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1. Úvod 

 

     Tématem této bakalářské práce je bankovnictví v Evropské unii a jeho role v České 

republice. Cílem práce je zhodnotit přizpůsobení komerčního bankovnictví ČR dle 

směrnic a nařízení vydaných Evropskou unií před vstupem a během jejího působení 

mezi členskými státy. Tomuto tématu se věnuji především z toho důvodu, že sama 

v současné době působím v jedné z tuzemských komerčních bank a mám tedy možnost 

se přímo setkat s úpravami, které tato banka musí zavádět do fungování svých produktů 

a nabízených služeb. Jelikož se většinou setkávám již s upravenou verzí, zajímalo mě, 

dle kterých směrnic jsou produkty a služby upraveny a jestli opravdu splňují veškeré 

náležitosti jimi stanovené. Práce si v praktické části klade hlavní otázku: Jsou 

v současné době služby a finanční produkty, poskytované bankami, upraveny ve všech 

směrech dle aktuální platné legislativy Evropské unie? 

     Důležitost tohoto tématu spatřuji především v tom, že komerční bankovnictví v ČR 

bylo v minulosti ovlivněno několika zásadními změnami. Od přechodu z centrálně 

plánované ekonomiky na ekonomiku tržní až po přípravu jeho fungování na prostředí 

jednotného vnitřního trhu. Na legislativní úpravy ze strany EU jsem se zaměřila již od 

vydání první bankovní směrnice, která představovala první zásadnější regulaci v oblasti 

bankovnictví. Zmiňuji také její následné revize a doplnění a legislativu vydanou 

v období před a po vstupu ČR.  

     Práce je rozdělena do tří jednotlivých kapitol. První z nich jsem pojmenovala Vývoj 

bankovnictví v Evropské unii a obsahuje čtyři podkapitoly s názvy Jednotný vnitřní trh 

a čtyři svobody, Přijetí a rozsah první bankovní směrnice, Druhá bankovní směrnice a 

její působnost a Revize a novelizace dosavadních bankovních směrnic. Tyto 

podkapitoly se zabývají bankovními regulacemi ze strany tehdejšího Společenství, které 

pozměňovaly působení komerčních bank na vnitřním trhu. Druhá kapitola je nazvána 

Přizpůsobení českého bankovního systému pro vstup do EU a obsahuje tři podkapitoly 

s názvy Platební styk, Ochrana klientů komerčních bank a Prevence praní špinavých 

peněz. Celá druhá kapitola se zabývá přizpůsobením bankovního sektoru předtím, než 

se ČR stala členem EU a potřebnými změnami, které bylo v tu dobu zapotřebí provést. 

Třetí kapitola je pojmenována Aplikace bankovní legislativy EU do tuzemského 

komerčního bankovnictví a je rozdělena na dvě podkapitoly s názvy Složení nabídky 
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finančních produktů komerčních bank a Spotřebitelský úvěr. Kapitola je zaměřena na 

aplikaci změn, které byly zavedeny směrnicemi EU za období našeho členství v Unii, a 

ověřuje, jestli jsou všechny tyto požadavky aplikovány správným způsobem a v souladu 

s jejich zněním. 
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2. Vývoj bankovnictví v Evropské unii 

 

     Situace po roce 1945, kdy osmého května definitivně a oficiálně skončila druhá 

světová válka na území Evropy, byla pro evropské státy dosti nesnadná. V mnoha 

zemích bylo potřeba obnovit státní struktury a zajistit především základní potřeby života 

občanů, které byly dlouhým průběhem války značně narušeny. Průmysl a zemědělství 

se během války muselo víceméně přizpůsobit jejímu vývoji a prioritu mělo především 

materiální zabezpečení vojsk. Absence důrazu na využití kapacit pro inovaci struktur 

mimo válečnou problematiku byla patrná ve většině zemí Evropy. V rámci poválečného 

fungování států bylo nejprve zapotřebí obnovit hospodářskou politiku a vrátit se k její 

předválečné struktuře. Hlavním cílem po této obnově byla bezpečnost. Státy si 

uvědomovaly, že je zapotřebí vytvořit v Evropě takové prostředí, které by do budoucna 

již neumožnovalo opakování situace, kdy jeden stát je přímou bezpečnostní hrozbou pro 

celý kontinent. Ovšem zajištění opatření v tak velkém rozsahu nebylo možné v rámci 

jednotlivých států. Vznikají tedy první reálné myšlenky a koncepce celoevropské 

koordinace v otázkách bezpečnostních hrozeb, které poté poskytly základní stavební 

kameny pro prorůstání spolupráce i v dalších oblastech jednotlivých státních politik. 

V průběhu několika následujících let se tyto nové evropské tendence v oblasti 

rozšiřování hospodářské spolupráce nad rámec hranic jednotlivých států zformulovaly 

natolik, že v roce 1957 je založeno Evropské hospodářské společenství
1
 a s ním vzniká i 

zcela nová dimenze propojení jednotlivých trhů, která je založena především na volném 

pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu. V roce 1968 pak všech šest signatářských zemí, 

tedy Německo, Itálie, Francie, Lucembursko, Belgie a Nizozemsko podepisují dohodu o 

vzniku celní unie, a tím také odstranění vnitřních cel
2
  a sjednocení celních sazeb vůči 

třetím zemím. Tímto krokem se podstatně zvyšuje míra vzájemného obchodu mezi 

těmito zeměmi, avšak také se odkrývá řada nedostatků, které tuto vzájemnou integraci 

trhů mohly zásadním způsobem poškozovat. 

  

                                                 
1
 Evropa v míru – počátky spolupráce. In: EUROPA Historie Evropské unie [online]. [cit. 2013-01-02]. 

Dostupné z: http://europa.eu/about-eu/eu-history/1945-1959/index_cs.htm 
2
 Bouřlivá šedesátá léta – období hospodářského růstu. In: EUROPA Historie Evropské unie [online]. [cit. 

2
 Bouřlivá šedesátá léta – období hospodářského růstu. In: EUROPA Historie Evropské unie [online]. [cit. 

2013-01-02]. Dostupné z: http://europa.eu/about-eu/eu-history/1960-1969/index_cs.htm 



8 

 

2.1  Jednotný trh a čtyři základní svobody 

 

     Po zavedení základních svobod na poli vnitřního trhu, tedy volného pohybu zboží, 

volného pohybu osob, volného pohybu kapitálu a volného pohybu služeb, bylo však 

potřeba zároveň koordinovat a sjednotit také přístupy k jejich jednotlivým složkám. Ve 

svobodě volného pohybu zboží, bylo potřeba se zaměřit na dvě hlavní překážky - 

sladění technických norem zboží, které byly v jednotlivých zemích v rámci obchodu 

uplatňovány a sladění také daňových sazeb v případě daně z přidané hodnoty u zboží
3
. 

V obou těchto případech bylo zapotřebí rozhodnout, jestli je možné stanovit skutečně 

zcela jednotný přístup a jednotná pravidla pro všech šest signatářských zemí, případně 

jestli se země domluví na vzájemném uznání rozdílných požadavků. Svoboda volného 

pohybu osob na území vnitřního trhu byla do té doby v Evropě v tak rozsáhlém měřítku 

něčím zcela novým. Původně se na základě Římských smluv mohlo volně pohybovat po 

daném území pouze ekonomicky aktivní obyvatelstvo
4
, což bylo však pozdější revizí 

smluv a ustanovením platnosti nových smluv změněno a také rozšířeno. Důležitým 

dokumentem je v této problematice tzv. Dohoda mezi vládami států hospodářské unie 

Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném 

odstraňování kontrol na společných hranicích, známá také jako Schengenská dohoda, 

z roku 1985
5
. Jak je již z názvu patrné, dohoda otevírá hranice států navzájem a mění 

platnou legislativu v oblasti přeshraničních kontrol. 

     Volným pohybem služeb bylo míněno především možnost poskytovat služby přes 

hranice mateřského státu poskytovatele, ale také možnost se usadit ve státě 

signatářském a poskytovat tak portfolio služeb přímo tam. V případě volného pohybu 

kapitálu se jednalo nejen o pohyb investic mezi státy, ale také pohyb plateb a například 

bankovních úvěrů
6
. Tyto dvě svobody pod sebou propojují různé oblasti nesouladu 

tehdejší přijatých právních ustanovení v daných státech o fungování bankovního 

systému a potažmo pravidel o poskytování bankovních služeb. Po vzniku vnitřního trhu 

                                                 
3
 URBAN, Luděk. Volný pohyb zboží. In: Euroskop.cz - věcně o Evropě [online]. [cit. 2013-01-03]. 

Dostupné z: https://www.euroskop.cz/8734/sekce/volny-pohyb-zbozi/ 
4
 Tamtéž 

5
 HRDINA, Marek. Schengenská dohoda a Schengenská prováděcí úmluva v praxi dnešních dní. Global 

Politics[online]. [cit. 2013-02-26]. Dostupné z: http://www.globalpolitics.cz/zamereno-na-

eu/schengenska-dohoda-a-schengenska-provadeci-umluva-v-praxi-dnesnich-dni 
6
 URBAN, Luděk. Volný pohyb zboží. In: Euroskop.cz - věcně o Evropě [online]. [cit. 2013-01-03]. 

Dostupné z: https://www.euroskop.cz/8734/sekce/volny-pohyb-zbozi/ 
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neexistovala žádná směrnice, která by vymezovala nebo strukturovala rámec, ve kterém 

se tato oblast finančních služeb mohla jednotně profilovat.  

 

2.2  Přijetí a rozsah první bankovní směrnice 

 

     O potřebě sjednocení legislativy a přijetí jednotných postojů k problematice 

bankovního sektoru v tehdejších členských zemích diskutovala Komise Evropského 

hospodářského společenství již před vznikem jednotného trhu, první konkrétnější 

návrhy směrnic se však objevily v roce 1968 a v roce 1973
7
. O čtyři roky později, tedy 

roku 1977, přijímá Rada Evropských společenství směrnici First Council Directive 

77/780/EEC of 12 December 1977 on the coordination of the laws, regulations and 

administrative provisions relating to the taking up and pursuit of the business of credit 

institution
8
 (v překladu tedy „směrnice o koordinaci zákonů, nařízení správních 

předpisů, které se vztahují ke zřizování  a provozování obchodní činnosti úvěrových 

institucí“). Tato směrnice je známá také jako tzv. první bankovní směrnice. Jejím 

hlavním úkolem bylo především vytvořit jednotný právní rámec pro koordinaci 

bankovních předpisů Evropských společenství. Vydané předpisy byly prezentovány 

v pěti hlavních sekcích: 

 přijímání předpisů odstraňujících překážky poskytování služeb přes hranice 

členských států, 

 přijímání pravidel k zajištění svobody úvěrových institucí Evropských 

společenství zřizovat pobočky v rámci vnitřního trhu, 

 přijímání standardních pravidel pro vydávání oprávnění k zahajování a 

provozování činnosti úvěrových institucí v členských státech, 

 stanovování podmínek pro sjednocování standardů dohledu nad činností 

úvěrových institucí, 

                                                 
7
 TOMÁŠEK, Michal. Bankovnictví jednotného vnitřního trhu Evropské unie. 1.vyd. Praha: Linde, 1997, 

516 s. ISBN 80-720-1052-2. 
8
 First Council Directive 77/780/EEC of 12 December 1977 on the coordination of the laws, regulations 

and administrative provisions relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions. 

In: EUR-Lex, přístup k právu Evropské unie [online]. [cit. 2013-01-09]. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/Notice.do?val=58597:cs&lang=cs&list=58597:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwor

ds= 
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 a vytváření harmonizovaného souboru předpisů pro zřizování úvěrových institucí 

třetích zemí v členských státech Evropských společenství
9
. 

Tyto jednotlivé kategorie byly zpracovány v několika článcích této směrnice. První 

bankovní směrnice tedy svým obsahem určovala, jaké jsou podmínky pro zřizování a 

provozování úvěrových institucí v jednotlivých členských zemích, ale také pravidla pro 

provozování úvěrových institucí z třetích zemí. Zároveň také reguluje a určuje jakým 

způsobem a v jakých mezích je možné provádět nad těmito institucemi dohled 

prostřednictvím orgánů členských zemí. Jde také o úplně první směrnici svého druhu, 

která se v užším hledisku zabývala právě problematikou úvěrových institucí.  

 

2.2.1 Právní rámec pro zahájení a provozování činnosti úvěrové 

instituce 

 

     Nejprve první bankovní směrnice v této problematice určuje, jaká je potřeba splnit 

kritéria, kontrolována příslušnými kompetentními orgány. Tato kritéria poté umožňují, 

aby daná instituce byla schopna získat platnou licenci pro poskytování úvěrových 

služeb daného členského státu. Tuto licenci je možné získat na základě předložení 

podrobného obchodního plánu, vlastnictví potřebného objemu fondů, případně doložení 

dostatečné kvalifikace vedoucích pracovníku apod.
10

 . Vše platí také pouze v případě, že 

je instituce schopna splnit všechna kritéria i v domácím prostředí, tedy ve státě, kde je 

vedeno hlavní sídlo instituce. Platí zde také zásady, které určují společnostem 

poskytujícím úvěrové služby, aby nezvýhodňovaly nebo naopak neznevýhodňovaly své 

klienty na území cizího státu, oproti těm ve státě domácím.  

     V případech samotného provozování činnosti úvěrových institucí bylo potřeba 

koordinovat již vzniklé a zavedené předpisy, které jim v jednotlivých státech 

poskytovaly právní rámec. Toto však nebylo jednoduché, a to především z důvodu 

mnohdy diametrálních rozdílů mezi zavedenou praxí, často také z důvodu nedostatečné 

koordinace měnové politiky v členských státech obecně. Směrnice řeší také možnost 

                                                 
9
 DRDLA, Miloš. Evropská integrace a bankovnictví. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 1999, 133 s. ISBN 

80-722-6211-4. 
10

 TOMÁŠEK, Michal. Bankovnictví jednotného vnitřního trhu Evropské unie. 1.vyd. Praha: Linde, 1997, 

516 s. ISBN 80-720-1052-2. 
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úvěrové instituce vystupovat pod stejným názvem jak v zemi domovské, tak také v zemi 

cizí, a v souvislosti s tím i kritéria, která je v těchto případech potřeba splnit a 

informační povinnosti, které je následně potřeba dodržovat v rámci vztahu k orgánům.  

     Zvláštní postavení v první bankovní směrnici mají také opatření, která se týkají 

úvěrových institucí pocházejících z třetích zemí, tedy zemí nečlenských. Zde je kladem 

důraz především na jednotnost zacházení a přístupu k poskytování úvěrových služeb, 

potažmo přístupu ke klientům je využívajících, a to bez ohledu na to, zda se jedná o 

zemi, ze které instituce pochází, nebo o zemi, kde instituce pouze působí (zemi cizí). 

 

2.2.2 Aplikace první bankovní směrnice na konkrétní okruh 

subjektů 

 

     Pro správnou a legislativně jednotnou aplikaci nově vzniklé bankovní směrnice ve 

všech členských zemích bylo také potřeba správně určit, kterých konkrétních subjektů 

se má týkat a na které se naopak již nevztahuje. Tuto problematiku řeší článek 1, kde je 

přesněji určeno, co se rozumí pod pojmem „úvěrové instituce“. Konkrétně ji článek 

jedna definuje jako „podnik, jehož obchodní činností je přijímat vklady nebo jiné 

splatné fondy od veřejnosti a poskytovat úvěry na vlastní účet
11

“. V souvislosti s touto 

definicí je pak dále i uváděn seznam výjimek, které pod kategorii úvěrové instituce 

nespadají, i když věcně naplňují její podstatu z článku jedna. 

     Celkově se v případě první bankovní směrnice jedná o průlomový dokument na poli 

evropské spolupráce v oblasti bankovnictví. Jak již bylo zmíněno, jedná se o první 

směrnici, která se zabývá touto oblastí v evropském rozměru. Nejen, že poskytuje 

sjednocení fungování úvěrových institucí v rámci Společenství, ale také pokládá 

základní kámen pro spolupráci Společenství do budoucna, především v oblasti měnové 

politiky. Postupem času, a postupným prorůstáním politik v rámci členských státu, však 

první bankovní směrnice začíná být pro finanční trhy členských států nedostatečnou. Je 

potřeba tedy směrnici revidovat a problémové oblasti v sektoru bankovnictví, které její 

                                                 
11

 TOMÁŠEK, Michal. Bankovnictví jednotného vnitřního trhu Evropské unie. 1.vyd. Praha: Linde, 1997, 

516 s. ISBN 80-720-1052-2. 
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zavedení odhalilo, bylo zapotřebí ošetřit. Na první bankovní směrnici tedy plynule 

navazuje její přepracovaná a doplněná verze.   

 

2.3  Druhá bankovní směrnice a její působnost 

  

     V období po vydání a aplikaci první bankovní směrnice do legislativy členských 

států se utváří ve Společenství nové tendence a snahy o vytvoření společného vnitřního 

trhu. Po dokončení celní unie v roce 1968
12

, však byly stále v rámci přeshraničního 

obchodu se zbožím či poskytování služeb značné problémy. Jednalo se především o 

nesoulad národních předpisů, kdy rozdílné státy měly rozdílné přístupy ke kategorizaci 

zboží, případně rozdílné předpisy k možnosti vykonávat specializované profese a 

poskytovat určité druhy služeb
13

. Tyto obchodní bariéry byly také identifikovány ve 

vydání Bílé knihy o dokončení vnitřního trhu z roku 1985, kde jsou popsány a 

kategorizovány do několika sekcí
14

. Tento sektorových přístup napomáhal 

s harmonizací složitějších odvětví poskytování služeb
15

. V dané chvíli nebylo jasné, 

zdali se legislativa v dané zemi vztahuje také na služby poskytované společností na 

jejich území, případně jestli se tyto služby mají řídit platnou legislativou ze země 

původu této společnosti. Otázkou bylo také, jakým způsobem uznávat kvalifikaci a 

licence na poskytování služeb, jejichž vydání bylo v každé zemi podmíněno splněním 

odlišných podmínek. Reakcí na Bílou knihu a na otázky, které z ní vyvstaly, je tzv. 

Druhá směrnice Rady ES vydaná 15. prosince 1989 o koordinaci zákonů, nařízení a 

správních předpisů, vztahujících se ke zřizování a provozování obchodní činnosti 

úvěrových institucí
16

. Tato směrnice vstupuje v platnost od roku 1993. 

 

  

                                                 
12

 Celní unie byla, navzdory původnímu plánu dokončení v roce 1969, dokončena již o rok dříve. 
13

 Volný pohyb služeb. Euroskop - věcně o Evropě [online]. [cit. 2013-02-20]. Dostupné z: 

https://www.euroskop.cz/8735/sekce/volny-pohyb-sluzeb/ 
14

 Na podněty obsažené v Bílé knize poté také reaguje tzv. Cecchiniho zpráva. Ta reviduje tyto podněty a 

převádí je do finančního rozměru. Určuje nám, o jaké prostředky Společenství přichází, pokud nebudou 

tyto identifikované bariéry co nejdříve odstraněny. 
15

 Jednalo se především o poskytování služeb bankovních společností, které poskytovaly finanční služby, 

případně pojišťovnictví. 
16

 DRDLA, Miloš. Evropská integrace a bankovnictví. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 1999, x, 133 s. 

ISBN 80-722-6211-4. 
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2.3.1 Rozsah a podstata druhé bankovní směrnice 

 

     Podstatou a cílem druhé bankovní směrnice nebylo pouze koordinovat a sjednotit 

pohled na bankovní instituce v jednotlivých zemích, ale také navrhnout možnost 

vzájemného uznávání bankovních zákonů napříč Společenstvím
17

. Nejzásadnější 

legislativní změnou, kterou sebou přinesla druhá bankovní směrnice, bylo bezesporu 

uznávání licencí přes hranice států Společenství. Jednalo se v tu dobu o první takovéto 

sjednocení právního rámce v oblasti bankovnictví na území Společenství vůbec, 

přičemž vymezení působnosti směrnice na „úvěrové instituce“
18

, bylo totožné 

s vymezením tohoto pojmu jako při aplikaci první směrnice. Uznání bankovní licence 

tedy de facto znamenalo, že úvěrová instituce podnikající a poskytující bankovní a 

finanční služby na území konkrétního státu, který této společnosti vydal za splnění 

podmínek a konkrétních kritérií bankovní licenci, má oprávnění uplatnit možnosti 

poskytování svých služeb, na které jim tato licence poskytuje oprávnění, i v jiném 

členském státě Společenství a to bez ohledu na to, jestli společnost má nárok na vydání 

licence na základě kritérií hostitelské země. Úvěrovým institucím se tedy otevírají nové 

trhy, aniž by pro ně bylo potřeba upravovat politiku dle platné legislativy hostitelského 

státu. Národní legislativu v hostitelském státě při nakládání s licencemi, případně při 

poskytování úvěrových služeb, je možné využívat primárně tehdy, pokud daná 

společnost vlastní jejich domácí licenci. V těchto případech se však také mohl objevovat 

jeden paradox, kdy stupeň liberalizace jednotlivých zemí v oblasti bankovního práva 

mohl způsobit, že v domácí zemi je společnost posuzována a regulována mnohem 

přísněji, než je tomu na trzích s finančními službami země hostitelské.  

  

                                                 
17

 TOMÁŠEK, Michal. Bankovnictví jednotného vnitřního trhu Evropské unie. 1.vyd. Praha: Linde, 1997, 

516 s. ISBN 80-720-1052-2. 
18

 V první i druhé bankovní směrnici byla dána také určitá omezení, která vymezovala pojem „úvěrová 

instituce“ a definovala také aspekty, při jejichž splnění se na danou společnosti pojem nevztahuje. Ve 

směrnici byly z působnosti přímo vyloučeny například centrální banky, banky poštovních úřadů a také 

zde byly vyjmenovány konkrétní instituce v jednotlivých zemích, které měly uznanou výjimku. 
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2.3.2 Podmínky pro poskytování finančních služeb a zřízení 

pobočky 

 

     Základní podmínkou pro poskytování finančních služeb (na jiném než domácím 

území) byla splnění výše samostatného počátečního kapitálu společnosti, stanovená na 5 

mil. ECU
19

. Členské země však mohly udělit také výjimku z tohoto pravidla, kde po 

dohodě mohla společnost ze speciální kategorie úvěrových institucí mít kapitál pouze 1 

mil. ECU
20

. Společnost musí řídit nejméně dvě osoby, které jsou zkušenostmi způsobilé 

k jejímu vedení, všichni akcionáři a společníci musí prokázat svou totožnost a zároveň 

také kvalifikaci pro rozhodování o dané úvěrové instituci. Zřízení pobočky společnosti 

v hostitelském státě musí být předem oznámeno příslušným orgánům domovského 

státu, a to včetně uvedení názvu hostitelské země, kde se má pobočka nacházet, a 

předběžného obchodního plánu, který chce v této zemi prostřednictvím pobočky 

realizovat. Povinně je potřeba uvádět také jména vedoucích pracovníků pobočky. 

Rozhodnutí orgánu, o splnění či nesplnění podmínek a následném udělení či neudělení 

oprávnění, je zasíláno nejen žadateli, ale také příslušným orgánům v zemi hostitelské, a 

to do tří měsíců od podání. 

 

2.3.3 Kontrola úvěrových institucí příslušnými orgány hostitelské 

země 

 

     Úvěrové instituce předávají seznam plánovaných činností svému domovskému státu, 

který jej následně předává do jednoho měsíce od přijetí zemi hostitelské. Přijímající stát 

má možnost si pro statistické účely od úvěrové instituce, dle článku 21 této směrnice, 

vyžadovat pravidelné zprávy o jejich činnosti v takovém rozsahu, na jaké by měla právo 

země domácí. Z těchto údajů a zpráv je možné vysledovat případně protiprávní jednání 

nebo nedodržení platných právních předpisů a v těchto případech je země oprávněna 

                                                 
19

 Druhá směrnice Rady 89/646/EHS ze dne 15. prosince 1989 o koordinaci právních a správních 

předpisů týkajících se přístupu k činnosti úvěrových institucí a jejich výkonu. EUR-lex [online]. [cit. 

2013-02-11]. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0012:CS:HTML 
20

 Dle směrnice však musí členské státy Komisi předkládat patřičné důvody, proč vydaly povolení mít 

takto snížený kapitál a daná úvěrová instituce bude vedena na seznamu s vyznačenou poznámkou o tom, 

že podmínku minimálního kapitálu splňuje pouze na hranici 1 mil. ECU.  
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požadovat ukončení tohoto jednání. Pokud úvěrová instituce nepodnikne kroky 

k nápravě, je hostitelský stát oprávněn toto jednání oznámit zemi domovské a požadovat 

od oprávněných orgánů příslušné opatření. I v těchto případech však může dojít 

k nečinnosti a v této chvíli je již hostitelskému státu umožněno omezit provozování 

pobočky na svém území. Po celou dobu vytváření opatření a upozorňování na 

protiprávní jednání má však úvěrová instituce možnost se proti rozhodnutím odvolat 

k nezávislému soudu v daném členském státě
21

.  

     Druhá bankovní směrnice vstoupila v platnost roku 1992, kdy její znění muselo být 

plně akceptováno dosavadními členy Unie. Představovala velký posun k jedné ze čtyř 

svobod společného trhu – svobodě o volném pohybu služeb. Bankovní a úvěrové 

instituce, poskytující finanční služby, dodaly nově otevřeným trhům impuls pro 

zkvalitnění dosavadních služeb, vlivem větší konkurence při boji o potenciálního 

zákazníka. Nově vzniklé pobočky otevřely nové možnosti při poskytování investic pro 

začínající podnikatele i domácnosti. Celkově můžeme považovat vydání a působnost 

Druhé bankovní směrnice za zásadní krok pro liberalizaci trhu s finančními produkty v 

Unii. 

 

2.4  Revize a novelizace dosavadních bankovních směrnic 

           

     Během doby, kdy se Evropská unie zaměřovala na regulaci a koordinaci společného 

trhu s finančními produkty, se novými členy stává stále více evropských zemí. Po 

vydání první bankovní směrnice přistupuje postupně v roce 1981 Řecko, poté v roce 

1986 Portugalsko a Španělsko a šest let po vydání druhé bankovní směrnice v roce 1995 

také Rakousko, Finsko a Švédsko. Tyto nové členské státy a jejich trhy výrazně 

ovlivnily situaci na společném trhu finančních služeb. Dalším důvodem pro revizi a 

novelizaci stávajících směrnic byla také nejednoznačně vymezená legislativa a špatná 

aplikace směrnic příslušnými orgány na konkrétní případy a jednání s úvěrovými 

institucemi. Na tuto situaci reaguje Evropský parlament a Rada vydáním směrnice ze 

dne 29. června 1995, kterou se mění směrnice 77/780/EHS a 89/646/EHS o úvěrových 

institucích, směrnice 73/239/EHS a 92/49/EHS o jiném než životním pojištění, směrnice 

                                                 
21

 Země je povinna zajistit v případě soudního sporu ochranu všech vkladatelů, investorů a osob, které 

služby úvěrové instituce využívají. 
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79/267/EHS a 92/96/EHS o životním pojištění, směrnice 93/22/EHS o investičních 

podnicích a směrnice 85/611/EHS o subjektech kolektivního investování do 

převoditelných cenných papírů
22

. 

 

2.4.1 Obsah třetí bankovní směrnice 

 

 V úvodu této směrnice je uveden především odkaz na situace, kdy bylo jednání 

úvěrových institucí prostřednictvím původních směrnic nedostatečně ošetřeno. 

Obsahuje také odkazy na potřebu větší koordinace ustanovení v členských zemích, ať 

už v oblasti legislativy aplikované na finanční trhy, tak i v případě komunikace 

příslušných orgánů a jimi prováděnou kontrolu úvěrových institucí. Směrnice 

sjednocuje pojmenování „úvěrové instituce“, „pojišťovny“, „investiční firmy“ a „podnik 

kolektivních investic v obchodovatelných cenných papírech“ na jednotnou definici 

„finanční podnik“, která je používána v celém jejím textu. I z tohoto důvodu může být 

označení třetí „bankovní“ směrnice nepříliš vypovídající, jelikož se svou působností 

vztahuje nejen na úvěrové instituce, ale také na pojišťovny apod.
23

. Revize a novelizace 

obou textů původních směrnic se zaměřuje také na tzv. zásadu obezřetného dohledu, 

kterým je myšlen dohled nad činností finančních podniků, který byl do té doby 

nedostatečně ošetřen. V těchto případech směrnice uvádí nové postupy při udělování 

povolení pro poskytování služeb finančních podniků. Tato povolení by měla být 

udělena pouze v případech, že příslušný orgán má možnost vykonávat svou kontrolní 

funkci a revidovat tak vztahy finančních podniků k jiným právnickým či fyzickým 

osobám. Jednalo se především o majetkové vztahy, či vztahy mezi dceřinou a 

mateřskou společností. Orgány jsou povinny neudělit oprávnění pro poskytování služeb 

v případě, kdy tyto vazby brání účinnému provádění jejich kontrolní funkce. Směrnice 

také reviduje nastavení platných právních předpisů domovské země, kdy některé 

finanční podniky záměrně stěhovaly své hlavní sídlo do země, kde pro ně byly nejlepší 

podmínky a to i v případě, že reálná centrála podniku byla v zemi jiné. Tímto mohly 

přímo ovlivnit předpisy pro poskytování služeb, které se jich týkaly a tato skutečnost by 

                                                 
22

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/26/ES z 29. června 1995. EUR-lex [online]. [cit. 2013-02-

25]. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:06:02:31995L0026:CS:PDF 
23

  TOMÁŠEK, Michal. Bankovnictví jednotného vnitřního trhu Evropské unie. 1.vyd. Praha: Linde, 

1997, 516 s. ISBN 80-720-1052-2. 
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mohla negativně také ovlivnit podmínky a vnitřním trhu. Na základě rozhodnutí 

předchozích směrnic se totiž centrála podniku a veškeré její pobočky byly povinny řídit 

platným právním rámcem domovského státu tohoto podniku, tedy státu, kde centrála 

sídlí a odkud vytváří své pobočky v zemích hostitelských
24

.  

     Třetí bankovní směrnice se také v širším hledisku zaměřuje na výměnu informací 

mezi orgány, které kontrolují činnost finančním podniků. Jedná se o důvěrné informace, 

které by v případě úniku mohly určitým způsobem zvýhodnit jednotlivé podniky před 

jinými a ohrozit tak stabilitu finančních trhů. Z tohoto důvodu bylo potřeba zajistit 

jejich bezpečný přenos a ochranu jejich zneužití. Pokud auditor, který tyto informace 

zpracovává, zjistí, že jsou v některých případech porušovány podmínky stanovené při 

udělení licence (případně při udělení oprávnění poskytovat služby na území 

hostitelského státu) stanovuje mu směrnice povinnost neprodleně o tomto porušení 

informovat příslušné orgány, které jsou povinny na základě stanovení směrnice 

pozastavit činnost finančního podniku v oblastech, kde bylo porušení zjištěno, případně 

přijmout patřičná opatření, aby k porušování nedocházelo. Zároveň má auditor 

povinnost oznámit veškeré své vztahy s finančním podnikem, které by byly schopny 

ovlivnit jeho rozhodnutí anebo mu bránili ve vykonávání jeho činnosti. 

     Třetí bankovní směrnice přináší především doplnění a úpravu dvou předchozích 

vydaných směrnic v oblasti bankovnictví. Upravuje vzájemné předávání informací mezi 

orgány členských států a reaguje na konkrétní případy jednání finančních podniků, které 

byly doposud vydanými směrnicemi nedostatečně ošetřeny, případně z nich nebylo 

jasné, jak postupovat. Rozšiřuje také oblast účinnosti směrnice, která se již nevztahuje 

pouze na instituce úvěrové. Celkově to znamená zpřesnění pravidel pro poskytování 

finančních služeb na území Evropské unie. Vzhledem k počtu členů v roce 1995, kdy 

směrnice vstoupila v platnost, byla tato revize v podstatě nutná, jelikož od přijetí 

posledních legislativních úprav se jejich počet navýšil o další tři a prostor na finančních 

trzích se tak velmi významně rozšířil. 

  

                                                 
24

 Druhá směrnice Rady 89/646/EHS ze dne 15. prosince 1989 o koordinaci právních a správních 

předpisů týkajících se přístupu k činnosti úvěrových institucí a jejího výkonu. EUR-lex [online]. [cit. 

2013-02-25]. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0012:CS:HTML 
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3. Přizpůsobení českého bankovního systému pro 

vstup do EU 

 

     Jedním z kritérií úspěšného přistoupení do Evropské unie je převzetí také veškeré její 

dosavadní legislativy. V případě České republiky byla situace snazší v tom ohledu, že 

vydávaná nařízení a směrnice byla českou vládou sledována a podstatná část z nich již 

byla zavedena do české legislativy velmi brzo po jejím vzniku. Tato skutečnost se 

projevila také v případě přebírání acquis
25

 v oblasti bankovnictví. Legislativa a zákony 

ČR byly i v této oblast postupně revidovány na základě vydaných stanovisek, nařízení a 

směrnic Evropského parlamentu a Rady a ve většině případů tedy nebylo nutné je 

zásadním způsobem přizpůsobovat. Bylo však nutné zajistit také jejich vhodné využití a 

fungování, což bylo umožněno především možností úpravy pravidel od minimálního 

standardu stanoveného ze strany EU. To, že se ČR stane součástí větších struktur Unie, 

však znamenalo také povinnost efektivně zavádět revize nařízení a změny v již 

zavedených postupech a stanovených pravidlech. V době rozvoje platebního styku, 

realizovaného na území členských států EU, jsou podmínky jeho regulace jednou 

z nejzásadnějších evropských legislativních úprav pro české komerční banky. Neméně 

důležitá je také ochrana vkladatelů a jejich jasná identifikace, v případě podezření na 

zneužití platebního styku pro nelegální účely. 

 

3.1  Platební styk 

 

     Platební styk můžeme definovat jako vztah plátce a příjemce. Podstatu platebního 

styku tvoří převod peněz od plátce (neboli odesílatele platby) k příjemci platby a peníze 

zde zastávají funkci směny.  Do tohoto vztahu může zasahovat určitý prostředník, který 

platbu realizuje, nebo může styk fungovat zcela bez prostředníka – pouze mezi dvěma 

stranami. Zprostředkovatelství platebního styku povětšinu zastávají komerční banky a 

                                                 
25

 Acquis  communautaire je název, který je využívám v pojmosloví Evropské unie a jejích členských 

států pro veškerá právně závazná i nezávazná pravidla, která byla vytvořena vnitřními strukturami 

Evropské unie. Jedná se tedy první řád a soubor všech nařízení, směrnic doporučení apod., která jsou 

v danou chvíli na území EU platná. 
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jedná se o jednu z jejich hlavních činností a dá rozdělit do více kategorií, z hlediska jeho 

realizace, lokalizace a času zpracování. 

     První z nich je dělení platebního styku na bezhotovostní a hotovostní
26

 a to 

v závislosti na tom, jestli je realizován pomocí bankovek a mincí, případně převodem 

z účtu v podobě tzv. bezhotovostních platebních jednotek. Oba tyto typy je pak možné 

realizovat od odesílatele k příjemci v rámci jednoho státu, kde jej nazýváme 

tuzemským, a od odesílatele k příjemci přeshraničně, tedy stykem zahraničním. 

Standartní typ bezhotovostního platebního styku má určité lhůty pro jeho zpracování, 

které mohou být zkráceny využitím plateb prioritních, které jsou zpracovány a 

realizovány v kratším časovém horizontu, obvykle za příplatek.  

     Vlivem vstupu České republiky do Evropské unie, bylo zapotřebí přizpůsobit také 

systém a fungování platebního styku v rámci členských zemí. Jednalo se především o 

zjednodušení a sjednocení pravidel pro zahraniční platební styk a omezení jejich 

poplatkování na přiměřenou rovinu. V době rozvoje elektronického platebního systému 

bylo potřeba reagovat v tomto ohledu také na požadavky klientů komerčních bank, kteří 

měli zájem více svých požadavků, se kterými doposud museli navštěvovat pobočky, 

umět vyřizovat z domova nebo z kanceláře. Díky novým technologiím a vývoji, bylo 

možné realizovat a přiblížit bezhotovostní platební styk od bank ke klientům. V dnešní 

době se pro platební styk ve většině případů již využívá takzvané elektronické 

bankovnictví. Jeho podstatou je využití plošného pokrytí GSM signálu a zabezpečeného 

internetového připojení, díky nimž bylo možné vytvářet pro klienty fiktivní prostředí 

poboček v jejich mobilních telefonech, stolních PC či noteboocích a zprostředkovat jim 

tak i alternativní formy platebního styku, než pouze prostřednictvím platebních karet a 

hotovostních transakcí. V podstatě se jedná se o vytvořené aplikace a hlasové systémy, 

které umožňují přenášet požadavky klientů zabezpečeným přenosem do banky 

k dalšímu zpracování.  

 

  

                                                 
26

 POLOUČEK, Stanislav. Bankovnictví. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2006, 716 s. ISBN 80-717-9462-7. 
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3.1.1 Elektronické bankovnictví 

 

     Mezi nejčastější formy elektronického bankovnictví je internetové bankovnictví, 

které pracuje za podmínek připojení do internetové sítě. Jedná se o aplikaci, která je 

usazena do webového prostředí chráněného šifrovaným protokolem https://, kde klient 

má možnost obsluhovat své bankovní produkty, včetně běžného účtu, a zadávat v tomto 

prostředí požadavky směřované na banku, která mu tento účet vede. Během 

devadesátých let, kdy ještě v ČR nebyl plošně využíván internet, bylo v oblibě u klientů 

komerčních bank také GSM bankovnictví, které pracuje s využitím GSM sítě. Pomocí 

této sítě jsou prostřednictvím speciální aplikace, nahrané na SIM kartu v mobilním 

telefonu, předávány požadavky do banky klienta. Tyto požadavky nejprve aplikace 

zašifruje a pomocí SMS zpráv je doručí na server banky, kde jsou následně zpět 

dešifrovány a na základě jejich obsahu je proveden požadovaný úkon. Tato forma 

přímého bankovnictví je hojněji využívána u klientů bez internetového připojení a u 

konzervativnějších klientů, kteří nemají na elektronickou obsluhu svého účtu přílišné 

požadavky, uživatelsky je GSM bankovnictví však jednodušší než bankovnictví 

internetové. 

     Zvláště pro firemní klienty je, v rámci zajištění jejich více specifičtějších požadavků, 

využíván systém home bankovnictví. Pracuje na bází softwaru nainstalovaného přímo 

v počítačích v síti dané firmy, kde jej dokáže obsluhovat vždy jen ten, kdo má s účtem 

pravomoc nakládat. Pomocí tohoto softwaru je možné propojit bankovní účty 

s elektronickým účetním systémem, kde jsou vedena firemní data. Zvláště důrazně je u 

tohoto typu bankovnictví zajištěna bezpečnost, jelikož firmy obvykle manipulují na 

svých účtech s většími objemy financí, než fyzické osoby. Z tohoto důvodu je podstatou 

softwaru práce offline. Podnik zadá veškeré požadavky, které chce přenést do banky a 

aplikace je následně sama zašifruje, připojí se pouze na krátký přenos dat online. Po 

provedení přenosu a předání šifrovaných informací do banky se zase zpátky přepne do 

off-line režimu. Nevystavuje firemní účty tak zbytečnému riziku útoku hackerů a 

nežádoucím zásahům ze strany ostatních internetových uživatelů. 
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3.1.2 Mezinárodní formáty čísel účtů a kódů bank 

 

     Většina forem elektronického bankovnictví, nabízených komerčními bankami v ČR, 

nabízí klientům také možnost zadávat požadavky na realizaci platebních příkazů do 

zahraničí. V rámci Evropské unie nebyl tento druh platebního styku v minulosti nijak 

zvláště sjednocen, a proto bylo zapotřebí přijmout jednotnou podobu specifického 

číslování účtů klientů a identifikace jednotlivých komerčních bank, které tyto účty 

vedou. Především z důvodů plošnějšího využívání forem elektronického bankovnictví a 

stále se zvyšujícímu objemu transakcí realizovaných v bezhotovostní podobě na území 

EU, bylo vydáno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. 

prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech. Impulsem vydání tohoto nařízení 

byl fakt, že platební styk v rámci Unie by měl být zpřehledněn a zjednodušen. 

Konkrétně nařízení upozorňuje na oblast jednotlivých národních forem čísel účtů a 

sjednocení jejich podoby univerzálního mezinárodního standardu. V rámci této 

problematiky byla nařízením zvolena koncepce Mezinárodní organizace zabývající se 

tvorbou norem (International Organization for Standardization)
27

 ISO 13616, která 

představuje standard mezinárodního formátu čísla účtu, tzv. IBAN (International Bank 

Account Number). Ten je složen z pěti základních částí, které mají vždy jasně danou 

posloupnost.  

     První v pořadí je vždy mezinárodní zkratka názvu země, ve které je účet veden. 

V případě účtu vedeného v České republice jsou to tedy písmena CZ, na Slovensku SK, 

v Německu DE apod., a za nimi následují dvě pozice vyhrazené pro volitelné kontrolní 

číslice. Třetí část obsahuje čtyři číslice prezentující národní formát kódu banky. Tento 

kód má přidělena každá banka, které byla udělena bankovní licence, a je využíván také i 

pro vnitrostátní bezhotovostní převody.  Plní také rozlišovací funkci v případě, že jsou 

totožná čísla účtů u rozdílných bank. Poslední dvě části obsahují předčíslí a číslo účtu, 

přičemž předčíslí je složeno z šesti a tělo čísla účtu z deseti pozic. Graficky pořadí a 

logiku složení IBANu ukazuje následující tabulka. 

  

                                                 
27

 International Organization for Standardization, založená v roce 1947, se zabývá tvorbou norem nejen 

v oblasti platebního styku a bankovnictví, ale tvoří mezinárodně uznávané standardy také pro zboží a 

služby. Vykonává tak důležitou funkci pro řízení kvality a efektivnější průmysl. Normy ISO jsou 

zavedeny a využívány v zemích po celém světě a spotřebiteli jsou vnímány jako záruka kvality či 

bezpečnosti výrobku. 
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Tabulka 3.1 – Složení IBANu 

 
Zkratka 

země 

Kontrolní 

číslice 

Kód 

banky 

Předčíslí Číslo účtu 

IBAN XX XX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX 

Zdroj: IBAN – mezinárodní číslo účtu. Česká národní banka [online]. [cit. 2013-03-15]. Dostupné z: 

http://www.cnb.cz/cs/platebni_styk/iban/iban_mezinar_cislo_uctu.html, zpracování vlastní 

 

Interpretace vnitrostátní formy čísla účtu do mezinárodní podoby IBAN je možná i 

pomocí kalkulátoru na webových stránkách České národní banky, příklady reálného 

převodu jsou například tvary níže: 

CZ70 0800 0000 0018 3195 2023 

CZ50 0600 0000 0002 0190 9659
28

 

     Nařízení ukládá všem členským zemím, přesněji řečeno komerčním bankám těchto 

zemí, povinnost využívat uvedeného standardu pro generování mezinárodního formátu 

čísel účtů svých klientů, ale také akceptaci plateb ze zahraničí v tomto formátu.  

     Pro zadávání požadavku na zahraniční platbu v rámci jedné ze služeb přímého 

bankovnictví
29

, případně přímo v rámci pobočky, je zapotřebí uvádět jako povinný údaj 

také tzv. BIC kód (Bank Identification Code). Tento BIC kód představuje transformaci 

klasického vnitrostátního kódu banky, která je zapojena do mezinárodního platebního 

systému SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - 

Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční telekomunikaci)
30

, do 

mezinárodního formátu, který je sestaven dle normy ISO 9362. BIC kód se skládá 

z osmi či jedenácti znaků, které mohou být jak písmenné tak také číselné. První čtyři 

pozice BIC kódu jsou určeny názvem banky, následují dvě pozice pro mezinárodní 

                                                 
28

 Kalkulátor IBAN - Česká republika. Česká národní banka [online]. [cit. 2013-03-15]. Dostupné z: 

http://www.cnb.cz/cs/platebni_styk/iban/iban.html 
29

 Ne všechny formy přímého bankovnictví jsou schopny vyslat do banky požadavek na realizaci 

zahraniční platby. Většina tuzemských bank implementovala zadání příkazu pro zahraniční platbu v rámci 

internetového a home bankovnictví.   
30

 Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční telekomunikaci je nezávislou belgickou 

společností. Byla založena v roce 1967 komerčními bankami z Evropy a Severní Ameriky a v současné 

době se zabývá zastřešením systému pro přenos dat v rámci mezibankovní komunikace. 
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zkratku názvu země, kde banka působí. Sedmá a osmá pozice představuje zkratku města 

nebo regionu, kde má daná banka sídlo. Poslední tři pozice jsou volitelné znaky. 

 

Tabulka 3.2  – Složení BIC kódu 

 Jméno banky Zkratka země Město/region Volitelné znaky 

BIC XXXX XX XX XXX 

Zdroj: What is a SWIFT Code / BIC Code?. SWIFT BIC Code Online Database [online]. [cit. 2013-04-

01]. Dostupné z: http://www.swiftbic.com/, zpracování vlastní 

 

Konkrétní podoba BIC kódu tedy může vypadat takto: 

KOMBCZPP 

BIC kód patří Komerční bance (KOMB), působící v České republice (CZ) se sídlem 

v Praze (PP). 

AGBACZPP 

Druhý z BIC kódů patří GE Money Bank (AGBA – původní název společnosti je 

Agrobanka) působící v České republice (CZ) se sídlem v Praze (PP). 

 

     Nařízení také udává komerčním bankám povinnost uvádět mezinárodní formát čísla 

účtu a mezinárodní formát kódu banky na oficiálních výpisech k bankovním účtům, 

které dle zákona musí být ke každému bankovnímu účtu ve zvolených intervalech 

generovány
31

. Uvedení těchto informací je zřejmé na printscreenech výpisů níže. 

  

                                                 
31

 Distribuce těchto výpisů je zajištěna na základě požadavku klienta a to buď písemnou, nebo 

elektronickou formou. Obě formy výpisů mají totožnou podobu. Pokud však za dané období nejsou na 

účtu evidovány žádné transakce, výpis nemusí být vygenerován.  
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Obrázek 3.1 - Printscreen z elektronického výpisu k běžnému účtu, vedenému u 

banky GE Money Bank, a.s. 

  

Zdroj: Výpis z účtu GE Money Bank, a.s. 

 

Obrázek 3.2 - Printscreen z elektronického výpisu k běžnému účtu, vedenému u 

banky Česká spořitelna, a.s. 

 

Zdroj : Výpis z účtu Česká spořitelna, a.s. 

     Přijetí standardu ISO v oblasti zahraničního platebního styku, realizovaného v rámci 

Evropské unie, výrazně usnadňuje jeho zadávání a průběh jeho zpracování. V případě  
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BIC kódu se však nejedná o standard přijatý celosvětově
32

. Pro účty vedené v USA je 

využívána především koncepce ABA routing number. 

 

3.1.3 Europlatby a SEPA platby 

 

     Na základě zajištění konkurence schopného postavení zahraničního platebního styku, 

realizovaného v měně EUR mezi státy Evropské unie, bylo zapotřebí sjednotit a 

vyrovnat podmínky, za kterých banky požadavky na tyto transakce přijímají a 

zpracovávají je. Do roku 2001 si banky jednotlivých členských zemí samy určovaly 

politiku a poplatkování zahraničních transakcí. Tuto situace mění Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních 

platbách v eurech, které zavádí novou kategorii přeshraničních transakcí. Tzv. 

europlatby jsou přeshraniční platby odesílané v rámci zemí EU v měně EUR, 

s celkovou výší do 50.000 euro
33

. Efektivita těchto transakcí zásadně ovlivňuje obchod 

a bezhotovostní platební styk v EU a v eurozóně a nařízení reaguje na rozdílnost 

především v poplatkování těchto transakcí. Komerční banky by dle nařízení měly za 

realizaci těchto plateb vytvořit takové sazby poplatků, které by byly srovnatelné 

s poplatky u tuzemských plateb, realizovaných v měně EUR.  

     Implementace tohoto nařízení do komerčního bankovnictví v ČR je možné sledovat i 

v aktuálních sazebnících jednotlivých bank. Následující tabulka prezentuje srovnání 

poplatkování europlateb (příchozích na účet klienta i odchozích z účtu klienta) u 

největších tuzemských bank: 

                                                 
32

 V případě platebního styku, realizovaného například do zemí USA či Kanady, je využívána především 

koncepce ABA routing number, která je velmi podobná BIC kódům. 
33

 Nejprve byla v nařízení uvedena hranice 12.500 euro, v reakci na vyšší objemy transakcí je však 

nařízení pozměněno a hranice se zvyšuje na 50.000 euro. 
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Tabulka 3.3 - Poplatky v Kč za europlatbu u tuzemských komerčních bank 

 Tuzemský příkaz 

v měně EUR 

Europlatba do 

zahraničí 

Europlatba ze 

zahraničí 

Česká spořitelna 1% z transakce
34

 220 Kč 100 Kč 

Komerční banka 0,9 % z transakce
35

 195 Kč 145 Kč 

GE Money Bank 1 % z transakce
36

 220 Kč 100 Kč 

ČSOB 1 % z transakce
37

 250 Kč 150 Kč 

UniCredit bank 0,9 % z transakce
38

 250 Kč 200 Kč 

Zdroj : Sazebníky poplatků jednotlivých bank dostupné z webových stránek, platné ke dni 1. 4. 2013, 

zpracování vlastní 

 

Ze sazebníků bylo možné sledovat, že žádná z uvedených tuzemských bank 

nepřekračuje povolenou hranici poplatků nad rámec tuzemského platebního příkazu 

v měně EUR a v současné době tedy splňuje podmínky nařízení. Zajímavé je však 

srovnání výše poplatku napříč bankami, které se mohou lišit i o desítky korun. 

Graf 3.1 - Srovnání hladiny poplatků v Kč za odeslání/přijetí europlatby 

   

Zdroj : Sazebníky poplatků jednotlivých bank dostupné z webových stránek, platné ke dni 1. 4. 2013, 

zpracování vlastní 

                                                 
34

 Minimálně však 220 Kč, maximálně 1500 Kč. 
35

 Minimálně však 250 Kč, maximálně1500 Kč. 
36

 Minimálně však 220 Kč, maximálně 1500 Kč. 
37

 Minimálně však 250 Kč, maximálně 1500 Kč. 
38

 Minimálně však 250 Kč, maximálně 1500 Kč. 

Kč0

Kč50

Kč100

Kč150

Kč200

Kč250

Europlatba do zahraničí

Europlatba ze zahraničí
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Některé komerční banky, které mají partnerské pobočky na Slovensku, nabízejí také 

platby v měně EUR na slovenské účty za zvýhodněné ceny, oproti transakcím do jiných 

zemí EU. Přeshraniční platební styk se zde tak pro klienty může stát ještě výhodnějším.  

     Výlohy, spojené s bezhotovostním zahraničním platebním stykem, je u klasických 

zahraničních transakcí, které nesplňují kritéria pro europlatbu, možné dle domluvy 

příjemce a odesílatele transakce hradit různým způsobem. V současné době existují tři 

základní typy účtování výloh: 

 

 BEN – veškeré poplatky související s platbou (poplatky bance odesílatele i 

bance příjemce) jsou účtovány příjemci platby, částka připisovaná na účet 

příjemce je o tyto výlohy snížena 

 SHA – odesílatel platby hradí poplatky své bance a příjemce platby hradí 

poplatky své bance, částka připisovaná na účet příjemce je o poplatky jeho 

banky snížena 

 OUR – veškeré poplatky související s platbou (poplatky bance odesílatele i 

bance příjemce) jsou účtovány odesílateli platby, částka je připsána na účet 

v plné výši. 

 

Nařízení 2560/2001, v rámci sjednocení systému hrazení výloh za europlatbu, upravuje 

i tuto problematiku. Při zasílání transakcí, které splňují kritéria zařazení do kategorie 

europlatba, je možné zvolit pouze poplatkování SHA, kdy si oba účastníci platebního 

styku hradí výlohy spojené s jeho realizací zvlášť. Toto omezení můžeme pozorovat 

také ve formulářích pro zadání požadavků na provedení europlatby v internetovém 

bankovnictví, kde je možnost volby účtování výloh, oproti klasickým zahraničním 

transakcím, pevně zafixovaná. Patrné je to na printscreenech z internetového 

bankovnictví např. od GE Money Bank a České spořitelny. 

 

  



28 

 

Obrázek 3.3 - Printscreen zadávání europlatby v internetovém bankovnictví GE 

Money Bank 

  

Obrázek 3.4 - Printscreen zadávání europlatby v internetovém bankovnictví České 

spořitelny 

 

Na obou printscreenech je také patrné zafixování měny EUR, což je jedna z podmínek 

kategorizace platby do sekce europlatba. Nařízení ohledně europlateb však nijak 

neupravovalo lhůtu připsání financí na účet příjemce. Tato skutečnost vytvářela 

překážku zahraničního obchodu v rámci vnitřního trhu Unie. 

     V současné době je již situace ohledně zahraničních transakcí a jejich lhůt splatnosti 

upravena i v rámci legislativy Evropské unie. Vydané Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady č. 924/2009 ze dne 16. září 2009
39

 reaguje na vývoj v oblasti bezhotovostních 

transakcí a jejich stále častější využívání v rámci přeshraničního platebního styku 

                                                 
39

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 924/2009 ze dne 16. září 2009 o přeshraničních platbách ve 

Společenství a zrušení nařízení (ES) č. 2560/2001. Úřední věstník Evropské unie [online]. [cit. 2013-04-

02]. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:266:0011:0018:CS:PDF 
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v členských zemích Unie. Toto nařízení fakticky ruší
40

 a zároveň reviduje nařízení 

z roku 2001, které upravovalo bezhotovostní platební styk a definovalo kritéria pro 

podobu europlatby. Nařízení se zaměřuje především na efektivitu bezhotovostních 

transakcí v rámci zemí EU, jejichž zvýšení by vedlo také k efektivnějšímu obchodu 

v rámci jejího vnitřního trhu. Jak již bylo zmíněno výše, původní nařízení nijak 

nedefinovalo a neukládalo povinnosti bankám zkrátit lhůtu pro zasílání peněžních 

prostředků v rámci europlateb. Časový rámec, vymezený pro realizaci bezhotovostní 

platby od odesílatele k příjemci
41

 v měně EUR byl v ČR stanoven na pět pracovních dní 

(včetně dne zadání transakce). V praxi to tedy znamená, že transakce byla na účet 

příjemce připsána do čtvrtého dne ode dne jejího odeslání z účtu odesílatele. U 

tuzemských bezhotovostních transakcí v měně EUR je časový rámec stanoven vždy 

jeden pracovní den
42

. Odstranění tohoto nesouladu a faktického znevýhodnění plateb 

v rámci EHP, oproti platbám tuzemských platbám v měně eur, bylo předmětem vydání 

nařízení v roce 2009. Toto nařízení odkazuje banky na využití platebního systému SEPA 

(Single Euro Payments Area)
43

, které představuje jednotný platební systém 

zpracovávající transakce v měně EUR. Tento systém zajišťuje kratší lhůty zpracování a 

odeslání přeshraničních transakcí v měně EUR a staví je tak na srovnatelnou lhůtu 

s transakcemi tuzemskými. Nařízení bylo akceptováno ze strany České republiky a 

dosavadní zákon, upravující bezhotovostní platební styk, byl přepracován tak, aby 

bankám nařizoval zkrácení lhůt platebního styku na srovnatelnou lhůtu s tuzemskými 

transakcemi v měně EUR
44

. V praxi to tedy znamená zásadní zkrácení přeshraničních 

mezibankovních převodů a zefektivnění bezhotovostního platebního styku a potažmo 

výrazné přispění k rozvoji obchodu v rámci vnitřního trhu Evropské unie. Zapojení do 

platebního systému můžeme však také pozorovat u zemí, které aktuálně členy Evropské 

                                                 
40

 Je zachována a přepsána podstata tohoto nařízení v jeho nově revidované verzi. Zrušení bylo stanoveno 

především z důvodů možných právních nejasností. 
41

 Realizací platby od odesílatele k příjemci je v tomto případě myšlen bezhotovostní přeshraniční převod 

z a do zemí Evropského hospodářského prostoru, který splňuje kritéria pro tzv. europlatbu, definované 

v nařízení o přeshraničních platbách z roku 2001. 
42

 Zahraniční transakce nejsou obvykle zpracovávány automatickým systémem, ale jsou bankami po 

přijetí od odesílatele zpracovávány ručně. Kvůli tomuto procesu je zpracování zahraničních plateb 

v komerčních bankách, oproti transakcím tuzemským, v pracovní den zkráceno. Pokud tedy platbu 

zadáme v rámci stanoveného času v daný den, bude ještě ten samý den zpracována a na účet příjemce u 

jiné tuzemské banky bude připsána následující pracovní den. 
43

 SEPA - Single Euro Payments Area. European central Bank [online]. [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: 

http://www.ecb.int/paym/sepa/html/index.en.html 
44

 Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku. In: Sbírka zákonů ČR. 2009. Dostupné z: 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/platebni-styk/cast4h1.aspx 
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unie nejsou. Jedná se o země, které jsou přidružené k Evropskému hospodářskému 

prostoru – Island, Norsko a Lichtenštejnsko.  

     V oblasti platebního styku se EU snaží přizpůsobit vydaná nařízení a potažmo i další 

legislativu tak, aby se v co největší míře podobala pravidlům tuzemského platebního 

styku. Tyto kroky pozitivně ovlivňují nejen rozvoj obchodu v rámci vnitřního trhu, ale 

zároveň pomáhají vytvářet v Unii celistvé prostředí, kde jsou pravidla pro platební styk 

v rámci jedné země nastavena stejně i v ostatních členských státech. Budoucnost 

bezhotovostního platebního styku v EU je závislá nejen na technologických inovacích 

jeho samotné realizace, ale také na odstranění legislativních bariér a omezení. 

 

3.2  Ochrana klientů komerčních bank 

 

      Prostředí v oblasti finančních služeb na českém trhu je v současné době velice 

konkurenční. Politiky a směrování jednotlivých bank stále více reagují na požadavky 

klientů v oblasti snižování poplatkování a zároveň zavádění nových technologií do 

využití jejich bankovních služeb a produktů. Tato situace nutí banky občas provádět 

riskantní podnikatelská rozhodnutí a zvyšuje tak riziko, kdy může nastat následný 

bankrot a likvidace společnosti. Ačkoliv můžeme říci, že se situace ohledně hospodaření 

a fungování bank v České republice jeví dnes jako stabilní, v minulosti tomu tak 

nebývalo vždy. Jak jsme se mohli přesvědčit na počátku a v průběhu finanční krize, 

započaté v roce 2008, finanční sektor je významným způsobem celoevropsky a potažmo 

také celosvětově propojen. Negativní situace a rizikové hospodaření v některé z velkých 

zahraničních bank pak může významně ohrozit také stabilitu finančních institucí u nás. 

Z těchto důvodů je zapotřebí reagovat také na ochranu vkladatelů, kteří by v případě 

krachu bankovního ústavu, kde mají uloženy své finance, měli mít své finance pojištěny 

a na základě zákonem stanovených podmínek by měli své finance mít možnost dostat 

zpět.  
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3.2.1 Pojištění vkladů 

 

     S ohledem na evropskou a zvláště také českou minulost v oblasti finančního zajištění 

bank, družstevních záložen a institucí, které přijímají vklady a mohou poskytovat úvěry, 

bylo zapotřebí se zaměřit také na ochranu spotřebitele v případě jejich krachu. V České 

republice se v devadesátých letech docházelo k velkému nárůstu registrovaných 

družstevních záložek, na jejichž účty si občané s vidinou zhodnocení mohli ukládat 

naspořené finance. Tyto družstevní záložny se však záhy, vlivem neefektivního 

hospodaření a v některých případech také unikům financí do soukromé sféry, ocitly 

v likvidaci. Klienti těchto záložen se pak pouze stěží domáhali svých vkladů a mnohé 

z nich nebylo možné z majetku záložen vyplatit. Situace s pojištěním těchto vkladů 

byla, jako jedním z prvních legislativním ustanovením na toto téma, řešena v roce 1994, 

kdy vychází Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES ze dne 30. května 1994 

o systémech pojištění vkladů. Ta ukládá tehdejším členským zemím povinnost, aby 

vytvořili systém pojištění vkladů
45

 bankovních institucí tak, aby bylo zajištěno 

dostatečné krytí v případě jejich krachu
46

. Na tuto směrnici a na celkový vývoj v Evropě 

reaguje také ČR a to vytvořením Fondu pojištění vkladů, který na základě povinných 

příspěvků bank vytváří rezervu pro případnou nutnost vyplacení vkladů v případě jejich 

krachu a likvidace.  

 

3.2.1.1 Fond pojištění vkladů v ČR 

   Funkce fondu pojištění vkladů vzniká v roce 1994 nově, žádná jiná instituce předtím 

nezastupovala jeho činnost. Instituce je také zanesena do legislativy
47

 a její činnost je 

řízena zákonem o bankách č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Hlavní funkce 

a věcná náplň práce fondu je především působit jako stabilizační prvek v oblasti 

českého bankovního sektoru a poskytnout tak bezpečnější prostředí pro vkladatele. Dále 

                                                 
45

 Vkladem se v tomto případě myslí pouze vklad klienta banky (fyzické či právnické osoby), nikoliv 

vklady pojišťoven, bank nebo státních orgánů. 
46

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES ze dne 30. května 1994 o systémech pojištění 

vkladů. Úřední věstník Evropské unie [online]. [cit. 2013-04-04]. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994L0019:CS:HTML 
47

 Zákon ze dne 8. 7. 1994, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 SB., o bankách, ve znění 

pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 513/1991 sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 

zákon č. 328/1991 sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonu ČR. 

1994. Dostupné z: http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=42087&Section=1&IdPara=1&ParaC=2 
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také shromažďuje příspěvky jednotlivých bank a následně zadává požadavky na výplatu 

náhrad při stanovených situacích. Příspěvky bank jsou koncipovány jako povinné a 

aktuálně jsou stanoveny na  0,02 % z průměru objemu pojištěných pohledávek z vkladů 

za příslušné kalendářní čtvrtletí, včetně úroků
48

. Právně spadá činnost fondu pod 

Ministerstvo financí, jehož ministr také jmenuje a odvolává správní radu.  

      Směrnice z roku 1994 také stanovuje finanční hranice, na které by se pojištění 

vkladů mělo vztahovat. Jednalo se o minimálně 20 000 ECU, s přiznanou spoluúčastí 10 

% pro vkladatele. V praxi to tedy mělo znamenat, že pokud má vkladatel uloženy 

finanční prostředky ve větší výši, než je tato částka, má právo v případě krachu banky 

požadovat vyplacení pojistného pouze do stanoveného limitu se zohledněním deseti 

procentní spoluúčasti. Zároveň také upozorňuje na možnost, kdy státy s již fungujícím 

systémem pojištění vkladů mohou tuto hranici snížit na minimálních 15 000 ECU, 

případně si také subjektivně zvolit hranici vyšší. Na výplatu pojistné události
49

 je pak 

stanovena směrnicí pevně stanovená lhůta tří měsíců, ode dne jejího vzniku.  

     Přijetí podstaty této směrnice a její zanesení do české legislativy tedy bylo 

provedeno s velkou časovou rezervou s ohledem na rok vstupu ČR do EU. Je však také 

nutné podotknout, že ČR na základě možnosti stanovené směrnicí poupravila limity 

proplacených vkladů na 25 000 ECU, v ekvivalentu českých korun. Stropní částky, ať 

už stanovené směrnicí či tuzemskou legislativou, bylo zapotřebí časem revidovat a 

navýšit. Změna podmínek v této oblasti byla vyžadována především v reakci na stále se 

zvyšující objemy klientských vkladů. Proto je problematika vkladů revidována směrnicí 

EP a Rady 2009/14/ES ze dne 11. března 2009
50

, která stanovuje novou hranici na 

50 000 EUR, od 31.12 2010 s možností zvýšení až na 100 000 EUR v případě, že 

situace v oblasti finančních služeb bude tuto změnu vyžadovat. Zvýšení hranice je 

zavedeno také z důvodu probíhající finanční krize ve světě, která by stabilitu a 

prosperitu komerčních bank v Evropě mohla ohrozit. Ohrožení se negativně odráží na 

důvěryhodnosti bank a bezpečnosti klientských vkladů. Zároveň také směrnice ruší 

desetiprocentní spoluúčast vkladatelů a přisuzuje fondům povinnost proplácet vklady do 
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 Informace pro banky. Fond pojištění vkladů [online]. [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: 

http://www.fpv.cz/cs/informace-pro-banky.html 
49

 V tomto případě je pojistnou událostí myšlen krach a likvidace banky. 
50

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/14/ES ze dne 11. března 2009, kterou se mění směrnice 

94/19/ES o systémech pojištění vkladů, pokud jde o výši pojištění a lhůtu k výplatě. Úřední věstník 

Evropské unie [online]. [cit. 2013-04-04]. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:068:0003:0007:CS:PDF 
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výše sta procent. Reaguje také na tříměsíční lhůty výplaty krytí, kterou považuje pro 

vkladatele za rizikovou a nenaplňující jejich potřeby. Nově ji tak krátí na dvacet 

pracovních dnů. S ohledem na doporučení Komise
51

 ze dne 12. července 2010 se stropní 

částka skutečně zvyšuje na 100 000 EUR a stává se tak poslední revizí v této oblasti. 

Tyto stanovené hranice již ČR nijak neupravuje a ponechává si tak hodnoty stanovené 

jako minimální pro členy EU.  

 

3.2.1.2 Případy zákonných výplat pojištěných vkladů u českých bank 

     Z minulosti je již evidována řada případů, kdy došlo ke skutečnému naplnění funkce 

pojištění vkladů, a tato legislativní opatření dopomohla k navrácení financí desítkám 

tisíc klientů. Realizace těchto zpětných plateb byla zprostředkovávána prostřednictvím 

vybraných komerčních bank, působících v ČR. První bankou, jejíž klienti využili 

možnosti pojištění, byla Česká banka a to hned v roce 1995. Od té doby poskytl fond 

jištění klientům dalších jedenácti bank a to v celkové výši okolo 25 miliard korun
52

. 

Tyto výsledky tedy pouze potvrzují jeho významnou roli na poli bezpečnosti a 

důvěryhodnosti vkladů u komerčních bank. Jedna z nejvýznamnějších pojistných 

výplat, která byla realizována během roku 2004, se týkala vkladů klientů zkrachovalé 

Union banky a Plzeňské banky. Realizací výplat finančních prostředků byla fondem 

pověřena GE Money Bank (tehdy ještě s názvem GE Capital Bank)
53

. Ta započala 

vydávání financí na svých obchodních místech 17. května 2003 a v tiskové zprávě z 31. 

března 2004 uvádí, že k tomuto datu odškodnila téměř 111 tisíc klientů Union banky a 

Plzeňské banky a to celkovou sumou 12,2 mld. korun
54

. V současné době vyhrála GE 

Money Bank společně s Českou spořitelnou výběrové řízení na oficiálního 

zprostředkovatele pro Fond pojištění vkladů do roku 2017
55

. V reálu to tedy znamená, 

že pokud by nastala situace, kdy by ČNB vyhlásila některou z komerčních bank, 
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 Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě: Přezkum směrnice 94/19/ES o systémech pojištění 

vkladů. Eur-lex, přístup k právu Evropské unie [online]. [cit. 2013-04-08]. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0369:FIN:CS:HTML 
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 O FPV. Fond pojištění vkladů [online]. [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: http://www.fpv.cz/cs/o-fpv.html 
53

 Dnes společnost vystupuje pod názvem GE Money Bank. 
54

 GE Capital Bank již vyplatila většinu vkladů bývalých klientů Union banky i Plzeňské banky. 

CHALOUPKOVÁ, Eva. GE Money Bank, a.s. [online]. [cit. 2013-04-05]. Dostupné z: 

https://www.gemoney.cz/servis-pro-media/tiskove-zpravy/zprava?id=15246 
55

 Organizačně zajištěna realizace výplat náhrad vkladů do roku 2017. Podepsána čtyřletá smlouva s 

Českou spořitelnou a GE Money Bank. Fond pojištění vkladů [online]. [cit. 2013-04-25]. Dostupné z: 
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působících na území České republiky, jako neschopnou dostát svým závazkům vůči 

klientům, Fond by poskytl finanční prostředky ve výši 100 % vkladu do 100 000 eur u 

jednotlivých klientů a ti by měli možnost se o tyto prostředky přihlásit na pobočkách 

GE Money Bank či České spořitelny. Samotná výplata by pak, dle požadavku 

vkladatele, byla realizována bezhotovostním převodem na účet či hotovostní výplatou 

na pokladně v pobočkách. 

 

3.3  Prevence praní špinavých peněz 

 

     Problematika šedé ekonomiky a nežádoucích hospodářských aktivit byla v době 

budování společného trhu zásadním tématem. Při otevření vnitřního trhu se také zvyšují 

rizika zločinnosti a s tím souvisejících nekalých praktik ve všech oblastech obchodu. 

Vhodnou reakcí na tato rizika je prevence a kontrola financí, které pocházejí 

z nejasného zdroje. Špinavými penězi jsou v této problematice myšleny finanční 

prostředky, které pochází z organizované trestné činnosti, obchodu s drogami či 

zbraněmi a de facto se všemi druhy zboží a služeb, které jsou nelegální či podléhají 

státním regulacím. Prostředky, pocházející z těchto obchodů, se snaží jejich majitelé 

uvést opět do oběhu. Takzvané „praní peněz“ se tedy týká procesu, kdy se držitel 

financí snaží o jejich navrácení zpět do oběhu a to pomocí zakrytí a následně vytvoření 

umělého a zcela nového původu peněz.  

     Směrnice Rady 91/308/EHS ze dne 10. června 1991 o předcházení zneužití 

finančního systému pro praní špinavých peněz se v tomto ohledu zabývá povinností 

bank a nebankovních institucí identifikovat a ohlašovat rizikové transakce, které 

provádí klienti na účet u nich vedených
56

. Banky mají právo, v případě podezření na 

praní špinavých peněz na svých účtech, požadovat po majiteli těchto účtů, případně 

odesílateli či příjemci těchto plateb, aby prokázal původ těchto financí. Směrnice také 

určuje minimální definici na určení těchto plateb, která může být v rámci členských 

zemí ještě o nějaké podmínky rozšířena. Identifikační povinnost bank začíná u evidence 

totožnosti vkladatelů, kterým banka vede účet a v současné době tedy legislativa 
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 Směrnice Rady ze dne 10. června 1991 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz 

(91/308/EHS). Úřední věstník Evropské unie [online]. [cit. 2013-04-08]. Dostupné z: http://eur-
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Evropské unie a potažmo ČR neumožňuje vedení anonymních účtů. V souvislosti 

s tímto také směrnice ukládá povinnost vést informace o klientských účet a pohybem na 

nich i pět let po jejich uzavření. Definice transakcí, u kterých mají banky povinnost 

ověřovat totožnost klienta, je stanovena na základě jejich hodnoty. U jednorázových 

transakcí, stanovuje směrnice hranici 15 000 EUR, přičemž transakce v této hodnotě 

nemusí být poslána najednou, ale také v řadě plateb, které se zdají být spojeny. Od 

kontroly totožnosti jsou osvobozeny transakce související s platbou pojistného při 

hodnotě 1000 EUR u opakujících se plateb a 2500 EUR při jednorázové splátce. 

V případě oznamovací povinnosti podezřelých transakcí však žádné rozmezí a hodnoty 

transakcí stanoveny nejsou. 

     V minulosti bylo na území ČR takto odhaleno a zpozorováno několik desítek 

případů, které na základě rozhodnutí soudu byly definovány jako praní špinavých 

peněz. V mnoha případech se také jednalo o využití tzv. bílých koní, což je označení 

pro osoby, které působí pouze jako prostředníci plateb a s původem financí nemají 

přímou spojitost. Legislativa z roku 1991 by však z pohledu dnešního vývoje 

potřebovala nutně revizi. Tu aktuálně, na základě doporučení Komise, projednávají také 

příslušné orgány Unie. 
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4. Aplikace bankovní legislativy EU do tuzemského 

komerčního bankovnictví 

 

     Úlohou komerčních bank v České republice není pouze vedení účtů klientů a 

zprostředkovávání platebního styku v rámci státu a do zahraničí. Banky také nabízejí 

různé druhy dalších finančních produktů, které mohou její klienti dle svých potřeb 

využívat. Nabídka finančních produktů, které poskytují komerční banky působící 

v České republice, se za poslední léta dosti rozšířila. To je způsobeno především 

vývojem požadavků klientů na jejich funkci a také stále častějším vstupem nových bank 

na český trh. Trendy v nabídce finančních produktů se neustále mění a reagují 

především na ekonomickou a hospodářskou situace v zemi. Nemenší vliv má na tuto 

nabídku také míra nezaměstnanosti, demografické složení obyvatelstva a jejich aktuální 

míra zadluženosti. Všechny tyto aspekty pak vytváří nejvhodnější složení produktové 

nabídky bank, které její klienti mohou využívat. Tato kapitola se tedy zaměřuje na 

regulaci těchto produkt z pohledu Evropské unie a to především v oblasti způsobu 

nabídky směrem ke klientům a jejich specifických vlastností.  

 

4.1 Složení nabídky finančních produktů komerčních bank 

 

     Finanční produkty, které jsou dnes nabízeny bankami, můžeme rozdělit na dvě 

základní sekce, přičemž toto dělení je závislé především na vlastnostech produktu a 

jejich účelu. První z nich jsou produkty „spořicí“, které fungují na bázi vkladů klientů. 

Ty jsou v bance na základě předem stanovených podmínek úročeny a vyprodukované 

úroky slouží pro klienty jako odměna za to, že odložili spotřebu těchto financí a poskytli 

je k dispozici bance. Druhým typem finančních produktů jsou produkty úvěrové, kdy 

banka poskytuje v různých formách a pro různé účely finance klientům. Nové banky, 

které vstupují na trh s finančními produkty, obvykle začínají se svou nabídkou v oblasti 

produktů spořících. V porovnání s již fungující konkurencí se snaží nabízet velice 

zajímavé sazby, především u spořicích účtů. Na to trh reaguje vyšší poptávkou po tomto 

typu služby právě v dané bance a ta tak získává prostředky pro to, aby mohla začít i 
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s nabídkou produktů úvěrových.  Příkladem tohoto chování může být vstup Air bank, 

a.s. na trh s bankovními produkty, kdy banka začala dne 22. listopadu 2011 nabízet 

možnost vedení běžných a spořicích účtů.  Díky zájmu o tyto produkty, které v té době 

nesly jednu z nejvyšších úrokových sazeb v porovnání s konkurencí, se Air Bank 

podařilo za první tři měsíce fungovaní získat na vkladech klientů téměř deset miliard 

korun
57

. Pomocí těchto financí si banka mohla dovolit poskytnout klientům i nabídku 

úvěrových produktů, kterou finálně spustila 12. prosince 2012.  

 

4.1.1 Spořicí produkty 

 

   Mezi hlavní spořící produkty patří především spořící vkladové účty. Klienti na nich 

drží volné finance, které chtějí prostřednictví banky zhodnotit, a v pravidelných 

intervalech jsou jim na účet k prvotnímu vkladu připisovány i úroky. Jejich výše závisí 

především na výši úrokové sazby, která je vyhlášená na aktuálním úrokovém lístku 

vydaném bankou, výší prvotního vkladu na účet, dobou držení financí na účtu a také 

frekvencí připisovaných úroků. Prvotní vklad spolu s připsanými úroky bývá u 

standartních spořicích účtů vždy k dispozici, bez výpovědní lhůty a dodatečných sankcí 

za výběr. Dalšími variantami jak zhodnotit finance poskytnuté bance jsou termínované 

vklady. Ty pracují na podobném principu jako spořicí účty, rozdílnost je zde však 

v dostupnosti financí, která je ve srovnání se spořícím účtem nižší. Termínované vklady 

jsou sjednávány na konkrétní délku, po kterou budou finance uloženy a budou majiteli 

produkovat úroky. Předčasné zrušení tohoto vkladu a výběr financí z jeho technického 

účtu jsou obvykle zpoplatněny dle aktuálního sazebníku banky a jejich výhodnost tedy 

klesá. Obecně můžeme říci, že nižší dostupnosti financí bývá vykoupena právě vyšší 

úrokovou sazbou. Nabídka na bankovním trhu produktů je však značně rozdílná, 

především právě v oblasti nabízených úrokových sazeb. Ty však nejsou podřízeny 

jakékoliv vydané legislativě Evropské unie a jsou určovány především na základě 

strategií jednotlivých bank a aktuální situací na trhu s bankovními produkty. Jak již 

však bylo zmíněno v předchozích kapitolách, samotné vklady na spořicích účtech 

podléhají směrnici 94/19/EHS, která zajišťuje pojištění těchto vkladů v případě krachu a 

                                                 
57

 O nás. Air Bank, člen skupiny PPF [online]. [cit. 2013-04-10]. Dostupné z: 

http://www.airbank.cz/cs/vse-o-air-bank/kdo-jsme/historie/ 
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likvidaci dané banky. Následující tabulka stručně prezentuje hlavní výhody a nevýhody 

využití těchto dvou spořicích produktů. 

 

Tabulka 4.1 - Výhody a nevýhody využití spořících produktů 

 Výhody Nevýhody 

Spořicí účet 

 Vyšší zhodnocení oproti 

běžným účtům 

 Finance k dispozici i bez 

výpovědní lhůty 

 

 Obvykle nižší 

zhodnocení oproti 

termínovaným vkladům 

 Nemožnost vydání 

platební karty k účtu 

Termínovaný 

vklad 

 Vyšší zhodnocení oproti 

spořicím účtům 

 Garantovaný úrok po celou 

dobu vedení 

 Předčasné ukončení 

vkladu je 

sankcionováno 

 

 

 

4.1.2 Úvěrové produkty 

 

     Úvěrových produktů je na trhu s bankovními produkty velké množství a ve většině 

případu jejich nabídka a využití tvoří podstatnou část zisků bank. Tak jako produkty 

spořící mají svou stanovenou úrokovou sazbu, která se v průběhu jejich nabídky a 

využití může měnit, opět na základě aktuálního úrokového lístku vydaného bankou. 

Úroky, které klient banky zaplatí, se odvíjí jednak od úrokové sazby a výše úvěru, ale 

také od doby jeho splatnosti (pokud je stanovena). Základní typy úvěrových produktů 

můžeme rozdělit dle jejich nejzásadnější vlastnosti – opakovaného nebo jednorázového 

čerpání.  

     V případě opakovaného čerpání je nejvyužívanějším produktem na českém trhu 

takzvaný kontokorentní úvěr, kdy banka klientovi umožní přečerpat jeho běžný účet do 

mínusu. Rámec kontokorentního úvěru je vždy sjednáván mezi bankou a klientem a 

obvykle se jeho výpočet odvíjí od obratů na klientově běžném účtu. Jakmile se tedy 

dostane účet do povoleného debetu, započíná si banka účtovat úroky, které se počítají 
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vždy pouze z částky, která je do mínusu čerpána, a dle počtu dní, kdy je rámec 

využíván. Dalším druhem úvěrového produktu je kreditní karta, která na rozdíl od 

kontokorentního úvěru není vázána na běžný účet. Jedná se o platební kartu, kterou 

může klient využít jak pro placení u obchodníků, tak také pro výběr v hotovosti 

z bankomatů. U kreditních karet je dnes již standardem nabídka bezúročného období, 

což je určitý počet dní, po které má klient možnost finance z karty čerpat bez úročení 

vyčerpané částky
58

. Tabulka níže stručně popisuje výhody a nevýhody těchto dvou 

úvěrových produktů. 

 

Tabulka 4.2 - Výhody a nevýhody úvěrových produktů s opakovanou možností 

čerpání 

 Výhody Nevýhody 

Kontokorentní úvěr 

 Obvykle nižší 

úroková sazba ve 

srovnání s kreditní 

kartou 

 Bez dalších 

poplatků za čerpání 

(výběr z bankomatu, 

příkaz k úhradě) 

 Úročení započíná 

dnem čerpání úvěru 

 Nelze zřídit bez 

běžného účtu 

Kreditní karta 

 Možnost 

bezúročného období 

 Bez povinnosti vést 

běžný účet 

 Zpravidla vyšší 

úrokové sazby než u 

kontokorentu 

 Související další 

poplatky za výběry 

z bankomatů, vedení 

karty apod. 

 

     Nejvíce známou formou poskytovaného úvěrového produktu s jednorázovým 

čerpáním je spotřebitelský úvěr. Jedná se o druhý nejčastěji nabízený a také nejčastěji 

využívaný produkt v oblasti finančních služeb, hned po běžném účtu. Jeho veliká 

oblíbenost mezi klienty bank však v minulosti vedla k nepřiměřenému jejich 

                                                 
58

 Bezúročné období je obvykle však vázáno na způsob použití kreditní karty a to tak, že se vztahuje 

pouze na bezhotovostní operace. V případě nákupu u obchodníka je tedy možné bezúročného období 

čerpat, v případě výběru financí z bankomatu nárok na bezúročné období zaniká.  
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nepřiměřenému zadlužování a proto bylo zapotřebí vytvořit právní úpravu poskytování 

a podoby spotřebitelského úvěru i na půdě Evropské unie.  

 

4.2  Spotřebitelský úvěr 

 

     Spotřebitelský úvěr je úvěrový produkt, založen na formě jednorázového čerpání. 

Jedná se o poskytnutí financí od banky směrem ke klientovi, které neslouží na účel 

podnikání, ale do investic v soukromém životě. Označení „spotřebitelský“ je zde 

využito vhodně z toho hlediska, že jej klienti využívají především na účel pořízení 

spotřebního zboží, automobilu či jiného vybavení, sloužícího v běžné spotřebě. Na 

základě výše úvěru požadované klientem či na základě vyhodnocení klientovy bonity
59

 

může být úvěr poskytnut v zajištěné či nezajištěné formě. Zajištění bývá zpravidla 

nemovitý majetek klienta či třetí osoby, na který má banka oprávnění, v případě 

realizace obchodu, vystavit zástavní právo zapsané v katastru nemovitostí. K zajištění 

včasného splácení úvěru může být přizván také spolužadatel, který v případě ručení za 

hlavního vlastníka úvěru přebírá plnou zodpovědnost za hrazení splátek a v případě 

porušení splátkového kalendáře
60

 má banka právo požadovat částky po splatnosti také 

po něm.  

     Spotřebitelské úvěry jsou považovány za základní hnací motor mnoha vyspělých 

ekonomik
61

. Ačkoliv jejich využití skýtá mnohá rizika, ekonomika by bez nich 

pravděpodobně nevykazovala takové výsledky, jako vykazuje dnes. Možnost pořízení 

zboží bez nutnosti dlouholetého šetření je pro spotřebitele také lákavou nabídkou, avšak 

je zapotřebí umět rozpoznat hranici možnosti splácení. Banky by v tomto ohledu měly 

dbát na etiku zodpovědného úvěrování, tedy pečlivě zvažovat finanční možnosti klienta 

a odmítat poskytovat úvěry těm, kteří do svého aktuálního rozpočtu nejsou schopni 

včlenit další splátku. Jak jsme se již mohli přesvědčit v období počátku světové finanční 

                                                 
59

 Bonitou klienta se, v oblasti bankovnictví, myslí jeho schopnost splácet své úvěrové závazky 

v dohodnuté výší a v dohodnutý termín. 
60

 Splátkový kalendář je dokument vydávaný bankou při uzavření úvěru s klientem. Je zde uveden rozpis 

splátek s jejich konkrétní výší a datem splatnosti až doplacení poslední splátky. Je možné jej, po 

vzájemné dohodě, měnit a přizpůsobovat dle požadavků klienta, vždy je však potřeba, aby banka 

s požadavkem souhlasila. V případě nedodržení splátkového kalendáře je banka obvykle oprávněna 

klientovi účtovat sankce. 
61

 ZWETTLEROVÁ, Ingrid. Aktuální aspekty ochrany spotřebitele v bankovnictví: (příručka pro 

management banky). Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2009. ISBN 978-808-7255-230. 
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krize z roku 2008, politika bank v oblasti zodpovědného úvěrování je důležitou součástí 

jejich obchodních rozhodnutí nejen z hlediska klienta, ale také z hlediska eliminace 

rizika krachu banky při případných opožděných či nerealizovaných splátkách úvěrů ze 

strany klientů. Stále vyšší zadluženost klientů a s tím související platební neschopnost 

může vážným způsobem ohrozit finanční stabilitu banky. Z důvodů dostatečné edukace 

klientů v oblasti zodpovědného úvěrovaní byla Evropskou unií přijatá směrnice, která 

udává bankám povinnost, aby své klienty před uzavřením úvěru dostatečně informovali 

o tom, jaké zatížení může spotřebitelský úvěr znamenat pro jejich rozpočet a jaké 

celkové náklady úvěr klientovi přinese. 

 

4.2.1 Předsmluvní informace u smlouvy o spotřebitelském úvěru 

 

     Z hlediska směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 

2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru je důležitým aspektem vztahu klienta a 

banky v oblasti úvěrování to, jaké informace jsou klientovi poskytnuty o konkrétním 

úvěru ještě předtím, než je smlouva o něm podepsána. V devadesátých letech, v době 

obrovského zájmu o spotřebitelské úvěry ze strany obyvatel České republiky a potažmo 

také členských zemí Evropské unie, klienti často nebyli dostatečně seznámeni se všemi 

potřebnými informacemi ohledně uzavíraných úvěrů, a z toho důvodu mohlo u 

některých klientů docházet k takzvanému přeúvěrování, kdy klient nebyl nadále 

schopen plnit závazky vůči bance. Tato situace byla dána především nedostatečnou 

informovanosti klientů ohledně veškerých nákladů, které sebou spotřebitelský úvěr 

během jeho životnosti mohl přinést. Směrnice tedy přináší koncepci Předsmluvních 

informací, které mají  klientovi přinést dostatečné množství informací, aby byl schopen 

zvážit vhodnost úvěru v jeho konkrétním případě a schopnost jej splácet ve stanovených 

termínech. Následující tabulka prezentuje nejvýznamnější součásti předsmluvních 

informací: 
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Tabulka 4.3 - Povinné součásti předsmluvních informací u spotřebitelských úvěrů, 

uzavíraných na území Evropské unie 

Povinná předsmluvní 

informace 
Vysvětlení jejího významu 

Druh úvěru 

Druhem úvěru je myšlena jeho forma. Může se 

jednat o spotřebitelský úvěr: 

 Dle účelu: účelový/neúčelový 

 Dle zajištění: zajištěný/nezajištěný 

 Dle typu výplaty: hotovostní/bezhotovostní 

 Dle doby splatnosti: 

krátkodobý/střednědobý/dlouhodobý
62

 

Výše úvěru 
Výší úvěru je myšlena celková částka, požadovaná 

spotřebitelem 

Dobu trvání úvěrové 

smlouvy 

Tato informace určuje na jakou dobu je úvěrová 

smlouva uzavírána. 

Úroková sazba 

Úrokovou sazbou je myšlena procentuální sazba, 

kterou banka požaduje jako odměnu za poskytnutí 

financí klientovi. Smlouva musí obsahovat nejen 

její přesnou výši, ale také podmínky, za jakých 

může být v průběhu smlouvy upravována. 

Informace o poplatcích 

na počátku a v průběhu 

smlouvy 

Jedná se o všechny poplatky, které souvisí 

s uzavřením smlouvy a s její existencí. 

Nejčastějšími poplatky jsou ty za uzavření smlouvy, 

za vedení úvěrového a běžného účtu (pokud jsou 

k úvěru vyžadovány), za příchozí a odchozí 

platební transakce na tyto účtu apod. 

Výši, počet a četnost 

plateb 

Tato sekce zpravuje informace o splátkách. Je 

zapotřebí, aby předsmluvní informace obsahovaly 

přesnou výši splátek, jejich počet během existence 

úvěrové smlouvy a také jejich frekvenci. 
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 Jaké máme druhy úvěrů?. Finance.cz [online]. [cit. 2013-04-10]. Dostupné z: 

http://www.finance.cz/uvery-a-pujcky/hotovostni-pujcky/abeceda-hotovostnich-uveru/druhy-uveru/ 
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Roční procentuální 

sazba  

nákladů 

Jedná se o procentuální vyjádření všech nákladů, 

které se týkají úvěrové smlouvy. Do RPSN jsou 

tedy zahnuty: 

 poplatky za uzavření úvěrové smlouvy 

 poplatky za vedení úvěrového a běžného 

účtu i s poplatky za transakce související 

s přijetím splátky 

 úroková sazba 

Zdroj: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o 

smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS. Úřední věstník Evropské unie 

[online]. [cit. 2013-04-10]. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:133:0066:0092:CS:PDF 

 

     Tyto hlavní informace má tedy klient právo znát, než dojde k uzavření smlouvy. 

Konkrétní ukázka předsmluvních informací od společnosti GE Money Bank je 

přiložena v příloze č. 1 a dle směrnice Evropské unie obsahuje všechny aspekty pro 

tento dokument povinné. 

 

4.2.2 Standardní informace uváděné v reklamě 

 

     Tak jako má klient právo znát kompletní informace k úvěrové smlouvě před jejím 

uzavřením, tak také směrnice pamatuje na reklamy, ve kterých banky tyto spotřebitelské 

úvěry inzerují prostřednictvím médií, letáků, či dopisů adresovaných vybrané skupině 

osob. Různé formy nabídek spotřebitelských úvěrů ze strany bank a jejich působení 

společnost má za následek vyšší atraktivitu těchto úvěrů mezi spotřebiteli. V minulosti 

nebyla stanovena žádná pravidla pro inzerci těchto bankovních produktů a banky tudíž 

mohly klienta zahrnout pouze informacemi, které v něm vyvolávaly pouze pozitiva 

jejich využití. V souvislosti se zvyšující se úvěrovou angažovaností evropských občanů, 

bylo zapotřebí reagovat také v této oblasti, která pro spoustu klientů představuje prvotní 

impulz pro uzavření úvěrové smlouvy s bankou. Edukace těchto spotřebitelů tedy byla 

potřebná již na začátku procesu využití tohoto typu finančního produktu. Úpravu této 

problematiky řeší také směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. 

dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a to formou zavedení tzv. 

Standardních informací uváděných v reklamě. Tyto informace mají dopomoci 
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spotřebiteli vytvořit si ucelenou představu o všech nákladech spotřebitelského úvěru po 

celou dobu trvání úvěrové smlouvy. Jedná se o tyto konkrétní údaje: 

 výše úrokové sazby, 

 celková výše úvěru, 

 roční procentuální sazba nákladů, 

 doba trvání úvěrové smlouvy, 

 celková částka zaplacená spotřebitelem
63

, 

jejichž význam byl vysvětlen v předchozím textu. Standardní informace o 

spotřebitelském úvěru je zapotřebí uvádět vždy, pokud reklama pracuje s inzerovanou 

úrokovou sazbou, výší splátky, či celkové výši úvěru. V případě uvedení některého 

z těchto údajů může tedy úprava propagačních materiálů tedy s aplikací směrnice 

vypadat následovně: 

Obrázek 4.1 - Reklamní kalkulačka spotřebitelského úvěru na webových 

stránkách GE Money Bank 

 

Zdroj: Kalkulačka. GE Money Bank [online]. [cit. 2013-04-29]. Dostupné z: 

https://www.gemoney.cz/lide/pujcky/expres-pujcka/kalkulacka 

                                                 
63

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o 

spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS. Úřední věstník Evropské unie [online]. 

[cit. 2013-04-10]. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:133:0066:0092:CS:PDF 
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     V tomto případě se jedná o reklamní kalkulačku umístěnou na webových stránkách 

www.gemoney.cz, kde je možné nasimulovat spotřebitelský úvěr. Dle zvolené výše 

úvěru a délky splácení kalkulačka dopočítá průměrné hodnoty nabízených úrokových 

sazeb a také výši RPSN, kde uvede veškeré poplatky, které do něj zahrnuje. Uvedená je 

zde i celková částka zaplacená spotřebitelem. Z hlediska měrnice EP jsou tedy uvedené 

informace v pořádku. 

 

Obrázek 4.2 - Reklamní kalkulačka spotřebitelského úvěru na webových stánkách 

České spořitelny 

 

Zdroj: Spotřebitelský úvěr. Česká spořitelna [online]. [cit. 2013-04-29]. Dostupné z: 

https://www.csas.cz/banka/appmanager/portal/banka?_nfpb=true&_pageLabel=pujcky&docid=internet/cs

/uverova_kalkulacka_ie.xml 

     I v tomto případě je směrnice dodržena. Z printscreenu je patrné, že informace 

obsahují úrokovou sazbu, RPSN, celkovou splatnou částku, vyčíslení poplatků a dobu 

trvání úvěru. Další materiály, které mají propagovat využití spotřebitelských úvěrů, jsou 

přiloženy v příloze č. 2 a v příloze č. 3. Z nich je také patrné, že obsahují všechny 

údaje, které jsou směrnicí koncipovány jako povinné. 

     Směrnice však také upravuje, na jaké konkrétní příklady spotřebitelských úvěrů je 

potřeba její aplikaci dodržet. Z působnosti vylučuje úvěry ve výši menší než 200 EUR 
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či vyšší než 75 000 EUR
64

, případně úvěry zajištěné nemovitostí. Zvláštní postavení 

mají také klasické či zaměstnanecké úvěry poskytované bez úroku a jakýchkoliv 

poplatků nebo například úvěry ve formě přečerpání, které jsou splacené do jednoho 

měsíce. 

     Jak je tedy z těchto materiálů patrné, u obou zmíněných bank je aplikace směrnice, 

upravující problematiku edukace spotřebitele před uzavřením úvěrové smlouvy, úspěšně 

zanesena jak do fáze reklamy na spotřebitelský úvěr, tak také do fáze představení 

předsmluvních informací k úvěru.  

 

4.2.3 Ochrana klientů v oblasti smluv uzavíraných na dálku 

 

   Moderní technologie dnešní doby umožňují stále pohodlnější provádění úkonů, které 

běžný člověk dělá během svého života. V případě bankovních produktů, kterých dnes 

využívá drtivá většina občanů ČR, jsme již zvyklí ovládat běžné a spořicí účty přes 

různé formy přímého bankovnictví a zadávat tak bance požadavky na konkrétní úkony. 

Tyto kanály přímého bankovnictví však také, díky zajištění jejich bezpečnosti, jsou dnes 

schopné uzavírat na dálku i nejrůznější produkty z bankovního portfolia, mezi něž patří 

také spotřebitelské úvěry. Dostupnost a relativně snadný proces žádosti o úvěr, jeho 

schválení bankou a načerpání prostředků na běžný účet klienta, je však také zásahem do 

pole zodpovědného úvěrování. Na problematiku zodpovědného úvěrování je potřeba i 

z toho úhlu tedy pohlížet s důrazem. Jelikož je proces uzavření úvěrové smlouvy 

z domova přes přímé bankovnictví do takové míry pohodlný a pro klienta snadný, že je 

zapotřebí také zajistit možnost zpětné akce, kdy má klient právo po úvaze od úvěrové 

smlouvy odstoupit. V souvislosti s tímto je však také cílem, v rámci implementace 

nových technologií v oblasti bankovnictví a podpory obchodu na vnitřním trhu, aby 

spotřebitelé získali větší důvěru v oblasti smluv uzavíraných na dálku. Tuto 

problematiku podchycuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES ze dne 

23. září 2002 o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku. Tato 

směrnice řeší situace, kdy je možné a za jakých podmínek je možné od smlouvy 

                                                 
64

 Obojí je v českém prostředí přizpůsobeno ekvivalentem české koruny. 
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uzavřené na dálku odstoupit. Směrnice přímo uvádí, že odstoupení od smlouvy je 

možné: 

 čtrnáct kalendářních dní od data uzavření smlouvy a to bez sankční pokuty a bez 

uvedení důvodu, 

 třicet kalendářních dní v případě smluv o životním či důchodovém pojištění
65

. 

Tato situace tedy chrání spotřebitele před neuvážených jednáním v oblasti uzavírání 

úvěrových smluv na dálku a eliminuje tak rizika spojené s uzavřením tohoto úvěru za 

nevyhovujících či nevýhodných podmínek. Implementaci této směrnice do podmínek 

spotřebitelského úvěru u tuzemské banky GE Money Bank můžeme pozorovat 

v produktových podmínkách nabízeného spotřebitelského úvěru: 

 

Obrázek 4.3 - Výňatek z produktových podmínek spotřebitelského úvěru GE 

Money Bank 

 

Zdroj: Produktové podmínky spotřebitelského splátkového úvěru. GE Money Bank [online]. [cit. 2013-

04-29]. Dostupné z: https://www.gemoney.cz/documents/cz/GEMB-PP-splatkovy-uver.pdf 

                                                 
65

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o uvádění finančních služeb 

pro spotřebitele na trh na dálku. Úřední věstník Evropské unie [online]. [cit. 2013-04-10]. Dostupné z: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0065:CS:HTML 
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Jak je patrné z výňatku produktových podmínek, přesněji řečeno z jejich červeně 

lemované části, aplikace bankovní směrnice Evropské unie je zcela v souladu s jejím 

zněním.  

     Celkově tedy můžeme říci, že ve sledovaných oblastech aplikace bankovních 

regulací ze strany vybraných komerčních bank, působících na českém trhu, jsou 

všechna kritéria, stanovená Evropskou unií, plně dodržována. České banky věnují 

legislativě EU patřičnou pozornost a umí také v požadované lhůtě upravit finanční 

produkty a procesy, které vedou k jejich založení, tak, aby šli ruku v ruce s aktuálními 

trendy, které směrnice ošetřují. 

 

4.2.4 Poplatky za úvěrové účty 

 

     Jedním ze zásadních témat, které je v této chvíli intenzivně řešeno v oblasti 

poskytovaných bankovních služeb v Evropě, je poplatkování úvěrových účtů, které 

přímo souvisí s uzavřenou úvěrovou smlouvou. Standardem v této oblasti je fakt, že 

každý spotřebitelský úvěr vedený u konkrétní banky má vystaven konkrétní úvěrový 

účet, který nese informace o aktuální nesplacené jistině úvěru a konkrétních změnách 

jistiny souvisejících se splácením úvěru. Tento úvěrový účet je vždy zpoplatněn na 

základě aktuálního sazebníku banky. Ačkoliv byla v minulosti hladina poplatků napříč 

bankami velice podobná, spektrum poskytovaných služeb, spojených s využíváním 

tohoto účtu ze strany klienta, bylo obvykle odlišné.  

     V září roku 2011 byl v Německu zaznamenán případ, kdy Spolkový soud rozhodl o 

navrácení tohoto poplatku, jelikož pro jeho výši, kterou klient hradil bance, soud 

nevysledoval dostatečné odůvodnění
66

. To způsobilo také otevření otázku účtování 

tohoto typu poplatku v ČR. Ačkoliv byli všichni klienti s poplatkem seznámeni před 

uzavřením úvěrové smlouvy, mají dnes tendence se hlásit o vrácení těchto poplatků. 

Příkladem může být hnutí Poplatkyzpět.cz, na které se nyní obrací klienti českých bank 

                                                 
66

 Klient vyhrál první soud o poplatky za úvěrový účet. Banka je musí vrátit. iDnes.cz [online]. [cit. 2013-

04-10]. Dostupné z: http://ekonomika.idnes.cz/soud-o-poplatky-za-vedeni-uveroveho-uctu-fpq-

/ekonomika.aspx?c=A130418_141538_ekonomika_spi 
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a udělují plné moci pro zastupitelnost v jednání o navrácení poplatku
67

. Na českém trhu 

se tedy nyní banky rozdělili na dvě skupiny: 

 banky, které poplatky za vedení úvěrových účtů nadále účtují a k novým úvěrům 

počítají 

 banky, které poplatky vůbec neměli či je v poslední době zrušili a k nově 

zřízeným úvěrům je již neúčtují. 

Obě varianty mají nyní svá opodstatnění. Příkladem první banky může být Česká 

spořitelna, která se i přes tlak veřejnosti rozhodla poplatkování úvěrů ponechat. 

Příkladem druhé banky může být GE Money Bank, která s platností od 1.2 2013 zrušila 

poplatky za vedení úvěrového účtu, za poskytnutí a předčasné splacení úvěru
68

. Ztráty, 

které banky mohou zrušením poplatků evidovat, jsou však obvykle nahrazeny zvýšením 

úrokové sazby.  

     Častým dotazem klientů v této oblasti je to, co za poplatek za úvěrový účet mohou 

získat u banky za služby. U některých bank je to náhled na účet prostřednictvím 

přímého bankovnictví, elektronické či papírové výpisy k úvěrovému účtu, či další 

speciální služby. V tuto chvíli ohledně této problematiky neexistuje směrnice či nařízení 

ze strany Evropské unie a poplatkování je tak v zemích EU nejednotné. Mým 

předpokladem do budoucna je tedy návrh na vydání legislativního dokumentů, který se 

tomuto tématu bude blíže věnovat a sjednotí nárok bank na účtování poplatku za vedení 

úvěrového účtu či konkrétní výčet služeb, které klient za tento poplatek obdrží. V obou 

případech však můžeme očekávat, že z důvodu možnosti pohybu banky v oblasti 

úrokové sazby sjednocení tohoto procesu nebude vést k úspoře ohledně celkových 

nákladů za spotřebitelský úvěr. 
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 Poplatkový rádce a průvodce. Poplatkyzpět.cz, [online]. [cit. 2013-04-10]. Dostupné z: 

http://www.poplatkyzpet.cz/ 
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 U GE Money Bank se půjčuje bez poplatků. GE Money Česká republika, [online]. [cit. 2013-04-10]. 
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5. Závěr 

 

     Evropská unie vydává směrnice, nařízení a doporučení v mnoha odvětvích 

hospodářství jejích členských států, a proto ani oblast komerčního bankovnictví není 

výjimkou. V minulosti se legislativa zabývala především sblížení podmínek pro vydání 

bankovních licencí pro komerční banky a jejich uznání napříč EU. Později, při stále 

častějšímu využívání nových technologií v oblasti elektronického platebního styku, bylo 

zapotřebí přijmout i jeho jednotnou podobu, která by podpořila obchod v oblasti 

jednotného vnitřního trhu. Na tyto změny bylo zapotřebí se zaměřit před vstupem ČR 

do EU. Úpravy systému platebního styku u českých komerčních bank kopírovaly 

směrnice EU již v dobách, kdy jsme ještě nebyli jejími členy. Z tohoto důvodu bylo 

poté přizpůsobování systému platebního styku výrazně snazší. Podobná situace byla 

také v oblasti pojištění vkladů, kdy potřebné kroky k zajištění výplaty vkladů klientům 

zkrachovalých komerčních bank byly učiněny již v roce 1994, tedy deset let před 

vstupem do Unie. Důležitým aspektem pro správný chod komerčních bank byla také 

prevence zneužití jejich služeb pro nezákonné účely. V tomto případě bylo potřeba se 

zaměřit především na pohyby financí, pocházejících z obchodu s drogami či zbraněmi, 

vedených na běžných účtech a eliminace rizika praní těchto peněz kombinovanými 

převody na nezúčastněné osoby. Aktuální model prevence praní špinavých peněz je, dle 

směrnice EU, zaveden plně i u českých komerčních bank a její pracovníci jsou 

proškoleni na rozpoznání jednání ze strany klientů, které by k této nežádoucí činnosti 

mohlo vést. 

     Na přelomu století jsme na trhu s finančními produkty, speciálně tedy na trhu 

s úvěrovými produkty, mohli pozorovat obrovské zvýšení poptávky. Klienti u svých 

bank již nevedli pouze běžné a spořicí účty, ale stále více vyžadovali také spotřebitelské 

úvěry. Tato situace je pro každou komerční banku z hlediska hospodaření pozitivní, 

jelikož úroky a poplatky, které s těmito úvěry souvisí, tvoří podstatnou část jejich 

výnosů. Stále větší nabídka a atraktivnost těchto finančních produktů pro klienty však 

sebou nesla i vyšší zadlužení domácností, spojené s neschopností svým závazkům vůči 

bance dostát. Z těchto důvodů bylo potřeba sjednotit legislativu v oblasti nabídky úvěrů 

také na poli Evropské unie. Reklamní upoutávky, inzeráty v tisku a přímé nabídky 

úvěru po telefonu bylo zapotřebí upravit do podoby, kdy klientovi mělo být jasné, jaké 
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zatížení jeho rozpočtu bude podepsání úvěrové smlouvy znamenat. V této oblasti jsem 

zkoumala několik propagačních materiálů, vydaných dvěma různými komerčními 

bankami. V obou případech tyto materiály splňovaly veškeré podmínky, které jim 

směrnice ukládají a jejich klienti jsou, v oblasti nákladů spojených s úvěrem, dostatečně 

informováni. I přesto, že banky jsou povinny svým klientům veškeré informace sdělit 

v předsmluvních podmínkách, mají klienti stále dle směrnice možnost od 

spotřebitelského úvěru odstoupit, a to do 14 dní ode dne podepsání úvěrové smlouvy. 

Dle produktových podmínek spotřebitelského úvěru společnosti GE Money Bank je i 

tato podmínka ze strany banky splněna.  

     V poslední oblasti se práce zabývala poplatkováním úvěrových produktů. V dnešní 

době není výjimkou, že si banky účtují mimo úroky také poplatek za poskytnutí úvěru, 

vedení úvěrového účtu a jeho předčasné splacení. Ve většině případů tyto poplatky 

obnáší další tisíce korun nákladů u úvěru navíc. Tato problematika je dnes velmi 

diskutovaným tématem a klienti se v hojném počtu obrací na své banky, aby jim tyto 

poplatky navrátili zpátky. Z důvodu velkého tlaku veřejnosti je také již některé z nich 

úplně zrušily. V souvislosti s tímto krokem však většinou zvýšili úrokové sazby. 

Otázkou tedy zůstává, kdy na tuto situaci zareaguje také Evropská unie a podmínky 

úvěrů, z hlediska jejich nákladů, budou na území EU sjednoceny také. 
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ABA – American Bankers Association 

BIC – Bank Identification Code 

ČNB – Česká národní banka 

ČR – Česká republika 

ČSOB – Československá obchodní banka 

EHS – Evropské hospodářské společenství 

EP – Evropská parlament 

ES – Evropská společenství 

EU – Evropská unie 

FPV – Fond pojištění vkladů 

GE – General Electric 
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IBAN – International Bank Account Number 
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