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ANOTACE 
 

1. dubna 2006 došlo v České republice k zásadním změnám v oblasti dozoru 

a regulace finančního trhu, čímž jsme se výrazně přiblížili dokonalejším evropským 

trhům. 

V diplomové práci se zaměřuji na současný stav dohledu a regulace finančního 

trhu v ČR, ale i na vývoj před 1. dubnem 2006. Dále se zabývám systémem fungujícím 

na finančním trhu ve Velké Británii. Cílem mé práce je tedy komparace dohledu 

a regulace v České republice a Velké Británii.  

 

 

ANNOTATION 
 

On the first Apríl 2006 came to the turning point in the Czech Republic in the 

sphere of supervision  and regulation over financial market, whereby approach more 

ideal europian markets. 

In the masters thesis I focus on the present state of supervision a regulation 

of the financial market in CR, but also on system development before the 1. Apríl 2006. 

I also deal with operating systém on the financial market in Great Britain. The aim 

of my thesis is comparison of supervision an regulation in the Czech Republic and 

Great Britain.   
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1 ÚVOD 
 

Silný a spolehlivě fungující finanční trh je základním předpokladem pro zdravý 

vývoj ekonomiky každé země. Měl by tedy být vytvořen takový rámec regulace 

a dozoru, který nejen zajistí jeho efektivní fungování, transparentnost a stabilitu, ale 

také poskytne ochranu investorům, vkladatelům a pojištěncům, kteří by měli mít 

možnost volby z kvalitních produktů. Je důležité si uvědomit, že kvalita fungování 

finančních trhů a jejich stabilita je velkou měrou ovlivněna kvalitou regulace a dohledu.  

Finanční trhy prochází v posledních letech řadou změn. Dochází k jejich 

integraci, vzniku velkých finančních skupin a konglomerátů zabývajících se křížovými 

finančními aktivitami mezi různými, mnohdy odlišně dohlíženými segmenty finančního 

trhu. Nejedná se pouze o evropský, ale o mezinárodní trend, který je vyvolán velkou 

konkurencí na světové úrovni, rozvojem technologií apod. Tento vývoj se sebou přináší 

nová rizika selhání finančních systémů, čemuž je nutno čelit. Vysoká úroveň vzájemné 

provázanosti  a také systémového rizika vede ke snaze řešit tento problém a zkvalitnit 

regulaci a dozor. 

 V posledních letech je v souvislosti s dynamickým vývojem finančních trhů 

možné sledovat, jak na poli vědeckém, tak v odborném tisku, zintenzivnění diskusí 

na téma regulace a dohled. Také Česká republika hledala cestu, jak zefektivnit regulaci 

a dozor nad finančním trhem, protože dosavadní systém se již jevil jako neefektivní 

a tím i nevyhovující. Stále těsnější vazby při provozování finančních služeb vyžadují 

úzkou spolupráci orgánů dohledu a jedna z tendencí posledních let je snižování počtu 

samostatně operujících dozorových institucí a jejich integrace v jediný dozorový orgán.  

K tomu přistoupila od 1. dubna 2006 také Česká republika sloučením čtyř 

dosavadních dozorových institucí. Veškeré funkce dozoru a regulace Komise pro cenné 

papíry, Úřadu pro dozor nad pojišťovnictvím Ministerstva financí a Úřadu pro dozor 

nad družstevními záložnami přešly pod správu České národní banky, která do té doby 

vykonávala pouze bankovní dohled. Česká národní banka se tak stala úřadem, který 

rozsahem svých pravomocí, nemá v žádné další zemi s méně či více vyspělým 

finančním trhem obdoby. Je běžné, že centrální banka buď vykonává monetární politiku 

a dozoruje banky, ale dohled nad kapitálovým trhem je svěřen nezávislé agentuře (např. 

USA), nebo bývá dozor sloučen do jedné agentury a výkon monetární politiky je 

ponechán centrální bance (např. Velká Británie). Integrace všech dozorových funkcí do 

centrální banky, která současně vykonává svou základní monetární funkci, je novinka.  



Zda byla integrace dozoru a regulace do ČNB správnou volbou bude hodnoceno 

na konci roku 2008, kdy bude vypracována zpráva týkající se fungování dozorové 

instituce.  

Výběr tématu finanční dozor v EU mé práce byl ovlivněn velice diskutabilní, ale 

žádoucí integrací finančního systému v České republice. Velmi diskutabilní proto, že 

sjednocení dozoru a regulace do správy České národní banky vyvolalo rozporuplné 

reakce, objevilo se mnoho názorů a argumentů pro i proti. Důvody proti hovoří zejména 

o tom, že se ČNB stala úřadem jehož  pravomoci překračují míru běžnou v ostatních 

zemích. Tento problém je dále umocněn tím, že ČNB není součástí běžných státních 

kontrolních mechanismů. Z dlouhodobého hlediska je obecnou hrozbou vyplívající 

z koncentrace pravomocí, menší účinnost systému při odhalování jejich zneužití. ČNB 

bude nucena některé pravomoci upřednostnit a jiné potlačit, což v případech krize 

neodvratně vede k problémům morálního hazardu. Příkladem může být často 

zmiňovaný rozpor mezi cíly cenové stability a udržení stability bankovního sektoru. 

Výhody lze naopak spatřovat v usnadnění dohledu nad finančním trhem, komunikací 

mezi jednotlivými segmenty, pokrytí šedých zón, posílení odpovědnosti dozorového 

orgánu a v neposlední řadě úspory nákladů z rozsahu.  

Porovnání finančního dohledu České republiky s Velkou Británií jsem zvolil 

z důvodu zajímavého a ve světě uznávaného uspořádání finanční regulace a dozoru 

ve Velké Británii do soukromé, nevládní a nezávislé instituce, Instituce pro finanční 

služby ( Financial Service Autority – FSA). Integrace do FSA proběhla již roku 1998, 

kdy nejdříve vykonávala bankovní dohled, ale postupně se do ní integrovalo všech 

dalších 7 dozorujících orgánů. Nyní je dohled vykonáván ve spolupráci FSA, Bank of 

England, a Ministerstva financí.  

Cílem mé práce je analýza finančního dozoru a regulace v České republice 

a jeho srovnání s dozorem ve Velké Británii. V případě České republiky byl důsledně 

popsán průběh dozoru ve vybrané instituci, kterou se pro potřeby mojí práce stala Česká 

spořitelna , a. s. 

 

 



2 TEORIE FINANČNÍ REGULACE A DOHLEDU 
 

 Jednou ze základních podmínek efektivního fungování ekonomiky je stabilita 

a důvěryhodnost finančního sektoru. Ty však nelze zajistit pouze tržními mechanismy 

a je zapotřebí ustavení správného systému regulace a dohledu.   

V této práci se budu zabývat dohledem a regulací nad finančním trhem v České 

republice, což znamená dohled nad bankami, kapitálovým trhem, spořitelnami 

a úvěrovými družstvy, pojišťovnami a penzijními fondy. V mnoha zemích je 

z praktických důvodů dohled a regulace zastoupen jedním orgánem. Základním 

a nejdůležitějším předpokladem pro účelné a efektivní fungování takového subjektu je 

jeho nezávislost. 

Je nutné rozlišovat mezi regulací a dohledem, neboť tyto pojmy nejsou totožné 

a může se stát, že v některých zemích provádí tyto úkony dva odlišné subjekty. 

„Regulace“ je zpravidla vyjadřována jako stanovení podmínek a pravidel 

podnikání zákonodárnými orgány vydávajícími zákony a další legislativou pověřenými 

institucemi vydávající podzákonné normy (vyhlášky, nařízení a opatření) v příslušné 

oblasti. 

„Dohledem“ se rozumí kontrola dodržování a respektování regulací určených 

pravidel. Možnost uvalit sankce, při nedodržení nařízených norem, či právo stanovit 

způsoby odstranění zjištěných nedostatků.  

Smyslem dohledu nad finančním trhem je působit na plynulé fungování 

finančního trhu, zvýšení spolehlivosti poskytovatelů finančních služeb a v případě, že 

dojde k selhání některého z nich, omezení negativního dopadu na finanční systém, aby 

nedošlo k narušení jeho fungování jako celku. 

 

o Finanční trh 
 

 Finanční trh můžeme vymezit jako systém institucí a instrumentů 

zabezpečujících pohyb peněz a kapitálu ve všech formách mezi různými ekonomickými 

subjekty na základě nabídky a poptávky. 

Základní funkcí finančních trhů je přesouvání peněžních prostředků od těch 

ekonomických subjektů, které jich mají v daném okamžiku nadbytek, k těm, které si 



naopak přejí utratit více, než kolika penězi disponují, což příznivě působí na činnost 

celého ekonomického systému, jehož jsou příslušné ekonomické subjekty součástí.1 

 

� Účastníci finančního trhu 
 

Účastníky finančního trhu můžeme rozdělit do tří základních skupin:  

 

1) bankovní finanční zprostředkovatelé (finanční ústavy, spořitelny, záložny) 

2) nebankovní finanční zprostředkovatelé (pojišťovny, investiční společnosti, 

podílové fondy, investiční fondy, atd.) 

3) ostatní subjekty  a instituce (obchodníci s cennými papíry, instituce, které 

jsou oprávněné zajišťovat obchodování s cennými papíry, jako jsou burzy 

a mimo burzovní trhy, státní regulační orgány, samoregulující se instituce, 

atd.)  

 

 
Schéma č. 1 Rozdělení finančního trhu na peněžní, kapitálový a úvěrový trh2 

 

� Trhy primární a sekundární 
 

Dalším důležitým kritériem rozdělení finančního trhu, resp. jeho segmentů – 

peněžního, úvěrového, kapitálového trhu je to, zda jde o prvotní prodej určitého 

                                                 
1 REJNUŠ, O., Peněžní ekonomie, 1. vyd., Brno: CERM, 2005. s. 28, ISBN 80-214-2979-8 
2 REVENDA, Z., Peněžní ekonomie a bankovnictví, 4. vyd., Praha: Management press, s. r. o., 2005. 
 s.  98, ISBN 80-7261-132-1 



instrumentu, nebo o obchod s dříve emitovanými instrumenty. Podle toho dělíme trhy 

na primární a sekundární. 

Na primární trhu dochází k prvotnímu prodeji (emisi) určitého instrumentu, 

např. k prodeji nově emitovaných dluhopisů, či akcií, ale i k poskytnutí úvěru bankou 

svému klientovi. Na primárním trhu získává určitý subjekt (emitent, příjemce úvěru) 

kapitál a zároveň se zavazuje splnit určité podmínky (splatit úvěr, vyplácet úroky, či 

dividendy apod.). Na druhé straně stojí investor (věřitel), který poskytuje svůj kapitál 

a získává určitá práva. 

Na sekundárním trhu dochází k obchodům s již dříve emitovanými instrumenty. 

To znamená, že investoři mohou svá práva vyplívající z instrumentu zakoupeného na 

primárním trhu dále prodávat za tržní cenu jiným subjektům. Tyto operace však již 

nemají vliv na prvotního emitenta. Význam sekundárních trhů spočívá v tom, že: 

• umožňují investorům získat v případě potřeby investovaný kapitál před  

původně sjednanou dobou splatnosti neboli zvyšují likviditu finančních 

instrumentů; 

• na základě nabídky a poptávky určují cenu daného instrumentu, která je 

i vodítkem pro stanovení cen na primárním trhu. 

 

� Podstata a typy tržního selhání  
 

Finanční trh selhává tehdy, když princip maximalizace užitku, který sledují 

všichni účastníci trhu, nevede k Paretovu optimu. Což zjednodušeně znamená, že 

nemůže dojít k žádné reorganizaci, nebo obchodu, které by zvýšily užitek nebo 

uspokojení jednoho ekonomického subjektu, aniž by se snížil užitek, nebo uspokojení 

jiného subjektu.3 

 

 

 Rozlišujeme čtyři základní typy selhání trhů a ty nám určují cíle a funkce 

regulace. Jsou jimi:  

• asymetrie informací, 

• zneužití trhů, 

• systémové riziko, 

                                                 
3 JÍLEK, J. Finanční rizika. Praha: Grada publishing, 2000. s. 142, ISBN 80-7169-579-3  



• zneužití dominantního postavení na trhu. 

 

Na základě výše zmíněných typů tržního selhání se rozlišují čtyři základní obory 

finanční regulace a dohledu: 

• regulace obezřetného podnikání finančních institucí a dohled nad nimi. 

Zaměřená zejména na finanční zdraví, likviditu, a solventnost finančních 

institucí. 

• dohled nad trhy i příslušná regulace jsou zaměřeny na zneužití trhů. Cílem je 

chránit zájmy klientů finančních institucí. 

• monitorování a analýza stability bankovního sektoru a finančního systému 

jako celku, zaměřená na snížení pravděpodobnosti materializace 

systémového rizika zřetězení platební neschopnosti bank, popřípadě i jiných 

finančních institucí. 

• regulace konkurenčního prostředí a dohled nad ním jsou zaměřeny na 

potírání praktik, které zneužívají dominantní postavení na trhu. 

 

� Asymetrie informací  
 

Pokud by neexistovala pravidla pro povinnou informační povinnost finančních 

zprostředkovatelů, měl by vkladatel velmi omezený přístup k potřebným informacím, 

které vyžaduje, aby se mohl rozhodnout, kam své prostředky investovat. Nejlepší 

přístup k informacím mají totiž manažeři a vlastníci finančních institucí, jejich 

zaměstnanci, dále auditoři a subjekt, který tyto instituce reguluje. Systém regulace 

a dohledu finančních institucí potom napomáhá snižovat tuto asymetrii informací, 

např. prověřováním spolehlivosti jimi poskytovaných informací.  

Jeho cílem je ochrana všech potencionálních věřitelů, vkladatelů, investorů 

a pojištěnců před škodami způsobenými neobezřetným podnikáním bank, nebankovních 

obchodníků s cennými papíry a pojišťoven, jakož i prevence systémového rizika. 

Za likviditu a solventnost finanční instituce nesou základní zodpovědnost její akcionáři 

a manažeři. Jsou povinni řídit se zásadami řádného řízení firmy.   

 

� Společné rysy dozoru nad obezřetným podnikáním finančních institucí 
 

Dohled nad obezřetným podnikáním finančních institucí se od dohledu 



zaměřeného na ochranu klienta podstatně liší. To však neznamená, že by tyto činnosti 

neměly styčné body, jež spočívají: 

• v regulaci vstupu finančních zprostředkovatelů do odvětví, protože jejich 

základem jsou požadavky na startovací kapitál. To ovšem neznamená 

požadavek na stejnou výši základního jmění pro všechny finanční instituce, 

nejvyšší požadavky se kladou na zajišťovny a na banky. 

• v požadavcích na profesionalitu a mravní integritu osob, které jsou 

zodpovědné za realizaci obchodů finančního zprostředkovatele. 

 

Regulace a dohled mohou plnit své cíle pouze tehdy, pokud má regulátor 

pravomoc ukládat sankce za porušování stanovených pravidel obezřetného podnikání, 

nebo pravidel obchodování na kapitálovém trhu. 

 

� Systémové riziko  
 

Je to riziko hromadné platební neschopnosti. Toto riziko se realizuje systémovou 

Událostí, za kterou je považována: 

• náhlá ztráta důvěry v bankovní sektor projevující se hromadným vybíráním 

vkladů. Tzv. „run“ na banky. Počátek krize může být spuštěn specifickým 

šokem, například ztrátou likvidity systémově významné banky anebo 

makroekonomickým šokem, tedy prudkým poklesem kurzu měny, rychlým 

odlivem zahraničních portfoliových investic, nebo souběhem těchto faktorů. 

Mechanismus působení krize má povahu nákazy, kdy likvidita 

mezibankovního trhu mizí, úvěrové linky jsou vyčerpány, nebo stornovány. 

Problémy s likviditou se dominovým efektem přenášejí z jedné banky na 

druhou. Protože vkladové účty bank jsou koncovým místem platebního 

styku, ztráta likvidity bank způsobuje řetězovou platební neschopnost v celé 

ekonomice. 

• závažné selhání platebních systémů z technických příčin, či z důvodu selhání 

lidského činitele. 

 

o Institucionální uspořádání 
 

Pod pojmem „institucionální uspořádání finanční regulace a dohledu“ se rozumí: 



• regulatorní instituce, 

• jejich kompetence v oblasti regulace finančního systému a oblasti vlastního 

výkonu dohledu nad finančním systémem, 

• právně, tj. vymezením kompetencí v zákoně, nebo smluvně, tj. dohodou 

o spolupráci, upravené vztahy mezi nimi. 

 

Institucionální uspořádání finanční regulace a dohledu je určeno zákony dané 

země. Tyto zákony ve větší či menší míře umožňují a podporují smluvně zakotvenou 

mezinárodní spolupráci regulatorních institucí, jež je odpovědí na: 

• globalizaci finančních trhů a výzvy, které přináší pro stabilitu národních 

bankovních sektorů, resp. národních finančních systémů, 

• finanční toky spojené s nelegálními ekonomickými aktivitami, 

• bezpečnostní rizika spojená s financováním teroristických aktivit. 

 

� Některá empirická východiska 
 

Na empirické úrovni vládne shoda v tom, že: 

• institucionální uspořádání finanční regulace a dohledu je pro každou zemi 

specifické a závisí mimo jiné na struktuře a rozměru jejího finančního 

systému, na tom, jak jsou stanoveny cíle regulace a dohledu, a také na jejím 

historickém vývoji a politických tradicích. 

• v různých zemích světa existují rozmanitá institucionální uspořádání 

finanční regulace a dohledu. Tato rozmanitost podporuje hypotézu, že 

neexistuje žádný model zajišťující optimální strukturu finanční regulace 

a dohledu, jenž by byl aplikovatelný ve všech zemích. 

 

� Modely institucionálního uspořádání finančního dozoru 
 

Rozlišují se dva základní modely institucionálního uspořádání finanční regulace 

a dohledu a v návaznosti na to i dvě varianty jejich integrace: 

 

1. Sektorový, resp. odvětvový model, v němž jsou finanční regulace a dohled 

institucionálně uspořádány podle základních sektorů finančního 

zprostředkování a má tři základní varianty: 



• uspořádání založené na oddělených regulatorních institucích pro 

bankovnictví, kapitálový trh a investiční služby a pro pojišťovnictví 

a penzijní připojištění; 

• částečná integrace dohledu, příkladem je spojení bankovního dohledu 

s regulací a dohledem nad pojišťovnictvím anebo tzv. dvou-pilířový systém, 

kdy bankovní dohled vykonává např. centrální banka a jiná, samostatná 

regulatorní instituce vykonává dohled nad nebankovními finančními 

institucemi a kapitálovým trhem 

• úplná integrace to znamená, že jedna instituce vykonává dohled nad všemi 

základními odvětvími finančního služeb i nad kapitálovým trhem. Tento 

model má čistě empirický základ, protože se opírá o to, jak se historicky 

vyvinula základní odvětví finančního zprostředkování. 

 

2.  Funkcionální model, jenž má rovněž tři základní varianty: 

• uspořádání založené na oddělených regulátorech. To znamená, že existuje 

jedna instituce pro ochranu investorů a spotřebitelů zaměřená na férové 

využívání trhů, jedna instituce pro obezřetnostní regulaci a dohled, dále 

centrální banka jako věřitel poslední instance, jenž zároveň zodpovídá za 

stabilitu finančního systému, a konečně regulátor pro hospodářskou soutěž; 

• částečná integrace, kdy je např. dohled nad obezřetným podnikáním bank 

i nebankovních finančních institucí soustředěn v centrální bance 

a v důsledku toho je spojen s dohledem nad finanční stabilitou a funkcí 

věřitele poslední instance, vedle toho působí samostatný regulátor pro férové 

využívání trhů a další regulátor pro hospodářskou soutěž; 

• úplná integrace, která znamená, že jedna regulatorní instituce je pověřena  

jak dohledem nad obchodováním na finančních trzích, tak i obezřetnostním 

dohledem. Úplná integrace tudíž vede k uspořádání, které je prakticky 

totožné s úplnou integrací dohledu po odvětvové linii. 

Tento model má teoretický základ. Opírá se totiž o typologii tržních selhání.  

 

Při jakémkoliv typu institucionálního uspořádání platí, že:4 
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• funkce věřitele poslední instance a zodpovědnost za finanční stabilitu náleží 

centrální bance, ať už tato je anebo není pověřena bankovním dohledem. 

Stabilita měny je totiž úzce propojena se stabilitou bankovního sektoru 

a celého finančního systému. 

• antimonopolní úřad má zpravidla působnost pro celou ekonomiku, protože 

vytvoření zvláštního antimonopolního úřadu pro finanční trhy se většinou 

nepovažuje za účelné. 

 

Sektorový model v různých variantách v celosvětovém měřítku převažuje. 

Kromě značného počtu zemí s plně integrovaným dohledem, v nichž odvětvový model 

vlastně splývá s modelem funkcionálním, je od devadesátých let 20. století zaveden 

funkcionální model např. v Austrálii. Tamní komise pro cenné papíry (Australian 

Securities and Investment Commission – ASIC) je pověřena dohledem nad 

obchodováním na finančních trzích a ochranou zájmů investorů a zákazníků finančních 

institucí. Další regulatorní instituce (Australian Prudential Regulation Authority) je 

pověřena obezřetnostní regulací a dohledem nad všemi finančními institucemi. 

Centrální banka plní funkci věřitele poslední instance a je zodpovědná za finanční 

stabilitu. V roce 2005 zavedlo funkcionální model Nizozemí a jeho zavedení se 

připravuje i v Itálii.5 

 

o Faktory pro integraci finanční regulace a dohledu 
 
 

K faktorům, které hovoří ve prospěch integrace finanční regulace nebo dohledu, 

patří: 

1.  Vývoj finančních trhů a to: 

• již zmíněná provázanost jednotlivých odvětví finančních služeb, jež se 

projevuje v rostoucí úloze finančních skupin, a také v rozšiřování 

obchodování s hybridními finančními nástroji a s finančními nástroji, které 

přenášejí rizika (risk transfer instruments), to vše vytváří tlak na koordinaci 

finanční regulace a dohledu. 

• růst objemu přeshraničních finančních toků. Integrace totiž usnadňuje 

mezinárodní spolupráci v oblasti dohledu. 
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2. Potřeba uplatňovat konsistentní politiku regulace a dohledu ve vztahu 

k různým odvětvím finančního zprostředkování tak, aby se omezilo působení 

regulace a dohledu na hospodářskou soutěž v situaci, kdy: 

• na jednom trhu často působí bankovní i nebankovní finanční instituce, 

• se rozvíjejí některé formy konkurence. Jde zejména o nabídku substitutů, 

nabídku komplementů a sdružené využívání distribučních kanálů. 

 

3. Dosažení synergických efektů. Rostoucí složitost finančních produktů  

vyžaduje, aby regulatorní instituce zaměstnávaly specialisty, kteří těmto    

produktům rozumějí. Předpokládá se, že sloučená regulatorní instituce 

využije zmíněné specialisty v různých oborech finanční regulace a dohledu. 

 

4. Úspory z rozsahu. Úspory z rozsahu vznikají díky tomu, že sloučená 

regulatorní instituce využívá jeden systém podpůrných služeb, který jinak 

buduje a provozuje několik regulatorních institucí. Tento systém zahrnuje      

zejména řízení lidských zdrojů, informační systém, účetnictví a finanční 

řízení instituce, správu budov, knihovnu a výzkum. Dalším zdrojem úspor 

z rozsahu je zavádění jednotných pracovních postupů tam, kde je to účelné, 

to znamená zejména v oblasti licencování a ukládání nápravných opatření. 

5. Odstranění případných duplicit a šedých zón negativního kompetenčního 

konfliktu. 

 

6. Rozsah trhu. Řada zemí s relativně malým trhem finančních služeb - 

naposledy např. Slovensko - zdůvodnila integraci finanční regulace 

a dohledu kromě jiného i tím, že malý rozsah trhu neospravedlňuje existenci 

velkého počtu regulatorních institucí. Nutno ovšem poznamenat, že tento 

argument neznamená, že pro země s velkým finančním trhem není integrace 

finanční regulace a dohledu přínosná. Vždyť britský trh, na němž působí 

tamní FSA, patří k největším finančním trhům na světě a také německý 

finanční trh s jednou institucí (BaFin) pro výkon dohledu rozhodně nelze 

považovat za malý trh. Zároveň je však vhodné upozornit na to, že: 

 

• Integrace finanční regulace a dohledu, ať už částečná nebo úplná, je spojena 

jak s významnými politickými a implementačními riziky, tak 



i s ekonomickými náklady. Zatímco rizika se dostavují od začátku tohoto 

procesu, očekávané přínosy integrace se dostavují postupně a s významným 

zpožděním. Proto je velmi důležité, aby rozhodnutí o integraci finanční 

regulace a dohledu bylo podloženo jak objektivní analýzou stavu ve finanční 

regulaci a dohledu, tak i analýzou trendů ve vývoji finančního systému dané 

země.6 

• Integrace není všemocným prostředkem pro zvýšení efektivnosti finanční 

regulace a dohledu. Integrace může přispět ke zlepšení jen tehdy, když nové 

institucionální uspořádání ztělesňuje klíčové předpoklady pro efektivní 

finanční regulaci a dohled.  

 

Tyto předpoklady spočívají zejména : 

a) v jasném vymezení cílů finanční regulace a dohledu a v návaznosti na to 

i statutárních cílů regulatorních institucí, resp. sjednocené regulatorní 

instituce, 

b) v nezávislosti regulatorní instituce, která je přiměřeně vyvážena 

zodpovědností a transparentností, 

c) v dostatečných finančních zdrojích, 

d) ve vzdělaných, zkušených a odborně zdatných zaměstnancích, 

e) v adekvátním právním rámci, který podporuje dodržování zákonů 

a regulačních pravidel. 

f) spojení pravomoci vydávat na základě zákona právně závazná regulatorní 

pravidla s výkonem dohledu. 

g) ve vysokém stupni implementace uznávaných mezinárodních standardů 

finanční regulace a dohledu. 

 

o Centrální banka a integrace finanční regulace a dohledu 
 

Historicky byl ve všech zemích východiskem pro integraci finanční regulace 

a dohledu sektorový model. Tam, kde došlo k úplné anebo částečné integraci finanční 

regulace a dohledu v jedné regulatorní instituci anebo dvou institucích odlišných 

od centrální banky, šlo většinou o takový sektorový model, v němž byla bankovním 
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dohledem původně pověřena jiná instituce než centrální banka. Tak tomu bylo 

ve skandinávských zemích, Německu, Rakousku a také v Belgii. Důležité výjimky 

z tohoto pravidla však představují Austrálie, V. Británie, Japonsko a Korea, které 

vyčlenily bankovní dohled z centrální banky v letech 1997 – 1998. Estonsko a Lotyšsko 

je následovaly v roce 2002. Vývoj v těchto šesti zemích a zejména vyčlenění 

bankovního dohledu z britské centrální banky měly velký mezinárodní ohlas a podnítily 

názor, že7: 

• integrace finanční regulace a dohledu mimo centrální banku je nejlepší 

odpovědí na současné vývojové trendy na finančních trzích, 

• tam, kde je bankovní dohled umístěn v centrální bance je vhodné jej 

z centrální banky vyčlenit. 

V novém tisíciletí se však jak ve vyspělých zemích, tak i v řadě dalších zemích 

rozšířil i opačný trend, totiž trend k integraci finanční regulace a dohledu v rámci 

centrální banky. K Singapuru, který finanční regulaci a dohled integroval v centrální 

bance již v devadesátých letech, přibyli Irsko, Itálie a Nizozemí, zde jde o integraci 

obezřetnostního dohledu v rámci funkcionálního modelu, a Slovensko, které jsou členy 

EU, z dalších zemí pak např. Bahrajn, Kajmanské ostrovy, Spojené arabské emiráty 

anebo Uruguay. To ukazuje, že centrální banka je vhodnou institucí pro integraci 

finanční regulace a dohledu. 

 

Obecně řečeno, ve prospěch integrace finanční regulace a dohledu mimo 

centrální banku hovoří tyto argumenty: 

• omezení reputačního rizika pro centrální banku. Výkon bankovního dohledu 

je spojen se specifickým, resp. dodatečným reputačním rizikem. To může být 

nežádoucí, protože důvěryhodnost centrální banky má zásadní význam pro 

řízení měnové politiky, což je jejím hlavním posláním. V této souvislosti je 

vhodné zdůraznit, že starší argumentace, která rozvíjela teorii možného 

konfliktu mezi měnovým politickým cílem a výkonem bankovního dohledu, 

se dnes již považuje za překonanou. 

• efektivita dosažená soustředěním zdrojů na hlavní činnost. Vyčlenění 

bankovního dohledu z centrální banky umožňuje, aby se tato soustředila na 
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svůj hlavní cíl a svou hlavní činnost, tj. měnový politický cíl a řízení měnové 

politiky. 

•  omezení morálního hazardu. Regulatorní instituce ustavená mimo banku 

není vystavena riziku, že investoři a veřejnost očekávají, že plní funkci 

věřitele poslední instance nejen ve vztahu k bankám, nýbrž i ve vztahu 

k nebankovním finančním institucím. 

• zamezení přílišné koncentraci moci v centrální bance.  

 

Naopak ve prospěch integrace bankovního dohledu v centrální bance hovoří tyto 

argumenty8: 

• finanční systém založený na bankách, tzv. bank based system na rozdíl 

od systému založeného na kapitálovém trhu, kdy jde o tzv. market based 

system. Mnoho zemí má finanční systém založený na bankách a bankovní 

regulace a dohled představují základní obor finanční regulace a dohledu. 

Jestliže centrální banka vykonává bankovní dohled je logické soustředit 

finanční regulaci a dohled do centrální banky. 

• vytvoření institucionálních předpokladů pro řešení krizových situací. Spojení 

finanční regulace a dohledu s řízením měnové politiky je velmi dobrým 

uspořádáním pro koordinaci opatření na stabilizaci měny a finančního 

systému v období finanční krize. 

• přínos pro řízení měnové politiky. Pregnantně jej charakterizoval 

A. Greenspan: "Není prostě žádná náhrada za porozumění vztahům mezi 

dohledem, regulací, chováním trhů, řízením rizik, standardy obezřetného 

podnikání a stabilitou na makro úrovni. Schopnosti a know-how získané při 

plnění našich úkolů v oblasti dohledu a regulace mají důležitou úlohu, často 

i kritický význam při tvorbě měnové politiky... Zkrátka, měnová politika 

Fedu je lepší díky tomu, že má zodpovědnost v oblasti dohledu a jeho dohled 

a regulace jsou lepší díky zodpovědnosti za finanční stabilitu." 

• odolnost vůči výkyvům politického cyklu. Centrální banka má ve většině 

zemí nezávislé postavení, které jí umožňuje zajistit objektivnost 

a profesionalitu finanční regulace a dohledu ve výkyvech politického cyklu. 
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• úspory z rozsahu dané tím, že ve většině zemí světa má centrální banka 

dobře vybudovanou infrastrukturu podpůrných služeb. 

 

V kontextu EMU názor o vhodnosti integrace finanční regulace a dohledu 

v centrální bance prezentovala ECB. Ta vychází z toho, že institucionální uspořádání 

dohledu je třeba přizpůsobit měnové unii a odpovědnosti, kterou ESCB nese za zajištění 

její finanční stability.  Váhu argumentů pro a proti začlenění bankovního dohledu do 

centrální banky ECB hodnotí tak, že: "Neexistuje takový všeobecně uznávaný rámec 

pro zvážení argumentům pro a proti,  jenž by vedl k jednoznačným (uncontroversial) 

závěrům, zkušenost ukazuje, že nákladné kroky ke změně struktury dohledu byly často 

odpovědí na signály o špatném fungování předešlého uspořádání. Dosavadní zkušenost 

nejen v eurozóně, nýbrž i v USA ukazuje, že centrální banky plnily svou funkci 

v oblasti dohledu efektivně. Zároveň lze konstatovat, že zatím bylo získáno jen málo 

zkušeností s výkonností jednotného regulátora typu FSA....Zavedení eura bilanci 

argumentů zásadně mění. Argumenty pro vyčlenění bankovního dohledu z centrální 

banky ztratily na síle, zatímco argumenty pro začlenění se staly ještě silnějšími než 

předtím." ECB doporučuje:9  

1. rozšířit sféru působnosti centrální banky v oblasti dohledu nad obezřetným 

podnikáním.  

2. v každém případě zachovat široké pravomoci centrální banky v oblasti 

dohledu. 

 

Právo ES a názor EK se v otázce institucionálního uspořádání finanční regulace 

a dohledu řídí principem subsidiarity. To znamená, že tato otázka je ponechána plně 

v kompetenci členských států a neupravuje ji žádná z řady směrnic ES. ECB tento 

princip samozřejmě respektuje. 

Přitom zároveň platí, že centrální banka, která je součástí ESCB, může být 

pověřena finanční regulací nebo dohledem. Svědčí o tom stanovisko, které ECB v roce 

2004 vydala k integraci obezřetnostního dohledu nad celým nizozemským finančním 

systémem v tamní centrální bance, výše zmíněné stanovisko k novému uspořádání 

v Itálii i připravované stanovisko k integraci finanční regulace a dohledu v Národní 

bance Slovenska. ECB se v těchto případech odvolává na článek 14.4 statutu ECB 

                                                 
9 http://www.ecb.eu/ecb/html/mission.cs.html (ze dne 10.4.2008) 



a systému ESCB. Zároveň zdůrazňuje, že centrální banky systému ESCB plní úlohu 

regulatorní instituce ve své kompetenci a na vlastní zodpovědnost a že tato funkce není 

součástí funkcí ESCB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 FINANČNÍ DOZOR DO ROKU 2006 
 
 

o Bankovní dohled 
 

� Definice bankovní regulace a dohledu 
 

 Bankovní regulace znamená stanovení pravidel obezřetného podnikání bank 

a dalších opatření, která vedou k eliminaci systematického rizika. Bankovní dohled 

potom kontroluje a vynucuje dodržování stanovených pravidel chování bank. Instituce 

bankovní regulace a dohledu přitom nedohlíží na veškerou činnost banky, jak se někdy 

domnívá laická veřejnost, ale pouze stanoví určité mantinely, které mají zabránit 

činnostem negativně působícím na zdraví a důvěryhodnost bank.10 

 

 

� Účel regulace bankovního sektoru 
 

Účel bankovní regulace lze sledovat ve dvou rovinách, a to v rovině 

makroekonomické a mikroekonomické. Makroekonomická rovina je spojena s funkcí 

centrální banky jako vykonavatele měnové politiky a s její snahou si udržet vliv na 

množství peněz v ekonomice. V důsledku tohoto je přijímání vkladů a poskytování 

úvěrů povoleno provádět pouze bankám. Zabezpečení stability bankovního sektoru má 

zároveň vliv na posílení důvěry veřejnosti v banky. Mělo by proto podpořit spořivost 

jednotlivců, kteří ukládáním svých volných peněžních prostředků poskytují kumulované 

prostředky pro investice, a tak podporují ekonomický růst. 

Většina cílů regulace činnosti bank je ovšem zaměřená na mikroekonomickou 

sféru. Souhrnně se tyto cíle soustředí na posílení stability, důvěryhodnosti a zdraví 

bank. Jednotlivé cíle jsou následující: 

 

1) bezpečnost a spolehlivost bank – zdravý bankovní systém určuje ochotu 

investorů ukládat své volné peněžní prostředky u bank. 

 

                                                 
10 NEHYBOVÁ, M. Regulace a dohled nad bankami. 1. vyd. Brno: Nehyba, 1999. s. 74         

    ISBN 80-902645-5-7 

 



2) podpora efektivnosti bank – zajištění dostatečné konkurenceschopnosti 

banky na finančním trhu je vždy v rozporu s jakoukoli regulací, která 

znamená omezení některých činností banky. Regulatorní orgán se proto musí 

snažit o vyváženost užitků z regulace pro vkladatele a negativních dopadů na 

konkurenceschopnost banky. 

 

3) ochrana vkladatelů a zajištění potřebných informací pro investory – 

v důsledku vysoké asymetrie informací mezi soukromým vkladatelem 

a profesionální institucí je třeba zajistit určitý ochranný rámec vkladatelům, 

a to v oblasti povinnosti bank sdělovat pravidelně veřejnosti informace 

o svých hospodářských výsledcích a své činnosti. Vkladatel se pak může 

kvalifikovaně rozhodnout, do kterého bankovního ústavu peníze vložit. 

Ochrana vkladatelů je dále zajištěna i prostřednictvím tolik diskutabilním 

povinným pojištěním vkladů (z hlediska morálního hazardu bank). 

 

4) zabránění provádění nekalých praktik prostřednictvím bank – týká se to 

jak kriminálních činností jako je praní špinavých peněz prostřednictvím 

bank, tak zneužívání tzv. insider informací, tedy informací, ke kterým má 

přístup pouze banka a jejichž zneužití vede k poškození jiných subjektů. 

 

Dohled nad bankami potom kontroluje dodržování stanovených pravidel 

regulátorem, přičemž jejich nedodržením se banka vystavuje rizika uvalení sankcí, 

minimálně opatření k nápravě. 

 

 

� Důvody pro regulaci 
 

Názory na to, zda a do jaké míry je vhodné v tržní ekonomice banky regulovat 

a dohlížet na ně, se mezi ekonomy velmi různí a to od zastánců ortodoxní linie liberálů 

ke krajním zastáncům nejtvrdší regulace. Zatímco liberálové jsou pro ponechání 

podnikání bank pouze na vlivu tržních sil, radikální zástupci co nejtvrdších pravidel 

regulace poukazují na specifickou roli bank v ekonomickém systému a na potřebu 

ochrany vkladatelů. V praxi patří bankovnictví v tržních ekonomikách mezi odvětví 

s nejvyšší mírou regulace, přičemž jako důvody k tvrdé regulaci se uvádí zejména tyto 



čtyři hlavní:11 

• specifičnost bank, 

• asymetrie informací, 

• pokles zprostředkování, 

• měnová politika a regulace a dohled bank. 

 

� Nástroje regulace 
 

 Přestože centrální banka disponuje řadou nástrojů měnové politiky, kterými 

ovlivňuje chování bank s cílem stability měnového systému a tedy i celé ekonomiky 

země, tyto nástroje nejsou schopny zajistit bezproblémové fungování bank. Za tímto 

účelem byly vytvořeny v průběhu historie rozvoje regulace a dohledu bank jiné nástroje, 

které jsou postupně rozebrány níže. 

 

• Vstupní podmínky pro subjekty bankovního odvětví 

 

Aby mohly banky poskytovat své služby, musí nejdříve dostat od příslušné 

instituce regulace a dohledu licenci k této činnosti. Pouze pokud subjekt licenci získá, je 

oprávněn používat ve svém názvu termín banka, příp. spořitelna. Licence je zároveň 

nepřenosná a zaniká zrušením banky. Tuto licenci přitom regulátor udělí po splnění 

určitých vstupních podmínek .12  

Předložení žádosti včetně jejích náležitostí instituci regulaci a dohledu 

Žádost mohou podávat jak právnické, tak fyzické osoby, které musí prokázat 

svoji bezúhonnost a právní způsobilost. Předkládaná žádost musí většinou obsahovat 

podrobné údaje o zakladatelích banky, výčet činností, které bude banka vykonávat, 

podnikatelský plán na první roky činnosti banky, návrh stanov, informace o organizační 

struktuře banky, morální a kvalifikační předpoklady lidí navržených do vedení banky, 

návrh vnitřního kontrolního systému, technické, bezpečnostní a organizační zajištění 

svých činností. 

 

                                                 
11 POLOUČEK, S., a kol. Bankovnictví. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. s. 355 ISBN 80-7179-462-7 
12 REVENDA, Z. Centrální bankovnictví. 2. vyd. Praha: Management press, 2000. s. 46  
   ISBN 80-7261-051-1 



Minimální výše základního kapitálu 

Žadatelé musí prokázat, že jsou schopni nejen upsat, ale i splatit základní kapitál 

ve stanovené výši vyžadovaný regulatorní institucí. Zároveň musí prokázat, že původ 

prostředků vložených do banky jako základní kapitál nepochází z pochybných obchodů 

nebo poskytnutého úvěru žadateli (ten by se mohl dostat do pozice platební 

neschopnosti a kapitál by byl vystaven požadavkům věřitele). 

Právní forma vlastnictví a minimální počet zakladatelů 

   Banky jsou zakládány jako akciové společnosti. Omezen je ve 

většině případů jak minimální počet zakladatelů, tak maximální výše podílu, který může 

jeden zakladatel jako fyzická osoba na základním kapitálu nabýt. 

Morální předpoklady a dostatečná kvalifikace osob navrhovaných do vedení 
banky 

Instituce regulace a dohledu u navrhovaných osob prověřuje, zda mají dostatek 

zkušeností z předchozího zaměstnání nebo podnikání, jejich reputaci a bezúhonnost 

(zda nebyly trestány za majetkové nebo trestní delikty). 

Plán podnikání na nejbližší období 

Podnikatelský plán musí zejména obsahovat podrobný plán činností, které bude 

banka vykonávat, přepokládanou rentabilitu podnikání a dopad těchto činností na 

likviditu banky, očekávaný počet zaměstnanců a záměry pro budování pobočkové sítě. 

Kvalitní vnitřní účetní a kontrolní systém 

Každá banka musí mít nezávislý samostatný odbor vnitřní kontroly, musí 

respektovat dané účetní předpisy a být schopna poskytovat požadované informace. 

Souhlas regulátora domovské země 

Pokud o licenci k činnosti žádá zahraniční banka, musí žádost obsahovat i tuto 

náležitost. Toto od roku 1993 neplatí pro banky v zemích Evropské unie, kde platí 

pravidlo společného pasu, kde licence k podnikání získané v mateřské zemi opravňuje 

banku otvírat pobočky i v jiných zemích Evropské unie. 

 



� Povinné pojištění vkladů 
 

 Základními cíly povinného pojištění vkladů bank jsou částečná či plná 

kompenzace ztráty vkladatelů v případě úpadku banky a tím zvýšení důvěryhodnosti 

bank a tedy i jejich konkurenceschopnost s nebankovními subjekty, které poskytují 

podobné produkty, ale systému pojištění nepodléhají. Toto opatření je jedno 

z nejdiskutabilnějších, a to proto, že ho doprovází negativní doprovodné jevy jako 

morální hazard a to jak morální hazard klientů bank, kteří díky jistotě vrácení svých 

prostředků nebo jejich části nerozlišují mezi “dobrou” a “špatnou” bankou ukládají své 

prostředky tam, kde jim nabídnou ty nejvyšší i nerealistické výnosy, tak i morální 

hazard bank, které se tolik neobávají rizikových operací a obchodů, neboť jejich 

případné ztráty uhradí pojišťovna. Dalším negativním doprovodným jevem je 

tzv. nepříznivý výběr, který je spojen v podstatě s jakýmkoli pojištěním. Dochází 

k tomu, že o nejvyšší stupeň pojistné ochrany mají zájem právě nejrizikovější banky 

a do sféry bankovnictví vstupují i vysoce rizikové podnikatelské subjekty, kteří mají 

zájem pouze o vysokou ziskovost v tomto odvětví. Navíc i samotné pojištění je pro 

banku nadbytečný náklad, který ostatní nebankovní subjekty, kteří poskytují podobné 

služby, nemusí hradit. 

 

 

• Působnost centrální banky jako věřitele poslední instance 

 

Pro zachování důvěryhodnosti bank je mimo jiné třeba vytvořit systém, který by 

bankám, při splnění určitých podmínek (jako je vysoké systémové riziko, přijatelné 

náklady na záchranu banky, přijatelná likvidita a solventnost banky a důvody pro 

problémy banky), pomohl z problémů, kdy již nemohou získat chybějící prostředky na 

mezibankovním trhu. Pomoc bankám má většinou formu úvěru od centrální banky, 

mimořádně formu nenávratně poskytnutých prostředků.  Mezi základní důvody pro 

poskytnutí této pomoci patří: 

 

1. systémové riziko, které spočívá v riziku úpadku jiných bank v důsledku 

úpadku banky jiné (spíše velké banky). Vkladatelé se z důvodu úpadku jedné 

banky začnou obávat o své vklady v jiných bankách (zejména pak malých) 

a může dojít k tzv. runu na banky. 



2. úpadek velké banky – pravidlo, kdy centrální banka nemůže připustit úpadek 

velké banky, protože čím větší banka tím větší potencionální dopad na 

ostatní banky a na celý finanční sektor.  

 

Typy úvěrů, které centrální banka poskytuje bankám s problémem 

nedostatečné likvidity jsou:  

 

1. lombardní úvěry – úvěry kryté zástavou vysoce kvalitních cenných papírů 

z portfolia banky. Splatnost těchto úvěrů se rovná rozdílu mezi zbytkovou 

dobou splatnosti cenných papírů a centrální bankou určeným počtem dní, 

ve kterých splacení musí předcházet ukončení splatnosti těchto cenných 

papírů, 

2. úvěry na povinné minimální rezervy – poskytují se v případě nižší výše 

povinných minimálních rezerv než je jejich skutečná výše. Tento úvěr se dá 

označit jako sankční a proto je také pro banky velmi drahý (vysoká úroková 

míra), 

3. střednědobé a dlouhodobé nouzové úvěry – pokud má banka dlouhodobější 

problémy s likviditou, měla by mít možnost zažádat právě o takovýto typ 

úvěru. Centrální banka by ovšem tento úvěr neměla poskytnout bankám, 

které mají problémy se solventností, což zároveň znamená ukončení činnosti 

takové banky. I tento typ úvěru by měl být zajištěn kvalitními cennými 

papíry a měl by být rozhodně dražší než lombardní úvěr. 

 

Doplňkem úvěrové pomoci bankám od centrální banky pak může být například 

poskytnutí garance na vklady např. při zavedení nucené správy banky nebo poskytnutí 

nenávratných prostředků bance, pokud přebírá problémovou banku. 

 

o Dohled nad kapitálovým trhem 
 
� Vývoj dohledu 
 

V komunistickém Československu kapitálový trh neexistoval. V podmínkách 

tržního hospodářství je kapitálový trh důležitým prostředkem přesunu finančních 

zdrojů, proto jeho vytvoření bylo více než žádoucí. V roce 1992 byl tedy přijat zákon 

o burze cenných papírů, který položil základ pro vytvoření akciové společnosti Burza 



cenných papírů Praha. Ve stejném roce byl přijat také zákon o cenných papírech 

a zákon o investičních společnostech a fondech. Zákon o dluhopisech byl přijat již 

v roce 1990. Regulaci a dohled nad kapitálovým trhem provádělo Ministerstvo financí. 

V roce 1998 byla zřízena Komise pro cenné papíry, která přebrala úlohu ministerstva 

financí v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem.13 

 

� Komise pro cenné papíry 
 

Regulace kapitálového trhu spočívající ve stanovení jasných mantinelů, 

ve kterých se mohou subjekty na finančním trhu pohybovat, je nezbytnou součástí 

fungování celého finančního systému. Na čistotu kapitálového trhu musí dohlížet 

nezávislý a odborný orgán, který zajišťuje vynucování dodržování zákonných pravidel. 

S účinností od 1. dubna 1998 Parlament České republiky zákonem č. 15/1998 Sb., 

ustanovil Komisi pro cenné papíry jako nezávislý správní úřad pro oblast kapitálového 

trhu. 

Dne 12. června 1996 se na Burze cenných papírů Praha, a.s. konala první 

schůzka kolektivu, který si dal za cíl vypracovat návrh zákona o Komisi pro cenné 

papíry. Motiv byl jasný: co nejdříve skoncovat s praktikami, které se na českém 

kapitálovém trhu, zejména v jeho segmentu kolektivního investování, začaly zabydlovat 

po skončení kupónové privatizace a které hrozily, že ho zničí, sotva se narodil. 

Nejsilnější motiv měla burza samotná, protože jejím představitelům bylo zřejmé, 

že nemůže-li mít trh bez silného a všemi respektovaného dozoru žádnou budoucnost, 

nemůže ji mít ani burza. 

Autorský kolektiv byl na vysoké mezinárodní úrovni, byla najata britská firma, 

poslední čtení návrhu zákona poskytl penzionovaný komisař americké Securities and 

Exchange Commission.  

Úkol vybudovat Komisi jen z domácích zkušeností by nemohl mít řešení. Cílem 

bylo vypracovat návrh zákona, který by plně korespondoval s právem Evropské unie. 

Inspirací byla kombinace amerických, polských a francouzských zkušeností s regulací 

kapitálového trhu a dozorem nad ním.  

Autorský kolektiv sice pracoval s velkou přímou i nepřímou mezinárodní 

podporou, zároveň si však dobře uvědomoval anomálii svého postavení. Za legislativu 
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kapitálového trhu totiž mělo jasnou ústavní odpovědnost ministerstvo financí 

a sebezáchovná iniciativa burzy tu musela být jen proto, že vrcholní představitelé 

Ministerstva financí dávali už pátý rok najevo, že neblahé události na kapitálovém trhu 

je vůbec neznepokojují, nýbrž že je dokonce považují za součást normálního 

a žádoucího vývoje.  

Ochrana investorů 

Jedním z hlavním cílů Komise je ochrana investorů. Hlavní rizika, která hrozí 

investorům, jsou: 

• riziko selhání statutárních orgánů a vedení firmy: 

tj. riziko, že firma zkrachuje, např. kvůli nedostatečným kontrolním 

mechanismům ve firmě nebo kvůli nekompetentnímu managementu nebo kvůli 

nedostatečnému kapitálovému vybavení firmy.  

• riziko podvodu : 

riziko podvodu,zkreslování informací (např. finančních výsledků), nebo 

nezveřejnění relevantních informací ze strany firem, které prodávají nebo radí 

ohledně instrumentů kapitálového trhu.  

• riziko nevhodnosti nabízeného instrumentu:  

riziko, že investoři uzavřou smlouvu týkající se kapitálového produktu nebo 

služby, kterým nerozumí nebo které jsou pro dané investory nevhodné vzhledem 

k jejich averzi vůči riziku.  

 

• riziko poklesu kurzu investičního instrumentu : 

riziko, že investice nepřinese kýžený kapitálový výnos. 

Úkolem Komise je prostřednictvím svých nástrojů a pravomocí identifikovat 

rizika selhání statutárních orgánů a vedení poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu, 

rizika podvodu a některé aspekty rizika nevhodnosti nabízeného instrumentu. V žádném 

případě nemůže Komise chránit investora před rizikem poklesu kurzu investičního 

instrumentu, které je na investičních trzích neodmyslitelné. To ovšem platí jen 

za předpokladu, že firma, která doporučuje nebo pořizuje investorovi investiční 

instrument, vysvětlila investorovi související rizika a nedala mu přehnané 

a nerealistické sliby (např. negarantovala výnos z investice do akcií). Komise se zaměří 



především na ochranu drobných investorů a na to, aby si tito investoři uvědomovali 

a nesli odpovědnost za svá investiční rozhodnutí. 

o Dozor nad pojišťovnami a penzijními fondy 
 
� Dozor nad pojišťovnami 

Vývoj pojišťovnictví po roce 1989 

Významným dnem pro další vývoj pojišťovnictví v naší republice byl 28. květen 

1991, kdy nabyl účinnosti nový zákon o pojišťovnictví 185/91 Sb. Ten s konečnou 

platností zrušil desetiletí přetrvávající monopol České pojišťovny. Zákon současně 

zavedl instituci státního dozoru (přímého dozoru) nad pojišťovnami, která působí 

v rámci ministerstva financí. Zákon s navazujícími předpisy vymezil základní pravidla 

pro podnikání v odvětví pojišťovnictví. Platnost zákona byla poplatná hektické době 

jeho vzniku. I když v českém pojišťovnictví proběhla tržní transformace na rozdíl 

od ostatních finančních sektorů bez výrazných turbulencí, postupně se jevila potřeba 

legislativní rámec pro podnikání v pojišťovnictví upravit – novela z konce roku 1993 

změnila doplnila zákon č. 185/91 o novou terminologii zejména v oblasti rezerv a fondů 

pojišťoven, srovnatelnou s obdobným předpisy vyspělých evropských zemí.14 

V roce 1992 po 44 letech došlo k faktické demonopolizaci československého 

pojišťovacího trhu vstupem zahraničních pojišťoven na náš trh.  

Ve stejném roce vznikla schválením privatizačního projektu akciová společnost 

Česká pojišťovna ke dni 1. května 1992. Česká pojišťovna a.s. je největší pojišťovací 

institucí operující na území České republiky. Spravuje více než 11 miliónů pojistných 

smluv a ročně vyřídí téměř 2 mil. pojistných událostí. Její podíl na trhu přesahuje 

40 procent z veškerého pojistného, přijatého v tuzemsku působícími pojišťovnami. 

Ve srovnání s obdobím před rokem 1989, kdy byla Česká státní pojišťovna zcela 

monopolním pojistitelem, a rokem 1992, kdy podíl již privatizované a.s. Česká 

pojišťovna na pojistném trhu dosahoval 92 procent, je nynější podíl podstatně slabší. 

Protože ale liberalizace celé české ekonomiky nemohla nechat stranou pojišťovnictví, 

každý takový vývoj očekával. Navíc snížení podílu nemusí nutně znamenat snížení 

objemu obchodu. Protože se český trh začal velice dynamicky rozvíjet, objemy obchodů 
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České pojišťovny navzdory sníženému podílu na trhu stoupají. Objem přijatého 

pojistného rok od roku roste. Nejdůležitějším kritériem pro hodnocení každé pojišťovací 

instituce je její schopnost dostát svým závazkům. Jinými slovy vytvořit si dostatečné 

rezervy pro pojistná plnění plynoucí ze smluv uzavíraných nyní. Česká pojišťovna je 

v tomto směru skutečně silným subjektem. Celková výše těchto rezerv odpovídá 

mezinárodním standardům. Celkový objem rezerv přitom každoročně vzrůstá. Doplňuje 

se například z rozdílu mezi přijatým pojistným a vyplaceným pojistným plněním. 

Existence takového rozdílu přitom není ničím negativním. Naopak se tak prokazuje, že 

pojistné sazby jsou konstruovány správně, protože dovolují rezervy vytvářet, a dávají 

tak klientům to, co je u pojištění nejdůležitější  jistotu. Na mezinárodní pojistné scéně 

Česká pojišťovna spolupracuje s těmi nejlepšími zajistitelskými společnostmi, které 

jsou nepostradatelné především v případech pojišťování velkých průmyslových rizik. 

Žádná pojišťovna si nemůže vzít jen na svoji vlastní odpovědnost pojištění škod, které 

se pohybují v desítkách či dokonce stovkách miliónů. Systémem zajištění si Česká 

pojišťovna ještě zvyšuje kapacitu, takže je schopna pojistit mamutí firmy včetně těch, 

které jsou vystaveny skutečně velkým rizikům. Přitom i tito klienti mají absolutní 

záruku, že v případě velkých pojistných událostí se výplata uskuteční rychle, dokonce 

i formou záloh.  

Česká pojišťovna je členem České asociace pojišťoven  ČAP. Na mezinárodní 

scéně patří do Mezinárodní unie pojistitelů, Mezinárodní unie leteckých pojistitelů, 

Mezinárodní unie úvěrových pojistitelů, Mezinárodní unie krupobitních pojistitelů 

a Rady kanceláří, v níž jsou sdruženy pojistitelé odpovědnosti za škody způsobené 

provozem motorového vozidla.  

Kromě České pojišťovny začala na území ČR vznikat celá řada dalších 

pojišťoven – a to jak nově vznikající instituce, tak celá řada zahraničních společností, 

které se chtěly prosadit na nově se rozvíjejícím českém pojišťovacím trhu. Mezi 

nejvýznamnější patřili např.: Allianz, Amsico, ANB, Česko-rakouská pojišťovna 

a.s.(nyní UNIQA,a.s.),  Exportní garanční a pojišťovací společnost, Kooperativa, 

Otčina, National Neederlande, , Živnostenská pojišťovna, … 

Allianz - pojišťovna byla založena 25. 11. 1992. Jde o stoprocentní dceřinou 

společnost předního pojišťovacího koncernu Allianz AG Mnichov. Na českém 

pojistném trhu zahájila svoji činnost k 1 lednu 1993. Jedná se o univerzální pojišťovnu. 



Amsico - vstoupila na český pojistný trh v roce 1992. Jde o americko-českou 

pojišťovnu. Nejprve se zabývala životním pojištěním později pojištěním majetkovým. 

ANB - holandská pojišťovna zabývající se životním pojištěním. Snažila se 

o spojení s Hasičkou vzájemnou pojišťovnou, došlo však k rozkolu mezi těmito 

společnostmi a k prodeji tohoto projektu Allianz pojišťovně. 

EGAP - Nedílnou součástí transformace čs. ekonomiky na počátku 

devadesátých let bylo vytvoření institucí na podporu exportu. K institucionálnímu 

zabezpečení proexportního programu federální vlády (usnesení vlády ČSFR 

č. 721/1991) byla s cílem poskytnout našim vývozcům podporu formou úvěrového 

pojištění, která je obvyklá ve vyspělých tržních ekonomikách, v únoru roku 1992 jako 

první instituce tohoto druhu založena Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. 

(EGAP). Po vzniku samostatné České republiky se EGAP změnil na akciovou 

společnost vlastněnou českým státem (usnesení vlády ČR č. 746/1993), jehož 

akcionářská práva vykonávají příslušné ústřední orgány státní správy, tj. Ministerstvo 

financí ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo zahraničních věcí ČR 

a Ministerstvo zemědělství ČR. V období let 1991-1992 byla zahájena činnost EGAP 

spojená s jeho založením a krátkým působením v rámci federace. V této etapě se 

utvářela základní filozofie fungování EGAP ve vznikajících tržních podmínkách 

a základní marketingová strategie a pojistné produkty. V období let 1993-1995 se dále 

rozvíjely služby na podporu vývozu v oblasti pojištění, mezinárodní spolupráce 

a vytváření potřebného legislativního rámce pro činnost EGAP. 

V tomto období došlo též k založení a vzniku ČEB, jako dceřiné společnosti EGAP, pro 

oblast zvýhodněného financování vývozních úvěrů. Toto období bylo završeno přijetím 

zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou.  

V současnosti význam EGAPu klesá. 

Kooperativa - je druhou největší pojišťovnou na českém trhu a její podíl na 

celkovém předepsaném pojistném v ČR činil (k 31. 12. 2004) 21,61%. Jde univerzální 

pojišťovnou, která nabízí plný sortiment služeb a všechny standardní druhy pojištění jak 

pro občany, tak pro klienty z řad firem od drobných podnikatelů až po velké 

průmyslové firmy. Kooperativa, pojišťovna, a. s., vznikla zápisem do obchodního 

rejstříku ke dni 1. 3. 1993. Vydělila se z odborníků České pojišťovny. Původně 



existovala Česka Kooperativa a Moravská Kooperativa – tyto dvě společnosti se později 

spojili v jednu. 

National Neederlande -  ING je globální finanční instituce holandského 

původu, působící v 50 zemích světa s více než 112 000 zaměstnanci. V České republice 

působí ING od roku 1991. Zastřešuje více samostatných společností, které společně 

nabízí pro své klienty dokonale integrované služby v oblastech pojišťovnictví, 

penzijního připojištění, bankovnictví a správy aktiv. 

Otčina - vznikla v roce 1991. Specializovala se na zemědělskou činnost. V roce 

1996 však tuto činnost ukončila a své smlouvy předala ostatním pojišťovnám. 

Později vznikla celá řada dalších, menších pojišťoven – např. Tercia, Universal, 

Curich, Victoria, Moravská pojišťovna (dnes ČSOB), Union pojišťovna, Česká 

podnikatelská pojišťovna… 

 

 

Důležitým zlomem v historii a ve vývoji českého pojišťovnictví je založení České 

asociace pojistitelů  

Česká asociace pojišťoven (ČAP) je zájmovým sdružením komerčních 

pojišťoven, registrovaným u OÚ MČ Praha 1 pod číslem 66/95. Ze 42 subjektů, které 

mají povolení k podnikání v pojišťovnictví na území České republiky, je 28 pojišťoven 

jejími členy. Kromě těchto pojišťoven patří mezi přidružené členy asociace Česká sekce 

Mezinárodního sdružení pro pojistné právo (AIDA) a Česká kancelář pojistitelů (ČKP). 

Podíl členských pojišťoven ČAP na celkovém předepsaném pojistném v ČR přesahuje 

99 %. Dceřinou společností ČAP je Certifikační institut ČAP, s.r.o., který se zabývá 

hodnocením kvality organizací a výrobků v oblasti bezpečnostního průmyslu.15 

   

Posláním asociace je zastupovat, hájit a prosazovat zájmy pojišťoven i jejich 

klientů ve vztahu k  orgánům státní správy, dalším právním subjektům i ve vztahu 
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k zahraničí  a podporovat tak rozvoj pojišťovnictví a pojistného trhu v České republice. 

Znamená to například: 

• zpracovávat připomínky k právním předpisům týkajícím se  pojišťovnictví, 

pojištění nebo jiných zájmů pojišťoven  a prosazovat nezbytné úpravy, 

• působit při odstraňování rozporů mezi členy asociace, dbát na dodržování 

zásad etického jednání a chování  stanovených v Kodexu etiky 

v pojišťovnictví, 

• zabezpečovat zastoupení asociace v mezinárodních organizacích  a jejich 

orgánech.  

  

Střednědobými cíli České asociace pojišťoven jsou dokončení harmonizace 

českého pojistného práva s legislativou Evropské unie a zabezpečování podmínek pro 

uspokojení rostoucí společenské objednávky na pojišťovací služby, jak ze strany státu, 

tak ze strany klientů. 

  

Úkolem asociace je rovněž rozvíjení kontaktů s ostatními tuzemskými 

sdruženími, národními asociacemi ostatních zemí a s příslušnými mezinárodními 

organizacemi. Je např. řádným členem Svazu průmyslu a dopravy. Od 23.10. 1998 je 

řádným členem  CEA (federace národních asociací pojišťoven evropských zemí). 

Asociace je vydavatelem odborného měsíčníku Pojistný obzor, který je členem sdružení 

PIA (Mezinárodní pojišťovací tisk) a vydavatelem pojistně teoretického bulletinu 

Pojistné rozpravy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 INTEGRACE DOZORU NAD FINANČNÍMI TRHY 
 

V únoru 2006 schválil Parlament České republiky zákon o sjednocení dohledu 

nad finančním trhem (zákon č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se 

sjednocením dohledu nad finančním trhem). Na základě tohoto zákona převzala Česká 

národní banka k 1. dubnu 2006 veškerou agendu Komise pro cenné papíry (KCP), 

Úřadu státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění Ministerstva financí ČR 

(ÚDPP) a Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami (ÚDDZ), jež k tomuto dni 

zanikly.  

Při integraci dohledových činností do ČNB byl kladen důraz na zabezpečení 

kontinuity všech funkcí výkonu dohledu. Bylo zajištěno plné fungování informačních 

systémů, převzetí zaměstnanců a majetku. Integrace dohledu v roce 2006 proběhla 

hladce bez negativních dopadů na výkon dohledu a fungování finančního sektoru. 

Organizační struktura ČNB byla rozšířena o dvě nové sekce. Sekce regulace a dohledu 

nad pojišťovnami je zodpovědná za dohled, který do konce března 2006 vykonával 

ÚDPP s výjimkou agendy penzijních fondů. Tato agenda byla přesunuta do sekce 

regulace a dohledu nad kapitálovým trhem, která převzala agendu KCP. Dohled nad 

družstevními záložnami byl začleněn do stávající sekce bankovní regulace a dohledu.  

Zákonem o sjednocení dohledu nad finančním trhem byl rovněž zřízen Výbor 

pro finanční trh, který je poradním orgánem bankovní rady ČNB pro oblast dohledu nad 

finančním trhem. Výbor má sedm členů. Předsedu, místopředsedu a dalšího člena volí 

rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny na návrh profesních a zájmových organizací 

sdružujících účastníky finančního trhu. Další členy Výboru tvoří finanční arbitr, jeden 

člen bankovní rady a dva vedoucí zaměstnanci Ministerstva financí. Výbor sleduje 

a projednává obecné koncepce, strategie a přístupy k dohledu nad finančním trhem, 

významné nové trendy na finančním trhu a systémové otázky finančního trhu a výkonu 

dohledu nad ním, a to vnitrostátní i mezinárodní povahy. Zápisy z jednání Výboru jsou 

pravidelně uveřejňovány na webové stránce ČNB.  

Sloučení všech dohledových institucí do ČNB vytvořilo předpoklady pro využití 

synergií ve výkonu dohledu nad jednotlivými segmenty finančního trhu, větší sblížení 

regulatorních pravidel a dohledových postupů a snížení nákladů na jeho výkon. Byly 

zahájeny práce na sjednocení systému výkaznictví, započalo se s prováděním 

společných kontrol na místě. Pro realizaci dalších synergií a úspor je však nutné 

optimálně nastavit vnitřní procesy, které umožní dobrou komunikaci pracovníků 



dohledu a zefektivnění jejich činnosti. V rámci ČNB již proto byly započaty diskuze 

o budoucím organizačním uspořádání. Nezbytné bude rovněž provést revizi stávající 

legislativy finančního trhu s cílem sjednotit pravidla pro podnikání finančních institucí. 

Příkladem může být příprava vyhlášky o pravidlech obezřetného podnikání bank, 

spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry vydané v souvislosti 

s implementací Basel II.  

Dohled nad finančním trhem v ČR byl k 1. dubnu 2006 integrován do České 

národní banky (ČNB), která převezme agendu Úřadu státního dozoru v pojišťovnictví 

a penzijním připojištění (ÚDPP), Komise pro cenné papíry (KCP) a Úřadu pro dohled 

nad družstevními záložnami (ÚDDZ).  

Do zlomového data 1. dubna 2006 dohlížely nad finančním trhem 4 instituce: 

• Česká národní banka 

• Komise pro cenné papíry 

• Ministerstvo financí 

• Úřad pro dohled nad družstevními záložnami 

Tyto organizace však měly několik rozdílných vlastností, jako například: 

rozdílné procesy, pravomoci, priority, financování ale i filozofie. 

Sloučení dohledu do jediné instituce odráží vývoj na finančním trhu, kde 

dochází k postupné koncentraci jednotlivých finančních odvětví do větších skupin 

a konsolidačních celků. Spojení dohledových institucí navíc umožní snížení nákladů 

na provádění dohledu a jeho vyšší efektivitu. 

 

o Důvody pro integraci 
 

Důvodů pro integraci dohledu nad finančním trhem bylo hned několik: 

• koncentrace odpovědnosti za dozor  

- rozdělené dohledy poněkud zaostávají za integrujícím se  finančním          

  sektorem  

• posílení výměny a využití informací 

- předchází situacím, kdy se správné informace objevily u nesprávného           

  dozoru 

• vyšší efektivita 

- monitorování celého trhu 

• posílení kapacity 



- možná spolupráce se zahraničím 

• harmonizace regulatorních standardů 

- snížení nákladů, odstranění duplicit, jednotná pravidla i požadavky 

Integrace se plánovala ve dvou postupných krocích. První krok proběhl k 1. 

lednu 2006. V první částice počítá s integrací bankovního i nebankovního sektoru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Schéma č. 2: Proces integrace 

 

 

 

Zaměstnanci Ministerstva financí ČR zařazení k výkonu práce v organizačním 

útvaru Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění se k 1. dubnu 

2006 stávají zaměstnanci ČNB. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů těchto 

zaměstnanců přecházejí z Ministerstva financí ČR na ČNB. 

KCP MF ČNB ÚDDZ 

Stav do roku 2006 

První etapa integrace 
Změnový zákon od 1.1. 2006 

Komise pro finanční trhy ČNB 

Druhá etapa integrace 

Jedna instituce integrovaného dozoru - ČNB 



Organizační struktura ČNB bude rozšířena o dvě nové sekce (sekce regulace 

a dohledu nad pojišťovnami a sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem), které 

budou přímo odpovědné bankovní radě. Sekce regulace a dohledu nad pojišťovnami 

bude vykonávat dohled, který doposud vykonával Úřad státního dozoru v pojišťovnictví 

a penzijním připojištění s výjimkou agendy penzijních fondů, která bude přesunuta 

do sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem společně s agendou stávající KCP 

(dohled nad penzijními fondy dosud prováděly ÚDPP a KCP). Dohled nad družstevními 

záložnami bude od 1. dubna 2006 vykonáván v rámci stávající sekce bankovní regulace 

a dohledu. 

Po 1. dubnu 2006 bude zřízen Výbor pro finanční trh, který bude fungovat jako 

poradní orgán bankovní rady pro oblast dohledu nad finančním trhem. Výbor bude mít 

7 členů. Předsedu výboru, místopředsedu výboru a dalšího člena výboru zvolí 

rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny na návrh profesních a zájmových organizací 

sdružujících účastníky finančního trhu a po vyjádření České národní banky 

a Ministerstva financí k navrženým osobám. Tito členové výboru musí být 

důvěryhodnými a uznávanými odborníky pro oblast finančního trhu. Další členy výboru 

bude tvořit finanční arbitr, člen bankovní rady (jmenovaný a odvolávaný bankovní 

radou ČNB) a dva vedoucí zaměstnanci Ministerstva financí ČR (jmenovaní 

a odvolávaní ministrem financí). 

Odpovědnost za přípravu zákonů v oblasti finančního trhu bude v kompetenci 

Ministerstva financí ČR. Dosud byly zákony z oblasti bankovnictví připravovány ČNB. 

Prováděcí právní předpisy pro oblast finančního trhu budou vydávány ČNB. V oblasti 

přípravy primární i sekundární legislativy pro finanční trh bude docházet k expertní 

spolupráci mezi Ministerstvem financí ČR a ČNB. 

Dosavadní působnost Ministerstva financí ČR vyplývající ze zákonů a dalších 

právních předpisů, týkající se penzijních fondů, přechází 1. dubna 2006 na ČNB. To ale 

neplatí, jde-li o věci v působnosti Ministerstva financí ČR podle zákona č. 42/1994 Sb. , 

o penzijním připojištění se státním příspěvkem týkající se agendy kontroly státního 

příspěvku na penzijní připojištění. 

Vyhlášky vydané Ministerstvem financí ČR upravující oblast finančního trhu 

spadající do kompetence ÚDPP se považují od 1. dubna 2006 za vyhlášky vydané ČNB. 

Tam, kde tyto vyhlášky hovoří o Ministerstvu financí ČR, rozumí se tím Česká národní 



banka a tam, kde tyto vyhlášky hovoří o dozoru nebo státním dozoru, rozumí se tím 

dohled. 

Seznamy vedené ÚDPP podle dosavadní právní úpravy povede ode dne sloučení 

dohledu ČNB. Skutečnosti, které Ministerstvo financí ČR uveřejní do 31. března 2006 

ve Finančním zpravodaji podle § 13 odst. 7, § 26 odst. 3 písm. a), § 26a odst. 3, § 31 

odst. 2, § 33 odst. 6 a § 39a odst. 4 dosavadního znění zákona o pojišťovnictví, zůstávají 

v platnosti. ČNB je oprávněna je rušit úředními sděleními ČNB vyhlašovanými 

ve Věstníku ČNB. 

Rozhodnutí ve správním řízení vydaná ÚDPP před 1. dubnem 2006 se považují 

za rozhodnutí vydaná ČNB a práva a povinnosti vzniklé na základě těchto rozhodnutí 

nejsou dotčeny. Rovněž řízení vedená ÚDPP a zahájená před tímto datem dokončí ČNB 

podle dosavadní právní úpravy. Pokud před tímto datem vydal ÚDPP rozhodnutí, proti 

němuž byl podán rozklad, rozhodne o něm bankovní rada ČNB. 

 

o Předpokládaný výkon dozorových pravomocí v rámci ČNB 
 

Vnitřní organizační a funkční členění ČNB v rámci výkonu dozorových 

pravomocí je plně v kompetenci ČNB. Lze předpokládat, že minimálně v době 

bezprostředně po integraci bude zachováno vnitřní členění na 3-4 sekce reflektující 

odvětvovou strukturu dozoru. 

Zákon o ČNB vytvoří nový orgán, Výbor pro finanční trh, v němž zasedne 

7 členů:  

a) člen bankovní rady s dohlížecí působností nad útvary vykonávajícími dozor 

(určený rozhodnutím bankovní rady), 

b)  dva zástupci Ministerstva financí jmenovaní ministrem financí, 

 

c) tři uznávaní odborníci na problematiku finančního trhu, jeho regulaci 

a dozoru volení rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny z kandidátů 

navržených profesními organizacemi po vyjádření ČNB a Ministerstva 

financí, 

d) finanční ombudsman (do jeho vzniku finanční arbitr). 

 



Výbor nebude fungovat jako exekutivní orgán, ale jako poradní orgán pro otázky 

dozoru při ČNB. Nebude disponovat žádnými pravomocemi při vydávání správních 

rozhodnutí. Výbor bude tedy koncipován jako orgán zabývající se obecnými politikami, 

koncepcemi a metodikou dozoru, nikoliv jednotlivými případy (s výjimkou těch, které 

mají systémové důsledky).  

Nově zamýšlený postup při integraci dozoru by měl být realizován tak, že ČNB 

a Ministerstvo financí společně vypracují pozměňovací návrh k vládnímu návrhu 

zákona k realizaci první etapy integrace, který v současné době projednává Poslanecká 

sněmovna. Zákon by měl nabýt účinnosti k 1.4. 2006. 

Do roku 2008 bude připraven nový zákon o ČNB a nový zákon o dozoru nad 

finančním trhem, jenž by měl obsahovat komplexní úpravu výkonu dozoru, zejména 

jeho procesních aspektů. Revizi budou podrobeny i jednotlivé zákony upravující různá 

odvětví finančního trhu. Velká pozornost bude věnována otázce posílení postavení 

spotřebitele. S využitím zahraničních zkušeností bude do roku 2008 vybudována nová 

instituce, pracovně označovaná jako finanční ombudsman, která převezme agendu 

ochrany spotřebitele na finančním trhu. 

 

o Přístupy ke zvyšování stability a transparentnosti finančního trhu 
 
� Nová Basilejská kapitálová dohoda (Basel II) 
 

Česká národní banka pokračovala v roce 2006 v činnostech souvisejících se 

zavedením nové kapitálové koncepce označované nejčastěji jako „Basel II“. První návrh 

nové koncepce vypracoval v roce 1999 Basilejský výbor pro bankovní dohled (BCBS), 

5. poslední aktualizovanou verzi zveřejnil BCBS v listopadu 2005 pod názvem 

„Mezinárodní konvergence měření kapitálu a kapitálových standardů“ (International 

Convergence of Capital Measurement and Capital Standards). 

Cílem Basel II je podpora stability finančního systému a konkurenčního 

prostředí na trhu finančních služeb a také posílení odpovědnosti managementu banky. 

Klade důraz na přesnější měření rizik a na podporu zlepšování řízení rizik v bankách. 

Na základě citlivějšího měření rizik mohou banky lépe a efektivněji využít kapitál 

k jejich pokrytí. Nově se zavádí kapitálový požadavek k operačnímu riziku a kapitálový 

požadavek k úvěrovému riziku je možno stanovit přesněji. Nová pravidla jsou 

komplexnější, nabízejí větší škálu možností pro měření podstupovaných rizik a umožní 

bankám přiblížit interní systémy měření a řízení rizik regulatorním pravidlům 



a pokrývají nejen riziko banky (na sólo bázi), ale i riziko celé bankovní skupiny na bázi 

konsolidované. 

Basel II je založen na třech základních pilířích. Použité přístupy pro měření rizik 

a stanovení kapitálového požadavku pro úvěrové, tržní a operační riziko jsou obsaženy 

v 1. pilíři. V rámci 2. pilíře jsou hodnocena především veškerá významná rizika 

a dostatečnost kapitálu. Základní princip spočívá v tom, že banka zavede odpovídající 

vnitřní procesy pro stanovení, průběžné posuzování a udržování svého vnitřně 

stanoveného kapitálu vzhledem k podstupovanému riziku. Orgán dohledu posoudí tyto 

procesy a jejich výstupy a má (kromě jiných opatření k nápravě) právo požadovat 

zvýšení kapitálu nad úroveň kapitálového požadavku stanoveného bankou podle 

1. pilíře, tj. nad minimální úroveň odpovídající součtu jednotlivých kapitálových 

požadavků ke krytí rizik. Limit kapitálové přiměřenosti 8 % hodnoty rizikově vážených 

aktiv bude nadále považován za absolutní minimum. Ve 3. pilíři je upraveno posílení 

tržní disciplíny a dosahování transparentnosti trhu prostřednictvím výkaznictví 

a povinnosti komplexního zveřejňování relevantních informací bankami. 

 

• Transformace Basel II do směrnic Evropských společenství 

Pro Českou republiku je nadále určující koncepce Basel II v podobě vyplývající 

z její transformace do komunitárního práva, tj. do evropských směrnic 2006/48/ES6 

a 2006/49/ES.7 Podstata koncepce zůstává ve směrnicích zachována, v dílčích 

aspektech se však liší od výchozího dokumentu BCBS a zohledňuje specifika 

evropského trhu. Po dlouhodobém projednávání byly směrnice schváleny Evropským 

parlamentem a Radou EU, jejich konečná verze byla uveřejněna v Úředním věstníku 

EU dne 30. června 2006. Podle závěrečných ustanovení obou směrnic měly členské 

státy k 31. 12. 2006 přijmout příslušné vnitrostátní právní předpisy pro jejich 

implementaci a od 1. 1. 2007 tyto předpisy používat. Konečná verze směrnic navázala 

na předchozí zveřejněné verze, avšak přinesla také doplnění některých věcných změn, 

které reflektovaly vesměs připomínky bankovní komunity. Jedním ze zásadních rozdílů 

směrnic oproti Basel II zůstává aplikace na banky, družstevní záložny, obchodníky 

s cennými papíry a v omezené míře také na instituce elektronických peněz, zatímco 

dokument BCBS je primárně určen pro mezinárodně aktivní banky. 

 



• Implementace konceptu v Českém finančním sektoru 

Příprava na implementaci Basel II v bankovním sektoru ve formě společného 

trilaterálního projektu ČNB, České bankovní asociace (ČBA) a Komory auditorů ČR 

pokračovala v roce 2006 svou závěrečnou, legislativní fází a koncem roku byla 

po téměř pětileté spolupráci završena. ČNB zároveň úzce spolupracovala s MF 

na přípravě novel zákonů implementujících Basel II, a to novely zákona o bankách, 

zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, zákona o platebním styku a zákona 

o podnikání na kapitálovém trhu. ČNB také připravila návrh související prováděcí 

vyhlášky ČNB a po integraci dohledu nad finančním trhem ji konzultovala 

prostřednictvím příslušných asociací s komunitou regulovaných osob (bank, 

družstevních záložen a obchodníků s cennými papíry). Návrhy novel zákonů byly 

připraveny s předstihem a v druhé polovině roku 2006 předány do legislativního 

procesu. Vzhledem k obecnému zpoždění legislativních procesů vlivem politických 

diskuzí po červnových volbách nabývají v ČR nová pravidla účinnost od 1. 7. 2007. 

Do té doby postupují regulované osoby podle stávajících pravidel. Bankovní dohled v 

roce 2006 užší formou bilaterálně spolupracoval s regulovanými osobami, které hodlají 

v průběhu roku 2007 přejít na některý ze speciálních, a tedy pokročilejších přístupů pro 

výpočet kapitálového požadavku. Tyto přístupy vyžadují prověření a následně souhlas 

odpovědného orgánu dohledu. Jde zejména o přístup založený na interním ratingu pro 

výpočet kapitálového požadavku k úvěrovému riziku, který bude v případě schválení 

příslušné žádosti implementovat v roce 2007 celkem pět bank.8 Postup prací a přístup 

České národní banky k implementaci nové kapitálové koncepce Basel II je zveřejněn 

a pravidelně aktualizován na internetové stránce České národní banky 

(http://www.cnb.cz − Dohled nad finančním trhem − Bankovní dohled − Basel II). 

• Mezinárodní spolupráce při zavádění Basel II 

Směrnice nově upravují vztahy domovského a hostitelského orgánu dohledu při 

provádění dohledu nad konsolidačními celky. Předpokládá se mnohem užší 

mezinárodní spolupráce orgánů dohledu a koordinující úloha orgánu dohledu toho 

členského státu, ve kterém je umístěna ovládající banka nebo finanční holdingová 

osoba. Bankovní dohled ČNB realizoval jednání nebo jinou formou komunikoval 

s relevantními zahraničními orgány dohledu k problematice dělby práce při 

implementaci Basel II v rámci jednotlivých nadnárodních konsolidačních celků. 

V případě vybraných celků, v jejichž čele stojí evropská ovládající banka a které 



požádaly o schválení speciálního přístupu založeného na interním ratingu, byla v roce 

2006 konkrétní spolupráce zaměřena na prověřování příslušných požadavků na tento 

přístup a udělení souhlasu. ČNB, která je v nových podmínkách ve většině případů 

v postavení hostitelského orgánu, podporuje jednotné chápání pravidel a vzájemnou 

koordinaci postupů a přechod ke speciálním  (pokročilým) přístupům podle Basel II. 

Předpokladem dosažení stanovených cílů je aktivní zapojení do mezinárodních institucí. 

ČNB je zastoupena v pracovní skupině ILG,9 která působí při Basilejském výboru pro 

bankovní dohled a zabývá se základními principy bankovního dohledu. Účast ČNB 

v této skupině zajišťuje přístup k aktuálním informacím a dává možnost vyjadřovat 

stanoviska k některým otázkám včetně Basel II. ČNB je zapojena i do činnosti 

příslušných výborů a pracovních skupin působících v rámci evropských struktur,10 kde 

získává informace a podílí se na implementaci Basel II v rámci EU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 FINANČNÍ DOZOR PO 1. 4. 2006 
 

První duben 2006 se stal zlomovým datem v historii české republiky v oblasti 

dohledu a regulace finančního trhu. K tomuto datu se mění organizace systému dozoru 

a regulace, postavení, pravomoci a povinnosti ČNB. Jakožto jediné instituce, která 

zabezpečuje dozor nad celým finančním trhem ČR. 

 

o      Integrovaný dohled finančního trhu v České národní bance 
 
 
� Česká národní banka 

 ČNB je ústřední (centrální) bankou České republiky a orgánem vykonávajícím 

dohled nad finančním trhem. Je zřízena Ústavou České republiky a svou činnost vyvíjí 

v souladu se zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance  a dalšími právními předpisy. 

Má postavení veřejnoprávního subjektu se sídlem v Praze. Jsou jí svěřeny kompetence 

správního úřadu v rozsahu stanoveném zákonem. Hospodaří samostatně s odbornou 

péčí s majetkem, který jí byl svěřen státem. Do její činnosti lze zasahovat pouze 

na základě zákona. 16 

Nejvyšším řídícím orgánem ČNB je podle Zákona o ČNB Bankovní rada, která 

určuje měnovou politiku a nástroje pro její uskutečňování, a rozhoduje o zásadních 

měnových politických opatřeních ČNB. Bankovní rada dále zejména: 

 

• stanoví zásady činnosti a obchodů ČNB, 

• schvaluje rozpočet činnosti vykonávané při zabezpečení hlavního cíle ČNB 

a sestavuje návrh provozního a investičního rozpočtu, 

• stanoví organizační uspořádání a působnost organizačních jednotek ČNB, 

• stanoví druhy fondů ČNB, jejich výši a použití. 

 

Bankovní rada je sedmičlenná a skládá se z guvernéra, 2 víceguvernérů 

a 4 dalších členů, které jmenuje na návrh vlády a odvolává prezident České republiky. 

Členové bankovní rady jsou jmenováni na dobu 6ti let a tuto funkci mohou zastávat 

maximálně dvě funkční období. Ministr financí nebo jiný člen vlády je oprávněn 

                                                 
16 BABOUČEK, I., a kol. Regulace činnosti bank. 1. vyd. Praha, 2005. s. 37 ISBN 80-7265-071-8 



účastnit se hlasem poradním zasedání bankovní rady a může jí předkládat návrhy 

k projednání. Naproti tomu guvernér ČNB nebo jiný určený viceguvernér ČNB je 

oprávněn  zúčastnit se s hlasem poradním schůze vlády.  

Podle článku 98 Ústavy ČR a zákona č.6/1993 Sb., o ČNB, ve znění pozdějších 

předpisů je hlavním cílem její činnosti péče o cenovou stabilitu. Dosažení a udržení 

cenové stability, tj. nízkoinflačního prostředí v ekonomice, je trvalým příspěvkem 

centrální banky k vytváření podmínek pro udržitelný hospodářský růst. Předpokladem 

účinnosti měnových nástrojů vedoucích k cenové stabilitě je nezávislost centrální 

banky. ČNB rovněž podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády, pokud není tento 

vedlejší cíl v rozporu s cílem hlavním. 

  

� Zodpovědnost ČNB 
 

ČNB a bankovní rada je při plnění svých úkolů nezávislá na pokynech vlády, 

prezidenta republiky, Parlamentu a jiných správních úřadů, ovšem záležitosti týkající se 

kursového režimu a stanovení inflačního cíle konzultuje s vládou, a na její vyžádání 

jí předkládá o těchto záležitostech zprávy. ČNB plní poradní funkci vůči vládě 

v záležitostech měnově politické povahy a bankovnictví. ČNB předkládá vládě návrhy 

zákonných úprav v oblasti měny, peněžního oběhu, peněžního trhu, platebního styku. 

Spolu s ministerstvem financí předkládá vládě návrhy zákonných úprav devizového 

hospodářství a úprav v oblasti bankovnictví.17 

ČNB je povinna podávat Poslanecké sněmovně nejméně dvakrát ročně 

k projednání zprávu o měnovém vývoji. ČNB je dále povinna předložit mimořádnou 

zprávu o měnovém vývoji do 30 dnů, pokud se na tom Poslanecká sněmovna usnese. 

O měnovém vývoji je ČNB také povinna informovat veřejnost a to nejméně jednou 

za tři měsíce. Pokud ČNB zahájí správní řízení, jehož předmětem je uložení opatření 

k nápravě nebo sankci, je povinna o této skutečnosti a jejím průběhu informovat 

Ministerstvo financí. 

 

� Financování ČNB 
 
Činnost ČNB je hrazena ze státního rozpočtu. ČNB hospodaří podle rozpočtu 

                                                 
17 http://www.cnb.cz/cs/dohled_fin_trh/supervisory_disclosure/ (ze dne 10. 4. 2008) 



schváleného Poslaneckou sněmovnou, přičemž návrh tohoto rozpočtu sestavuje 

bankovní rada a předkládá jej předsedovi Poslanecké sněmovny. ČNB ze svých výnosů 

hradí nezbytné náklady na svoji činnost a vytvořený zisk používá k doplnění rezervního 

fondu a dalších fondů vytvářených ze zisku. Roční zprávu o výsledku svého 

hospodaření ČNB předkládá nejpozději do 3 měsíců po skončení kalendářního roku 

k projednání Poslanecké sněmovně. 

 

� Činnosti a regulace ČNB 
 

V souladu se svým hlavním cílem ČNB určuje: 

• měnovou politiku,  

• vydává bankovky a mince,  

• řídí peněžní oběh,  

• platební styk a zúčtování bank,  

• vykonává dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, 

pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, družstevními záložnami, 

institucemi elektronických peněz a devizový dohled.  

Jako ústřední banka poskytuje ČNB bankovní služby pro stát a veřejný sektor. 

Vede účty organizacím napojeným na státní rozpočet, kterými jsou: finanční úřady, 

Česká správa sociálního zabezpečení, úřady práce, příspěvkové organizace, státní 

fondy, účty napojené na rozpočet Evropských společenství apod. Na základě pověření 

Ministerstva financí provádí operace spojené se státními cennými papíry. Sídlo ústředí 

ČNB je v Praze. Sedm regionálních poboček se nachází v Praze, Ústí nad Labem, Plzni, 

Českých Budějovicích, Hradci Králové, Brně a Ostravě. 

� Proces udělení licencí 

Aby právnická osoba mohla zažádat o licenci působit jako banka v České 

republice musí splňovat předem určitá kritéria. Mezi ty základní patří, že právnická 

osoba založena jako banka, musí být akciová společnost s minimálním základním 

kapitálem ve výši 500.000.000 Kč.  

Žádost o licenci působit jako banka obsahuje: 

 



a) základní údaje k žádosti - údaje o zakládané bance a jejích zakladatelích, 

výčet předpokládaných činností zakládané banky, osoby navrhované 

do funkcí v bance, přehled o působení zakladatelů v jiných právnických 

osobách k datu předložení žádosti, majetkové podíly a hlasovací práva 

zakladatelů v právnických osobách, pokud činí 10 a více % základního jmění 

právnické osoby, fyzické a právnické osoby s podílem 10 a více % 

na základním jmění právnické osoby (zakladatele banky), majetkové podíly 

zakladatelů ve výši 10 a více % základního jmění finančních institucí 

držených déle než 180 dní v posledních 10 letech , finanční závazky včetně 

poskytnutých záruk k datu podání žádosti od zakladatelů banky a osob 

navrhované do funkcí v bance, 

b) zdůvodnění žádosti, které obsahuje analýzu trhu, na kterém hodlá banka 

působit, strategický záměr rozvoje banky, obchodní plán banky na nejbližší 

tři roky předložený nejméně v rozsahu údajů uváděných při uveřejňování 

účetních výkazů (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) v prvním roce členěný 

do čtvrtletí; komentář k jednotlivým položkám obchodního plánu, který 

obsahuje základní předpoklady a podmínky, na nichž je obchodní plán 

založen,  

c) listinné dokumenty, které obsahují: 

• zakladatelskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu akciové společnosti 

založené za účelem působit jako banka, 

• návrh stanov banky, 

• výpis z evidence rejstříku trestů zakladatelů banky, osob navrhovaných 

do statutárního orgánu a dozorčí rady a osoby navrhované do vedení banky, 

• výpis z obchodního rejstříku ne starší než jeden měsíc, který předkládá 

zakladatel banky, je-li právnickou osobou; právnická osoba, která se 

nezapisuje do obchodního rejstříku, předloží doklad prokazující její 

existenci; právnická osoba se sídlem mimo území České republiky 

(zahraniční právnická osoba) předloží dokument obdobného charakteru, 

• životopis s důrazem na vykonávaná zaměstnání a podnikatelské aktivity 

za posledních deset let, který předkládají osoby, u kterých se vyžaduje výpis 

z Rejstříku trestů, osoba navrhovaná do funkce vedoucího zaměstnance 



banky předloží rovněž reference nejméně ze dvou nezávislých jmenovitě 

uvedených zdrojů z oblasti finančního sektoru, 

• doklady o původu peněžních prostředků nebo nepeněžitého vkladu, které 

tvoří základní jmění banky, 

• účetní závěrky právnické osoby a v případě, že zakladatel banky právnická 

osoba je součástí konsolidovaného celku, též konsolidované účetní závěrky 

za poslední tři roky ověřené auditorem; zahraniční právnická osoba předloží 

dokumenty jim na roveň postavené, 

• prohlášení zakladatele banky, že jedná na vlastní účet, že neexistuje žádný 

písemný nebo ústní závazek této osoby jednat nebo vykonávat akcionářská 

práva ve prospěch třetí osoby a že neexistuje žádný písemný nebo ústní 

závazek této osoby jednat ve shodě s jiným zakladatelem nebo jinou osobou; 

pokud zakladatel banky jedná ve shodě s jiným zakladatelem banky, nebo 

jinou osobou, uvede seznam těchto fyzických a právnických osob a způsob 

jednání ve shodě, 

• je-li zakladatelem banky zahraniční banka: 

� písemné potvrzení adresované ČNB, vystavené orgánem 

provádějícím dohled nad bankou v zemi jejího sídla, že nemá 

námitky proti založení banky v České republice, 

� závazek orgánu provádějícího dohled nad bankou v zemí 

jejího sídla, že bude bankovnímu dohledu ČNB poskytovat 

informace o finanční situaci zahraniční banky v zemi jejího 

sídla, 

• prohlášení zakladatele banky, že veškeré jím uváděné údaje a předložené 

dokumenty jsou aktuální, úplné a pravdivé. 

 

 

K žádosti o licenci se přikládá jak bylo uvedeno výše návrh stanov banky, který musí 

obsahovat zejména: 

•  pravomoci statutárního orgánu a dozorčí rady, přičemž platí, že banka 

musí mít nejméně tříčlenný statutární orgán a musí být složený z vedoucích 



zaměstnanců banky, člen statutárního orgánu banky přitom nesmí být 

členem statutárního orgánu nebo členem dozorčí rady jiné právnické osoby, 

která je podnikatelem, 

• strukturu a organizaci banky, 

• pravomoci a odpovědnost vedoucích zaměstnanců banky, 

• pravomoci a odpovědnost dalších zaměstnanců ústředí a poboček 

oprávněných k provádění bankovních obchodů, 

• systém vnitřní kontroly. 

 

ČNB si před rozhodnutím o licenci vyžádá stanovisko Ministerstva financí 

a rozhoduje o udělení licence po posouzení:18 

• původu, dostatečnosti a složení základního kapitálu a dalších finančních 

zdrojů banky, 

• odborné způsobilosti a občanské bezúhonnosti osob, které jsou navrhovány 

v bance na výkonné řídící funkce, s nimiž je spojena pravomoc 

a odpovědnost vymezená stanovami - osoby ve vedení banky nesmí být 

pravomocně odsouzeny za úmyslný trestní čin v minulosti, 

• technických a organizačních předpokladů pro výkon navrhovaných činností 

banky, 

• reálnosti ekonomických kalkulací o budoucí likviditě a rentabilitě banky, 

• způsobilost zakladatele s podílem 10% a více na hlasovacích právech banky 

k výkonu práv akcionáře při podnikání banky. 

 

 

 

 

                                                 
18 http://www.cnb.cz/cs/legislativa/predpisy_bd/ (ze dne 10. 4. 2008) 



6 USKUTEČNĚNÝ DOHLED 
 
 
o Česká spořitelna, a.s. 
 

 Česká spořitelna patří k největším institucím na Českém trhu a řadí se 

do skupiny tzv. velkých bank. Což v praxi znamená, že její bilanční suma je vyšší než 

150 mld. Kč. 

 

Dlouholetá tradice 

Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna 

česká, nejstarší právní předchůdce České spořitelny. Na tradici českého a později 

československého spořitelnictví navázala v roce 1992 Česká spořitelna jako akciová 

společnost. Téměř pět a půl milionu klientů, které dnes Česká spořitelna má, hovoří 

zcela jasně o jejím pevném postavení na českém trhu. 

 

Silné partnerství 
 
 Od roku 2000 je Česká spořitelna členem silné středoevropské Erste 

Group s více než 16 miliony klientů. V červenci roku 2001 úspěšně dokončila svou 

transformaci, která se zaměřila na zlepšení všech klíčových součásti banky. Česká 

spořitelna kontinuálně pokračuje ve zkvalitňování svých produktů a služeb 

a zefektivňování pracovních procesů. 

 

�  Základní údaje k 31. 12. 2007 
Tabulka č. 1 

Aktiva celkem  814,13 mld. Kč 

Počet klientů České spořitelny 5 294 470 

Počet aktivních klientů SERVIS 24 a BUSINESS 24 1 142 170 

Počet poboček 636 

Průměrný počet zaměstnanců Finanční skupiny České spořitelny 10 897 

Počet karet  3 340 180 

Počet bankomatů 1 124 
Zdroj: Výroční zpráva České spořitelny, a. s. 

 
 
 
Akcionářská struktura 
 



Tabulka č. 2: Akcionářská struktura 

Akcionář Podíl na ZK (v %) Podíl na hlasovacích právech (v %) 

Erste Bank 98 99,5 

Města a obce ČR 1,6 0 

Ostatní 0,4 0,5 
Zdroj: Výroční zpráva České spořitelny, a. s.  

 

Bankovní dohled 

Současný dohled nad činností banky se provádí dvojí formou: 

• dohledem na dálku (off-site) 

• dohledem na místě (on-site) 

Vzájemný poměr mezi těmito dohledy se v jednotlivých zemích liší a většinou 

vyplývá z historického vývoje. Zpravidla však platí, že dohled na dálku existuje 

vždy a liší se především míra zapojení dohledu na místě. Ta může být nahrazena 

např. výsledky práce externích auditorů. 

Mezi země, kde je výrazněji zastoupen dohled na dálku patří Německo, Velká 

Británie. Naopak větší spoléhání na dohledy na místě je typické pro Spojené státy 

americké. Ve většině zemí však zpravidla existuje v zásadě rovnoměrné zastoupení 

dohledu na dálku a dohledu na místě.19 

 

� Dohled na dálku v ČS, a. s. 

  Je založen především na informacích, které jsou dostupné z pravidelného 

reportingu banky vůči regulátorovi – ČNB.  

      Mezi základní zdroje patří:  

• pravidelné výkazy a hlášení předkládané bankovnímu dohledu bankami  

• výsledky externího auditu 

• výsledky dohlídky na místě 

• vývoj makroekonomických ukazatelů 

• informace z tisku a ostatních medií 
                                                 
19 BABOUČEK, I., a kol. Regulace činnosti bank. 1. vyd. Praha, 2005. s. 185 ISBN 80-7265-071-8 



 

• Pravidelné výkazy a hlášení předkládané bankovnímu dohledu 

• Klíčové údaje 

Tabulka č. 3: Klíčové údaje banky 

Údaje v mil. Kč 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.3.2008 
Bilanční suma 654 064 728 393 814 125 844 571 

Úvěry klientům v čisté hodnotě 276 748 322 766 411 605 414 607 

Vklady klientů  481 556 537 486 591 606 624 663 

Vlastní kapitál  43 322 48 594 55 577 58 347 

Čistý zisk 9 134 10 385 12 148 3 225 

      

Počet zaměstnanců  10 755 10 856 10 842 10 905 

Počet poboček 646 637 636 638 

Počet bankomatů 1 076 1 090 1 124 1 127 

Počet platebních karet (v tis. ks) 2 942 3 096 3 340 3 357 

      

Čistá úroková marže 3,5% 3,6% 3,7% 4,1% 

Náklady/výnosy 56,9% 53,7% 50,0% 45,3% 

ROAE 22,3% 23,0% 23,8% 22,6% 

ROAA 1,40% 1,48% 1,5% 1,6% 

Kapitálová přiměřenost  11,1% 11,1% 9,4% 12,2% 

Vysoce rizikové úvěry 2,3% 2,5% 2,5% 2,8% 

Zdroj: Výroční zpráva České spořitelny, a. s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabulka č. 4: Klíčové údaje banky 

Údaje v mil. Kč 31.12.2006 31.12.2007 Změna % 

Čistý úrokový výnos 21 153 24 692 16,5 % 

Rezervy a opravné položky k úvěrů a pohl. -1 487 -2 211 48,7 % 

Čisté příjmy z poplatků a provizí 9 170 9 824 7,1 % 

Čistý zisk/(ztráta) z obchodních operací 1 560 1 733 11,1 % 

Všeobecné provozní náklady -17 339 -18 372 8 % 

Výnos z pojišťovací činnosti 409 492 20,1 % 

Ostatní provozní výsledky -152 -864 n 

Výsledky z finančních aktiv  742 295 -61% 

Zisk/(ztráta) před zdaněním 14 057 15 589 10,9 % 

Daň z příjmu -3 498 -3 213 -8,2% 

Zisk/(ztráta) po zdanění 10 559 12 376 17% 

Menšinové podíly -174 -228 31% 

Čistý zisk/(ztráta) za účetní období 10 385 12 148 17% 

Zdroj: Finanční výkazy České spořitelny, a. s. 

 

 

• Výsledky externího auditu účetní  

Externí audit v České spořitelně prováděla firma Delloit audit, s.r.o. 

Firma pro vykonání auditu je vybrána Výborem pro audit, který každoročně 

schvaluje auditorskou firmu pro provedení externího auditu. 

Výbor pro audit 

Výbor pro audit je poradním orgánem dozorčí rady Společnosti, který 

spolupracuje s představenstvem Společnosti, interním a externím auditorem. Podílí se 

na směrování, plánování a vyhodnocování činnosti interního auditu ve Společnosti. 

Výbor projednává významná zjištění a rizika identifikovaná interním a externím 

auditorem včetně nápravných opatření, vyjadřuje se k výběru externího auditora, sleduje 

průběh a procesy spojené s průběhem auditu roční účetní závěrky, vyžaduje informace 

o řízení rizik, projednává a schvaluje zprávu o vyhodnocení funkčnosti a efektivnosti 

řídicího a kontrolního systému ve Společnosti. S účinností od 27. dubna 2007 pracuje 

Výbor pro audit ve složení – předseda výboru pan Maximilian Hardegg a členové pan 

Péter Kisbenedek a Andreas Klingen, náhradní člen pan Mario Catasta. V souladu 

s jednacím řádem předkládá Výbor pro audit dozorčí radě Společnosti pololetně zprávy 

o své činnosti. V roce 2007 se Výbor sešel celkem třikrát. 

 



Výtažek zprávy firmy Delloit audit, s.r.o. o provedeném externím auditu.  

Auditorská firma ověřila přiloženou konsolidovanou účetní uzávěrku společnosti 

Česká spořitelna, a. s. tj. rozvahu k 31. prosinci 2007, výkaz zisku a ztráty, přehled 

o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích za rok končící k tomuto datu 

a přílohu této konsolidované účetní uzávěrky, včetně popisu použitých významných 

účetních metod. Všechny tyto dokumenty jsou přílohami této práce. 

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku 

Za sestavení a věrné zobrazení konsolidované účetní uzávěrky v souladu 

s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU odpovídá 

statutární orgán společnosti. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, uzavřít a zajistit 

vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby 

neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit 

a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět v dané situaci přiměřené účetní odhady. 

Odpovědnost auditora 

Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této konsolidované 

účetní závěrce, Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech 

a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami 

Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat 

etické normy a naplňovat a provádět audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že 

účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení 

auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách 

a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na 

úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné 

nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor 

přihlédne k vnitřní kontrole, které jsou relevantní pro sestavení a věrného zobrazení 

účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské 

postupy, nikoli vyjádřit se k činnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení 

vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených 

vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. 

• Výrok auditora 

 Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý 

obraz finanční pozice společnosti Česká spořitelna, a. s. k 31. prosinci 2007 a nákladů, 



výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící k tomuto datu 

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU. 

 

• Výsledky dohlídky na místě 

 Tato část je zpracována v samostatné kapitole níže. 

 

• Vývoj makroekonomických ukazatelů 

Tabulka č. 5: Vývoj makroekonomických ukazatelů 

ROČNĚ (průměry) 2005 2006 2007/2008 
Poptávka     poslední skutečnost 
HDP (s.c. %) 6,4 6,4 4Q 6,6 
Spotřeba domácností (s.c. %) 2,3 5,4 4Q 3,7 
Investice (s.c. %) 2,2 5,5 4Q 8,0 
Export (s.c. %) 12,0 14,5 4Q 12,5 
Import (s.c. %) 5,2 13,9 4Q 10,2 
Průmyslová výroba (s.c. %) 6,6 11,2 4Q 6,0 
Maloobchod (%) 4,0 6,5 4Q 5,1 
Veřejné rozpočty     
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -1,9 -3,0 4Q -2,1 
Vládní dluh (%HDP) 23,1 24,7 4Q 26,0 
Trh práce     

Nezaměstnanost (%) 8,9 8,1 4Q 5,8 
Nominální mzdy (%) 5,3 6,4 4Q 6,8 
Reálné mzdy (%) 3,4 3,8 4Q 1,9 
Vnější vztahy     
Obchodní bilance (mld. CZK) 39 40 4Q 26,9 
Běžný účet (mld.CZK) -49 -100 4Q -32,9 
Běžný účet (% HDP) -1,5 -3,0 4Q -3,5 
Ceny     
CPI inflace (%) 1,9 2,5 1Q 7,4 
PPI inflace (%) 1,1 2,3 1Q 5,6 
Měnové podmínky     
CZK/EUR 29,8 28,4 1Q 25,6 
CZK/USD 24,0 22,6 1Q 17,1 
 repo sazba (%) 2,0 2,2 1Q 3,7 
3M PRIBOR (%) 2,0 2,3 1Q 4,0 
12M PRIBOR (%) 2,1 2,6 1Q 4,1 

Zdroj: Finanční výkazy České spořitelny, a. s. 

• Informace z tisku a ostatních medií 

Jde o zdroj informací, pro posouzení celkového postavení banky. Tyto informace 

mohou do značné míry ovlivnit situaci banky, zejména z hlediska likvidity. Vytvoření 

situace nedůvěry v bance může vést postupně až k runu na banku. 



• Pravidelné hlášení a výkazy 

Základním zdrojem informací však zůstávají pravidelné hlášení a výkazy, které 

jsou předkládané bankovnímu dohledu, tedy ČNB. Jejich periodicita je dána potřebou 

analyzovat průběžně všechna rizika podstupovaná bankou při současné snaze 

nezatěžovat nadměrně banky příliš expanzivními požadavky na předkládání dat. ČS 

podává toto hlášení ve čtvrtletních intervalech. 

Základem systému výkazů jsou základní účetní výkazy (bilance, výsledovka), 

které umožňují především základního posouzení zaměření banky ze struktury aktiv 

a pasiv a určení jejich hospodářských výsledků. Podkladem pro hodnocení rizikovosti 

jsou potom hlášení, která monitorují jednotlivé oblasti činnosti a navazují na jednotlivá 

opatření bankovního dohledu. Tato hlášení jsou zaměřena především na: 20 

• Oblast kapitálu se zaměřením na sledování struktury kapitálu, vymezení 

kapitálových požadavků k jednotlivým typům rizika (kreditního, tržního), 

strukturu aktiv bankovního portfolia podle rizikovosti, propočet kapitálové 

přiměřenosti, apod. 

 

Údaje o kapitálu ČS, a. s. 

Základní kapitál České spořitelny představuje 11 211 213 ks prioritních akcií 

na jméno ve jmenovité hodnotě 100 Kč a 140 788 787 ks kmenových akcií na majitele 

ve jmenovité hodnotě 100 Kč, akcie jsou v zaknihované podobě a nejsou obchodovány 

na žádném z veřejných trhů. Česká spořitelna vydala k podpoře své kapitálové báze 

2 emise podřízených dluhopisů, které vstupují do dodatkového kapitálu Tier 2 

v celkovém objemu 5 605 166 tis. Kč se splatností 16. 5. 2015, resp. 2. 10. 2016. Česká 

spořitelna stanovuje kapitál na individuálním i konsolidovaném základě.21 

 

Tabulka č. 6: Údaje o kapitálu ČS, a. s. 
Údaje k 31.12.2007, v tis. Kč Konsolidovaná Individuální 

Kapitál 40 268 797 36 679 749 
  souhrn původního kapitálu (tier 1) 40 373 278 36 786 225 
    splacený základní kapitál 15 200 000 15 200 000 

    emisní užil 1 688 1 688 

                                                 
20 NEHYBOVÁ, M. Regulace a dohled nad bankami. 1. vyd. Brno: Nehyba, 1999. 110 s.  

    ISBN 80-902645-5-7 

 
21 http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/VZ_2007.pdf (ze dne 10.5.2008) 



    povinné rezervní fondy 2 814 080 2 639 462 

    ostatní fondy z rozdělení zisku 205 700 0 

    nerozdělený zisk z před. obd. 26 023 541 23 329 823 

    menšinové podíly 824 818 0 

    goodwill jiný než konsolidace -9 649 0 

    nehmotný majetek jiný než goodwill -4 403 171 -4 314 443 

    účastnické CP -383 730 -70 305 

  dodatkový kapitál (tier 2) 5 605 166 5 605 166 
  kapitál na krytí tržního rizika (tier 3) 0 0 
    odčitatelné položky (tier 1+ tier2) -5 709 647 -5 711 642 

    kapitálové inv. nad 10% do bank -900 000 -938 008 

    kapitálové inv. nad 10% do pojišťoven -1 363 080 -1 363 080 

    nedostatek v krytí úvěrových ztrát -3 446 567 -3 410 554 
Zdroj: Finanční výkazy ČS, a. s . 

 

Údaje o kapitálových požadavcích 

Tabulka č. 7: Údaje o kapitálových požadavcích ČS, a.s.  

Údaje k 31.12.2007, v tis. Kč Konsolidovaná Individuální 

Kapitálové požadavky celkem 34 305 552 30 733 207 

  kapitálový požadavek k úvěrovému riziku celkem 28 360 508 25 669 281 

     kapitálový pož. k úvěrovému riziku 6 309 182 3 292 006 

     kapitálový pož. k úvěrovému riziku 22 051 326 22 377 275 

  kapitálový požadavek k vypořádacímu riziku 0 0 

  kapitálový pož. k pozičnímu a měnovému riziku celkem 543 116 368 430 

  kapitálový pož. k operačnímu riziku celkem 4 875 336 4 168 903 

  kapitálový pož. k riziku angažovanosti obchod. portfolia 526 592 526 592 

  kapitálový pož. k ostatním nástrojům obchod. portfolia 0 0 

Zdroj: Finanční výkazy ČS, a.s.  

 

Kapitálová přiměřenost 

Individuální kapitálová přiměřenost převyšovala 8%, které vyžaduje ČNB, jako 

dohledný a regulační orgán. V březnu 2007 došlo k navýšení kapitálu zahrnutím 

nerozděleného zisku z roku 2006 do regulatorního kapitálu (4,4 mld. Kč), a tím 

k navýšení kapitálové přiměřenosti. V červenci 2007 přešla Česká spořitelna na výpočet 

kapitálové přiměřenosti podle direktivy Basel II. Ke konci roku 2007 byla 

nekonsolidovaná kapitálová přiměřenost podle metodiky ČNB 9,55 %.22 

                      Tabulka č. 8: Kapitálová přiměřenost ČS, a. s. 

  2004 2005 2006 2007 

Kapitálová přiměřenost 8,97% 8,70% 9,26% 9,55% 

                      Zdroj: Vlastní 

                                                 
22 http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/CSvseobecna_ppt_cz.pdf  (ze dne 
8.5.2008) 



 

          Tabulka č. 9: Kapitálová přiměřenost podle ČNB 

 

                  Zdroj: Finanční výkazy ČS, a. s. 

 

 

• Oblast kvality aktiv, která zahrnuje především údaje o klasifikaci 

úvěrového portfolia, které je zpravidla pro činnost banky rozhodující. 

 

Členění úvěrového portfolia  v ČS, a. s. pro účely řízení úvěrového rizika: 

   

• retailové pohledávky jsou pohledávky za fyzickými osobami a malými 

podniky s ročním obratem do 30 mil. Kč. Portfolio detailových pohledávek 

se pro účely pravidelných analýz dále dělí podle typu protistrany a produktu. 

Metody řízení úvěrového rizika retailových pohledávek jsou založeny 

na statistických modelech kalibrovaných pomocí historických dat. 

• pohledávky za korporátními protistranami jsou tvořeny pohledávkami 

za právnickými osobami, které nesplňují definici malého podniku. Portfolio 

korporátních pohledávek se pro účely pravidelných analýz dále dělí podle 

typu protistrany (velké podniky, střední podniky, projektové financování 

a municipality). Metody řízení úvěrového rizika korporátních pohledávek 

jsou založeny na statistických modelech (zejména v případě portfolia 

pohledávek za středními podniky), velký důraz je však kladen také na 

pravidelné individuální analýzy jednotlivých klientů. 

• pohledávky specifických produktů poskytovaných dceřinými společnostmi 

jsou specializované finanční produkty, které mají vlastní způsob řízení 

rizika, které odpovídá jejich specifikům. Patří mezi ně především 

factoringové úvěry a leasingové úvěry. 



 

Kvalita úvěrového portfolia finanční skupiny zaznamenala ve srovnání s koncem 

roku 2006 zlepšení, když podíl vysoce rizikových úvěrů poklesl z 2,7 % na 2,5 % 

a podíl úvěrů více než 90 dnů po splatnosti poklesl rovněž o 0,2 procentního bodu 

na 1,6 %. Důvodem zlepšení portfolia je silný nárůst úvěrů při jejich dobré kvalitě 

a prodej vybraných špatných aktiv v závěru roku 2007 v objemu 0,9 mld. Kč. 
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               Zdroj: Výroční zpráva ČS, a. s. 
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• Oblast likvidity, kde je podstatné zejména určení struktury aktiv a pasiv 

podle skutečné splatnosti charakterizující očekávaný příliv a odliv 

finančních prostředků do a z banky, vymezení okruhu rychle likvidních 

aktiv, tj. těch aktiv, které jsou drženy v hotovostní formě nebo je lze do této 

formy rychle přeměnit. Struktura zdrojů z hlediska jejich původu (bankovní 

a nebankovní klienti, obyvatelstvo, podniková sféra…) 

 Graf č. 3 
 

 

Zdroj:Výroční zpráva ČS 2007, a. s. 
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   Zdroj: Výroční zpráva ČS 2007, a. s. 

 



Rizikem likvidity se rozumí situace, v níž banka ztratí schopnost dostát svým 

finančním závazkům v době, kdy se stanou splatnými, nebo nebude schopna 

financovat svá aktiva. Likvidita je monitorována a řízena na základě očekávaných 

peněžních toků a v souvislosti s tím je upravována struktura pasiv. Z hlediska řízení 

likvidity v roce 2007 bylo nejvýznamnějším fenoménem pokračování růstu objemu 

střednědobých a dlouhodobých aktiv, zejména klientských úvěrů (meziroční nárůst 

objemu o 27 %, vzrostly zejména objemy hypotečních úvěrů a úvěrů fyzickým 

osobám) a dluhopisů v portfoliu drženém do splatnosti (nárůst o 1 %). Na straně 

pasiv došlo k nárůstu objemu klientských vkladů o 11 %. Důsledkem těchto 

skutečností byla klesající hodnota ukazatele běžné míry likvidity v průběhu roku 

2007. Vnitřní limit stanovený pro hodnotu ukazatele běžné míry likvidity byl během 

celého roku 2007 plněn. Běžná míra likvidity je definována jako podíl rychle 

likvidních aktiv a rychle likvidních pasiv. Pro ilustraci k 31. prosinci 2007 bylo 

za rychle likvidní považováno 39,7 mld. Kč aktiv a do jmenovatele pro výpočet 

běžné likvidity vstupovalo 491 mld. Kč pasiv23 

 

 

• Oblast organizace banky, kam patří informace o akcionářské struktuře 

banky, majetkových účastech v jiných společnostech, představenstvu banky 

a dozorčí radě banky, počty poboček a pracovníků, aj. 

 

          Tabulka č. 10: Struktura akcionářů 

Akcionář počet akcií % na zákl. jmění 

Erste Bank 148 939 407 97,99% 

Města 2 380 817 1,57% 

Ostatní 679 776 0,45% 

Celkem 152 000 000 100,00% 
            Zdroj: Výroční zpráva ČS 2007, a. s. 

 
 
        
 
 
 
 

                                                 
23 http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/CSvseobecna_ppt_cz.pdf   (ze dne 
14.5.08) 
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Struktura akcionářů k 31.3.2008

Ostatní
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Erste Bank
97,99%

Města
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Zdroj: Výroční zpráva ČS 2007, a. s. 

 

 

 

 

 

 

Majetková účast České spořitelny v jiných společnostech. 

        Tabulka č. 11: Majetková účast ČS, a. s. 
  Celková maj. Podíl ČS  
Společnost, v tis. Kč účast ČS (v %) Hlavní zaměření spol. 

Leasing České spořitelny, a.s. 300 000 100,00 leasingová společnost 
s Autoleasing, a.s. 100 398 100,00 leasingová společnost 
Penzijní fond ČS, a.s. 241 100 100,00 penzijní fond 
Factoring ČS, a.s. 57 000 100,00 factoringová společnost 
Investiční společnost ČS, a.s. 77 000 100,00 investiční společnost 
REICO investiční spol. ČS, a.s. 80 000 100,00 investiční společnost 
Informatika ČS, a.s. 10 000 100,00 služby pro IT 
Realitní společnost ČS, a.s. 20 017 100,00 realitní společnost 
CS Property Inv.Limited 2 370 195 100,00 investiční společnost 
Consulting ČS, a.s. 5 430 100,00 poradenství  
CS Investment Limited 253 258 99,99 investiční společnost 
Stavební spořitelna ČS, a.s. 1 197 765 95,00 stavební spořitelna 
Czech TOP Venture Fund B.V. 159 289 84,25 fond rizikového kapitálu 
RAVEN EU Advisory, a.s. 45 997 65,71 poradenství  
Pojišťovna ČS, a.s. 1 363 080 55,25 pojišťovna 
brokerjet České spořitelny, a.s. 81 600 51,00  on-line obchody 
Erste Corporate Finance, a.s. 3 010 50,17 finanční poradenství  



s IT Solutions SK, spol. s r.o.* 69 185 23,50 služby pro IT 
První certifikační autorita, a.s.* 7 943 23,25 poskytování certifik. sl. 
Cz Banking Credit, a.s.* 240 20,00 úvěrový registr 
CEE Development Portfolio * 2 080 539 20,00 nemovitostní fond 
s IT Services CZ, s.r.o.* 40 20,00 služby pro IT 
Czech Property Fund B.V.* 683 139 10,00 nemovitostní fond 

Účasti celkem 9 208 226 x   
    
* Tato společnost není členem finanční skupiny ČS  

Zdroj: Výroční zpráva ČS 2007, a. s. 
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           Zdroj: Výroční zpráva ČS 2007, a. s. 

• Spolupráce s ostatními regulátory 

Pro posouzení situace v bance má zásadní význam sledování situace v celé 

finanční skupině, tj. bankovní dohled na konsolidovaném základě. Zhoršení pozice 

jednotlivých členů skupiny může zásadním způsobem ovlivnit situaci v bance, a to 

nejen z finančního hlediska, ale také z důvodu ztráty důvěry, která posléze může vést 

k problémům činnosti banky. 24  

 

Metody dohledu na dálku 

• Pravidelná finanční analýza prostřednictví finančních ukazatelů 

Vychází především z finančních ukazatelů, které jsou propočítávány z výkazů 

a hlášení předkládaných bankami. Finanční ukazatele umožňují posoudit míru 

jednotlivých rizik pro konkrétní banku vzhledem k její velikosti, struktuře obchodních 

aktivit. 

                                                 
24 BABOUČEK, I., a kol. Regulace činnosti bank. 1. vyd. Praha, 2005. s. 187 ISBN 80-7265-071-8 



• Systém včasného varování (early warning systém) 

Jde o prostředek pro rychlé zachycení případných negativních tendencí 

v činnosti banky. Velký význam má především v bankovních sektorech, které 

se skládají z velkého počtu bankovních subjektů. I v menších bankovních sektorech má 

význam, protože umožňuje především efektivněji využívat dostupné kapacity 

bankovního dohledu. V České republice je early warning systém založen na sledování 

měsíčních změn vybraných ukazatelů postihujících oblast kapitálu, likvidity, kvality 

aktiv, ziskovosti a bilanční sumy. 

• Rating bank 

Slouží především ke srovnání jednotlivých bank mezi sebou. Jeho cílem je 

rozdělení bank do skupin podle jejich pozice v bankovním sektoru. Rating používaný 

v ČR je založen na sledování pěti oblastí – kapitálu, likvidity, managementu, kvality 

aktiv a ziskovosti. Pro každou oblast je stanovena skupina 3-4 ukazatelů, které jsou 

ohodnoceny stupnicí 1 (nejlepší) až 5 (nejhorší).  

Obecně lze říci, že banky s ohodnocením vyšším než 4 body mají velmi vážné 

problémy, které zpravidla nejsou schopny řešit sami bez zásadní pomoci zvenčí. Banky 

s ohodnocením 3-4 bodů mají problémy, které mohou vyřešit sami, pokud zásadním 

způsobem změní některé skutečnosti – např. navýší kapitál banky, změní akcionáře, atd. 

Instituce s ratingem 2,5-3 body vyžadují detailnější monitoring s cílem předejít 

případným potížím. Banky s bodovým hodnocením pod 2,5 bodu jsou zpravidla 

bezproblémové vyžadující pouze standardní monitoring.  

V případě České spořitelny je vidět, že banka nemá žádné problémy  a tak je 

prováděn pouze obvyklí dohled.  

 

Rating České spořitelny, a. s. 

Tabulka č. 12: Rating ČS, a. s. 

Kritérium Hodnocení 
Kapitál 1 
Likvidita 1,5 
Management 1,5 
Kvalita aktiv 1 
Ziskovost 1,5 

Zdroj: Interní materiály ČS, a. s. 

• Sledování dodržování limitů, které jsou stanoveny v opatřením ČNB, která 

určují pravidla obezřetného podnikání.  

Tabulka č. 13: Sledované limity ČS, a. s. 



Sledované limity ČNB ČS 

Limit kapitálové přiměřenosti min. 8% 9,6% (31.12.2007) 
Limit čisté angažovanosti max. 25% (20) kap. banky 9,17 mld. Kč (7,3 mld.) 

Limit pro měnové pozice banky max. 15% 5,5 mld. Kč 
Zdroj: Vlastní 

 

Výhody a nevýhody dohledu na dálku 

Dohled na dálku má své výhody i nevýhody. Proto je vhodné doplňovat dohled 

na dálku také dohledem na místě pro komplexní zhodnocení situace banky.  

Nevýhody představují především skutečnost, že ne všechny důležité faktory, 

které ovlivňují banky a její dobré finanční výsledky jsou postižitelné vybranými 

ukazateli. Ty nejsou schopny zohlednit především kvalitu řídících mechanizmů, systém 

řízení rizik, vnitřní kontrolní systém, apod.  

Výhody dohledu na dálku jsou v poskytování vybraných ukazatelů pravidelně 

bankami ve formě hlášení a výkazů.  

 

 

� Dohled na místě 
 

Dohlídky jsou prováděny prostřednictvím návštěv v jednotlivých bankách. To je 

také hlavní důvod pro označování této formy dohledu jako dohlídky na místě (on-site). 

Komplexní dohlídky na místě vyžadují značné nasazení lidských zdrojů, proto se 

provádí v každé bance zpravidla jednou za 2-3 roky.25 

Podle rozsahu se dohlídky na místě mohou dále dělit na komplexní dohlídky, 

zahrnující základní rizikové oblasti činnosti banky a na dílčí dohlídky, zaměřené jen 

na některou z rizikových oblastí. 

 

Komplexní dohlídka na místě je zaměřena na následující oblasti:26 

• řízení úvěrového rizika 

• řízení tržních rizik a rizik spjatých s obchodováním na finančních trzích 

• vnitřní řídící a kontrolní systém a interní audit 

• předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti 

                                                 
25 Kolektiv autorů. Regulace a dozor nad finančními trhy. Praha: Management press, 2004.  
    ISBN 80-86754-04-9 
 
26 REVENDA, Z. Bankovní regulace a dohled. 2. vyd. Praha: Management press, 2001. s. 361  
    ISBN 80-7261-142-1 



• informační systémy a technologie 

 

• Řízení úvěrového rizika 

 V České spořitelně se o úvěrové riziko stará úsek pro řízení úvěrového rizika, 

který je zodpovědný za úvěrové riziko celé finanční skupiny. 

Úvěrové riziko 

Česká spořitelna je vystavena úvěrovému riziku, tedy riziku, že protistrana 

nebude schopna platit včas dlužné částky v plné výši. Při řízení úvěrových rizik používá 

Česká spořitelna jednotnou metodiku, která je upravena v holdingové normě a stanoví 

postupy, role a odpovědnosti. Úvěrová politika zahrnuje:27 

• pravidla obezřetného úvěrového procesu včetně pravidel pro předcházení 

praní špinavých peněz a podvodných jednání, 

• obecná pravidla přijatelnosti zákaznických segmentů vzhledem k jejich 

hlavním aktivitám, zeměpisným oblastem, maximální lhůtě splatnosti, 

produktu a účelu úvěru, 

• základní rámec systému hodnocení (ratingu), stanovení a revize ratingu 

dlužníka, 

• základní principy systému limitů a struktury schvalovacích úrovní, 

• pravidla pro řízení zajištění úvěrů, 

• strukturu základních produktových kategorií, 

• metodiku výpočtu opravných položek. 

 

 

Sběr informací nezbytných pro řízení rizik 

Banka vychází při řízení úvěrového rizika z informací ze svého vlastního 

portfolia a z informací z portfolií dalších členů Finanční skupiny České spořitelny. 

Banka dále využívá informací z externích informačních zdrojů, např. Credit bureau 

nebo ratingů renomovaných ratingových agentur. V rámci přípravy na Basel II byla 

v minulých letech rozšířena shromažďovaná data a došlo k výraznému zlepšení jejich 

kvality. Tato data slouží jako základ pro modelování úvěrového rizika a jako podpora 

při vymáhání pohledávek, oceňování pohledávek a kalkulaci ztrát. 

 

                                                 
27 http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/VZ_2007.pdf, (dne 10.5.2008) 



Tabulka č. 14: Úvěry ČS, a. s. 

Údaje v mil. Kč 31.12.2006 31.12.2007 31.3.2008 
Doporučení 
ČNB 

Úvěry klientům v čisté hodnotě 322 766 411 605 414 607  

Vysoce rizikové úvěry/celk. úvěry 2,5% 2,5% 2,8% 3 - 5 % 

Zdroj: Vlastní 

 

Nástroje interního ratingu 

Rating je považován za jeden z klíčových nástrojů řízení rizik. Banka používá 

klientský rating pro měření rizikovosti protistrany. Klientský rating odráží 

pravděpodobnost selhání dlužníka v následujících 12 měsících. Hodnocení dlužníka 

a stanovení interního ratingu je součástí každého schvalování úvěru nebo 

zásadních změn v úvěrových podmínkách. Hodnocení dlužníka zohledňuje jeho 

finanční situaci i nefinanční charakteristiky. U korporátních dlužníků se jedná 

především o analýzu silných a slabých stránek např. kvality managementu, 

konkurenceschopnosti apod. U detailových dlužníků se jedná především 

o demografické a behaviorální ukazatele. V rámci řízení rizika banka rozděluje své 

klienty na klienty „v selhání“ a „bez selhání“. Pro klienty, fyzické osoby nepodnikatele, 

„bez selhání“ banka používá 8stupňovou ratingovou škálu a 13ti stupňovou ratingovou 

soustavu pro ostatní klienty. Pro všechny klienty „v selhání“ banka používá jeden 

ratingový stupeň „R“. Všechny důležité informace pro hodnocení jsou shromažďovány 

a ukládány centrálně. Banka provádí pravidelné (min. jednou ročně) revize stanovení 

interního ratingu. Metodika interního ratingu je vyhodnocena na základě historických 

dat využitím statistických modelů. V souladu s požadavky regulátora je zajištěn dohled 

nad procesem validace metodiky interních ratingů nezávislým subjektem banky 

ve formě interního auditu. Mezi nejvýznamnější mezníky v roce 2007 patřilo zlepšení 

skoringové funkce pro hodnocení dat z úvěrového registru pro fyzické osoby 

nepodnikatele. 

Struktura schvalovacích pravomocí 

Struktura schvalovacích pravomocí je založena na principu významnosti dopadu 

případné ztráty z poskytnutého úvěru do finančního hospodaření banky a rizikovosti 

příslušného úvěrového případu. Nejvyšší schvalovací pravomoci má úvěrový výbor 

dozorčí rady a úvěrový výbor představenstva. Nižší schvalovací pravomoci jsou 

odstupňovány podle seniority pracovníků úseku řízení úvěrových rizik. Pro určení 

rizikových parametrů, jako je pravděpodobnost selhání (PD), ztráta z úvěrů v selhání 

(LGD) a úvěrové konverzní faktory (CCF), tj. koeficienty sloužící k převodu 



podrozvahových položek na rozvahové, používá Česká spořitelna vlastní interní 

modely. V roce 2007 banka tyto modely aplikovala i na další dceřiné společnosti. 

Všechny modely jsou vyvíjeny dle požadavků Basel II. Monitoring historických 

rizikových parametrů a jejich predikce vytvářejí prostředí pro kvantitativní řízení 

portfolia. Česká spořitelna v současnosti používá rizikové parametry při monitorování 

portfoliových rizik, správy portfolia v selhání, měření ochrany portfolia a oceňování 

rizik. Aktivní používání rizikových parametrů v managementu banky umožňuje získat 

podrobné informace o možné citlivosti základních segmentů portfolia na vnitřní i vnější 

změny. 

 

Opravné položky na úvěrové ztráty 

Česká spořitelna používá metodiku tvorby opravných položek, která je v souladu 

s mezinárodními účetními standardy IFRS. Pro portfolia pohledávek, u nichž nebylo 

zjištěno individuální znehodnocení, se počítají portfoliové opravné položky. Jejich výše 

je určena pomocí modelů založených na zkušenosti banky. Významnou složku těchto 

modelů tvoří rizikové parametry PD a LGD. Pro pohledávky, u nichž bylo zjištěno 

znehodnocení, se opravné položky počítají individuálně. V případě všech neretailových 

pohledávek a detailových pohledávek s expozicí vyšší než 5 mil. Kč se používá metoda 

diskontovaných očekávaných peněžních toků. V případě ostatních retailových 

pohledávek se míra znehodnocení stanovuje statisticky na základě historické zkušenosti 

s prodlením a potenciální návratností podobného typu pohledávek, přičemž se opět 

využívají odvozené rizikové parametry. Opravné položky všech pohledávek jsou 

přehodnocovány měsíčně. Riziko koncentrace a rizikově vážená aktiva.  

Česká spořitelna řídí riziko koncentrace úvěrového portfolia systémem limitů 

velkých angažovaností. Limity velkých angažovaností jsou stanoveny jako maximální 

angažovanost přijatelná pro banku vůči jednotlivému klientovi při daném ratingu 

a zajištění. Systém je nastaven tak, aby chránil výnosy a kapitál banky před koncentrací 

rizik. Koncentrace rizik je měřena ekonomickým kapitálem potřebným ke krytí daného 

portfolia. Metoda úvěrového Value at Risk (VaR) je založena na simulaci možného 

vývoje dlužníků metodou Monte Carlo, která vychází z interních zkušeností banky 

se selháním dlužníků a se souvisejícími korelacemi. V oblasti výpočtu kapitálového 

požadavku k úvěrovému riziku Česká spořitelna splnila podmínky pro použití přístupu 

IRB a od července 2007 jsou rizikově vážená aktiva a kapitálový požadavek založena 

na interním ratingu a vlastních odhadech parametrů PD, LGD a CCF. Výpočet rizikově 



vážených je prováděn měsíčně. Standardní výpočet je pravidelně doplňován tzv. 

stresovým testováním, v jehož rámci jsou modelovány dopady náhlých změn tržního 

prostředí. 
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• Řízení tržních rizik 

S tržním rizikem jsou v České spořitelně spojeny především transakce 

na finančních trzích, které jsou obchodovány na obchodním a bankovním (investičním) 

portfoliu, a úrokové riziko aktiv a pasiv v bankovní (investiční) knize. Operace 

obchodního portfolia na kapitálovém, peněžním i derivátovém trhu lze rozdělit 

do následujících oblastí: 

• kótování klientům a obchodování s nimi, realizace jejich příkazů, 

• kótování na mezibankovním trhu, 

• aktivní uzavírání obchodů na mezibankovním trhu, 

• distribuce produktů finančních trhů drobné klientele. 

Derivátové transakce se také využívají k zajištění úrokového rizika bankovní 

(investiční) knihy a k refinancování rozdílu mezi cizoměnovými aktivy a pasivy. Tržní 

riziko obchodní a bankovní (investiční) knihy je sledováno a měřeno v úseku 

centrálního řízení rizik. Úsek je zcela nezávislý na divizi finančních trhů, a to z důvodu 

zamezení konfliktu zájmů a zaručení korektnosti a nezávislosti předkládaných hlášení 

týkajících se rizik banky. Úsek centrálního řízení rizik zajišťuje nezávislé ocenění všech 

transakcí na finančních trzích pro finanční skupinu i pro portfolia klientů ve správě 

finanční skupiny. Úsek má v zodpovědnosti také řízení operačních rizik spojených 

s obchodováním na finančních trzích a s řízením tržních rizik. Velice pečlivě se věnuje 

kontrolním činnostem a rekonciliacím tak, aby byla zajištěna úplná a přesná evidence 

instrumentů v portfoliích banky. Veškeré limity pro tržní rizika obchodního portfolia 

jsou navrhovány ve spolupráci úseku centrálního řízení rizik a obchodních útvarů 



a schvalovány Výborem finančních trhů a řízení rizik. Soustava tržních limitů musí být 

v souladu s maximální mírou podstupovaných rizik (měřenou metodou VaR) 

schválenou představenstvem banky, a také potvrzena mateřskou společností Erste Bank. 

Metoda VaR se využívá jako nástroj kvantifikace rizik v agregované hodnotě pro 

bankovní (investiční) knihu a pro dceřiné společnosti banky podle speciálních postupů, 

které modelují chování aktiv a pasiv v těchto portfoliích. 

Pro měření úrokového rizika transakcí finančních trhů je používán tzv. PVBP 

gap neboli matice faktorů citlivosti na úrokové sazby jednotlivých měn pro individuální 

portfolia úrokových produktů. Tyto faktory měří citlivost tržní hodnoty portfolia 

na paralelním posunu příslušné výnosové křivky dané měny v rámci daného časového 

úseku dob do splatnosti. Systém PVBP limitů je stanoven pro jednotlivá obchodní 

portfolia úrokových produktů podle měn. Limity jsou porovnávány s hodnotou, která 

reprezentuje vyšší číslo ze součtu kladných hodnot PVBP, nebo součtu záporných 

hodnot PVBP v absolutní hodnotě pro jednotlivé doby do splatnosti. Tímto způsobem 

je ošetřováno nejen riziko paralelního posunu výnosové křivky, ale i případná rotace 

výnosové křivky. Pro hlavní měny (CZK, EUR, USD) je stanoven limit i pro prostý 

součet hodnot PVBP. Česká spořitelna sleduje také další speciální limity pro úrokové 

opční kontrakty, a to limity typu gamma a vega pro úrokové sazby a jejich volatility. 

Citlivost měnových derivátů na pohyby devizových kurzů je měřena formou delta 

ekvivalentů a je zahrnuta do devizové pozice banky. Česká spořitelna sleduje speciální 

limity pro měnové opční kontrakty, a to limity pro citlivost delta ekvivalentu na změnu 

devizového kurzu ve formě gamma ekvivalentu a limity pro citlivost hodnoty opčních 

kontraktů na volatilitě devizového kursu ve formě vega ekvivalentu. Dále sleduje 

citlivost hodnoty ocenění na dobu do maturity (theta) a úrokovou citlivost (rho), která se 

měří společně s ostatními úrokovými nástroji formou PVBP. Akciové riziko 

obchodního portfolia je sledováno pomocí delta citlivostí tržních hodnot portfolií 

na změny akciových cen pro jednotlivé akciové emise a také v souhrnu za jednotlivé 

trhy a za celé portfolio. Komoditní riziko obchodního portfolia je sledováno pomocí 

delta citlivosti tržních hodnot portfolií na změny cen komodit pro jednotlivé komodity. 

Úsek centrálního řízení rizik používá další sofistikované postupy pro ocenění hodnoty 

a rizik strukturovaných produktů včetně kreditních investičních instrumentů, jejichž 

ocenění nelze vyjádřit explicitně. Nejčastěji je využívána metoda Monte Carlo pro 

simulaci pravděpodobnostního rozdělení ceny a budoucího vývoje složitých transakcí 

včetně citlivosti ceny na změny tržních faktorů. Pro agregované měření tržního rizika 



pro obchodní i investiční portfolia České spořitelny je používána metoda VaR. Hodnoty 

VaR jsou počítány na hladině spolehlivosti 99 % pro dobu držení jednoho obchodního 

dne. Pro výpočet se používá systém KVaR+ a metody historické simulace založené 

na historii posledních 500 obchodních dnů. Limity VaR jsou stanoveny pro jednotlivé 

obchodní desky, resp. portfolia. Metoda VaR je doplněna tzv. zpětným testováním, 

které ověřuje správnost modelu. Při této metodě se porovnávají denní odhady VaR 

s hypotetickými výsledky portfolia za předpokladu, že by nedocházelo k žádným 

změnám v portfoliu během obchodního dne. Výsledky zpětného testování dosud 

vykazují správnost nastavení modelu pro výpočet VaR. Metoda VaR je používána také 

pro výpočet kapitálového požadavku z měnového obecného úrokového rizika, obecného 

a specifického akciového rizika a rizika opčních transakcí obchodního portfolia 

na základě schválení Českou národní bankou (ČNB). Výpočty VaR se uplatňují rovněž 

při hodnocení rizik portfolií aktiv dceřiných společností České spořitelny (pro fondy 

Investiční společnosti ČS, Penzijní fond ČS a Pojišťovnu ČS) a pro hodnocení tržních 

rizik bankovní knihy Stavební spořitelny ČS s využitím speciálních modelů pro 

reprezentaci bilance banky. Obchodní portfolio banky je pravidelně v měsíčních 

intervalech podrobováno stresovému testování. Používají se následující scénáře: 

• scénář založený na 10–15letých historických datech při použití maximálních 

pozitivních a negativních změn (jednodenních a desetidenních) pro úrokové 

sazby, akciové ceny, devizové kurzy a volatility nezávisle na sobě, 

• VaR hodnota na hladině spolehlivosti 99,8 % (nejhorší historický scénář 

z posledních 500 pozorování), 

• stresové scénáře založené na měsíčních předpovědích odboru ekonomických 

analýz. 

Výsledky stresových scénářů jsou porovnávány s kapitálovým požadavkem 

z tržních rizik. Kromě limitů sensitivity a VaR jsou stanoveny a sledovány denně stop 

loss limity pro jednotlivé obchodní desky. Měsíční stop loss limit je porovnáván 

s aktuálním měsíčním výsledkem příslušné obchodní desky, roční stop loss limit 

se porovnává s rozdílem mezi nejlepším výsledkem (realizovaným a nerealizovaným 

ziskem) v roce a aktuálním výsledkem obchodní desky. V útvaru řízení rizik se také 

sleduje tržní konformita obchodů uzavřených na finančních trzích s cílem odhalit 

manipulace trhem a předejít operačním rizikům. Limity citlivosti, VaR a stop loss limity 

včetně způsobu jejich stanovení a opatření, která nastanou po překročení limitu, jsou 

upraveny vnitřním pokynem banky – manuálem řízení rizik, který je součástí strategie 



řízení rizik. Informace o expozici banky vůči tržním rizikům a o dodržování 

nastavených limitů jsou denně reportovány zodpovědným manažerům banky, měsíčně 

pak také členům představenstva prostřednictvím Výboru aktiv a pasiv a Výboru pro 

finanční trhy a řízení rizik.28 

 

• Interní audit 

 Interní audit je nezávislá, objektivně zjišťovací a konzultační činnost zaměřená 

na přidávání hodnoty a zdokonalování procesů v bance. Interní audit pomáhá České 

spořitelně dosahovat jejích cílů tím, že přináší systematický metodický přístup 

k hodnocení a zlepšování účinnosti systému řízení rizik, řídicích a kontrolních procesů 

a správy a řízení banky. Interní audit provádí ve všech útvarech České spořitelny 

monitorování procesů a činností včetně sledování úrovně, funkčnosti a efektivnosti 

řídicího a kontrolního systému, ověřování plnění opatření z interních a externích auditů 

a kontrol. Interní audit poskytoval v roce 2007 vedoucím zaměstnancům České 

spořitelny, výboru pro audit a dozorčí radě zprávy, informace a ujištění o stavu rizik 

v bance. 

 

• Informační technologie (IT) 

Hlavním úkolem všech oblastí IT je podpora a aktivní účast při realizaci 

rozvojových obchodních aktivit banky a současně vytvoření flexibilního a stabilního IT 

prostředí umožňujícího realizovat vytyčenou obchodní strategii České spořitelny při 

celkové optimalizaci investičních a provozních nákladů a nezbytné podpoře 

legislativních a vnitřních změn. V oblasti backhand-ových aplikací bylo klíčovým 

úkolem vytvoření podmínek pro optimální funkčnost Osobního účtu. Také pokračovaly 

práce na zrychlení platebního zajištěním online funkčnosti mezi hlavními 

backendovými systémy – Starbankem a Symbols. Rovněž přibyla další on-line rozhraní 

sporožirových účtů na jiné systémy např. DON, CPS, Tallyman a zajištění podpory 

transakcí cash-back. Velká pozornost byla věnována pokračujícímu zvyšování 

robustnosti systému internetového bankovnictví s cílem zajistit stabilitu systému 

a pokrýt enormní nárůst uživatelů a transakcí za současné stále rostoucí nabídky 

širokého spektra bankovních produktů. Nová verze Pobočkového systému byla 

do produkce úspěšně nasazena v listopadu 2007 podobně jako nová verze 
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elektronických formulářů XEF. Nový přírůstek Datawarehouse s požadovanou 

funkčností byl zaveden do produkčního prostředí v listopadu 2007 (finanční 

rekonciliace, data pro Collections, on-line integrace se SERVIS 24, informace o 

kreditních kartách). Paralelně k tomu byl zahájen vývoj dalšího přírůstku, jehož součástí 

bude mj. vytvoření data martu pro významný projekt České spořitelny Wealth Creation 

rozšiřující služby investičního poradenství. 

V rámci centralizace vybraných činností pokračoval optimalizace IT a dalších 

nákladů formou centralizace vybraných činností v rámci Finanční skupiny ČS (centrální 

SAP pro společnosti Erste Corporate Finance, Factoring ČS, s Autoleasing a 

s autoúvěr). Během posledního roku 2007 upgradovala Česká spořitelna více než 30 % 

výpočetní technologie na nové modely či technologii, implementovala clusterovou 

technologii (Oracle RAC) a odpovídajícím způsobem upravila související operační 

modely. Díky těmto změnám je průběžně zvyšována dostupnost provozovaných 

systémů.29 

 

• Bezpečnostní politika 

Česká spořitelna věnuje bezpečnostní politice výraznou pozornost. V bance 

pracuje samostatný úsek bezpečnost, který plní úkoly v oblasti finanční bezpečnosti, 

šetření operačních rizik, bezpečnosti IT a fyzické bezpečnosti. Působení banky 

je zaměřeno především na prevenci všech negativních jevů či nekorektního jednání, 

které ohrožují bezpečnost klientů a zaměstnanců nebo majetek společností z Finanční 

skupiny České spořitelny. 

Bezpečnostní politika České spořitelny sleduje minimalizaci operačních rizik. 

Eventuální trestná činnost klientů nebo zaměstnanců banky je prioritním hlediskem při 

vyhodnocování a správě varovaní v softwarových aplikacích, při posuzovaní 

stanovených metodických postupů a při hodnocení nových rozvojových projektů 

v bance. Česká spořitelna věnuje rovněž velkou pozornost oblasti předcházení legalizaci 

výnosů z trestné činnosti, financovaní terorismu a naplňování předpisů o provádění 

mezinárodních sankcí (AML/CFT). Nastavený systém odpovídá platné legislativě, 

požadavkům regulatorních orgánů a mezinárodním standardům. V roce 2007 byla 

Česká spořitelna podrobena hloubkové kontrole oblasti AML/CF Českou národní 

bankou s velmi dobrým výsledkem. V rámci bezpečnosti IT byla v průběhu roku 2007 
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věnována pozornost zejména oblasti bezpečnostního monitoringu, a to i u alternativních 

kanálů na bázi internetu (SERVIS 24 apod.). V souvislosti s phishingovými a dalšími 

obdobnými útoky na klienty provedla banka informační kampaň s cílem zvýšit 

povědomí klientů o možných hrozbách souvisejících se službou internetového 

bankovnictví a o možnostech klientů eliminovat dopady těchto hrozeb. V oblasti 

fyzické a technické bezpečnosti banka postupně realizuje projekt Integrace bezpečnosti. 

Cílem projektu je plná centralizace fyzické bezpečnosti na požadované bezpečnostní 

úrovni, finančně vyvážené se zachováním jejího prvořadého úkolu – chránit zejména 

život a zdraví klientů a zaměstnanců a následně také majetek České spořitelny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 FINANČNÍ REGULACE A DOHLED  VE VELKÉ BRITÁNII 

 

7.1 Historie bankovního systému ve Velké Británii 

 

Bankovní regulace a dohled byl dříve v pravomoci Centrální banky Anglie, 

a proto bych se zde rád krátce zmínil o historii jejího vývoje. 

Bank of England (dále jen Banka) byla založena jako jedna z nejstarších 

komerčních bank ve vlastnictví soukromých podílníků v roce 1694 po návrhu skotského 

obchodníka Williama Petersona. V této době provozovala široké spektrum bankovních 

a finančních aktivit. 

V roce 1946 byla převedena do státního vlastnictví, ale již několik let předtím 

byla považována a chovala se jako veřejná instituce a plnila řadu veřejných funkcí. 

K těmto funkcím patřila od prvních začátků funkce banky státu, kdy Banka především 

zařizovala pro stát půjčky. Od počátku měla také právo vydávat bankovky  v Anglii 

a Walesu, i když monopol na tuto aktivitu získala až v roce 1844 po vydání Zákona 

o výsadním právu banky (Bank Charter Act). Tímto Zákonem se také zvýšila role 

centrální banky v oblasti bankovního dohledu a dohledu nad kapitálovými trhy, a dále 

se zvýšil její vliv na monetární politiku. 

Pro zajištění dobrého jména a stability bankovního systému a jiných finančních 

institucí ovšem neměla Banka dlouho potřebné zákonné prostředky. A až od roku 1979, 

Zákonem o bankách (The Banking Act), dostala pravomoc k vykonávaní dohledu 

a dozoru nad institucemi, které přijímají deposita. V roce 1987 byl bankovní zákon 

rozšířen, a ukládal institucím, které chtěly přijímat vklady od veřejnosti, získat licenci 

od Banky a podřídit se neustálému dozoru. 30 

I když od roku 1998 přešla zodpovědnost za regulaci a dohled na Instituci pro 

finanční služby (Financial Services Authority - dále jen FSA), na Bance dále zůstala 

odpovědnost za celkovou stabilitu finančního systému. Proto bylo v říjnu 1997 přijato 

Memorandum porozumění mezi Bankou, ministerstvem financí a FSA. Tak 

se ustanovila Stálá komise (Standing committee), která se pravidelně schází 

v zastoupení zmíněných 3 institucí. Při zasedání se zastoupené organizace dohodnou 

na společném postoji a postupu k problémům, které mohou nastat ve finanční sféře.  

                                                 
30 http://www.fsa.gov.uk/Pages/About/Who/index.shtml, (ze dne 12. 4. 2008) 



Banka dále založila vlastní Komisi pro finanční stabilitu (Financial Stability 

Committee), která je zodpovědná za sledování práce bank a sledování a zajišťování 

celkové finanční stability. Tato komise také vytváří a navrhuje politiky a přístupy 

k problémům, které mohou nastat ve finančním sektoru.  

 

7.2 Současný regulátor 

 

� Vývoj 

 Reforma regulace finančních služeb ve Velké Británii a ustanovení nového 

regulátora, navrhnutá Howardem Daviesem, byla vyhlášena ministrem financí 

20. května 1997. Ministr vyhlásil rozhodnutí převést část bankovního dohledu 

a regulace investičních služeb na Bezpečnostní a investiční radu (Securities and 

Investment Board - SIB), která formálně změnila název na Instituci pro finanční služby 

(Financial Services Authority - FSA) v říjnu roku 1997. 

 SIB byla založena v roce 1985 a získala své pravomoci účinností Zákona 

o finančních službách (Financial Services Act) v roce 1986. Tento Zákon zakotvil 

základy pro pozdější nový a rozšířený systém regulace a poskytl SIB hlavní pravomoci 

a odpovědnosti k zajištění efektivního fungování finančního systému. První stupeň 

nynější reformy finanční regulace byl dokončen v červnu 1998, kdy odpovědnost 

za bankovní sektor byla přesunuta z Banky na FSA. 

Získáním královského souhlasu pro Zákon o finančních službách a trzích 

(Financial Services and Markets Act) v červnu roku 2000 byl dokončen druhý stupeň 

této reformy. Třetí stupeň – zakončení této transformace instituce regulace a dohledu 

celého finančního systému bude dokončen na konci listopadu roku 2001, kdy dojde 

v souladu se Zákonem o finančních službách a trzích k převedení pravomocí 

a odpovědností ze všech ostatních regulatorních organizací na FSA. Mezi tyto 

organizace patří: 

1. Komise pro stavební spořitelny (Building Societies Commission) 

2. Komise pro vzájemné spořitelny (Friendly Societies Commission) 

3. Organizace regulující investiční management (Investment Management 

Regulatory Organisation - IMRO) - zabývá se především regulací organizací 

(právnických osob) poskytujících investiční služby 



4. Soukromá investiční instituce (Personal Investment Authority - PIA) - zabývá 

se spíše ochranou malých investorů 

5. Registr vzájemných spořitelen (Register of Friendly Societies) 

6. Komise pro cenné papíry a termínové obchody (Securities and Futures Authority 

- SFA) 

 

Zákon o finančních službách a trzích dále předává FSA některé nové pravomoci, 

zejména k regulaci určitých aspektů hypotéčních půjček a Pravidel poctivého 

obchodování na finančních trzích (Code of Market Conduct). 

 

� Základní informace o FSA 
 

 FSA, známá do října roku 1997 jako Rada pro investice a cenné papíry 

(Securities and Investments Board - BIS) je vyvíjející se nezávislá nevládní instituce, 

která převzala zákonnou moc prostřednictvím Zákona o finančních službách z roku 

1986 a prostřednictvím Bankovního zákona z roku 1987(a některých dalších). 

Je to nevládní instituce, ovšem s vládními zárukami, financovaná poplatky 

uvalenými na regulované organizace. FSA je řízena radou ředitelů, která je jmenována 

ministrem financí (a to v souladu s principy Nolanovy zprávy výboru pro standardy 

ve veřejném životě). Rada ředitelů je složena z hlavního výkonného ředitele (předsedy 

rady ředitelů), který patří mezi 3 ředitele s výkonnou mocí, a dále z 11 ředitelů, kteří 

výkonnou moc nemají. Těchto 11 ředitelů si mezi sebou zvolí předsedu, který 

se zvolením stane i zástupcem hlavního výkonného ředitele. Další z 11 ředitelů 

je takzvaný ředitel ex-officio - zástupce guvernéra Banky pro odbor finanční stability. 

Rada ředitelů promýšlí a provádí celkovou politiku FSA. Odpovědnost za denní 

operativní rozhodování a efektivnost těchto operací, personální politiku, kontrolu 

mechanismu vnitřního auditu a navrhování odměn výkonných ředitelů spočívá 

na ředitelích, kteří nemají výkonnou moc. 

 

 
� Cíle FSA 

 

Hlavní cíl FSA je zajišťovat efektivní, provozuschopný finanční trh a pomáhat 

malým spotřebitelům dosahovat spravedlivých obchodů. 



Při formulaci regulatorního přístupu FSA usiluje o cíle a vykonává je podle 

jejich zakotvení v Zákoně o finančních službách a trzích (Financial Services and 

Markets Act).31 

Tyto cíle jsou následující: 

1. udržování důvěryhodnosti finančního systému ve Velké Británii. 

2. podpora veřejnosti v oblasti porozumění finančnímu systému což mimo jiné 

zahrnuje varování před pochybnými zisky a riziky spojenými s různými druhy 

investic ve finanční sféře. 

3. zajištění přiměřeného stupně ochrany pro spotřebitele s ohledem na různá rizika 

při rozdílných typech investování  a jiných transakcí, na lišících se stupních 

zkušeností, které jednotliví spotřebitelé mají a na všeobecných zásadách, podle 

kterých by spotřebitel měl sám nést odpovědnost za svá rozhodnutí. 

4. redukce rozsahu, do kterého by mohla být regulovaná instituce využívána 

k obchodům spojeným s finanční kriminalitou. 

 

Tyto cíle jsou sledovány simultánně a FSA zároveň usiluje o jejich konzistenci. 

Existence těchto stanovených cílů a dalších prostředků (dotazovací panel a fórum – viz 

kapitola 2.2.4.) jimiž veřejnost hodnotí práci a výsledky FSA, pracuje jako kritický 

faktor při zajištění zodpovědnosti FSA. 

 

FSA zdůrazňuje při sledování zákonných cílů racionální důvody k regulaci 

finančních trhů, finančního podnikání a ostatních transakcí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 DEWATRIPONT, M., TIROLE, J. The Prudential Regulation of Banks. Cambridge: MM Press, 1993,       

    ISBN 0-262-04146-4 



 

Existují 2 základní racionální důvody: 

 

1.  systematické riziko. 

Existují přesvědčivé důkazy, že stabilní finanční systém vytváří příznivé 

prostředí pro efektivní rozdělování zdrojů čímž podporuje ekonomický růst. A protože 

zkušenosti ukazují, že finanční systém je náchylný k nestabilitě a nákazám, je zde 

veřejný zájem na dozoru institucí, speciálně bank, a to k zajištění jejich dostatečné 

kapitalizace a v závislosti na tom i k jejich menší zranitelnost na nepříznivé šoky na trhu 

při podnikání. 

 

2.  asymetrie informací na finančních trzích. 

Má za následek těžko odhadnutelné riziko pro návratnost investovaných 

transakcí. Toto platí zejména při dlouhodobých kontraktech a pro malé vkladatele bank. 

Bez regulace, která dává spotřebiteli určité nezávislé ujištění (doporučení) 

o podmínkách, za kterých jsou kontrakty nabízeny a uzavírány, by rizikovost uložení 

aktiv a nekvalitnost obdržených rad odradila úspory, které dále ovlivňují investice, což 

by mělo opět vysoce škodlivý vliv na ekonomiku. Zdravý finanční systém by byl 

deformován náklady na vzdělávání spotřebitelů a získávání dodatečných informací 

 

� Vůči komu je FSA zodpovědná 

 Rada ředitelů je jmenována ministerstvem financí, a proto je FSA odpovědná 

ministerstvu financí a přes ně parlamentu. FSA dále musí každoročně podávat zprávu 

ministerstvu financí o plnění zákonných cílů, kterou potom ministerstvo předkládá 

parlamentu. Vybraný útvar ministerstva může FSA vyzvat o podání důkazů 

o pravdivosti uvedených skutečností. 

 FSA založila odpovědní panel, na kterém monitoruje rozsah plnění statutárních 

cílu z hlediska pohledu veřejnosti - jejich spokojenost s ochranou finančního systému 

a s informační podporou, kterou získávají od FSA. Tento panel sice vytvořila FSA 

a zároveň jej financuje, ovšem jeho výsledky jsou současně na FSA nezávislé 

a nerecenzované. Panel je zakotven v Zákonu o finančních službách a trzích. 

 Podobně FSA založila veřejné fórum, které je otevřené všem diskusím zvláště 

na témata, do jaké míry FSA splňuje zákonné cíle, včetně porovnání nákladů s efekty 



regulace, odpovědnosti manažerů, které mají příslušné pravomoci, vhodnou vybaveností 

pro inovace, minimalizace negativních vedlejších efektů regulace 

na konkurenceschopnost a mezinárodní charakter finančních služeb a trhů, a vhodného 

požadovaného konkurenčního postavení Velké Británie. Také toto fórum je zakotveno 

v Zákonu o finančních službách a trzích.  

Veřejné semináře a názory veřejnosti jsou využívány při rozhodování 

o případech, které jsou spojeny s regulatorními opatřeními FSA. Pokud se názory FSA 

a veřejnosti nebo individuálního podniku odlišují a nedojde ke konsensu, potom podle 

Zákona rozhoduje Tribunál pro finanční služby a trhy, který funguje v oddělení 

ministerstva spravedlnosti. 

Pravidla a praktiky FSA jsou podrobeny zevrubnému zkoumání Generálního 

ředitele pro poctivý obchod (Director General of Fair Trading), který musí podávat 

zprávy Komisi pro ochranu hospodářské soutěže (Competition Commission), jestliže 

najde v těchto pravidlech a praktikách cokoli, co vede k omezení konkurenceschopnosti 

regulovaných firem. 

A konečně FSA jmenovala nezávislého Komisaře pro stížnosti (Complaints 

Commissionier) pro průzkum formálních stížností na FSA, které byly podány od června 

roku 1998. Po vyšetření stížností komisař informuje stěžovatele a FSA o jeho nálezech 

a zároveň doporučí některé postupy managementu FSA, které by podle prozkoumání 

byly vhodné. Komisař dále vydává roční zprávu o své práci. FSA pak konzultuje 

se stížnostmi nástroje, které zavádí s novou legislativou. 

 

Rozdělení pravomocí 

O rozdělení pravomocí mezi Bankou, FSA a Ministerstvem financí pojednává 

Memorandum porozumění vydaného Bankou v roce 1997. 

Tímto memorandem se připravila základna pro spolupráci mezi ministerstvem 

financí, Bankou Anglie a Institucí pro finanční dohled v oblasti finanční stability. 

Vymezily se role každé instituce tak, aby spolu působily a postupovaly ke společným 

cílům finanční stability. Rozdělení zodpovědností je založeno na čtyřech hlavních 

principech: 

 

1. jasná zodpovědnost. Každá instituce musí být zodpovědná za své jednání, tedy 

každá musí mít jednoznačnou a dobře definovanou zodpovědnost 



2. průhlednost. Parlament, trhy a veřejnost musí vědět, za co je každá instituce 

zodpovědná 

3. bez duplikací. Každá instituce musí mít jasně definovanou roli, aby nedocházelo 

ke zdvojeným odhadům, neefektivnosti a duplicitě při donucovacích technikách 

4. pravidelná výměna informací. Ta zajistí každé instituci maximálně efektivní 

řízení 

 

Zodpovědnost FSA 

FSA je zodpovědná za tyto oblasti finančního sektoru: 

 

• udělování licencí a dozor nad bankami, stavebními spořitelnami, 

investičními firmami, pojišťovnami a vzájemnými spořitelnami. 

• dohled nad finančními trhy a nad clearingovým systémem. 

• řízení těch operací (ovlivňujících firmy, trhy a clearingový systém), které 

byly vymezeny částí 11 a13 Memoranda a které nespadají do odpovědnosti 

Banky, které byly vyjmenovány výše. 

• provádění regulatorní politiky ve výše zmíněných oblastech. FSA plní funkci 

jakéhosi poradního orgánu v otázkách vývoje firem, trhů a clearingového 

systému na domácích i zahraničních trzích, podobně jako direktivy Evropské 

komise. 

 

Zodpovědnost ministerstva financí 

Ministerstvo financí je zodpovědné za celkovou institucionální strukturu 

regulace a dohledu, a za zákony, které ji zastřešují. Nemá žádnou operační 

zodpovědnost za aktivity FSA a Banky. Existuje zde ale velké množství okolností, 

za nichž FSA a Banka potřebují ministerstvo varovat nebo informovat o možných 

problémech. Například pokud tyto problémy můžou vyvolat vážný ekonomický propad, 

nebo pokud jejich operace vyžadují diplomatickou podporu, protože by mohly vyvolat 

problémy v zahraničních vztazích, pokud operace vyžadují změny v Zákoně, nebo 

pokud případ spadá spíše do rozhodovacích pravomocí vlády a parlamentu. V každém 

jednotlivém případě musí FSA nebo Banka sami rozhodnout, zda je potřeba seznámit 

s ním ministerstvo. 

 



Sběr informací 

Prostřednictvím vykonávání zákonných povinností je FSA povinná sbírat 

a uchovávat široký okruh informací o firmách, nad kterými dohlíží a které reguluje. 

Banka dále získává informace, které potřebuje k vykonávání své odpovědnosti. 

FSA a Banka spolu musí spolupracovat tak, aby se vyhnuly samostatnému sběru 

stejných informací. V těch oblastech, kde obě potřebují stejná data ke své činnosti, 

se musí dohodnout, která z nich je bude sbírat a uchovávat a jak si budou data předávat. 

 

Výměna informací 

Výměna informací probíhá současně na různých úrovních. Na té nejvyšší 

je zástupce guvernéra Banky pro finanční stabilitu členem představenstva FSA 

a předseda FSA je zároveň členem bankovní rady Banky. FSA a Banka zavedly 

program kooperace mezi těmito dvěmi institucemi pro rozšíření počtu spojení a podpory 

kultury spolupráce. 

FSA a Banka ustanovily takové nástroje ke sdílení informací, aby bylo zajištěno 

plné a volně přístupné sdílení informací. Každá instituce se snaží o to, aby té druhé 

poskytla všechny relevantní informace, které budou vyžadovány. Ta instituce, která 

informace přijímá musí zajistit, že vyžaduje pouze ty, na které má právo podle své 

kompetence a odpovědnosti, a že je nesdělí třetí straně s výjimkou, kdy to zákon 

dovoluje. 

 

Stálá komise (Standing Commitee) 

Jako doplněk k výše zmíněným uspořádáním byla ustanovena Stálá komise 

složená ze zástupců ministerstva, FSA a Banky, která se schází měsíčně k projednávaní 

závažných případů a vývoje týkajícího se finanční stability. Každá instituce má právo 

komisi svolat i mimo pravidelná zasedání, pokud narazí na případ, který je potřeba 

projednat ihned. Každá instituce jmenuje zástupce, kteří mohou být kontaktováni 

a svoláni v krátkém čase.32 

 

Ve výjimečných případech může nastat situace, kdy je potřeba provést taková 

opatření, která nejsou v souladu s politikou Banky v oblasti řízení úrokových měr na 

peněžním trhu. Předpokládá se, že tyto operace proběhnou opravdu velmi zřídka 
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a zároveň, že budou použity pouze v případech vysokého ohrožení ekonomiky Velké 

Británie. Pokud FSA takový problém objeví, musí okamžitě kontaktovat ostatní 

instituce. Každá instituce povede svou politiku a bude vést ty ostatní v oblasti své 

odpovědnosti a působnosti. 

Při mnoha okolnostech musí FSA a Banka velmi úzce spolupracovat. Pokud 

jedna z nich odmítne spolupráci v některé otázce, musí informovat ministerstvo o svých 

důvodech. 

 

Konzultace o změně politiky 

Každá instituce musí tu druhou informovat o jakékoli změně své politiky. Pokud 

je to změna, která bude mít vliv i na odpovědnost druhé instituce, musí tuto změnu 

nejdříve spolu zkonzultovat. 

 

Členství v komisích 

FSA a Banka plně spolupracuje s mezinárodními regulatorními skupinami 

a komisemi. Obě mají své zástupce v Basilejské Komisi pro dohled (the Basle 

Supervisors Commitee), the EMI Banking Supervisors SubCommitee a v ostatních 

mezinárodních komisích, pokud je to nezbytné. Pokud má zastoupení pouze jedna 

instituce, potom si získané informace navzájem předávají. 

FSA a Banka informuje ministerstvo o vývoji v mezinárodním společenství 

regulaci, protože tato oblast spadá do jeho odpovědnosti. 

FSA a Banka se dohodly na následujícím uspořádání v oblasti jmenování 

do domácích tržních komisí:33 

• Sterling Joint Standing Commitee: FSA 

• Foreign Exchange Joint Standing Commitee : Banka 

• Derivates Joint Standing Commitee: FSA 

• Stock lending and Repo Commitee: Banka 

 

FSA a Banka se budou maximálně snažit o umožnění kontaktu s ostatními 

zahraničními centrálními bankami nebo regulátory té druhé instituci, pokud již sami 

mají kontakty navázány. 

                                                 
33 DEWATRIPONT, M., TIROLE, J. The Prudential Regulation of Banks. Cambridge: MM Press, 1993,       

    ISBN 0-262-04146-4 



Opatření o službách 

V některých případech je mnohem efektivnější, pokud jedna instituce zajišťuje 

služby pro tu druhou, než kdyby tyto služby obě prováděly samostatně. V těchto 

případech jsou ustanoveny uspořádání pro poskytování služeb v souladu s obvyklou 

podobou poskytování takových služeb, dohromady s dohodnutými standardy, detaily 

pro časové lhůty, poplatky, atd. Tyto opatření se především týkají oblastí jako je: 

technické vybavení (informační technologie, příslušenství) během přechodu na nový 

regulatorní systém, prostředků k analýze domácích a zahraničních finančních trhů, 

prostředků k výzkumům, a procesu sběru statistických informací. 

 

Záznamy 

FSA je zodpovědné za úschovu všech záznamů o dohledu. Musí zajistit přístup 

Banky k těmto záznamům. 

 

 

� Organizace FSA 
 

Organizační struktura sleduje takzvaný podnikový systém regulace. Všechny 

firmy (nebo jednotlivci), včetně směnáren a clearingových domů, vstupují 

do regulovaného prostředí přes určitý proces přidělení licence (oprávnění) nebo 

kontroly vstupu. Pokud licenci získají, jsou pod dohledem průběžně monitorovány 

a prošetřovány. Pokud jejich výsledky spadnou pod určitou standardní úroveň, FSA 

vůči nim vyvine určitý nátlak nebo disciplinární aktivitu.34 

I když v řídících procesech a požadovaném regulačním stylu existuje vysoký 

stupeň podobnosti v každé oblasti ekonomiky, je potřeba uvnitř každé regulované 

oblasti přistupovat individuálně, a zároveň brát ohled na stále se zvětšující propojení 

mezi jednotlivými oblastmi ekonomiky, zvláště tehdy, kdy firmy podnikají ve více jak 

jednom odvětví. Proto je, při provádění regulace a dohledu, jeden člověk nebo tým 

zodpovědný za celkové regulované vztahy. Nadto je potřeba při regulaci rozlišovat 

podle velikosti jednotlivých trhů, na kterých firmy operují, zvláště pak do jaké míry 

jsou ostatní účastníci tohoto trhu schopni jednat a ovlivňovat trh ve svůj prospěch nebo 

ve prospěch svého klienta. 

                                                 
34 FREIXAS, X.,ROCHET, J-Ch. Microeconomics of Banking. Cambridge: MIT Press, 1998,  
    ISBN 0-262-06193-7 



Cílem FSA je mít takovou organizaci, která je dostatečně flexibilní a umí 

se přizpůsobit stále probíhajícím změnám ve strukturách na různých trzích. FSA 

se snaží vytvořit regulatorní strukturu a přístupy v takové formě, v jaké podnikají firmy 

a instituce, které reguluje.  

 

� Financování FSA 
 

Detaily financování FSA publikuje FSA v plánu a rozpočtu na rok 2000/2001, 

vydaném v únoru 2000 (který referuje nejen o nákladech, které má FSA s regulací 

vyplívající jí přímo ze Zákona, ale též o nákladech spojených se speciálními službami 

poskytovanými dosavadním regulátorům). FSA také zveřejňuje způsoby placení 

a vybírání poplatků v Poplatcích z regulace vydaném třikrát v dubnu 2000. 

Poplatky za regulaci pokrývají nyní zodpovědnost FSA za regulaci a dohled 

bank (Banking act 1987) a sledování investičních firem (Financial services act 1986) - 

zde ovšem do konce listopadu 2001 stále existující 3 samoregulující se organizace 

(IMRO - Organizace regulující investiční management, PIA - Soukromá investiční 

instituce, SFA - Komise pro cenné papíry a termínové obchody). Dále činnost FSA 

pokrývají platby za jednotlivé služby, které poskytují její zaměstnanci jako poradenství 

pojišťovnám, vzájemným a stavebním spořitelnám na přání ministerstva a registru 

vzájemných spořitelen. 

 

Dva hlavní zdroje poplatků  do konce listopadu 2007 tedy jsou: 

1. poplatky placené institucemi, které má FSA nyní ze Zákona povinnost regulovat 

(banky) – tyto poplatky můžeme rozdělit na: 

 

• jednorázový poplatek za udělení licence bance ve výši 25.000 liber, 

• pravidelně hrazené poplatky, jejichž výše je minimálně 10.000 liber za rok 

a to pokud tuto výši nedosahuje suma vypočtená jako 0,000051 krát 

poplatková báze pro příslušný finanční rok 

Banky, které jsou autorizované jiným evropským regulátorem, které založily 

na území Velké Británie svou pobočku, platí tyto poplatky ve výši minimálně 10.000 

liber za finanční rok.  

 



2. poplatky za služby placené existujícími regulatorními orgány 

(IMRO,PIA,SFA,...), které pokrývají její náklady na převzetí určité části 

dohledu. 

 

� Jednotlivé oblasti činností FSA 
 

FSA je nezávislý orgán, který reguluje finanční služby poskytované ve Velké 

Británii. Při plnění své funkce sleduje 4 hlavní cíle uvedené již výše. 

 

Při sledování těchto cílů, bere FSA především v úvahu tyto okolnosti:35 

 

•  Nezbytnost efektivnosti a ekonomičnosti využívání zdrojů. 

•  Odpovědnost managementu regulovaných firem. 

• Nutnost vyrovnávat náklady a restrikce uvalené na regulované firmy 

s prospěchem, který regulace přináší spotřebitelům a průmyslu. 

•  Požadovanou inovaci vybavenosti finančního sektoru. 

• Mezinárodní charakter finančních služeb a trhů a požadavek na udržení 

konkurenceschopnosti Velké Británie. 

•  Zajištění kvalitní konkurence mezi firmami, které poskytují finanční služby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
35 http://fsahandbook.info/FSA/index.jsp (ze dne 15.4.2008) 



FSA operuje především v těchto oblastech:36 

 

1. Vytváření politik a standardů 

2.  Udělování licencí 

3.  Dohled a regulace 

4. Revize penzí 

5.  Donucovací prostředky 

6.  Oprávněná instituce pro zápis emitovaných cenných papírů 

(UK Listing Authority) 

7.  Vzdělávání spotřebitelů 

8.  Vzdělávání subjektů finančního sektoru 

9.  Mezinárodní aktivity 
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8 SROVNÁNÍ DOHLEDU V ČR A VELKÉ BRITÁNII 
 

V této kapitole bych chtěl shrnout v čem spatřuji hlavní rozdíly mezi dohledem 

v ČR a Velké Británii. 

 

o Integrace sytému dohledu 
 

V České republice došlo k integraci dozoru až v dubnu 2006, kdy se sloučily 

instituce zajišťující dohled a regulaci do České národní banky. Z tohoto důvodu  vznikly 

v ČNB dvě oddělení – oddělení regulace a dohledu nad kapitálovým trhem a regulace 

a dohledu nad pojišťovnami.  

Dohled v ČR do dubna 2006 vykonávali tyto instituce: 

• ČNB 

• Komise pro cenné papíry 

• Úřad pro dohled nad pojišťovnictvím a penzijním připojištěním 

Ministerstva financí 

• Úřad pro dohled nad družstevními záložnami 

 

Reforma regulace finančních služeb ve Velké Británii a ustanovení nového 

regulátora, navrhnutá Howardem Daviesem, byla vyhlášena ministrem financí 20. 

května 1997. Ministr vyhlásil rozhodnutí převést část bankovního dohledu a regulace 

investičních služeb na Bezpečnostní a investiční radu (Securities and Investment Board 

- SIB), která formálně změnila název na Instituci pro finanční služby (Financial 

Services Authority - FSA) v říjnu roku 1997. První stupeň nynější reformy finanční 

regulace byl dokončen v červnu 1998, kdy odpovědnost za bankovní sektor byla 

přesunuta z centrální banky na FSA.  

Získáním královského souhlasu pro Zákon o finančních službách a trzích 

(Financial Services and Markets Act) v červnu roku 2000 byl dokončen druhý stupeň 

této reformy. Třetí stupeň – zakončení této transformace instituce regulace a dohledu 

celého finančního systému byl dokončen na konci listopadu roku 2001, kdy došlo 

v souladu se Zákonem o finančních službách a trzích k převedení pravomocí 

a odpovědností ze všech ostatních regulatorních organizací na FSA.  

 

Mezi organizace, které vykonávali dohled do října 1997 patřily: 



• Komise pro stavební spořitelny (Building Societies Commission) 

• Komise pro vzájemné spořitelny (Friendly Societies Commission) 

• Organizace regulující investiční management (Investment Management 

Regulatory Organisation - IMRO) - zabývá se především regulací organizací 

(právnických osob) poskytujících investiční služby 

• Soukromá investiční instituce (Personal Investment Authority - PIA) - 

zabývá se spíše ochranou malých investorů 

• Registr vzájemných spořitelen (Register of Friendly Societies) 

• Komise pro cenné papíry a termínové obchody (Securities and Futures 

Authority – SFA) 

 

o Závislost 
 

Jako jeden z nejdůležitějších spatřuji tento parametr. Myslím tím závislost dané 

instituce vykonávající dozor a regulaci na státním zřízení. 

V České republice se veškerý dozor a s ním spojené pravomoci a úkoly 

sjednotily do ČNB, státní instituce. S tím vyplouvají na povrch jak výhody tak možné 

nevýhody této integrace. Mezi výhody můžeme zařadit sjednocený dohled, větší 

kontrola systému jako celku, lepší přenos informací, větší možnost monitorování 

celkového trhu a rychlé řešení problémů. Mezi nevýhody integrace do závislé instituce 

můžeme zařadit např. možnou ovlivnitelnost jakožto státní instituci. Se sjednocením 

všech části finančního trhu mohou být překážky náhledu na finanční trh jako celek, 

ne podle jednotlivých segmentů. Protože navzdory integrovanému modelu potřebuje 

každá část finančního systému odlišný přístup v dozoru.  

Výhodou integrace ve Velké Británii je svěření pravomocí do nezávislého, 

nevládního orgánu FSA. Což lze vidět jako velkou výhodu. Na druhou stranu může 

dojít ke konfliktům mezi centrální bankou a nezávislou organizací. Jako další možná 

nevýhoda se jeví komunikační šum a informační nepružnost mezi měnovou politikou 

a finančními institucemi. 

 

 

 

 

 



 

o Financování 
 

 Dohled prováděný ČNB je financován z vlastních zdrojů centrální banky. 

Umožňuje to získání a udržení vysoce kvalifikovaných odborníků. Financování není 

závislé na stavu státního rozpočtu, což lze považovat za velkou výhodu. 

Rozpočet FSA je tvořen z příspěvků účastníků finančních trhů. Vybírá 

jednorázový poplatek za udělení licence bance ve výši 25.000 liber, pravidelně hrazené 

poplatky, jejichž výše je minimálně 10.000 liber za rok a to pokud tuto výši nedosahuje 

suma vypočtená jako 0,000051 krát poplatková báze pro příslušný finanční rok. 

 

o Kontrola dozoru 
 

 ČNB je v České republice personálně, finančně a operačně zcela nezávislá. 

Nezávislost vychází ze Zákona o ČNB. 

FSA je taktéž nezávislá, soukromá instituce.  

 

o Organizační struktura 
 

 Struktury obou systému jsou uvedeny v přílohách práce. V ČNB  byly zavedeny 

2 sekce – regulace a dozoru nad kapitálovými trhy a regulace a dozor nad pojišťovnami. 

Řídí je Bankovní rada, která je sedmičlenná. Poradním orgánem se stal Výbor 

pro finanční trh, který má také sedm členů.  

Členové Výboru pro finanční trh jsou složeni: 1 člen bankovní rady, 2 zástupci 

Ministerstva financí, tři odborníci na problematiku finančního trhu  a jeden finanční 

ombudsman.    

 V FSA je struktura odlišná. Celou FSA řídí ředitel a pod něj spadají další 

3 sekce dohledu a regulací trhu. 

 

o Náklady spolupráce 
 

 Koncentrací bankovního dohledu a měnové politiky do jedné instituce dochází 

ke snížení nákladů na zajištění efektivní komunikace dozoru a měnové politiky. 

U FSA vede efektivní koordinace a toku informací mezi ním a Bank of England 

ke zvýšení těchto nákladů. 



o Střet zájmů 
 

 Do okamžiku vstupu ČR do EMU představuje současná měnově politická 

situace dozoru v ČNB riziko střetu zájmů. Ten může mít negativní dopad na kvalitu 

a nezávislost dozoru. Příkladem je fungování bankovní ochranné sítě, tzn. možný 

konflikt ČNB jako věřitele poslední instance ve snaze stabilizovat bankovní sektor 

na jedná straně a její odpovědnost za cenovou stabilitu a její obavy z možných dopadů 

poskytnutí nouzového úvěru na straně druhé. ČNB vykonává dozor nad aktivitou kterou 

sama provozuje a nad trhy jichž je účastníkem.  

U FSA tento problém nehrozí. Jde o samostatnou instituci, která s centrální 

bankou spolupracuje.  

 

o Veřejná kontrola 
 

 Veřejná kontrola je dána povinností pravidelně předkládat zprávy o činnosti 

parlamentu, existencí dozorčí rady úřadu a pravomocí exekutivně jmenovat její část 

nebo pravomoci vlády navrhnout a odvolat vedení úřadu dohledu v přesně 

specifikovaných příležitostech.  

U samostatné instituce FSA je veřejná kontrola velmi výrazná. FSA 

je odpovědná ministerstvu financí a přes ně parlamentu. FSA dále musí každoročně 

podávat zprávu ministerstvu financí o plnění zákonných cílů, kterou potom ministerstvo 

předkládá parlamentu. Vybraný útvar ministerstva může FSA vyzvat o podání důkazů 

o pravdivosti uvedených skutečností. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 ZÁVĚR 
 

Cílem regulace a dohledu je především stabilita, bezpečnost a důvěryhodnost 

finančních trhů a ochrana investorů. Jen efektivně fungující finanční trh může 

zabezpečit výkonnost a rozvoj ekonomiky jako celku. A právě proto si finanční regulace 

a dozor nad finančním trhem podle mě zasluhuje pozornost a zvolil jsem si ho také 

vzhledem k jeho aktuálnosti. V práci vychází z předpokladu, že regulace a dohled nad 

finančním trhem je nutná a žádoucí. Tento předpoklad se mimo jiné opírá o rostoucí 

provázanost jednotlivých segmentů finančních služeb a tím vytvářející tlak na soulad 

regulace a dohledu nad celým finančním trhem. To vyžaduje posílení kooperace 

dozorových orgánů, což v řadě vyspělých zemí vyústilo v jejich sloučení. Je nutné 

zdůraznit, že pro každou zemi je institucionální uspořádání specifické a neexistuje jeden 

optimální model aplikovatelný ve všech podmínkách. Musí odrážet také národní 

odlišnosti.  

Jak z předchozího vyplývá, trend směřuje ke snižování počtu institucí dozoru 

a jejich sjednocování buď vytvořením zcela nové instituce nebo v rámci centrální 

banky. A to je právě případ České republiky. Počínaje 1. dubnem 2006 vstoupil 

v platnost zákon č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu 

nad finančním trhem, který integruje všechny dozorové instituce českého finančního 

trhu do České národní banky. Do té doby se zde uplatňoval celosvětově převažující 

sektorový model s oddělenými institucemi dohledu pro jednotlivé oblasti finančního 

trhu. Dozor vykonávaly čtyři instituce, kterými byla Česká národní banka, Komise pro 

cenné papíry, Úřad pro dohled nad družstevními záložnami a Úřad státního dozoru 

v pojišťovnictví a penzijním připojištění. Toto uspořádání se však ukazovalo z několika 

důvodů jako nevyhovující. Mezi jeho nedostatky, na něž upozorňovaly i mezinárodní 

instituce jako např. IMF či WB, patří rozdílné pravomoci, modely řízení a monitorovací 

systémy.  

Dalším problémem bylo překrývání některých kompetencí, zejména v případě 

ČNB a KCP. Jednotlivé dozory také vykazovaly různé tempo v implementaci 

mezinárodních standardů a směrnic EU a také se lišily rozdílnou personální, finanční 

a operační nezávislostí. Největší nezávislost na politických institucích měla Česká 

národní banka. Komise pro cenné papíry a Úřad pro dohled nad družstevními záložnami 

byly závislé v určitých aspektech a Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním 



připojištění jako složka MF ČR test nezávislosti nesplňoval. Kvalita výkonu dohledu 

nad jednotlivými sektory byla rozdílná, přičemž nejvyspělejší byl dohled bankovní.  

Rostoucí úloha finančních skupin nabízejících komplexní obsluhu klienta 

a prolínání finančních služeb a produktů je podle mého názoru nejsilnější argument 

vynucující si změny v dozorové činnosti a efektivnější institucionální uspořádání 

dohledu. Riziko takových skupin je vlivem vnitřních závislostí větší a tím, že operují 

v několika odlišně dohlížených sektorech, dozoruje jejich činnost zároveň několik 

institucí s různými pravomocemi, prioritami a metodikou. Také v České republice 

je stupeň koncentrace významný. Finanční skupiny tvoří více než polovinu aktiv 

finančního trhu, což vyvolává potřebu uplatňovat politiku konzistentního dohledu 

na konsolidovaném základě, která by přispěla k odstranění nejednotnosti postupů 

dozorujících institucí.  

Pro vytvoření integrovaného dozoru však hovoří vícero argumentů. Sloučením 

institucí dozoru lze dosáhnout synergických efektů, úspor z rozsahu dosažených 

využíváním jednoho systému podpůrných služeb a úspor nákladů. Pro regulované 

subjekty znamená integrace snížení administrativní náročnosti, protože nyní reportují 

na menší počet míst. Sloučení orgánů dohledu by mělo přinést nejen sjednocení 

výkaznictví, ale též metodiky kontrolní činnosti a sladění postupů v licencování, ovšem 

to bude trvat delší dobu a uplynulá doba je na to relativně krátká. Integrací se dohled 

České národní banky rozšířil i na subjekty ovlivňující množství peněz v ekonomice, 

které doposud stály mimo její kompetence, čímž se zlepšují podmínky pro výkon 

měnové politiky.  

Argumenty proti integraci upozorňovaly na riziko špatného řízení celého 

procesu, možné dočasné snížení efektivity dozoru jako celku, na nedostatek zkušeností 

či vytvoření příliš velké a těžkopádné instituce.  

V České republice se nabízelo několik variant uspořádání integrovaného dozoru 

vyskytujících se ve vyspělých ekonomikách. Jednalo se o plnou integraci dozoru 

do ČNB, vytvoření nezávislé dozorové autority či o funkcionální model. V červenci 

2005 Ministerstvo financí ohlásilo, že dohled nad celým finančním trhem převezme 

Česká národní banka. Domnívám se, že vzhledem k podmínkám a vlastnostem českého 

finančního systému, který je založený na bankách, zkušenostem ČNB s dohledem, její 

kvalitní infrastrukturou, nezávislému postavení a dobré pověsti tak vytváří vhodné 

zázemí pro sjednocený dozor.  



Původně měla integrace proběhnout ve dvou etapách. První fáze předpokládala 

vznik dvou dozorových orgánů, k jejichž dalšímu sloučení mělo dojít do roku 2010. 

Nakonec došlo z důvodů nevýhod přechodu ve dvou etapách k rozhodnutí integraci 

urychlit a rozhodlo se o vzniku jednotného orgánu dozoru k 1. dubnu 2006 v jednom 

kroku.  

I když integrace byla spojena i s obavami, riziky a náklady, myslím si, 

že prozatím převážily její klady. Proces integrace do jediné instituce proběhl úspěšně, 

ovšem je to pouze první krok směrem ke stanovenému cíli, kterým je vytvoření 

efektivního dozoru. Změna institucionálního uspořádání je pouze nástrojem k jeho 

dosažení, ale kdyby k ní nedošlo, mohlo by se stát brzdou dalšího rozvoje trhu 

a ochrany investorů. Jedná se o proces složitý a pozitivní výsledky se budou dostavovat 

postupně.  Hodnotit fungování sjednocené instituce podle necelých dvou roků existence 

je dost obtížné, protože je podle mého názoru stále v procesu utváření. Vytvoření 

skutečně integrovaného a jednotného dohledu vyžaduje určitý čas, během kterého bude 

možné reagovat na potřeby a zkušenosti s jeho fungováním. Je zapotřebí skloubit 

rozdílné kultury slučovaných institucí, ale přitom respektovat zvláštní charakter dozoru 

jednotlivých odvětví.  

Domnívám se, že vývoj dohledu a regulace nad finančním trhem v České 

republice není tímto uzavřen a bude se i nadále vyvíjet a měnit. A to nejen v souvislosti 

se sjednocováním a sbližováním pravidel dohledu nad jednotlivými segmenty. 

Na úrovni celé Evropské unie se diskutuje otázka vzniku jednotného evropského 

regulátora. Neustálé sbližování regulací v rámci EU je realitou současnosti.  

Cílem mojí práce bylo analyzovat integrovaný systém dozoru a regulace v České 

republice a jeho srovnání s dohledem a regulací ve Velké Británii. V případě České 

republiky byl důsledně popsán průběh dozoru ve vybrané instituci, kterou 

se pro potřeby mojí práce stala Česká spořitelna , a. s. 

V jedné z kapitol se tedy věnuji popisu struktuře finančního dozoru ve Velké 

Británii. Hlavním rozdílem v integrovaném systému se jeví postavení dozorových 

orgánů. Oproti ČNB je Instituce pro finanční dozor (FSA) soukromou, samostatnou 

organizací, která spolupracuje s Ministerstvem financí a centrální bankou (Bank 

of England) na regulaci a dozoru, kdy tvoří tzv. Tripartitu. Hlavní výhody a nevýhody 

tohoto postavení v porovnání s Českou republikou jsou vyzdviženy a popsány v práci. 

Jde především o samostatnost, financování, pravomoci, organizační struktura, 

zodpovědnost za prováděný dohled a regulaci. 



Myslím, že cíl této práce byl naplněn. Podařilo se mi zpracovat problematiku 

regulace a dohledu na finančním trhu obecně, analyzovat situaci v České republice, 

srovnat ji s teorií a také se systémem regulace a dohledu finančního trhu v jiné zemi, 

konkrétně ve Velké Británii.  
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