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1 Úvod 

Člověk si dnes ani neuvědomuje, jak velkou službu mu finanční trhy a v nich obsažené 

bankovnictví poskytuje. Již nechodíme do banky, sedíme pouze za počítačem a klikáme na 

položky a píšeme cifry, které chceme odeslat. Ani by nás nenapadlo, že by mohlo dojít 

k něčemu takovému, jako je pád banky, ve které máme uložené úspory. Nejdeme protestovat 

v mraze před bankovní dům a domáhat se svých těžce vydělaných prostředků. A při tom jsou 

tyhle události věcí historicky tak blízkou, až se tomu některým lidem nechce věřit. A v České 

republice respektive celé východní Evropě je tato zkušenost velmi čerstvá. Možná i díky tomu 

se u nás neopakovala situace z let 2008 – 2009, kdy bankéři ve Francii, Velké Británii a 

především v USA kvůli překročení hranice morálního hazardu za účelem dosažení co 

nejvyššího zisku dovedli velké bankovní kolosy až ke krachu.   

Instituce tohoto druhu tu nebyly odjakživa, ani nespadly z nebe. Vyvíjely se stejně, 

jako se vyvíjela lidská společnost a po té její civilizace. Banky byly nejprve jen pochybné 

úřady, které plnily přání panovníků, týkající se zajištění kvalitního chodu dvora či dobytí 

území. Poté co se  bankovnictví stalo oborem podnikání, našli se další jedinci, kterým šlo 

primárně o osobní prospěch. I přes tyto potíže se tato myšlenka nezkompromitovala a nově 

vzniklé banky se rozhodly vzít spravedlnost do vlastních rukou. Někdy sami, někdy 

s výrazným přispěním centrálních vlád. Nové strážkyně bankovních domů pod označením 

centrální banky začaly vytvářet pravidla pro zdravý rozvoj a fungování svých podřízených, a 

aby banky mohly sloužit především lidem a podnikatelům. 

Tento pro západní část Evropy poměrně přirozený vývoj byl však v případě naší země 

přerušen nástupem komunistického režimu po druhé světové válce. Tato změna se zásadně 

dotkla celého systému bankovnictví a úplně změnila způsob jeho fungování. Zánik 

obchodního bankovnictví spolu s direktivně řízeným hospodářstvím napáchal spoustu 

ekonomických škod. V polovině 80 let již bylo jasné, že tento systém je neproduktivní, což 

vedlo k návratu ke dvoustupňovému systému bankovnictví. Rozvoj tržního hospodářství pak 

velmi výrazně přispěl k rozvoji moderního komerčního bankovnictví. 

Vzhledem k ekonomickým, sociálním a morálním deformacím nebyl však tento rozvoj 

bezproblémový. Největší problém spočíval především v chybějící legislativě, která by tento 

překotný vývoj usměrňovala. Také zaměstnancům nově vzniklé ČNB chyběly zkušenosti 

s novou situací, veškeré změny se prováděli tzv. za pochodu, což si vybralo svou daň ve velké 

nestabilitě nově vzniklých bankovních domů. Oběťmi této nestability byli pak drobní 
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vkladatelé, kteří přicházeli o své úspory, ať už to bylo vlivem poskytování rizikových úvěrů 

nebo prováděním rizikových operací na finančním trhu, které měly za cíl obohatit pouze 

majitele bank.  

Tato situace netrvala naštěstí dlouho a během 90 let se bankovní sektor v ČR relativně 

stabilizoval, především díky přijetí legislativy, běžné v zemích ES. Ostatně to byla jedna 

z podmínek pro přijetí ČR do EU. Bankovní dohled, jehož součástí je i licenční a povolovací 

činnost, se tak stal standardním nástrojem regulace finančního trhu. 

Cílem mé diplomové práce bude zanalyzovat, jak tento nástroj regulace ČNB funguje 

v samotné praxi bankovního sektoru. Činnost zaměstnanců bank je velmi výrazně 

ovlivňována činností dohledu ČNB. Proto je účelem této práce zjistit, zda tato aktivita přináší 

bankám užitek, zda nekomplikují jejich běžnou činnost, jestli postupy spojené s prováděním 

dohledu vychází vstříc bankovním domům a jejich obchodním činnostem, aniž by byl snížen 

zřetel na bezpečnost úspor jejich klientů, jaký mají názor na podmínky stanovené pro vstup do 

bankovního sektoru a také jak vnímají ČNB jako instituci jim nadřízenou z hlediska jejího 

přínosu pro stabilitu finančního trhu, respektive bankovního sektoru. Druhá kapitola praktické 

části je zaměřena na samotnou licenční a povolovací činnost. Zde bude provedena analýza, 

která je zaměřena na to, jak počet bank ovlivňuje celkovou stabilitu finančního sektoru, zda 

není licenční a povolovací činnost v rozporu s některými základními cíly ČNB a jestli zde 

nevyvstávají s růstem počtu bank rizika pro finanční, respektive bankovní sektor. 

V první praktické části bude využita metoda dotazníkového šetření. Zaměstnancům 

bank byl zaslán dotazník, kde vyjádří svůj názor na danou problematiku. Ve druhé části, 

pomocí korelační analýzy, bude zjištěno, jak počet bank ovlivňuje vybrané ukazatele finanční 

stability a jestli jejich případný nárůst či pokles nemůže zapříčinit vznik určitých rizik pro 

finanční trh nebo samotný bankovní sektor.  
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2 Licenční a povolovací činnost centrální banky 

Vznik centrálních bank je významným mezníkem v historii bankovnictví, který 

odstartoval zcela novou éru v bankovním systému. Ze současného pohledu nebyly vždy 

důvody vzniku nejstarších centrálních bank ekonomicky podložené, avšak pozdější vývoj vedl 

k ospravedlnění jejich existence a také k narůstání významu ve vyspělých ekonomikách. 

V současnosti má instituce centrální banky nezastupitelné místo především v měnové oblasti, 

a také v oblasti regulace bankovnictví.  

Centrální banka v ČR působí také jako orgán dohledu nad finančním trhem. Jedním 

z aspektů této činnosti je vydávání licencí a povolení k činnosti subjektům poskytujícím 

finanční služby na finančním trhu. Na finančním trhu působí celá řada subjektů. Jedná se o 

banky, pojišťovny a zajišťovny, družstevní záložny, obchodníci s cennými papíry, investiční 

společnosti, fondy kolektivního investování, penzijní fondy atd. Všechny tyto subjekty musí 

před zahájením své činnosti splnit podmínky stanovené ČNB. Obsah těchto podmínek může 

velmi významně ovlivňovat situaci na finančním trhu. Licenční a povolovací činnost je 

jednou z mnoha funkcí centrální banky. 

Funkce centrální banky, stejně jako postavení ve finančním systému zemí, nebyly 

vždy takové, jak je známe dnes a prodělaly historický vývoj. Tento vývoj bude stručně 

rozveden na začátku kapitoly. Poté budou vysvětleny funkce centrální banky a v rámci těchto 

funkcí se zaměříme na regulaci a dohled nad finančním trhem, jehož součástí je mimo jiné 

licenční a povolovací činnost. 

2.1 Vznik a vývoj centrálních bank 

Současné postavení centrální banky ve vyspělých ekonomikách je výsledkem 

dlouhého a složitého historického vývoje. Ovšem při srovnání s historií samotného 

obchodního bankovnictví je tato historie relativně krátká. Zatímco první obchodní a finanční 

společnosti vznikaly již ve 13. a 14. století, první centrální banky vznikly až ve století 17. 

Postavení centrální banky ve finančním systému státu, jak ho známe dnes, můžeme datovat 

asi od poloviny 19. století. Převážná většina centrálních bank započala svou činnost až ve 20. 

století. I přesto však v současnosti existují země, které instituci centrální banky nemají. 

Důvody k zakládání centrálních bank, jako specifických bankovních institucí, 

vycházely především z finančních zájmů panovníků či vlád. Tyto finanční potřeby, ať už se 

jednalo o krytí výdajů na vedení válek nebo o přílišnou rozhazovačnost královských a 
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císařských dvorů, vedly k zakládání bankovních institucí – centrálních bank. Možnost ničím 

neomezeného půjčování si z vlastní banky, však posléze v řadě zemí vyústila v rozvrat 

státních financí. Proto byly později tyto možnosti výrazně omezeny a nyní jsou ve většině 

vyspělých ekonomik centrální banky institucemi nezávislými na rozhodnutích vlád. 

Vlivem ekonomického, společenského a historický vývoje vyvstaly další důvody pro 

existenci centrální banky. Z dnešního pohledu nejdůležitějším důvodem byla potřeba 

centralizace emise peněz. Poté se v průběhu času přidávaly další funkce, které měla centrální 

banka plnit, jako jsou provádění měnové politiky nebo regulace bankovního systému. Vznik 

centrální banky však nemusel být vždy iniciován panovníkem nebo vládou. A tak v některých 

zemích vznikly centrální banky na základě poptávky bank po mezibankovním zúčtování. 

Banky, schopné uspokojit tuto poptávku, začaly přijímat za daným účelem vklady, které se po 

vstupu státem garantovaných prostředků, proměnily na rezervy. 

Za nejstarší centrální banku na světě je považována Švédská říšská banka (Sveriges 

Riksbank), která vznikla v roce 1668 poté, co musela vláda vstoupit do první švédské 

soukromé obchodní banky Stockholms banco1 a pomoci jí z potíží2. Banka sice zůstala na 

vládě nezávislou obchodní bankou, ale při reorganizaci byla v podstatě znárodněna. Jako 

centrální banka začala vystupovat od roku 1697, na základě pověření krále Karla XI. Jako 

jediný emitent bankovek začala Švédská říšská banka působit až na základě zákona z roku 

1897. Po skončení přechodného období v roce 1907, kdy banka emitovala bankovky spolu s 9 

soukromými bankami, ukončila veškeré své aktivity spadající do obchodního bankovnictví a 

stala se pouze centrální bankou.  

Jiným způsobem vznikla centrální banka v Itálii. Původně zde mohly emitovat na 

daném území nejen banky, ale také nebankovní soukromé firmy. V roce 1874 byl však přijat 

zákon, který toto právo přidělil pouze šesti obchodním bankám3. Banky si v oblasti emise 

bankovek tvrdě konkurovaly, což jim způsobovalo nemalé potíže. V největších potížích se 

zmítala Banca Romana. Její likvidace v roce 1893 byla posledním impulzem pro přijetí 

nového zákona o bankách. Nový zákon přinesl změnu v podobě sloučení 3 bank (Banca 

Nazionale, Banca Nazionale Toscana, Banca Toscana di Credito) do jedné banky Banca 

                                                 
1Stocholms banco založil v roce 1657 Johan Palmstruch (1611 – 1671). Jednalo se o první banku na 

světě, která tiskla své vlastní bankovky.  
2 Potíže banky byly údajně způsobeny poskytováním úvěrů některým členům vlády za velmi výhodných 

podmínek.  
3 Banca Nazionale, Banca Nazionale Toscana, Banca Toscana di Credito, Banca Romana, Banco di 

Napoli, Banco di Sicilia 
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d'Italia, zbývající dvě (Banco di Napoli a Banco di Sicilia) mohly nadále emitovat bankovky. 

Výsadní právo emise bankovek bylo v roce 1926 definitivně uděleno Banca d'Italia. 

Třetí způsob, jak v minulosti vznikaly centrální banky, spočíval v založení zcela nové 

instituce. Tímto způsobem se vlády jednoduše vyhnuly složitému vyjednávání s obchodními 

bankami. Během Devítileté války4 se Anglie dostala to těžkých finančních potíží. Král Vilém 

III. byl nucen akceptovat návrh skotského obchodníka Williama Patersona5, který navrhoval 

zřízení zcela nového typu banky. Pro svou činnost musela být nová banka vybavena 

základním kapitálem. Díky velké vlně patriotismu mezi bohatými Angličany, se nakonec 

podařilo získat akciový kapitál ve výši 1,2 milionu liber. Bank of England ihned po svém 

vzniku začala sloužit královské Koruně, vedla její účty a poskytovala výhodné úvěry na krytí 

válečných výdajů prostřednictvím emise nových bankovek. V letech 1844 – 1845 bylo bance 

svěřeno výsadní právo emise bankovek na území Anglie a Skotska.  

2.1.1 Centrální banka v ČR 

Centrální banka v Československu, Národní banka československá, vznikla obdobným 

způsobem jako Bank of England v Anglii. Krátce po vzniku samostatného státu byla v oblasti 

centrálního bankovnictví pověřena dočasnou funkcí cedulového ústavu Zemská banka, která 

však k emisi bankovek nikdy nepřistoupila. V březnu 1919 byl zřízen při ministerstvu financí 

Bankovní ústav. Úkolem bankovního ústavu bylo mimo jiné ukončit měnovou odluku a 

spravovat nové státní půjčky. Jeho hlavní funkce však spočívala v emitování oběživa a 

regulace devizového hospodářství. Do vzniku Národní banky československé v roce 1926 

Bankovní ústav uskutečnil dvě emise československých státovek. 

Národní banka československá byla zřízena zákonem ze dne  23. 4. 1925 a svou 

činnost oficiálně zahájila 1. 4. 1926. Statutárním orgánem byla bankovní rada skládající se 

ze 7 členů, v čele rady stáli guvernér a viceguvernér. Prvním guvernérem byl zvolen ředitel 

Pražské městské spořitelny Vilém Pospíšil. V roce 1934 jej vystřídal ve funkci Karel Engliš. 

Během období protektorátu působila centrální banka pod názvem Národní banka pro 

Čechy a Moravu. Její činnost však podléhala kontrole Německa a v čele bankovní rady 

působil německý zmocněnec. Vlivem nadměrných emisí, kterými se kryly výdaje německých 

okupantů, došlo v tomto období k výraznému znehodnocení české koruny a v celém peněžním 

                                                 
4 Devítiletá válka (1688 – 1697) byl váleční konflikt mezi Francií a koalicí zemí (Nizozemí, Skotsko, 

Anglie, Španělsko, Savojsko, Svatá říše římská, od r. 1691 Švédsko), který měl zamezit francouzské územní 
expanzi.  

5 Sir William Paterson (1658 – 1719) byl významným skotským obchodníkem a bankéřem.  
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systému zavládl chaos. Činnost Národní banky československé byla po osvobození obnovena 

dne 1. listopadu 1945. Dostala za úkol provést měnovou reformu6
, jejímž úkolem bylo znovu 

zavést na celém území československou měnu.  

Komunistický puč v roce 1948 velmi významně ovlivnil fungování centrální banky. 

Úsilí tehdejší elity, vybudovat centrální banku nového typu, vyústilo v založení Státní banky 

československé v dubnu 1950. Tato svým způsobem zcela nová instituce provedla v roce 

1953 nechvalně známou peněžní reformu7, která znehodnotila lidem úspory a dodnes se o ní 

hovoří jako o loupeži století. Provedení peněžní reformy mělo mimo jiné za následek 

ukončení členství ČSR v Mezinárodním měnovém fondu. 

Spolu se změnou fungování centrální banky došlo také ke změně vlastnictví všech 

obchodních soukromých bank. Ke znárodňování obchodních bank, spořitelen a družstevních 

záložen již sice docházelo ihned po skončení války v souvislosti s dekretem prezidenta 

republiky, ale únorový puč zaručil definitivní dovršení tohoto procesu. Vyvrcholení přišlo 

v roce 1958, kdy Státní banka československá převzala financování a úvěrování investiční 

výstavby. Pro tuto činnost byla určena pouze jediná direktivně řízená obchodní banka Státní 

spořitelna. Došlo k vytvoření jednostupňového bankovního systému. V souvislosti s přijetím 

nové ústavy v roce 1964 došlo v bankovním systému pouze k mírným změnám. Kromě 

založení Československé obchodní banky, která získala nepříliš rozsáhlé pravomoci v oblasti 

zahraničního obchodu, došlo na základě nového federálního uspořádání k rozdělení Státní 

spořitelny na Českou státní spořitelnu a Slovenskou státní spořitelnu.  

Zhruba od druhé poloviny 80. let byly zahájeny práce na přípravě bankovní reformy, 

která měla znovu vytvořit dvoustupňový systém bankovnictví. Její realizace byla zahájena 1. 

ledna 1990 a paradoxně se již uskutečňovala v nových společensko-ekonomických 

podmínkách. Došlo k oddělení emisní a obchodně podnikatelské činnosti Státní banky 

Československé. Česká státní spořitelna se transformovala na Komerční banku Praha a 

Slovenská státní spořitelna na Všeobecnou úvěrovou banku Bratislava. Po rozdělení 

Československa v roce 1993 zahájila činnost na území České republiky Česká národní banka, 

která následně provedla měnovou odluku a zajistila vznik nové měny české koruny. 

                                                 
6 Všechny peníze byly vyměněny v poměru 1 : 1 za československé státovky vytištěné v Anglii. Každý 

si mohl vyměnit 500 Kčs. Částky převyšující 500 Kčs byly nuceně složeny na tzv. vázané vklady. Tyto vklady 
zůstaly zablokovány až do roku 1953, kdy byly při další měnové reformě bez náhrady zrušeny. 

7 Hotovost do 300 Kčs na osobu se přepočítávala v poměru 5:1, u všech ostatních již v poměru 50 Kčs 
starých peněz za 1 Kčs nových peněz. Vklady u peněžních ústavů do 5 000 Kčs včetně byly přepočítávány v 
poměru 5 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz, vyšší vklady do 10 000 Kčs už v poměru 6,25:1, vklady do 
20 000 Kčs v poměru 10:1, ty do 50 000 Kčs 25:1 a vyšší v poměru 30:1. 
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2.2 Základní funkce centrální banky 

Centrální banka ve dvoustupňovém bankovním systému plní celou řadu funkcí. Při 

plnění těchto funkcí jsou sledovány dva základní cíle – stabilní měnový vývoj a 

důvěryhodnost bankovního systému. V těchto oblastech je role centrální banky ve 

vyspělých tržních ekonomikách nezastupitelná. Třetí neméně důležitou oblastí, ve které se 

angažuje centrální banka, je vystupování jako banky státu. Revenda (2011) uvádí 5 

základních funkcí centrální banky.  

Měnová politika 

K zajištění stability měnového vývoje slouží emisní činnost centrální banky. Tímto 

pojmem jsou vymezeny operace s hotovostními penězi (oběživem). Zároveň se jedná o 

základní definiční znak a výsadní právo centrální banky. Tento emisní monopol se však 

vztahuje pouze na hotovostní peníze. Emise bezhotovostních peněz je zajišťována 

obchodními bankami. Z toho vyplývá fakt, že centrální banka nemůže úplně regulovat 

množství peněz, které obíhá v ekonomice. Proto se měnová politika uskutečňuje 

prostřednictvím měnových agregátů, změnami úrokových sazeb, tzn. změnou ceny peněz 

v ekonomice nebo regulací úvěrových agregátů. Měnová politika by měla být plně v režii 

centrální banky, neměla by být podřizována rozhodnutí vlád a musí respektovat zdravý vývoj 

bankovního systému.  

Devizová činnost 

Do devizové činnosti jsou zahrnuty držba, operace a regulace devizových rezerv státu. 

Operace s devizovými rezervami mají zajistit udržení hodnoty devizových rezerv, 

zabezpečování devizové likvidity země a výnosnost devizových rezerv. Prostřednictvím 

nákupů, respektive prodejů, se ovlivňuje také kurs domácí měny. Centrální banka také 

stanovuje pravidla pro dispozice se zahraničními měnami.  

Dohled a regulace finančního trhu 

Cílem regulace a dohledu finančního trhu je zajištění podmínek pro dlouhodobou 

stabilitu a efektivní fungování všech jeho subjektů. Velká část aktivit v této oblasti se 

soustřeďuje především na posilování důvěryhodnosti finančních trhů. V roli garanta této 
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důvěryhodnosti vystupuje právě centrální banka, která stojí nad všemi subjekty finančního 

trhu. Měla by koncipovat a prosazovat pravidla pro činnosti subjektů finančního trhu. 

Podrobněji bude tato problematika rozebrána v následujících kapitolách. 

Banka bank 

Centrální banka je v nadřazeném postavení vůči všem obchodním bankám v dané zemi 

a vzhledem k níže uvedeným funkcím, zastává úlohu banky těchto obchodních bank. 

Centrální banka přijímá vklady od obchodních bank, poskytuje jim úvěry, vede bankám účty a 

provádí zúčtování mezi nimi. Vklady obchodních bank se nazývají povinné minimální 

rezervy a slouží k omezení objemu peněžních prostředků, se kterými může banka volně 

nakládat. Dále můžou být tyto prostředky využity při mezibankovním platebním styku. Úvěry 

poskytované centrální bankou představují v podstatě emisi bezhotovostních peněz. Úroková 

sazba u těchto úvěrů bývá většinou nízká a banky si tak můžou poměrně snadno zajistit 

likviditu. V případě potíží obchodní banky vystupuje centrální banka jako věřitel poslední 

instance.  

Banka státu 

Centrální banka vystupuje také jako banka státu, protože mimo jiné vede účty a 

provádí některé finanční operace pro vládu, orgány místní správy a některé podniky veřejného 

sektoru. V zemích kde její postavení není zcela nebo částečně samostatné lze do těchto funkcí 

ještě zahrnout měnovou politiku vycházející z požadavků vlády. Centrální banka zajišťuje 

vládě pokladní plnění státního rozpočtu - vedení účtu, inkasa, úhrady a další operace 

související s hospodařením státního rozpočtu. V případě časových předstihů výdajů před 

příjmy jsou centrální bankou emitovány státní cenné papíry (krátkodobé pokladniční 

poukázky), které kryjí případný schodek. Při správě státního dluhu banka provádí poskytování 

a splácení úvěrů státu, splácení úroků a emise pokladničních poukázek a dluhopisů. Ve 

většině zemí je však tato pravomoc přenechávána jiným institucím, kvůli možným rozporům 

s měnovou politikou.  

2.2.1 Další funkce centrální banky 

Kromě základních funkcí, které byly uvedeny výše, uvádí Revenda (2011) ještě další 

funkce, které, přešli na centrální banku v souvislosti s rozvojem tržní ekonomiky a 
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globalizace. Patří mezi ně informační činnost, vztahy k veřejnosti, mezinárodní reprezentace a 

ekonomický výzkum.  

Informační činnost 

Aby centrální banka mohla provádět veškeré své činnosti efektivně, musí k tomu být 

vybavena dostatečným množstvím věrohodných informací. Na základě těchto informací se 

posuzuje nejen zdraví bankovního sektoru jako celku, ale také zdraví jednotlivých bank a 

dalších subjektů v systému. Zdrojem makroekonomických informací jsou příslušné statistické 

úřady, které příslušná data zpracovávají a vyhodnocují. Rozhodující jsou veličiny agregátní 

cenové hladiny a hrubého domácího produktu. Další veličiny, které centrální banka musí 

sledovat, jsou například položky státního rozpočtu, platební bilance, průměrná mzda, 

produktivita práce, míra nezaměstnanosti, míra investic a úspor, průmyslové produkce apod. 

Informace týkající se druhého bankovního stupně si centrální banka většinou shromažďuje, 

zpracovává a vyhodnocuje sama, na základě dat zasílaných bankami. Podrobný přehled o 

procesech odehrávajících se jak v bankovním sektoru, tak v ekonomice samotné, jsou 

základním předpokladem pro úspěšnou aplikaci všech opatření centrální banky. 

Vztahy k veřejnosti 

Pod pojem veřejnost jsou zahrnuty veškeré bankovní i nebankovní subjekty. 

Vůči těmto subjektům by měla centrální banka vystupovat maximálně transparentně, neustále 

vysvětlovat své kroky a přesvědčovat je o správnosti svých rozhodnutí. Cílem by mělo být 

neustálé upevňování vzájemné důvěry. Tím jsou vytvářeny předpoklady pro bezproblémové 

zavádění opatření, které nemusí veřejnost vnímat pozitivně. V některých situacích ani 

nemusejí hrát důležitou roli samotná opatření. Někdy stačí zveřejnit informace ve formě úvah 

o případných budoucích krocích, jako je např. změna úrokové sazby nebo podpory kursu 

domácí měny. Dopad těchto úvah může mít stejné důsledky jako samotná realizace opatření. 

Tento princip je využíván i obráceně, kdy centrální banka záměrně některé informace 

nezveřejňuje, aby například v případě devalvace či revalvace, zabránila spekulativním 

obchodům.  

Ve vztahu k  vládě by měla být centrální banka plně nezávislá, z toho důvodu nejsou 

členy nejvyššího vedení zástupci vlády a naopak. Zástupci centrální banky se však mohou 

účastnit jednání vlády a mají na příslušných zasedáních poradní hlas. 
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Mezinárodní reprezentace 

Na mezinárodní scéně vystupuje centrální banka jako reprezentant své země v oblasti 

měny. Členové nejvyššího vedení zastupují zemi na zasedáních mezinárodních organizací, 

institucí a konferencích. Z tohoto pohledu jsou nejvýznamnějšími setkáními zasedání 

Mezinárodního měnového fondu a Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj. Účastní se také 

jednání vlády na bilaterální a multilaterální úrovni. 

Centrální banky spolu také úzce spolupracují. Zástupci z různých centrálních bank 

spolu koordinují postupy v měnové politice, vyslovují se k legislativním záměrům, které by 

mohli mít vliv především na bankovní sektor, dále na rozpočtovou politiku nebo na 

mezinárodní obchod.  

Ekonomický výzkum 

Na základě shromážděných informací provádí také samotná centrální banka svůj 

vlastní ekonomický výzkum. Výsledky jsou zveřejňovány ve sbornících, bulletinech, studiích 

nebo jsou prezentovány na vědeckých seminářích. Největší přínos má samozřejmě výzkum, 

jehož výsledky se dají aplikovat v praktické rovině, ovšem význam teoretického výzkumu by 

také neměl být podceňován. Největšího věhlasu v oblasti ekonomického výzkumu dosáhly 

práce Federálních rezervních bank.    

2.3 Dohled a regulace finančního trhu 

Stejně jako ostatní trhy (trh zboží, služeb, práce apod.), je i finanční trh přirozenou 

součástí každé rozvinuté ekonomiky. K tomu, aby mohlo tržní hospodářství efektivně 

fungovat, je nutné, aby se tyto jednotlivé trhy vzájemně ovlivňovaly. Mechanismus a obsah 

působení výše zmíněných trhů jsou všeobecně známi. A však vzhledem ke specifickému 

historickému a společenskému vývoji České republiky je oblast finančního trhu pro většinu 

obyvatel stále ještě relativně velkou neznámou. V následující kapitole budou vymezeny 

základní pojmy z oblasti finančního trhu, členění a funkce. Dále zde budou východiska, ze 

kterých se vychází při regulaci finančního trhu a v poslední části budou vysvětleny nástroje 

regulace.  
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2.3.1 Vymezení finančního trhu 

Definic vymezujících finanční trh bychom mohli najít celou řadu. Teorie ani praxe 

není v tomto ohledu zcela jednotná. Hranice mezi jednotlivými segmenty finančního trhu není 

vždy úplně přesně vymezena a také je nutné přihlédnout k rozdílům v praxi v jednotlivých 

zemích, jež byla ovlivněna rozdílnými společenskými, politickými a historickými 

zkušenostmi.  

„Liška a Gazda (2004, s. 28) vymezují finanční trh jako místo, kde se střetává nabídka 

a poptávka po penězích. Tímto pojmem též obvykle rozumí systém vztahů a nástrojů 

umožňující soustřeďování, rozmísťování a přerozdělování dočasně volných peněžních 

prostředků na základě nabídky a poptávky.“ Finanční trh zajišťuje přesun kapitálu na místo, 

kde by měl být lépe zhodnocen“.  

Struktura finančního trhu 

Jednotná segmentace finančního trhu není možná, protože v literatuře každý autor 

upřednostňuje jiná kritéria. Dalším problémem je vznik nových finančních produktů, jejichž 

zařazení do stávajících kategorií může být velmi nepřesné. Přes tyto problémy existují 

kategorie a hlediska, na nichž panuje všeobecná shoda.  

Pro účely této práce si vystačíme se segmentací Lišky a Gazdy (2004), kteří uvádějí 3 

základní hlediska třídění finančního trhu.  

Z hlediska předmětu obchodování se dělí finanční trh na: 

- peněžní trh (diskontní, mezibankovní a trh depozitních certifikátů) 

- kapitálový trh (primární a sekundární) 

- devizový trh  

- trh drahých kovů  

Z hlediska účastníků finančního trhu: 

- bankovní trh 

- mezibankovní trh 

- burzovní trh 

Z hlediska forem, respektive nástrojů využívaných na finančním trhu: 

- úvěrový trh 
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- trh cenných papírů 

- devizový trh 

Funkce finančního trhu 

Ze základního vymezení vyplývá, že základní funkce finanční trhu spočívá 

v usnadnění podnikání a investování osob a podniků. Z ekonomického hlediska existují dva 

druhy subjektů. První skupina disponuje přebytkem volných finančních prostředků, druhé 

skupině se naopak těchto finančních prostředků nedostává. Úkolem finančního trhu je tak 

vyřešit tento nesoulad na principu vzájemné výhodnosti. Subjekt s přebytkem finančních 

prostředků (investor) je odměněn za odloženou spotřebu úrokem. Výše úroku (cena kapitálu) 

je určena nabídkou a poptávkou po kapitálu a také mírou rizika investice (úpadek dlužníka, 

snížení hodnoty kapitálu, snížení příjmu ze zapůjčeného kapitálu). Subjekt s nedostatkem 

finančních prostředků může použitím cizího kapitálu realizovat své investiční záměry. Přesun 

volných finančních zdrojů je realizován na zásadě dobrovolnosti. Ve finální fázi je vazba 

realizována prostřednictvím finančních zprostředkovatelů. Finanční zprostředkovatelé 

usnadňují tok finančních prostředků mezi věřitelem a dlužníkem za podstatně nižší náklady, 

než kdyby byl tento transfer realizován přímo. Finanční trhy tak umožňují dočasně 

soustřeďovat volné peněžní zdroje. Při následné alokaci těchto zdrojů je vždy sledováno 

měřítko efektivnosti využití. Díky tomu se může kapitál přelévat napříč všemi odvětvími. 

Volné zdroje se mohou snadno přeměňovat na investice.    

2.3.2 Východiska regulace finančního trhu 

Jak již bylo uvedeno v předcházející kapitole, jednou z funkcí centrální banky je 

dohled a regulace subjektů působících na finančním trhu. Tyto subjekty lze členit z celé řady 

hledisek. Zřejmě nejvhodnější členění uvádí americký ekonom Frederic S. Mishkin (2007), 

který subjekty finančního trhu rozdělil do tří kategorií – depozitní instituce (banky), smluvní 

spořitelní instituce (pojišťovny) a investiční zprostředkovatelé.  

Východiska regulace depozitních institucí 

Bankovnictví patří mezi odvětví s nejvyšší mírou regulace a to i přesto, že v něm 

docházelo v posledních 30 letech spíše k deregulaci. Avšak po zkušenostech z finanční krize 

v roce 2008 znovu dochází ke zpřísňování pravidel pro fungování bank. O tom zda je větší 
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míra regulace bankovnictví spíše přínosem nebo přítěží se však stále vedou debaty. Dalším 

významným rysem vývoje v posledních letech je snaha o vzájemné přibližování a 

harmonizace bankovních předpisů mezi vyspělými zeměmi. 

Náplň činnosti bank je ve srovnání s nebankovními institucemi odlišná z celé řady 

hledisek, a proto musí podléhat daleko větší kontrole a regulaci než kterékoliv jiné podniky. 

Množství peněz v ekonomice je velmi důležitou makroekonomickou veličinou a vzhledem 

k tomu, že banky emitují bezhotovostní část z celého objemu peněz, musí podléhat zpřísněné 

regulaci.  

Největší podíl na zdrojích banky je tvořen cizími zdroji v podobě vkladů od fyzických 

nebo právnických osob. Ztráty banky by se mohly velmi významně dotknout těchto vkladů a 

to by znamenalo podkopání důvěry v celý bankovní systém. Banky by měli omezené 

možnosti v poskytování úvěrů a v konečném důsledku by byl ohrožen ekonomický růst země. 

Ještě výraznější dopad na ekonomiku by pak měl úpadek banky. V konkrétních 

situacích však hraje významnou roli velikost banky, protože vzhledem k negativním dopadům 

na ekonomiku, si stát nemůže dovolit úpadek velké banky. Pro konkrétní případy nemusíme 

chodit daleko do historie, v roce 2008 americká vláda musela přistoupit na sanaci 9 

amerických bank, aby zabránila úplnému zhroucení amerického finančního systému. 

Specifická je také struktura samotného odvětví. Bankovnictví je oligopolním 

odvětvím, kde vystupuje omezený počet subjektů, které mohou dosáhnout relativně vysokého 

zisku. V případě nedostatečné regulace by mohly do tohoto sektoru vstupovat subjekty, 

jejichž prvotním zájmem by bylo dosažení vysokého zisku a poté odvětví opustit. To by opět 

mělo neblahý vliv na věrohodnost a stabilitu bankovního systému.  

Nelze opomenout ani fakt, že i banky samotné si velmi tvrdě konkurují. Protože snaha 

o dosažení co nejvyššího zisku banky může mít vliv na zvyšování rizikovosti prováděných 

operací. Úkolem orgánu regulace je proto snižování dopadů konkurence, aby se zabránilo 

provádění operací s vysokou ziskovostí, ale také s vysokou mírou rizika pro banku samotnou.  

Východiska pro regulaci smluvních spořitelních institucí 

Pojišťovnictví je svým charakterem velmi specifickým odvětvím, kde ani konkurence 

v rozvinuté tržní ekonomice není dostatečným samoregulačním mechanismem. Úkolem 

regulace v pojišťovnictví je zajištění bezpečnosti komerčního pojistného systému. Důraz by 

měl být kladen především na ochranu uživatelů pojistných služeb. Pojišťovny prostřednictvím 
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své pojistné činnosti soustřeďují z inkasa pojistného velké množství kapitálu ve formě rezerv. 

Dochází k časovému nesouladu mezi placením pojistného a výplatou pojistného plnění. 

V rámci tohoto časového prostoru může dojít k jevům, které by mohly mít negativní dopad na 

klienta. Regulace by tedy měla zmírnit negativní dopady, které mohou klienty pojišťoven 

postihnout. Cipra (2002) uvádí 4 základní důvody, proč by se měl komerční trh8 pojišťoven 

regulovat.  

Potíže, v krajním případě až nesolventnost pojišťovny, mohou způsobit klientům, a to 

jak v případě fyzických osob, které hledají zabezpečení před nenadálou událostí, tak v případě 

právnických osob (podnikatelé), hledajících pojištění pro zabezpečení ekonomické stability, 

velké obtíže.  

„Pojištění je financováno pojistným inkasovaným předem od klientů pojišťovny a 

obvykle není prověřováno profesionálními věřiteli či likvidními kapitálovými trhy, jako tomu 

bývá ve financích.9 „ 

Velmi významnou roli hraje informační asymetrie i v pojišťovnictví. Na základě 

dostupných informací nemůže klient zodpovědně posoudit ekonomickou situaci pojistitele. 

Garanční fondy, do kterých přispívají pojistitelé, sice můžou sehrát v rámci 

solventnosti pozitivní roli. Zároveň však mohou přispívat k přijímání morálního rizika a to jak 

na straně klienta, který začne upřednostňovat výši pojistných sazeb před stabilitou pojistitele, 

tak na straně pojistitele, kterého stanovené garance mohou zbavit zábran vůči extrémně 

rizikovým operacím.  

Východiska pro regulaci investičních zprostředkovatelů 

Třetí kategorií subjektů vystupujících na finančním trhu jsou investiční 

zprostředkovatelé. Investičními zprostředkovateli se rozumí všechny subjekty umožňující 

přesun finančních prostředků formou cenných papírů - burzy, investiční společnosti, podílové 

fondy apod.  

Stejně jako v případě bank a pojišťoven, i v případě investičních zprostředkovatelů 

musí být brána v potaz informační asymetrie ze strany klientů společností.  

                                                 
8 Do výběru není zahrnuta regulace sociálního pojištění a veřejného zdravotního pojištění. 
9  CIPRA, Tomáš, Kapitálová přiměřenost ve financích solventnost v pojišťovnictví1.1. vyd. Praha: 

Ekopress, 2002. 271 s. ISBN 80-86119-54-8. 
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Investiční zprostředkovatelé pracují s kapitálem svěřeným od klientů. V případě 

nesolventnosti nebo úpadku těchto společností, by mohla být otřesena důvěra nejen v subjekty 

samotné, ale také v celý obor finančního podnikání. 

Regulace investičních zprostředkovatelů by měla směřovat k tomu, aby podporovala 

zdravý rozvoj a transparentnost kapitálového trhu, tržní disciplínu a konkurenceschopnost 

poskytovatelů služeb, pomáhala předcházet systémovým krizím a podporovala emisní 

aktivitu. Prvotním zájmem by však měla být ochrana investorů a klientů, která v konečném 

důsledku posiluje důvěru veřejnosti v kapitálový trh.  

2.3.3 Nástroje regulace a dohledu finančního trhu 

Regulace a dohled představují souhrn činností a norem, které mají přispívat 

k hladkému fungování finančního trhu. Pod pojmem regulace se rozumí soubor pravidel, která 

musí účastnící finančního trhu dodržovat. Existence těchto pravidel jsou základním 

předpokladem pro účinnou ochranu před nekalými praktikami. Prostřednictvím dohledu je 

pak zajišťováno dodržování těchto pravidel a stanovení sankcí za případné prohřešky. Ve 

většině vyspělých ekonomik jsou tyto činnosti zajišťovány na státu nezávislým dozorčím 

orgánem (centrální bankou). Jednotlivé normy jsou pak výsledkem součinnosti tohoto 

dozorčího orgánu a příslušného ministerstva (nejčastěji ministerstvo financí). Výsledkem by 

měla být taková forma regulace, která potírá co nejvíce negativních jevů a zároveň nebrání ve 

fungování tržního mechanismu. 

Nejobsáhlejší regulace je směřována vůči bankám. Činnost depozitních institucí je spojena 

s povinnostmi jak vůči klientům, tak s povinnostmi vůči centrální bance. Vzhledem 

k harmonizačním tendencím, jsou tyto povinnosti ve vyspělých ekonomikách velmi podobné 

a jsou jednotné pro většinu bankovních institucí. Určité rozdíly mohou existovat v případě 

specializovaných bank, jako jsou např. stavební spořitelny, hypoteční banky nebo pobočky 

zahraničních bank. Mezi základní oblasti, které podléhají regulaci centrální banky, patří: 

- licenční a povolovací činnost 

- povinné minimální rezervy 

- přiměřenost likvidity 

- úvěrová angažovanost 

- pravidla ochrany před nelegálními praktikami 

- regulace a dohled nad finančními deriváty. 
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Instituce dozoru v pojišťovnictví také mají celou řadu nástrojů, kterými mohou toto 

odvětví regulovat. V obecné rovině může regulaci centrální banky podléhat: 

- udělování licencí  

- vymezení investičních instrumentů pro investování pojišťoven 

- regulace cen pojišťění 

- výše technické úrokové míry 

- podoba a škála nabízených pojistných produktů 

- hospodaření pojišťoven 

- určení výše a metody tvorby rezerv 

2.4 Licenční a povolovací činnosti 

Licenční a povolovací činnost je jedním z nástrojů regulace finančního trhu. Žádný 

subjekt působící na finančním trhu nemůže provozovat svou činnost, bez toho aniž by měl 

licenci nebo povolení od orgánu provádějícího dozor nad finančním trhem. Tento orgán také 

stanovuje obsah těchto podmínek a zároveň posuzuje, do jaké míry jsou předepsané podmínky 

splněny. Na jeho rozhodnutí záleží, zda daný subjekt bude moci zahájit svou činnost. 

Vzhledem k harmonizaci norem jsou ve vyspělých ekonomikách vstupní podmínky v obecné 

podobě shodné. Jsou definovány v bankovních zákonech a doplňovány vyhláškami orgánů 

dozoru.  

2.4.1 Licence 

Povolení, působit v bankovním sektoru, je vázáno na vydání licence centrální bankou. 

Základními vstupními podmínkami, na jejichž základě vydá centrální banka licenci, podle 

Revendy (2011) jsou: 

- předložení žádosti instituci schvalující bankovní licence 

- právní forma vlastnictví a minimální počet zakladatelů 

- minimální výše základního kapitálu 

- kvalifikační a morální způsobilost vedoucích pracovníků 

- kvalitní a podrobně zpracovaný program činnosti na nejbližší období 

- zabezpečení činnosti po technické, technologické a bezpečnostní stránce 

- adekvátní kontrolní a účetní systém 
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- souhlas instituce regulace a dohledu domovské země (platí pro pobočky zahraničních 

bank). 

Žádosti o přidělení licence mohou podávat jak právnické, tak fyzické osoby. Zároveň tyto 

osoby musí prokázat bezúhonnost a právní způsobilost. Licence je vždy udělována konkrétní 

osobě a není převoditelná. Zánik licence je vždy spojen se zánikem banky. Obsahově musí 

žádost splňovat následující parametry: 

- návrh stanov banky 

- údaje o zakladatelích 

- činnosti, které bude banka vykonávat 

- program banky na první roky její činnosti 

- záměry banky, týkající se dalších činností 

- údaje a kvalifikační předpoklady vedoucích pracovníků banky 

- organizace vnitřního kontrolního systému 

- technické, technologické, bezpečnostní a organizační zabezpečení navrhovaných 

činností. 

Banka musí být vždy založena jako akciová společnost, nebo v případě specializovaných 

bank, jako státní peněžní ústav. Žadatel je povinen prokázat, že je schopný ve stanovené lhůtě 

upsat a splatit požadovanou minimální výši základního kapitálu. U tohoto kapitálu musí být 

také prokázán původ. Toto opatření má zamezit legalizaci peněz pocházejících z trestné 

činnosti. Výše základního kapitálu v případě bank, je relativně vyšší, než v případě jiných 

odvětví, což má za následek výraznou oligopolizaci bankovního sektoru.  

Osoby, které budou následně vést banku, jsou prověřovány, zda splňují kvalifikační a 

morální kritéria. To znamená, že se zkoumají jejich profesní zkušenosti, reputace, zda nebyli 

trestáni za majetkové delikty apod.  

Program činnosti musí obsahovat podrobný seznam všech zamýšlených činností 

banky, a jak tyto činnosti ovlivní likviditu a rentabilitu banky. V programu musí být také 

uvedeny záměry týkající se budování sítě poboček, a jakým počtem zaměstnanců bude jejich 

provoz zajištěn.  

Aby banka správně fungovala, musí být také vybavena řídícím a informačním 

systémem. Jeho nedílnou součástí by měla být vnitřní kontrola a účetnictví. Odbory vnitřní 
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kontroly a auditu musí být na vedení banky nezávislé. Při výkonu své činnosti jsou povinni 

respektovat dané účetní předpisy a poskytovat orgánům dozoru stanovené informace. 

Po technické stránce musí být banka vybavena odpovídající výpočetní technikou 

včetně bezpečného softwaru, trezorovými kapacitami a v neposlední řadě ostrahou objektu a 

zaměstnanců. Bezpečnost by měla být zajištěna také při přepravě hotovostních peněz. 

Díky uplatňování, tzv. jednotné licence, můžou od roku 1993 působit zahraniční banky 

prostřednictvím svých poboček i v jiných státech v rámci Evropské unie. Souhlas k činnosti 

těchto bank v daném státě je vždy podmíněn souhlasem regulátora v domovské zemi. 

Mateřská banka musí také prokázat, že disponuje dostatečným množstvím finančních zdrojů 

k zabezpečení činnosti pobočky.  

2.4.2 Povolení  

Licence je specifickým nástrojem pro bankovní sektor. V případě pojišťoven, 

zajišťoven, spořitelních a úvěrových družstev, obchodníků s cennými papíry, organizátorů 

burzovního i mimoburzovního trhu, investičních společností a fondů uděluje centrální banka 

povolení k činnosti. Pro udělení povolení musí subjekt splnit následující podmínky: 

- podání žádosti instituci posuzující povolení k činnosti 

- odpovídající právní forma 

- minimální výše základního kapitálu 

- kvalifikační způsobilost a trestní bezúhonnost vedoucích pracovníků 

- obchodní plán činnosti 

- jméno a kvalifikační způsobilost odpovědného pojistného matematika (v případě 

pojišťovny a zajišťovny). 

2.4.3 Registrace a zápis 

Činnost investičních zprostředkovatelů, pojišťovacích zprostředkovatelů, 

samostatných likvidátorů pojistných událostí a směnáren je podmíněna registrací u centrální 

banky. Podobně jako u vydávání povolení je centrální bankou vyžadována především odborná 

způsobilost a trestní bezúhonnost.  

Do skupiny ostatních subjektů finančního trhu jsou zahrnuty internetové portály a 

agentury orientující se na oblast kapitálového trhu. Povolení k činnosti těchto portálů je 

vázáno na zápis do registru centrální banky.   
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3 Subjekty finančního trhu 

Jak již bylo několikrát zmíněno v předcházející kapitole, finanční trh není 

homogenním útvarem. Skládá se z mnoha druhů subjektů, jejichž účel vzniku i samotná 

činnost, jsou velmi různorodé. Vzhledem k této různorodosti tak ani nemůže existovat 

jednotná právní úprava činnosti těchto subjektů. Díky tomu je legislativa v této oblasti velmi 

obsažná. Kromě níže zmíněných speciálních předpisů jsou prameny finančního práva Ústava 

České republiky (zákon č. 1/1993 Sb.), Trestní zákon (zákon č. 140/1961 Sb.), Občanský 

zákoník (zákon č. 40/1964 Sb.), Obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb.).  

V následující kapitole si objasníme, jaké další právní normy upravují postavení, 

činnosti a regulaci těchto subjektů. Nejprve se pokusíme o rozebrání právního postavení 

České národní banky v rámci celého finančního trhu a poté, jaké je postavení jednotlivých 

subjektů. Pro snadnější orientaci bude využito pro následující kapitolu členění finančního trhu 

dle Mishkina(1991).  

3.1 Česká národní banka 

Vzhledem k funkcím, které Česká národní banka zastává, je její postavení v rámci 

finančního trhu zcela mimořádné. Ústava (zákon č. 1/1993 Sb.) Českou národní banku 

definuje jako ústřední banku státu, která svou činností pečuje o cenovou stabilitu.  

Další činnosti a funkce jsou uvedeny v zákoně č. 6/1993 Sb., o České národní bance. 

Česká národní banka (dále jen ČNB) je podle tohoto zákona právnickou osobou, 

s veřejnoprávní povahou, sídlící v Praze a hospodařící s majetkem státu. ČNB dále určuje 

měnovou politiku, vydává bankovky a mince, a řídí peněžní oběh. V oblasti bankovního 

systému zajišťuje platební styk a zúčtovaní bank, spořitelních a úvěrních družstev. 

Jako dozorový orgán musí ČNB provádět dohled nad osobami působícími na 

finančním trhu a přispívat tak ke stabilitě finančního systému jako celku. Dohled zahrnuje 

podle § 44 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance:  

- rozhodování o žádostech o udělení licencí, povolení, registrací a předchozích 

souhlasů podle zvláštních právních předpisů, 

- kontrolu dodržování podmínek stanovených udělenými licencemi a povoleními, 

-  kontrolu dodržování zákonů a přímo použitelných předpisů Evropské unie, 

jestliže je k této kontrole Česká národní banka tímto zákonem nebo zvláštními 
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právními předpisy zmocněna, a kontrolu dodržování vyhlášek a opatření 

vydaných Českou národní bankou, 

-  získávání informací potřebných pro výkon dohledu podle zvláštních právních 

předpisů a jejich vymáhání, ověřování jejich pravdivosti, úplnosti a 

aktuálnosti, 

- ukládání opatření k nápravě a sankcí podle tohoto zákona nebo zvláštních 

právních předpisů, 

-  řízení o správních deliktech a přestupcích. 

Jako poradní orgán bankovní rady pro oblast dohledu nad finančním trhem je zřízen 

Výbor pro finanční trh. Předseda a dva místopředsedové jsou voleni rozpočtovým výborem 

Poslanecké sněmovny na návrh profesních a zájmových organizací sdružujících účastníky 

finančního trhu. Dalšími členy jsou zástupce bankovní rady, dva vedoucí zaměstnanci 

ministerstva financí a finanční arbitr. Jednání výboru může být přítomen guvernér ČNB i 

ministr financí.  

Za správní delikty, jako jsou dodání neúplných informací, nedodání informací 

orgánům dohledu nebo porušení pravidel obezřetného podnikání, může ČNB uložit pokutu do 

výše až 1 000 000 Kč.  

Dohled nad finančním trhem je prováděn v součinnosti s ostatními zahraničními 

centrálními bankami a dalšími zahraničními finančními organizacemi. V rámci Evropy je 

ČNB součástí Evropského systému dohledu nad finančními trhy. 

Ve vztahu k zákonodárné moci je povinností ČNB podávat nejméně dvakrát ročně 

zprávu Poslanecké sněmovně o měnovém vývoji a nejméně jednou ročně zprávu o finanční 

stabilitě. Zpráva je předkládána samotným guvernérem. 

Nejvyšším orgánem je bankovní rada České národní banky, která rozhoduje o všech 

aspektech a opatřeních týkajících se měnové politiky a dohledu nad finančním trhem. 

Bankovní rada je složena ze sedmi členů. V čele stojí guvernér a dva viceguvernéři. Bankovní 

rada dále stanovuje podle § 5 zákona č. 6/1993 S., o České národní bance: 

- zásady činnosti a obchodů České národní banky, 

- schvaluje rozpočet České národní banky, 

- stanoví organizační uspořádání a působnost organizačních jednotek České 

národní banky, 

-  stanoví druhy fondů České národní banky, jejich výši a použití,  
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- vykonává práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů vůči 

zaměstnancům České národní banky.  

-  uděluje souhlas k podnikatelské činnosti zaměstnanců České národní banky, 

- stanoví mzdové a další požitky guvernéra; mzdové a další požitky 

viceguvernérů a dalších členů bankovní rady stanoví guvernér, 

-  rozhoduje o rozkladech proti rozhodnutím České národní banky v prvním 

stupni. 

3.2 Právní úprava činnosti depozitních institucí 

Pod pojmem depozitních institucí se rozumí banky, které shromažďují vklady od 

klientů a poskytují úvěry fyzickým a právnickým osobám. Do této skupiny subjektů řadíme 

obchodní banky, spořitelní a úvěrová družstva a stavební spořitelny. 

3.2.1 Obchodní banky 

Základním právním předpisem upravujícím činnost bank v České republice je zákon č. 

21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 377/2005 Sb., o 

doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrnímu družstvy, institucemi 

elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních 

konglomerátech. 

Zákon vymezuje banku jako akciovou společnost sídlící v České republice, přijímající 

vklady od veřejnosti a poskytující úvěry. Podmínkou činnosti je udělení licence Českou 

národní bankou. Banka může provádět následující činnosti, pokud jí k tomu byla udělena 

licence nebo povolení: 

- investování do cenných papírů na vlastní účet, 

-  finanční pronájem (finanční leasing) 

-  platební styk a zúčtování 

-  vydávání a správu platebních prostředků, například platebních karet a 

cestovních šeků, 

-  poskytování záruk 

-  otvírání akreditivů, 

-  obstarávání inkasa 

- finanční makléřství 
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- výkon funkce depozitáře, 

-  směnárenskou činnost 

- poskytování bankovních informací 

-  obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se 

zlatem 

-  pronájem bezpečnostních schránek 

- další související činnosti. 

Žádost o vydání bankovní licence je předkládána k posouzení České národní bance. 

Licence se uděluje na dobu neurčitou a není převoditelná na jinou osobu. Minimální výše 

základního kapitál je 500 000 000 Kč a splacen musí být v plné výši. Povinností žadatele je 

prokázat, že původ kapitálu je průhledný a nezávadný.  

Organizační struktura banky je upravena Obchodním zákoníkem. Banka musí mít 

zřízen statutární orgán a dozorčí radu. Pravomoce těchto orgánů vychází ze stanov, které jsou 

součástí licence.  

Fond pojištění vkladů 

Fond pojištění vkladů byl zřízen na základě § 41a zákona o bankách. Jedná se o 

právnickou osobu, která je zapsána v obchodním rejstříku. Všechny banky, pobočky 

zahraničních bank a družstevní záložny jsou povinny účastnit se systému pojištění pohledávek 

v rozsahu stanoveném zákonem. Fond je řízen pětičlennou správní radou. Členové správní 

rady jsou jmenování ministrem financí na pětileté funkční období.  

3.2.2 Spořitelní a úvěrová družstva 

Činnost spořitelních a úvěrových družstev je upravena zákonem č. 87/1995 Sb., o 

spořitelnách a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění 

zákona České národní rady č. 586/1992 Sb. a zákonem č. 377/2005 Sb., o doplňkovém 

dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrnímu družstvy, institucemi elektronických peněz, 

pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech. 

Spořitelní a úvěrová družstva jsou u nás známá především jako kampeličky nebo 

družstevní záložny. Účelem těchto družstev je podpora hospodaření svých členů 

prostřednictvím finanční činnosti. Touto finanční činnosti se rozumí zejména přijímaní 
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vkladů, poskytování úvěrů, ručení a poskytování dalších služeb. Družstevní záložna však není 

bankou a její provozování se nepovažuje za živnost. 

Podle § 2 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelnách a úvěrních družstvech musí mít 

družstevní záložna minimálně 30 členů, základní kapitál musí činit nejméně 35 000 000 Kč. 

Záložna musí sídlit na území ČR. K zahájení činnosti je nutné mít povolení od ČNB. Povolení 

se uděluje na základě písemné žádosti, jejíž součástí musí být rozsah činností záložny. Aby 

mohla být záložna zapsána do obchodního rejstříku, musí být přiloženo i toto povolení. 

Povolení se uděluje na dobu neurčitou.  

Podle § 3 tohoto zákona je družstevním záložnám povoleno provozovat následující 

činnosti: 

- přijímání vkladů od členů, 

- poskytování úvěrů členům, 

- finanční leasing pro členy, 

- platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků pro členy, 

- poskytování záruk ve formě ručení nebo bankovní záruky za členy, 

- otvírání akreditivů pro členy, 

- obstarání inkasa pro členy, 

- nákup a prodej cizí měny pro členy, 

- pronájem bezpečnostních schránek členům. 

3.3 Právní úprava činnosti smluvních spořitelních institucí 

Činnost pojišťoven a zajišťoven je upravena zákonem č. 277/2009 Sb., o 

pojišťovnictví. Další právní forma vztahující se k pojištění je zákonem č. 377/2005 Sb., o 

doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrnímu družstvy, institucemi 

elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních 

konglomerátech. Zprostředkovatelská činnost v oblasti pojištění je upravena zákonem č. 

38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí. 

Podle zákona o pojišťovnictví se rozumí pojišťovnou subjekt, který provozuje 

pojišťovací zajišťovací činnost, jehož název obsahuje slova pojišťovna nebo zajišťovna a 

kterému bylo uděleno povolení k činnosti Českou národní bankou. Rozsah poskytovaných 

služeb pojišťovny nebo zajišťovny je závislý na rozsahu činností, které byly povoleny Českou 
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národní bankou. Stejně tak pokud probíhají v čase nějaké změny týkající se poskytovaných 

služeb, musí být tyto změny schváleny Českou národní bankou.  

Právní forma pojišťovny nebo zajišťovny je akciová společnost. Výše základního 

kapitálu pojišťovny je závislá na rozsahu poskytovaných pojištění a pohybuje se od 

65 000 000 Kč do 200 000 000 Kč. Výše základního kapitálu zajišťovny v případě 

poskytování životního nebo neživotního zajištění je 500 000 000 Kč. Pokud jsou poskytovány 

obě formy současně, tak je výše základního kapitálu minimálně 1 000 000 000 Kč.  

3.4 Právní úprava činnosti investičních zprostředkovatelů 

Skupina investičních zprostředkovatelů je z hlediska počtu skupinou nejobsažnější. Jsou 

v ní zahrnuty burzy, fondy kolektivního investování, investiční společnosti a depozitáře. 

Prostřednictvím těchto subjektů dochází k přesunu finančních prostředků ve formě cenných 

papírů. Tato část finančního systému je upravena těmito základními předpisy: 

- zákon č. 591/1992 Sb. o cenných papírech 

- zákon č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, 

- zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech,  

- zákon č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, 

- zákon č. 377/2005 Sb. o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrnímu 

družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými 

papíry ve finančních konglomerátech.  

3.4.1 Burza 

Obchody na burzách na rozdíl forem trhu, jako jsou např. aukce, se uzavírají 

prostřednictvím zastupitelných předmětů (devizy, cenné papíry, komodity). Specializované 

burzy můžeme z hlediska předmětu obchodování rozdělit na komoditní burzy, burzy lodního 

prostoru a peněžní burzy. Po stránce finančního trhu můžeme burzy dělit na devizové burzy, 

burzy cenných papírů, terminované a opční burzy.  

Burza cenných papírů je definována jako právnická osoba, jejíž hlavní činnost spočívá 

v organizování trhu s investičními nástroji. Obchoduje se zde s akciemi, dluhopisy, 

dividendovými a úrokovými kupony. K zahájení činnosti burzy je třeba povolení České 

národní banky. Toto povolení akciové společnosti vydávající pouze akcie na jméno, sídlící 

v České republice a která má základní kapitál alespoň 100 000 000 Kč. Původ tohoto kapitálu 
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musí být průhledný a nezávadný. Nejvyšším orgánem burzy je valná hromada, statutárním 

orgánem je burzovní komora a kontrolní funkci zastává dozorčí rada. 

3.4.2 Investiční společnost 

Kolektivní investování spočívá ve shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti 

upisováním akcií investičního fondu nebo vydáváním podílových listů podílového fondu. 

Tyto finanční prostředky jsou pak investovány na principu rozložení rizika. Akcií se rozumí 

cenný papír představující podíl na společnosti. 

Vytváření a obhospodařování fondů provádí investiční společnost. Investiční 

společnost je právnickou osobou, jejímž předmětem podnikání je kolektivní investování. 

Vlastní kapitál investiční společnosti musí činit, v době udělení povolení v korunách, alespoň 

částka odpovídající 125 000 eur.  

3.4.3 Fondy kolektivního investování 

Fondy kolektivního investování můžeme rozdělit na investiční fondy a podílové 

fondy. Investičním fondem je právnická osoba, jejímž hlavním předmětem podnikání je 

kolektivní investování a má k této činnosti povolení České národní banky. Investiční fond se 

zakládá na dobu určitou, nejdéle na 10 let. Vlastní kapitál investičního fondu musí v době 

udělení povolení odpovídat v korunách českých alespoň 300 000 eur. Do jednoho roku ode 

dne udělení povolení musí dosáhnout výše alespoň 50 000 000 Kč.  

Podílový fond je souborem majetku náležící všem vlastníkům podílových listů 

podílového fondu. Podílový fond není právnickou osobou, k jeho vytvoření je však potřebné 

povolení České národní banky.  

Rozlišujeme dva typy podílových fondů – otevřený a uzavřený. Otevřený podílový 

fond nemá omezený počet vydávaných podílových listů. Investiční společnost je právnickou 

osobou, jejímž předmětem podnikání je kolektivní investování. Vlastní kapitál investiční 

společnosti musí činit, v době udělení povolení v korunách českých, alespoň částka 

odpovídající 125 000 eur.  
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Depozitář 

Každý fond kolektivního investování musí mít svého depozitáře. Funkce depozitáře 

spočívá v evidenci majetku fondu. Kontroluje zejména, zda hospodaření s majetkem fondu je 

v souladu se zákonem a statutem. Tímto depozitářem může být pouze banka nebo pobočka 

zahraniční banky se sídlem na území České republiky. V obou případech je podmínkou pro 

výkon depozitáře licence s povolením funkce depozitáře od České národní banky. Činnost je 

prováděna na základě smlouvy o výkonu činnosti depozitáře.  
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4 Analýza licenční a povolovací činnosti ČNB 

V předcházející kapitole jsme si vymezili finanční trh, jeho dílčí oblasti a právní 

úpravu, která činnost subjektů vymezuje. Nyní se v praktické části diplomové práce zaměříme 

na nejvýznamnější část finančního trhu v České republice a tou je bankovní sektor. První část 

analytické části je provedena pomocí dotazníkového šetření. Dotazníkového šetření se 

zúčastnili zaměstnanci pracující v bankovním sektoru. Celkem dotazník vyplnilo 35 

respondentů, z hlediska bank zastoupených v dotazníkovém šetření se jednalo o zaměstnance 

České spořitelny a GE Money Bank. Dotazník se skládal ze 14 otázek, z toho 2 otázky mají 

identifikační charakter.  

4.1 Dohledová činnost a regulace finančního trhu  

První část dotazníkového šetření byla zaměřena na zhodnocení činnosti ČNB 

v oblastech dohledu a regulace na finančním trhu, respektive v bankovním sektoru. V první 

otázce měli respondenti tuto činnost zhodnotit. Více než 70% pracovníků hodnotilo ČNB 

kladně nebo spíše kladně. Práce ČNB v této oblasti je tedy z pohledu pracovníků bank 

vnímána kladně. Stejně kladně jsou vnímány podmínky pro fungování finančního trhu 

z hlediska jeho stability. Přes 70 % pracovníků bank souhlasí s tvrzením, že podmínky 

nastavené ČNB pro činnost subjektů finančního trhu přispívají k jeho stabilitě.  

Další otázka se týkala míry regulace bankovního sektoru. Zda nemají pocit, že přílišná 

regulace by mohla bránit v rozvoji bankovnictví. V případě této otázky si 66 % respondentů 

zvolilo odpověď přiměřená. Avšak poměrně velká část, vzhledem k ostatním možnostem (20 

%), nedokázala míru regulace zhodnotit.  

Pro zaměstnance bank je nejdůležitější stabilita bankovního sektoru, protože díky této 

stabilitě mají vyšší jistotu zaměstnání. V tomto případě již podmínky pro bankovní sektor 

nejsou vnímány s takovou jistotou, jako tomu bylo v případě celého finančního trhu. Ale i 

přesto se 60 % dotazovaných vyjádřilo souhlasně, respektive spíše souhlasně.  

O tom jak vidí respondenti situaci na samotném trhu bank z hlediska nasycení trhu, 

byla otázka pátá. Téměř 90 % dotázaných hodnotilo tuzemský bankovní trh jako přesycený 

nebo spíše přesycený. Tento fakt ještě potvrdila další otázka, týkající se působení 

eventuálního počtu nových bank. 80 % respondentů si myslí, že nově by mohla v ČR začít 

působit maximálně jedna banka.  
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4.2 Licenční podmínky 

Druhá část dotazníku byla směřována na to, jak jsou zaměstnanci bank vnímány 

podmínky pro udělení licence. V první otázce respondenti hodnotili výši základního kapitálu 

potřebnou pro založení banky. Největší podíl zaujímá názor, že výše základního kapitálu je 

přiměřená (43 %). Druhou nejčastější odpovědí byla varianta, že je tato výše dostačující (28 

%).  

Kvalifikační a morální způsobilost členů ve vedení banky je velmi důležitou 

vlastností. Je natolik důležitou, že je její rozsah dán zákonem. Zda jsou tyto podmínky 

vnímány zaměstnanci banky jako dostačující, bylo předmětem další otázky. Jako přiměřené je 

posoudilo 34 % dotázaných. Tento počet však nebyl nejvyšší. Jako dostačující hodnotilo tyto 

požadavky 46 % respondentů.  

Systém vnitřní kontroly a účetnictví je důležitou součástí kontrolního systému banky a 

přispívá k odhalování možných účetních a finančních nesrovnalostí. Co se týče požadavků na 

organizaci těchto bezpečnostních mechanismů, 44 % respondentů je hodnotí jako dostačující. 

To znamená, že tyto v současné době stačí na podchycení vzniku případných nesrovnalostí, 

ale je možné je ještě zpřísnit, pokud by se objevily další problémy.  

Technické zázemí bank v podobě odpovídajícího hardwarového a softwarového 

vybavení je v dnešní době již základním předpokladem pro správné fungování bank. Jsou 

však požadavky na informační systém přehnané nebo nedostatečnost těchto požadavků vnáší 

ve výsledku do činnosti bank jen chaos? O tom byla další otázka. Na dotaz jak hodnotí 

zaměstnanci bank požadavky na technické zázemí, se jich 46 % vyjádřilo, že je shledávají 

jako přiměřené.  

 4.3 Komunikace s ČNB 

Vzhledem k postavení ČNB je důležité jak její zaměstnanci dokážou s bankami 

komunikovat. Jestli nedochází k nedorozumění při implementaci vyhlášek ČNB, jak 

zaměstnanci ČNB komunikují při případných kontrolách v bankách v rámci provádění 

dohledu a také jaká je administrativní náročnost úkonů spojených s komunikací. To všechno 

může mít negativní, respektive pozitivní vliv na činnost bank.  

Na otázku hodnocení množství informací, které je nutné zasílat ČNB v rámci 

provádění dohledu, shledalo 43 % dotázaných toto množství jako přiměřené a 29 % 
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Zdroj: ČNB. Dohled nad finančním trhem 2008. Dostupné na: 

<http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/souhrnne_informace_fin_trhy/ostatni_analyticke_publikace/>  

Z dat z roku 2008 vyplývá, že nejvýznamnější součást finančního trhu ČR zaujímá 

bankovní sektor. Bankovní sektor zahrnuje také družstevní záložny. Jejich podíl na celkovém 

zisku bankovního sektoru je však zanedbatelný. Tento poměr je za posledních několik let více 

méně neměnný.  

Z hlediska struktury aktiv mají rovněž mimořádné postavení bankovní instituce. 

Během posledních 5 let si udržují více než 70% podíl a v posledních dvou letech tato hodnota 

narůstá na úkor nebankovních institucí. Jedním z možných vysvětlení tohoto trendu může být 

fakt, že banky se už nespecializují pouze na klasické bankovní služby, jako jsou příjem 

vkladů a poskytování úvěrů, ale začínají se orientovat i na jiné služby, které byly dříve 

doménou pojišťoven, penzijních fondů a fondů kolektivního investování. 

Graf: 5.2: Podíly aktiv bank na finančním sektoru 

 

Zdroj: Česká národní banka 

Vzhledem k tomu, že oblast finančního trhu je v rámci České republiky relativně 

mladým odvětvím, tvořily peněžnictví a finanční služby v roce 2010 4,7 % z celého HDP ČR.  
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5.2 Zhodnocení vývoje v bankovním sektoru  

Moderní bankovní systém se v Československu, potažmo v České republice, začal 

rozvíjet od počátku devadesátých let v souvislosti se společenskými a politickými změnami 

po listopadu 1989. Předzvěstí tohoto vývoje byla už však reforma, která se začala připravovat 

již od druhé poloviny 80 let. Zákon č. 130/1989 Sb., o Státní bance československé účinný 

k 1. lednu 1990, přinesl oddělení emisní a obchodně-podnikatelské činnosti centrální banky a 

umožnil vznik prvních dvou obchodních bank – Komerční banky Praha a Všeobecné úvěrové 

banky Bratislava. Od tohoto okamžiku můžeme mluvit o existenci moderního 

dvoustupňového bankovního systému.  

5.2.1 Legislativní vývoj  

Rozvoj tržního prostředí přinesl prudký nárůst poptávky po bankovních službách ze 

strany nových podnikatelských subjektů. Tato situace podnítila zájem mnoha subjektů o vstup 

na bankovní trh. Převážně se jednalo o banky s českým kapitálem, protože zahraniční 

subjekty přistupovaly k novému prostředí velmi obezřetně. V rámci transformačního procesu 

patřila bankovní legislativa k nejzaostalejším. Důsledkem této situace byla zvýšená míra 

finanční kriminality.  

Kromě výše zmíněného zákona o Státní bance československé (dále jen SBČS) nabyl 

dne 1. ledna 1990 účinnosti rovněž zákon č. 158/1989 Sb., o bankách a spořitelnách, který 

umožnil vznik bank ve formě státního peněžního ústavu, akciové společnosti, družstva nebo 

společného podniku. Vazba na zákon č.173/1988 Sb., o podniku se zahraniční častí umožnila 

účast zahraničních osob. Povolení k založení banky nebo spořitelny vydávala SBČS po 

dohodě s FMF a MF daného státu. V rámci dohledu však měly tyto orgány pouze omezené 

pravomoci. Nemohly vydávat závazné právní předpisy, které by usměrňovaly rizika 

bankovního hospodaření.  

Na základě formálních požadavků zákona o bankách a spořitelnách však byly 

vytvořeny SBČS  první požadavky na zakladatele bank. 

- základní kapitál ve výši 50 mil. Kčs 

- návrh zakládacích listin  

- obchodní záměry zakladatelů 

- zakladatelé museli být znalí problematiky bankovnictví 

- návrh organizace banky. 
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Od roku 1991 zahajuje svou vlastní činnost odbor bankovního dohledu a plně přebírá 

odpovědnost za agendu vyřizování žádostí o povolení provozování bankovních činností. 

V únoru 1992 nabývají účinnosti zákon č.22/1992 Sb., o Státní bance československé a zákon 

č 21/1992 Sb., o bankách. Tyto zákony měly velký význam pro právní zakotvení a definování 

obsahu činnosti bankovního dohledu. Oblast bankovního dohledu, tedy i licenční a povolovací 

činnost, byla v těchto zákonech definována jako: 

- posuzování žádostí subjektů o udělení povolení působit jako banka 

- dohled nad dodržováním stanovených povolením působit jako banka 

- kontrola dodržování právních předpisů vydávaných SBČS  

- ukládání opatření k nápravě a pokut při zjištěných nedostatcích. 

V roce 1993 došlo k rozdělení ČSFR. Tyto změny se významně dotkly také organizace 

bankovního dohledu. Došlo ke sloučení útvaru dohledu, který fungoval na úrovni SBČS a 

dohledu fungujícího na republikové úrovni. V dubnu téhož roku nabyl účinnosti zákon 

č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření. Díky tomuto zákonu 

mohli zahájit činnost první stavební spořitelny. 

První potíže bankovního sektoru se začaly projevovat v průběhu roku 1994, zejména 

se jednalo o sektor malých bank. Tyto potíže odkryly mezery ve stávající legislativě. Jednalo 

se zejména o omezené pravomoci při přetrvávajících potížích bank a v případech, kdy se 

banky dopouštěly zjevných podvodů v hospodaření. Nápravu přinesla novela zákona o 

bankách, díky které ČNB disponovala novými pravomocemi ve vztahu k bankám. 

Nejvýznamnější změny se týkaly:  

- možnosti snížit základní jmění banky 

- přesnější vymezení institutu nucené správy 

- zavedení pojištění vkladů fyzických osob. 

Doplněn byl základní regulatorní rámec a došlo také ke zdokonalení licenčního 

procesu. Aby se ztížil vstup do sektoru, bylo navýšeno minimální základní jmění na 500 mil. 

Kč. Bankám bylo zakázáno poskytovat některé druhy úvěrů a provádět investice do 

majetkových účastí. Pro posouzení odborných a řídících vedoucích pracovníků bank byla 

ustanovena zvláštní komise.  

Teprve až v roce 1995 byl novelizován zákon o bankách (21/1992 Sb.) tak, aby 

reflektoval potřeby specializovaných bank. Stanovil pravidla dohledu a kritéria udělování 
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povolení hypotečním bankám k emisím hypotečních a zástavních listů. V roce 1996 byl zákon 

doplněn, v souvislosti s vydáním zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti, o ustanovení týkající se bankovního tajemství bylo 

doplněno o oznamovací povinnost vůči Finančnímu analytickému útvaru, který byl zřízen na 

MF ČR.  

V souvislosti s kolapsy bank v roce 1997, byly zahájeny práce na dalších novelách, 

které by účinně odstranily nedostatky v bankovní legislativě. Po chválení v roce 1998 tyto 

novely přinesly: 

- zpřísnění licenčních podmínek 

-  úpravu schvalovacího procesu při nabývání podílu na existující bance 

-  omezení propojení bank s podnikovou sférou, 

-  organizační oddělení investičních a komerčních aktivit 

- zdokonalení systému pojištění vkladů 

- stanovení povinnosti vyžádání souhlasu ČNB při nabývání majetkového podílu 

na jiné bance 

- rozšíření informační povinnosti bank vůči veřejnosti 

- rozšíření okruhu sankčních opatření vůči bankám a akcionářům 

V roce 1999 se nezadržitelně blížil vstup České republiky do EU, což se odrazilo i 

v činnosti bankovního dohledu ČNB. Připravovaná novela zákona o bankách se tak 

soustředila především na harmonizaci pravidel dohledu s pravidly centrálních bank EU.  

Vzhledem k rozvoji dalších bankovních činností, obsahující prvky tržního rizika 

(zejména obchody s cennými papíry nebo angažovaní bank v derivátových operacích), 

vyvolalo potřebu zpřísnit pravidla pro kapitálovou přiměřenost bank. Další opatření ČNB se 

týkalo pravidel obezřetného podnikání. Banky se soustřeďovaly na více činností a začaly 

vytvářet finanční skupiny. Proto bylo nutné přijmout opatření k regulaci bankovního sektoru 

na konsolidovaném základě.  

V roce 2001 vstoupily v platnost novely (zákon č. 482/2001 Sb. a zákon č. 127/2002 

Sb.), které upravovaly postavení ČNB tak, aby bylo plně v souladu s požadavky práva EU. 

Hlavní cíl ČNB byl nově definován jako péče o cenovou stabilitu. Dále byla přijata novela, 

vyhlášena jako zákon č. 126/2001 Sb. Díky tomuto zákonu byla bankovní legislativa 

v souladu s právem ES a mezinárodními standardy bankovní regulace. Novela zavedla:  

- zpřísnění a zprůhlednění licenčního řízení 
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- souhlas ČNB při nabývání nebo zvyšování kvalifikované účasti na bance 

- klade důraz na kvalitu a transparentnost vztahů mezi bankou a jejími 

akcionáři 

- zavádí dohled na konsolidovaném základě nad finančními a nefinančními 

holdingy, jejichž součástí je tuzemská banka 

-  umožnila spuštění centrálního registru úvěrů. 

Novela ze září 2001 dále přinesla změnu v systému pojištění vkladů, která zvýšila 

hranici pojištěných depozit při insolvenci banky na ekvivalent 25 000 EUR. Pojištění vkladů 

bylo zároveň rozšířeno i na vklady v cizích měnách.  

V roce 2002 prošel poměrně zásadní novelou i zákon o bankách (č. 21/1992 Sb.), tedy 

předpis upravující základní aspekty činnosti bank a družstevních záložen. Cílem bylo 

dosažení plné kompatibility s právem EU a dalšími mezinárodními standardy v bankovnictví. 

Hlavní změny v novele byly následující:  

- pojem povolení působit jako banka byl nahrazen pojmem bankovní licence 

- byl zpřesněn a upraven výčet činností, které může banka provozovat 

- jiným subjektům může banka vykonávat pouze ty činnosti, které má uvedeny 

v licenci 

- zavedení institutu Jednotné bankovní licence, které opravňuje zahraniční 

banky zřizovat pobočky na území ČR bez licenčního řízení 

- povinnost banky zřídit si útvar vnitřního auditu 

- povinnost banky informovat klienty o vztahu jimi sportované služby k systému 

pojištění vkladů. 

Zřejmě nejvýznamnější změnou v oblasti vydávání licencí bylo zavedení institutu 

jednotné licence. „Princip jednotné bankovní licence vychází ze svobody poskytování služeb 

a svobody usazování, jakožto zásad, na nichž stojí Evropská unie. Spočívá v tom, že licence, 

která jejímu držiteli umožňuje provádět licencované činnosti na území státu, jehož orgán 

licenci vydal (tzv. domovský stát/orgán), zároveň umožňuje provádět tyto činnosti nebo 

alespoň většinu z nich i na území jiného členského státu (tzv. hostitelský stát/orgán). Činnost 

osoby využívající výhod jednotné licence na území hostitelského státu potom podléhá 
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dohledu orgánu domovského státu s výjimkou dohledu nad dodržováním úzce vymezených 

právních předpisů hostitelského státu.“10 

Od roku 2002 je v provozu také Centrální registr úvěrů. Pro bankovní sektor 

představuje zejména významný zdroj informací o tom, jak je klient úvěrově angažován. 

V CRÚ jsou registrovány jak fyzické, tak právnické osoby. Využívat jej můžou všechny 

banky a pobočky zahraničních bank se sídlem v ČR.   

Významnou změnou roku 2003 byla novela zákona č.96/1993 Sb., o stavebním 

spoření. Na základě těchto zákonů byly provedeny změny v licencování stavebních spořitelen 

a v rozsahu jejich činností. Při založení stavebních spořitelen již nebyl nutný souhlas MF, ale 

žadatelé se obraceli rovnou na ČNB. Přitom mohli podat žádost o licenci na činnosti uvedené 

v zákoně o stavebním spoření. 

Od 1. ledna 2003 nabyl účinnosti zákon č.124/2002 Sb., o platebním styku upravující 

peněžní převody v ČR, přeshraniční převody, vydávaní a užívání elektronických platebních 

prostředků, vznik a provozování platebních systémů. Pro provozování platebního systému je 

nutné mít licenci ČNB.    

ČNB dále přistoupila k novelizaci stávajících opatření a vyhlášek souvisejících 

s posílením vnitřních řídících a kontrolních systémů, aby se dalo lépe předcházet legalizaci 

výnosů z trestné činnosti. Nově byly zapracovány požadavky na interní audit, řízení 

operačního rizika a na informační činnosti.  

5.2.2 Legislativní vývoj po vstupu do EU 

Rok 2004 byl významný zejména vstupem České republiky do EU. Ke dni přistoupení 

vstoupila v platnost poslední významná harmonizační novela zákona o bankách č.126/2002 

Sb., která upravila práva a povinnosti ČNB vůči orgánům dohledu jiných členských zemí a 

Evropské komisy. Tento zákon v rámci ochrany spotřebitele uložil bankám zavést účinné 

postupy pro vyřizování stížností klientů a o těchto postupech informovat ve svých provozních 

prostorách.  

Přijetí nového zákona o podnikání na kapitálovém trhu (č.256/2004 Sb.) přineslo 

změnu ve vydávání hypotečních zástavních listů. ČNB tuto činnost přestala licencovat a 

regulace byla úplně vypuštěna ze zákona o bankách.  

                                                 
10  Česká národní banka: Bankovní dohled 2004. ČNB [on-line]. 2004, [cit. 2010-03-20]. Dostupné na: 
<http://www.cnb.cz/www.cnb.cz/cz/dohled_fin_trh/bankovni_dohled/bankovni_sektor/analyticke_pub/publikace
_rz.html> 



42 
  

Naopak nově podléhala licenci činnost depozitáře. K této změně došlo v rámci nového 

zákona o kolektivním investování (č.189/2004 Sb.), který nahradil zákon o investičních 

společnostech a investičních fondech. Činnost depozitáře musí být bance nebo pobočce 

zahraniční banky povolena v licenci.  

Rok 2005 přinesl změnu v regulaci finančních konglomerátů. Zákon o finančních 

konglomerátech (zákon č. 377/2005 Sb.) jež nabyl účinnosti v září 2005, se týká dozoru nad 

heterogenními finančními skupinami (banky, pojišťovny a případně obchodníci s cennými 

papíry mají však významný podíl na finančních činnostech skupiny). 

V roce 2006 prošel poměrně zásadní novelou zákon o ČNB (č. 6/1993). Důsledkem 

této změny byl fakt, že odpovědnost za výkon dohledu nově nad spořitelními a úvěrními 

družstvy, institucemi a pobočkami zahraničních institucí vydávající elektronické peníze, 

obchodníky s cennými papíry, emitenty cenných papírů, centrálním depozitářem a jinými 

osobami vedoucími evidenci cenných papírů, investičními společnostmi, investičními fondy a 

jinými subjekty, jejichž činnost upravuje zákon o podnikání na kapitálovém trhu, přešla zcela 

na ČNB. Zatímco před tím působnost v dohledu této oblasti provádělo MF a Komise pro 

cenné papíry, od dubna 2006 již byla ČNB jediným tuzemským dozorovým orgánem nad 

těmito subjekty.   

V zákonu o bankách (č.21/1992) také došlo k drobným změnám. Vydávání licencí 

bankám zemí mimo Evropský hospodářský prostor, záležitosti spojené s fůzí, převodem jmění 

nebo zrušením banky přešli do působnosti ČNB.  

Novela zákona o spořitelních a úvěrních družstvech (č.87/1995) změnila postavení 

těchto subjektů a v mnoha ohledech se jejich činnost dostala na úroveň bank. Z toho důvodu 

musely být zpřísněny požadavky na povolení, udělení licence, organizaci řízení a nabývání 

kvalifikované účasti na této právnické osobě. Důraz byl rovněž kladen na kapitálovou 

vybavenost a strukturu tohoto kapitálu.  

V roce 2007 byl přijat zákon č. 120/2007 Sb.,11který nově upravoval koncept stanov 

kapitálové přiměřenosti. Vycházel ze směrnic Evropského parlamentu a je označovaný jako 

Basel II. Tento koncept stojí na 3 pilířích: 

- metody řízení rizik a stanovení kapitálového požadavku pro úvěrové, tržní a 

operační riziko 

                                                 
11  Zákon č. 120/2007 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti se stanovením kapitálových 

požadavků na banky, spořitelny a úvěrová družstva, obchodníky s cennými papíry a na instituce elektronických 
peněz. 
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- dostatečnost kapitálu je hodnocena jak bankou, tak orgánem dozoru 

- prostřednictvím výkaznictví a zveřejňování relevantních informací má být 

posílena tržní disciplína.  

5.2.3 Vývoj struktury bankovního sektoru ČR 

V předchozí kapitole jsme si ukázali, jak se vyvíjela legislativa upravující činnost 

bank. Jak se bankovní sektor vyvíjel v praktické rovině, si ukážeme nyní.  

Situace v bankovním sektoru se v 90. let vyvíjela stejně překotně, jako tomu bylo 

v samotné společnosti. Na začátku roku 1990 působilo v Československu pouze 5 bank, 

ovšem na jeho konci bylo již těchto subjektů 9 a do konce roku 1992 již počet bank v ČR 

dosáhl čísla 37. 

Tabulka 5.1: Struktura bankovního sektoru v letech 1990 - 1994 

1990 1991 1992 1993 1994 

banky celkem 9 24 37 52 55 

velké banky 5 6 6 6 6 

malé banky 4 14 19 22 21 

zahraniční banky 0 4 8 11 12 

pobočky zahraničních bank 0 0 3 7 8 

specializované banky 0 0 1 5 7 

banky v nucené správě 0 0 0 1 1 

banky bez licence 0 0 0 0 1 

zdroj:ČNB:  Bankovní dohled v České republice v roce 1996. Dostupné na: 

<http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/souhrnne_informace_fin_trhy/archiv/

banky/download/bd_1996_c.pdf> 

Za touto skutečností stála především velká poptávka po bankovních produktech ze 

strany nově vznikajících podnikatelských subjektů, které potřebovaly kapitál na zahájení své 

činnosti. Tento růst navíc akcelerovala probíhající malá privatizace12. Rychlý růst počtu bank 

však předznamenal celou řadu problémů, se kterými tehdejší představitelé na MF nebo v ČNB 

neměli žádné zkušenosti. Problémy vycházely především z nedokonalé legislativy, která 

nereflektovala aktuální situaci na finančním trhu.  

                                                 
12  Jednalo se o převody především jednotlivých provozoven maloobchodu a služeb z vlastnictví státu 

jiným, nestátním subjektům. Nový nabyvatel získával vlastnictví provozovny výhradně za peníze, licitací ve 
veřejných aukcích. 
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Tyto problémy se začaly projevovat v roce 1993, kdy ČNB musela uvalit první 

nucenou správu na Kreditní průmyslovou banku z důvodů nedostatečné likvidity. Co se týče 

likvidity, tak problémy mělo více bank, z toho důvodu ČNB přistoupila k omezení vydávání 

licencí oproti předcházejícím obdobím.  

I přesto, že byly v roce 1994 legislativně rozšířeny pravomoci dohledu ČNB vůči 

bankovnímu sektoru, nezabránilo to dalším obtížím malých bank. Na Banku Bohemia byla 

uvalena nucená správa a následně byla ukončena její činnost. Důvodem bylo provádění 

podvodných transakcí. Počet aktivních bank v tomto roce dosáhl svého maxima, které nebylo 

dosud překročeno – na českém bankovním trhu působilo 55 bank. 

Tento stav vedl v roce 1995 k rozhodnutí ČNB zakonzervovat počet bank na stávající 

úrovni a po určitou dobu nevydávat dalším subjektů povolení k působení v bankovním 

sektoru. Naopak třem bankám bylo odňato povolení působit jako banka. Na základě 

zvláštního zákona vydala ČNB pouze jedno povolení České exportní bance, která byla zřízena 

státem. Nová pravidla bankovního dohledu se v plné síle projevila v následujících třech 

letech, kdy začal očistný proces celého sektoru. Na základě zpřísněných podmínek ČNB 

zaváděla v mimořádně zvýšené míře nucené správy, odnímala povolení a licence, několik 

bank bez licence muselo vstoupit do likvidace. V roce 1998 na českém trhu tak působilo 42 

aktivních bank.  

Tabulka 5.2: Struktura bankovního sektoru 1995 - 2000 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 

banky celkem 55 53 50 45 42 40 

velké banky 5 5 5 5 5 4 

střední banky 10 9 13 12 12 11 

malé banky 24 19 13 12 9 8 

pobočky zahraničních bank 10 9 9 10 10 10 

stavební spořitelny 6 6 6 6 6 6 

banky v nucené správě 0 5 4 0 0 1 

banky bez licence 4 6 10 18 21 23 

Zdroj:ČNB: Bankovní dohled 2000 Dostupné na: < 

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/souhrnne_informace_fin_trhy/archiv/ba

nky/download/bd_2000_c.pdf> 

V tu dobu se však začal nepříznivě projevovat na hospodaření bank ekonomický 

útlum. Zhoršila se především vymahatelnost splácení úvěrů z podnikové sféry, na což musel 

reagovat stát tím, že v případě dvou velkých bank (České spořitelna a Komerční banka) 
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v nichž byl významným akcionářem, očistil jejich bilance od špatných úvěrů, aby mohl po té 

uskutečnit jejich konečnou privatizaci. Jejich privatizace byla dokončena v průběhu roku 

2001. Česká spořitelna přešla do vlastnictví rakouské Erste Bank der Oesterreichischen 

Sparkassen AG, rozhodující podíl v Komerční bance byl prodán francouzské Société 

Générale. Tyto dvě poslední velké privatizace svým způsobem dovršily proces privatizace 

celého bankovního sektoru a velmi významně tím ovlivnili i celkovou strukturu kapitálu 

v sektoru. Zatímco ještě v roce 1999 byl podíl českého kapitálu kolem 50 %, v roce 2002 již 

bankovnictví vévodil zahraniční kapitál s podílem na aktivech přes 90 % (včetně poboček 

zahraničních bank).   

V roce 2001 již došlo také k uklidnění situace v bankovním sektoru, na rozdíl od 

předchozích let. V nucené správě se z důvodů špatného hospodaření nacházela pouze jedna 

banka. Toto uklidnění by se dalo přičíst jak přijetí prvních harmonizačních novel, které 

přiblížily bankovní legislativu úrovni běžné ve vyspělých ekonomikách, tak celkovému 

ekonomickému oživení. Do roku 2004 sice počet aktivních bank poklesl na dosud nejnižší 

počet 35, ale k excesům, kdy stát musel provádět sanaci v bankovních domech, již 

nedocházelo. Pokles počtu bank byl způsoben fůzemi již existujících bank s novými 

zahraničními vlastníky.  

Tabulka 5.3: Struktura bankovního sektoru 2000 - 2010 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

banky celkem 38 37 35 35 36 37 37 37 39 41 

velké banky 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

střední banky 10 9 10 10 9 9 5 4 4 4 

malé banky 8 9 6 6 5 5 8 8 8 9 

pobočky zahraničních bank 10 9 9 9 12 13 14 16 18 19 

stavební spořitelny 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 

banky v nucené správě 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

banky bez licence 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zdroj:ČNB: Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem 2010. Dostupné na: < 

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/souhrnne_informace_fin_trhy/zpravy_o

_vykonu_dohledu/download/dnft_2010_cz.pdf > 

Vstup České republiky do EU v roce 2004 byl velmi významným mezníkem i pro 

české bankovnictví. Fungování jednotného vnitřního trhu a vstoupení účinnosti novely zákona 

o bankách, která zavedla jednotnou licenci, způsobilo poměrně velký vzestup počtu poboček 

zahraničních bank. Celý bankovní sektor se již vyvíjel poměrně stabilně a vykazoval zisk. O 
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stabilitě českého bankovního sektoru nejlépe vypovídal fakt, že ani finanční krize v roce 2008 

významněji neuškodila tuzemským bankám. 

5.3 Zhodnocení stability bankovního sektoru  

V předcházející kapitole jsme si ukázali, že situace bank v České republice nebyla 

vždy úplně nejlepší a příliš velký počet aktivních bank nepřispíval k celkové stabilitě na 

finančním trhu. Jak jsme si ukázali, situace byla způsobena především chybějící legislativou 

v bankovním dohledu a nedostatečnými pravomocemi dozorujících orgánů. Se vstupem ČR 

do EU a přijetím mnoha harmonizačních novel v bankovní legislativě se tato situace 

stabilizovala. Na první pohled by se mohlo zdát, že současná situace z hlediska počtu bank je 

ideální. Ovšem definitivní soudy si necháme na závěr, až po provedení důkladnějšího 

zhodnocení.  

Zhodnocení finanční stability bude provedeno pomocí korelační analýzy, kterou se 

určuje těsnost vzájemného vztahu dvou veličin. Koeficient korelace může nabývat hodnot od -

1 do +1. V případě, že hodnota koeficientu bude +1, jedná se o přímou funkční závislost, 

hodnota -1 naopak detekuje nepřímou funkční závislost. Pokud se hodnota koeficientu blíží 0, 

znamená to, že mezi veličinami není žádný matematický vztah. Výpočet koeficientu korelace 

bude proveden prostřednictvím funkce programu Excel.  

Výchozí veličinou bude počet aktivních bank v daném roce. Tato veličina pak bude 

korelována s vybranými indikátory finanční stability. Indikátory finanční stability jsou 

rozděleny do 4 skupin – makroekonomické ukazatele, ukazatele zadlužení, ukazatele 

finančního sektoru a ukazatele bankovního sektoru.  

Veškerá data týkající se jednotlivých ukazatelů jsou čerpána z údajů uvedených ve 

Zprávě o finanční stabilitě 2010/2011.  

5.3.1 Makroekonomické ukazatele 

Nejdůležitějším makroekonomickým ukazatelem je růst, respektive pokles HDP. Mezi 

lety 2005 až 2008 se růst ekonomiky pohyboval nad 6 %, poté v následujících letech zejména 

vlivem finanční a poté ekonomické krize, došlo k jeho velkému propadu až do recese v roce 

2009. V roce 2010 jsme již však zaznamenali jeho opětovný růst. 
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Tabulka 5.4:  Počet bank a nárůst/pokles HDP (v %) 

2004 35 4,7 

2005 36 6,3 

2006 37 6,8 

2007 37 6 

2008 37 3,2 

2009 39 -4,1 

2010 41 2,3 

2011 44 1,7 

Zdroj:Česká národní banka 

Výsledná hodnota koeficientu korelace těchto dvou veličin je -0,49. To znamená, že 

závislost těchto dvou veličin je spíše nepřímá. Tento výsledek můžeme zdůvodnit celou řadou 

faktorů. Zřejmě nejvýznamnějším je ten, že česká ekonomika je příliš malá a závislá na 

jevech v zahraničí, proto ani vyšší počet nemůže významněji ovlivnit pokles či nárůst HDP.  

Tabulka 5.5: Počet bank a meziroční nárůst spotřebitelských cen (v %) 

2005 36 2,2 

2006 37 1,7 

2007 37 5,4 

2008 37 3,6 

2009 39 1 

2010 41 2,3 

Zdroj:Česká národní banka 

Dalším vybraným indikátorem finanční stability je index spotřebitelských cen. Při 

výběru tohoto indexu vycházíme z předpokladu, že vyšší počet bank a tím pádem i vyšší míra 

úvěrování, může mít vliv na zvýšení množství peněz v ekonomice. Vyšší množství peněz 

v ekonomice pak může ovlivnit růst spotřebitelských cen. V tomto případě byla výsledná 

hodnota koeficientu korelace -0,31, tudíž se náš předpoklad spíše nepotvrdil. 

Za růstem, respektive poklesem, tak mohou být jiné faktory, než je počet fungujících 

bank. Vnitřním faktorem může být například růst sazeb DPH, daní a dalších poplatků 

spojených s produkcí, které zvyšují cenu výrobků. Vnějším faktorem pak může být růst 

nákladů na energie (ropa, zemní plyn), který se také velmi výrazně projevují na 

spotřebitelských cenách výrobků. 
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Ukazatel veřejného dluhu v sobě zahrnuje celkové zadlužení vlády a nižších 

samosprávních celků. Tabulka ukazuje, jak se vyvíjel poměr veřejného dluhu vůči HDP. 

Trend ve vývoji veřejného dluhu je v posledních letech rostoucí.   

Tabulka 5.6: Počet bank a podíl veřejného dluhu k HDP (v %) 

2004 35 30,1 

2005 36 29,7 

2006 37 29,4 

2007 37 29 

2008 37 30 

2009 39 35,3 

2010 41 38,5 

Zdroj: Česká národní banka 

Výsledek koeficientu korelace počtu bank a podílu veřejného dluhu k HDP je 0,92. 

Tento výsledek svědčí o velmi těsné závislosti obou veličin. Za tímto výsledkem můžou stát 

především úspory na centrální úrovni a snaha nižších samosprávních celků realizovat 

výstavbu technické infrastruktury (místní komunikace, kanalizace a čistírny odpadních vod), a 

rekonstrukce v souvislosti s předfinancováním investičních projektů spolufinancovaných 

z fondů EU. Tato potřeba předfinancování pak může vyvolávat zvýšenou poptávku po 

úvěrech, díky které může na trhu fungovat více bank.  

5.3.2 Ukazatele zadlužení 

Další skupina ukazatelů se týká domácností včetně živnostníků. Ukazatele sledují 

jejich zadlužení ve vztahu k HDP, disponibilním příjmům a finančním aktivům.  

První dvě tabulky ukazují, jak se vyvíjel podíl úvěrů vzhledem k HDP a podíl úvěrů 

od nebankovních zprostředkovatelů, také ve vztahu k HDP. Z čísel je patrné, že objem těchto 

úvěrů měl rostoucí tendenci.  

Výsledný koeficient korelace veličin počtu bank a podílu úvěrů obyvatelstva vzhledem 

k HDP má hodnotu 0,85. Na základě tohoto výsledku můžeme usuzovat, že vzrůstající počet 

bank velmi významně ovlivňuje objem poskytovaných úvěrů. 

Když jsme však korelovali počet bank s podílem úvěrů od nebankovních 

zprostředkovatelů, vyšla nám hodnota -0,80. Tento výsledek můžeme interpretovat tak, že se 

zvyšujícím se počtem bank, se snižuje podíl úvěrů poskytovaných nebankovními 

zprostředkovateli.  
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Tabulka 5.7: Počet bank a podíl úvěrů obyvatelstva k HDP (v %) 

2005 36 10,7 

2006 37 15,3 

2007 37 18,9 

2008 37 21,9 

2009 39 24,8 

2010 41 26,5 

Zdroj: Česká národní banka 

Tabulka 5.8: Počet bank a podíl úvěrů od nebankovních zprostředkovatelů obyvatelstvu k HDP (v %) 

2005 36 3,1 

2006 37 3,1 

2007 37 3,7 

2008 37 3,8 

2009 39 3,1 

2010 41 1,8 

Zdroj: Česká národní banka 

Následující dva ukazatele finanční stability se týkají zadlužení obyvatelstva ve vztahu 

k jejich disponibilním příjmům a finančním aktivům. V případě vztahu počtu bank a 

zadlužení obyvatel vzhledem k jejich příjmům vyšla hodnota koeficientu korelace 0,80. Vyšší 

počet aktivních bank má tedy poměrně velký vliv na zvyšující se podíl dluhu ve vztahu 

k disponibilním příjmům. 

Ve vztahu k aktivům to již však neplatí tak jednoznačně. Výsledek koeficientu 

korelace počtu bank a podílu dluhu k finančním aktivům obyvatelstva je 0,67. Na vývoj dluhu 

obyvatelstva vzhledem k jejich aktivům můžou mít vliv i jiné faktory. 

Tabulka 5.9: Počet bank a podíl dluhu obyvatelstva k hrubým disponibilním příjmům (v %) 

2005 36 34,6 

2006 37 40,4 

2007 37 47,3 

2008 37 51 

2009 39 54,5 

2010 41 56,1 

Zdroj: Česká národní banka  
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Tabulka 5.10: Počet bank a podíl dluhu k finančním aktivům obyvatelstva (v %) 

2005 36 22,9 

2006 37 26,3 

2007 37 30,6 

2008 37 33,4 

2009 39 33,6 

2010 41 33,4 

Zdroj: Česká národní bank 

5.3.3 Ukazatele finančního sektoru  

Z hlediska celého finančního sektoru jako celku se zaměříme na podíl aktiv finančního 

sektoru a podíl aktiv bank vzhledem k objemu HDP.  

V případě podílu aktiv na finančním sektoru vyšla hodnota koeficientu korelace 0,88, 

což značí velmi silnou závislost. Stejně tak v případě podílu aktiv bank na HDP, kde 

koeficient korelace dosáhl hodnoty 0,81. Není zde sice tak silná korelace jako v předchozím 

případě, ale těsnost je stále poměrně silná. 

Zvyšující se počet bank má tedy určitý vliv na zvyšující se celkový podíl aktiv 

finančního sektoru jako celku. Aktiva, které banky spravují, již svým objemem od roku 2006 

převyšují objem HDP celé ČR a se zvyšujícím se počtem bank je tento převis stále rok od 

roku vyšší.   

Tabulka 5.11: Počet bank a podíl aktiv finančního sektoru na HDP (v %) 

2005 36 133,5 

2006 37 133 

2007 37 142,1 

2008 37 145,5 

2009 39 150,9 

2010 41 156 

Zdroj:Česká národní banka 
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Tabulka 5.12: Počet bank a podíl aktiv bank na HDP (v %) 

2005 36 98,9 

2006 37 97,5 

2007 37 105,4 

2008 37 109,2 

2009 39 112,9 

2010 41 114,3 

Zdroj: Česká národní banka 

5.3.4 Vybrané ukazatele bankovního sektoru 

Ve skupině ukazatelů charakterizující bankovní sektor se zaměříme na objemy úvěrů a 

vkladů, protože základními funkcemi obchodních bank jsou poskytování úvěrů a příjímání 

vkladů od svých klientů.  

Tabulka 5.13 ukazuje a porovnává počet bank s ukazatelem podílu klientských úvěrů 

na aktivech bank, to znamená jaká je struktura majetku bank a do jaké míry jsou aktiva bank 

tvořena vklady od klientů. I přes rostoucí počet bank, který by měl úvěry více rozptýlit, má 

podíl klientských úvěrů na aktivech bankovních domů rostoucí tendenci. I výsledek 

koeficientu korelace (0,65) nám signalizuje určitou míru závislosti. Vzhledem k výsledné 

hodnotě nemůžeme konstatovat, že by tato závislost byla funkční. Na rostoucí podíl 

klientských úvěrů mají vliv i jiné faktory. Vzhledem k tomu, že v letech 2008 až 2009 tento 

podíl stagnoval, můžeme usuzovat, že v období finanční a posléze ekonomické krize, banky 

omezily úvěrovou činnost. A ještě ani v roce 2010 nebyl tento podíl na úrovni roku 2008.   

Tabulka 5.13: Počet bank a podíl klientských úvěrů na aktivech bank (v %) 

2005 36 39,5 

2006 37 45,2 

2007 37 48,1 

2008 37 50,4 

2009 39 50 

2010 41 50,3 

Zdroj: Česká národní banka 

V tabulce 5.15 jsou s počtem bank porovnávány meziroční nárůsty objemu úvěrů. 

Výsledek koeficientu korelace je -0,79, což značí velmi silnou nepřímou závislost, ač by se 

mohlo zdát, že zvyšující se počet bank přinese neustále rostoucí objem úvěrů. Výsledek je 

ovlivněn především velmi výrazným propadem v letech 2009 a 2010, kdy se nárůst v podstatě 
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zastavil. Tento pokles byl zaviněn světovou finanční krizí, která měla za následek velmi 

sníženou ochotu bank poskytovat úvěry.  

Tabulka 5.14: Počet bank a meziroční nárůst objemu úvěrů (v %) 

2005 36 16,7 

2006 37 19,9 

2007 37 26,4 

2008 37 16,4 

2009 39 1,3 

2010 41 3,5 

Zdroj: Česká národní banka 

Zřejmě nejsledovanější položkou v rámci poskytovaných úvěrů jsou ty úvěry, které 

nebudou dlužníky splaceny. V tabulce 5.16 je s počtem bank korelován podíl úvěrů se 

selháním v jednotlivých letech. Koeficient korelace v tomto případě má hodnotu 0,85. Tento 

výsledek značí velmi silnou závislost mezi růstem počtu bank a podílem úvěrů se selháním na 

celkovém objemu úvěrů. 

Tabulka 5.15:Počet bank a podíl úvěrů se selháním na celkovém objemu úvěru (v %) 

2005 36 4,1 

2006 37 3,6 

2007 37 2,7 

2008 37 3,2 

2009 39 5,2 

2010 41 6,2 

Zdroj: Česká národní banka 

Posledním ukazatelem, který bude porovnáván s počtem bank, je index bankovní 

stability 13 . Jedná se o agregátní ukazatel, při jehož konstrukci se jeho tvůrci snažili 

přihlédnout ke specifickým podmínkám v tuzemském bankovním sektoru. Do tohoto indexu 

byly zahrnuty dílčí ukazatele – kapitálová přiměřenost, kvalita aktiv, ziskovost, likvidita, 

úrokové a měnové riziko. Při konstrukci jsou ukazatelům přiřazeny různé váhy a různé 

dopady (plus nebo mínus). Pokud je výsledná hodnota indexu kladná, znamená to, že je nad 

historickým průměrem indexu spočítaným za období v letech 1997 – 2006 v záporných 

číslech, je jeho hodnota pod historickým průměrem.  

                                                 
13Zdroj: ČNB -  Zpráva o finanční stabilitě 2006 dostupné na: 
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/financni_stabilita/zpravy_fs/fs_2006/FS_2006.pdf 
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Výsledné hodnoty jsou ve všech sledovaných letech kladné, to znamená, že index 

bankovní stability byl vždy nad historickým průměrem. Hodnota koeficientu korelace počtu 

bank a indexu bankovní stability byla -0,39. Výsledek naznačuje, že zvyšující se počet bank 

v podstatě nemá příliš velký vliv na výslednou hodnotu indexu bankovní stability.  

Tabulka 5.16: Počet bank a index bankovní stability 

2005 36 0,62 

2006 37 0,32 

2007 37 0,1 

2008 37 0,11 

2009 39 0,19 

2010 41 0,21 

Zdroj: Česká národní banka 

5.4 Shrnutí 

Nejvýznamnější součástí finanční trhu je bankovní sektor, který tvoří více než 70 % 

všech aktiv finančního sektoru. Bankovní sektor prošel od roku 1990 překotným vývojem, 

který u nás neměl obdoby, což se významně projevilo v problémech, kterými si museli projít 

jak bankéři a pracovníci ČNB, tak samotní vkladatelé, kteří svěřovali své úspory do bank, o 

jejichž situaci neměli ani ponětí.  

Mezníkem byl přechod od jednostupňového bankovnictví na dvoustupňové 

bankovnictví a přerod SBČS na klasickou centrální banku, která již nemá ve svém portfoliu 

činností klasického obchodního bankovnictví. Funkce centrální banky sebou přinášela nové 

povinnosti, jejichž zákonné zakotvení často chybělo. Zejména v oblasti dohledu nad bankami 

se projevovaly největší obtíže.  

Po rozdělení ČSFR přešly funkce spojené s činností centrální banky na nově vzniklou 

ČNB. V druhé polovině devadesátých let pokračuje snaha legislativně zpřísnit podmínky pro 

činnost bank. Zpřísňovány jsou podmínky vydávání licencí, banky musí předávat více 

informací jak orgánům dohledu, tak veřejnosti, odděleny musí být komerční a investiční 

aktivity apod. I přes přijetí těchto norem, byla však situace v bankovním sektoru stále 

dramatická, vzhledem k předchozímu překotnému vývoji. S blížícím se vstupem do EU byly 

přijaty první normy, které měly sladit pravidla pro provádění dohledu centrálními bankami 

v Evropě. Poté, co tyto normy vstoupily v účinnost, se situace nadále zklidňovala. Zavedení 

Jednotné bankovní licence vedlo k tomu, že se zvýšil počet poboček zahraničních bank. Díky 
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tomu od roku 2005 počet aktivních pozvolna roste. Bankovní sektor se však natolik 

stabilizoval, že ani finanční krize z roku 2008 mu nezpůsobila významnější obtíže. 

Zhodnocení stability bankovního sektoru bylo provedeno na základě údajů od roku 

2005, protože od tohoto roku jsou základní pravidla fungování úvěrových institucí stálá.  

Z výsledků koeficientu korelace počtu bank a makroekonomických ukazatelů vyplývá, 

že počet bank nemá vliv na nárůst HDP ani na nárůst indexu spotřebitelských cen. Naopak 

v případě podílu veřejného dluhu k HDP a počtu bank se projevila poměrně silná korelace. 

Rostoucí počet bank tedy poměrně těsně souvisí nárůstem veřejného dluhu.  

Silná korelace byla i v případě porovnávání počtu banka a podílu úvěrů obyvatelstva 

k HDP. Stejně tomu tak bylo v případě podílu dluhu k hrubým disponibilním příjmům 

obyvatel. Mezi těmito jevy je poměrně těsná závislost. V případě podílu dluhu k aktivům 

obyvatelstva již však tato těsnost nebyla tak zřetelná. Naopak nepřímá závislost byla 

prokázána ve vztahu k podílu úvěrů od nebankovních zprostředkovatelů obyvatelstvu k HDP. 

Rostoucí počet bank má tedy za následek pokles objemu úvěrů od nebankovních institucí. 

V případě finančního sektoru jako celku se potvrdilo, že rostoucí počet bank velmi 

významně souvisí se zvyšujícím se objemem aktiv spravovaných celým finančním sektorem.  

Poslední skupinou byly ukazatele samotného bankovního sektoru. Nejsilnější těsnost 

byla zjištěna v případě porovnávání počtu bank a nárůstu podílu úvěrů se selháním. V případě 

podílu klientských úvěrů na aktivech bank se projevila určitá těsnost s počtem bank, ne však 

nijak výrazná. Nepřímá souvislost byla zjištěna u meziročního nárůstu objemu úvěrů. 

Posledním ukazatelem byl agregátní index bankovní stability, který byl zanedbatelně ovlivněn 

nárůstem počtu bank.  

Z výsledků obou částí analýzy lze vyvodit následující závěry. Zaměstnanci bank 

vnímají regulatorní činnost ČNB kladně a jsou si vědomi jejího přínosu pro finanční trh. 

Podmínky pro udělování licencí jsou nastaveny optimálně, ovšem vzhledem k tomu, že 

převažovaly odpovědi přiměřené, není již zde prostor pro další zpřísňování. Proto by se ČNB 

při případných úpravách měla zaměřit na zdokonalování a zefektivňování tohoto mechanismu, 

než aby prováděla další zpřísňování. Při případném rozhodování o udělení licence by měla být 

brána v potaz také aktuální situace na trhu bank. Z výsledků šetření totiž jasně vyplývá, že 

zaměstnanci bank hodnotí bankovní sektor jako přesycený. Na druhou stranu je však zvýšení 

konkurence na trhu vždy přínosem pro klienty bank. Z hlediska administrativních procesů 

v rámci dohledu jsou podmínky také nastaveny optimálně.  
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Pozvolný růst počtu bank v posledních letech neměl příliš velkou spojitost s vývojem 

HDP a ani s růstem spotřebitelských cen. Počet bank tedy nemá velký vliv na cenovou 

hladinu, a proto nemůže být ani licenční a povolovací činnost v rozporu s hlavním cílem 

ČNB, tedy finanční stabilitou. Co se týče HDP, stimulace hospodářské aktivity počtem bank 

by také nepřinesla kýžený užitek. Ukazatel vývoje HDP je ovlivněn především zahraničními 

faktory. Na druhou stranu na základě korelace indexu bankovní stability a počtu bank 

nemůžeme říct, že by zvyšování nebo pokles počtu měl za následek destabilizaci celého 

bankovního sektoru. Spojitost, která se prokázala, byla míra zadlužení, jak na centrální 

úrovni, tak mezi obyvatelstvem. Za rostoucí mírou zadlužení na centrální úrovni může stát 

především realizace úsporných opatření ve spojení s potřebou rekonstrukce a obnovy 

infrastruktury na úrovni nižších samosprávních celků. Zde může vyvstávat určité riziko pro 

tuzemské banky. Vyšší počet bank totiž přinesl také vyšší míru úvěrového selhání.  

Pro samotný finanční trh pak znamená vyšší aktivita v oblasti udělování licencí, vyšší 

dominanci bankovního sektoru. Tato dominance byla prokázána ve spojitosti s množstvím 

úvěrů od nebankovních institucí, kde růst bank jasně souvisí s poklesem objemu těchto úvěrů. 

Praktický dopad tohoto faktu pro samotné klienty je však pozitivní, protože podmínky pro 

udělování bankovních úvěrů můžou být daleko transparentnější než od jiných úvěrových 

společností.  
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6 Závěr 

Cílem práce bylo provedení analýzy licenční a povolovací činnosti ČNB. V teoretické 

části byla nejprve nastíněna historie vzniku centrálních bank ve světě a poté, co předcházelo 

vzniku ČNB. ČNB plní ve finančním systému celou řadu funkcí. Jednou z nich je regulace a 

dohled nad finančním trhem. Proto byl následně vymezen finanční trh, a proč musí tato oblast 

podléhat zvýšené míře regulace. Finanční trh není stejnorodou soustavou, je tvořen mnoha 

typy subjektů. Na finančním trhu působí banky, pojišťovny a finanční zprostředkovatelé. 

Všechny tyto subjekty podléhají dohledu ČNB. Jaké je právní vymezení subjektů finančního 

trhu, bylo předmětem třetí kapitoly.  

V praktické části byla nejprve provedena analýza licenční a povolovací činnosti 

prostřednictvím dotazníkového šetření. Respondenty tohoto šetření byli zaměstnanci bank, 

kteří se měli vyjádřit, jak vnímají činnost ČNB v oblasti regulace finančního trhu jako celku a 

bankovního sektoru, jak hodnotí podmínky pro udělování licencí a povolení a jak hodnotí 

komunikaci a administrativní činnost spojenou s dohledem nad bankami.  

Druhá praktická část se zaměřila na stabilitu finančního trhu. Vzhledem k tomu, že 

převážná část finančního trhu v ČR je tvořena bankami, je následná analýza věnována pouze 

bankám. Je zde rozveden legislativní vývoj týkající se bankovního sektoru a jak se tento 

proces projevoval v praktické rovině na počtu aktivních bank. Tento počet bank byl korelován 

s indikátory finanční stability, za účelem odhalení případných souvislosti mezi počtem bank a 

hodnotami těchto ukazatelů.   
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