o profilu každé banky, což ji v budoucím dohledu 

umožňuje efektivněji a kvalitněji stanovit správný monitoring a tím předcházet vzniku 

jednotlivých rizik v bance. Dohled na místě se může dělit na dohled dílčí, který se zaměřuje 

jen na některou z rizikových oblastí v činnosti banky. Dále na komplexní dohled zahrnující 

všechny základní rizikové oblasti činnosti banky. Komplexní dohled vyžaduje značnou 
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kapacitu lidských zdrojů. Z tohoto důvodu se uskutečňují v každé bance jen jednou za dva až 

tři roky.  

Komplexní dohled se zaměřuje: 

 řízení úvěrového rizika,  

 řízení tržních rizik, 

 řízení rizik souvisejících s obchodováním na finančních trzích, 

 vnitřní řídící kontrolní systém a interní audity, 

 informační systémy a informační technologie. 

 

Graf 3.2: Počet kontrol provedených na místě ČNB v letech 1999 - 2010 

 

Zdroj: ČNB, vlastní úprava 

Graf 3.2 zaznamenává počet kontrol provedených na místě ČNB v letech 1999 – 2010. 

Je možno vidět, že kontroly na místě nejsou opravdu četné. Vyplývá to z jejich náročnosti na 

kapacity lidských zdrojů. Největší počet kontrol na místě byl proveden v roce 2003, před 

vstupem ČR do EU. V ostatních zkoumaných letech se počet kontrol na místě pohybuje 

v průměru 9 kontrol za rok. 

Konsolidovaný dohled 

Banky působící na českém bankovním trhu většinou operují i v ostatních oblastech 

finančních služeb
17

 a vytvářejí finanční skupiny
18

. 

                                                           
17

 Do finančních služeb zahrnujeme pojišťovnictví, penzijní fondy, investiční fondy, investiční společnosti, 

leasingové společnosti, faktoringové společnosti atd. 
18

 Finanční skupina je skupina více bank či finančních institucí poskytujících finanční služby. 
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Základní systémovou změnou v regulaci a dohledu bank, která se chystala již od roku 

1998, je hodnocení celé finanční skupiny, nikoli pouze banky.  

 

Ad. 3 Legislativa upravující pojištění vkladů zaznamenala v posledních letech několik 

úprav. Dosud největší úprava je spojena se vstupem České republiky do Evropské unie, kdy 

se harmonizovala česká úprava s evropskou legislativou. Vklady v českých bankách a 

družstevních záložnách byly od vstupu České republiky do Evropské unie pojištěny na 90 % 

do výše 25.000 EUR. Zkrachovala-li některá z bank a nemohla-li dostát svým závazkům vůči 

střadatelům, obdrželi tito náhradu od Fondu pojištění vkladů.  

V reakci na světovou finanční krizi zvýšilo Ministerstvo financí ČR tuto garanci na 

100 % částky, maximálně však do výše 50 000 EUR. Tato garance byla platná od 1. 12. 2009 

do 1. 12. 2010. Následně od 1. 1. 2011 byla garance opět navýšena a vklady v bankách a 

družstevních záložnách jsou pojištěny na 100 % a limit byl stanoven na 100.000 EUR
19

. 

Celkový přehled pojištění vkladů v České republice od roku 1994 až po současnost je 

znázorněn v Příloze 2. 

 

Ad. 4 ČNB má jako jeden z krajních kroků k nápravě nedostatků v řízení banky právo 

zavést nucenou správu. V takovém případě nahrazuje statutární orgány banky nucený správce, 

který je jmenovaný ČNB. Nucená správa, která může být zavedena na 6 měsíců (může být 

potom prodloužena), končí buď tím, že k ní pominuly důvody, nebo tím, že skončil termín její 

platnosti, nebo že byla bance odejmuta licence. 

3.3.2 Skutečnosti, které ovlivnily dnešní podobu bankovní regulace a dohledu v ČR  

Jednostupňový bankovní systém se začal díky transformaci ekonomiky z centrálně 

plánované na tržní ekonomický systém transformovat na bankovní systém dvoustupňový. 

Tato transformace bankovního systému proběhla na základě bankovní reformy zahájené k 1. 

lednu 1990.  

Některé části bankovní reformy: 

 postupně se odstraňovalo přímé direktivní řízení obchodních a dalších bank, 

 centrální banka přestala úvěrovat podnikatelskou sféru, 

 bylo zrušeno měnové plánování a postupně bylo nahrazeno měnovou politikou
20

, 

 podnikatelským subjektům bylo umožněno získat bankovní licenci, 

                                                           
19

 Zároveň sjednoceno v celé EU. 
20

 Měnová politika začala být prováděná prostřednictvím regulace na peněžním trhu se stále větším významem 

nepřímých nástrojů. 
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 banky se postupně začaly chovat jako podnikatelské subjekty v tržním prostředí, 

začaly obchodovat s penězi, 

 rámec podnikání bank začal vymezovat pravidla regulace a dohledu ze strany 

centrální banky. 

Tyto a další změny směrem k zavádění tržního prostředí v naší ekonomice vedly 

k velké otevřenosti bankovního systému. Začala se zvyšovat poptávka po bankovních 

službách, vznikala velice liberální politika centrální banky, což vše dohromady vedlo 

k prudkému nárůstu bankovních subjektů. 

V roce 1992 se jednalo o rozdělení Československé federativní republiky na dva 

samostatné státy. 31. prosince 1992 zanikla Československá federativní republika, a to na 

základě zákona č. 542/1992 Sb., o zániku České a Slovenské Federativní republiky. 1. ledna 

1993 vznikly dva samostatné státy: Česká republika a Slovenská republika. 

Centrální bankou se roku 1993 v České republice stala Česká národní banka a ve 

Slovenské republice Národná banka Slovenska. 

V roce 1993 se začínají v českém bankovním systému vyskytovat první vážnější 

potíže. Důvodem bylo předešlé a aktuální poskytování špatných úvěrů. Mnoho úvěrů bylo 

poskytováno blízkým lidem kolem vedení daných bank, kteří potom nedostávali svých 

závazků. V roce 1993 došlo k útlumu ve vydávání povolení a zakládání nových tuzemských 

univerzálních bank.  

3.3.3  Problém špatných úvěrů 

Největším problémem českého bankovního systému v první polovině 90. let se staly 

špatné úvěry, poskytnuté především podnikatelskému sektoru. Ty následně vyústily ke krachu 

některých bank a tím došlo k bankovní krizi. Tato bankovní krize byla komplexního 

charakteru, nezapříčinily ji jen špatné úvěry, ale také investice do cenných papírů, nutnosti 

přecenit aktiva při poklesu cen nemovitostí a nedostatečná zkušenost managementu 

obchodních bank. Diskutován byl také způsob a podíl České národní banky jako instituce 

vykonávající bankovní regulaci a dohled na řešení nebo neřešení vzniklých potíží některých 

bank. „Podle časopisu The Banker byly rozhodující příčinou ekonomické a finanční krize 

v České republice na přelomu let 1997/1998 pomalá restrukturalizace podniků, růst 

bankovních dluhů a laxní režim regulace, tedy nejen jedna příčina.“ (Polouček, 1999, s. 180). 

Zde je možno najít jistou analogii se vznikem nynější světové finanční krize. 
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Špatné úvěry se rozdělovaly do dvou skupin: 

1 staré úvěry, 

2 nové úvěry. 

 

Staré úvěry 

Staré úvěry tvořily úvěry poskytnuté před rokem 1990, především bývalou Státní 

bankou československou jak uvádí  Revenda (2001). 

Řešení špatných (starých) úvěrů na sebe převzal především stát. Řešením byly čtyři 

základní přístupy, které se označují jako Konsolidační program I. 

Nové úvěry 

Nové úvěry jsou chápány jako úvěry poskytnuté obchodními bankami po vzniku 

dvoustupňového bankovního sektoru. Objem nových špatných úvěrů se začal nesmírně 

navyšovat. Například podíl tzv. klasifikovaných úvěrů
21

  se na celkové výši úvěrů 

poskytnutých obchodními bankami v období let 1996 – 2000 pohyboval kolem 30 %, jak 

vysvětluje Revenda (2001).  

Řešením problémů s novými špatnými úvěry se na rozdíl od těch starých zabývala 

Česká národní banka. Bylo tomu tak, protože tyto úvěry již byly poskytnuty druhým stupněm 

bankovního sektoru v zásadě na základě svobodného rozhodování
22

. 

Příčiny vzniku nových špatných úvěrů: 

 nedostatek zkušeností nových bankéřů, 

 zvyk podniků z předchozích období v podobě přesvědčení, že nakonec vždy 

pomůže stát
23

, 

 jistý tlak na úvěrování privatizace, především u bank se státní účastí, 

 nejistota v transformačním období a z toho plynoucí složitá předvídatelnost 

reálnosti podnikatelských záměrů, 

 malé zkušenosti České národní banky v oblasti bankovní regulace a dohledu, 

postupné utváření pravidel
24

, 

 snaha nově vzniklých bank proniknout na úvěrový trh, a tím poskytování vysoce 

rizikových úvěrů, 

                                                           
21

 Klasifikované úvěry jsou úvěry, které jsou vice jak 31 dní po své splatnosti. 
22

 Stát v této době měl ještě v mnoha českých bankách většinový podíl a byli zde politické tlaky na financování 

velkých hospodářských podniků, a to v důsledku jejich privatizace. 
23

 Tento jev se vyskytoval především u úvěrů poskytovaným neprivatizovaným podnikům, nebo podnikům se 

značnou státní účastí. 
24

 Česká národní banka teprve utvářela pravidla pro druhý stupeň, například pravidla kapitálové přiměřenosti, 

likvidity, úvěrové angažovanosti, klasifikace úvěrů apod. 
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 nedostatečná kontrola bank ze strany jejich vlastníků, zejména u bank se státní 

účastí, 

 nesolventnost dlužníků a slabá právní ochrana věřitelů. 

 

Česká národní banka se rozhodla tyto problémy řešit ze tří stran, zavedením nucené 

správy a s tím souvisejících opatření, které mohou vyústit až k odebrání licence, 

Konsolidačním programem II a Stabilizačním programem. „V roce 1998 se do pomoci velkým 

bankám se státní účastí zapojil stát, který také od roku 1996 hradil ztráty Konsolidační 

banky“ (Revenda, 2001, s. 591). 

Zavádění nucené správy a odebírání licencí používala Česká národní banka nejvíce 

v letech 1993 – 1995. Tento způsob řešení byl prováděn zejména u bank s velkým podílem 

špatných nových a klasifikovaných úvěrů, ale také u bank, kde bylo důvodné podezření ze 

spojení problémových úvěrů s podvodnými praktikami členu vedení a akcionářů bank. 

Druhým řešením nových špatných úvěrů byl Konsolidační program II., který se týkal 

výhradně roku 1996, byl zahájen 16. ledna na základě zavedení nucené správy 

v Ekoagrobance. 

Konsolidační program II.: 

 přitvrzení přístupu České národní banky k problémovým bankám a z toho 

vyplývající potřeba zabránit ztrátě důvěry v český bankovní trh, a tím zabránit 

systémové krizi
25

, 

 posílit zapojení dosavadních akcionářů do řešení problémů
26

, 

 značně zvýšit pojistné ochrany vkladatelů a celkově výrazně aktivnější spoluúčast 

České národní banky v podobě pomoci vyhledávání nových investorů, 

 zaměření se na malé banky
27

. 

 

V roce 1997 byl konsolidační program nahrazen Stabilizačním programem, který se 

zaměřoval na malé banky. Základem bylo nahrazení nekvalitních úvěrů a dalších aktiv 

likvidními prostředky. Tyto aktiva se nahrazovaly v podobě rezerv a pokladničních poukázek, 

                                                           
25

 Tzv. domino efekt – problémy jedné banky se promítnou do problému ostatních bank a vzniká kolaps celého 

systému. 
26

 Zapojení, ve formě zvyšování základního kapitálu banky. 
27

 Jednalo se tehdy o 15 malých bank, kde 9 z nich přebrali jiní investoři, nebo na ně byla uvalené nucená správa 

či dokonce odebrána licence. Podíl těchto bank na druhém stupni bankovního sektoru v době Konsolidačního 

programu II. činil 3,75 %. 
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které na základě návratného odkupu
28

 odkupovala specializovaná společnost Česká finanční, 

s.r.o.
29

. 

Náklady na veškerou pomoc bank od roku 1990 – 2000 jsou odhadovány na 400 mld. 

Kč. 

V dnešní době můžeme bankovní sektor v České republice hodnotit jako stabilní s 

velice mírnými nerovnováhami. Podíl špatných úvěrů na hrubých úvěrech se dnes pohybuje 

pod hranicí 5 %, což je velice uspokojivý výsledek. Druhý stupeň českého bankovního 

sektoru v sobě k 11. 4. 2012 hostí celkem 44 bank.   

Následující subkapitola přiblíží vývoj bankovní regulace a dohledu v Evropské unii. 

3.4 Bankovní dohled a regulace v Evropské unii 

Evropská unie je společenstvím evropských zemí, které mají tržní charakter 

ekonomického systému. Jsou to země, které podepsaly určité dohody o spolupráci v několika 

oblastech, např. v oblasti ekonomické, sociální nebo politické. Dne 1. 1. 1993 vzešel 

 v platnost Zákon o sjednocené Evropě z 28. 2. 1986, který požadoval vytvoření jednotného 

vnitřního trhu Evropského společenství. Tento trh se vyznačuje, jako územní prostor bez 

vnitřních bariér založených na čtyřech základních svobodách, a to volném pohybu zboží, 

služeb, osob a kapitálu.  

Jako bankovní regulace v Evropské unii může být chápána právě jednotná bankovní 

licence, jejíž význam byl vysvětlován v předešlé subkapitole. Princip jednotné bankovní 

licence spočívá v tom, že podmínky při udělování bankovní licence jsou ve všech členských 

státech zharmonizovány. Tzn., že bankovní licence udělena v jiném členském státě, je rovněž 

platná i v dalších členských státech Evropské unie. Jednotná bankovní licence je založena na 

výše zmiňovaných čtyřech základních svobodách, a to konkrétně na svobodě poskytování 

služeb. 

Základní principy jednotné bankovní licence byly stanoveny na základě směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES dne 20. 3. 2000 o přístupu k činnosti úvěrových 

institucí a o jejím výkonu. 

                                                           
28

 Banky měly prodaná aktiva odkupovat zpátky v časovém horizontu pěti až sedmi let, během kterých musely 

tvořit na zpětný odkup rezervy. 
29

 Česká finanční se základním jměním 2,48 mld. Kč byla od 4. února 1997 dceřinou společností České národní 

banky. Prostředky na odkup získávala z bezúročných úvěrů od Konsolidační banky. Ztráty České finanční hradil 

fond národního majetku. Po ukončení stabilizačního programu v roce 2000, byla Česká finanční prodána 

Konsolidační bance za symbolickou jednu korunu českou.  
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3.4.1 Instituce bankovní regulace dohledu v Evropské unii 

Stále rostoucí globalizace a propojenost v bankovním sektoru již změnila tradiční 

přístupy k bankovnictví. Projevila se také v tom, že je neustále komplikovanější provádět 

bankovní regulaci a dohled. Podmínkou úspěšné bankovní regulace a dohledu na mezinárodní 

úrovni je schopnost spolupráce mezi jednotlivými zeměmi. Další podmínkou je také dosažení 

vysokého stupně harmonizace v rámci navrhovaných pravidel v oblasti regulace a dohledu. 

V EU před světovou finanční krizí existovalo jen málo organizací zabývajících se 

konkrétně bankovní regulací a dohledem. V následující části budou tyto organizace a jejich 

funkce popsány. 

Jedná se o tyto organizace: 

1 Evropská centrální banka (Evropský systém centrálních bank), 

2 Evropský bankovní výbor, 

3 Výbor evropských orgánů bankovního dohledu. 

 

Evropská centrální banka 

Dne 1. 1. 1999 začíná působit Evropský systém centrálních bank, v jehož čele stojí 

Evropská centrální banka (ECB) se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem. ECB zahájila svou 

činnost rovněž dne 1. 1. 1999, jako nezávislá nadnárodní měnová autorita a vystupuje jako 

běžná centrální banka těch států, které přijaly jednotnou měnu euro. Tímto se tyto státy vzdaly 

národních měnových politik a delegovaly je na ECB. Svojí činností nahradila Evropský 

měnový institut, jehož odpovědnost za měnovou politiku Eurozóny převzal právě Evropský 

systém centrálních bank (ESCB) dne 1. 1. 1999.  

Níže přiložený obrázek ilustruje, že Evropská centrální banka zastává klíčovou pozici 

v celém Evropském systému centrálních bank. ECB spolu s členskými zeměmi eurozóny tvoří 

tzv. Eurosystém. Toto uskupení je z pohledu realizace společné měnové politiky rozhodující. 

Za rozhodování v měnově-politické oblasti jsou zodpovědné dva orgány ECB, a to výkonný 

výbor a řídící rada.  Země, které euro nezavedly, se nemůžou podílet na rozhodnutí ohledně 

společné měnové politiky eurozóny, ale mají možnost diskutovat o obecných záležitostech 

monetární politiky (např. vztahy devizových kurzů jejich měn k euru).  
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Obr. 3.1: Institucionální rámec monetární politiky Eurosystému  
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Úzké propojení, které existuje mezi ECB a národními centrálními bankami, se 

nerealizuje v oblasti bankovního dohledu. Dohled nad komerčními bankami je prováděn 

převážně národními orgány jednotlivých států. ECB se výrazněji angažuje pouze při dohledu 

nad multinacionálními bankovními holdingy a při vzájemné spolupráci s národními 

centrálními bankami a dalšími institucemi dohledu. 

 

Evropský bankovní výbor (European Banking Committe, EBC) 

EBC je nástupcem bývalého Poradního výboru pro bankovnictví Evropských 

společenství, který byl založen v roce 1979. EBC vznikl rozhodnutím Evropské komise dne  

5. 11. 2003 jako poradní výbor Evropskou komisi. EBC je složen z vysokých představitelů 

členských států (nejčastěji Ministrů financí). Předsedou je zástupce Evropské komise. Schází 

se pravidelně třikrát za rok a kdykoli si to vyžádá situace. 

Zastává dvě hlavní funkce: 

1 poradní funkci. 

2 regulatorní funkci. 

 

Poradní funkce 

Poskytuje Evropské komisi (EK) stanoviska k politickým otázkám v oblasti 

bankovnictví a při plnění úkolů EK zajišťuje správnou implementaci evropské legislativy do 

právních řádů členských států. 

Regulatorní funkce  

Asistuje EK při tvorbě prováděcích legislativních aktů k rámcovým směrnicím 

přijatým na základě standardní spolurozhodovací procedury. 
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Evropský bankovní výbor byl před světovou finanční krizí nejvyšší institucí bankovní 

regulace a dohledu v Evropské unii. Např. na rozdíl od Basilejského výboru pro bankovní 

dohled má oprávnění k direktivním rozhodnutím, BCBS může vydávat pouze návrhy. 

Direktiva, kterou EBC navrhne, je nadále členskými zeměmi EU přebírána jako celek, nebo 

po jednotlivých částech na základě směrnic, které jsou pro členské země nepřímo závazné. 

 

Výbor evropských orgánů bankovního dohledu (Committe of European Baning 

Supervisors, CEBS) 

CEBS byl zřízen rozhodnutím EK dne 5. 11. 2003 a je nezávislou bankovní poradní 

skupinou pro bankovní dohled v Evropské unii. Sídlí v Londýně a je tvořen představiteli 

institucí bankovního dohledu na vysoké úrovni a představiteli centrálních bank zemí Evropské 

unie. Země, které nejsou členy EU, se mohou účastnit jako pozorovatelé. 

Úkoly CEBS: 

 informovat EK, buď na její žádost, a to v časovém limitu, který EK může stanovit 

podle naléhavosti dané záležitosti, nebo z vlastní iniciativy, zejména pokud jde o 

přípravu návrhu realizačních opatření v oblasti bankovních činností, 

 přispívat k důslednému plnění směrnic EU a konvergenci postupů supervize  

v rámci celé EU, 

 prohloubit spolupráci v oblasti supervize včetně výměny informací. 

           

Evropský bankovní výbor (EBC) a Výbor evropských orgánů bankovního dohledu 

(CEBS) tvořili ještě dohromady s dalšími dvěma institucemi jako, Výborem pro regulace 

cenných papíru (Committe of European Securities, CESR) a Evropským výborem orgánu 

dozoru nad pojišťovnictvím a zaměstnaneckým penzijním pojištěním (Committe of European 

Insurance and Occupattional Pensions Supervisors, CEIOPS) tzv. výbor pro finanční služby, 

který byl založen v rámci Lamfalussyho procesu
30

. V následující kapitole bude vysvětleno, 

jaké orgány dohledu byly právními nástupci tohoto výboru pro finanční služby. 

                                                           
30

 V červenci 2000 byla na základě rozhodnutí Rady EU ustanovena pracovní skupina vedena baronem 

Alexandrem Lamfalussym s cílem vypracovat analýzu mechanismů regulace kapitálových trhů a navrhnout 

možnosti jejich adaptace na podmínky globálních finančních trhů. Výsledkem práce této pracovní skupiny byl 

návrh čtyřstupňového mechanismu přijímání, schvalování a kontroly implementace regulatorních předpisů pro 

oblast kapitálových trhů na úrovni EU, který se zapsal pod názvem Lamfalussyho proces. 
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3.5 Dílčí shrnutí 

Basel I a II byly první dvě dohody o kapitálové přiměřenosti, na základě kterých se 

alespoň z části podařilo sjednotit mezinárodní pravidla bankovního dohledu a regulace. 

V návaznosti na vznik světové finanční krize BCBS přistoupilo ke kroku vytvoření třetí 

dohody a to Basel III, která reaguje na nedostatky v bankovní regulaci a dohledu před 

světovou finanční krizi.  

Podoba regulace a dohledu v bankovním sektoru české republiky byla výrazně 

ovlivněna v letech 1997 a 1998, kdy procházel český bankovní sektor krizí, která vznikla na 

základě vzniku špatných úvěrů, ale také nesprávně nastavené regulaci a dohledu a rovněž 

špatně nastaveným obchodním modelem. 

Před krizí byla bankovní regulace a dohled na úrovni EU ponechány spíše na 

národních systémech. V roce 2011 jako reakce na světovou finanční krizi vznikají v rámci EU 

nové instituce zabývající se právě harmonizaci bankovní regulace a dohledu. Názvy rozsahy 

působnosti a důvody vzniku těchto organizací budou předmětem následující kapitoly. Stejně 

jako nástin vzniku a důsledků světové finanční krize. Dále bude v následující kapitole 

rozebrána třetí Basilejská dohoda o kapitálové přiměřenosti Basel III, která reaguje na 

nedostatky v bankovní regulaci a dohledu před světovou finanční krizí. V poslední části 

budou popsány případné změny, které se udály v bankovní regulaci a dohledu v českém 

bankovním sektoru po světové finanční krizi.  
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4 Bankovní regulace a dohled po světové finanční krizi 

Tato kapitola se bude komplexně zabývat změnou bankovní regulace a dohledu 

v reakci na světovou finanční krizi. Nejdříve se zaměří na vznik světové finanční  

(hypotéční)
 31

 krize a její globální dopad. Následně budou popsány nedostatky v bankovní 

regulaci a dohledu. Dále bude rozebrána v řadě již třetí dohoda o kapitálové přiměřenosti 

Basel III a její implementace do EU. V poslední části kapitoly bude popsána změna 

institucionálního rámce v EU v reakce na světovou finanční krizi a změny v bankovní 

regulaci a dohledu v českém bankovním sektoru po krizi. 

4.1 Vznik světové finanční krize a její globální dopad 

Světová finanční krize se naplno projevila 7. 9. 2008 ve Spojených státech 

amerických, a to kolapsem na americkém hypotéčním trhu, který jistou nestabilitu začal 

vykazovat již v roce 2006.  

4.1.1 Vznik americké hypotéční krize 

Pro rychlou a úplnou analýzu vzniku krize je potřeba vrátit se v ekonomice USA o pár 

let zpět. Respektive na přelom tisíciletí, kdy docházelo v USA k závratnému rozvoji internetu. 

Velká poptávka začala snižovat ceny za připojení a rapidně se začal zvyšovat počet uživatelů. 

Firmy tímto přešly na nový způsob reklamy a komunikace s klienty. Požadavky a chuť firem 

propagovat svou činnost na internetu rostla a s ní rostla i poptávka po rozvoji webových 

aplikací a dalších služeb, z čehož těžily firmy zabývající se vývojem a prodejem těchto 

produktů a služeb. Společnosti získávaly pro svůj rychlý rozvoj peníze nejen ze zisků, ale také 

například z emisí akcií. Tyto akcie podle spekulativních předpokladů měly být vysoce 

výnosné a atraktivní. Byly volně obchodovatelné, a tím přístupné i drobným investorům 

vysvětluje Němec (2009).
32

 

Růst akcií na finančních trzích byl spekulativně nadhodnocen očekáváním investorů
33

. 

Tento jev vytvořil tzv. dot-com bubble
34

. 

Bublina praskla v roce 2000, když začaly akcie klesat a pokles trval až do roku 2003. 

Vlivem tohoto procesu docházelo k restrukturalizaci a někdy až bankrotu řady společností. 

Společnosti začaly redukovat svou výrobu, snižovat náklady a propouštět zaměstnance. Tyto 

skutečnosti vedly k zvyšování nezaměstnanosti. 

                                                           
31

 Ze začátku média tuto krizi nazývaly jako hypoteční. 
32

 Řadí se zde například domácnosti. 
33

 Řada firem v té době nevykazovala takový zisk, který by měl plynout ze spekulativního růstu jejich akcií. 
34

 Tzv. dot-com bubble je spekulativní bublina na trhu technologických akcií. 
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Nejen společnosti, ale i domácnosti, jak dále vysvětluje Machala (2008) byly tímto 

velice poškozené. V první řadě to byla ztráta zaměstnání, ale také neúspěšné investování do 

akcií, které nepřineslo zisk, ale ztrátu. Americká centrální banka (Federal Reserve System, 

FED) se rozhodla podpořit ekonomiku snížením úrokových sazeb. 

Toho využily obchodní banky, které tak mohly svým klientů poskytovat úvěry za nižší 

úrokové míry, než doposud. Krachující společnosti mohly využít levnějších úvěrů pro získání 

provozního kapitálu, který byl potřebný pro udržení zaměstnanců a solventnosti. 

Reakce FEDu vedla ke zvýšení spotřeby, snížením úroků vznikla poptávka 

domácnosti po spotřebitelských úvěrech. A zde je začátek aktuální světové (hypoteční) 

finanční krize.  

Snížení úrokových sazeb FEDu se projevilo ve všech poskytovaných úvěrech 

obchodními bankami v USA. Domácnosti využívaly levné úvěry ve vysoké míře a jejich 

zadluženost se rychle zvyšovala. Mezi tyto úvěry se řadily i úvěry hypoteční. 

Hypoteční úvěry byly v USA poskytovány dvojího typu: 

1. s fixačním úrokovou mírou, 

2. s pohyblivou úrokovou mírou. 

Hypoteční úvěry s fixační úrokovou mírou, jak uvádí Machala (2008), jsou hypoteční 

úvěry, kde se zafixuje výše úroku na určité období, a tím se zajistí stálost výše splátek. Úvěry 

s pohyblivou úrokovou mírou byly hlavní příčinou aktuální světové finanční krize. Staly se 

velice atraktivní i pro méně výdělečnější domácnosti. Výše úroku, a od toho i odvozených 

splátek se totiž vyvíjí od tržní úrokové míry, navýšenou o zisk banky. Klienti se nechali zlákat 

na nízké úrokové sazby a domnívali se, že tím ušetří náklady s hypotékou spojené (úroky)
35

. 

3,5 % byla právě ta úroková míra, která přilákala mnoho klientů. Protože žádný z bankovních 

domů nechtěl přijít o zisk, počet poskytovatelů hypotéčních úvěrů narůstal. Bonitních klientů, 

kteří měli zájem o hypotéční úvěr, nebylo dostatek. Hypotéky se začaly poskytovat i klientům 

méně bonitním, nebo klientům, u kterých se nedalo podle Němce (2009) o bonitě vůbec 

hovořit. To vše se dělo s vidinou rozsáhlých zisků. Bankovní domy si tento postup 

zdůvodňovaly tím, že nemovitost, kterou klient ručí, celou hypotéku kryje.
36

 V roce 2005 byl 

americký hypotéční trh ve fázi růstu a akcelerace, jeho případné zpomalení v počtu prodaných 

nemovitostí, či pokles cen nemovitostí si nikdo nedokázal představit.  

                                                           
35

 Této by bylo možné jedině v případě, kdyby trh byl dlouhodobě velice stabilní a úrokové míry tak nekolísaly. 
36

 Americké hypotéky byly poskytovány většinou do 100 % výše ceny nemovitosti. U nás v republice taková 

praxe není. 
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Ve chvíli, kdy začal FED zvedat úrokovou míru v zájmu boje proti inflaci, nastal 

problém, protože některým dlužníkům toto navýšení mohlo způsobit potíže, uvádí Machala 

(2010). V roce 2005 si dlužník pořizoval hypotéku s úrokovým zatížením 6,3 % a v roce 2007 

se tento úrok vyšplhal až přes 11 %. Z tohoto vyplynulo, že v roce 2007 nebylo schopno 

splácet více jak 14 % dlužníků. Klientům, kteří si tyto hypotéky brali, bylo neustále dáváno 

najevo, že nebudou muset tyto hypotéky splácet. Hypotéky se měly zaplatit kvalitním 

pronájmem nebo dobře načasovaným prodejem kupované nemovitosti, ale toto vše bylo 

zakládáno na předpokládaném růstu cen nemovitostí v USA, vysvětluje Němec (2009). 

Podle odhadu Národní asociace obchodníků s nemovitostmi se zjistilo, že 23 % všech 

nakoupených nemovitostí v letech 2003 - 2007 bylo pořízeno jako investice. Jenže americký 

realitní trh nerostl, stagnoval a následně začal upadat. Na základě úpadku a úplně obráceného 

vývoje nebyli dlužníci schopni dostát svým závazkům, jak uvádí Plhoň (2010).  

Banky se musely zabavit statisíc nemovitostí a rychle je začít prodávat. Ztráta 

bankovních domů narostla na 500 mld. amerických dolarů. S růstem zabavených nemovitostí 

rostla i jejich nabídka na trhu a tím se snižovala cena. Další jev, který měl výrazný vliv na 

snižování cen nemovitostí, byl tlak vyvíjen bankovními domy na jejich rychlý prodej. 

Množství peněz, které banky z takto prodaných nemovitostí získaly, nestačil na udržení 

solventnosti a banky začaly mít problém s likviditou, vysvětluje Plhoň (2010). V této době 

mohly banky očekávat také run
37

 na banky, který vytvoří obavy klientů z krachu banky. 

4.1.2 Přelití americké hypotéční krize do celé ekonomiky a ekonomik jiných států 

Propojenost světových ekonomik a rozvoj moderních finančních instrumentů umožnil 

finančním institucím po celém světě zapojit se svým kapitálem do investování rozvoje bydlení 

v USA.  

Americké bankovní domy prodávaly svá portfolia dalším specializovaným institucím 

po celém světě. Americké banky seskupily tisíce hypoték, ale také jiných úvěrů
38

 do balíčků a 

prodávaly je jako ne zcela průhledný a odhadnutelný komplex do SPV (Special Purpose 

Vehicle)
39

. Tento proces nazýváme sekuritizací
40

. SPV tyto balíčky následně převedlo na 

obchodovatelné cenné papíry a různé investiční banky je umístily na finanční trh, a tím došlo 

k úzkému propojení s finančními trhy v USA, ale i jiných států světa. Průzkum ukázal, že 

                                                           
37

 Run na banky znamená, hromadné vybíraní vkladů klienty banky. 
38

 Úvěry z kreditních karet, úvěry na automobily, spotřebitelské úvěry. 
39

 Tzv. SPV (Special Purpose Vehicle) jsou nebankovní instituce, na které se nevztahuje bankovní regulace. 
40

 Sekuritizace je proces, kdy jsou sdružovány pohledávky z úvěrů jako nelikvidní aktiva do balíků, které 

odkoupí SPV. Banky díky sekuritizaci uvolní prostor pro další možné poskytování úvěrů (banky poskytující 

úvěry mají objem úvěrů, které mohou poskytnout omezeny kapitálovou přiměřeností, kterou stanovuje centrální 

banka) a zároveň obdrží peníze, se kterými mohou disponovat. 
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balíčky byly značně nadhodnoceny. Investoři to ve správné chvíli nevěděli, proto do těchto 

balíčků investovali. Navíc byly tyto balíčky zajištěny inovativním finančním nástrojem, CDS 

(Credit Default Swaps), který znamenal smluvní pojištění rizika třetí strany, jak uvádí 

Machala (2008). 

 

4.1.3 Rychlý přehled událostí a přelití krize do Evropy 

Nyní bude v bodech popsán rychlý přehled událostí, které ovlivnily přelití krize do 

Evropy, jak uvádí Finemon (2012). 

 Rok 2006 – rekordní konfiskace nemovitostí a první propad prodeje nových 

rodinných domů za šest let (o 17,3 %) a největší propad za šestnáct let. 

 Jaro 2007 – počet nesplacených hypoték se dostal na nový rekord. Vznikají 

obavy, že problémy hypoték by mohly mít vliv na finanční sektor, a tím i celou 

ekonomiku, v této závislosti dochází k propadu amerických akcií.  

 9. srpna 2007 – největší francouzské veřejně obchodovatelná banka BNP Paribas 

zmrazila výběry v hotovosti ze tří svých fondů, jež investovaly do rizikových 

hypoték v USA. Krize se tímto přesunula do Evropy. Týž den Evropská centrální 

banka poskytla peněžnímu trhu EU injekci 94,8 miliardy EUR. Obdobný krok 

posléze udělaly i centrální banky Kanady, USA a Japonska. 

 Říjen – Listopad 2007 – řada významných bank jako například švýcarská banka 

UBS nebo americký Citigroup a Merrill Lynch ohlásily velké ztráty, to vedlo 

k rezignaci jejich vrcholného vedení. 

 17. března 2008 – FED oznámil, že k zastavení krize použije nástroje, které 

nebyly použity od hospodářské krize v 30. letech 20. století. Jde zde o snižování 

úrokových sazeb a další státní finanční intervence do ekonomiky. JPMorgan 

Chase oznamuje, že koupí investiční banku Bear Stearns, která se stala první 

velkou bankou, která zkrachovala na základě důsledků světové finanční krize. 

 7. září 2008 – vláda oznámila, že převezme kontrolu nad klíčovými polostátními 

hypotéčními agenturami Fannie Mae a Freddie Mac. Vláda se zaručila za dluhy a 

podpořila je v objemu 200 miliard amerických dolarů. 

 15. září 2008 – americká investiční banka Lehman Brothers žádá stát o ochranu 

před věřiteli. Stát odmítl dát peníze daňových poplatníků na záchranu této banky. 
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 17. září – FED oznámil, že společně s vládou zachrání jednu z největších 

světových pojišťoven American International Group (AIG) úvěrem ve výši 85 

miliard dolarů. Vláda tím převzala téměř 80 % akcií pojišťovny. 

 25. září 2008 – prezident USA George Bush prohlásil nutnost přesvědčit 

Američany i Kongres poskytnout finančnímu sektoru 700 mld. amerických 

dolarů. 

 26. září 2008 – vláda uzavřela největší domácí spořitelnu Washington Mutual. Pád 

této spořitelny je největším krachem v historii bankovního sektoru USA. 

 4. října 2008 – čtyři největší státy EU (Francie, Německo, Itálie a Velká Británie) 

se dohodly, že členové EU budou moc kvůli finanční krizi překračovat limity 

rozpočtových deficitů, které jim ukládá Machstrická dohoda, na základě limitů 

v ní uvedených. 

 7. října – ministři financí zemí EU schválili zvýšení záruk vlády na vklady 

v bankách na 50 000 eur a některé země chtěly tento limit zvýšit až na 100 000 

eur. 

 15. října – šéfové vlád EU na summitu v Bruselu podpořili záchranný plán pro 

finanční sektor, který potřebuje na podporu bank ohrožených krizí až dva biliony 

eur. 

 31. prosince 2008 – londýnská burza oznamuje, že hlavní index (Index FTSE 100) 

britského akciového trhu utrpěl v roce 2008 pokles 31,5 %. Také nejsledovanější 

západoevropský index FTSEurofirst 300 utrpěl ztrátu, a to 45 %. 

 22. dubna 2009 – Mezinárodní měnový fond předpověděl výhled, že světová 

ekonomika v roce 2009 klesne asi o 1,3 % - nejhorší vývoj od 2. světové války. 

 

Počátky všech krizí vznikají v obdobích, které jsou považovány za dobré, vysvětluje 

Singer (2010). Právě v těchto obdobích dochází ke zvyšování nepozornosti jednotlivých 

aktérů finančních trh vůči varovným signálům a zároveň je oslabena jejich averze k riziku. 

Z tohoto důvodu je současná světová krize chápána jako důsledek mnoha nesprávných 

rozhodnutí a strategických kroků. 

Za hlavní původce světové finanční krize jsou považování bankéři bankovních domů, 

kteří poskytovali úvěry i těm nejméně bonitním klientům. Dále to je špatná regulace a dohled 

nad bankovním systémem, ratingové agentury, které hodnotily úvěrová rizika a CDO. Dalšími 

původci jsou i politici v USA, a to hlavně na straně demokratů, kteří prostřednictvím 
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polostátních hypotečních agentur prosazovali svůj program zvýšené dostupnosti bydlení 

v USA.  

Krize se následně přelila do všech světových ekonomik a následovala ekonomická 

recese, která se postupem času plynule přesunula z ekonomického sektoru do sektoru státního 

(vládního) v podobě krize dluhové. Tato krize se nejprve projevila nejvíce ve čtyřech státech 

Eurozóny, a to Řecka, Irska, Španělska a Portugalska, ale význačné problémy s veřejnými 

deficity mají i jiné země Eurozóny, jako například Itálie. 

Následující subkapitola se bude zabývat změnou bankovní regulace a dohledu na 

základě nedostatků v bankovní regulaci a dohledu před Světovou finanční krizi. 

 

4.2 Změna bankovní regulace a dohled v reakci na Světovou finanční krizi 

Jak jíž bylo v předešlé kapitole zmíněno, krize měla více příčin. Jejich váha se 

v jednotlivých zemích lišila. Jednalo se například o příčiny, jako chování bank, politické, 

etické a psychologické aspekty, dále makroekonomické příčiny a v neposlední řadě nesprávně 

nastavena bankovní regulace a dohled v bankovních systémech jednotlivých zemí. 

Nejvýznamnější slabiny bankovní regulace dle Singra (2010) byly: 

 příliš nízké požadavky na kvalitu (schopnost absorbovat ztráty) a kvantitu (poměr 

k rizikově váženým aktivům) kapitálu bank, 

 nedostatečná regulace rizika likvidity vzhledem z k závislosti mnohých velkých 

bank na financování prostřednictvím finančního trhu na rozdíl od financování 

pomocí vkladů, 

 požadavky na regulatorní kapitál nedostatečně omezovaly motivaci ke zvyšování 

zisku z kapitálu prostřednictvím zvětšování poměru cizích zdrojů k vlastnímu 

kapitálu (tzv. pákový poměr
41

), 

 přílišná složitost Basel II, 

 podcenění rozsahu úvěrového rizika, na základě statistických modelů měření rizik, 

výsledků hodnocení externích ratingů, 

 procykličnost Basel
42

 II. 

Nejvýznamnější slabiny ve výkonu bankovního dohledu byly dle Singra (2010) tyto: 

 nesprávné nastavení priorit a nesprávné zaměření kapacit dohledu, 

 přehnaná důvěra v dokonalost systému řízení rizik a vnitřní kontroly bank, 

                                                           
41

 Ukazatel, který hodnotí poměr vlastního kapitálu banky k celkovým rizikově neváženým aktivům 
42

 Termín procykličnost označuje schopnost systému zesilovat výkyvy hospodářského cyklu. 
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 neexistence dohledu nad významnou částí obchodních aktivit bank (účast bank při 

obchodu se CDO). 

 

Na základě těchto nedostatků BCBS vytvořila a předložila v září 2010 novou dohodu 

o kapitálové přiměřenosti Basel III a harmonogram jejího zavádění, který je plánová na 

období 1. 1. 2013 až 1. 1. 2019. Nová dohoda dostala neprodleně podporu zemí G 20. 

4.2.1 Basel III 

Basel III je již v řadě třetí dohodou o kapitálové přiměřenosti a její dopad je rozsáhle 

diskutován. Basel III předcházely Basel I a II, které upozornily, že existují například i jiná 

rizika než úvěrová a pozvedlo se významně řízení tržních rizik, a to hlavně na základě Basel 

II jak uvádí Laušmanová (2011). Basel II podpořil v bankách sofistikovanější postupy 

kvantifikace rizik a donutil bankovní domy hodnotit všechna rizika s ohledem na kapitálové 

zdroje svým vlastním postupem a podrobněji se touto problematikou zabývá kapitola 3.1.3. 

BCBS reaguje na světovou finanční krizi novým návrhem regulatorních opatření, které 

by měly: 

 odstranit přílišnou složitost Basel II,  

 zvýraznit disciplínu ze strany bank v řízení kapitálu především kapitálu základního, 

 posílit odolnost a spolehlivost bankovního sektoru v zájmu dlouhodobého 

udržitelného rozvoje, 

 významně snížit pravděpodobnost krizí. 

 

Poslední kapitola této diplomové práce se bude zabývat dopady nových pravidel Basel 

III na český bankovní sektor. Proto je důležitý popis změn, které nová dohoda o kapitálové 

přiměřenosti přináší. Ovšem v předešlých kapitolách bylo vysvětlováno, že basilejské dohody 

jsou pouhým doporučením. Tyto doporučení poskytují státům neboli orgánům bankovní 

regulace a dohledu jednotlivých států prostor pro zavádění těchto pravidel. Na Českou 

republiku, jako člena Evropské unie, se tato pravidla převádějí v podobě směrnic o 

kapitálových požadavcích (Capital Requirements Directive, CRD), které vytváří Evropská 

komise. Konkrétně doporučení v Basel III jsou zahrnuty v CRD IV
43

. Evropská komise je 

v implementaci Basel III velice ambiciózní, neboť chce do CRD IV implementovat celý 

rozsah návrhů nové dohody o kapitálové přiměřenosti a následně jej uplatnit na všechny 

                                                           
43

 CRD IV předcházely směrnice CRD I – III, jež reagovaly na návrhy v Basel II a některé podněty krize, např. 

upravovaly hybridní kapitál, pravidla angažovanosti, řízení rizika a spolupráce dohledu, obchodní portfolio  

re-sekuritizací a politiku odměňování. 



53 

 

komerční banky na území Evropské unie. Tato kapitola bude pokračovat následujícím výčtem 

obecně popsaných cílů návrhu EK, které byly předloženy Evropskou komisí 20. 6. 2011. Dále 

budou obecně popsány přínosy, které si EK od implementace Basel III slibuje a jejich dopad. 

Konkrétněji budou návrhy změn rozebrány až v poslední kapitole, kde budou následně 

aplikovány a srovnávány s výkony českého bankovního sektor. 

 Návrhy EK mají dle Nillsona (2012) tyto konkrétní cíle: 

 Držba většího objemu kapitálu, který bude zároveň kvalitnější, a to proto, aby 

odolal možným budoucím otřesům – bankovní instituce byly krizí zastiženy 

s kapitálem, který měl nedostatky co se kvality i kvantity týče. Zde se jedná o 

navýšení ze současné hodnoty kapitálové přiměřenosti 8 % až na hodnotu 10,5 % 

v roce 2019, případně vyšší hodnoty při tvorbě kapitálových polštářů (viz výklad 

v poslední kapitole). 

 Zavedení nového právního rámce, který orgánům dohledu dá nové pravomoci 

důkladněji monitorovat banky a provádět opatření, pokud zaznamenají rizika – 

např. snížení objemu úvěrů. 

 Spojení všech platných předpisů týkajících se bankovní oblasti zřídit jednotný 

soubor pravidel bankovní regulace – tímto dojde ke zvýšení transparentnosti. 

 Vytvoření kapitálových rezerv v časech vysoké ziskovosti na období méně zisková, 

či ztrátová – tj. zavedení tzv. kapitálových polštářů (Capital Buffers), které budou 

dvojího typu, konzervační polštář pro účely kapitálové rezervy nad rámec rizik 

kapitálových zdrojů a proti-cyklický polštář, který se bude vytvářet v období 

expanze na období ztrátová a zároveň by měl zabránit bankám, aby rozpouštěly 

zisky mezi akcionáře a manažery, aniž by současně posílily kapitál. Zavedení proti-

cyklického polštáře také reaguje na nedostatky v Basel II, kdy tehdy stanovená 

pravidla nedokázala umět reagovat na ekonomický cyklus. 

 Posílení odolnosti a spolehlivosti bankovního sektoru v zájmu dlouhodobého 

ekonomického růstu. 

 Definování minimálních standardů pro řízení likvidity, jak krátkodobé, tak 

dlouhodobé. 

 Omezení pákového poměru (Leverage Ratio) – toto má sloužit k zamezení 

nadměrného růstu podrozvahových transakcí, a to nezávisle na rizikovosti.  

 Zlepšení bankovního dohledu, řízení rizik a oblasti zveřejňování informací o 

podnikání a řízení komerční banky.  
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EK si od implementace Basel III dle Eurostatu (2011) slibuje: 

 Silnější a zodpovědnější banky v EU, a to díky plánovaným navýšením 

kapitálových rezerv v celkové výši 460 mld. EUR v období od 1. 1. 2013 do  

1. 1. 2019. Na základě tohoto navýšení má dojít k posílení celého bankovního 

sektoru v EU, který čítá okolo 8300 bank
44

, z čehož 13 % jsou družstevní záložny. 

 Snížení pravděpodobnosti propuknutí finanční krize až o 70 %. 

 Zvýšení HDP EU o 0,3 – 3,2 p. b. za rok. 

 Zajištění stálého financování hospodářské aktivity a růstu bankami
45

. 

 

Dle odhadů Mezinárodní měnového fondu (MMF), jak uvádí Eurostat (2011) dosáhly 

ztráty evropských bank v návaznosti na krizi v letech 2007 – 2011 téměř 1 bil. EUR, což 

přibližně činí 8 % HDP EU. EK v této návaznosti schválila státní podporu institucím ve výši 

4,1 bil. EUR, z čehož více, jak 2 bil. EUR byly již alokovány v letech 2008-2009. A další část 

těchto finančních prostředků má být použita pro případnou pomoc při plánovaném navyšování 

kapitálových rezerv bank. Současně by se měl posílit dohled příslušných národních orgánů a 

nově vzniklých orgánů unijních, o kterých bude následující subkapitola. EK se snažila sloučit 

všechny dosavadní relevantní právní předpisy do jednoho rámce, zejména směrnice č. 

2006/48 a č. 2006/49 o kapitálových požadavcích, tzv. CRD II a III, obě ve znění pozdějších 

předpisů. V roce 2015 je plánováno zavedení ukazatele krytí likvidity bank a dále zavedení 

koeficientu zadluženosti
46

 v roce 2018. Nově CRD IV zavádí sankce v případě porušení či 

pozdního nastavení nových pravidel, tyto sankce mohou dosahovat až 10 % obratu dané 

banky. EK předpokládá, že Rada a Evropský parlament budou schopny tyto návrhy přijmout 

„en bloc“ během roku 2012, aby se mohla nová pravidla začít uplatňovat od 1. 1. 2013, tak 

jak je plánováno. 

Nová pravidla se snaží ve větší míře přenést možné ztráty na banky a jejich akcionáře, 

což je v atmosféře, kdy se bankéřům přisuzuje významný podíl na vzniku finanční krize, 

vnímáno pozitivně. Na straně druhé je kritika předložených návrhů, a ta tvrdí, že nová 

pravidla bankám znemožní poskytovat některé služby v dosavadní míře. Jedná se zejména o 

úvěry poskytované malým a středním podnikům.  

                                                           
44

 Jež dle předpokladů EK vlastní až 53 % všech světových aktiv. 
45

 Rozvoj aktivit reálné ekonomiky je dle Eurostatu (2011) v EU výrazně závislý na bankovních úvěrech.   
46

 Kolik prostředků si finanční instituce může půjčit za účelem generování zisku. 
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ČNB zavádění těchto nových pravidel obecně podporuje. Klíčové prvky dle Singra 

(2011) přiměřeně reagují na základní slabiny současné bankovní regulace a dohledu. Je však 

důležité, aby kvality nového regulatorního a dohledového rámce měla přednost před rychlostí 

zavádění těchto nových pravidel.  

Následující subkapitola se zaměří na změnu a nové institucionální uspořádání 

bankovní regulace a dohledu v EU. 

4.2.2 Nové institucionální uspořádání bankovní regulace a dohledu v EU  

Systém regulace a dohledu v EU před světovou finanční krizí byl vysvětlen v předešlé 

kapitole. Tato subkapitola se zaměří, na změnu institucionální uspořádání bankovní regulace a 

dohledu v reakci na krizi.  

Před krizí byl systém bankovní regulace a dohledu v EU z velké míry postaven na 

jednotlivých národních systémech. Což se jevilo některým představitelům EU jako 

nedostatečně průhledný a efektivně řízený systém. Proto se snažili vytvořit takový systém, 

který by propojil jednotlivé národní systémy a sloučil je v jeden společně koordinovaný celek. 

Na začátku této kapitoly byly uvedeny slabiny bankovní regulace a dohledu. Na 

základě těchto zjištění, jak uvádí Kučerová (2009), byla jako reakce vypracována tzv. 

Larosiérova zpráva
47

, která mezi hlavními problémy finanční krize spatřuje rychlou úvěrovou 

expanzi založenou na nízkých úrokových sazbách a nedostatečné finanční supervizi. Podle 

zprávy Jacquese de Larosiéra existuje nedostatečná finanční regulace a dohled v EU, její 

nesladěnost a nepropojenost mezi jednotlivými členskými zeměmi, a proto je nutné 

reformovat stávající systém regulace a dohledu. Výsledkem je návrh nového institucionálního 

uspořádání systému bankovní regulace a dohledu v EU, kde by nově vzniklé instituce měly 

zajistit plně propojený makro-mikro dohledový rámec. 

V říjnu 2011 tak vznikla Evropská rada pro systémová rizika (European Systemic Risk 

Board, ESRB), která je má vykonávat funkci obezřetnostního dohledu nad makro úrovni. 

ESRB je odpovědným orgánem zabývajícím se dohledem nad riziky v celém evropském 

finančním systému.  Jak píše Kučerová (2009), tato instituce monitoruje rizika a vydává 

včasná varování, která by mohla pomoci předejít potencionální finanční krizi. ESRB se skládá 

z guvernérů 27 centrálních bank členských zemí EU, guvernéra Evropské centrální banky, 

předsedů tří nových evropských orgánů (viz níže), člena Evropské komise, představitelů 

                                                           
47

 Tato zpráva byla vypracována skupinou expertů pod vedením Jecquese de Larosiéra, která byla pověřena 

Evropskou komisí v listopadu 2008 k předložení návrhu, jakým způsobem by měly být posíleny požadavky na 

dohled za účelem lepší ochrany občanů a obnovení důvěry v bankovní sektor. 
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národních dohledových autorit a předsedou Hospodářského a finančního výboru, který 

zastupuje ministry financí zemí EU.  

Druhou nově vytvořenou institucí je Evropský systém orgánů finančního dohledu 

(European System of Financial Supervisory, ESFS), který vznikl na základě návrhu EK a 

stanoviska ECB 1. 1. 2011 nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1092/2010  

o makro-obezřetnostním dohledu nad finančními institucemi na úrovni EU a o zřízení rady 

pro systémová rizika. ESFS se skládá z jednotlivých národních orgánů finančního dohledu a 

tří nově vzniklých orgánů finančního dohledu.  

Jedná se o: 

 Evropský orgán pro bankovnictví (European Banking Autority, EBA), byl zřízen 

nařízením EP a Rady č. 1093/2010 a je právním nástupcem CEBS. 

 Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (European 

Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA), byl zřízen nařízením EP 

a Rady č. 1095/2010. 

 Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (European Securities and Markets 

Authority, ESMA), byl zřízen nařízením EP a Rady č. 1094/2010. 

 

Tyto tří vzniklé instituce spadají společně do jednoho rámce jako Evropské orgány 

dohledu (European Supervisory Authorities, ESAs) a jsou zároveň právními nástupci 

Finančního výboru vytvořeného na základě Lamfalussyho procesu, který byl vysvětlován 

v předešlé kapitole. ESAs se zabývají regulací a z části dohledem nad finančním trhem. 

Součástí ESFS jsou také příslušné orgány dohledu členských státu, které v rámci ESFS 

dotvářejí obezřetnostní dohled nad mikro úrovni. 

Ucelené uspořádání nového institucionálního rámce regulace a dohledu v EU 

znázorňuje následující obrázek 4.1.  
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Obr. 4.1: Nový institucionální rámec regulace a dohledu v EU 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČNB, vlastní úprava 

 

Nový rámec by dle Singera (2011) měl obecně sloužit jako prostředek k prohloubení 

spolupráce mezi národními orgány dohledu, ale neměl by vést k nežádoucí centralizaci 

pravomocí. Podle ČNB vznikly tyto organizace na základě nesprávně identifikovatelných 

příčin krize, vznikly ukvapeně a pod politickým tlakem. Snaží se administrativními zásahy 

nahradit přirozené a logické funkce trhu, vysvětluje Singer (2011). 

Finanční trh EU by se podle ČNB měl spíše zaměřit na fiskální konsolidaci (vazby 

mezi vývojem státních financí a stabilitou bankovního sektoru), podpořit 

konkurenceschopnost ekonomiky a podpořit důvěryhodnost společné evropské měny. 

Všechny tyto cesty však vedou mimo oblast regulace a dohledu.  
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4.2.3 Dopad světové finanční krize na bankovní regulaci a dohled v ČR 

Bankovní sektor ČR nebyl v první fázi světové finanční krize téměř zasažen, protože 

nezapomněl na dvě základní funkce bank, a těmi jsou přijímání vkladů a jejich obezřetné 

půjčování dále. V první fázi bylo hlavním ohrožením bankovního sektoru ČR stres a panika 

klientů bank, kteří by mohli náhle vybírat své vklady v bankách (tzv. run na banky), a tím 

narušit likviditu jednotlivých bank. Vláda ČR společně s Evropskou unií zavedla legislativní 

opatření, která měla snížit obavy klientů a uklidnit tak situaci v bankovním sektoru. Opatření 

se týkaly zvýšení garance vkladů klientů u bank
48

. 

Odlišnost a důvody mírných dopadů krize na bankovní sektor ČR mají úzkou spojitost 

s transformací české ekonomiky a následnou bankovní krizi v letech 1997/1998, kdy byl 

bankovní sektor z velké části rekapitalizován a vyčištěn. Tuto problematiku popisovala 

kapitola 3.3 a v popsaných skutečnostech lze nalézt jistou podobnost s problémy, které se 

projevily v americkém bankovním sektoru a následně se přesunuly do celého světa v podobě 

světové finanční krize. 

Změny, které se udály v bankovní regulaci a dohledu v českém bankovním  

sektoru, byly v roce 2007 a 2008 spjaty, dle ČNB (2010) s převáděním nových evropských 

směrnic Evropského parlamentu a Rady č. 2006/48/ES a 2006/49/ES o kapitálové 

přiměřenosti (tzv. CRD), jejichž obsah byl přejatý z druhé basilejské dohody Basel II. Tyto 

změny byly českého bankovního systému přijaty na základě zákony č. 120/2007 Sb.
49

 Tímto 

zákonem byl novelizován zákon o bankách, zákon o spořitelních družstvech, zákon o 

podnikání na kapitálových trzích a zákon o platebním styku. Novelizace tohoto zákona nabyla 

pravomoci v některých svých částech již 1. 1. 2007 a následně pak ve svém plném rozsahu 1. 

1. 2008. Na tento zákon navazuje vyhláška č. 123/2007 Sb. o pravidlech obezřetného 

podnikání komerčních bank, spořitelních družstev a obchodníků s cennými papíry popisuje 

ČNB (2010). Při přípravě adaptace evropských směrnic ČNB úzce spolupracovala 

s Ministerstvem financí ČR. V roce 2007 na nová pravidla začaly implementovat jen některé 

banky v ČR
50

, v roce 2008 již začala platit nová pravidla závazně a musely je začít používat 

plošně všechny banky v ČR. 

                                                           
48

  Byla zvýšena garance vkladů v bankách na 100% částky, maximálně však do výše 50 000 EUR. 
49

  Zákon č. 120/2007 Sb. o změně některých dřívějších zákonů v souvislosti se stanovením kapitálových 

požadavků na banky, spořitelní družstva, obchodníky s cennými papíry a na instituce elektronických peněz. 

50
 Např. Komerční banka  nebo také Česká spořitelna. 
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V roce 2008 byl v ČNB aplikován nový funkcionální model, který byl dalším krokem 

v integraci dohledových útvarů v České národní bance. Činnost započaly tři nově založené 

sekce: 

 regulace a analýz finančního trhu, 

 licenčních a sankčních řízení, 

 dohledu nad finančním trhem. 

 

Jak už bylo výše zmíněno, bankovní sektor nebyl v první fázi krize v zásadě postižen, 

ukázal se jako velmi odolný a přímé dopady výkyvu na světových finančních trzích se 

projevily jako zanedbatelné. 

Ve druhé polovině roku 2008 začala ČNB monitorovat stěžejní oblasti činnosti 

bankovních institucí na základě denní báze, a to v souvislosti s finanční krizí. Jednalo se zde o 

sběr dat týkajících se likvidity, objemu struktury rychle likvidních aktiv, vývoje depozit a 

poskytnutých půjček. Nejvýznamnější pozornost dle ČNB (2010), ale byla věnována likviditě 

bankovních institucí, která mohla být význačně ohrožena panikou vkladatelů vyvolanou krizí. 

Řešení této situace bylo navýšení záruk za vklady v bankách a následná a důsledná 

komunikace mezi ČNB a bankami. Ovšem nebyly zaznamenány výraznější problémy bank 

s likviditou či s limity úvěrové angažovanosti. Za rok 2007 a 2008 bylo v bankách vykonáno 

dohromady 15 kontrol na místě, které posuzovaly hlavně dodržování: 

 úvěrového rizika, 

 tržního rizika, 

 operačního rizika, 

 prevenci špinavých peněz. 

Kompletní přehled počtu provedených kontrol na místě ilustruje graf 3.2 v kapitole 

3.3. 

Důsledná opatření a dohled byl následně vykonáván i v roce 2009, kdy ČNB zpřísnila 

dohled na dálku nad bankami a jiným finančními institucemi. V roce 2009 ČNB pokračovala 

v aplikaci nových směrnic EU, jejíchž strategií je úprava oblasti finančního trhu a zlepšení 

regulačního rámce. Hlavní změny byly spojeny se změnami českých právních předpisů na 

základě obsahů těchto přijatých směrnic: 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/109/ES ze dne 15. 12. 2004 o 

harmonizace požadavků na průhlednost týkající se informací o emitentech, jejichž 

cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu. 
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 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2007/44/ES ze dne 5. 9. 2007, na 

kterou se v návaznosti mění směrnice 92/49/EHS, 2002/83/ES, 2004/39/ES, 

2005/68/ES a 2006/48/ES, jde zde o procesní pravidla a hodnotící kritéria pro 

obezřetnostní posuzování nabývání a zvyšování majetkové účasti ve finančním 

sektoru. 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2007/16/ES ze dne 19. 3. 2007  

o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního 

investování do převoditelných cenných papírů. 

 

V roce 2010 nedošlo k žádným výrazným změnám v bankovní regulaci a dohledu, 

výkon dohledu probíhal nadále ve zpřísněném režimu z důvodů přetrvávajících problému na 

světových finančních trzích v důsledku světové finanční krize. Velká důslednost ČNB byla 

věnována kvalitě úvěrových portfolií a dostatečnosti výše kapitálu bank ke krytí případných 

ztrát vzniklých na základě probíhající recese světové ekonomiky. V roce 2011 vznikly 

v rámci EU nové instituce, které mají sjednotit bankovní regulaci a dohled v EU v návaznosti 

na krizi. Následně na to EK předkládá návrhy nové směrnice o kapitálových požadavcích 

CRD IV, které reagují na novou dohodu o kapitálové přiměřenosti Basel III navrženou BCBS. 

Tato pravidla by měla být přijata v průběhu roku 2012, a tím to se stanou nepřímo závazná 

pro ČR. 
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4.3 Dílčí shrnutí 

Na základě světové finanční krize se objevuje mnoho názoru a spekulací ohledně 

budoucího vývoje systému bankovní regulace a dohledu. BCBS bankovního dohledu na krizi 

reaguje, tvorbou nové basilejské dohody o kapitálových požadavcích  

Basel III. EU se rozhodla návrhy zapracovat v plném rozsahu v podobě nové směrnice o 

kapitálových požadavcích pod názvem CRD IV. Kompletní znění této směrnice uveřejnila 

v červnu roku 2011 a změny by měly být přijaty v průběhu roku 2012. Následně EU provedla 

výrazné změny v institucionálním rámci dohledu nad finančním sektorem EU, a to se stalo na 

základě Larosiérovy zprávy. 

Bankovní sektor ČR nebyl krizí významně poznamenán, a to z důvodu bankovní krize 

v letech 1997/1998. Tímto vznikla velká averze v celém bankovním sektoru k vyšším rizikům 

než v ostatních zemích. Stabilní růst ekonomiky v letech před krizí přinesl pro české banky 

dost příležitostí v oblasti běžných bankovních produktů, proto snahy hledat investiční 

příležitosti v jiných aktivech
51

, byly přirozeně potlačeny. Změna bankovní regulace a dohledu 

v českém bankovním sektoru probíhala po krizi na základě přejatých směrnic přijatých 

Evropským parlamentem a Radou, např. v roce 2008 na základě návrhu v Basel II a výkonem 

dohledu za zpřísněného režimu. Dalším velkou změnou pro český bankovní sektor bude 

zavedení nových kapitálových a jiných požadavků navržených v Basel III. 

Následující a zároveň poslední kapitola bude hodnotit dopady nové dohody o 

kapitálových požadavcích na bankovní sektor ČR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51

 Jinými aktivy jsou zde myšleny investice do strukturovaných cenných papírů (CDO) jež byly propojeny s 

toxickými aktivy v podobě amerických hypoték a dalších spotřebitelských úvěrů.  
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5 Basel III a jeho dopady na český bankovní sektor 

Kapitola se bude zabývat již konkrétně nejzásadnějšími požadavky definovanými 

v Basel III, jež jsou zakotveny v evropské směrnici o kapitálové přiměřenosti CRD IV a 

v možných případech je bude hodnotit s aktuálními výkony českého bankovního sektoru. 

5.1 Struktura a potřebná výše kapitálových zdroj pro krytí rizik 

Koncept Basel III nově definuje složku kapitálu Tier 1, jak vysvětlují Tomšík a 

Mandel (2011). Zároveň stanovuje pro tuto složku kapitálu zásady uplatnitelné i 

v družstevních záložnách. Systém této úpravy je, aby instituce bez ohledu na právní formu 

udržovaly kapitál ve srovnatelné výši a kvalitě. 

Složka kapitálu podle návrhu Basel III bude v Tier 1 rozdělena na „core capital“, který 

bude obsahovat základní kapitál, nerozdělený zisk z minulých let, rezervní fondy a emisní 

ážio. Další složkou bude „non-core capital“, kde bude zařazen hybridní kapitál. V Tier 2 bude 

nově zahrnutý podřízený dluh a Tier 3 se úplně ruší, jak vysvětlují Tomšík a Mandel (2011). 

Dále považují za důležité, že tyto změny povedou k větší konzistentnosti a transparentnosti 

vykazovaného kapitálu.  

Dle Basel III se bude postupně navyšovat požadavek kapitálové přiměřenosti, který je 

stanoven jako poměr mezi kapitálovými zdroji a velikosti požadavku na krytí rizik úvěrových, 

tržních a operačních. V rámci Basel II byla kapitálová přiměřenost stanovena na úrovni min. 8 

%, v rámci Basel III se limit má navýšit o 2,5 % až na 10,5 %, a to postupně do roku 2019. 

Z těchto nově navržených kapitálových požadavků bude 2,5 % představovat tzv. konzervační 

polštář (Capital Conservation Buffer) pro účely kapitálové rezervy nad rámec rizik. Tento 

polštář může být ještě navýšen o 0 – 2,5 % v podobě proti-cyklického polštáře (Coutercyclical 

buffer), který bude reagovat na výkyvy v ekonomickém cyklu. I s tímto požadavkem může 

celkový požadavek na kapitálové zdroje dosáhnout výše 13 %, vysvětluje Svaz průmyslu a 

dopravy ČR (2011). Dalším možným navýšením kapitálu může být opatření Systému 

významných finančních institucí (SIFI)
52

 k omezení systematického rizika. EK hovoří o 

dalším kapitálovém polštáři ve výši 1 – 2,5 %. 

V následujícím obrázku 5.1 je zaznamenán přechod od kapitálových požadavků 

v Basel II k Basel III. 

 

                                                           
52

 Systemically important financial institutions jsou finanční instituce globálně považovány za systémově 

důležité pro světovou ekonomiku, a to proto, že jejich úpadek by mohl mít globální dopad. Jsou důležité jako 

prostředek ochrany finančního systému. Jsou to také instituce, které drží významnou část světového kapitálu. 
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Obr. 5.1: Přechod kapitálových požadavků od Basel II k Basel III 

  

Kapitálové požadavky v % 
Dodatečná kapitálová 

obezřetnostní opatření v % 

Celkem 
Proticyklický 

polštář Kapitálový 

polštář 

pro SIFI 
Minimum 

Konzervační 

polštář 
Požadavek Rozsah 

Basel II 8 -  -   -  - 

Basel III 8 2,5 10,5 0-2,5% 1-2,5% 

Celkem se požadavky na kapitálové zdroje mohou 

pohybovat v tomto rozmezí 
10, 5 - 15,5 

Zdroj: basel-iii-accord.com (2011), vlastní úprava 

 

Harmonogram zavádění požadavků na změnu struktury a výši kapitálových požadavků 

je detailně uveden v Příloze 3. 

V ČR jsou banky dle ČNB (2012) velmi dobře kapitalizovány a výsledky zátěžových 

testů ukazují, že jsou schopny přestát i velmi nepříznivý ekonomický vývoj. K této 

skutečnosti jim napomohla jejich konzervativní strategie v jejich obchodním modelu, 

dostatečná ziskovost
53

 bez nadměrného tlaku na hledání jiných výnosnějších, ale rizikovějších 

obchodních aktivit. Rovněž k tomuto faktu přispěla přísnější a vyspělejší bankovní regulace 

ČNB. 

Dle ČNB (2012) je domácí bankovní sektor stabilní a ziskový. Přebytek celkových 

vkladů nad úvěry v systému poskytuje bankám dostatečnou rezervu v hotovosti a 

zabezpečuje, že bankovní sektor není závislý na financování ze zahraničí. Poměr úvěrů ke 

vkladům se v bankovním sektoru pohybuje okolo 80 %, což je v porovnání s ostatními 

zeměmi EU nejnižší hodnota. České banky se v průběhu světové krize staly čistými věřiteli 

evropských bankovních skupin, které jsou vlastníky většiny českých bank
54

. 

Český bankovní sektor disponuje dlouhodobě dostatečně velkým a kvalitním 

kapitálovým polštářem. V ukazateli, který je klíčový, a to kapitálové přiměřenosti Tier 1 

český bankovní sektor výrazně překračuje hranici 10,5 %, kterou by měly evropské banky 

plnit dle nově nastavených pravidel. ČNB (2012) uvádí, že podle aktuálních údajů je v ČR 

kapitálová přiměřenost Tier 1 na hodnotě 13,8 %. V následující tabulce 5.1 a grafu 5.1 je 

                                                           
53

 Např. z vysokých poplatků. 
54

 V ČR v roce 2011 byl dle ČNB (2012) bankovní sektor rozdělen z hlediska vlastnictví 8:2, tzn., že 80 % 

vlastnické struktury připadá zahraničním vlastníkům a 20 % vlastnické struktury tuzemským vlastníkům. 



64 

 

ilustrován vývoj celkové kapitálové přiměřenosti a kapitálové přiměřenosti Tier 1 v letech 

2008 – 2011 v českém bankovní sektoru a je srovnán s povinností kapitálové přiměřenosti, 

kterou přináší nové požadavky dle Basel III. 

 

Tab. 5.1: Kapitálová vybavenost bankovního sektoru v ČR za období let 

2008 až 2011 

Kapitálová vybavenost (mil. Kč, %) 2008 2009 2010 2011 

Kapitál celkem 264 736 284 943 289 351 304 754 

Tier 1 237 595 260 479 263 421 280 189 

 

Zdroj: ČNB, vlastní úprava 

 

Graf 5.1: Vývoj celkové kapitálové přiměřenosti a kapitálové přiměřenosti Tier 1 bankovní 

sektoru ČR za období let 2008 až 20011 

 

Zdroj: ČNB, vlastní úprava 

 

Tabulka 5.1 zachycuje vývoj celkového kapitálu a kapitálu Tier 1 v období let 2008 až 

2011, je možno vidět jednoznačný rostoucí trend, a to i právě v období světové finanční krize 

což jednoznačně potvrzuje zdraví českého bankovního sektoru. V grafu 5.1 jsou porovnány 

hodnoty celkové kapitálové přiměřenosti a kapitálové přiměřenosti Tier 1 v procentech, které 

jsou ještě dále srovnány s novým kapitálovým požadavkem na zdroje 10,5 % dle Basel III. I u 

těchto dvou ukazatelů je vidět jednoznačný rostoucí trend. Lze vidět, že oba ukazatele již od 
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roku 2008 splňují hranici danou Basel III na úrovni 10,5 % plánovanou až v roce 2019. 

Přičemž hranice celkové kapitálové přiměřenosti se pohybuje od roku 2009 nad hranicí 14 %, 

což znamená, že český bankovní sektor by rovněž splnil kapitálové požadavky při tvorbě 

proti-cyklického polštáře v plné výši 2,5 %. Kapitálová přiměřenost Tier 1 přesahuje hranici 

14 % až od roku 2010. 

Navýšení kapitálu v bankách na území EU dle ČNB (2012) povede ke snížení 

návratnosti kapitálu. Teoreticky vysvětluje, že například absolutní zvýšení z původních 

kapitálových zdrojů držených Basel II, a to 8 % na 10,5 % dle Basel III může vést 

k relativnímu snížení ziskovosti celého bankovního sektoru EU o 24 %. V případě, že by 

došlo k nutnosti držet v plné výši i kapitálové požadavky v rámci proti-cyklického polštáře, 

kde se hranice kapitálových zdrojů dostává na 13 %, může ziskovost klesnout až o 38 %.  

V českém bankovním sektoru se tyto dopady nepředpokládají z důvodu výše 

vysvětlených. Vývoj výše čistého zisku v bankovním sektoru ČR je zachycena v grafu 5.2. 

 

Graf 5.2: Vývoj čistého zisku v bankovním sektoru ČR za období let 2008 až 2011 

Zdroj: ČNB, vlastní úprava 

 

Z grafu vyplývá, že dalším důkazem stability českého bankovního sektoru je výše 

čistého zisku, kterého dosahuje. Nejvyšší hodnota v rámci sledovaného období je zjištěna 

v roce 2009 ve výši 59,7 mld. Kč, a to i přes krizi vzniklou v roce 2008 a následnou recesi. 

Následně v roce 2010 je zaznamenán jen mírný propad na 55,6 mld. Kč. A údaj v roce 2011 je 

uveden pouze k datu 30. 9. 2011, tzn., že jeho hodnota se bude ještě navyšovat. 
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5.2 Pravidla likvidity 

V oblasti řízení likvidity bank se dle Basel III zavádějí dva nové základní ukazatele 

likvidity, vysvětlují Tomšík a Mandel (2011). Je to ukazatel krytí likviditou (Liquidity 

Coverage Ratio, LCR) a ukazatel čistého stabilního financování (Net Stable Funding Ratio, 

NSFR). 

Ukazatel LCR má sloužit pro výpočet likvidity zajišťující bance dostatek likvidních 

aktiv v krátkodobém časovém horizontu, a to i při vážné stresové situaci. Konkrétně tento 

ukazatel požaduje, aby objem vysoce kvalitních likvidních aktiv převyšoval odhadovaný čistý 

odliv peněžní hotovosti během 30 dnů. Ukazatel poměru vysoce kvalitních aktiv a čistého 

odlivu peněz během 30 dnů by měl vykazovat hodnotu minimálně 1. Tento ukazatel se sleduje 

již od začátku roku 2011, ale zavedení tohoto pravidla je plánováno až na rok 2015. 

Druhým ukazatelem je NSFR, který má za cíl zabránit případné snaze bank financovat 

likvidní aktiva krátkodobými zdroji splatnými po regulatorně stanoveném časovém horizontu, 

ten je stanoven na 1 rok. NSFR se zaměřuje na dlouhodobější strukturální nesoulad v likviditě 

aktiv a závazků. Stanovuje se jako poměr použitelných stabilních zdrojů a požadovaných 

stabilních zdrojů potřebných pro financování aktiv a podrozvahových pozic. Hodnota tohoto 

ukazatele by měla dosahovat alespoň 1, vysvětluje Tomšík a Mandel (2011). 

V roce 2011 ČNB provedla výběrové šetření několika finančních institucí v rámci 

plnění nově navržených podmínek dodržování likvidity. Výsledky tohoto šetření jsou 

zaznamenány v tabulce 5.2. 

 

Tab. 5.2: Hodnocení českých bank na základě ukazatelů likvidity LCR a NSFR v roce 2011 

  

Aktuální hodnota 

ukazatelů 

Požadováná 

hodnota dle 

Basel III 

Testované institucí na LCR 1,2 1 

Testované institucí na 

NSFR 0,9 1 

Zdroj: ČNB, vlastní úprava 

 

Z tabulky 5.2 lze vysledovat, že vzorek institucí, na kterých ČNB prováděla šetření, 

splňují s malými odstupy obě nová kritéria. Hodnocení probíhalo pouze u hodnocení aktiv 

v Kč. Přechodné období, které bude platit od roku 2015, umožní bankám dostatečný čas na 

potřebné změny ve struktuře aktiv. 
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V následujícím grafu bude pro úplnost zhodnocení českého bankovního sektoru 

znázorněna výše rychle likvidních aktiv k celkovým aktivům
55

 v porovnání s likvidními 

aktivy ke krátkodobým závazkům
56

. Rychle likvidní aktiva (RLA) zahrnují pokladní hotovost, 

pohledávky vůči bankám, pohledávky vůči úvěrovým institucím a ostatním klientům splatné 

na požádání a dluhopisy vydané centrálními bankami a vládními institucemi. 

 

Graf 5.3: Vývoj RLA k celkovým aktivům a ke krátkodobým závazkům v bankovním sektoru 

ČR za období let 2008 až 2011  

 

Zdroj: ČNB, vlastní úprava 

 

Z grafu 5.3 lze vyčíst dva ukazatele likvidity. Modré hodnoty představují RLA
57

 

k celkovému objemu aktiv, kde je v průměru dosahováno hodnot okolo 27 % a červené 

hodnoty přestavují RLA ke krátkodobým závazkům
58

, kde je dosaženo průměrně úrovně 71 

%. Úrovně v jednotlivých letech vypovídají o jednoznačně vysoké míře likvidních prostředků, 

které význačně podporují stabilitu českého bankovního sektoru. Vysoký podíl těchto 

likvidních aktiv vyjadřuje rovněž schopnost českého bankovního sektoru podílet se domácími 

vklady na úvěrových aktivitách a nevyužívat tak zahraničních zdrojů. Pro úplnost celé 

                                                           
55

 Poskytuje informace o výši vkladů splňujících očekávané i neočekávané požadavky na hotovost. 
56

 Zachycuje nesoulad likvidity aktiva pasiv a poskytuje informace o rozsahu, v jakém se mohou příjemci vkladů 

setkat s krátkodobým čerpáním prostředků, aniž by se vystavili problémům s likviditou. 
57

 Aktiva, která jsou k dispozici ihned ke krytí závazků. 
58

 Veškeré závazky vůči centrálním bankám, závazky vůči úvěrovým institucím a ostatním klientům splatné na 

požádání a závazky krátkých prodejů. 
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problematiky nabízí Příloha 5 komplexní strukturu RLA v ČR za naměřená období od roku 

2009 až 2011. 

Znovu tyto skutečnosti potvrdily konzervativnost českého bankovního sektoru a 

vysvětlují, proč nebyl zasažen světovou finanční krizí. Rovněž se potvrzuje, že pokud banky 

udrží likviditu na těchto úrovních nebudou mít při zavádění nových pravidel dle Basel III 

význačnější problémy. 

5.3 Pákový poměr 

U řady finančních subjektů v období před světovou finanční krizí, jak vysvětluje 

Tomšík a Mandel (2011), tj. období levného zapůjčení kapitálu, došlo k velkému nárůstu 

finanční páky
59

. Tehdejší rizikově tvořené kapitálové požadavky nebyly schopny předcházet 

jejímu nárůstu neboli nárůstu bilanční sumy a podrozvahových položek, a to z důvodů, že 

riziková váha u mnoha aktiv nedopovídala skutečnosti. 

V rámci nově navržených pravidel v Basel III se plánuje zavedení rizikově založeného 

minimálního kapitálového požadavku o ukazatel pákového poměru (Leverage Ratio) jako 

alternativu ke kapitálové přiměřenosti. Pákový poměr je definován jako podíl kapitálu Tier 1 

a celkové účetní hodnoty expozice rozvahových a podrozvahových položek. Již u konkrétních 

výpočtů se navrhuje testovat pákový poměr pro Tier 1 na úrovni 3 %. Pákový poměr by tímto 

měl zejména zabránit nadměrnému růstu expozic, vysvětlují Tomšík a Mandel (2011). 

Navržený 3% podíl se sleduje již od roku 2011, avšak jeho konečná platnost se plánuje 

až k roku 2018, kdy do této doby může dojít dle Laušmanové (2011) ještě k určitým 

kalibracím v průběhu testování. 

Český bankovní sektor se k období testování staví dle ČNB (2012) kladně. Ovšem 

ČNB preferuje, aby ukazatel pákového poměru nebyl určován direktivně, a byl spíše 

ponechán na rozhodnutí dané bankovní instituce a následně akceptován národním 

regulatorním orgánem individuálně podle typu a charakteru dané instituce. 

Limit a pákový poměr směřuje především k regulaci investičních bank, které jsou 

považovány za jednoho z viníků světové finanční krize. Toto opatření může mít paradoxně 

negativní dopad v českém bankovním sektoru na málo rizikové typy bank, jako jsou např. 

stavební spořitelny nebo hypotéční banky.  

                                                           
59

 V terminologii podnikových financí se navýšením finanční páky rozumí jako navýšení poměru mezi cizím a 

vlastním kapitálem. V teorii finančních trhů je finanční páka spojována s využitím finančních derivátů ke 

spekulativním obchodům, kdy okamžitá potřeba likvidity v době uzavření obchodu je pouze ve výši složené 

zálohy (tzv. margin, což je výše jen několika procent z celkové otevřené finanční operace). 
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Zavedení pákové poměru by mělo umožnit důslednější posuzování podrozvahových 

položek, a to zejména derivátů, vysvětluje Tomšík a Mandel (2011). Dle nich vzniká logická 

otázka, zda tyto problémy neřešit již v rámci standardního ukazatele kapitálové přiměřenosti. 

Může se zde totiž jednat o problém postupného nabalování regulatorních opatření a 

požadavků, které by ve své podstatě mohly tvořit jedno pravidlo. 

5.4 Regulace odměňování 

Základním principem nové formy regulace při odměňování je soulad odměňování 

s řízením rizik, prevence nadměrného podstupování rizik a zajištění schopnosti instituce 

posilovat kapitál, vysvětluje Laušmanová (2011). Pravidla odměňování v oblasti pohyblivých 

složek mají za povinnost nastavit kvantitativní a kvalitativní kritéria výkonnosti jednotlivce, 

ale také celého útvaru banky a rovněž banky jako celku. Vybraným skupinám zaměstnanců, 

kteří mají materiální vliv na rizikový profil banky, bude alespoň 40% bonusu v podobě 

variabilní odměny oddáleno postupně po dobu alespoň tří let. Zároveň 50% těchto bonusů 

(vyplacených i oddálených) musí být vyplaceno v nepeněžních nástrojích, které jsou zároveň 

provázány s úvěrovou aktivitou banky. Tyto budou ještě následně minimálně dva roky 

zadržovány, aby je nebylo možno obratem prodat, a také za účelem případné potřeby posílení 

kapitálových zdrojů. 

Hodnocení výkonnosti jednotlivců, ale i celé banky bude, dle Laušmanové (2011) 

probíhat ex-ante (předběžné hodnocení) po skončení hodnoceného období. Dále bude 

hodnocení probíhat v následujícím období ex-post (následné, dodatečné hodnocení) pro 

odložené částky se zpětným hodnocením rizik, ale i aktuálním hodnocením kapitálové 

přiměřenosti. 

5.5 Sankce 

V rámci CRD IV budou po členských státech v EU požadovány adekvátní sankce za 

porušování bankovních předpisů EU. A to z důvodů, že sankční nástroje zajišťují dodržování 

pravidel a jsou prevencí vůči budoucím porušením, vysvětlují Husták a Mikuláš (2011). 

Záměrem je hlavně stanovení jednotných sankcí na evropské úrovni, a tím odstranění 

zásadních rozdílů v jednotlivých členských státech. Jedná se zde např. o sankci, která 

předpokládá možnost udělení sankce do výše 10 % ročního obratu příslušné organizace, nebo 

také dočasné zákazy činnosti členů statutárních orgánů v příslušné instituci, uvádí Husták a 

Mikuláš (2011). 
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5.6 Externí rating 

Rámec nových pravidel upravuje rovněž vliv externího ratingu na investiční 

rozhodnutí bank a obchodníků s cennými papíry, který provádí externí ratingové agentury, jež 

jsou považovány za jedny z původců světové finanční krize. Tehdy se mnoho bank spolehlo 

na hodnocení externími ratingovými agenturami, aniž by bylo dostatečně seznámeno 

s podstatou příslušné investice a aniž by došlo k individuálnímu posouzení možných rizik. 

Nově budou muset banky a obchodníci s cennými papíry vypracovávat navíc své vlastní 

interní ratingy k příslušným investicím, vysvětlují Husták a Mikuláš (2011). 

V českém bankovním sektoru se již tak děje, ale zároveň obsah toxických aktiv je 

v ČR bezvýznamný. 
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5.7 Dílčí shrnutí 

Předpokládané datum účinnosti pravidel navržených v Baselu III a na český bankovní 

sektor přejatých v podobě evropské směrnice CRD IV se plánuje k 1. 1. 2013. Ovšem některá 

dílčí pravidla vstoupí v platnost až následně, zejména postupné navyšování kapitálových 

požadavků. Českého právního řádu se tato směrnice dotkne zejména v zúžení obsahu 

vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrových 

družstvech a obchodníků s cennými papíry. Ustanovení evropské směrnice CRD IV bude 

s velkou pravděpodobností promítnuto do zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, v jeho platném 

znění. 

Vzhledem k silně obezřetnostnímu a konzervativnímu přístupu managementu bank 

v českém bankovním sektoru je jeho výchozí pozice pro změnu a zavedení nových 

regulatorních a dohledových pravidel oproti jiným bankovním sektorům v EU velmi dobrá. 

Celkově by bankovní sektor měl nová pravidla splňovat, dílčí problémy mohou dle Singera 

(2012) nastat u jednotlivých bank.  

ČNB podporuje požadavky na posílení kvality regulatorního kapitálu a na 

zjednodušení jeho struktury, dílčí výhrady má však k navrhovaným ukazatelům likvidity, ale 

zároveň podporuje zavedení testovacího období pro kalibraci nových ukazatelů likvidity. 

Rovněž neodmítá doplnění rizikově založeného kapitálového požadavku o pákový poměr, 

odmítá jeho striktní a jednotné určení hranice. ČNB navrhuje úpravu pravidel tak, aby byla 

ponechána možnost posouzení hranice pákové poměru na regulátorovi, který ho zhodnotí dle 

charakteru finanční instituce.  

Dle ČNB je však podstatným faktorem ovlivňujícím dopad nové regulace na bankovní 

sektor ČR její dopad na mateřské banky v zahraničí, který následně může sekundárně ovlivnit 

bankovní sektor v ČR, a to v důsledku skupinového řízení kapitálu, rizik a likvidity. 

Podmínkou úspěchu je vzájemná provázanost řízení rizik, řízení kapitálu, návratnost 

kapitálu a hodnocení výkonnosti banky, jelikož do všech těchto procesů zasahuje regulace. 

Banky mají nyní úkol optimálně nastavit požadavky nově nastavených regulatorních a 

dohledových opatření. Musí rovněž naplnit požadavky akcionářů a zaměstnanců zároveň, toto 

znamená velice úzkou provázanost a spolupráci všech útvarů banky, kterých se tento proces 

zavádění týká. Jsou to útvary řízení rizik, finančního řízení, řízení bilance, lidských zdrojů a 

právních útvarů. Jedině dobrá spolupráce a jednoznačné pochopení souvislostí jsou dle 

Laušmanové (2011) nutnou podmínku k úspěchu. 
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6 Závěr 

Řada ekonomů, politiků, bankéřů a finančních analytiků se dokázala sjednotit 

v názoru, že bankovní svět již nikdy nebude mít shodnou podobu, jako před nedávnou 

světovou finanční krizí. Rovněž se dokáží shodnout, že bankovní regulace a dohled prošla od 

roku 2008 výraznými změnami a ty nejzásadnější a nejdiskutovanější ji čekají právě nyní při 

zavádění požadavků ukotvených v nové dohodě o kapitálové přiměřenosti Basel III. 

Z pohledu BCBS si totiž systémové problémy vyžadují systémová řešení. 

Diplomová práce byla koncipována do čtyř částí, které se vzájemně prolínaly a úzce 

na sebe navazovaly. Cílem práce bylo podat komplexní obraz o vývoji bankovní regulace a 

dohledu v EU a ČR před a po světové finanční krizi, která je považována za určitý mezník ve 

vývoji bankovní regulace a dohledu. Dále bylo cílem práce analyzovat možné dopady nových 

pravidel zakotvených v Basel III na český bankovní sektor. Práce tak reaguje na jedno z 

nejaktuálnějších témat v oboru bankovní regulace a dohledu, které bude mít nesporný dopad 

na bankovní sektory většiny světových ekonomik. 

Z důvodů ucelenosti práce byla v první části definována teoretická východiska 

bankovní regulace a dohledu, jejichž popis byl důležitý pro pochopení následného výkladu. 

Byla definována podstata a s ní zároveň subjekty zapadající do systému bankovní regulace a 

dohledu. Následně byly vysvětleny základní cíle regulace a dohledu. Na tyto cíle navazovaly 

argumenty, které se staví jak pro, tak proti bankovní regulaci. Dále byly vysvětleny základní 

povinnosti bank, jejichž teoretické vymezení bylo důležité pro výklad v následujících 

kapitolách. Jednalo se o dodržování povinnosti, jako jsou např. kapitálová a likviditní 

přiměřenost nebo úvěrová angažovanost. Následovalo vysvětlení dohledu nad bankami, které 

bylo doplněno o metody hodnocení bank. V závěru první části bylo teoreticky vymezeno 

možné institucionální uspořádání dohledu nad bankami a následně již konkrétně popsány 

některé instituce mezinárodní sféry zabývající se bankovní regulací a dohledem.  

Druhá část byla v počátku zaměřena na popis funkcí a obsahu dvou prvních dohod o 

kapitálové přiměřenosti Basel I a Basel II, jež byly publikovány BCBS. Byla zde obecně 

vymezena teorie a pravidla kapitálové přiměřenosti a následně na to bylo zformulováno 

vymezení kapitálu, které bylo důležité pro výpočet kapitálové přiměřenosti. Tento kapitál je 

rozdělen do tří stupňů Tier 1 až 3, kdy vyšší stupeň znamená horší kvalitu kapitálu. Následně 

na vymezení kapitálu byly rozebrány Basel I a II. Basel I byl podepsán v roce 1988 guvernéry 

centrálních bank zemí G-10 a Lucemburska. Kapitálová přiměřenost byla v této dohodě 

nastavena na 8% hranici. Požadavky Basel I začaly obecně platit od roku 1993, přičemž v ČR 
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byla 8% hranice stanovena k datu 31. 12. 1996. V první fázi se pro výpočet kapitálové 

přiměřenosti v rámci Basel I používaly pouze první dvě složky kapitálu Tier 1 a Tier 2, které 

byly v čitateli vzorce, a ve jmenovateli bylo zahrnuto úvěrové riziko. V roce 1996 byl 

následně podepsán dodatek k Basel I o zahrnutí tržních rizik. Basilejský výbor doporučoval, 

aby banky nejpozději do roku 1999 při výpočtu kapitálové přiměřenosti počítaly nejen 

s úvěrovým rizikem, ale také s tržním rizikem. Tržní riziko zde bylo kryto složkou kapitálu 

Tier 3. V ČR tato úprava pro výpočet vstoupila v platnost k datu 1. 9. 2000. Ovšem změny 

nejrůznějšího typu na finančních trzích vedly k tomu, že opatření zavedena v Basel I nebyla 

dostačující, a proto Basilejský výbor přešel k vytvoření nového předpisu o kapitálových 

požadavcích Basel II. Složitost úprav způsobila, že konečná verze byla zveřejněna až v roce 

2004 s následnou implementací v roce 2006.  V ČR implementace proběhla roku 2008 na 

základě směrnic Evropského parlamentu a Rady. Následně byly vysvětleny formy 

institucionálního uspořádání bankovní regulace a dohledu v ČR, a dále systém, metody a 

skutečnosti ovlivňující dnešní podobu bankovní regulace a dohledu v ČR. Vývoj regulace a 

dohledu se začal formovat na začátku 90. let 20. století podle principů ve fungujících tržních 

ekonomikách. Až během druhé poloviny devadesátých let byl dotvořen vyhovující legislativní 

rámec, založený na čtyřech institucích, ČNB, MF ČR, KCP a Úřadu pro dohled nad 

družstevními záložnami. K 1. 6. 2004 došlo k výrazné změně v uspořádání a agendu tří 

institucí (MF ČR, KCP a Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami) převzala ČNB, která 

se tak stala jedinou institucí v ČR provádějící bankovní a devizový dozor. Systém bankovní 

regulace a dohledu byl v 90. letech velice poznamenán. V této době se vyskytly závažné 

problémy bank, které byly navázané na tzv. špatné úvěry. Kromě špatných úvěrů se zde 

vyskytl problém s platební neschopností spojených s nízkou finanční disciplínou podnikatelů 

a nedostatečným tlakem bank na dlužníky, tzn. ne jen jeden problém. Zde je možno najít 

jistou analogii s nynější světovou finanční krizí. Na základě těchto událostí musela vláda ČR a 

ČNB přistoupit k úpravám v bankovní regulaci a dohledu, které výrazně posílily pozici ČNB 

na poli bankovní regulace a dohledu. Po deskripci situace bankovní regulace a dohledu před 

krizí v ČR byla popsána regulace a dohled v EU před světovou finanční krizí. Byl zde popsán 

princip jednotné bankovní licence a následně vymezeny instituce, které nějakým způsobem 

bankovní regulaci a dohled před krizí ovlivňovaly. V době před světovou krizí byl převážně 

dohled nad bankami prováděn národními orgány jednotlivých členských států. 

V roce 2011 jako reakce na světovou finanční krizi vznikly v rámci EU nové instituce 

zabývající se harmonizací bankovní regulace a dohledu, jež byly předmětem třetí části této 
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práce, stejně jako popis vzniku světové finanční krize, na níž reagují nová pravidla  

Basel III, jako reakce na nedostatky v bankovní regulaci a dohledu před krizi.  

Světová finanční krize se naplno projevila v září roku 2008 v USA, a to kolapsem na 

americkém hypotéčním trhu. Důvodem přelití krize do většiny zemí světa, byl fakt, že 

americké banky seskupovaly tisíce hypoték, ale také jiných úvěrů do balíčků a prodávaly je 

jako ne zcela průhledný a odhadnutelný komplex do SPV. SPV tyto balíčky následně 

převedlo na obchodovatelné cenné papíry a různé investiční banky je umístily na finanční  

trh, a tím došlo k úzkému propojení s finančními trhy i jiných států světa. Za hlavní původce 

světové finanční krize jsou tedy považováni bankéři bankovních domů, kteří poskytovali 

úvěry i těm nejméně bonitním klientům. Dále to je špatná regulace a dohled nad bankovním 

systémem a ratingové agentury. Na nedostatky v bankovní regulaci a dohledu odhalených 

krizí BCBS předložil v září 2010 novou dohodu o kapitálové přiměřenosti Basel III a 

harmonogram jejího zavádění. Nová dohoda dostala neprodleně podporu zemí G 20.  

Basel III by měl odstranit přílišnou složitost Basel II, zvýraznit disciplínu v řízení kapitálu, a 

to především kapitálu základního, dále by měl posílit odolnost a spolehlivost bankovního 

sektoru v zájmu dlouhodobého udržitelného rozvoje a významně snížit pravděpodobnost 

vzniku možných budoucích krizí. EU dále reaguje na krizi vytvořením tzv. Larosiérovy 

zprávy, podle které existuje nedostatečná finanční regulace a dohled v EU, její nesladěnost a 

nepropojenost mezi jednotlivými členskými zeměmi. Výsledkem je návrh nového 

institucionálního uspořádání systému bankovní regulace a dohledu v EU, kde by nově vzniklé 

instituce měly zajistit plně propojený makro-mikro dohledový rámec. Nový institucionální 

rámec by dle ČNB měl obecně sloužit, jako prostředek k prohloubení spolupráce mezi 

národními orgány dohledu, ale neměl by vést k nežádoucí centralizaci pravomocí. Podle ČNB 

vznikly tyto organizace na základě nesprávně identifikovatelných příčin krize a pod 

politickým tlakem. Závěrem třetí části bylo shrnutí dopadů finanční krize na bankovní 

regulaci a dohled v ČR. Bankovní sektor ČR nebyl v první fázi světové finanční krize téměř 

zasažen, protože nezapomněl na dvě základní funkce bank, a těmi jsou přijímání vkladů a 

jejich obezřetné půjčování dále. Český bankovní sektor byl kvůli krizi spjatou s transformací 

v letech 1997/1998 rekapitalizován a vyčištěn. Stabilní růst ekonomiky přinesl pro české 

banky dost příležitostí v oblasti běžných bankovních produktů, proto snahy hledat příležitosti 

v jiných aktivech, byly přirozeně potlačeny. Významné změny, které se udály v bankoví 

regulaci a dohledu v českém bankovním sektoru byly spjaty převáděním s implementací 

nových evropských směrnic Evropského parlamentu a Rady o kapitálové přiměřenosti, tzv. 

CRD. V rámci krize začal ČNB monitorovat stěžejní oblasti bankovních institucí na základě 
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denní báze. Velká důslednost ČNB byla věnována kvalitě úvěrových portfolií a dostatečnosti 

výše kapitálu bank ke krytí případných ztrát vzniklých na základě probíhající recese světové 

ekonomiky. Další významné změny v bankovní regulaci a dohledu jsou plánovány 

v návaznosti na Basel III, jejíž pravidla jsou zakotvená v nové evropské směrnici o 

kapitálových požadavcích CRD IV. 

Závěrečná část práce byla věnovaná již konkrétním požadavků zakotvených v Basel 

III a zároveň analyzovala možné dopady těchto požadavků na český bankovní sektor. Nová 

pravidla se snaží ve větší míře přenést možné ztráty na banky a jejich akcionáře, což je v 

atmosféře, kdy se bankéřům přisuzuje významný podíl na vzniku finanční krize, vnímáno 

pozitivně. Na straně druhé je kritika předložených návrhů, a ta tvrdí, že nová pravidla bankám 

znemožní poskytovat některé služby v dosavadní míře. Jedná se zejména o úvěry poskytované 

malým a středním podnikům. ČNB zavádění těchto nových pravidel obecně podporuje, 

protože přiměřeně reagují na základní slabiny současné bankovní regulace a dohledu. V rámci 

analýzy dopadů pravidel zakotvených v Basel III na český bankovní sektor byly hodnoceny, 

možné dopady navýšení kapitálových požadavků. Dále byl zachycen vývoj čistého zisku 

v českém bankovním sektoru v letech 2008 až 2011 a následně byl zhodnocen vývoj rychle 

likvidních aktiv k celkovým aktivům a ke krátkodobým závazkům za stejné časové období. 

Český bankovní sektor dlouhodobě disponuje dostatečně velkým a kvalitním kapitálovým 

polštářem. V klíčovém ukazateli, a to kapitálové přiměřenosti Tier 1, český bankovní sektor 

výrazně překračuje hranici 10,5 %, jež bude nově nastavena v průběhu let 2013 až 2019 dle 

pravidel v Basel III. ČNB uvádí, že k březnu 2012 byla v ČR kapitálová přiměřenost Tier 1 na 

hodnotě 13,8 %. V ČR jsou banky velmi dobře kapitalizovány a dle zátěžových testů jsou 

schopny přestát i velmi nepříznivý ekonomický vývoj. K této skutečnosti bankám napomohla 

jejich konzervativní obchodní strategie, přísnější a vyspělejší bankovní regulace a dohled 

ČNB. Tímto je výchozí pozice českého bankovního sektoru pro změnu a zavedení nových 

regulatorních a dohledových pravidel oproti jiným bankovním sektorům v EU velmi dobrá. 

Celkově by bankovní sektor měl nová pravidla splňovat, dílčí problémy mohou nastat u 

jednotlivých bank. ČNB podporuje nově navržené požadavky má však k některým dílčí 

technické výhrady. Dále dodává, že je důležité, aby kvalita nové regulace měla přednost před 

rychlostí zavádění nových pravidel dle Basel III, s čímž se jednoznačně ztotožňuje i autor této 

práce. 

Dopady nových pravidel regulace a dohledu budou ještě dlouhou dobu předmětem 

diskuzí všech subjektů, kterých se tyto změny dotýkají. A je jen otázkou budoucnosti, zda 

přispějí k větší stabilitě bank a v případě dalších krizí alespoň částečně zmírní jejich dopad. 
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CAR   Capital Assets Ratio - ukazatel kapitálové přiměřenosti 

CEIOPS  Committe of European Insurance and Occupattional Pensions Supervisors - 

Evropský výbor orgánu dozoru nad pojišťovnictvím a zaměstnaneckým penzijním pojištěním 

CESR Committe of European Securities - Výbor pro regulace cenných papíru 

CDS  Credit Default Swaps 

CRD Capital Requirements Directive - Směrnice o kapitálových požadavcích 

ČNB Česká národní banka 

ČR Česká republika 

EBA  European Banking Autority - Evropský orgán pro bankovnictví 

EBC   European Banking Committe - Evropský bankovní výbor 

ECB  Evropská centrální banka  

EIOPA   European Insurance and Occupational Pensions Authority - Evropský orgán pro 

pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění 

EK  Evropská komise 

ESAs   European Supervisory Authorities - Evropské orgány dohledu 

ESFS   European System of Financial Supervisors (Evropský systém finančního dohledu) 

ESMA   European Securities and Markets Authority - Evropský orgán pro cenné papíry a 

trhy  

EPP   Úvěrové ekvivalenty podrozvahových položek 

ES   Evropské společenství 

ESCB    Evropský systém centrálních bank 

ESFS   European System of Financial Supervisory - Evropský systém orgánů finančního 

dohledu 

ESRB   European Systemic Risk Board - Evropská rada pro systémová rizika  

FED   Federal Reserve Systém - Americká centrální banka 

IRB   Internal Ratings-Based Approaches 
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KCP   Komise pro cenné papíry 

LCR  Liquidity Coverage Ratio - Ukazatel krytí likviditou 

MF ČR   Ministerstvo financí ČR 

MMF   Mezinárodní měnový fond 

NSFR   Net Stable Funding Ratio - Ukazatel čistého stabilního financování  

OR   Operační riziko 

RLA   Rychle likvidní aktiva 

RVA   Rizikově vážená aktiva 

SIFI    Systemically important financial institutions - Systém významných finančních 

institucí 

SPV   Special Purpose Vehicle 

TR   Tržní riziko 

ÚDDZ    Úřad pro dohled nad družstevními záložnami 

USA  Spojené státy americké 
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Příloha 1: Metody hodnocení bank CAMELS a BOPEC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Revenda (2011), vlastní úprava 

 

 

CAMELS 

 

Capital 

Protection 

 

Kapitál: poměry kapitálu a jeho složek k celkovým aktivům a 

aktivům přepočteným podle jejich rizikovosti, struktura 

akcionářů, rozdělování zisku. 

 Assets 

quality 

 

Management 

competence 

 

Earnings 

strenght 

 

Liquidity    

risk 

 

Sensitivity to 

market risk 

 

Kvalita aktiv: zajištění aktiv, podíl nesplacených úvěrů na 

celkovém stavu úvěrů, podíl úvěrů jednomu klientovi na 

kapitálu, podíl bezrizikových aktiv na celkových aktivech. 

 Úroveň řízení: základní trendy hospodaření banky (výroční 

zpráva), kvalita plánů činnosti, důvěryhodnost a profesionalita 

členů vrcholného vedení banky, úroveň vnitřního systému 

řízení. 

 Výnosnost: např. ukazatele čistého zisku a podílu zisku na 

aktivech, resp. výnosnosti aktiv, tj. ROA-return on assets = 

výnosy/aktiva (kvalita zhodnocení aktiv) x čistý zisk/výnosy 

(ziskové rozpětí). 

 Likvidita: podíl aktiv na pasivech v různé časové struktuře, 

průměrné hodnoty těchto podílů za několik let, úroveň řízení 

likvidity, cash flow. 

 Citlivost na tržní riziko: měření volatility tržních cen aktiv a 

pasiv, úrokové měnové riziko. 

 
BOPEC 

 Bank subsidiaries (bankovní složky) 

 Other subsidiaries (ostatní složky) 

 

Earnings (výnosy holdingu) 

Parent company (mateřská společnost) 

Capital (kapitál holdingu) 

 

Metoda BOPEC 

využívá hodnocení 

banky podle 

obdobných principů a 

ukazatelů jako 

metoda CAMELS. 
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Příloha 2: Vývoj pojištění vkladů v České republice za období let 1994 - 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Revenda (2011), vlastní úprava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/2001 – 11/2009 

 

Pojištění vkladů 

 7/1994 – 12/19997 

 

12/2009 – 12/2010 

 

9/1998 – 8/2001 

1/1998 – 8/1998 

Konsolidační program II 

Od 1/2011 

 

Náhrada (%) 

 

Náhrada 

 80 

 

 

100 

 

100 000  (EUR) 

 

90 

 

100 000 (CZK) 

 

100 

 

100 

 

90 

 

80 

 

50 000   (EUR) 

 

25 000   (EUR) 

 

400 000 (CZK) 

 

300 000  (CZK)  

4 mil.     (CZK) 
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Příloha 3: Harmonogram zavádění požadavků na změnu struktury a výši kapitálových 

požadavků dle nové dohody o kapitálových požadavcích Basel III 

 

Zdorj: Laušmanová (2011) 
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Příloha 4: Struktura RLA v bankovní sektoru ČR za období let 2009 - 2011 

 

Zdroj: ČNB (2011) 
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