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Předmluva a souhrnné informace
o bankovním sektoru

Introduction



Jsem upřímně rád, že i v této výroční zprávě mohu opakovat to, co na tomto místě říkám 
již po mnoho let. České bankovnictví je ve skvělé kondici, je hybnou silou ekonomiky 
a významným propagátorem společenské odpovědnosti. Důvěra veřejnosti v banky zůstává 
neotřesitelná, kapitálová síla a „state of the art“ governance se vyplácejí.

Prožíváme přelomovou dobu a možná si někdy pod tíhou každodenní agendy plně 
neuvědomujeme, že jsme součástí velké proměny bankovnictví. Potřeby a očekávání 
zákazníků překračují tradiční hranice finanční industrie – a od toho se odvozují inovační 
strategie bank, fintech prostupuje všemi činnostmi bank a vytváří tlak na zkracování 
inovačního cyklu – cesta od nápadu k zákazníkovi je rychlejší než dříve, kybernetická rizika 
a aktivity AML se derou na vrchol pyramidy rizik, kterým musejí banky čelit. 

Rok 2019 byl pro nás náročný – ostatně stejně jako kterýkoliv z roků předchozích. Byl to rok, 
kdy se testovala naše schopnost vést konstruktivní dialog a tvořit synergie se státní správou 
a s politickou reprezentací, a v této výzvě jsme obstáli. Byl to také rok, kdy se testovala naše 

I am sincerely glad that I can now repeat what I have been saying for many years also 
here, in this annual report. Czech banking is in great shape, it is the driving force for the 
economy and a major promoter of social responsibility. Public confidence in banks remains 
unshakable, capital strength and state of the art governance are paying off.  

We are living through a ground-breaking period and, perhaps under the weight of our 
day-to-day business, we may sometimes not fully realize that we are part of a major 
transformation of banking. Customers’ needs and expectations go beyond the traditional 
boundaries of the financial industry - and that’s where banks’ innovation strategies derive 
from, financial technologies permeate all banks’ activities and put pressure on shortening 
the innovation cycle – the path from idea to customer is faster than it was ever before, 
cyber risks and AML activities are moving up to the top of the pyramid of risks that banks 
have to deal with.  

Úvodní slovo prezidenta President’s Foreword
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schopnost bránit nesmyslným nápadům z dílen vládní administrativy i politických kruhů 
(hromadné žaloby, předčasné splácení, sektorová daň) – a obstáli jsme i zde. 

Rád bych na tomto místě ocenil práci asociace, všech jejích pracovních struktur i expertů 
bank, kteří rozvíjejí naše společné dílo. Osvojili jsme si agilní způsob práce a máme 
„tah na branku“. Jsme tedy dobře připraveni na nadcházející výzvy. Těch nebude málo: 
regulatorní tsunami bude pokračovat, regulace bude navíc stále komplexnější a kvůli 
bujícímu populismu a demagogii ve veřejném prostoru bude stále obtížnější prosazovat 
věcné argumenty.

Přesto se nám dlouhodobě osvědčuje přístup, kdy místo prostého nesouhlasu nabízíme 
konstruktivní alternativu a průchozí řešení. K tomu umíme mobilizovat expertní kapacitu 
v míře, které se nikdo nevyrovná, umíme se nejen přizpůsobit trendům, ale také je 
spoluutvářet nebo utvářet – SONIA, Národní rozvojový fond, ale třeba i instantní platby jsou 
toho nejlepším důkazem.

Bankovnictví tu s námi tedy bude dál, popřejme mu proto dobrou kondici a skvělou 
budoucnost. Děkuji všem, kteří se na našem úspěchu podílejí.
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The year 2019 was a challenge for us – just like any other previous year after all. It was 
a year when our ability to engage in a constructive dialogue and create synergies with 
government and political representation was put to a test and we have successfully 
taken up the challenge. It was also a year when our ability to resist pointless ideas from 
government offices and political circles (collective actions, early repayment, sectoral tax) 
was put to a test - and we passed the test as well. 

At this point, I would like to commend the work of the Association, all its working 
structures and the bank experts who have been contributing to advance our common 
cause. We have adopted an agile way of working and we have the drive. We are therefore 
well prepared for the challenges ahead. There will be quite a lot of them; the regulatory 
tsunami will continue and, moreover, regulation will become increasingly complex, 
and it will become more and more difficult to pursue substantive arguments due to 
proliferating public populism and demagogy. 

Nevertheless, we are taking an approach that has proven itself over a long period, when 
instead of simply disagreeing, we offer a constructive alternative and passable solutions. 
To this end, we are able to mobilize expert capacity to an extent that no one else can 
match; we can not only adapt to trends, but also help create or shape them - SONIA, the 
National Development Fund or, for instance, also instant payments are the best proof of this.

Banking will thus continue to be here with us, so let’s wish it good health and a great future. 
My thanks to everyone who have been taking part in our success.
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V posledních dvou letech dokázaly banky a jejich asociace, že umějí nejen zachytávat 
trendy, ale že jsou proaktivní a mají představu, kam se náš svět má ubírat. A dokázaly také, 
že umějí tuto představu uvádět v život. V letošní výroční zprávě bych rád toto doložil na 
dvou konkrétních příkladech, které dominovaly práci České bankovní asociace. Jsou jimi 
projekty Národního rozvojového fondu a SONIA/BankID. 

Pokud jde o Národní rozvojový fond (NRF), minulý rok byl ve znamení diskusí o konceptu 
NRF, jejich završení podpisem Memoranda mezi vládou, Českomoravskou záruční a roz-
vojovou bankou a čtyřmi komerčními bankami, a dále ve znamení přípravy podkladů pro 
žádost o licenci České národní banky. Cílem NRF je zapojit inovativními způsoby soukromé 
zdroje do financování projektů veřejného zájmu, tedy něco, co se dosud v naší praxi příliš 
nebo vůbec neobjevovalo. Přitom konstrukce NRF bude respektovat potřeby, přístupy 
i priority jak veřejného, tak soukromého sektoru. 

Investiční strategie Národního rozvojového fondu bude počítat s různou (avšak defino-
vanou) mírou výnosnosti vložených investic do podporovaných projektů a s principem 

In the last two years, banks and their associations have clearly shown that they have been 
able not only to reflect trends, but that they are proactive and have an idea where our 
world should be heading. They have also confirmed that they can bring the idea to life. 
In this year’s annual report, I would like to illustrate this by using two concrete examples 
that dominated the work of the Czech Banking Association. These are the projects of the 
National Development Fund and SONIA/BankID. 

As regards the National Development Fund (hereinafter the NDF), last year was 
marked by discussions on the NDF concept, which then culminated with the signing 
of a Memorandum between the Government, the Czech Moravian Guarantee and 
Development Bank and four commercial banks, and  it was further marked by preparing an 
application for license from the Czech National Bank. The objective of the NDF is to involve 
private sources in financing projects of public interest in innovative ways, i.e. something that 
has not yet been too common in our practice or was not present at all. At the same time, 
the Fund is designed to respect the needs, approaches and priorities of both the public and 
private sectors. 

Úvodní slovo výkonného ředitele Managing Director’s Foreword
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vícezdrojového financování. To mimo jiné znamená, že se vložené prostředky budou 
moci do NRF vracet (ve formě výnosu z investice) a být opakovaně použity k financování 
dalších projektů.

Naším druhým velkým projektem roku 2019, který bude spuštěn v roce 2021 a významně 
promluví do rozvoje české ekonomiky v dalších letech, je projekt SONIA, který je označován 
také jako BankID. 

Projekt SONIA vznikl jako spontánní iniciativa soukromého sektoru, jejímž prostřednict-
vím se banky hlásí ke své spoluzodpovědnosti za posunutí naší země mezi digitální lídry 
v Evropě. Jeho podstatou je poskytovat a potvrzovat elektronickou identitu klientů bank, 
kteří chtějí elektronickou formou čerpat služby soukromých poskytovatelů služeb, ale také 
e-governmentu. Vazbou na služby e-governmentu je SONIA zásadním příspěvkem bank 
k naplnění vládní strategie pro Digitální Česko. 

Aktivit asociace je však daleko více a já si práce svých kolegů velmi vážím a jsem rád, že se 
jim daří přinášet výsledky, které jsou ku prospěchu bankovní industrie i renomé naší aso-
ciace. Děkuji všem, kteří se na úspěchu asociace podíleli a podílejí a o jejichž práci přinášejí 
podrobnou informaci další části této výroční zprávy.

The National Development Fund’s investment strategy will count on a variable (but 
defined) rate of return on investment made in the supported projects and the principle 
of multi-source funding. This means, among other things, that the invested funds may be 
returned to the NDF (in the form of return from the investment) and be reused to fund 
other projects.

Our second major project in 2019, which will be launched in 2021 and which will 
significantly influence the development of the Czech economy in the coming years, is the 
SONIA project, also known as BankID. 

The SONIA project was created as a spontaneous private-sector initiative, whereby 
banks acknowledge their shared responsibility for moving our country forward to 
become one of the digital leaders in Europe. Its essence is to provide and authenticate 
the electronic identity of bank clients who want to use the services of private service 
providers electronically, but also of e-government. By providing a link to e-government 
services, SONIA represents banks’ fundamental contribution to the fulfilment of the 
Government’s Strategy for Digital Czech Republic.

There are, however, many more activities of the Association and I greatly appreciate the 
work of my colleagues. I am glad that they are successful in delivering the results that are 
beneficial to the banking industry and to the reputation of our Association. I would like to 
thank all those who have been contributing to the success of the Association and whose 
work is described in detail in the next parts of this annual report.

Předmluva a souhrnné informace o bankovním sektoru
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Česká ekonomika v průběhu roku 2019 podle očekávání zpomalovala, i tak ale 2,4% tempo 
růstu jejího HDP bylo ve srovnání s eurozónou dvojnásobné. Po většinu roku se nejistoty 
spojené s brexitem, s obavami z možné eskalace obchodního konfliktu mezi USA a Čínou 
a s jeho přenesením na vztahy USA s EU, resp. anemický výkon německého hospodářství, 
odrážely v nízké ochotě podnikatelů investovat. K výše uvedeným, i když postupně se 
zmírňujícím rizikům přibylo v prosinci čínskými úřady oznámené vypuknutí epidemie 
koronaviru, jejíž dopady na světové hospodářství bylo obtížné ex ante odhadovat. 
Hlavním tahounem stále solidního růstu se v návaznosti na navyšování mezd a důchodů 
a přetrvávající nízkou míru nezaměstnanosti staly výdaje domácností, v menší míře pak 
spotřeba vlády. Výdaje na konečnou spotřebu domácností vzrostly o 3,0 %. Tvorba hrubého 
fixního kapitálu za celý rok 2019 byla o 2,3 % vyšší než v roce 2018. Rostly především 
investice do obydlí, ostatních budov a staveb a do duševního vlastnictví.

Spotřeba domácností přispěla k růstu HDP 1,2 p. b. a spotřeba vládních institucí 0,6 p. b., 
zatímco příspěvek hrubého fixního kapitálu k ekonomickému růstu byl pouze 0,4 % (oproti 
roku 2018 cca třetinová hodnota). Příspěvek salda bilance obchodu se zbožím a službami 
k růstu zůstal na konci roku v zásadě na „černé nule“ (0,1 %), nicméně v posledním čtvrtletí 
byly čisté vývozy výrazně negativní (–0,9 % meziročně) vlivem silného růstu dovozů 
vyvolaného poptávkou při paralelním poklesu vývozů, který souvisel s vývojem v zemích 
našich hlavních obchodních partnerů. 

Průběh cyklu ilustruje následující graf (odhady růstu HDP pro roky 2020 a 2021 jsou převzaty 
z lednové prognózy ČBA).

As expected, the Czech economy slowed during 2019 but despite that, its GDP growth pace 
of 2.4% was twice that of the euro area. For most of the year, the uncertainties surrounding 
Brexit, the fear of a possible escalation of the US-China trade conflict and concerns that it 
would extend to US – EU relations, or the anaemic performance of the German economy, 
were reflected in the little willingness of entrepreneurs to invest. In addition to the 
above-mentioned, albeit gradually mitigating risks, the Chinese authorities announced an 
outbreak of the coronavirus epidemic in December, whose effects on the world economy 
were difficult to assess ex ante. Household consumption became the key driver of the 
still solid growth as a result of increases in wages and pensions and of the persisting low 
unemployment rate and, to a lesser extent, of government consumption. Household final 
consumption expenditure increased by 3.0%. Gross fixed capital formation for the whole of 
2019 stood at 2.3%, higher than in 2018. Investments mainly in dwellings, other buildings 
and structures and in intellectual property grew.

Household consumption contributed 1.2 percentage points to GDP growth and 
consumption of general government by 0.6 percentage points, while the contribution of 
gross fixed capital to economic growth was only 0.4% (approximately one third compared 
to 2018). The contribution of the balance of trade in goods and services to growth 
remained in principle at "black zero" (0.1%) at the end of the year, however, net exports 
were significantly negative (-0.9% year-on-year) in the last quarter due to a strong growth 
of demand-driven imports in parallel with a decline in exports, which was related to 
developments in the countries of our main trading partners.

The course of the cycle is illustrated by the chart below (GDP growth projections for 2020 
and 2021 are taken from the January CBA forecast).

2019: hospodářské ochlazení, nárůst inflačních tlaků  
a růst tažený domácí spotřebou

2019: Economic slowdown, rising inflationary pressures and growth  
driven by domestic consumption
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Postupně klesající tempo hospodářského růstu se projevilo i na vývoji veřejných financí, 
které se po třech letech mírně přebytkového hospodaření dostaly do vyrovnaného módu, 
přičemž státní rozpočet uzavřel fiskální rok s mírným deficitem cca 0,3 % HDP, který stejně 
jako v minulosti vyrovnávalo hospodaření měst a obcí. Pro následující dva roky nicméně 
odhadujeme mírné prohlubování deficitů veřejných financí jako celku. Veřejný dluh se 
v důsledku vyrovnaného hospodaření státu snížil na 30,9 % HDP a s jeho dalším mírným 
snižováním se dá počítat i v letech 2020 a 2021.

V dlouhém období však i nadále za zásadní riziko považujeme dosud nedostatečně řešenou 
otázku udržitelnosti českých veřejných financí z hlediska stárnutí populace a s ním spojené 
potřeby zásadní reformy penzijního systému a financování zdravotnictví.

Hospodářský cyklus ve vyspělých ekonomikách přešel do sestupné fáze již ve druhé 
polovině roku 2018. V roce 2019 hospodářský sestup pokračoval oproti očekávání 
razantněji; podle dolů revidovaného odhadu Mezinárodního měnového fondu (MMF) 
vzrostl jejich HDP o 1,7 %, v letech 2020–2021 by se měl udržovat kolem 1,6 %. Zatímco 
však HDP USA rostl 2,3% tempem, eurozóna byla téměř na polovině tohoto výkonu 
a Německo vykazovalo cca 0,5% meziroční růst HDP. Výhled se ovšem dle MMF liší – 
zatímco USA by měly v následujících dvou letech dále zpomalovat na odhadovaných 1,7 % 
v roce 2021, eurozóna včetně Německa by se naopak měla jejich hospodářskému výkonu 
začít přibližovat (s cca 1,4 % růstu HDP v roce 2021). To je pro naši exportně orientovanou 
ekonomiku dobrá zpráva. Navzdory zpomalujícímu růstu v zemích našich hlavních 
obchodních partnerů se totiž běžný účet platební bilance v roce 2019 udržel v mírném 
přebytku, výše zmíněný výhled tak i perspektivně dává naději na jeho zachování.

Na trhu práce se v průběhu roku 2019 však i nadále nerovnováha prohlubovala a s ní se 
stupňovaly i inflační tlaky. Míra nezaměstnanosti1 2,9 % byla nejenom nejnižší v historii 
ČR a nadále i srovnatelně nejnižší v rámci EU jako celku, dále se prohlubovala mezera mezi 
počtem volných pracovních míst (v prosinci cca 341 tis.) a počtem uchazečů (v prosinci 
215,5 tis. osob).

The gradually decreasing rate of economic growth was also reflected in the development of 
public finances, which after three years of moderate economic surplus, fell into a balanced 
mode, while the state budget closed the fiscal year with a modest deficit of 0.3% GDP, 
which, nevertheless, was offset by the  economic performance of cities and municipalities, 
similarly as in the past. However, we estimate that general government deficits as a whole 
will slightly deepen in the next two years. As a result of the balanced financial management 
of the state, public debt has decreased to 30.9% GDP and its further slight decrease can be 
expected in 2020 and 2021 as well.

In the long term, however, we continue to consider the still inadequately addressed issue 
of the sustainability of Czech public finances in terms of population ageing and the related 
need for a fundamental pension system reform as well as health care financing to be 
a fundamental issue.

The economic cycle in advanced economies entered the downward phase already in 
the second half of 2018. In 2019, the economic downturn continued more sharply than 
expected; according to the estimate of the International Monetary Fund (IMF) revised 
downward, their GDP grew by 1.7% and should remain at around 1.6% in 2020-2021. 
However, while US GDP grew at a 2.3% rate, the euro area reached almost half of this 
performance and Germany reported GDP growth of around 0.5% year on year. However, 
according to the IMF, the outlook is different - while the US should slow down further over 
the next two years to an estimated 1.7% in 2021, the euro area, including Germany, should 
start getting closer to their economic performance (with around 1.4% of GDP growth in 
2021). That is good news for our export-oriented economy. In spite of the slowing growth 
in the countries of our main trading partners, the balance of current payments remained in 
a slight surplus in 2019 and thus the outlook mentioned above also gives hope that it will 
be retained in the future.

1

1Podle metodiky MPSV – podle metodiky ILO je míra nezaměstnanosti v ČR dokonce 2,0 %.
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Novým rysem hospodářského vývoje v průběhu roku 2019 byl na rozdíl od několika 
předchozích let postupný nárůst inflace nejenom nad cíl centrální banky, ale i mírně nad 
horní hranici tolerančního pásma. Průměrná roční míra inflace vystoupila na 2,8 %, zatímco 
v prosinci meziročně míra inflace vzrostla na 3,2 % s tendencí k dalšímu růstu. 

In the labour market, however, imbalances continued to widen during 2019 and 
inflationary pressures intensified. The unemployment rate1 of 2.9% was not only the 
lowest in the history of the Czech Republic and still the comparably lowest within the EU 
as a whole; the gap between the number of job vacancies (approximately 341 thousand 
in December) and the number of  job applicants (215.5 thousand persons in December) 
further widened.

Contrary to the several previous years, a gradual increase in inflation not only above the 
central bank's target, but also slightly above the upper boundary of the tolerance band was 
a new feature of economic development during 2019. The average annual inflation rate 
rose to 2.8%, while the inflation rate rose to 3.2% year-on-year in December, with a trend 
towards further growth.

1

1According to the Ministry of Labour and Social Affairs (MPSV) methodology – according to ILO 
methodology, the level of unemployment in the CR is even 2,0 %.
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Graf 2: (Zdroj: ČSÚ) 
Chart 2: (Source: CSU)
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Na zvyšování cenového růstu měly v průběhu roku 2019 největší vliv průběžně rostoucí 
ceny za bydlení, působilo rovněž zdražování potravin a nealkoholických nápojů. V menší 
míře rostly ceny stravování a ubytování. Naopak ke snižování inflace přispíval vývoj cen 
oděvů a obuvi. Nejnižší meziroční růst loni zaznamenaly spotřebitelské ceny v prvním 
čtvrtletí, a to o 2,7 %. V ostatních čtvrtletích byl růst mírně rychlejší. Ve druhém a třetím 
čtvrtletí ceny stouply shodně o 2,8 %, v posledním kvartále loňského roku zrychlila inflace 
na 3 %.

Měnová politika přitom po většinu roku nemohla, stejně jako o rok dříve, spoléhat na 
předpoklad setrvale posilujícího měnového kurzu v podmínkách konvergující ekonomiky. 
Avšak vzhledem k narůstajícím externím rizikům, která se snížila až v závěru roku, došlo 
v roce 2019 ke zvýšení měnově-politických sazeb pouze jedenkrát, a to na začátku května. 
Srovnání s rokem 2018, kdy Bankovní rada ČNB zvyšovala sazby celkem pětkrát, nabízí 
následující graf.

Increasing price growth in the course of 2019 was most influenced by the continuously 
increasing housing prices, and also by the increase in prices of food and non-alcoholic 
beverages. Prices of catering and accommodation grew to a lesser extent. On the other 
hand, prices of clothing and footwear contributed to the reduction of inflation. Consumer 
prices experienced the lowest year-on-year growth in Q1, up by 2.7%. Growth was slightly 
faster in the other quarters. In Q2 and in Q3, prices rose equally by 2.8%, while inflation 
accelerated to 3% in the last quarter of last year.

For most of the year, as in the previous year, monetary policy could not rely on the 
assumption of a steadily strengthening exchange rate in the context of a converging 
economy. However, due to increasing external risks, which only decreased at the end of the 
year, monetary policy rates increased only once in 2019, in early May. The following chart 
provides a comparison with 2018, when the CNB Bank Board increased the rates in a total 
of five times.
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Graf 3: (Zdroj: ČNB) 
Chart 3: (Source: CNB)
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Na trhu nemovitostí odrážel cenový vývoj jednak pokračující stagnaci, resp. velmi 
pomalou výstavbu nových bytů na straně nabídky, na straně poptávky pak vliv přitvrzení 
makroobezřetnostní regulace ze strany ČNB, ke kterému došlo v listopadu 2018. Výsledkem 
byl meziroční pokles objemu skutečně nově poskytnutých hypotečních úvěrů (tedy 
s vyloučením refinancování), kterých banky v průběhu roku 2019 poskytly cca 162 mld. Kč. 
Ve srovnání s rokem 2018, kdy byly poskytnuty skutečně nové hypotéky v hodnotě 
187 mld. Kč, se jedná o pokles o 25 mld. Kč, tedy o 13,6 %.

Jaký očekávali hlavní ekonomové bank na přelomu let 2019/2020 vývoj do budoucna? 
V souvislosti s ne úplně jasnou hospodářskou situací v Německu zůstávalo základním 
scénářem ČBA dočasné usazení české ekonomiky na tempech mírně pod jejím 
střednědobým potenciálem s tím, že během roku 2021 lze již očekávat mírné zrychlení. 
Konkrétně pro rok 2020 růst HDP odhadovali na rovná 2 %, pro rok 2021 pak na 2,3 %. Po 
rozuzlení vnějších nejistot očekávali, že změna sestupného trendu nastane nejpozději 
v prvním kvartále 2021, kdy se na přírůstku HDP budou podílet soukromá spotřeba (2,2 %), 
vládní spotřeba (2,3 %) a také zdvojnásobení tempa růstu investic (2,6 %). 

Výkonnosti české ekonomiky by tak dle očekávání nadále pomáhala soukromá spotřeba 
podpořená stále solidním, byť postupně se zpomalujícím růstem mezd. V nezaměstnanosti 
by mělo dojít k odrazu ode dna, byť nejspíš velmi mírnému (prognózované průměrné míry 
nezaměstnanosti 2,9 %, resp. 3,2 % pro rok 2021). O očekáváních v oblasti veřejných financí 
byla řeč už výše, ohledně měnové politiky byla očekávání ovlivněna posilováním měnového 
kurzu k úrovni 25 CZK/EUR a místy i mírně pod ní. Nebylo možné vyloučit, že tento vývoj 
společně s přetrváváním vnějších rizik mohl vést k setrvání dvoutýdenní reposazby v roce 
2020 na 2 %, nicméně pro případ pokračujícího odeznívání vnějších rizik při nepolevujících 
poptávkových tlacích nebylo možné vyloučit ani mírné zvýšení sazeb (k němuž nakonec BR 
ČNB přikročila na začátku února 2020). Pro rok 2021 se názory prognostického panelu ČBA 

On the real estate market, the price trend reflected continuing stagnation, or the very slow 
construction of new housing on the supply side on one hand, and on the demand side, 
the effect of the tightening of macro-prudential regulation by the CNB which took place 
in November 2018 on the other hand. This resulted in a year-on-year drop in the volume 
of new mortgage loans actually provided (i.e. excluding refinancing) which were granted 
by banks in the amount of about CZK 162 billion in the course of 2019. Compared to 2018, 
when really new mortgages were provided in the amount of CZK 187 billion, this represents 
a decrease of CZK 25 billion, i.e. 13.6%. 

What future developments were the chief economists of banks expecting at the turn of 
2019/2020? In connection with the not entirely clear economic situation in Germany, the 
baseline scenario of the CBA continued to expect that the Czech economy would settle at 
rates slightly below its medium-term potential and that it could be expected to accelerate 
slightly already during 2021. Specifically, the chief economists estimated GDP growth 
equal to 2% for 2020 and 2.3% for 2021. Once external uncertainties were resolved, they 
expected a change in the downward trend to happen in the first quarter of 2021at the 
latest, with private consumption contributing to gains in GDP (2.2%) as well as government 
consumption (2.3%) and a doubling in the rate of investment (2, 6%).

It was expected that private consumption, supported by the still solid, albeit gradually 
slowing wage growth, would continue to support the performance of the Czech economy. 
Unemployment was supposed to bounce from the bottom, albeit very modestly 
(forecasted average unemployment rates of 2.9%, or 3.2% for 2021). The expectations in 
the area of public finance were already mentioned above; as regards monetary policy, the 
expectations were influenced by the exchange rate appreciation to the level of CZK 25/EUR 
and sometimes also slightly below it. It could not be ruled out that this development, 
together with the persisting external risks, might have led to a two-week repo rate 
remaining at 2% in 2020, however, in the event that external risks would continue to abate 
due to unrelenting demand pressures, a slight increase in rates could not be excluded 
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na pohyb sazeb rozcházely oběma směry, nicméně shoda panovala jednak na postupném 
snižování průměrné míry spotřebitelské inflace do konce roku 2021 k 2% cíli ČNB, jednak 
ohledně měnového kurzu, konkrétně na jeho setrvání mírně nad hranicí 25 CZK/EUR až do 
roku 2021.

Se zvolna rostoucími depozitními sazbami na trhu v roce 2019 rostly relativně vysokým 
6,6% tempem i klientské vklady. Pro roky 2020 a 2021 však prognóza ČBA očekávala 
zvolnění růstu vkladů, avšak na stále solidních 5,7 %, resp. 4,6 %. Podobnou, ale mělčí „U“ 
křivku, jakou podle předpokladů v letech 2019–2021 mělo opsat tempo hospodářského 
růstu, by měla kopírovat i úvěrová emise, a to na hladině kolem 5 %. Rozdílné chování však 
prognostici očekávali od tempa růstu úvěrů domácnostem, které by i nadále v souvislosti 
se zpřísněním regulace hypoték, zvýšením cen a zhoršením dostupnosti bytů mělo klesat 
(z 6,6 % v roce 2019 na očekávaných 5,9 % v roce 2021), a klesat by mělo i tempo růstu 
firemních úvěrů. U úvěrů poskytovaných nefinančním podnikům panel prognostiků ČBA 
odhadoval, že se v horizontu prognózy udrží mírně nad 4 %. Z pohledu podniků by na 
posuzovaném horizontu šlo v zásadě o stabilní tempo úvěrové emise.

either (eventually decided on by the CNB Bank Board in early February 2020). For 2021, 
the views of the CBA prognostic panel on rate fluctuations diverged in both directions, 
however, there was consensus on both a gradual decrease in the average rate of consumer 
inflation by the end of 2021 towards the CNB's 2% target, and, secondly, on the exchange 
rate, namely that it would stay slightly above the level of CZK 25/EUR, up till 2021.

With the slowly increasing deposit rates on the market in 2019, customer deposits 
also grew at a relatively high 6.6% rate. For 2020 and 2021, however, the CBA forecast 
expected a slowdown in the growth of deposits, but still at solid 5.7%, or 4.6%. A similar, 
but shallower U curve, which the rate of economic growth was expected to copy in 
2019-2021, should be copied also by new loan issue at a level of about 5%. However, 
forecasters expected a diverging behaviour from the growth rate of loans to households, 
which should continue to decline in connection with the tightening mortgage regulation, 
increase in prices of and deterioration in the availability of  housing (from 6.6% in 2019 to 
the expected 5.9% in 2021), and the growth rate of corporate loans should also decline. As 
for loans provided to non-financial corporations, the CBA prognostic panel estimated it to 
stay slightly above 4% over the forecast horizon. From the perspective of corporations, this 
would in principle be a stable rate of new loan issue in the period considered.  
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Tabulka 1: Vybrané ukazatele 2018–2021(skutečnost/prognóza) (Zdroj: ČSÚ, ČNB, předpověď ČBA (leden 2020))
Table 1: Selected indicators 2018-2021 (actual / forecast) (Source: CSU, the CNB, the CBA forecast (January 2020))

Růst reálného  
HDP / Real  

GDP growth 
(%)

Podíl nezaměstna-
ných osob (MPSV): 

průměr / Share 
of unemployed 
persons (MPSV): 

average 
(%)

Průměrná nominální 
mzda (růst)/  

Average nominal 
wage (growth)

(%)

Míra inflace: CPI 
průměr / Inflation  
rate: CPI average

(%)

Vládní deficit/ 
přebytek (HDP) / 

Government deficit/
surplus (of GDP)

(%)

Vládní dluh (HDP) / 
Government debt 

(of GDP)
(%)

Růst spotřeby 
domácností  reálně / 
Growth of household 
consumption in real 

terms
(%)

Růst vládní spotřeby 
reálně / Government 
consumption growth 

 in real terms
(%)

Růst investic  
reálně / Investment 
growth in real terms

(%)

Růst reálného HDP 
v eurozóně / Real GDP 

growth in the 
 euro area

(%)

Růst vývozů 
reálně / Real  

export growth  
(%)

2018 3,0 3,2 7,5 2,1 0,9 32,6 3,3 4,0 7,2 1,9 4,4

2019 2,4 2,9 7,2 2,8 0,3 30,9 3,0 3,1 2,3 1,2 1,9

2020 (f ) 2,0 2,9 5,6 2,7 −0,2 30,1 2,4 2,7 1,1 1,0 2,0

2021 (f ) 2,3 3,2 4,8 2,0 −0,4 29,8 2,2 2,3 2,6 1,3 3,7

Růst dovozů  
reálně / Real  

import growth  
(%)

Cena ropy (USD za barel): 
BRENT průměr / The price 

of oil (USD per
 barrel): BRENT average

Základní sazba 
ČNB 2T REPO:  

průměr /  
CNB 2W REPO  

base rate: average
(%)

Základní sazba ECB:  
průměr /  
ECB base  

rate: average
(%)

3M-PRIBOR: průměr / 
3M-PRIBOR: average

(%)

Růst bankovních úvěrů 
klientských / Growth  

in bank loans to clients 
(%)

Růst bankovních  
úvěrů domácnostem / 

Growth in bank  
loans to households 

(%)

Růst bankovních úvěrů 
(nefinančním) 

podnikům / Growth 
in bank loans 

to (non-financial) 
corporations 

(%)

Růst bankovních 
vkladů klientských celkem 
/ Total growth in customer 

bank deposits 
(%)

Směnný kurz  
CZK/EUR: 

průměr / CZK/EUR 
exchange  

rate: average

2018 5,9 71,70 1,75 0,0 1,27 7,2 7,9 5,7 6,6 25,64

2019 1,6 64,10 2,00 0,0 2,12 4,4 6,4 3,7 6,6 25,67

2020 (f ) 2,5 60,75 2,00 0,0 2,15 5,0 6,1 4,5 5,7 25,31

2021 (f ) 3,8 60,00 2,13 0,0 2,22 5,1 5,9 4,2 4,6 25,10
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Český bankovní sektor v roce 2019 podnikal v relativně stabilním domácím prostředí, 
kdy cyklus zpřísňování měnové politiky oproti roku 2018 citelně zpomalil (jedno zvýšení 
dvoutýdenní repo sazby z 1,75 % na 2 %) a kurz měny se pohyboval v poměrně úzkém 
(zhruba 2 % na každou stranu) koridoru, na druhou stranu musely banky společně s celou 
ekonomikou čelit řadě externích nejistot a rizik (brexit, obchodní války, v závěru roku 
náznaky možné epidemie koronaviru). Náročný regulatorní rámec a silná konkurence 
jak mezi bankami, tak s nebankovními poskytovateli finančních služeb podmínky pro 
podnikání bank dále zpřísňovaly. I přesto si české banky nejenom dokázaly udržet pozici 
mezi finančními institucemi, které jsou v Evropě kapitálově nejsilnější a nejziskovější (viz 
dále), ale zároveň i podporovat hospodářský růst a prosperitu země. České banky tradičně 
nabízejí širokou škálu kvalitních a moderních služeb pro expanzi malých, středních i velkých 
podniků, poskytují digitální i tradiční služby domácnostem a veřejným institucím, ať už 
vládním, či municipalitám včetně toho, že téměř „neviditelně“ zajišťují bezproblémový 
platební styk. 

K výše uvedenému se v roce 2019 přidaly dvě zásadní iniciativy, jimiž se banky přihlásily ke 
své společenské odpovědnosti. Na podporu dlouho stagnující digitalizace veřejné správy 
nabídly občanům, firmám i státu projekt SONIA – využití bankovní identity klientů, jež 
umožní prudký nárůst dostupnosti veřejných služeb jednoduše dosažitelných z domova 
v rámci e-government. Zároveň se ČBA a banky staly iniciátory založení Národního 
rozvojového fondu, který perspektivně může znamenat zásadní průlom ve spolupráci 
soukromého a veřejného sektoru a na čistě tržní bázi nahradit s rostoucí vyspělostí ČR 
postupně „vysychající“ EU fondy. O obou iniciativách píšeme na jiném místě.

Český bankovní sektor patřil na jednotném trhu Evropské unie nejenom střednědobě, 
ale i v roce 2019 mezi ty nejstabilnější, solidně kapitalizované, nadprůměrně ziskové 
a v mezinárodním srovnání obstojí i z hlediska finančního zdraví charakterizovaného 
mimořádně nízkým podílem problémových úvěrů se selháním (dále NPL). To každoročně 
potvrzují nejenom výsledky náročných zátěžových testů České národní banky, která 

In 2019, the Czech banking sector operated in a relatively stable domestic environment, 
with the monetary-tightening cycle slowing down markedly  compared to 2018 (one 
increase in the two-week repo rate from 1.75% to 2%) and the exchange rate fluctuating 
within a relatively narrow corridor (approximately 2 % on each side); on the other hand, 
banks, together with the whole economy, had to face a number of external uncertainties 
and risks (Brexit, trade wars, signs of a possible coronavirus epidemic at the end of the 
year). The challenging regulatory framework and strong competition, both among banks 
and with non-bank financial service providers, further tightened the conditions for banks' 
business. Despite this, Czech banks have not only managed to retain their position among 
financial institutions that are the strongest in Europe in terms of their capital and that are 
the most profitable ones (please see below), but also to support the country's economic 
growth and prosperity. Czech banks have been traditionally offering a wide range of high-
quality and modern services for the expansion of small, medium and large enterprises, 
providing digital and traditional services to households and public institutions, whether 
government bodies or municipalities, and they almost “invisibly” ensure seamless payment 
transactions. 

In addition to the above, two major initiatives were taken by banks in 2019 as 
a commitment to their corporate social responsibility. To support the long-stagnant 
digitization of public administration, they offered the SONIA project to citizens, businesses 
and the state, i.e. using the banking identity of clients, which will allow a sharp increase in 
the availability of public services easily accessible from home within e-government. At the 
same time, the CBA and banks became the initiators of the establishment of the National 
Development Fund, which in the future may represent a major breakthrough in the 
cooperation between the private and public sectors and, with the growing development of 
the CR, replace the EU funds on a purely market basis, as these funds gradually dry up. We 
write about both these initiatives elsewhere.

České banky v roce 2019: stabilita a finanční síla na podporu  
hospodářského růstu

Czech banks in 2019: stability and financial strength to support  
economic growth
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zkoumá odolnost sektoru jako celku i jednotlivých institucí na základě scénářů s tvrději 
nastavenými dopadovými parametry, než jsou ty, které na unijní úrovni používá Evropský 
orgán pro bankovnictví (EBA). 

Svědčí o tom i hodnoty ukazatelů finančního zdraví. Souhrnná kapitalizace českého 
bankovního sektoru trvale překračuje předepsané kapitálové požadavky a celkový 
kapitálový poměr bank podle srovnatelných údajů EBA dosáhl 20,5 % (a vzrostl tak za rok 
o téměř 2 p.b.), přičemž i nadále 98 % kapitálu bylo tvořeno nejkvalitnějším Tier1 kapitálem. 
Ve středním období zůstává jednou z hlavních výhod srovnatelně nízký podíl NPL, jehož 
hodnota podle metodiky používané EBA oproti předchozímu roku mírně klesla na 1,3 % 
a byla jedna z nejnižších mezi členskými zeměmi EU, zatímco míra krytí NPL opravnými 
položkami byla s 57,4 % mezi těmi nadprůměrnými. 

Not only in the medium run , but also in 2019, the Czech banking sector was among 
the most stable, solidly capitalized, above-average profitable ones in the European 
Union's single market and, compared internationally, it would succeed also in terms of 
financial health characterized by an exceptionally low share of non-performing loans 
(hereinafter the “NPLs”). This is confirmed annually not only by the results of challenging 
stress tests of the Czech National Bank, which examines the resilience of the sector as 
a whole and of individual institutions, based on scenarios with impact parameters that are 
set harder than those used at the EU level by the European Banking Authority (EBA). 

This is also evidenced by the values of financial health indicators. The aggregate 
capitalization of the Czech banking sector consistently exceeds the regulatory capital 
requirements, and the total capital ratio of banks in accordance with EBA data reached 
20.5% (up by almost 2 percentage points over the year), while 98% of the capital continued 
to be formed by the highest quality Tier 1 capital. In the medium run, one of the main 
advantages remains to be the comparatively low share of NPLs, whose value, according to 
the methodology used by EBA, slightly decreased to 1.3% compared to the previous year, 
being thus one of the lowest among EU Member States, while the level of coverage ratio of 
NPLs by allowances was 57,4 %, among the above-average ones.  
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Obr. 1: Úvěry se selháním v EU (zdroj: EBA)
Figure 1: Non-performing loans in the EU (Source: EBA)
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Kvalita úvěrového portfolia, efektivní a obezřetné řízení rizik a nákladů jsou ve středním 
období hlavními důvody toho, že české banky jsou i přes výše uvedené výzvy stále ziskové.

Bankovní sektor: základní fakta

Ke konci roku 2019 působilo v ČR, stejně jako o rok dříve, 49 licencovaných bank. 
Strukturu bankovního sektoru tvoří 4 velké banky, 5 středně velkých bank, 10 malých 
bank, 25 poboček zahraničních bank a 5 stavebních spořitelen. Celkem 39 subjektů je pod 
kontrolou zahraničních vlastníků, z toho 14 bank a 25 poboček. Domácí vlastníci kontrolují 
deset bank, z toho dvě jsou banky se státní účastí. Přeshraniční služby v ČR dále mohlo 
poskytovat 457 zahraničních bank působících na jednotném vnitřním trhu EU.

Ke konci roku 2019 stoupla celková hodnota aktiv bankovního sektoru o cca 4 % na 
bezmála 7 622 mld. Kč. Na konci roku objem aktiv v poměru k HDP činil cca 135 %. 

Čistý zisk za rok 2019 ve srovnání s předchozím rokem narostl o 11 % na necelých 91 mld. Kč. 
Návratnost kapitálu podle srovnatelných údajů EBA dosáhla 16 % (tj. o cca 1,5 p.b. více, než 
o rok dříve) a návratnost aktiv dosáhla srovnatelných 1,3 %. 

The quality of credit portfolio and the efficient as well as prudential risk and cost 
management in the medium run are the main reasons why Czech banks are still  
profitable despite the above-mentioned challenges.

Banking sector: basic overview

By the end of 2019, there were 49 licensed banks operating in the Czech Republic, same as 
a year ago. The structure of the banking sector consists of 4 large banks, 5 medium-sized 
banks, 10 small banks, 25 branches of foreign banks and 5 building societies. A total of 39 
entities are under the control of foreign owners, of which 14 are banks and 25 are branches. 
Domestic owners control 10 banks, of which two are banks with state participation. In 
addition, 457 foreign banks operating in the EU single internal market could provide cross-
border services in the Czech Republic.

By the end of 2019, the total value of the banking sector's assets rose by approximately 4%, 
to almost CZK 7,622 billion. At the end of the year, the volume of assets relative to GDP was 
approximately 135%.

Compared to the previous year, net profit for 2019 grew by 11%, to almost CZK 91 billion. 
In accordance with comparable EBA data, the return on equity stood at 16% (i.e. 
approximately 1.5 percentage points more than a year earlier) and the return on assets 
reached a comparable 1.3%.
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Obr. 2: Návratnost kapitálu (ROE) a aktiv (ROA) bank v EU (zdroj: EBA)
Figure 2: Return on equity (ROE) and return on assets (ROA) in banks in EU (Source: EBA)
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Bankovní sektor: úvěry a vklady 

Celkový objem bankovních úvěrů v ČR stoupl ke konci roku 2019 oproti předchozímu 
roku (kdy bylo tempo jeho růstu téměř dvojnásobné) o 4,4 % a dosáhl 3 450,3 mld. Kč. 
Domácnostem poskytly banky úvěry v celkové výši 1 649,8 mld. Kč, což bylo téměř o 6,4 % 
více než v roce předchozím, firemní úvěry na konci roku 2019 dosáhly úrovně 1 120,0 mld. 
Kč, přičemž meziročně narostly o 3,7 % (tempo jejich růstu bylo tedy o dva procentní body 
nižší oproti roku 2018).

Nicméně pokud je nahlížen optikou nových obchodů, je obrázek roku 2019 odlišný. 
Domácnosti během roku načerpaly od bank a stavebních spořitelen nové úvěry na bydlení 
v hodnotě 306,1 mld. Kč, tedy o 14,4 % méně než v roce 2018. V tomto vývoji se odrazily 
dva faktory – jednak snížení dostupnosti bydlení na straně nabídky doprovázené růstem 
cen nemovitostí, jednak omezení na straně poptávky dané od konce roku 2018 účinným 
zpřísněním regulace týkající se maximální přípustné výše ukazatelů poměru dluhu 
k příjmu (DTI nesmí překročit devítinásobek čistého ročního příjmu) a poměru splátky 
úvěru k čistému měsíčnímu příjmu (DSTI max. 45 %). Očistíme-li však výše uvedený údaj 
o refinancované hypotéky a ty, u nichž došlo k nové fixaci úrokové sazby, pak objem nově 
poskytnutých hypoték poklesl o 13,6 % oproti předchozímu roku (viz obr. 3 a 4). 

Výsledný meziroční pokles objemu úvěrů obyvatelstvu o 8,2 % byl zmírňován relativně 
rychlým 8,8% meziročním nárůstem bankovních úvěrů na spotřebu, který sice v porovnání 
s mírným poklesem v roce 2018 překvapil, nicméně na druhou stranu mohl naznačit využití 
jejich části pro dofinancování chybějících prostředků domácností na pořízení či zkvalitnění 
vlastního bydlení.

Banking sector: loans and deposits 

At the end of 2019, the total volume of bank loans in the Czech Republic increased by 4.4% 
compared to the previous year (when its growth rate was almost double), reaching CZK 
3,450.3 billion. Banks provided loans to households totalling CZK 1,649.8 billion, which was 
almost 6.4% more than in the previous year, corporate loans reached the volume of CZK 
1,120.0 billion at the end of 2019, up by 3,7 % %, y-o-y (their growth rate was therefore two 
percentage points lower, compared to 2018).

However, when viewed from the aspect of new business, the picture of 2019 looks different. 
During the year, households drew new housing loans in the amount of CZK 306.1 billion 
from banks and building societies, i.e. 14.4% less than in 2018. Two factors were reflected 
in this development  - the decrease in the availability of housing on the supply side, 
accompanied by growth in property prices, on the one hand, and on the demand side, 
constraints imposed since the end of 2018 by effective tightening of the regulation relating 
to the maximum permissible limits of the debt-to-income ratio indicator (DTI must not 
exceed nine times net annual income) and the loan instalment to the net monthly income 
ratio (DSTI max. 45 %).  However, if we adjust the figure mentioned above for refinanced 
mortgages and those with a new interest rate fixation, then the volume of newly granted 
mortgages fell by 13.6% compared to the previous year (please see Figures 3 and 4).

The resulting year-on-year decline in the volume of loans to households by 8.2% was 
mitigated by the relatively fast 8.8% year-on-year increase in bank loans for consumption, 
which was a surprise compared to a slight decline in 2018; on the other hand, however, it 
could indicate use of their part to  complement the missing funds of households to finance 
the acquisition of their own housing, or to improve it. 
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V oblasti korporátního financování, po dvou hubených letech, v nichž podniky úvěry spíše 
splácely, resp. úvěry jen velmi mírně rostly, došlo k relativně silnému růstu nových úvěrů 
o 12,8 % meziročně, přičemž jejich objem na konci roku 2019 dosáhl 520,7 mld. Kč a po 
dlouhé době převýšil objem nově poskytnutých úvěrů domácnostem. I tak ale celkový 
zůstatek nesplacených úvěrů domácnostem stále převyšuje nesplacené pohledávky 
bank vůči podnikové sféře zhruba o 47 % (je tedy cca 1,5krát vyšší) a je tak v souladu 
s dlouhodobým trendem.

In the area of corporate financing, after two lean years, in which companies rather repaid 
loans, or when loans grew only slightly,  there was a relatively strong growth in new 
loans of 12.8% year-on-year, reaching CZK 520.7 billion at the end of 2019, exceeding the 
volume of new loans to households after a long time. Nevertheless, the total balance of 
outstanding loans to households still exceeds the outstanding receivables of banks from 
the corporate sector by approximately 47% (i.e. it is approximately 1.5 times higher) and 
thus remains consistent with the long-term trend.
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Obr. 3: Nové obchody v roce 2019 podle kategorií (Zdroj: ČNB, ARAD)
Figure 3: New transactions in 2019 by category (Sources: the CNB, ARAD)
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Obr. 4: Struktura hypotečních obchodů v roce 2019 (Zdroj: ČNB, ARAD)
Figure 4: The structure of mortgage transactions in 2019 (Sources: the CNB, ARAD)
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Tabulka 1: Hlavní ukazatele vývoje úvěrů v roce 2019
Table 1: Main indicators of loan developments in 2019

Absolutní výše (mld. Kč) / 
Absolute amounts (CZK billion)

Meziroční změna (v %) / 
Year-on-year change (%)

Celkový objem úvěrů (k 31. 12. 2019) / Total volume of loans (as at 31 Dec 2019) 3 450,3 4,4

Obyvatelstvo – úvěry (domácnosti, rezidenti) / Population – loans (households, residents) 1 649,8 6,4

Úvěry na bydlení / Housing loans 1 399,7 6,6

Spotřebitelské úvěry / Consumer loans 238,1 9,1

Nefinanční podniky (rezidenti) – úvěry / Non-financial businesses (residents) – loans 1 120,0 3,7

Nové úvěry (rok 2019) / New loans (2019)

Obyvatelstvo, bydlení, spotřeba, ostatní / Population, housing, consumption, other 475,2 -8,2

        Z toho: Úvěry na bydlení / Of which: housing loans 306,1 -14,4

        Z toho: Úvěry na spotřebu / Of which: consumer loans 126,6 8,8

Nefinanční podniky / Non-financial businesses 520,7 12,8
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Celkově ke konci roku 2019 dosáhl objem klientských vkladů 4 739,3 mld. Kč a přesahoval 
objem klientských úvěrů o 37 %. Převis vkladů nad úvěry je tradičně generován sektorem 
domácností, kde domácnosti měly uloženo na vkladech u domácích bank o 65 % větší 
objem prostředků, než jaký čerpaly na úvěrech. V podnikové sféře je objem vkladů a úvěrů 
přibližně vyrovnaný. Převis vkladů nad úvěry sice znamená relativně nízkou závislost bank 
na financování na mezibankovním trhu, současně ale omezuje transmisi měnové politiky. 

Domácnosti měly ke konci roku 2019 u bank uloženo 2 725,5 mld. Kč, tedy o 6,5 % více 
než vloni. Více než 88 % úspor měly přitom uloženy na netermínovaných vkladech. Objem 
termínovaných vkladů ke konci roku nicméně vzrostl více než dvojnásobným tempem 
oproti předchozímu roku, tedy o 4,6 % na 586,7 mld. Kč. Zejména v závěru roku se tak 
začal projevovat pozvolný nárůst depozitních sazeb z termínovaných vkladů, nicméně i tak 
klienti nadále preferovali spíše okamžitou dostupnost uložených prostředků. 

Výhled pro rok 2020 

Rizika související s očekávaným zpomalením hospodářského růstu v roce 2020 na 
očekávaná 2 % ročně i externí rizika pro české hospodářství jsou popsána v kapitole 
zabývající se makroekonomickým vývojem. Ve druhé polovině roku navíc bude jasněji 
ohledně finální podoby odchodu Velké Británie z EU, přičemž přechod na obchod podle 
pravidel WTO bude stále ve hře. 

V oblasti nové regulace po odeznění a implementaci její předchozí celoevropské vlny 
zásadní nové úpravy prozatím neočekáváme. Ty přijdou pravděpodobně až s implementací 
„Zelené dohody pro Evropu“, s čímž je možné počítat teprve v návaznosti na schválení 
Víceletého finančního rámce EU 2021–2027 a příslušné legislativy, tedy spíše až pro rok 
2021. Na druhou stranu náklady bankovního podnikání mohou zvyšovat i opatření čistě 
domácího původu. Ačkoli se česká ekonomika v průběhu roku 2020 pravděpodobně projde 
po pomyslném dnu hospodářského cyklu, ČNB ještě v závěru roku 2019 plánovala další 
zvyšování kapitálového polštáře. Proticyklická kapitálová rezerva zavedená v roce 2017 ve 
výši 0,5 % po průběžném zvyšování v lednu 2020 dosáhla 1,75 % a od července téhož roku 

Overall, the volume of customers' deposits totalled CZK 4,739.3 billion by the end of 
2019 and exceeded the volume of consumer credits by 37%. Traditionally, the excess 
of deposits over loans is generated by the household sector, where households have 
deposited a volume of deposits with domestic banks which is 65 % bigger than the volume 
of funds drawn from loans. In the corporate sector, the volume of deposits and loans is 
approximately equal. Although the excess of deposits over loans means a relatively low 
dependence of banks on interbank funding, it also limits the transmission of monetary policy. 

At the end of 2019, households had CZK 2,725.5 billion deposited with banks, i.e. by 6.5% 
more than last year. More than 88% of the savings were deposited on deposits held on 
demand. However, the volume of fixed term deposits at the end of the year increased by 
more than double the rate compared to the previous year, i.e. by 4.6%, to CZK 586.7 billion. 
Especially at the end of the year, the gradual increase in the deposit rates on fixed term 
deposits thus became apparent, but clients still rather preferred the immediate availability 
of deposited funds.

Outlook for 2020 

The risks related to the expected slowdown of economic growth in 2020 to the expected 
2% per year as well as external risks for the Czech economy are described in the chapter 
dealing with macroeconomic development. Moreover, regarding the final form of the 
UK's exit from the EU, things will be clearer in the second half of the year, while transition to 
trade in accordance with WTO rules will still be in the game. 

As for the area of new regulation, we do not expect any major new rules so far after 
the fading out and implementation of its previous pan-European wave. These are likely 
to come up with the implementation of the European Green Deal, which can only be 
envisaged following the approval of the 2021-2027 EU Multiannual Financial Framework 
and the relevant legislation, therefore probably not sooner than in 2021. On the other 
hand, the costs of banking business may be increased by measures of purely domestic 
origin. Although the Czech economy is likely to take a walk on the imaginary bottom of 
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měla stoupnout na 2 %. Červencové zvýšení však bylo v březnu 2020 s ohledem na nejasné 
hospodářské dopady opatření souvisejících s pandemií koronaviru revidováno a sazba tak 
prozatím zůstávala na úrovni 1,75 %. 

Během roku 2020 budou pokračovat implementační fází oba projekty zmíněné v úvodu – 
bankovní identita i Národní rozvojový fond. Se zahájením jejich „ostrého provozu“ se počítá 
v průběhu roku 2021.

the business cycle in the course of 2020, the CNB still planned to further raise capital buffer 
at the end of 2019. The countercyclical capital buffer introduced in 2017 at 0.5% reached 
1.75% after a continuous increase in January 2020 and was expected to rise to 2% from July 
of that year. However, the July increase was reviewed in March 2020 in view of the unclear 
economic impacts of the coronavirus pandemic-related measures, and the rate thus 
remained at 1.75% for the time being. 

In the course of 2020, both projects mentioned in the introduction – the Banking Identity 
and the National Development Fund - will continue in their implementation phases. Their 
live operation is expected to start in 2021.

1 Předmluva a souhrnné informace o bankovním sektoru
České banky v roce 2019: stabilita a finanční síla na podporu hospodářského růstu
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Obrana principu přiměřenosti a racionality

Z legislativního pohledu ve vztahu k bankovnímu sektoru lze i rok 2019 označit za 
intenzivní, přičemž s řadou témat minulého roku se budeme nepochybně potýkat i v roce 
2020. Vůdčím tématem byla opět neutuchající snaha o posílení ochrany spotřebitele, a to až 
na hranici jejího vnucování. Pozorovali jsme také setrvalou tendenci k neustálým změnám 
vymáhacího procesu s oblíbeným tématem osekávání práv věřitelů. Nutnost efektivně čelit 
těmto hybným legislativním silám si v roce 2019 vyžádala výrazné nasazení kapacit Komise 
právní ČBA, jakož i Komise ČBA pro Workout. Kromě prastaré poučky o tom, že dluhy se 
mají platit, se tak definičním znakem této činnosti stala obrana principů vyváženosti, 
předvídatelnosti, přiměřenosti a racionality právní regulace.

Klíčovou předlohou roku 2019 byl vládní návrh zákona o hromadném řízení. Díky 
soustavné a intenzivní prezentaci našich stanovisek a výhrad, jakož i díky budování 
efektivní a široké názorové koalice se i naším přispěním podařilo dosáhnout eliminace 
nejkontroverznějších ustanovení návrhu, jako je investorský model financování a převaha 
principu opt-out. Povedlo se také docílit změn v pravidlech zahajování hromadných řízení 
s důrazem na neziskové spotřebitelské organizace a pojetí hromadných řízení jako řízení 
spotřebitelských.   

Právní komise ČBA se v roce 2019 zabývala i sérií návrhů změn občanského soudního 
řádu a exekučního řádu. Ty jsou typizovány jasným příklonem k posílení pozice dlužníků. 
Robustně jsme se vymezili proti zavedení jakékoli formy teritoriality soudních exekutorů 
a neadekvátního zdražování vymáhacího procesu. Expertní analýzou také přispíváme 
k navigaci debat o rozumném nastavení právní úpravy tzv. chráněného účtu.

V roce 2019 se znovu objevily poslanecké návrhy na regulaci RPSN, proti nimž jsme na 
mnoha veřejných fórech nabídli odbornou oponenturu, kterou podpořila Česká národní 
banka, Ministerstvo financí i neziskové organizace. V minulém roce započaly diskuse 
o návrzích na zákaz reklamy na spotřebitelské úvěry. I zde jsme svými stanovisky přispěli 
k odmítnutí těchto návrhů podvýborem pro ochranu spotřebitele. 

Defending the Principle of Proportionality and Rationality 

From a legislative perspective, 2019 may be also described as an intense year for the 
banking sector, and we will undoubtedly continue to face a number of topics from the last 
year in 2020 as well. Once again, the guiding theme was the unceasing effort to strengthen 
consumer protection, to the limit of imposing it. We have also observed a steady trend 
towards constant changes in the recovery process with the favourite issue of reducing 
creditors’ rights. In 2019, the need to effectively address these driving forces within the 
legislation required a significant deployment of the capacities of the CBA Legal Commission 
as well as the CBA Commission for the Workout. Besides the ancient adage that debts are 
to be paid, the defence of the principles of balance, predictability, proportionality and 
rationality of legal regulation has become an intrinsic element of this activity. 

The key legislative proposal in 2019 was the government bill on collective redress. Thanks 
to the continuous and intensive presentation of our opinions and reservations, as well as 
to the building of an effective and broad coalition of the like-minded, our contribution has 
helped to eliminate the most controversial provisions of the proposal, such as the investor 
financing model and the prevalence of the opt-out principle. We have also managed to 
achieve changes in the rules for initiating collective proceedings with an emphasis on non-
profit consumer organizations and on perceiving the concept of collective proceedings as 
consumers’ proceedings.

In 2019, the CBA Legal Committee also dealt with a series of proposals for amendments to 
the Code of Civil Procedure and the Enforcement Code. They are typified as clearly tending 
towards the strengthening of the position of debtors. We have vigorously opposed the 
introduction of any form of territoriality of bailiffs and inadequate cost increases of the 
enforcement process. Our expert analysis also contributes to navigating the debates on 
a reasonable set-up of the legal regulation of the so-called protected account.  

In 2019, there have again been parliamentary proposals to regulate the APR. We have 
offered expert opposition against them in many public forums, supported by the Czech 

Legislativní oblast Legislative Area
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V roce 2019 jsme spolu s Českou asociací pojišťoven dosáhli souhlasu Poslanecké 
sněmovny Parlamentu s novelou novelizace zákona o distribuci pojištění, která v racionální 
podobě umožňuje poskytování pojištění flotilovým způsobem. 

National Bank, the Ministry of Finance and non-profit organizations. Discussions on 
proposals to ban advertising for consumer credit began last year. Here, too, we contributed 
with our opinions to the rejection of these proposals by the parliamentary Subcommittee 
on Consumer Protection.

In 2019, together with the Czech Insurance Association, we achieved the approval by the 
Chamber of Deputies of the Parliament to amend the Act on the Distribution of Insurance 
and Reinsurance, which allows the provision of fleet insurance in a reasonable form.  
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Projekt SONIA/BankID lze bez nadsázky označit za nejvýznamnější počin ČBA realizovaný 
v roce 2019. Jde o projekt vedený, koordinovaný a financovaný ČBA, a to na základě 
mandátu Prezidia ČBA z prosince 2018. Tento mandát ČBA byl striktně stanoven jako 
koordinace aktivit směřujících k dosažení shody s relevantními úřady veřejné moci na 
znění nezbytných legislativních změn umožňujících vznik a fungování technologické 
komunikační platformy pracovně nazývané BankID a podpora schválení těchto zákonných 
úprav oběma komorami Parlamentu ČR. Jde tedy o nastavení hodnotově neutrálního 
právního rámce, který bankám umožní realizaci projektu. 

Podstatou projektu je poskytování a potvrzování elektronické/digitální identity bankami 
osobám, které chtějí elektronickou formou čerpat služby e-governmentu či soukromých 
poskytovatelů. Projekt je plně v souladu s vládní koncepcí „Digitální Česko“ a posílí důvěru 
veřejnosti v digitální ekonomiku a podpoří její rozvoj. 

Pro vytvoření odpovídajícího právního rámce bylo potřeba uskutečnit nezbytné změny 
především v zákoně o bankách, kdy bylo nutné rozšíření kompetence bank, které dosud 
mohou pracovat s elektronickou identitou klientů jen omezeně, a umožnit bankám 
vybudovat BankID, a dále umožnit, aby banky byly schopny řídit svá operační rizika a svoji 
činnost v rámci NIA (Národního bodu pro identifikaci a autentizaci). Současně s tím bylo 
nutné provést změny v zákoně o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti a financování terorismu v gesci týkající se Finančního analytického úřadu (FAÚ) 
a Ministerstva financí (MF), který je třeba upravit tak, aby bankovní identita byla uznávaným 
prostředkem pro ověření. V rámci projektu SONIA/BankID se také podařilo po několika 
letech dosáhnout možnosti přímého napojení bank na základní registry. 

V souvislosti s výše uvedeným absolvoval projektový tým ČBA stovky hodin expertních 
jednání s MF, FAÚ, ČNB, Ministerstvem vnitra a Správou základních registrů, jakož 

Project SONIA/BankID can rightly be called the most significant achievement of the CBA 
accomplished in 2019. It is a project managed, coordinated and financed by CBA, based 
on the mandate of the Executive Board of the CBA of December 2018. The CBA’s mandate 
was strictly defined as coordination of activities aimed at reaching agreement with the 
relevant public authorities on the wording of the necessary legislative changes enabling 
the establishment and functioning of a technological communication platform with 
working title the BankID and at gaining support for the approval of the legislation by both 
Chambers of the Parliament of the Czech Republic. What is involved, therefore, is setting up 
a value-neutral legal framework that would allow banks to implement the project. 

The essence of the project is the provision and validation of electronic/digital identity by 
banks to persons wishing to use e-government services or services of private providers 
electronically. The project is fully in accordance with the government’s concept of “Digital 
Czech Republic” and it will strengthen public confidence in the digital economy and 
support its development.

In order to create an appropriate legal framework, it was necessary to make the necessary 
amendments, particularly in the Act on Banks, where competencies of banks had to be 
extended, which so far can work with the electronic identity of clients only to a limited 
extent, enable banks build the BankID, and further, enable banks to manage their 
operational risks and activities within the NIA (the National Identification Authority). In 
parallel with this, it was necessary to make amendments in the Act on Certain Measures 
Against Money Laundering and Terrorist Financing, in its part that falls under the 
responsibilities of the Financial Analytical Office (the FAU) and the Ministry of Finance 
(MoF), so that the banking identity becomes a recognized means of verification. After 
several years, the SONIA/BankID project also managed to reach a possibility of directly 
connecting banks to basic registers.

Projekt SONIA Project SONIA
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i s představiteli obou komor Parlamentu ČR. Celkem bylo vytvořeno přes 30 verzí 
legislativních návrhů, ČBA prezentovala tento projekt na 23. ročníku konference Internet ve 
státní správě a samosprávě (ISSS) v Hradci Králové a na mnoha dalších fórech. Legislativní 
proces byl úspěšně završen počátkem února 2020, kdy předlohu schválenou Poslaneckou 
sněmovnou Parlamentu i Senátem podepsal prezident republiky. 

In connection with the above, the CBA project team spent hundreds of hours of 
expert meetings with the MoF, the FAU, the CNB, the Ministry of the Interior and the 
Administration of Basic Registers as well as with representatives of both Chambers of the 
Parliament of the Czech Republic. Altogether more than 30 versions of legislative proposals 
were created, the CBA presented the project at the 23rd annual conference entitled 
“Internet in State Administration and Self-Government (ISSS)” in Hradec Králové and in 
many other forums. The legislative process was successfully completed in early February 
2020, when the draft approved by the Chamber of Deputies of the Parliament and by the 
Senate was signed into law by the President of the Republic. 
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Námět na zřízení Národního rozvojového fondu (NRF) formuloval předseda vlády ČR na 
setkáních s představiteli České bankovní asociace a čtyř bank (ČSOB, KB, ČS a UCB), která 
se uskutečnila v průběhu května a června 2019.  Předmětem diskuse na těchto setkáních 
bylo, jak zajistit dlouhodobé finanční pokrytí potřeb ekonomiky při rozvoji infrastruktury. 
Bylo dohodnuto, že řešením je konstituování investičního fondu, jehož architektura 
by reflektovala partnerství veřejného a soukromého sektoru. Cílem NRF bude zapojit 
inovativními způsoby soukromé zdroje do financování projektů veřejného zájmu, tedy 
něco, co se dosud v naší praxi příliš nebo vůbec neobjevovalo. 

Půjde tedy o specifický nástroj a zdroj financování, který umožní vytvořit anebo vylepší 
podmínky běžného tržního financování projektů. Fond bude poskytovatelem rizikovějších 
vrstev financování (například dlouhodobého podřízeného dluhu, preferenčních akcií, 
konvertibilních dluhopisů atd.) a přímo tak bude pokrývat financování části projektových 
nákladů například v dopravě, školství, zdravotnictví či digitalizaci. Nepůjde tedy o dotační 
prostředky.  Podstatné je, že tím NRF umožní z pohledu ostatních věřitelů redukovat 
finanční rizika, aniž by přitom jakkoli omezoval soutěžení projektů, včetně okruhu 
potenciálních financiérů. 

Institucionálně bude mít Fond charakter SICAV (akciová společnost s proměnným 
základním kapitálem), bude založen s využitím standardních mechanismů dle 
právních předpisů ČR. Jeho investiční strategie bude spočívat na principu návratnosti 
podporovaných projektů. Národní rozvojový fond bude otevřen pro další investory, 
a to nejen pro bankovní instituce.

Bankovní asociace se zapojila do vstupní diskuse o architektuře a ambicích NRF 
a soustředila se na to, aby jeho koncept nikoho nediskriminoval ani nezvýhodňoval, 
to znamená, aby byl kompatibilní s legislativou na ochranu hospodářské soutěže.

The idea to establish the National Development Fund (NDF) was formulated by the Prime 
Minister of the Czech Republic at meetings with representatives of the Czech Banking 
Association and four banks (CSOB, KB, CS and UCB), which took place during May and June 
2019. Discussions at these meetings centred around how to ensure long-term financial 
coverage of the economy’s needs in developing infrastructure. It was agreed that the 
solution was to set up an investment fund whose architecture would reflect the partnership 
between the public and private sectors. The objective of the NDF would be to involve 
private sources in financing projects of public interest in innovative ways, i.e. something 
that has not yet been too common in our practice or was not present at all. 

This will therefore be a specific instrument and source of funding that will allow the 
creation or improvement of normal market financing conditions for projects. The Fund 
will provide the riskier layers of funding (such as long-term subordinated debt, preference 
shares, convertible bonds, etc.) and will thus directly cover the financing of part of the 
project costs, for example in transport, education, health, or digitization. The financing is 
therefore not going to be grant funds. What is essential is that the Fund thus will, from the 
perspective of other creditors, reduce financial risks without restricting competitive calls 
for projects in any way, including the range of potential financiers.     

Institutionally, the Fund will have the character of a SICAV (investment company with 
variable capital), it will be established using standard mechanisms in accordance with the 
legislation of the Czech Republic. Its investment strategy will be based on the principle 
of returns on supported projects. The National Development Fund will be open to other 
investors, not just banking institutions.

The Banking Association was involved in the opening discussion on the architecture 
and ambitions of the NDF and focused on ensuring that its concept would not discriminate 
or favour anyone, i.e. that it would be compatible with competition legislation.

Národní rozvojový fond National Development Fund 
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V září 2019 podepsali představitelé vlády a čtyř bank memorandum o spolupráci při vzniku 
Národního rozvojového fondu, kterým byly principy Fondu stvrzeny, a vzápětí začala 
další fáze přípravy NRF, kterou bylo zpracování dokumentace pro podání žádosti o licenci. 
Bankovní asociace, jako neziskový subjekt a dobrovolné sdružení bank, není signatářem 
Memoranda, a proto její zapojení do tvorby NRF dnem podpisu Memoranda skončilo.

In September 2019, representatives of the government and four banks signed 
a memorandum of cooperation in the establishment of the National Development 
Fund, which confirmed the Fund’s principles, and immediately after, the next phase 
of preparation of the NDF began, which was the development of documentation for 
the license application. The Banking Association, as a non-profit entity and a voluntary 
association of banks, is not a signatory to the Memorandum and therefore its involvement 
in the creation of the NDF has ended on the day the Memorandum was signed.
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V roce 2019 se Garanční systém finančního trhu (GSFT) zaměřil zejména na přípravy na 
další kola zátěžového testování funkčnosti GSFT při vyplácení náhrad vkladů dle obecných 
pokynů Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA), a to konkrétně na test a) operačních 
předpokladů a b) finanční připravenosti. Oba testy byly provedeny v květnu a byli do nich 
zapojeni všichni zaměstnanci GSFT a v rozhodovací fázi též členové správní rady. Současně 
byly testovány procesy spolupráce s ČNB (předpis mimořádných příspěvků, získání nouzové 
likvidity), procesy související s případným vydáním dluhopisů (test aukčního systému 
Bloomberg ve spolupráci s vybranými bankami) a komunikace s Ministerstvem financí. 
Testy byly provedeny velice podrobně včetně věrné simulace jednotlivých úkonů a přípravy 
desítek dokumentů. Provedení testů bylo z hlediska přípravy GSFT na krizovou situaci velice 
přínosné. Výsledky zátěžového testování byly oznámeny EBA.

V oblasti přeshraniční spolupráce při možné výplatě náhrad vkladů byly uzavřeny bilaterální 
specifikace k multilaterální dohodě o spolupráci mezi evropskými systémy pojištění 
vkladů při přeshraničních výplatách s polským partnerem Bankowy Fundusz Gwarancyjny, 
rakouským Einlagensicherung Austria GmbH a se slovenským Fondom ochrany vkladov 
(jedná se o dvě bilaterální specifikace, neboť v jedné figuruje GSFT jako domácí a ve druhé 
jako hostitelský systém pojištění vkladů).  

Ke dni 21. 10. 2019 byla po třech letech ukončena výplata náhrad pohledávek 
z vkladů klientům ERB bank, a.s. GSFT vyplatil náhrady 3 445 klientům v celkové 
výši 3 508 488 tisíc Kč. 

V roce 2019 GSFT úspěšně ověřil funkčnost systému vyplácení náhrad vkladů dle § 41n 
odst. 1 zákona o bankách. V rámci dvou kol otestoval připravenost všech finančních institucí 
účastnících se systému pojištění vkladů, a to 32 subjektů (jaro), resp. 33 (podzim). Poprvé 
byla z důvodu vedení pojištěných vkladů testována banka Industrial and Commercial Bank 
of China Limited, Prague Branch. O výsledcích provedených testů byla informována Česká 
národní banka a Ministerstvo financí.

In 2019, the Financial Market Guarantee System (hereinafter the FMGS) mainly focused 
on preparations for the next round of stress testing of FMGS’s functionality in the 
payouts of deposit compensations in accordance with the guidelines of the European 
Banking Authority (hereinafter EBA), and in particular on a) operational requirements 
and b) financial readiness. Both tests were conducted in May with all FMGS employees 
participating in them and the Board members taking part in the decision-making phase. 
At the same time, cooperation processes with the CNB (prescription of extraordinary 
contributions, obtaining emergency liquidity), processes related to a possible issue of 
bonds (a test of the Bloomberg’s Auction System in cooperation with selected banks) and 
communication with the Ministry of Finance were tested. The tests were carried out in great 
detail, including lifelike simulations of individual operations and preparation of dozens of 
documents. The performance of the tests was very beneficial in terms of the preparation of 
the FMGS for a crisis situation. The results of stress testing were reported to EBA.

In the field of cross-border cooperation regarding possible payouts of deposit 
compensations, bilateral specifications to the multilateral cooperation agreement between 
deposit guarantee schemes on cross-border payouts were concluded with the Polish 
partner, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, the Austrian Einlagensicherung Austria GmbH 
and the Slovak Deposit Protection Fund (there are two bilateral specifications, as FMGS acts 
as a domestic deposit guarantee system in one of them and as a host deposit guarantee 
system in the other).

As of 21 October 2019, the payout of compensations for deposit claims to clients of ERB 
bank, a.s., was completed after three years. FMGS paid out compensations to 3,445 clients 
in the total amount of CZK 3,508,488 thousand.

In 2019, FMGS successfully verified the functioning of the compensation payment system 
in accordance with Section 41n (1) of the Act on Banks. In two rounds, it tested the 
preparedness of all financial institutions participating in the deposit guarantee system, 
namely 32 entities (in the spring), and 33 entities (in the autumn). For the first time, 

Garanční systém finančního trhu Financial Market Guarantee System
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Zástupci GSFT se v roce 2019 účastnili intenzivních jednání organizovaných EBA (Task Force 
Deposit Guarantee Schemes) k revizi implementace směrnice 2014/49/EU o systémech 
pojištění vkladů. Na základě výsledků těchto jednání EBA připravila celkem tři posudky 
adresované Evropské komisi (do konce roku 2019 byly zveřejněny dva z posudků), ve 
kterých identifikuje a konkretizuje návrhy, jakým způsobem upravit pravidla ochrany 
vkladů v EU. 

the Industrial and Commercial Bank of China Limited, Prague Branch, was tested for the 
administration of insured deposits. The Czech National Bank and the Ministry of Finance 
were informed about the results of the tests.

In 2019, FMGS representatives participated in intensive talks organized by EBA (Task Force 
Deposit Guarantee Schemes) on the review of the implementation of Directive 2014/49/
EU on deposit guarantee schemes. Based on the results of these discussions, EBA prepared 
a total of three opinions addressed to the European Commission (two of them were 
published by the end of 2019) identifying and specifying proposals on how to amend the 
rules for deposit protection in the EU.
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Bankovní balíček

Důležitým tématem v oblasti bankovní regulace jsou regulatorní opatření ke snížení rizik 
a zvýšení odolnosti v bankovním sektoru, tzv. bankovní balíček (novela BRRD1 a CRD2/CRR3), 
který byl zveřejněn v Úředním věstníku EU 7. 6. 2019 a vstoupil v platnost 27. 6. 2019. 
Ministerstvo financí (MF) předpokládá transpozici směrnic v ČR v září 2020 s účinností od 
29. 12. 2020, resp.  od 1. 1. 2021.

Česká bankovní asociace využila možnosti předat MF názory na národní diskrece v novele 
CRD a BRRD, aby byly při implementaci v ČR zvoleny alternativy vhodné z hlediska 
bankovního sektoru. Názory ČBA jsou obdobné s názory MF a ČNB.  Úzká spolupráce MF 
s ČNB a ČBA bude pokračovat i při implementaci bankovního balíčku do českého právního 
řádu, aby byla zohledněna specifika českého bankovního sektoru a vhodně využity 
národní diskrece. 

Mezi významné oblasti z novely BRRD pro české banky patří vztah home-host, kalibrace 
minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky (MREL), podřízenost MREL, prodej 
a křížové držení MREL. Z novely CRD/CRR pak změny týkající se kapitálových rezerv, 
proporcionalita uplatňování požadavků, vykazování a zveřejňování. Stoupající požadavky 
na rozsah a frekvenci vykazování a zveřejňování, aniž je jasná jejich přidaná hodnota pro 
uživatele, kladou vysoké nároky na kapacity a jsou s nimi spojeny i velké náklady.

Banking Package 

An important issue in the area of banking regulation is posed by regulatory measures 
to mitigate risks and increase the resilience of the banking sector, the so-called banking 
package (amendments to the BRRD1 and CRD2/CRR3), which was published in the Official 
Journal of the European Union on 7 June 2019 and has entered into force on 27 June 
2019. The Ministry of Finance (the MoF) foresees the transposition of the directives in the 
Czech Republic in September 2020 with effect from 29 December 2020, respectively from 
1 January 2021.

The Czech Banking Association took advantage of the opportunity to present its views 
on national discretions in the amendment to the CRD and BRRD to the MoF, i.e. that 
alternatives, suitable from the perspective of the banking sector, should be selected during 
their implementation in the Czech Republic. Views held by the CBA are similar to those of 
the MoF and the CNB. The close cooperation of the MoF with the CNB and the CBA will also 
continue during the implementation of the banking package in the Czech legal order so as 
to take into account the specific characteristics of the Czech banking sector and to make 
appropriate use of national discretions.

For Czech banks, important areas in the amendment to the BRRD include the home-host 
relationship, the calibration of the minimum requirement for own funds and eligible 

Bankovní regulace Banking Regulation

1Směrnice EU 2019/879, kterou se mění směrnice 2014/59/EU, pokud jde o schopnost úvěrových 
institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a schopnost rekapitalizace 

2Směrnice EU 2019/878, kterou se mění směrnice 2013/36/EU, pokud jde o osvobozené subjekty, 
finanční holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové společnosti, odměňování, opatření 
a pravomoci v oblasti dohledu a opatření na zachování kapitálu 

3Nařízení EU 2019/876, kterým se mění nařízení EU 575/2013/575, pokud jde o pákový poměr, ukazatel 
čistého stabilního financování, požadavky na kapitál a způsobilé závazky, úvěrové riziko protistrany, 
tržní riziko, expozice vůči ústředním protistranám, expozice vůči subjektům kolektivního investování, 
velké expozice, požadavky na podávání zpráv a zpřístupňování informací

1Directive (EU) 2019/879, amending Directive 2014/59/EU as regards the loss-absorbing and 
recapitalisation capacity of credit institutions and investment firms 

2Directive (EU) 2019/878 amending Directive 2013/36/EU as regards exempted entities, financial holding 
companies, mixed financial holding companies, remuneration, supervisory measures and powers and 
capital conservation measures

3Regulation (EU) 2019/876, amending Regulation (EU) No 575/2013/575, as regards the leverage ratio, 
the net stable funding ratio, requirements for own funds and eligible liabilities, counterparty credit risk, 
market risk, exposures to central counterparties, exposures to collective investment undertakings, large 
exposures, reporting and disclosure requirements
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BRRD a brexit 

BRRD a ZOPRK4 vyžadují, aby do smluvních podmínek závazků, které byly vydány podle 
práva třetích zemí a nejsou vyloučeny z bail-inu či nejsou krytými vklady, bylo zahrnuto 
ustanovení, dle kterého smluvní strany uznávají, že tento závazek může podléhat 
pravomocem k odpisu či konverzi, a souhlasí, že pro ně bude závazné jakékoli snížení jistiny 
nebo splatné neuhrazené částky, konverze nebo zrušení provedené výkonem uvedených 
pravomocí orgánem příslušným k řešení krize. V důsledku tvrdého brexitu se Spojené 
království Velké Británie a Severního Irska (UK) stává třetí zemí, a pokud by neplatil zákon, 
který by uznával pravomoci ČNB ve vztahu k aplikaci bail-in, což by zároveň uznávalo 
opatření obecné povahy vydané ČNB, banky bez platné doložky závazků vydaných dle 
práva UK by nebyly v souladu se ZOPRK.

V návaznosti na obtíže signalizované některými bankami ČBA zadala advokátní kanceláři 
Allen & Overy vypracování posudku podporujícího vydání opatření obecné povahy. 
S využitím tohoto posudku pak ČNB připravila a s ČBA konzultovala text opatření obecné 
povahy, kterým by určila, že ve vztahu k rámcovým smlouvám řídícím se právem UK banky 
nemusejí plnit povinnost dle ZOPRK. Vydání opatření obecné povahy závisí na dalším vývoji 
ohledně brexitu.

liabilities (hereinafter the MREL), the subordination of MREL, the sale and cross holding 
of MREL. As regards the amendment to the CRD/CRR, these areas include changes 
relating to capital reserves, proportionality in the application of requirements, reporting 
and disclosure. Increasing requirements on the scope and frequency of reporting and 
disclosure, with no clear added value for users, place high demands on capacity and are 
also associated with high costs.  

BRRD and Brexit  

The BRRD and the ZOPRK4  require that the contractual terms of liabilities that were issued 
under the law of third countries and are not excluded from bail-in, or are not covered 
deposits, include a provision whereby the contractual parties recognize that the liability 
may be subject to the write-down or conversion power and agree to be bound by any 
reduction of the principal or outstanding amount due, conversion or cancellation that is 
effected by the exercise of those powers by a resolution authority. As a result of hard Brexit, 
the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (UK) becomes a third country 
and in the absence of a law which would recognize the CNB’s powers in relation to the 
application of bail-in, which would at the same time also be recognized by a measure of 
a general nature issued by the CNB, banks without a valid liabilities clause issued under the 
UK law would be non-compliant with the requirements of the ZOPRK.

Following the difficulties indicated by certain banks, the CBA had commissioned 
Allen & Overy to prepare an opinion supporting the issuance of a measure of a general 
nature. Using this opinion, the CNB then prepared the wording of a measure of a general 
nature and consulted with the CBA, through which it would determine that banks do 
not have to fulfill their obligations under the ZOPRK in relation to master agreements 
governed by UK law. The issuance of the measure of a general nature depends on further 
developments regarding Brexit. 

4Zákon 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu 4Act No. 374/2015, Collection, on the Recovery and Resolution in the Financial Market
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Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu

Ve spolupráci s advokátní kanceláří Allen & Overy byla upravena a doplněna Rámcová 
smlouva o obchodování na finančním trhu (Czech Master Agreement) i Czech Master 
Agreement se spotřebitelem tak, aby pamatovaly na situaci, která nastane, pokud se 
mezibankovní úroková sazba přestane publikovat, nebude dostupná, její administrátor 
nebo správce ztratí povolení nebo licenci ji poskytovat nebo z důvodu nezákonnosti jejího 
použití ji nebude možné použít a nebude se jednat jen o dočasný výpadek způsobený 
technickými potížemi. Obě smlouvy byly doplněny o podrobné přílohy o nahrazení 
referenčních hodnot. 

Úpravy obecných a zvláštních ustanovení u Czech Master Agreement byly provedeny 
také v souvislosti s vykazováním transakcí dle SFTR1 (možnost delegace reportingu a jeho 
rozsah, generování unikátního identifikátoru transakce) a v souvislosti s EMIR Refit2 
(zavedení kategorie malé finanční protistrany). 
 
Hlavní přínos Czech Master Agreement pro bankovní sektor spočívá již v samotné existenci 
standardní smluvní dokumentace pro široké spektrum bankovních produktů. Czech Master 
Agreement bankám umožňuje používání jednotného formátu zejména pro protistrany 
a jiné právnické osoby s vyřešeným problémem sjednání závěrečného vyrovnání. Pro banky 
je rovněž důležité, že se jedná o smlouvu, na kterou je vyhotoven právní posudek, který 
uznává i ČNB, a že předmětná smlouva je jednou ze dvou rámcových smluv (vedle ISDA), 
kterou lze použít i pro účely snížení kapitálového požadavku. 

Master Agreement for Financial Transactions 

The Master Agreement for Financial Transactions (the Czech Master Agreement) and the 
Czech Master Agreement with Consumer were amended and supplemented in cooperation 
with the law firm Allen & Overy so as to take into account a situation that would occur if 
the interbank interest rate ceased to be published, when it would be unavailable, when 
its administrator or manager would lose authorisation or license to provide it or if it 
would not be possible to use it for reasons of its illegal use, and if it would not be only 
a temporary disruption which would be due to technical difficulties. Both agreements were 
supplemented by detailed benchmarks replacement annexes.

In the case of the Czech Master Agreement, amendments to the general and special 
provisions were also made in connection with the reporting of transactions in accordance 
with the SFTR1 (the possibility of delegating the reporting and the scope thereof, 
generation of a unique trade identifier) and in connection with EMIR Refit2 (introduction 
of the category of a small financial counterparty).

The key benefit of the Czech Master Agreement for the banking sector lies in the very 
existence of standard contractual documentation for a wide range of banking products. 
The Czech Master Agreement allows banks to use a standard format especially in respect 
of counterparties and other legal entities which has resolved the issue of agreed final 
settlement. For banks, it is also important that this is an agreement for which a legal 
opinion has been drawn up, which is also recognized by the CNB, and that the above 

Finanční trh Financial Market

1Nařízení EU 2015/2365 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití 
a o změně nařízení (EU) č. 648/2012

2Nařízení EU 2019/834, kterým se mění nařízení EU 648/2012, pokud jde o povinnost clearingu a její 
pozastavení, požadavky na oznamování, techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv, jejichž 
clearing neprovádí ústřední protistrana, registraci registrů obchodních údajů, dohled nad těmito 
registry a požadavky na ně

1Regulation (EU) 2015/2365 on transparency of securities financing transactions and of reuse and 
amending Regulation (EU) No 648/2012

2Regulation (EU) 2019/834 amending Regulation (EU) No 648/2012 as regards the clearing obligation, 
the suspension of the clearing obligation, the reporting requirements, the risk-mitigation techniques 
for OTC derivative contracts not cleared by a central counterparty, the registration and supervision of 
trade repositories and the requirements for trade repositories
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Další regulatorní požadavky a praktické zkušenosti s používáním Rámcové smlouvy 
o obchodování na finančním trhu a Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu 
se spotřebitelem ovlivní případné příští úpravy obou smluv. 

said agreement is one of the two master agreements (in addition to ISDA), which can be 
used also for the purposes of reducing the capital requirement.    

Any further regulatory requirements and practical experience in the application of the 
Czech Master Agreement and the Czech Master Agreement with Consumer will have an 
effect on any potential subsequent amendments to both agreements.  
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Bankovní služby si nelze představit bez platebního styku, který je na jedné straně velmi 
tradiční službou, ale na straně druhé službou, která se v posledních letech neustále rozvíjí 
a mění. Děje se tak nejen díky novým komunikačním možnostem a technologiím, ale 
i v důsledku stále se zvyšující regulace.

V roce 2019 se již v plné šíři projevil vliv poměrně nového zákona o platebním styku: ČNB 
udělila další dvě licence (celkem tedy existují takové licence tři) tzv. třetím stranám, tedy 
nebankovním společnostem, které poskytují určité bankovní služby spojené s platebním 
stykem. Ač je uvedený zákon o platebním styku účinný teprve dva roky, Ministerstvo financí 
(MF) již přistoupilo k jeho novelizaci. ČBA zaslala MF své podněty k úpravám některých 
ustanovení a podílela se aktivně na připomínkách k těm návrhům úprav ze strany 
regulátorů, které byly z pohledu bank problematické. 

Naprostá většina členských bank zrealizovala a uvedla do provozu API, prostřednictvím 
kterých je se souhlasem klienta možné sdílet, ať už mezi bankami, či mezi bankami a třetími 
stranami, klientská data z platebního styku. Mnohé z bank využily při tvorbě svých API 
Český Open Banking Standard, který byl vytvořen pod hlavičkou ČBA. Ty banky, které 
k těmto krokům nepřistoupily, je realizovat nemusely. Neposkytují totiž příslušné on-line 
služby, a proto se na ně nové povinnosti nevztahují. 

Banky podléhající dohledu ČNB pak ve druhé polovině roku požádaly o udělení „výjimky“ 
podle technické normy EBA o silné autentizaci a bezpečné komunikaci. Tento proces má 
za cíl potvrdit ze strany regulátora, že dané API odpovídá pravidlům a splňuje požadavky 
uživatelů. Ač banky očekávaly, že schvalování zmíněných výjimek proběhne do konce roku, 
v některých případech se tak nestalo a dotčené banky musely aplikace upravit tak, aby 
vyhověly požadavkům ČNB.

Nelehká a komplikovaná byla a je pro členské banky implementace první části 
novely nařízení 924/2009, která zavedla strop pro poplatky za přeshraniční platby 
denominované v eurech (stropem je výše poplatků za domácí převody v Kč). 

Banking services cannot be imagined without payments, which on the one hand constitute 
a very traditional service, but on the other hand, they are a service that has been constantly 
developing and changing in recent years. This is happening not only due to the new 
communication possibilities and new technologies, but also as a consequence of an ever-
increasing regulation.

In 2019, the impact of the relatively new Act on Payment Systems has become fully 
manifest; the CNB has granted another two licenses (i.e. there are three such licenses 
in total) to so-called third parties, i.e. non-banking entities that provide certain banking 
services related to payments. Although the above-said Act on Payment Systems has only 
been effective for two years, the Ministry of Finance (hereinafter the MoF) has already taken 
steps to amend it. The CBA sent its inputs to the MoF as regards amendments of certain 
provisions and it has taken an active part in commenting those draft amendments, 
proposed by regulators, that were seen as problematic by banks. 

The overwhelming majority of Member Banks has implemented APIs and put them into 
operation, through which clients’ payments data can be shared, whether between banks 
or between banks and third parties, with the client’s consent. Many banks used the Czech 
Open Banking Standard that has been developed under the auspices of the CBA, to create 
their APIs. The banks that did not take these steps did not have to implement them. They 
do not provide the relevant on-line services and therefore they are not subject to the new 
obligations.

In the second half of the year, the banks that are subject to CNB supervision, applied for an 
“exemption” in accordance with the EBA Regulatory Technical Standard on strong customer 
authentication and secure communication. The process aims to achieve confirmation 
by the regulator that the API in question complies with the rules and meets the users’ 
requirements. Although banks expected that these exemptions would be approved by 
the end of the year, this was not achieved in certain cases and the banks in question had 
to modify their applications to meet the CNB’s requirements. 

Platební styk Payment Services
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Ani implementace další části novely, která nabude účinnosti v roce 2020, nebude snadná. 
Po celý rok probíhala jednání s ČNB o tom, jak vlastně mají být požadavky příslušného 
nařízení naplněny.

Úspěšně se začaly projevovat výsledky mnohaměsíční spolupráce ČBA s ČNB na projektu 
okamžitých plateb, tedy plateb, které jsou prováděny 24 hodin denně, 365 dnů v roce. 
Do využívání této služby se zapojilo již celkem devět bank, další čtyři se zapojí v roce 
následujícím. V prosinci 2019 již probíhalo v rámci mezibankovního zúčtování téměř 10 % 
plateb tímto novým kanálem. Bude zajímavé sledovat, jak se budou rozvíjet nové služby, 
které tento způsob zúčtování umožňuje.

The implementation of the first part of the amendment to Regulation 924/2009, which 
introduced a ceiling on fees for cross-border transactions denominated in euro (the 
ceiling is equal to the amount of fees for domestic transfers in CZK), has been difficult 
and complicated for the Member Banks. The implementation of the other part of the 
amendment, which will come into effect in 2020, will not be easy either. Talks were held 
with the CNB throughout the year on how the requirements of the relevant regulation 
should actually be met.

The successful results of many months cooperation between the CBA and the CNB on the 
project of instant payments, i.e. payments that are processed 24 hours a day, 365 days 
a year, started to show. In total nine banks have already joined the use of this service, with 
four more who are expected to participate in the following year. In December 2019, almost 
10% of payments made through the new channel were already processed by inter-bank 
settlement systems. It will be interesting to see how the new services that this settlement 
method allows will be developing.
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Bez nejrůznějších forem digitalizace si dnes neumíme žádnou bankovní službu představit. 
S tímto faktem jsou ovšem spojena i rizika, která v minulosti neexistovala: banky a jejich 
klienti v podstatě trvale čelí nejrůznějším formám kybernetických hrozeb a útoků ze strany 
těch, kdo se snaží digitální technologie zneužít. Zabezpečení systémů a dat, která jsou 
v nich spravována, věnovaly banky i v roce 2019 velkou pozornost a investovaly do této 
oblasti nemalé prostředky. 

Zároveň banky trvale řeší velké dilema: aby bylo možné zajistit vyšší bezpečnost na straně 
klientů, znamená to nutit klienty ke složitějším postupům a k tomu, aby i jejich zařízení 
byla proti kybernetickým hrozbám odolná. Na druhé straně se banky snaží o to, aby byl 
jejich klient co nejspokojenější, aby byl jeho „zážitek“ při využívání té které bankovní služby 
pozitivní a klient se necítil „obtěžován“.

V určitých oblastech pomohla bankám uvedené dilema vyřešit legislativa: zákon 
o platebním styku stanovuje, že klient musí např. při přihlašování se do internetového 
bankovnictví použít minimálně tzv. dva faktory ze tří oblastí: musí prokázat, že něco zná 
(heslo), něco vlastní (např. token, mobilní telefon) či něčím je (biometrické prvky, např. 
otisk prstu). 

Banky na kybernetické hrozby trvale a opakovaně po celý rok své klienty upozorňovaly, 
apelovaly na jejich ostražitost, vedly je nejrůznějšími způsoby k tomu, aby si uvědomili, 
že bez jejich zapojení není možné všem hrozbám bránit a čelit.  

Kybernetická bezpečnost byla i jednou z nejvíce diskutovaných otázek v okamžiku, kdy 
banky žádaly ČNB o posouzení a schválení svých řešení (API), prostřednictvím kterých 
je možné se souhlasem klientů sdílet jejich platební data jak mezi bankami, tak i mezi 
bankami a tzv. třetími stranami (licencované nebankovní subjekty poskytující některé 
bankovní platební služby). 

Projektem, který by byl bez digitálních nástrojů a bez rychlých (a zabezpečených) 
komunikací nemožný, byl projekt „okamžitých plateb“, který byl realizován ve spolupráci 

We cannot imagine any banking service today without some form of digitisation. However, 
this fact is associated with risks that had not existed in the past: essentially, banks and their 
clients are basically constantly facing various forms of cyber threats and attacks by those 
who are trying to abuse digital technology. In 2019, the banks paid considerable attention 
to securing their systems and data that are managed in them and invested considerable 
funds in this area.

At the same time, banks are constantly addressing the big dilemma: ensuring greater 
security for their clients means compelling them to use more complex procedures and 
make their equipment resistant to cyber threats. On the other hand, banks are trying to 
make their client as satisfied as possible, to make their “experience” in using a particular 
banking service positive and not to “bother” the client.

Legislation has helped banks address this dilemma in certain areas: the Act on Payment 
Systems stipulates that a client must, for example, use at least two factors from three 
areas when logging-in internet banking: he/she must prove that he/she knows something 
(a password), owns something (such as a token, mobile phone) or is something (biometric 
features, such as a fingerprint). 

Banks have constantly and repeatedly alerted their clients to cyber threats throughout 
the year, appealing to their vigilance, guiding them in various ways to realize that 
without their involvement, it is not possible to face all the threats and defend themselves 
against these attacks.

Cyber security was also one of the most discussed issues when banks asked the CNB to 
review and approve their solutions (APIs), through which clients’ payment data can be 
shared with the clients’ consent between banks as well as between banks and so-called 
third parties (licensed non-banking entities providing certain banking payment services).

The Instant Payments Project was a project that would be impossible without digital tools 
and without fast (and secure) communications; it was carried out in cooperation with 

Digitalizace a kybernetická bezpečnost Digitisation and Cybersecurity
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ČNB a vybraných členských bank ČBA. Na konci roku 2019 již devět bank poskytovalo 
svým klientům možnost převést během několika vteřin prostředky na účty klientů v jiné 
participující bance v režimu 365/7/24.

V průběhu celého roku se banky věnovaly i projektům, které nejsou určeny jejich 
zákazníkům, ale jejichž cílem je digitalizace, resp. zrychlení a zjednodušení některých 
interních činností. Mezi takové patří třeba spolupráce bank při řešení reklamací či 
problémů, které vznikají, když se klient splete a zašle peníze na jiný účet, než chtěl, 
spolupráce se subjekty, které mají legislativou dané právo prolomit bankovní tajemství 
(např. exekutoři, celní správa, policie apod.).

the CNB and selected CBA Member Banks. By the end of 2019, nine banks had already 
provided their clients with the opportunity to transfer funds to clients’ accounts in another 
participating bank instantly, in a 365/7/24 mode.

Throughout the year, banks have also focused on projects that are not intended to 
serve their clients, but which aim to digitising, respectively speeding up and simplifying 
certain internal activities. These include, for example, banks’ cooperation in dealing with 
complaints or problems that arise when a client makes a mistake and sends money to 
a different account than they intended, cooperation with entities that have the legal right 
to break bank secrecy (for instance distrainors, customs, police, etc.).
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V oblasti reportingu stojí před bankami a ČNB řada výzev v souvislosti s přechodem ČNB na 
nový sběrný systém SDAT a zavedení nových reportovacích povinností.

Komise průběžně intenzivně řešila s ČNB návrhy změn v harmonogramu přechodu 
výkaznictví do systému SDAT ve vazbě na aktuální vývoj, navrhla posun termínů jednak 
z důvodu implementace změny mimo kritické období roční účetní závěrky a z důvodu 
minimalizace duplicitní práce při zpracování dat (ČNB akceptováno). 

V průběhu roku 2019 také probíhala jednání k zavedení nového denního výkazu, 
který bude sloužit pro sběr vstupních dat k výpočtu sazby CZEONIA. Dojde k rozšíření 
vykazovacích subjektů na všechny banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR. 
ČNB bude vývoj sazby sledovat a následně budou zváženy možnosti rozvoje a využití této 
referenční sazby.

Za oblast účetnictví jsme se aktivně účastnili veřejné konzultace k materiálům Souhrn 
koncepce nové účetní legislativy 2020–2030 a Návrhu věcného záměru zákona o účetnictví. 
Naše připomínky směřovaly k oblasti použití mezinárodních standardů účetního 
výkaznictví, konsolidované účetní závěrce a způsobu ověřování výroční zprávy. Předložení 
Návrhu vládě se očekává v červnu 2020, i nadále budeme vývoj intenzivně sledovat. 

Činnost pracovní skupiny pro AnaCredit se v roce 2019 nesla ve znamení zahájení 
vykazování ostrých úvěrových dat. Jedná se o projekt Evropské centrální banky, který 
směřuje k vytvoření nadnárodní databáze podrobných (individuálních) údajů o úvěrech 
a úvěrovém riziku. K tomuto projektu se ČNB dobrovolně přihlásila. Vykazování pohledávek 
za právnickými osobami se po vzájemné spolupráci mezi ČBA a ČNB a delší dobu trvající 
přípravě podařilo úspěšně zahájit 1. 7. 2019. 

V souvislosti s přechodem na SDAT došlo také k založení další společné pracovní 
skupiny ČBA a ČNB, a to pro MKT (kapitálové trhy). Cílem této pracovní skupiny je 
využít poznatky z implementace výkaznictví MKT v uplynulých letech, včas zohlednit 

Banks and the CNB are facing a number of challenges in the field of reporting in connection 
with the CNB’s migration to the new SDAT collection system and with the introduction of 
new reporting obligations.

The Commission has been continuously and intensively working with the CNB on proposals 
to amend the migration schedule for reporting to the SDAT system in relation to current 
developments and it proposed to move deadlines both owing to the implementation of 
the modification outside the critical period of annual accounts and in order to minimize 
duplicate work in data processing (accepted by the CNB).

Throughout 2019, talks were also underway to introduce a new daily statement, which 
would be used to collect input data to calculate the CZEONIA rate. The scope of reporting 
entities will be extended to include all banks and branches of foreign banks operating 
in the Czech Republic. The CNB will monitor the evolution of the rate and then consider 
opportunities for the development and use of this reference interest rate.

In the area of accounting, we have actively participated in the public consultation on 
document “Summary of Solutions for the Design of New Accounting Legislation 2020 
– 2030” and the Consultation Document on the New Accounting Act. Our comments 
focused on the application of international financial reporting standards, on consolidated 
financial statement and the method of evaluating the annual report. The draft Consultation 
Document is expected to be submitted to the Government in June 2020, and we will 
continue to monitor developments closely. 

The activities of the joint working group on AnaCredit in 2019 were marked by the launch 
of live credit data reporting. This is a project of the European Central Bank that aims to 
establish a cross-border database of detailed (individual) credit and credit risk data. The 
CNB has volunteered for this project. The reporting of receivables from legal entities was 
successfully launched on 1 July 2019 in mutual cooperation between the CBA and the CNB 
and after preparations lasting a sustained period of time. 
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specifické aspekty tohoto výkaznictví při tvorbě nového sběrného systému ČNB a tím 
i co nejvíce usnadnit migraci metodiky MKT. 

V rámci Evropské bankovní federace jsme se i nadále aktivně účastnili diskuse na téma 
BIRD (Banks’ Integrated Reporting Dictionary), ITS (Implementing Technical Standard), 
konzultace ke změnám v reportingu, které souvisejí s novými nařízeními (např. CRR2 – 
Capital Requirements Regulation).

In connection with the migration to SDAT, another joint CNB/CBA working group has 
been established for MKT (capital markets). The aim of the working group is to make use 
of the lessons learned from the implementation of MKT reporting in recent years, to take 
into account the specific aspects of this reporting in a timely manner, when creating the 
new CNB collection system, and thus to facilitate the migration of the MKT methodology 
as much as possible.

Within the European Banking Federation, we have continued to actively participate in 
discussions on BIRD (Banks’ Integrated Reporting Dictionary), ITS (Implementing Technical 
Standard), consultations on changes in reporting connected with new regulations (for 
instance CRR2 - Capital Requirements Regulation).
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Činnost Daňové komise se v roce 2019 zaměřila především na změny českých daňových 
zákonů a implementaci evropských nařízení do českého právního řádu. Česká republika má 
obecně problém se včasným přijetím zákonů, které transformují evropská nařízení.

Velkou výzvou je i implementace SMĚRNICE RADY (EU) 2018/822 (tzv. DAC 6), která 
přináší novou oznamovací povinnost a automatickou výměnu informací o přeshraničních 
uspořádáních, jejichž motivem může být získání daňové výhody. Nová směrnice vstoupila 
v platnost 25. 6. 2018. Členské státy ji měly implementovat do 31. 12. 2019 a aplikovat její 
ustanovení od 1. 7. 2020. Oznamovací povinnosti však podléhají již uspořádání, jejichž 
první krok byl implementován po vstupu směrnice v platnost (tedy po 25. 6. 2018). Optikou 
nových pravidel je tedy třeba hodnotit všechny současné a plánované přeshraniční 
transakce a posoudit, zda podléhají oznámení. Vládní návrh zákona leží od srpna 2019 
v Poslanecké sněmovně a projednávání tisku ve třetím čtení bylo navrženo na dubnovou 
schůzi 2020. I když jsme se zapojili do mezirezortního připomínkového řízení, komunikovali 
jsme přímo se zástupci Ministerstva financí (na jednáních komise, odpovědi na písemné 
dotazy), není v definici dostatečně konkretizováno, na co se mají banky zaměřit. Z tohoto 
důvodu plánujeme další setkání s tvůrci zákona i v roce 2020, abychom pomohli vyjasnit, 
která uspořádání/operace mají být předmětem hlášení.

Také další novela daňových zákonů, která byla odeslána do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu v srpnu 2019, v březnu 2020 byla vrácena Senátem zpět (s pozměňovacími 
návrhy). Obsahuje řadu kontroverzních bodů (např. změna sankčního systému, 
prodloužení lhůty pro vratku DPH z 30 na 45 dní v neprospěch daňových subjektů), vývoj 
nadále sledujeme. 

The activities of the Tax Commission in 2019 focused primarily on changes in the Czech 
tax laws and on the implementation of European regulations into the Czech legal order. 
In general, the Czech Republic has an issue with the timely adoption of laws that transform 
European regulations.

A major challenge is also posed by the implementation of COUNCIL DIRECTIVE (EU) 
2018/822 (known as “DAC 6”) which introduces a new reporting obligation and an 
automatic exchange of information on cross-border arrangements, the motive of which 
may be to obtain a tax advantage. The new directive entered into force on 25 June 2018. 
Member States were to implement it before 31 December 2019 and apply its provisions 
from 1 July 2020. However, arrangements, the first step of which was implemented after 
entry into force of the directive (i.e. after 25 June 2018), have already been subject to 
the reporting obligation. All current and planned cross-border transactions need therefore 
to be assessed from the perspective of the new rules and judged as to whether they are 
subject to the notification. The government bill has been in the Chamber of Deputies since 
August 2019 and discussion on the parliamentary print in the third reading was proposed 
for the April 2020 meeting. Although we involved ourselves in consultations between 
government departments, communicated directly with representatives of the Ministry of 
Finance (at the Commission’s meetings, answers to written questions), the definition does 
not sufficiently specify what the banks should focus on. For this reason, we are planning 
further meetings with the lawmakers in 2020 in order to help clarify which arrangements/
transactions are to be subject to reporting.

Another amendment to tax laws, too, which was sent to the Chamber of Deputies of 
the Parliament in August 2019, was referred back by the Senate in March 2020 (with 
amendments). It contains a number of controversial points (for instance, a change 
of the sanctioning system, extension of the deadline for VAT refund from 30 to 45 days 
to the detriment of taxpayers); we continue monitoring the developments.
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V rámci účasti v pracovních skupinách Evropské bankovní federace jsme se podíleli na 
projednávání témat jako je FATCA (The Foreign Account Tax Compliance Act), DPH (daň 
z přidané hodnoty – díky návrhu reportovacích povinností pro poskytovatele platebních 
služeb pro účely potírání podvodů na DPH), digitální zdanění. 

In the context of our participation in the working groups of the European Banking 
Federation, we joined discussions on topics such as FATCA (The Foreign Account Tax 
Compliance Act), VAT (Value Added Tax – because of proposed reporting obligations 
for payment service providers for the purpose of combating VAT fraud), digital taxation.
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Banky čelí neustálým výzvám z rozsáhlých nadnárodních i národních aktivit v oblasti 
regulace, které nabývají na stále větší intenzitě. Z tohoto důvodu jsme nabídli členským 
bankám možnost zřízení odborného orgánu pro compliance při ČBA. Koncem roku 2019 
Prezidium ČBA schválilo založení Komise pro compliance, její činnost fakticky začala 
až v roce 2020. V současné době probíhá diskuse nad zaměřením činnosti a výběrem 
konkrétních oblastí, kterým se bude komise věnovat v nejbližším období. Počítáme s tím, 
že záběr Komise pro compliance v duchu flexibilní reakce ČBA na potřeby industrie bude 
průběžně doplňován.

Banks are faced with constant challenges posed by extensive transnational and national 
regulatory activities, which are becoming more and more intensive. For this reason, we 
have offered member banks the possibility of setting up an expert compliance body within 
the CBA. At the end of 2019, the Executive Board of the CBA approved the establishment 
of the Compliance Commission whose activity effectively started only in 2020.  A discussion 
is currently under way on the focus of its activities and the selection of specific areas 
to be addressed by the Commission in the near future. We expect that the scope of the 
Compliance Commission will be continuously updated in the spirit of the CBA’s flexible 
response to the needs of the industry.

Compliance Compliance
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Činnost Komise pro vnitřní audit v rámci ČBA se v uplynulém roce zaměřila především na 
oblast vzdělávání interních auditorů (ve spolupráci s Českým institutem interních auditorů, 
Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers), sdílení informací/podnětů z kontrol v úvěrových 
institucích prováděných ČNB (oblast platebního styku, investičních služeb, IS/IT) a na 
diskusi o aktuálních problémech spojených s implementací evropských směrnic (např. 
v oblasti hodnocení rizika/defaultu, validace modelů).

Bankovní industrie čelí nekonečným výzvám nadnárodních i národních aktivit v oblasti 
regulace. Její implementace je náročná a následně je podrobována kontrolám ze strany 
různých zodpovědných orgánů. Současný hektický vývoj si vynucuje i změnu v přístupu 
řízení nejen jednotlivých projektů, které mají zajistit implementaci nových zákonů/
nařízení, ale také v přístupu k auditu jako takovému. Ve spolupráci s Českým institutem 
interních auditorů (ČIIA) jsme připravili setkání pro auditory, které se věnovalo agilnímu 
projektovému řízení. Současně měli účastníci možnost se seznámit a diskutovat vývoj 
a hlavní trendy interního auditu v evropském bankovním sektoru s prezidentem ECIIA 
(European Confederation of Institutes of Internal Auditing). 

V rámci seminářů pořádaných ve spolupráci s ČIIA a s auditorskými společnostmi EY (Ernst 
& Young) a PwC (PricewaterhouseCoopers) jsme se zaměřili na oblasti, které auditorům 
přiblížily nové informace a postupy, jež následně využijí ve své praxi. Zástupci auditorských 
firem podrobně představili novou koncepci dohledových zátěžových testů, neboť došlo 
k rozšíření počtu bank zapojených do testování a také k rozdělení testovaných institucí do 
skupin podle významu, komplexnosti rizik a proporcionality. Z dalšího setkání si auditoři 
odnesli nejnovější informace týkající se problematiky auditu technologií AML (prevence 
praní špinavých peněz) a regulace v oblasti udržitelného rozvoje financování, neboť téma 
AML a udržitelného rozvoje financování je v současné době středem zájmu evropských 
i národních institucí. Nespornou výhodou těchto setkání byla i skutečnost, že tyto semináře 

Last year, the Internal Audit Commission within the CBA focused its activities particularly 
on the training of internal auditors (in cooperation with the Czech Institute of Internal 
Auditors, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers), on sharing information/inputs from 
the supervisory reviews performed by the CNB in credit institutions (the areas of payments, 
investment services, IS/IT) and on discussing current issues related to the implementation 
of European directives (for instance, in the areas of risk/default assessment and validation 
of models).

The banking industry has been facing endless challenges posed by transnational and 
national activities in the field of regulation. Its implementation is demanding and it is 
subsequently subjected to checks carried out by various responsible authorities. Current 
hectic developments also necessitate a change not only in the approach to managing 
individual projects in order to ensure implementation of new laws/regulations, but also in 
approaching audit as such. We had prepared a meeting for auditors in cooperation with 
the Czech Institute of Internal Auditors (the CIIA), which was dedicated to agile project 
management. At the same time, participants had the opportunity to learn about and 
discuss the development and main trends of internal audit in the European banking sector 
with the President of the ECIIA (European Confederation of Institutes of Internal Auditing). 
  
In seminars organized in cooperation with the CIIA and audit firms EY (Ernst & Young) and 
PwC (PricewaterhouseCoopers), we focused on areas that acquainted auditors with new 
information and procedures, which they would then use in their practice. Representatives 
of the audit firms presented the new concept of supervisory stress tests in detail as the 
number of banks involved in the testing has been increased and as the tested institutions 
were grouped according to importance, complexity of risks and proportionality. From the 
next meeting, the auditors took  away the latest information as regards issues relating to 
the audit of AML technologies (prevention of money laundering) and regulation in the 
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byly otevřeny nejen všem zájemcům z členských bank, ale také interním auditorům 
z ostatních finančních institucí. Byl tak vytvořen širší prostor pro odborné diskuse a sdílení 
zkušeností napříč finančním sektorem.

field of sustainable development financing, because the topic of AML and sustainable 
development financing is currently in the centre of interest of the European and national 
institutions. The undeniable advantage of these meetings was also the fact that the 
seminars were open not only to all interested employees from member banks, but also to 
internal auditors from other financial institutions. This created a wider forum for expert 
discussions and sharing of experience across the financial sector. 
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Komise pro spotřebitelské otázky se také v roce 2019 zabývala praktickými zkušenostmi 
z uplatňování zákona o spotřebitelském úvěru účinného od 1. 12. 2016. Zákon je transpozicí 
směrnice EU o hypotékách/úvěrech na bydlení a z rozhodnutí Ministerstva financí (MF) 
také zahrnuje do jisté míry upravenou dřívější regulaci poskytování spotřebitelského 
úvěru a novou regulaci distribuce (včetně regulace nebankovních poskytovatelů 
spotřebitelských úvěrů). Na úrovni EU byl zahájen proces vyhodnocení fungování Směrnice 
EU o spotřebitelských úvěrech. ČBA se zapojila do veřejné konzultace prostřednictvím 
společného stanoviska Evropské bankovní federace (EBF). ČBA především kritizuje příliš 
mnoho povinných informací v reklamě a předsmluvní dokumentaci, odmítá standardizaci 
hodnocení úvěruschopnosti napříč EU, je proti zastropování úrokové míry a za důležité 
považuje, aby se měřilo stejným metrem nebankovním poskytovatelům. 

V roce 2019 se ČBA také zapojila do veřejné konzultace k vyhodnocení starší směrnice 
EU o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku – Distance Marketing. 
Po 17 letech existence je směrnice zastaralá z pohledu digitalizace/nových technologií 
a způsobu komunikace s klientem. ČBA i EBF především požadují, aby se dodržovala tzv. 
zásada level playing field, tj. že stejné služby a aktivity jsou předmětem stejného dohledu 
a platí pro ně stejná pravidla. Regulace by měla umožnit plně digitalizovat celý proces – 
včetně identifikace klienta, uzavírání smluv.

V listopadu 2019 na schůzce členů Komise ČBA pro spotřebitelské otázky se zástupci 
ČNB seznámili zástupci ČNB z oblasti ochrany spotřebitele banky s poznatky z dohledové 
činnosti a zodpověděli dotazy bank. Jedna třetina podání (reklamací/stížností klientů) 
adresovaných ČNB se týkala náhrady požadované bankami po klientovi při předčasném 
splacení hypotečního úvěru.

In 2019, too, the Consumer Affairs Commission turned its consideration to practical 
experience gained from implementing the Act on Consumer Credit effective from 
1 December 2016.  The Act is a transposition of the EU Mortgage Credit Directive and, 
based on a decision taken by the Ministry of Finance, it also includes earlier regulation 
of providing consumer credit, which has been amended to a certain extent, and new 
regulation of distribution (including regulation of non-banking consumer credit providers). 
The process of evaluating the functioning of the EU Consumer Credit Directive has been 
launched at EU level. The CBA participated in the public consultation through a joint 
position taken by the European Banking Federation (EBF). The CBA takes issue, in particular, 
with too much mandatory information in advertising and pre-contractual documents, it 
rejects the standardization of the evaluation of creditworthiness across the EU, it is against 
capping the interest rate and considers it important to ensure that the same standards are 
applied to non-bank providers.

In 2019, the CBA also participated in a public consultation to evaluate an older EU 
Distance Marketing of Consumer Financial Services Directive. After 17 years of its 
existence, the Directive is obsolete in terms of digitalisation/new technologies/method 
of communication with customers. Both the CBA and the EBF request in particular that 
the principle of a level playing field is respected, i.e. that the same services and activities 
are subject to the same supervision and the same rules apply to them. Regulation should 
allow for the full digitalisation of the entire process - including customer identification, 
the contracting process.

At a meeting of members of the CBA Consumer Affairs Commission with representatives 
of the CNB held in November 2019, the CNB’s staff dealing with consumer protection 
acquainted banks with findings from supervisory activities and answered banks’ questions. 
One third of submissions (claims/complaints from customers) addressed to the CNB related 
to compensation demanded by banks from the customer for early repayment of the 
mortgage loan. 
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Hlavním tématem v oblasti hypotečních úvěrů/úvěrů na bydlení bylo předčasné splacení 
hypotečních úvěrů, konkrétně výše náhrady nákladů při předčasném splacení úvěrů 
na bydlení. Začátkem března 2019 zveřejnila ČNB problematické stanovisko týkající 
se účelně vynaložených nákladů, které lze po spotřebiteli požadovat v souvislosti 
s předčasným splacením spotřebitelského úvěru na bydlení podle zákona č. 257/2016 Sb., 
o spotřebitelském úvěru. Podle ČNB nemohou banky přenášet na spotřebitele ani části 
provize vyplacené zprostředkovateli, ani náklady vynaložené v souvislosti s obstaráním 
peněz – což je v rozporu s důvodovou zprávou zpracovanou Ministerstvem financí (MF) 
k návrhu zákona.  Podle bank by se náklady spojené s předčasným splacením neměly 
přenášet na banky a spravedlivější by bylo, kdyby náklady na refinancování nesli klienti, 
kteří se ze spekulativních důvodů rozhodnou při snížení sazeb změnit banku (zákon již 
nyní umožňuje předčasné splacení 25 % úvěru jednou za rok a bezplatné splacení při 
nečekaných životních událostech týkajících se zdraví klienta). Z negativních dopadů 
výkladu ČNB je nejzávažnější ohrožení stability finančního systému vlivem přechodu od 
nabízených úvěrů s dlouhodobějšími fixacemi sazeb k úvěrům s velmi krátkými fixacemi 
nebo k úvěrům úročeným pohyblivou sazbou, což představuje také negativní dopad 
na spotřebitele; bankám samozřejmě vadí i jejich možné velké ztráty, které by jim při 
snižování sazeb výklad ČNB generoval. Podle ČNB je ale její interpretace textu zákona 
jediná možná a řešení problému bank s tímto výkladem vidí pouze ve změně textu zákona 
o spotřebitelském úvěru. ČBA proto předložila návrh zpracovaný nezávislou institucí – 
Vysokou školou ekonomickou. Podle tohoto návrhu by se  kalkulace nákladů prováděla 
na základě úrokových sazeb z úvěrů (vychází z porovnání úrokové sazby z předčasně 
splaceného úvěru a úrokové sazby, za kterou v dané chvíli může věřitel prostředky 
z předčasně splaceného úvěru znovu investovat). Výsledkem úsilí ČBA bylo, že se ČNB 
vyjádřila, že návrh je pro ni akceptovatelný. Následně ČBA jednala s MF, které jako autor 
zákona může předložit návrh změny zákona v Poslanecké sněmovně Parlamentu.    

The major topic in the field of mortgage/housing loans was the early repayment of 
mortgage loans, in particular the amount of compensation of costs for early repayment 
of housing loans. In early March 2019, the CNB published a problematic opinion regarding 
the efficiently incurred costs which may be claimed from the consumer in connection with 
the early repayment of consumer housing loan in accordance with Act No. 257/2016, Coll, 
the Act on Consumer Credit. According to the CNB, banks cannot transfer to consumers 
neither parts of the commission paid to the credit intermediary, nor the costs incurred in 
connection with the procurement of money - which is inconsistent with the explanatory 
memorandum to the proposal of the bill prepared by the Ministry of Finance (MoF). 
According to banks, the costs incurred in connection with the early repayment should not 
be transferred  to banks, and it would be fairer if refinancing costs were borne by clients 
who, for speculative reasons, decide to switch their bank when rates are cut (the law 
already allows early repayment of 25% of the loan once a year and free repayment in case 
of unexpected events of life related to the customer’s health). Among the negative impacts 
of the CNB’s interpretation, the most serious is the threat to the stability of the financial 
system due to the switch from loans offered with longer-term interest rate fixations to 
loans with very short-term interest rate fixations or loans carrying floating rates, which 
also has a negative impact on consumers. Banks, of course, also have a problem with their 
possible large losses, which would be generated by the CNB’s interpretation if rates are 
cut. According to the CNB, however, its interpretation of the wording of the law is the only 
possible one and it sees a solution to the problem that banks have with this interpretation 
only in amending the wording of the law on consumer credit. Therefore, the CBA submitted 
a proposal prepared by an independent institution - the University of Economics. In 
accordance with this proposal, the cost calculation would be performed based on interest 
rates on loans (based on comparing the interest rate on the credit with early repayment 
and the interest rate at which the creditor can reinvest the funds from the credit with early 
repayment at the moment). As a result of the CBA’s efforts, the CNB has stated that the 
proposal is acceptable to it. Subsequently, the CBA negotiated with the MoF, which, as the 
author of the law, may submit a draft amendment to the law to the Chamber of Deputies 
of the Parliament.
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Pracovní skupina oceňování majetku se schází pravidelně ve dvouměsíčním intervalu, který 
je v případě potřeby zkrácen konáním ad hoc schůzek k jednotlivým tématům buď za účasti 
všech členů, nebo v podobě užšího pracovního týmu. 

K pravidelné náplni práce skupiny patří zlepšování spolupráce s externími odhadci, zejména 
pak zvyšování kvality jejich práce, o kterou se členové PSOM snaží poskytováním průběžné 
metodické i jiné podpory, individuálních konzultací, pořádáním prakticky zaměřených 
školení pro externí odhadce, spolupodílením se na vzdělání i odborné praxi řady nových 
členů odhadcovské obce. Členové PSOM v roce 2019 dále společně vypracovali přehled 
certifikovaných bankovních odhadců jako podklad pro řízení jejich kvality, věnovali se 
i rizikům nadhodnocování ze strany odhadců.

PSOM je také platformou pro výměnu informací ohledně chování trhu nemovitostí 
a odbornou rozpravu týkající se očekávání jeho dalšího vývoje.

V roce 2019 probíhal legislativní proces novely zákona o oceňování majetku. Tohoto 
procesu se členové PSOM aktivně účastnili jak v podobě formálních připomínek, tak 
prostřednictvím konzultací se zodpovědnými pracovníky Ministerstva financí ČR.

Regulace oceňování pro banky se v roce 2019 rozšiřovala nejen na národní, ale také 
mezinárodní úrovni. V rámci PSOM probíhaly konzultace členů skupiny k Handbook on 
valuation for purposes of resolution (ERA), členové PSOM také vypracovali společné 
připomínky ke vznikajícím Guidelines on loan origination and monitoring (EBA), které 
uplatnila ČBA jako celek.

V neposlední řadě došlo k obnovení prací na definici tzv. započitatelné plochy komerčních 
nemovitostí jako jednoho z nástrojů, jak zvýšit transparentnost ocenění komerčních 
nemovitostí a tím i přispět k vyšší míře transparentnosti tohoto segmentu trhu nemovitostí.

V závěru roku pak členové PSOM definovali témata, kterými by se rádi zabývali v roce 2020. 
Jedná se o spolupráci s Ministerstvem financí při přípravě prováděcí vyhlášky k novele 

The Working Group for Property Appraisal (the WGPA) meets at regular two-
month intervals, which are shortened if necessary, when ad hoc meetings are held 
on individual topics, either with the participation of all members, or in the form 
of a narrower working team.

The regular agenda of the group includes improving cooperation with external appraisals, 
in particular improving the quality of their work. Members of the WGPA endeavour to 
achieve this aim by providing ongoing methodological and other support, individual 
consultations, organizing practical trainings for external appraisals, participating in the 
training of many new members of the appraisal community, as well as in their professional 
experience. In addition, members of the WGPA jointly drew up an overview of certified 
bank appraisers in 2019 as a basis for managing their quality, and they addressed the risks 
of overvaluation by appraisers.

The WGPA serves also as a platform for the exchange of information on the behaviour 
of the real estate market and for professional debates on expectations regarding its further 
development.

In 2019, the legislative process seeking to amend the act on property appraisal was carried 
out. The WGPA members actively participated in the process both by making formal 
comments and through consultations with the responsible employees of the Ministry 
of Finance of the Czech Republic. 

In 2019, banking regulation in the field of appraisal increased not only at national but also 
at international levels. The WGPA members consulted within the group on the Handbook 
on Valuation for Purpose of Resolution (ERA), the WGPA members also drafted joint 
comments on the Guidelines on Loan Origination and Monitoring (EBA), which were being 
developed; they were applied by the CBA as a whole. 

Last but not least, work was renewed on the definition of the so-called included floor area 
in commercial real estate as one of the tools to increase the transparency of commercial 
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zákona o oceňování majetku, spolupráci při implementaci Guidelines on loan origination 
and monitoring, jejichž schválení se očekává v roce 2020, dokončení definice započitatelné 
plochy komerčních nemovitostí a vyhodnocení a případná úprava započitatelné plochy 
rezidenčních nemovitostí, která již jako výsledek práce PSOM funguje z minulosti. Konečně 
některé z českých bank mají část svého úvěrového portfolia zajištěnou nemovitostmi na 
Slovensku, které je z pohledu jejich oceňování poměrně specifické. Nalezení optimálního 
přístupu k této problematice je proto rovněž v plánu práce PSOM.

real estate appraisal therefore contributing to a higher degree of transparency of this 
segment of the real estate market.

At the end of the year, members of the WGPA defined topics that they would like to 
address in 2020. This included cooperation with the Ministry of Finance in preparing an 
implementing a decree on the amendment to the act on property appraisal, cooperation 
in implementing Guidelines on loan origination and monitoring, which are expected to be 
approved in 2020, finalisation of the definition of the included floor area of commercial real 
estate and the valuation and possible modification of the included floor area of residential 
real estate, which works from the past as a result of the work of WGPA. Finally, some of the 
Czech banks have parts of their loan portfolios secured by real estate in Slovakia, which is 
relatively specific in terms of their valuation. Finding an optimal approach to this issue is 
therefore also a part of the WGPA’s agenda.
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Veškeré komunikační aktivity České bankovní asociace (ČBA) v roce 2019 směřovaly 
k naplnění dlouhodobě nastavených komunikačních cílů. Kromě budování pozitivního 
image a posilování kredibility celého bankovního odvětví (podle výsledků průzkumů 
se bankovnictví v České republice tradičně řadí mezi nejdůvěryhodnější sektory) a tím 
přispívání k atmosféře důvěry ve společnosti, se ČBA prostřednictvím své komunikace 
zaměřuje na rozšiřování povědomí o skutečnosti, že české banky jsou zdravé, stabilní 
a odpovědné a významně pozitivně přispívají k fungování celé české ekonomiky. 
V neposlední řadě se mezi komunikační priority asociace řadí také zvyšování finanční 
gramotnosti Čechů.   

Jednou z hlavních náplní externí komunikace ČBA je aktivní (komentáře expertů ČBA 
v médiích, pořádání či spolupořádání konferencí, seminářů apod.) i reaktivní (odpovědi 
na dotazy médií, účast expertů jako přednášejících/diskutujících na konferencích…) 
vysvětlování názorů bank na stávající nebo připravovanou legislativu dotýkající se 
bankovního sektoru. Z podstaty věci tato komunikace míří především na decision-makers 
v oblasti legislativy a hospodářské politiky (s touto skupinou je rovněž ze strany ČBA 
nejvíce komunikováno face-to-face) a sekundárně taktéž na odbornou a dle tématu i na 
širokou veřejnost.

Mezi klíčová „legislativní témata“, kterým se ČBA v roce 2019 v rámci své komunikace 
věnovala, patřila regulace úvěrů na bydlení, regulace reklamy na půjčky, odvětvové daně, 
novelizace insolvenčních právních předpisů a předpisů upravujících exekuční řízení 
a soudní řízení, implementace technických norem v oblasti platebního styku, podle kterých 
je nutné postupovat při silném ověření klientů a bezpečné komunikaci s nimi, a mnoho 
dalších. Svým rozsahem a společenským přínosem mezi těmito tématy vynikaly zejména 
SONIA/BankID a Národní rozvojový fond, přičemž dostatečná a samozřejmě pozitivní 
publicita byla pro úspěch obou těchto projektů esenciální.  

K odborné a široké veřejnosti směřovala i komunikace dalších problematik dotýkajících se 
bankovního sektoru, jako jsou například digitalizace a inovace v bankovnictví, platební styk, 
kybernetická bezpečnost, makroekonomická situace ČR, dostupnost bydlení, úvěrování 

All communication activities of the Czech Banking Association (the CBA) in 2019 were 
aimed at achieving the long-term communication goals that have been set. Besides 
building a positive image and enhancing the credibility of the entire banking sector 
(according to survey results, banking in the Czech Republic is traditionally one of the 
most trusted sectors) and thus contributing to the atmosphere of trust in society, the 
CBA in its communication focuses  on raising awareness of the fact that Czech banks are 
healthy, stable and responsible and that they contribute significantly and positively to 
the functioning of the entire Czech economy. Last but not least, communication priorities 
of the Association also include raising the financial literacy of Czechs.  

Among the main focuses of the CBA’s external communication are both active 
communication (comments of the CBA experts in the media, organization or co-
organization of conferences, seminars, etc.) and reactive communication (answers to media 
enquiries, participation of experts as speakers/debaters at conferences…) explaining banks’ 
views on the existing or forthcoming legislation affecting the banking sector. By definition, 
this communication is aimed primarily at decision-makers in the areas of legislation and 
economic policy (this is also the group that the CBA communicates face-to-face most of all) 
and, secondly, also at professional and the general public, according to the topic.

Among the key legislative issues that the CBA addressed in its communication in 2019 were  
the regulation of housing loans, regulation of loan advertising, sectoral taxes, amendments 
to insolvency laws and regulations governing enforcement and judicial proceedings, 
implementation of technical standards in payment systems, which must be followed in 
strong customer authentication and secure communication with customers, and many 
others. In terms of their scope and social benefit, the SONIA/BankID and the National 
Development Fund were particularly outstanding among these topics, while sufficient and, 
of course, positive publicity was essential for the success of both projects.

Communication which was targeted at both the professional and general public and which 
concerned other issues relating to the banking sector included, for instance, digitization 
and innovation in banking, payments, cyber security, the macroeconomic situation of the 
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domácností atd. Příležitosti pro aktivní komunikaci si u těchto témat vytváříme mimo jiné 
prostřednictvím průzkumů, v nichž zjišťujeme chování a mínění veřejnosti. Na základě 
výsledků pak také každoročně měříme a zveřejňujeme tzv. index finanční gramotnosti, 
index rizikového zadlužování a index kyberbezpečnosti. Výsledky průzkumů včetně indexů 
a komentářů expertů prezentujeme médiím na tiskových konferencích.

Nepostradatelnou součástí komunikace ČBA, jejímž cílem je kromě informování také 
budování kredibility bankovního sektoru a která se stejně jako výsledky našich průzkumů 
(viz výše) hojně odráží v datové žurnalistice, jsou ekonomické prognózy a komentáře. 
Ekonomičtí experti členských bank ČBA v roce 2019 sestavili a médiím odprezentovali 
čtyři makroekonomické prognózy. V měsíční periodicitě byly taktéž vydávány komentáře 
expertů ČBA k vývoji trhu s bankovními úvěry a k vývoji hypotečního trhu. 

Zástupci ČBA jakožto experti na svou oblast znalí priorit bankovního sektoru (včetně 
těch komunikačních) se v loňském roce taktéž účastnili řady expertních diskusí, 
konferencí či seminářů. Výjimkou nebyly ani prezentace vedoucích zástupců asociace 
ve výborech a klubech Poslanecké sněmovny či Senátu ČR k otázkám legislativy 
směřující na decision-makers.

Kromě vysílání svých zástupců na odborné externí akce ČBA rovněž sama organizuje vlastní 
konference, semináře či workshopy, a to v návaznosti na interní poptávku ze strany své 
členské základny a/nebo vzhledem k aktuálnosti tématu. V loňském roce jsme tak připravili 
několik informačních seminářů k projektům SONIA či Národní rozvojový fond. Opakujícím 
se prvkem naší komunikace směrem k odborné „banking & finance“ veřejnosti se staly 
podzimní konference pod hlavičkou Banking in Motion. Ta se v roce 2019 za účasti řady 
evropských expertů věnovala tématu „Sustainable Finance“.  

Organizačně či partnersky se však ČBA zapojuje i do řady dalších vybraných akcí. Účastí 
na nich dáváme jasný signál o tom, že banky jsou moderními, inovativními a společensky 
odpovědnými institucemi a podílejí se na každodenním fungování celé společnosti. 
V minulém roce jsme proto zaštítili například pražský Bankathon či speciální kategorii 
„BankCup“ v rámci RunCzech & O2 Pražské štafety. 

Czech Republic, availability of housing, lending to households, etc. We create opportunities 
for actively communicating these topics inter alia through surveys, in which we are 
looking at the public’s behaviour and opinion. On the basis of the results, we also annually 
measure and publish the financial literacy index, the risk indebtedness index as well as the 
cybersecurity index. Survey results, including the indices and comments from experts are 
presented to the media at press conferences.

An essential part of the CBA’s communication, which is aimed not only at providing 
information but also at building the credibility of the banking sector and which, like the 
results of our surveys (please see above), is widely reflected in data journalism, consists 
of economic forecasts and comments. In 2019, the CBA economic experts prepared and 
presented four macroeconomic forecasts to the media. The CBA experts’ comments on the 
development of the bank credit market and on the development of the mortgage market 
were also published on a monthly basis.

Last year, the CBA representatives, experts in their field of knowledge and knowing the 
priorities of the banking sector (including communication), also participated in a number 
of expert discussions, conferences and seminars. Presentations of the Association’s senior 
representatives in committees and clubs of the Chamber of Deputies or the Senate of the 
Czech Republic on legislative issues aimed at decision-makers, were no exception.

In addition to sending its representatives to professional external events, the CBA itself also 
organizes its own conferences, seminars or workshops in response to internal demand from 
its member base and/or due to the topicality of the topic. Last year, we prepared several 
information seminars on projects SONIA or the National Development Fund. The autumn 
conferences held under the name of Banking in Motion became a recurring element 
of our communication towards the professional “banking & finance” public. In 2019, it was 
attended by a number of European experts and focused on the topic of Sustainable Finance.

However, the CBA is also involved in a number of other selected events, both regarding 
their organisation, or being a partner. By participating in them, we give a clear signal 
that banks are modern, innovative and socially responsible institutions and participate 
in the day-to-day functioning of the whole society. Last year, we therefore sponsored, 
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Podstatná část komunikačních aktivit asociace je provázána se CSR projekty majícími za cíl 
osvětu široké veřejnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti a zacházení s financemi. Více 
informací naleznete v kapitole Společenská odpovědnost.

Ke své komunikaci využívá ČBA několika různých komunikačních kanálů, jejichž použití 
je odvislé od cílové skupiny sdělení. Předními dvěma kanály, samozřejmě mimo přímou 
komunikaci, jak je nastíněna výše, jsou média a sociální sítě. Svou aktivitu na sociálních 
sítích Česká bankovní asociace v roce 2019 značně zintenzivnila, nastavila strategii 
a uzpůsobila interní procesy tak, aby bylo možné reagovat prostřednictvím sociálních sítí 
na aktuální události či sdílet informace o její činnosti a projektech. 

Sociální sítě byly současně úžeji provázány s novými webovými stránkami, k jejichž 
spuštění došlo v říjnu 2019. Právě toto provázání společně se zpřehledněním struktury 
webu, jeho redesignu i s implementací prvků, které umožňují využívat nové formáty, jako 
např. videostreamy z tiskových konferencí či seminářů, bylo důležitým předpokladem pro 
zefektivnění komunikace ČBA jakožto i pro naplňování jejích současných komunikačních cílů. 

for instance, the Prague Bankathon or the special category “Bank Cup” within RunCzech 
& O2 Prague Relay.

A substantial part of the Association’s communication activities is linked to CSR projects 
aimed at educating the general public in the field of cyber security and financial 
management. More information can be found in the Corporate Social Responsibility chapter.

The CBA uses several different communication channels in its communication, the use 
of which depends on the target group of the communication. The top two channels, 
outside of direct communication of course, as outlined above, are media and social 
networks. In 2019, the Czech Banking Association significantly intensified its activities in 
social media, it set up a strategy and modified internal processes to be able to respond to 
current events via social networks or to share information about its activities and projects. 

At the same time, social networks were more closely linked to the new website launched 
in October 2019. This linkage, along with the clearer structure of the site, redesign and 
implementation of elements enabling use of new formats, such as video streams from 
press conferences or seminars, was an important prerequisite for a more effective CBA 
communication as well as for fulfilling its current communication goals.
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Česká bankovní asociace si je vědoma své společenské odpovědnosti (CSR) vyplývající 
z významu bank pro ekonomiku a společnost. Strategický důraz na společensko-
odpovědnostní rozměr aktivit ČBA byl vymezen jejím výročním členským shromážděním 
v roce 2011 a od té doby asociace tento mandát důsledně naplňuje.  

Je potěšitelné, že i členské banky ČBA si jsou vědomy své společenské role a odpovědnosti 
a považují agendu CSR za významný prvek svých aktivit a vlastní prezentace. Nejde přitom 
zdaleka jen o financování charitativních projektů – i když i ty hrají nepřehlédnutelnou 
roli při budování pozitivního obrazu bankovní industrie – ale v prvé řadě o vnášení prvku 
tzv. human touch do celého spektra jejich vztahů s klientskou veřejností a obchodními 
partnery. Etika těchto vztahů zaujímá vysoké místo v hierarchii přístupů bank.

Už ne tak docela novým prvkem společenské odpovědnosti bank se stal přístup k ochraně 
životního prostředí a rozvíjení tzv. udržitelných financí – ty se za poslední čtyři roky 
vyvinuly z okrajového tématu v jeden z hlavních trendů bankovnictví; postoj řady velkých 
bankovních skupin vůči klimatické změně je jednoznačně proaktivní. Asociace toto 
téma také bedlivě sleduje a oblast sustainable finance se tak stala ústředním tématem 
konference Banking in Motion konané v září 2019 s mezinárodní účastí z řad představitelů 
Evropské komise, Evropského orgánu pro bankovnictví, Mezinárodního měnového fondu, 
české a francouzské centrální banky a mnoha dalších.

Dalším profilovým CSR tématem asociace i členských bank je finanční vzdělávání. ČBA 
byla jedním z prvních subjektů rozvíjejících – před více než dekádou – aktivity v oblasti 
posilování finanční gramotnosti Čechů. A také v roce 2019 realizovala nemalé množství 
nemarketingových, tedy obsahově nezávislých a nestranných finančně-vzdělávacích 
projektů a kampaní.

Již etablovaným se mezi školami i členskými bankami ČBA stal projekt Bankéři do škol, což 
dokládá zvyšující se zájem obou zmiňovaných stran – škol i přednášejících bankéřů. Školám 
byl vedle kybernetického workshopu v roce 2019 nově nabízen i workshop rozvíjející obecné 
finanční znalosti studentů, což pomohlo uskutečnit větší počet workshopů v regionech.  

The Czech Banking Association (the CBA) is aware of its corporate social responsibility 
(CSR), resulting from the importance of banks for the economy and society. The strategic 
emphasis on the social responsibility dimension in the CBA's activities was defined by its 
annual Assembly of Members in 2011 and since then, the Association has been consistently 
fulfilling its mandate. 

It is gratifying to note that the Association's member banks are also aware of their social 
role and responsibility and consider the CSR agenda to be an important part of their 
activities and of their own presentation. That is far from merely financing charity projects - 
although they too play a clearly identifiable role in building a positive image of the banking 
industry - but first and foremost, it means introducing the element of human touch to the 
entire range of their relationships with the client community and business partners. The 
ethics and etiquette of these relationships stand high in the hierarchy of banks' approaches.

Banks' approach to environmental protection and the development of sustainable finance 
is not an entirely new element of banks' social responsibility - they have evolved from 
a marginal theme into one of the main trends in banking over the last four years; the 
attitude of many large banking groups towards climate change is clearly proactive. The 
Association also closely monitors this topic and sustainable finance has become the central 
theme of the Banking in Motion conference held in September 2019 with international 
participation, including representatives of the European Commission, the European 
Banking Authority, the International Monetary Fund, the Czech and French central banks 
and many others.

Financial education represents another crucial topic in the CSR policies of the Association 
and its member banks. The CBA has been one of the first entities to develop activities in 
the field of strengthening financial literacy of the Czechs more than a decade ago. In 2019, 
too, it implemented a large number of non-marketing, financial education projects and 
campaigns with independent and impartial contents. 

Společenská odpovědnost Corporate Social Responsibility
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Další CSR aktivitou ČBA zaměřenou na rozvoj znalostí dětí je metodická podpora hraného 
seriálu České televize Bankovkovi. V roce 2019 televize vysílala jeho druhou sérii. Asociace 
ale nezapomíná ani na další věkové kategorie. Na edukaci seniorů cílí seriál článků Jak na 
peníze, který asociace připravuje pro portál i60.cz. Nezávislé relevantní informace a rady 
týkající se financí pak může veřejnost najít na portálech www.financnivzdelavani.cz  
a www.bezpecnebanky.cz. 

Finanční vzdělávání je důležitým tématem i na evropské úrovni. V koordinaci s Evropskou 
bankovní federací a pod její záštitou ČBA již poněkolikáté připravila národní kolo evropské 
soutěže ve finanční gramotnosti dětí European Money Quiz, na svých sociálních sítích pak 
také podpořila osvětovou kampaň Europolu European Money Mule Action bojující proti 
praní špinavých peněz.

Ve snaze zlepšit úroveň finanční gramotnosti Čechů realizuje asociace také mnoho 
jednorázových edukačních kampaní, na jejichž přípravě spolupracuje s českými médii 
i osobnostmi. V roce 2019 se tak uskutečnily dvě online kampaně doprovázené videi 
influencera Janka Rubeše, obě vzniklé ve spolupráci s internetovým portálem Seznam.cz.  
První z nich – Bezpečná dovolená – je věnována bezpečnosti platebních transakcí 
v zahraničí, druhá kampaň – Nenechte se ovládat penězi. Ovládejte vy je! – je zaměřena na 
všechna stěžejní témata z oblasti financí. Dalším, rovněž úspěšným počinem byla televizní, 
rozhlasová a online předvánoční kampaň na TV Prima Prima rádce s českým hercem 
Petrem Vágnerem.

The “Bankers Go to Schools” project has become well established in schools and the 
CBA's member banks, as illustrated by the increasing interest of both the above-mentioned 
parties - schools and the lecturing bankers. In addition to a cyber workshop in 2019, 
schools were newly offered a workshop developing students' general financial knowledge, 
which helped to organise more workshops in the regions.

Another CBA's CSR activity aimed at developing children's knowledge is methodological 
support to the Czech Television live-action series the “Banknotes Family”. In 2019, the 
television channel aired its second season. However, the Association is not forgetting 
other age groups either. A series of articles “How to Handle Money”, which the Association 
prepares for the i60.cz portal, is being targeted at education of senior citizens. Independent 
relevant information and advice on finance can be found by the public at  
www.financnivzdelavani.cz and www.bezpecnebanky.cz.

Financial education is also an important topic at European level. For several times now, the 
CBA prepared a national round of the European financial literacy competition for children, 
the European Money Quiz, in co-ordination with the European Banking Federation and 
under its auspices and on its social networks, it also supported Europol's European Money 
Mule Action awareness campaign to combat money laundering.

In an effort to improve the level of financial literacy of the Czechs, the Association also 
carries out many one-off educational campaigns, in the preparation of which it cooperates 
with Czech media and personalities. In 2019, two online campaigns were thus carried out, 
accompanied by videos created by influencer Janek Rubeš, both produced in cooperation 
with the Seznam.cz internet portal. The first one – “Safe Holiday” - is dedicated to the 
security of payment transactions abroad, the second campaign – “Do Not Let Money 
Control You. Keep Money Under Your Control!” - focuses on all key financial topics. Another, 
also successful achievement was the TV, radio and online pre-Christmas campaign on TV 
Prima, the “Prima Advisor”, with Czech actor Petr Vágner.

http://www.financnivzdelavani.cz
http://www.bezpecnebanky.cz
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Koncepční pohled na nastavení a principy fungování státní podpory exportu, 
který Prezidium ČBA projednalo v polovině roku 2018, se stal základem pro dialog 
s Ministerstvem financí (MF) a s vedením Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. 
(EGAP), jenž v průběhu roku 2019 postupně nabýval na intenzitě. Komise pro exportní 
financování (KEF) ČBA, jejímiž členy jsou zástupci bank aktivně působících v oblasti 
exportního financování, se v roce 2019 věnovala vypracování návrhů na revizi pojistných 
produktů a procesů EGAP, zapojila se rovněž do připomínkového řízení k novele zákona 
58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších 
předpisů. KEF se rovněž zapojil do meziresortního připomínkového řízení k materiálu „Nový 
export“.

V závěru roku vláda ČR rozhodla po projednání materiálu „Nový export“ o zásadní 
institucionální změně, v jejímž rámci se EGAP stane jediným akcionářem České exportní 
banky (ČEB). V této souvislosti bylo na pravidelných schůzkách s vedením EGAP 
a KEF dohodnuto, že se společně pokusí vydefinovat tržní mezeru, která by rámcově 
vymezila působnost ČEB tak, aby státní banka nadále intervenovala pouze v oblastech 
prokazatelného tržního selhání a nedeformovala trhy, na kterých standardně funguje 
komerční financování. 

V souvislosti se zamýšlenou změnou modelu financování ČEB s MF paralelně pokračovala 
diskuse o možnosti spuštění systému dorovnávání úrokových sazeb (tzv. IMU), nicméně 
brzy se ukázalo, že politická vůle k takovému kroku stále chybí. Ze strany ministerstva došlo 
pouze k neurčitému příslibu, že IMU zváží jako možné proticyklické opatření v době recese.

Na mezinárodním poli se KEF v rámci zapojení do příslušných struktur Evropské bankovní 
federace i nadále aktivně účastnil diskuse k možné revizi „basilejských“ předpisů CRD IV 
a CRR či diskuse o úpravách Consensu OECD.

The conceptual view of the set-up and principles of system of state support to exports, 
which was discussed by the CBA’s Executive Board in mid-2018, became the basis for 
dialogue with the Ministry of Finance (hereinafter MF) and with the management of Export 
Guarantee and Insurance Corporation, a.s., (hereinafter EGAP), which gradually intensified 
during the course of 2019. In 2019, the CBA’s Commission for Export Finance (hereinafter 
the KEF), whose membership includes representatives of banks active in the field of export 
finance, was involved in the preparation of proposals for a review of EGAP’s insurance 
products and processes. It also took part in the consultation process on an amendment to 
Act No. 58/1995, Coll., on insuring and financing export with state support, as amended. 
The KEF was involved in the inter-ministerial comment procedure on the “New Export” 
document, as well.

On the basis of  the “New Export” document, the Government of the Czech Republic 
decided at the end of the year about a fundamental institutional change, whereby 
EGAP would become the sole shareholder of the Czech Export Bank (hereinafter CEB). 
In this context, it was agreed at regular meetings with EGAP and KEF managements 
that they would jointly attempt to identify a market gap defining a framework for the 
scope of CEB’s operation, so that the state bank would in future intervene only in areas 
of demonstrable market failure and would not distort markets where standard commercial 
financing operates.  

In connection with the planned change of the CEB’s funding model, parallel discussions 
continued with MF on the possibility of launching the interest make-up system (IMU), 
however, it soon became apparent that the political will to take such a step is still lacking. 
The ministry made only a vague promise to consider the IMU as a possible countercyclical 
measure at times of recession.

Internationally, the KEF continued to actively participate in discussions on the possible 
review of the CRD IV and CRR Basel regulations in the relevant structures of the European 
Banking Federation, as well as in discussions on amendments to the OECD Consensus.  

Exportní financování Export Finance 
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Vývoj na úseku bankovní a finanční bezpečnosti v uplynulém období potvrdil trend 
z posledních let, kdy klesá počet násilných útoků proti bankám a jejich zařízením. Současně 
byl potvrzen předpoklad, že banky budou v budoucnu čelit stále rostoucímu počtu 
kybernetických útoků.

V oblasti fyzické bezpečnosti počet loupežných přepadení bank v meziročním srovnání 
mírně stoupl (4 případy), počet fyzických útoků proti bankomatům ve všech jejich formách 
ve stejném období zůstal meziročně srovnatelný.  Oproti roku 2018 se počet případů 
skimmingu na bankomatech zvýšil zhruba na úroveň roku 2016, okruh zemí původu 
pachatelů se v zásadě nezměnil. Během léta v ČR operovaly až čtyři skupiny pachatelů, bylo 
zadrženo devět sad skimmovacích zařízení. V roce 2019 významně vzrostl počet případů 
pokusů sofistikovaného napadení bankomatu s cílem vynutit vydání hotovosti (podvodný 
HW a SW – tzv. BLACKBOX útok). Rovněž škody v důsledku těchto napadení byly výrazně 
vyšší než v předchozím roce, a to i přesto, že poměrně značné procento případů napadení 
nebylo (z pohledu pachatelů) úspěšných. Při potírání tohoto druhu trestné činnosti i nadále 
zůstává klíčovou rychlost spolupráce banky provozující napadený bankomat s příslušnými 
orgány Policie ČR. Organizační předpoklady umožňující takovou spolupráci byly vytvořeny 
již v minulosti a jejich aktuální funkčnost lze označit za velmi dobrou. 

Pokračovala standardně velmi dobrá spolupráce bank s Finančním analytickým úřadem 
(FAÚ) podle AML zákona. Další významná spolupráce s uvedeným úřadem se týkala 
zejména transpozice 5. EU AML směrnice do novely zákona 253/2018.Sb., o některých 
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. FAÚ byl 
i v roce 2019 nejdůležitějším partnerem ČBA při uspořádání tradičního semináře Prevence 
finanční kriminality. 

Developments in the field of banking and financial security in the past period 
confirmed the trend of recent years, when the number of violent attacks against 
banks and their equipment has been decreasing. At the same time, the assumption 
that banks would face an ever-increasing number of cyber-attacks in the future has 
been confirmed. 

In the field of physical security, the number of bank robberies slightly increased y-o-y 
(4 cases) and the number of physical assaults on ATMs in all their forms remained 
comparable y-o-y in the same period. Compared to 2018, the number of cases of ATM 
skimming increased to roughly the 2016 level and the group of countries of origin 
of the perpetrators remained essentially unchanged. During the summer, up to four 
groups of offenders operated in the Czech Republic, nine sets of skimming devices were 
confiscated. In 2019, there was a significant increase in the number of sophisticated attacks 
on ATMs, attempting to force the dispensing of cash by them (fraudulent HW and SW - 
the “BLACKBOX” attack). Also, the damage resulting from these attacks was significantly 
higher than in the previous year, even despite the fact that a relatively high percentage 
of the cases were not successful from the perspective of the perpetrators. In combating 
this type of criminal activity, the speed with which the bank operating the attacked 
ATM cooperates with the competent authorities of the CR police, remains to be crucial. 
Organizational conditions enabling such cooperation have already been developed in the 
past and their current functionality can be characterised as very good.    

The consistently very good cooperation between banks and the Financial Analytical Unit 
(FAU) in accordance with the AML Act continued. Another area of significant cooperation 
with the above-said authority related in particular to the transposition of the fifth EU AML 
Directive into an amendment to Act No. 253/2008, Coll., on selected measures against 
legitimization of proceeds of crime and financing of terrorism. The FAU was the CBA’s most 
important partner in organizing the traditional seminar on prevention of financial crime 
also in 2019.

Bankovní bezpečnost Banking Security
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Kybernetické útoky

Na úseku kybernetické bezpečnosti pokračovaly i nadále útoky tzv. phishingu, který má 
ve svých různých modifikacích za cíl ovládnutí počítače a chytrého mobilního telefonu 
klienta banky, získání bezpečnostních prvků, které umožňují přístup do jeho internetového 
bankovnictví, a následné odcizení finančních prostředků klienta. Phishing tak zůstává 
jednou z významných příčin úniku citlivých dat (např. údaje o platebních kartách), je 
úspěšný jak ve formě již dobře známých e-mailových kampaní pod hlavičkami globálních 
i tuzemských brandů (PAYPAL, VISA, APPLE etc.), tak i v novějších verzích. V roce 2019 se 
opětovně objevilo jako jedna z nejvíce využívaných forem phishingu vytvoření falešného 
„e-shopu“, na kterém bylo nabízeno zboží s velkými slevami s cílem nalákat co největší 
počet klientů. Pokud držitel karty na takovémto místě zadal své údaje o platební kartě, 
pak jeho karta byla zpravidla ve velmi krátké době zneužita. K vylákání údajů o platebních 
kartách klientů v minulém roce docházelo také prostřednictvím zcizených facebookových 
účtů napadením Apple/Google Pay aplikací a následnou digitalizací platebních karet 
v mobilních zařízeních pachatelů.  

Cyber Attacks

In the field of cyber security, attacks in the form of phishing continued, which, in its 
various modifications, was aimed at gaining control of the computer and smartphone 
of a bank’s client, obtaining security features that allow access to his/her internet banking, 
and subsequently stealing the client’s funds. Phishing thus remains one of the major causes 
of leakage of sensitive data (for instance credit card data), it is successful both in the form 
of well-known e-mail campaigns under the letterheads of global and domestic brands 
(PAYPAL, VISA, APPLE etc.), as well as in its newer versions. In 2019, the creation of a fake 
“e-shop”, one of the most widely used forms of phishing, reappeared, offering goods 
with large discounts to attract as many clients as possible. If a cardholder entered his/her 
credit card details in such a place, his/her card was usually misused in a very short time. 
Last year, attempts to trick clients into sharing their credit cards data were also made via 
stolen Facebook accounts, by attacking Apple/Google Pay applications and subsequently 
digitising payment cards on perpetrators’ mobile devices.
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Banky i v průběhu roku 2019 kofinancovaly značnou část dotačních projektů v rámci 
implementace Strukturálních a investičních fondů EU. Zároveň v rostoucí míře využívaly 
i vznikajících finančních nástrojů s cílem minimalizovat distorze trhu zvýhodněnými úvěry 
a posilovat záruční schémata, která mají multiplikační efekt a trh nenarušují. 

Ačkoli byl program Expanze – záruka (portfoliové záruky za úvěry malých a středních 
podniků v rozsahu 4–25 mil. Kč) schválen ve 4. čtvrtletí roku 2018, teprve po zveřejnění 
Výzvy pro žadatele 15. 2. 2019 začala Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) 
společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) dolaďovat podmínky, uzavírat 
smlouvy s komerčními bankami a vyjasňovat metodické záležitosti.  Přes pozvolný náběh 
bylo do konce roku 2019 vydáno 418 záruk v objemu 4,3 mld. Kč, což znamená čerpání na 
úrovni 15 % cílové částky využitelné do konce roku 2023. Malým a středním podnikům by 
tak mělo být celkem poskytnuto cca 35 mld. Kč nových úvěrů.

V rámci úvěrového programu Expanze (bezúročné úvěry ČMZRB 650 tis. - 45 mil. Kč 
až do výše 45 % způsobilých výdajů projektu, příspěvek až 4 mil. Kč na úhradu úroků 
z komerčního úvěru) bylo za dva a půl roku poskytnuto celkem 708 úvěrů v celkové výši 
3,9 mld. Kč. Čerpání k 31. 12. 2019 bylo na úrovni cca 46 % z cílové částky 6,8 mld. Kč 
s potenciálem pro komerční kofinancování cca 8,3 mld. Kč.

Úvěrový program Expanze ČBA konzistentně kritizuje jako problematický vzhledem 
k nízkým sazbám a přebytku likvidity na trhu, kde si stát a soukromý sektor konkurují 
v soutěži o nejlepší subjekty, které nemají problém tržní financování získat. Veřejné 
prostředky by se naopak měly zaměřit na rizikovější segment, který je z hlediska 
bankovních standardů řízení rizika nefinancovatelný, a to ve formě záruk či úrokových 
dotací zejména pro malé a střední podniky.

Pokud se podaří dále urychlovat čerpání záručního programu Expanze, jeho výkonnost 
by byla tím nejlepším argumentem ve prospěch protržní konstrukce finančních nástrojů 
na příští programové období 2021–2027. Pracovní skupina pro kohezi ČBA proto 
v rámci příslušných přípravných struktur ve výše uvedeném smyslu intenzivně diskutuje 

Banks co-financed a significant part of projects subsidised within the implementation 
of the EU Structural and Investment Funds (ESIF) also throughout 2019. At the same 
time, they have increasingly made use of the emerging financial instruments, aiming 
on to minimize market distortions due to preferential loans and to strengthen guarantee 
schemes that have a multiplier effect and do not disturb the market.

Although the Expansion – Guarantee Programme (portfolio guarantees for SME loans in 
the range of CZK 4-25 million) was approved in Q4 2018, the Czech-Moravian Guarantee 
and Development Bank (hereinafter the CMZRB), together with the Ministry of Industry 
and Trade (hereinafter the MPO), started to fine-tune the conditions, conclude contracts 
with commercial banks and clarify methodological issues only after the Call for Applicants 
was published on 15 February 2019. Despite the gradual start, 418 guarantees amounting 
to CZK 4.3 billion had been issued by the end of 2019, which means drawing at the level 
of 15% of the target amount available until the end of 2023. In total, approximately 
CZK 35 billion of new loans should therefore have been provided to small and medium-
sized enterprises.   

Within the Expansion Loan Scheme (CMZRB interest-free loans of CZK 650 thousand - 
45 million up to 45% of eligible project costs, contribution of up to CZK 4 million to pay 
interest on commercial loan), a total of 708 loans were provided in two and a half years 
totalling CZK 3.9 billion. As at 31 December 2019, the drawdown was at the level of 
approximately 46% of the target amount of CZK 6.8 billion with a potential for commercial 
co-financing of approximately CZK 8.3 billion.

The CBA has been consistently criticizing the Expansion Loan Scheme as being problematic 
given the low interest rates and excess liquidity in the market, where the state and the 
private sector compete for the best entities that have no problem in getting the market-
based funding. On the contrary, public funds should focus on the riskier segment, which 
cannot be financed in terms of banking risk management standards, in the form of 
guarantees or interest rate subsidies, especially for small and medium enterprises. 

Kohezní politika a finanční nástroje Cohesion Policy and Financial Instruments
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s Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR), Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) 
a Ministerstvem životního prostředí (MŽP). Aktivně přispívá do debaty o nastavení 
parametrů a finančních nástrojů Operačního programu Technologie a Aplikace 
pro Konkurenceschopnost (MPO), Operačního programu Životní prostředí (MŽP) či 
v horizontální pracovní skupině pro finanční nástroje (MMR).

If the take-up rate for the Expansion - Guarantee Programme is successfully accelerated, its 
performance would serve as the best argument in favour of the market-oriented design of 
financial instruments for the next 2021-2027 programming period. The CBA Working Group 
for Cohesion Policy therefore holds intensive discussions with the Ministry of Regional 
Development (MMR), the Ministry of Industry and Trade (MPO) and the Ministry of the 
Environment (MZP) within the framework of the relevant preparatory structures. It actively 
contributes to the debate on the setting up of parameters and financial instruments of 
the Operational Programme Technology and Applications for Competitiveness (MPO), 
the Operational Programme Environment (MZP) or in the horizontal Working Group for 
Financial Instruments (MMR).
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Implementace GDPR v bankovním sektoru

Na začátku března 2019 zveřejnila ČBA na svém webu Rámcový výklad některých 
ustanovení GDPR v bankovním sektoru (dále Rámcový výklad). Tento „soft“ standard 
byl zpracován bankovními odborníky na ochranu osobních údajů po více než rok 
trvajících intenzivních konzultacích s regulátory (Úřadem pro ochranu osobních údajů, 
Ministerstvem financí a Českou národní bankou), a to na základě nejlepších mezinárodních 
standardů a praxe tak, jak se vyvinuly během prvního roku účinnosti Obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů (GDPR). K respektování Rámcového výkladu se do konce roku 
2019 přihlásilo 15 členských bank. Seznam participujících bank je zveřejněn a průběžně 
doplňován rovněž na webu ČBA. 

Rámcový výklad je bankami chápán jako otevřený dokument, který může být zpravidla 
jednou ročně upřesňován na základě vývoje výkladové praxe GDPR v EU a v ČR. Řadu 
impulsů k zahrnutí dalších témat poskytl květnový seminář „GDPR prakticky“ uspořádaný 
společně se spolupracující advokátní kanceláří. 

Diskuse s regulátory pokračovaly i ve druhé polovině roku a v obou níže zmíněných 
oblastech budou pokračovat i v roce 2020. S Úřadem pro ochranu osobních údajů se jedná 
především o problematiku biometrického podpisu, s ČNB průběžně řeší experti na ochranu 
osobních údajů širší souvislosti problematiky nahrávání telefonických hovorů. Zejména 
ve druhém případě by bylo vysoce žádoucí sjednotit dosud konfliktní výklad speciální 
(bankovní) a obecné (GDPR) legislativy příslušnými dohledovými orgány.

GDPR Implementation in Banking Sector

At the beginning of March 2019, the CBA published a Framework Interpretation of Certain 
GDPR Provisions in the Banking Sector (hereinafter the Framework Interpretation) on 
its website. This “soft” standard has been developed by banking data protection experts 
after more than a year of intensive consultations with regulators (the Office for Personal 
Data Protection, the Ministry of Finance and the Czech National Bank), based on the best 
international standards and practices as they developed in the first year after entry into 
force of the General Data Protection Regulation (GDPR). By the end of 2019, 15 member 
banks have committed to respect the Framework Interpretation. The list of participating 
banks is also published and continuously updated on the CBA website.

The Framework Interpretation is understood by banks to be an open document, 
which can be refined, as a general rule once a year, based on the development of 
GDPR’s interpretative practice in the EU and the Czech Republic. A number of inputs to 
include other topics has been generated by the “GDPR Practically” seminar held in May 
and organized together with a cooperating law firm. 

Discussions with regulators continued through the second half of the year and will 
continue in 2020 in both areas mentioned below. With the Office for Personal Data 
Protection, they primarily relate to the issue of dynamic biometric signatures; with the 
CNB, data protection experts are addressing the broader perspective of the recording 
of telephone calls on an ongoing basis. Especially in the latter case, it would be highly 
desirable for the appropriate supervisory authorities to harmonize the conflicting 
interpretation so far of special (banking) and general (GDPR) legislation. 

Ochrana osobních údajů Personal Data Protection 
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Již od roku 2017 provozuje Česká bankovní asociace pod ochrannou známkou ČBA EDUCA 
vzdělávací aktivity v oblasti odborných zkoušek na finančním trhu. Pro tyto potřeby byl 
vyvinut softwarový systém dostupný na www.cbaeduca.cz, který slouží nejen k realizaci 
zkoušek a pro efektivní přípravu, ale současně jako správcovský systém pro personální 
oddělení bank. ČBA EDUCA nabízí již kompletní sortiment zkoušek napříč celým finančním 
trhem, neboť v roce 2019 byl původní rozsah zkoušek, které zahrnují spotřebitelské 
úvěry, kapitálový trh a penzijní produkty a které je možné provádět i s pomocí anglického 
překladu, rozšířen též na oblast pojištění.

Se zcela bezkonkurenční cenovou nabídkou ČBA již několik let zajišťuje odborné zkoušky 
pro 20 členských bank, tedy prakticky pro celý bankovní sektor, včetně všech největších 
finančních skupin, i pro celou řadu dalších institucí. Ke konci roku 2019 přesáhl počet 
zkoušek uskutečněných pod hlavičkou ČBA EDUCA 45 000, z toho více než 30 000 bylo 
úspěšných. Průměrná úspěšnost u všech typů zkoušek je tak vyšší než 67 %, což je ve 
srovnání s konkurencí výsledek nadmíru potěšitelný. 

Zkoušky probíhají elektronicky na tabletech, v místnostech po maximálně 25 účastnících, 
a to ve všech krajských městech celé České republiky. Generování testů probíhá v řádech 
milisekund a stejně tak jejich vyhodnocení. ČBA EDUCA nabízí nejen technicky nejlepší 
a nejtransparentnější ošetření průběhu zkoušek, ale současně též monitoring přípravy 
a další prvky, které budou v souvislosti s požadavkem na povinné následné vzdělávání 
v oblasti pojištění velmi podstatné.   

Kromě e-learningových kurzů a jedinečně generovaných cvičných testů, jež jsou využívány 
v řádech milionů, byl systém v roce 2019 doplněn o nové funkcionality typu přípravných 
trenažerů a mobilní aplikace pro přípravu off-line. 

Osvědčení vydávaná Českou bankovní asociací obsahují nejen jednoznačný číselný 
identifikátor, ale od samého počátku také praktický kontrolní prvek, QR kód, s jehož pomocí 

The Czech Banking Association has been conducting educational activities in the field of 
proficiency tests on the financial market under the trade mark CBA EDUCA already since 
2017. A software system, available at www.cbaeduca.cz has been developed for these 
needs, which serves not only for carrying out the tests and effective preparation, but also as 
a management system for banks’ HR departments. CBA EDUCA already offers a full range of 
tests across the entire financial market, as the insurance distribution was included into the 
scope of tests, which includes consumer credits, the capital market and pension products, 
that can also be performed with the help of English translation.

With its absolutely unbeatable price offer, the CBA has been conducting proficiency 
tests for several years for 20 member banks, i.e. practically for the entire banking sector, 
including all the largest financial groups, and for many other institutions. At the end of the 
year 2019, the number of tests conducted under the heading of CBA EDUCA exceeded 
45,000, of which more than 30,000 were successful. The average success rate for all types of 
tests is therefore higher than 67%, which is an extremely gratifying result compared to the 
competition.

The tests are carried out electronically on tablets, with a maximum of 25 participants in 
each room, in all regional cities throughout the Czech Republic. The tests are generated 
in milliseconds and the same applies to their evaluation. CBA EDUCA offers not only 
the best and most transparent treatment of the test procedures, but together with this, 
also the monitoring of preparations and other elements that will be of key importance 
in connection with the requirement for mandatory continuous training in the field of 
insurance.

In addition to e-learning courses and uniquely generated practice tests, which are used in 
millions, the system was complemented in 2019 by new functionalities such as test training 
simulators and mobile applications for preparing off-line.

ČBA EDUCA CBA EDUCA
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si kdykoli lze ověřit pravost osvědčení. Za stávající situace jde v podstatě o jediný možný 
způsob kontroly ze strany subjektů, které jsou za prokazování odbornosti odpovědné. 
ČBA EDUCA navíc umožňuje správcům evidovat a archivovat i osvědčení vydaná jinými 
akreditovanými osobami, což je pro banky v rolích zaměstnavatelů jen dalším bonusem.

The certificates issued by the Czech Banking Association contain not only a unique numeric 
identifier, but from the very beginning, also a practical control element, a QR code, which 
makes it possible to verify the authenticity of the certificate at any time. In the current 
situation, this is essentially the only possible means of control for entities responsible 
for proving proficiency of their employees and partners. Moreover, CBA EDUCA allows 
administrators to record and archive also certificates issued by other accredited persons, 
which is an additional bonus for banks in their roles of employers.

Průřez činností
ČBA EDUCA

Operational review
CBA EDUCA2 71



Zájem o vedení spotřebitelského dialogu zaměřeného na identifikaci a potírání neetických, 
predátorských a lichevních praktik na trhu úvěrů a jejich vymáhání vedl ČBA v roce 2013 
k založení Platformy pro odpovědné finance jako společného pracovního a konzultačního 
orgánu, jehož členy jsou i Česká leasingová a finanční asociace, Člověk v tísni (ČvT), Česká 
asociace pojišťoven, Poradna při finanční tísni, Kancelář finančního arbitra a též zástupce 
Agentury pro sociální začleňování. 

V centru pozornosti členů Platformy byly především oblasti vymáhání dluhů a vztahů 
mezi dlužníkem, exekutorem a věřitelem. Diskutovány byly zejména některé parametry 
vládního návrhu novelizace občanského soudního řádu a exekučního řádu, který hodlá 
uplatnit princip jeden dlužník – jeden exekutor a také zavést „regulační“ poplatky za 
zahájení a prodloužení exekučního řízení formou povinných záloh. Předmětem debaty 
byl i poslanecký návrh novely týchž předpisů, jehož cílem je zavedení úplné teritoriality 
soudních exekutorů na krajské úrovni bez jakékoli možnosti volby exekutora ze strany 
oprávněného. Jakkoli se členové Platformy na společných stanoviscích neshodli, všechny 
diskuse přispěly k lepšímu pochopení problematiky a možných rizik, jakož i k obecné 
kultivaci veřejné debaty na tato témata. 

V oblasti spotřebitelského financování se Platforma naopak jednoznačně a opakovaně 
shodla na nevhodnosti řešení lichevních praktik formou zavedení stropů na RPSN, které by 
dle členů Platformy poškodilo především sociálně slabé vrstvy obyvatel, vedlo by ke zvýšení 
počtu obětí lichvy, postihlo by pouze seriózní poskytovatele úvěrů a omezilo by existenci 
finančních produktů s krátkou dobou splatnosti. 

Výměna názorů členů Platformy se v průběhu roku 2019 dotkla i parametrů a metodiky 
zpracování Indexu spotřebitelského financování prezentovaného ČvT. 

Interest to conduct consumer dialogue focused on identifying unethical, predatory and 
usurious practices in the loan market and in credit recovery and on fighting against them, led 
the CBA to the founding of the Platform for Responsible Finance in 2013 as a joint working 
and consultative body, whose members are also the Czech Leasing and Financial Association, 
People in Need (Člověk v tísni), the Czech Insurance Association, Debt Advisory Centre 
(Poradna při finanční tísni), Financial Arbiter’s Office (Kancelář finančního arbitra) and also 
a representative of the Agency for Social Inclusion (Agentura pro sociální začleňování). 

Members of the Platform focused their attention primarily on debt collection and the debtor 
– debt enforcement officer – creditor relationships. In particular, they also discussed some of 
the parameters of the government’s proposal to amend the Code of Civil Procedure and the 
Enforcement Code, which intends to apply the principle of one debtor - one enforcement 
officer and also to introduce “regulatory” fees for commencing and extending the duration of 
the enforcement proceedings in the form of compulsory advances. The subject of discussion 
was also a parliamentary draft amendment to the same regulations, the aim of which is to 
introduce full territoriality of enforcement officers at the regional level without any possibility 
for the entitled person to choose the enforcement officer. Although the members of the 
Platform have not been successful in reaching a common position on the abovementioned 
topics, the discussions contributed to a better understanding of the issue and of the possible 
risks, as well as to a general cultivation of the public debate on these topics.

In the area of consumer lending, the Platform has on the contrary unanimously and 
repeatedly agreed on the inappropriateness of introducing ceilings on the APR as a solution 
to usurious practices, which, as members of the Platform felt, would affect primarily the 
socially disadvantaged population, lead to an increase in the number of victims of usury, 
affect only reputable credit providers and would reduce the existence of financial products 
with short repayment terms.  

In 2019, the exchange of views of the Platform members also touched on the parameters and 
methodology of processing the Index of Consumer Financing presented by People in Need.

Platforma pro odpovědné finance Platform for Responsible Finance
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Vědecké grémium ČBA je poradním orgánem asociace. Jeho jádro tvoří špičkoví 
ekonomové z předních akademických pracovišť, z bank i byznysu. Grémium se schází 
obvykle čtyřikrát ročně. Na setkáních grémia probíhají řízené diskuse k aktuálním otázkám 
s možnými přímými či nepřímými dopady na české bankovnictví. 

Jarní setkání k problematice českých veřejných financí zahájila prezentace výsledků 
studie Národní rozpočtové rady „Dlouhodobá udržitelnost veřejných financí“. Srpnové 
setkání k problematice vývoje na českém trhu nemovitostí a jeho výhledu do budoucna 
zarámovala prezentace „Scénáře budoucího vývoje trhu s bydlením v České republice“ 
(studie). Podzimní prezentace následovaná živou diskusí představila záměr státu 
podporovaný českými bankami založit Národní rozvojový fond a využít jej pro těsnou 
spolupráci veřejného a soukromého sektoru při financování a realizaci komerčně 
způsobilých veřejně prospěšných projektů. Tematicky pestrý rok pak uzavřela živá 
prosincová rozprava k problematice měnové politiky Evropské centrální banky (ECB) a jejích 
dopadů uvedená prezentací „Kvantitativní uvolňování ECB – nekonečný příběh?”.  

The CBA’s Scientific Council is an advisory body to the Association. It is structured around 
the top economists from the leading academic institutions, banks and the business. The 
Council usually meets four times a year. Facilitated discussions on current issues with 
potential direct or indirect impacts on Czech banking take place at the sessions of the 
Council. 

The spring session on the issue of Czech public finances was introduced by a presentation 
of the results of a study of the National Fiscal Council entitled “Long-Term Sustainability 
of Public Finances”. The August session on the development of the Czech property 
market and its future outlook was framed by a presentation on the “Scenarios of the 
Future Development of the Housing Market in the Czech Republic” (study).The autumn 
presentation followed by a discussion introduced the State’s intention, supported by Czech 
banks, to establish the National Development Fund and to use it for close cooperation 
between the public and private sectors in financing and implementing commercially viable 
public benefit/PPP projects. The variety of topics discussed over the year was concluded 
by a lively debate in December on the issue of the monetary policy of the European 
Central Bank (ECB) and its implications, which was initiated by a presentation entitled “The 
ECB’s Quantitative Easing - Never-ending  Story?” 

Vědecké grémium ČBA CBA Scientific Council 
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Etický výbor je poradním orgánem Prezidia ČBA, který dohlíží na vyřizování agendy 
stížností a podání, jež souvisejí s dodržováním Kodexu finančního trhu a Etického kodexu 
ČBA. Současně monitoruje i dodržování navazujících kodexů zaměřených na určitá specifika 
vztahu mezi bankami a klienty – spotřebiteli, např. Kodex chování mezi bankami a klienty. 

Během uplynulého roku se klienti se svými podáními obrátili na kancelář ČBA pouze 
v ojedinělých případech. Jako stížnost bylo možné kvalifikovat dvě podání, ve zbývajících 
případech šlo o podání informačního charakteru. Razantní pokles počtu podání je 
dlouhodobým a jednoznačně pozitivním trendem. Institut klientského ombudsmana či 
specializované týmy věnující se péči o klienty a vyřizování jejich podání jsou v bankovním 
sektoru již standardem. Klientské podněty jsou tak zpravidla dostatečně pečlivě 
a fundovaně řešeny samotnou institucí. Navíc některé regulační prvky z období posledních 
let, např. nový zákon o spotřebitelském úvěru či novela zákona o podnikání na kapitálovém 
trhu, přinesly jednoznačnější pravidla, co se týče informací poskytovaných klientům ze 
strany poskytovatelů služeb, ale také jejich potřeby informace od klientů získávat. Lepší 
vyvážení informačních povinností se odráží v lepším povědomí klientů o tom, jaké jsou 

The Ethics Committee is an advisory body to the CBA Executive Board, which oversees 
the handling of client complaints and submissions, relating to compliance with the 
Financial Market Code and the Ethical Code of the CBA. At the same time, it also monitors 
compliance with the related codes focusing on certain specifics in the relationship between 
banks and clients/consumers, for example the Code of Conduct between Banks and Clients. 

During the past year, clients addressed their submissions to the CBA office only in 
isolated cases. Two submissions could be qualified as complaints; in the remaining 
cases, the submissions were of an informative nature. The sharp decrease in the 
number of submissions is a long-term and clearly positive trend. The institute of clients' 
ombudsperson or specialized teams dedicated to customer care and to settling clients' 
submissions have already become the standard in the banking sector. As a rule, the clients' 
inputs are handled with sufficient due diligence and expertise by the institution itself. 
Moreover, certain regulatory elements from recent years, such as, for instance, the new Act 
on Consumer Credit or the amendment to the Act on Capital Market Undertakings, have 
provided more unambiguous rules regarding both the information provided to clients by 

Slovo předsedy Etického výboru Prezidia ČBA Chairman´s of the Ethics Committee of the CBA Executive Board Foreword

prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.
předseda Etického výboru Prezidia ČBA /  
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podmínky jednotlivých produktů a co všechno je třeba při uzavírání obchodů na finančním 
trhu zjišťovat. To vše přispívá k prevenci možných nedorozumění, špatného pochopení, 
či naopak nedostatečného vysvětlení parametrů uzavíraných obchodů, a tak i pomáhá 
předcházet případným stížnostem a dalším podáním.  

Členy Etického výboru jsou vždy experti z oborů právních a ekonomických, a to jak 
z obce akademické, tak z řad praktiků. Etický výbor pracuje od svého vzniku pod vedením 
předsedy prof. Ing. Zdeňka Chytila, CSc. V roce 2019 byli jeho členy paní Ing. Jitka 
Pantůčková a pánové Mgr. Petr Karel, Ph.D., Ing. Petr Špaček, CSc., prof. JUDr. PhDr. Michal 
Tomášek, DrSc., a zástupce Prezidia ČBA Ing. Pavel Kavánek. Současně je ex officio členem 
Etického výboru i výkonný ředitel ČBA Ing. Pavel Štěpánek, CSc.

service providers but also concerning their need to obtain information from clients. Better 
balancing of disclosure obligations is reflected in increased awareness of clients regarding 
the conditions of individual products and of what they should find out when concluding 
transactions on the financial market. All this contributes to the prevention of possible 
misunderstandings, misinterpretations, or – on the contrary - inadequate explanation of 
the parameters of transactions concluded, and thus helps prevent potential complaints and 
further submissions.

Members of the Ethics Committee are always experts in the fields of law and economy, 
both from the academic community and from among practitioners. Since its establishment, 
the Ethics Committee has been working under the chairmanship of Zdeněk Chytil, its 
Chairman. In 2019, its members were Mrs. Jitka Pantůčková and Messrs. Petr Karel, Petr 
Špaček, Michal Tomášek and Pavel Kavánek, representative of the Executive Board of the 
CBA. At the same time, Pavel Štěpánek, the Managing Director of the CBA is an ex officio 
member of the Ethics Committee. 
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Leden
• Seminář k projektu SONIA 

Březen 
• Seminář k projektu SONIA 

Duben
• Umělá inteligence v bankovnictví 
• K praktickým aspektům implementace GDPR
• Témata související s výkonem dohledu v oblasti IS/IT

Květen
• 15. setkání interních auditorů finančních oblasti – udržitelnost veřejných financí, agilní 
 projektové řízení a dohledový zátěžový test (ČBA, ČIIA, Národní rozpočtová rada, EY)
• Vybrané poznatky z kontrolní činnosti v oblasti poskytování investičních a platebních 
 služeb (ČBA, ČNB)

Červen
• Blockchain v bankovnictví 
• Obecný přístup ČNB ke stanovení minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky 

Září 
• Nové trendy v oblasti IT smluv v bankovnictví 
• Konference Banking in Motion: Sustainable Finance

Říjen
• Seminář na téma pokročilé metody hodnocení rizika/defaultu, definice defaultu, 
 validace modelů (ČBA, ČNB)

January
• Seminar on project SONIA 

March
• Seminar on project SONIA 

April
• Artificial intelligence in banking  
• On the practical aspects of GDPR implementation
• Topics connected with supervisory practice in the field of IS/IT

May
• 15th meeting of internal auditors in the financial field – sustainability of public finance, 
 agile project management and supervisory stress test (CBA, CIIA, Czech Fiscal Council, EY)
• Selected findings from the supervisory activities in the field of providing investment 
 and payment services (CBA, CNB)

June
• Blockchain in banking
• General approach of the CNB to setting the minimum capital requirement 
 and eligible liabilities  

September
• New trends in the field of IT contracts in banking  
• Banking in Motion Conference: Sustainable Finance

October
• Seminar on the topic of advanced methods for risk/default assessment, definition 
 of default, model validation (CBA, CNB) 

Konference a semináře Conferences and Seminars
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Listopad
• Seminář k právním a praktickým aspektům mezinárodních sankcí (ČBA, AK Squire  
 Patton Boggs) 
• 16. setkání interních auditorů finanční oblasti – hlavní trendy interního auditu 
 v evropském bankovním sektoru, regulace v oblasti udržitelného rozvoje financování 
 a audit AML technologií (ČBA, ČIIA, prezident ECIIA, PwC)
• Změny v oblasti regulace a obezřetnostních požadavků na úvěrové instituce (CRD/CRR) 
• Prevence finanční kriminality

Prosinec
• Technický seminář k projektu SONIA 
• Vzdělávání interních auditorů, audit v nadnárodní firmě (ČBA, prezident ČIIA, ředitel ČIIA) 

November
• Seminar on legal and practical aspects of international sanctions (CBA, Squire 
 Patton Boggs) 
• 16th meeting of internal auditors in the financial field – key trends in internal audit 
 in the European banking sector, regulation in the field of sustainable development 
 financing and audit of AML technologies (CBA, CIIA, ECIIA President, PwC)
• Changes in the field of regulation and prudential requirements on credit institutions 
 (CRD/CRR) 
• Prevention of financial criminality 

December
• Technical seminar on project SONIA 
• Training of internal auditors, audit in a multinational firm (CBA, CIIA President, CIIA Director) 

Průřez činností
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Operational review
Conferences and Seminars2 77



78

Newslettery, publikace, microsite
Newsletters, Publications, Microsite

Průřez činností
Newslettery, publikace, microsite

Operational review
Newsletters, Publications, Microsite2



Průřez činností
Newslettery, publikace, microsite

Operational review
Newsletters, Publications, Microsite2 79



Průřez činností
Newslettery, publikace, microsite

Operational review
Newsletters, Publications, Microsite2 80



Průřez činností
Newslettery, publikace, microsite

Operational review
Newsletters, Publications, Microsite2 81



Organizace a struktura

Organisation and Structure



Prezidium
Executive Board

viceprezident
Vice-President

Jiří Kunert

předseda představenstva a generální ředitel / 
Chairman of the Board of Directors & CEO
UniCredit Bank Czech Republic and 
Slovakia, a. s. (do/till 31. 3. 2019)

viceprezident
Vice-President

Tomáš Salomon

předseda představenstva / 
Chairman of the Board of Directors
Česká spořitelna, a. s.
(jmenován/named 14. 10. 2019)

prezident
President

Pavel Kavánek

předseda dozorčí rady / 
Chairman of the Supervisory Board 
Československá obchodní banka, a. s.
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Isold Heemstra
 
CEO ING Bank Česká republika / 
CEO ING Bank Czech Republic 
ING Bank N. V.

Jakub Dusílek

předseda představenstva 
a generální ředitel / Chairman 
of the Board of Directors & CEO
UniCredit Bank Czech Republic 
and Slovakia, a. s.
(kooptován/co-optation  
2. 4. 2019)

Jan Jeníček 

předseda představenstva / 
Chairman of the Board 
of Directors 
Raiffeisen stavební 
spořitelna a.s.

Igor Vida

předseda představenstva 
a generální ředitel / 
Chairman of the Board 
of Directors & CEO
Raiffeisenbank a. s. 

Jan Juchelka

předseda představenstva 
a generální ředitel / Chairman 
of the Board of Directors & CEO
Komerční banka, a. s.

Petr Marsa
 
předseda dozorčí rady /
Chairman of the 
Supervisory Board
Fio banka, a. s.
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Jiří Feix

předseda představenstva  
a generální ředitel / Chairman  
of the Board and General Manager
Hypoteční banka, a. s.

Petr Řehák

předseda Dozorčího výboru /  
Chairman of the Supervisory Board
předseda představenstva  
a generální ředitel / Chairman of 
the Board of Directors & CEO
Equa bank a. s.
(od/since 3. 12. 2019)

Dozorčí výbor
Supervisory Board

Organizace a struktura
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Libor Vošický

předseda představenstva /  
Chairman of the Board
Stavební spořitelna České  
spořitelny, a. s.

Tomáš Kořínek

předseda představenstva / 
Chairman of the Board
Českomoravská stavební 
spořitelna, a. s.
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Komise 
Commissions

Komise a pracovní skupiny  
Commissions and Working Groups

Předseda
Chairperson

Odborný gestor ČBA
CBA Staff Support

Komise pro bankovní regulaci 
Banking Regulation Commission

Monika Laušmanová       
Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.

Petr Vojáček

Komise pro Compliance
Compliance Commission

Michal Pokorný
Československá obchodní banka, a. s.

Eva Štorková

Komise daňová                            
Tax Commission

Petra Pospíšilová
Československá obchodní banka, a. s.

Eva Štorková

Komise pro exportní financování 
Export Finance Commission

Lenka Tomanová                   
Česká spořitelna,  a. s.

Helena Zavázalová

Komise pro finanční a bankovní bezpečnost                            
Banking and Financial Security Commission                        

Petr Barák                                  
Air Bank, a. s.             

Ladislav Pauker

Komise pro finanční trh                      
Financial Market Commission

Pavel Řezníček
Commerzbank AG, pobočka Praha

Petr Vojáček

Komise pro hypoteční obchody 
Mortgage Banking Commission 

Pracovní skupina pro katastr 
Working Group for Land Register 

Vladimír Vojtíšek
Hypoteční banka, a. s.                 
Martin Javorek                 
Hypoteční banka, a. s. 

Věra Svobodová

Komise komunikace a CSR 
Communication and CSR Commission

František Bouc                       
Česká spořitelna, a. s.

Monika Petrásková

Komise pro platební styk                   
Payment Systems Commission

Martin Kadorík                       
Komerční banka, a. s.

Tomáš Hládek
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Pracovní skupina platby na mobil
Working Group on Payments on Mobile Numbers
Pracovní skupina digitalizace reklamací
Working Group on Digitisation of Handling Payment Complaints
Pracovní skupina pro inovativní platby                                       
Working Group for Inovative Payments
Pracovní skupina pro okamžité platby                                        
Working Group for Instant Payments
Pracovní skupina pro hotovost 
Working Group for Cash
Pracovní skupina pro Open Banking 
Standards/Working Group for Open Banking Standard
Pracovní skupina pro XML standardy                                          
Working Group XML Standards
Pracovní skupiny pro SEPA  
Working Group SEPA
Pracovní skupina pro Switching (mobilita klientů)                              
Working Group Switching

Ivan Richter
Komerční banka, a. s.
Tomáš Prušinovský
Československá obchodní banka, a. s.
Tomáš Fíla                         
Komerční banka, a. s.
Miloslav Peřina                   
Česká spořitelna, a. s.
Milan Smyčka                           
Komerční banka, a. s.
Petr Michalík                            
Česká spořitelna, a. s.
Ludovit Halas                             
UniCredit Bank, a. s.
Ludovit Halas                             
UniCredit Bank, a. s.
Hana Tichavská                         
Equa bank  a. s.

Tomáš Hládek

Komise právní                                
Legal Commission

Aleš Blažek
Československá obchodní banka, a. s.

Filip Hanzlík

Komise pro spotřebitelské otázky 
Consumer Affairs Commission

Pracovní skupina pro konsolidaci /  
refinancování nezajištěných spotřebitelských úvěrů
Working Group for Consolidation /  
Refinancing of Consumer Unsecured Loans

Milena Brabcová
Československá obchodní banka, a. s.
Alena Nekulová
Air Bank, a. s.

Věra Svobodová
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Komise pro účetnictví a reporting 
Accounting and Reporting Commission  
Pracovní skupina MKT       
Working Group for MKT        
Pracovní skupina pro AnaCredit          
Working Group for AnaCredit      

Aleš Rieger                           
Komerční banka, a. s.         
Aleš Rieger      
Komerční banka, a. s.           
Aleš Rieger   
Komerční banka, a. s.

Eva Štorková

Komise pro vnitřní audit        
Internal Audit Commission 

Sylva Floríková
Česká spořitelna, a. s.

Eva Štorková

Komise pro Workout 
Workout Commission

Jaroslav Schönfeld
Česká spořitelna, a. s.

Filip Hanzlík
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Pracovní skupiny 
Working Groups

Předseda
Chairperson

Odborný gestor ČBA
CBA Staff Support

Pracovní skupina pro digitalizaci 
Working Group Digiteam

Monika Laušmanová 
Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.

Tomáš Hládek

Pracovní skupina pro kohezní politiku 
Working Group for Cohesion Policy

Jan Hanuš
Komerční banka, a. s.

Petr Procházka

Pracovní skupina pro oceňování majetku 
Working Group for Property Appraisal

David Dušek 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

Pracovní skupina pro ochranu osobních údajů 
Working Group for Personal Data Protection

Margit Doležalová
Československá obchodní banka, a. s.

Petr Procházka

Pracovní skupina pro otázky HR 
Working Group for HR Policy

Helena Brychová

Pracovní skupiny 
Working Groups
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Česká bankovní asociace průběžně monitoruje dění a iniciativy na půdě Evropské unie, 
zapojuje se do všech stadií procesu příprav legislativy, ať už přímo, či prostřednictvím 
vstupů do stanovisek Evropské bankovní federace. Pro banky jsou rovněž důležité 
informace o postupu a pozici ostatních členských zemí. Pečlivě analyzované informace 
a získané kontakty využívá ČBA k tomu, aby se co nejúčinněji zapojovala do procesu 
přípravy EU i národní legislativy (nejen transpozičního, ale i čistě národního charakteru) 
a aby se bankovní sektor mohl dobře a efektivně připravit na plánované změny. 

ČBA a aktivity vůči strukturám a institucím Evropské unie

Česká bankovní asociace úzce spolupracuje na evropských či basilejských tématech již ve 
fázi jejich koncipování na odborné úrovni s Ministerstvem financí jako regulátorem, s ČNB 
a s představiteli Stálého zastoupení ČR při Evropské unii v Bruselu. Sekretariát ČBA aktivně 
vstupuje také do veřejných konzultací Evropské komise (EK) či Evropského orgánu pro 
bankovnictví (EBA) a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA), spolupracuje se 
zástupci Evropského parlamentu či Evropské investiční banky. 

ČBA a evropská regionální spolupráce

Česká bankovní asociace v roce 2012 iniciovala založení neformální platformy bankovních 
asociací tzv. visegrádských zemí, která se v roce 2017 rozrostla na V8. Jejími členy jsou 
rovněž bankovní asociace Bulharska, Chorvatska, Maďarska, Polska, Slovenska, Slovinska 
a Rumunska. V8 se dvakrát ročně schází k pracovním jednáním s cílem výměny poznatků 
z různých oblastí bankovní regulace, což umožňuje navrhovanou lokální regulaci 
včlenit do mezinárodního kontextu a případně ve vybraných záležitostech koordinovat 
stanoviska v rámci orgánů Evropské bankovní federace. V roce 2019 se v květnu 
uskutečnilo setkání v Budapešti a v říjnu v Lublani. Budapešťské setkání probíhalo 
paralelně s oslavami 30. výročí založení Maďarské bankovní asociace a mezi diskusní 
témata patřila problematika dalšího prohlubování spolupráce v rámci V8, zavádění 
okamžitých plateb či nová národní legislativa s dopady na bankovnictví. Pracovní setkání 
v Lublani diskutovalo mj. trendy digitalizace v bankovnictví, implementaci PSD2 a AML5, 

The Czech Banking Association continually monitors events and initiatives in the European 
Union, engaging at all stages of drafting legislation, either directly or by providing inputs 
for the opinions of the European Banking Federation. Information on the practices and 
positions of other Member States is also important for banks. The CBA uses carefully 
analysed information and contacts obtained to engage as effectively as possible in the 
process of drafting both the EU and national legislations (of not only that transposed, but 
also of purely national nature) so that the banking sector can prepare well and effectively 
for planned changes.

CBA and activities vis-a-vis the structures and institutions of the European Union

The Czech Banking Association closely cooperates at an expert level on European 
or Basel topics, already at the stage when they are drafted, with the Ministry of Finance 
as a regulator, with the CNB and with representatives of the Permanent Representation 
of the Czech Republic to the European Union in Brussels. The CBA Secretariat also 
actively participates in public consultations of the European Commission (EC), or the 
European Banking Authority (EBA) and European Securities Market Authority (ESMA), 
and works together with representatives of the European Parliament, or the European 
Investment Bank. 

CBA and European Regional Cooperation 

In 2012, the Czech Banking Association initiated the establishment of an informal platform 
of banking associations of the Visegrad Group countries, which has grown to V8 in 2017. 
Membership also includes banking associations of Bulgaria, Croatia, Hungary, Poland, 
Slovakia, Slovenia and Romania. The V8 Group meets twice a year for business meetings 
in order to exchange knowledge from various areas of banking regulation, allowing 
the proposed local regulation to be framed within the international context and, where 
appropriate, to coordinate opinions on selected issues within the European Banking 
Federation. In 2019, a meeting took place in Budapest in May and in Ljubljana in October. 
The Budapest meeting was held in parallel with the celebrations of the 30th anniversary 

Česká bankovní asociace a mezinárodní zapojení Czech Banking Association and International Involvement
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aplikaci principu proporcionality v bankovní regulaci, regulaci hypoték a standardně 
i novinky v legislativě členských zemí.

Pravidelně jsou také diskutovány otázky spolupráce na poli rozvoje služeb podle standardů 
SEPA, kterým se věnují neformální schůzky expertů platebního styku středoevropského 
regionu (ČR, Chorvatska, Maďarska, Rakouska, Slovenska).

ČBA jako člen Evropské bankovní federace 

Od vstupu České republiky do EU v roce 2004 je ČBA členem Evropské bankovní federace 
(EBF), která sdružuje národní asociace komerčních bank zemí EU, Švýcarska, Norska 
a Islandu. (www.ebf-fbe.eu)

Prostřednictvím Výkonného výboru EBF ČBA spolurozhoduje o koncepčních otázkách 
a zásadních stanoviscích EBF, a to nejenom k návrhům nové legislativy Evropské unie. 
Většina odborných komisí a některé z pracovních skupin ČBA mají v pracovních orgánech 
EBF své zástupce, díky čemuž ČBA využívá možnosti podílet se na formování a slaďování 
pozic v rámci evropského bankovního sektoru včetně odpovědí na veřejné konzultace EK 
či EBA.

V uplynulém období zástupci ČBA aktivně působili v těchto výborech a pracovních 
skupinách EBF (v závorkách výběr klíčových témat, na nichž spolupracovali):

• Výbor právní (právní aspekty problematiky udržitelného financování, návrh Směrnice 
 o 2. šanci a restrukturalizaci, legislativní návrhy v rámci „Nové politiky pro spotřebitele“, 
 hromadné žaloby, implementace návrhů Basel III+) 

• Výbor pro bankovní dohled (novela CRD IV/CRR a BRRD) 

of the establishment of the Hungarian Banking Association and discussion topics included 
a further deepening of cooperation within the V8 Group, introduction of instant payments 
or new national legislation with implications for banking. The working meeting in Ljubljana 
discussed, among other things, the trends of digitalization in banking, the implementation 
of PSD2 and AML5, the application of the principle of proportionality in banking regulation, 
mortgage regulation and, in a standard manner, new developments in member states’ 
legislations.  

Cooperation issues regarding the development of services in accordance with SEPA 
standards are also regularly discussed at informal meetings of payment transactions 
experts of the Central European region (Czech Republic, Croatia, Hungary, Austria, 
Slovakia).

CBA as member of the European Banking Federation

Since the Czech Republic joined the EU in 2004, the CBA has been a member of the 
European Banking Federation (EBF), which brings together national associations of 
commercial banks in the EU countries, Switzerland, Norway and Iceland (www.ebf-fbe.eu).

Through the EBF Executive Committee, the CBA co-decides on conceptual issues and 
key opinions of the EBF, not only on proposals for new European Union legislation. 
Most CBA expert committees and some of its working groups have representatives in 
the EBF’s working bodies, allowing the CBA to take the opportunity of participating in 
formulating and harmonising positions within the European banking sector, including 
responses to EC or EBA public consultations.

In the past period, CBA representatives have been active in the following committees 
and working groups of the EBF (in brackets, please find a selection of key topics on which 
they cooperated):
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• Řídicí výbor pro financování růstu (propojuje řadu strategických témat, např. 
 Financování Evropy zítřka, Principy odpovědného bankovnictví či kampaň za dokončení 
 Unie kapitálových trhů „Markets4Europe“ – viz https://markets4europe.eu/)

• Výbor pro financování podniků (implementace Principů poskytování zpětné vazby 
 MSP ohledně odmítnutých žádostí o úvěr1 , transformace na Business Lending 
 Working Group)

• Pracovní skupina pro financování vývozu (zejména reforma Consensu OECD)
• Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj (taxonomie, zveřejňování a indexy 

  udržitelného financování) 

• Výbor pro ekonomické a měnové otázky
• Pracovní skupina hlavních ekonomů (zpracování Country Data za ČR, vstupů do 

 Facts & Figures EBF, diskuse s hlavním ekonomem ECB Peterem Praetem)  

• Výbor pro fiskální a daňové záležitosti (zejména mezinárodní výměna informací v oblasti 
 zamezení daňovým únikům, problematika DPH) 

• Výbor pro komunikaci 
• Projektová skupina pro finanční vzdělávání (v rámci European Money Week účast na 

  European Money Quiz) 

• Výbor pro platební styk a systémy (vyjasňování problémů spojených s implementací 
 směrnice PSD2 a navazujících technických norem, reakce na výkladová stanoviska EBA 
 v dané oblasti, nová legislativa spojená s prevencí podvodů s DPH)

• Pracovní skupina pro kybernetickou bezpečnost (spolupráce s Europolem a jeho 
 týmem 3 C [Cyber Crime Center], příprava dalšího ročníku EMMA [European Money 
 Mule Action], diskuse s EK k připravovaným změnám legislativy)

• Expertní skupina pro implementaci Směrnice ES o platebních službách 

• The Legal Committee (legal aspects of sustainable financing, proposal for the Directive 
 on Preventive Restructuring Frameworks, Second Chance, legislative proposals within 
 the framework of the “New Deal for Consumers”, collective actions, implementation 
 of Basel III + proposals) 

• The Banking Supervision Committee (CRD IV/CRR and BRRD amendment) 

• The Steering Committee for Financing Growth (links together a number 
 of strategic topics, such as, for instance, Financing the Europe of Tomorrow, Principles 
 for Responsible Banking, or a campaign to complete the European Capital Markets 
 Union -  „Markets4Europe“ – please see https://markets4europe.eu/)

• The Business Finance Committee (implementation of high-level principles 
  on feedback given by banks on declined SME credit applications1 , transformation 
  to the Business Lending Working Group)

• The Export Credit Working Group (reform of OECD Consensus in particular);
• The Sustainable Development Working Group (taxonomy, disclosure 

   and sustainable financing indices) 

• The Economic and Monetary Affairs Committee 
• The Chief Economists’ Working Group (Country Data for the CR banking sector, 

  processing of inputs to the EBF Facts & Figures, discussion with Peter Praet, 
  the ECB’s chief economist) 

• The Fiscal and Tax Affairs Committee (international exchange of information in the field 
 of tax evasion prevention in particular, VAT issues) 

• The Communication Committee
• The Financial Education Project Group (participation in the European Money Quiz 

1High-level Principles on feedback given by banks on declined SME credit applications 1High-level Principles on feedback given by banks on declined SME credit applications
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• Výbor pro retail (iniciativy v rámci naplňování Akčního plánu EK pro retailové finanční 
 služby, vyhodnocení Směrnice o spotřebitelských úvěrech a Direktivy o marketingu 
 a prodeji finančních služeb na dálku, návrh Pokynů EBA k poskytování 
 a monitorování úvěrů) 

• Výbor proti podvodům a praní špinavých peněz (realizace AMLD IV, transpozice AMLD V,  
 problematika registru skutečných vlastníků, rizika spojená se zatajováním skutečného 
 vlastnictví, návrhy na zlepšení spolupráce mezi AML a obezřetnostním dohledem, 
 návrhy na posílení pravomocí EBA v oblasti vymáhání)

• Pracovní skupina pro fyzickou bezpečnost (sdílení dat o loupežných přepadeních 
 a napadeních ATM) 

• Expertní skupina pro data a soukromí (diskuse k publikovaným vodítkům Evropské rady 
 pro ochranu osobních údajů k případům řešeným Evropským soudním dvorem) 

• Pracovní skupina pro reporting a statistiku (oblast dohledového výkaznictví, ANACREDIT, 
 MREL a TLAC) 

Další evropská bankovní sdružení a mezinárodní spolupráce ČBA

Evropská bankovní federace společně se sdružením evropských spořitelen, družstevních 
bank a s dalšími specializovanými bankovně-finančními asociacemi tvoří European Banking 
Industry Committee (EBIC). Tento výbor zajišťuje reprezentativní a koordinovaná stanoviska 
industrie zejména ve věcech společného zájmu v průběhu procesu navrhování, přijímání, 
implementace a vymáhání finanční legislativy Evropské unie, www.ebic.org. 

Evropská bankovní federace je rovněž členem International Banking Federation (IBFed), 
která má za cíl zastupovat zájmy skupin národních bankovních asociací jednotlivých 
kontinentů na globální úrovni, ovlivňovat legislativní, regulatorní a další iniciativy 
dopadající na globální bankovní industrii, www.ibfed.org.

Významné je členství v European Payments Council (Evropská platební rada, EPC), která 
je nejvyšším samoregulačním evropským orgánem komerčního sektoru v platebním 

  within the European Money Week)
• The Payment Systems Committee (clarification of issues associated with 
 the implementation of PSD2 and related standards, responses to EBA’s interpretative 
 opinions in this area, new legislation related to the prevention of VAT frauds)

• The Cyber Security Working Group (cooperation with Europol and its 3C [Cyber 
  Crime Centre] Team, preparing the next year of EMMA [European Money Mule 
  Action], discussions with the EC on upcoming legislative changes)

• The Expert Group for the Implementation of the EU Directive on Payment Services 
 
• The Retail Committee (initiatives to implement the EC Action Plan on Retail Financial 
 Services, evaluation of the Consumer Credit Directive and the the Distance Marketing 
 of Consumer Financial Services Directive, EBA’s draft guidelines on loan origination 
 and monitoring) 

• The AML & Financial Crime Committee (AMLD IV implementation, AMLD V transposition, 
 issues connected with the register of beneficial ownership, risks connected with 
 concealment of beneficial ownership, proposals to improve cooperation between AML 
 and prudential supervision, proposals to strengthen the powers of the EBA in the field 
 of enforcement)

• The Physical Security Working Group (data sharing on robberies and attacks on ATMs) 

• The Expert Group on Data and Privacy (discussion on the published EC guidelines 
 for the protection of personal data summarising major rulings of the Court of Justice 
 of the European Union) 

• The Working Group on Reporting and Statistics (the area of supervisory reporting, 
 ANACREDIT, MREL and TLAC). 

Other European banking associations and CBA’ international cooperation 

The European Banking Federation, together with the European Savings and Retail 
Banking Group, the European Association of Co-operative Banks, and other specialized 
banking and financial associations, form the European Banking Industry Committee 
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styku zastřešujícím banky, spořitelny, družstevní banky a tři příslušné evropské bankovní 
federace, resp. sdružení. ČBA zastupuje české instituce v představenstvu a v Plenárním 
shromáždění EPC, její zástupci působí v nejdůležitějších pracovních skupinách (pro platební 
schémata SEPA a pro platební karty, www.europeanpaymentscouncil.eu)

Česká bankovní asociace má také zastoupení ve skupině poradců Evropské komise pro 
otázky platebního styku (Payment Systems Market Expert Group) při Directorate-General 
for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, www.ec.europa.eu/
info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union.en).

Od roku 2006 je ČBA členem European Money Markets Institute – EMMI, Euribor®,  
www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/about-euribor.html. 

Hypoteční komise ČBA je členem Evropské hypoteční federace (European Mortgage 
Federation, EMF, www.hypo.org), v níž je zastoupena ve Výkonném výboru a ve Výboru 
pro právní otázky, podílí se na přípravě stanovisek EMF k legislativním návrhům EU, na 
výměně zkušeností s regulací hypotečních úvěrů na národní úrovni a na přípravě národní 
kapitoly do publikace o vývoji evropských trhů hypoték a nemovitostí. V roce 2019 se velká 
pozornost věnovala revizi Směrnice o hypotečních úvěrech, sledována je i iniciativa EHF 
týkající se energeticky efektivních hypotečních úvěrů.

(EBIC). The committee provides representative and coordinated positions of the industry, 
particularly on matters of common interest, during the process of drafting, adopting, 
implementing and enforcing EU financial legislation, www.ebic.org.

The European Banking Federation is also a member of the International Banking Federation 
(IBFed), which aims to represent the interests of groups of national banking associations 
in individual continents at a global level, to influence legislative, regulatory and other 
initiatives having an impact on the global banking industry, www.ibfed.org.

Membership in the European Payments Council (EPC) is important. The Council is the 
supreme self-regulating European body of the commercial sector in the payment system, 
serving as an umbrella for banks, savings banks, cooperative banks and three relevant 
European banking federations, or associations. The CBA represents Czech institutions on 
the Board and in the  EPC Plenary, its representatives are active in the most important 
working groups (for SEPA payment schemes and in the Cards Working Group,  
www.europeanpaymentscouncil.eu).

The Czech Banking Association is also represented in the Payment Systems Market Expert 
Group of the European Commission at the Directorate-General for Financial Stability, 
Financial Services and Capital Markets Union www.ec.europa.eu/info/departments/
financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en).

Since 2006, the CBA has been a member of the European Money Markets Institute - EMMI, 
Euribor®, www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/about-euribor.html. 

The CBA Mortgage Banking Commission is a member of the European Mortgage 
Federation, EMF, (www.hypo.org), where it is represented in the Executive Committee and 
the Legal Affairs  Committee; it participates in the preparation of EMF’s opinions on EU 
legislative proposals,  the sharing of experience with the regulation of mortgage loans 
at the national level and in preparation of the national chapter for the publication on the 
development of European mortgage and real estate markets. In 2019, much attention was 
paid to the review of the Mortgage Credit Directive, and the EMF’s initiative for energy 
efficient mortgages is also being monitored.
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Do činnosti dalších evropských orgánů se zapojují zástupci členských organizací ČBA na 
základě individuálního členství jejich vlastních institucí. Pět stavebních spořitelen (členů 
ČBA) je tak v rámci samostatné Asociace českých stavebních spořitelen zapojeno do 
Evropského sdružení stavebních spořitelen (European Federation of Building Societies, 
www.efbs.org).

Representatives of the CBA member organizations are involved in the activities of other 
European bodies based on the individual membership of their own institutions. Five 
building societies (members of the CBA) are thus involved in the European Association 
of Building Societies (www.efbs.org) as part of their membership in the autonomous 
Association of Czech Buildings Savings Banks.
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V průběhu roku 2019 pracoval Dozorčí výbor v tomto složení:

• Petr Řehák – předseda, Equa bank a. s.
• Jiří Feix – Hypoteční banka, a. s.
• Tomáš Kořínek – Českomoravská stavební spořitelna, a. s.
• Libor Vošický – Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.

Dozorčí výbor České bankovní asociace vykonává úkoly, které mu náležejí podle 
stanov ČBA, tedy především:

• dohlíží na věcnou stránku činnosti asociace
• dohlíží na dodržování přijatých usnesení prezidia
• provádí kontrolu hospodaření asociace
• posuzuje návrh rozpočtu asociace před jeho projednáním v prezidiu a předložením  
 ke schválení na výročním shromáždění členů. 

Dozorčí výbor pozitivně zhodnotil činnost asociace v uplynulém období, která 
odpovídala jak stanovám, tak hlavním cílům činnosti, konkretizovaným prezidiem 
České bankovní asociace. 

Dozorčí výbor provedl kontrolu hospodaření za rok 2018, prověřil plnění rozpočtu a jeho 
jednotlivých kapitol a shledal jej bez závad. Na shromáždění členů 14. 10. 2019 doporučil 
Dozorčí výbor schválit účetní závěrku ČBA s výsledkem hospodaření za rok 2018. Členové 
rovněž doporučili ke schválení návrh rozpočtu ČBA na rok 2020.

Dozorčí výbor považuje činnost České bankovní asociace za odpovídající záměrům 
vyjádřeným ve stanovách a rovněž v hospodaření asociace neshledává žádné závady. 

In the course of 2019, the Supervisory Committee worked 
in the following composition: 
 
• Petr Řehák – Chairman, Equa bank a. s.
• Jiří Feix – Hypoteční banka, a. s.
• Tomáš Kořínek – Českomoravská stavební spořitelna, a. s.
• Libor Vošický – Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. 

The Supervisory Committee of the Czech Banking Association performs the tasks which 
are due to it under the CBA Articles and in particular, the Supervisory Committee: 

• Supervises the material aspects of activities;
• Supervises compliance with the resolutions adopted by the Executive Board; 
• Inspects the Association's financial management; and
• Reviews the draft budget of the Association prior to its discussion by the Executive 
 Board and before it is submitted for approval to the annual Members' Assembly. 

The Supervisory Committee positively viewed the activities of the Association in the 
past period, which complied with both its Articles and with the key areas of its activities, 
specified by the Executive Board of the Czech Banking Association. 

The Supervisory Committee conducted an audit of the financial management for the year 
2018, it examined the implementation of the budget and its individual chapters and 
found them to be free of any defects. At the Assembly of Members held on 14 October 
2019, the Supervisory Committee recommended the financial statements of the CBA with 
the economic results for the year of 2018 for approval. Members also recommended the 
draft budget of the CBA for the year 2020 for approval.  

Zpráva Dozorčího výboru Supervisory Committee
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Dozorčí výbor proto pozitivně hodnotí činnost České bankovní asociace jako celku 
a oceňuje práci těch, kteří se podíleli na dosažených výsledcích uplynulého období. 

Petr Řehák  
předseda Dozorčího výboru

The Supervisory Committee deems the activities of the Czech Banking Association to 
be compliant with the intentions as expressed in the Articles and has also found the 
financial management of the Association to be without any flaws. The Supervisory 
Committee therefore appreciates the activities of the Czech Banking Association 
as a whole and recognizes the work of those who contributed to the achievements 
of the past period.

Petr Řehák  
Chairman of the Supervisory Committee
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Air Bank a. s. 
člen skupiny PPF 

Mailing address: Evropská 2690/17, 
160 00 Praha 6 
Phone, fax: +420 224 174 222
Web: www.airbank.cz
E-mail: info@airbank.cz
Bank code: 3030
BIC: AIRA CZ PP
Chief officer: Michal Strcula, předseda 
představenstva a generální ředitel / 
Chairman of the Board of Directors & CEO

Bank of China 
(Hungary) Close Ltd. Prague branch, 
odštěpný závod

Mailing address: Na Florenci 2116/15, 
110 00 Praha 1
Phone: +420 225 986 666
Fax: +420 225 986 699
Web: www.bankofchina.com/cz/en
E-mail: service.cz@bankofchina.com
Bank code: 8250
BIC: BKCH CZ PP
Chief officer: Wenbo HOU, generální ředitel / 
General Manager

BNP Paribas S.A.
pobočka Česká republika

Mailing address: Ovocný trh 8, 
117 19 Praha 1
Phone: +420 225 436 000
Fax: +420 225 436 028
Web: www.bnpparibas.com
Bank code: 6300
BIC: GEBA CZ PP
Chief officer: Florian Korallus, generální 
ředitel / General Manager

BNP Paribas Personal Finance SA
odštěpný závod

Mailing address: Karla Engliše 3208/5, 
150 00 Praha 5 
Phone: +420 257 080 080
Fax: +420 257 080 128
Web: www.hellobank.cz
Bank code: 3050
BIC: BPPF CZ P1
Chief officer: Emmanuel Bourg, 
(do/till 31. 7. 2019) 
Bruno Leroux, generální ředitel / General 
Manager (od/since 1. 8. 2019)
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Citibank Europe plc
organizační složka

Mailing address: Bucharova 2641/14, 
158 02 Praha 5
Phone: +420 233 061 111
Fax: +420 233 061 617
Web: www.citibank.cz 
Bank code: 2600
BIC: CITI CZ PX
Chief officer: Michal Nebeský, generální 
ředitel / Citi Country Officer / 
General Manager

COMMERZBANK Aktiengesellschaft
pobočka Praha

Mailing address: Jugoslávská 1, 
120 00 Praha 2
Phone: +420 221 193 111
Fax: +420 221 193 699
Web: www.commerzbank.cz 
E-mail: info@commerzbank.cz 
Bank code: 6200
BIC: COBA CZ PX
Chief officer: Michael Thomas Krüger, 
generální ředitel / General Manager

Česká exportní banka, a. s.

Mailing address: Vodičkova 34/701, 
P. O. Box 870, 111 21 Praha 1 
Phone: +420 222 841 100 
Fax: +420 224 226 162
Web: www.ceb.cz 
E-mail: ceb@ceb.cz 
Bank code: 8090 
BIC: CZEE CZ PP
Chief officer:  Jaroslav Výborný, předseda 
představenstva a generální ředitel / 
Chairman of the Board of Directors & CEO 

Česká spořitelna, a. s.

Mailing address: Olbrachtova 1929/62, 
140 00 Praha 4
Phone: +420 956 711 111
Web: www.csas.cz
E-mail: csas@csas.cz 
Bank code: 0800 
BIC: GIBA CZ PX
Chief officer: Tomáš Salomon, předseda 
představenstva / Chairman of the Board 
of Directors
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Českomoravská stavební 
spořitelna, a. s.

Mailing address: Vinohradská 3218/169, 
100 17 Praha 10
Phone: +420 225 221 111
Fax: +420 225 225 999
Web: www.cmss.cz 
E-mail: info@cmss.cz 
Bank code: 7960
Chief officer: Tomáš Kořínek, předseda 
představenstva / Chairman of the Board 
of Directors

Českomoravská záruční a rozvojová 
banka, a. s.

Mailing address: Jeruzalémská 964/4, 
110 00 Praha 1
Phone: +420 255 721 111
Fax: +420 255 721 110
Web: www.cmzrb.cz 
E-mail: info@cmzrb.cz 
Bank code: 4300
BIC: CMZR CZ P1
Chief officer: Jiří Jirásek, předseda 
představenstva a generální ředitel / 
Chairman of the Board & CEO

Československá obchodní 
banka, a. s.

Mailing address: Radlická 333/150, 
150 57 Praha 5
Phone: +420 224 111 111
Web: www.csob.cz 
E-mail: info@csob.cz 
Bank code: 0300 
BIC: CEKO CZ PP
Chief officer: John Hollows, předseda 
představenstva a generální ředitel / 
Chairman of the Board & CEO

Deutsche Bank Aktiengesellschaft 
Filiale Prag
organizační složka

Mailing address: Jungmannova 24/745, 
P.O. Box 829, 111 21 Praha 1
Phone: +420 221 191 111
Fax: +420 221 191 411
Web: www.deutsche-bank.cz  
Bank code: 7910
BIC: DEUT CZ PX
Chief officer: Dagmar Linder, generální 
ředitelka / Chief Country Officer 
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Equa bank a. s.

Mailing address: Karolinská 661/4, 
186 00 Praha 8
Phone: +420 222 010 111
Fax: +420 222 010 444
Web: www.equabank.cz 
E-mail: info@equabank.cz 
Bank code: 6100
BIC: EQBKCZPP
Chief officer: Petr Řehák, předseda 
představenstva a generální ředitel / 
Chairman of the Board of Directors & CEO

Expobank CZ a. s.

Mailing address: Budova Trimaran,  
Na Strži 2097/63,  
140 00 Praha 4 (od/since 1. 4. 2019)
Phone: +420 233 233 233
Fax: +420 233 233 299
Web: www.expobank.cz 
E-mail: info@expobank.cz 
Bank code: 4000
BIC: EXPN CZ PP
Chief officer: Ilya Mitelman, předseda 
představenstva / Chairman 
of the Management Board  

Fio banka, a. s.

Mailing address: V Celnici 10, 
117 21 Praha 1
Phone: +420 224 346 111
Fax: +420 224 346 110
Web: www.fio.cz 
E-mail: fio@fio.cz 
Bank code: 2010 
BIC: FIOB CZ PP
Chief officer: Jan Sochor, předseda 
představenstva a generální ředitel / 
Chairman of the Board of Directors 
and General Manager

HSBC  France 
pobočka Praha (od/since 1. 2. 2019)

Mailing address: Florentinum, Na Florenci 
2116/15, 110 00 Praha 1
Phone: +420 225 024 555
Fax: +420 225 024 550
Web: www.hsbc.cz 
Bank code: 8150
BIC: MIDL CZ PP
Chief officer: Richard Keery, generální 
ředitel / Chief Executive Officer
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Hypoteční banka, a. s.

Mailing address: Radlická 333/150, 
150 57 Praha 5
Phone: +420 224 116 515
Web: www.hypotecnibanka.cz 
E-mail: info@hypotecnibanka.cz 
Bank code: 2100
Chief officer: Jiří Feix, předseda 
představenstva a generální ředitel / 
Chairman of the Board of Directors & CEO

ING Bank N. V.

Mailing address: Českomoravská 2420/15, 
190 00 Praha 9
Phone: +420 257 474 111
Fax: +420 257 474 582
Web: www.ingbank.cz 
E-mail: klient@ing.cz 
Bank code: 3500
BIC: INGB CZ PP
Chief officer: Isold Heemstra,
CEO ING Bank Česká republika / 
CEO ING Bank Czech Republic

J&T BANKA, a. s.

Mailing address: Pobřežní 297, 
186 00 Praha 8
Phone: +420 221 710 111
Fax: +420 221 710 211
Web: www.jtbank.cz 
E-mail: info@jtbank.cz 
Bank code: 5800
BIC: JTBP CZ PP
Chief officer: Patrik Tkáč, předseda 
představenstva / Chairman of the Board, 
Štěpán Ašer generální ředitel / 
General Manager

Industrial and Commercial Bank 
of China Limited
Prague Branch, odštěpný závod  

Mailing address: Na Strži 1702/65, 
140 00 Prague 4 
Phone: +420  237 762 888 
Fax: +420 237 762 899
Web: www.icbc-cz.com 
E-mail: info@cz.icbc.com.cn
Bank code: 8265
BIC: ICBKCZPP
Chief officer: Yu Yang, generální ředitel / 
General Manager
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mBank S.A.
organizační složka

Mailing address: Pernerova 691/42, 
186 00 Praha 8 
Phone: +420 221 854 100
Fax: +420 221 854 102
Web: www.mbank.cz
E-mail: kontakt@mbank.cz 
Bank code: 6210
BIC: BREX CZ PP
Chief officer: Pawel Kucharski,
generální ředitel / General Manager

Modrá pyramida stavební 
spořitelna, a. s.

Mailing address: Bělehradská 128,
120 00 Praha 2
Phone / Fax: +420 222 824 111
Web: www.modrapyramida.cz ,
www.radcenafinance.cz
E-mail: info@modrapyramida.cz 
Bank code: 7990
Chief officer: Pavel Jirák, předseda  
představenstva a generální ředitel / 
Chairman of the Board and General  
Manager (od/since 14. 1. 2019)                      

MONETA Money Bank, a. s.

Mailing address: BB Centrum, 
Vyskočilova 1442/1b, 140 28 Praha 4
Phone: +420 224 441 111
Fax: +420 224 441 500
Web: www.moneta.cz 
Bank code: 0600
BIC: AGBA CZ PP
Chief officer: Tomáš Spurný, předseda 
představenstva a generální ředitel / 
Chairman of the Board & CEO

Komerční banka, a. s.

Mailing address: Václavské náměstí 796/42, 
114 07 Praha 1
Phone: +420 955 511 111
Web: www.kb.cz
E-mail: mojebanka@kb.cz
Bank code: 0100
BIC: KOMB CZ PP
Chief officer: Jan Juchelka, předseda 
představenstva a generální 
ředitel / Chairman of the Board & CEO
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Oberbank AG
pobočka Česká republika

Mailing address: nám. I. P. Pavlova 5, 
120 00 Praha 2
Phone: +420 224 190 100
Fax: +420 224 190 138
Web: www.oberbank.cz
E-mail: praha@oberbank.cz 
Bank code: 8040
BIC: OBKL CZ 2X
Chief officer: Robert Pokorný, ředitel/ 
Director (do/till 11/2019), Filip Vavruška, 
ředitel / Director (od/since 27. 11. 2019)

Poštová banka, a. s.
pobočka Česká republika

Mailing address: Prosecká 851/64, 
190 00 Praha 9
Phone: +420 222 330 400
Fax: +420 222 330 425
Web: www.postovabanka.sk, 
www.postovabanka.cz
E-mail: info@pabk.sk 
Bank code: 2240 
BIC: POBN CZ PP
Chief officer: Miroslav Halička, 
ředitel / Director

PPF banka a. s.

Mailing address: Evropská 17/2690, 
160 41 Praha 6
Phone: +420 224 175 888
Fax: +420 224 175 980
Web: www.ppfbanka.cz 
E-mail: info@ppfbanka.cz 
Bank code: 6000
BIC: PMBPCZPP
Chief officer: Petr Jirásko, předseda 
představenstva a generální ředitel / 
Chairman of the Board & Chief  
Executive Officer

MUFG Bank (Europe) N. V.
Prague Branch

Mailing address: Klicperova 3208/12, 
150 00 Praha 5
Phone: + 420 257 257 911
Fax: + 420 257 257 957
Web: www.nl.bk.mufg.jp
E-mail: MUFG-PRAGUE@cz.mufg.jp 
Bank code: 2020
BIC: BOTKCZPP
Chief officer: Kazuma Inoue, generální  
ředitel / Chief Executive Officer  
(do/till 3/2019),  Hiroshi Katsumata,  
generální ředitel/Chief Executive Officer 
(od/since 4/2019) 
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Raiffeisen stavební spořitelna a.s.

Mailing address: Koněvova 2747/99, 
130 45 Praha 3
Phone: +420 271 031 111
Fax: +420 222 581 156
Web: www.rsts.cz 
E-mail: rsts@rsts.cz 
Bank code: 7950
Chief officer: Jan Jeníček, předseda 
představenstva / Chairman of the Board 
of Directors

Stavební spořitelna České 
spořitelny, a. s.
 
Mailing address: Vinohradská 180/1632, 
130 11 Praha 3
Phone: +420 224 309 111
Fax: +420 224 309 112
Web: www.burinka.cz
E-mail: sekretariat@burinka.cz 
Bank code: 8060
Chief officer: Libor Vošický, předseda 
představenstva / Chairman of the Board

Sberbank CZ, a. s.

Mailing address: U Trezorky 921/2, 
158 00 Praha 5
Phone: +420 221 969 911
Fax: +420 221 969 951
Web: www.sberbankcz.cz
E-mail: mail@sberbankcz.cz 
Bank code: 6800
BIC: VBOE CZ 2X
Chief officer: Edin Karabeg, předseda 
představenstva a generální ředitel / 
Chairman of the Board of Directors & CEO 

Raiffeisenbank a. s.

Mailing address: Hvězdova 1716/2b, 
140 78 Praha 4
Phone: +420 234 405 222
Web: www.rb.cz 
E-mail: info@rb.cz 
Bank code: 5500 
BIC: RZBC CZ PP
Chief officer: Igor Vida, předseda 
představenstva a generální ředitel / 
Chairman of the Board of Directors & CEO
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Volksbank Raiffeisenbank 
Nordoberpfalz eG 
pobočka Cheb

Mailing address: Kubelíkova 4, 
350 02 Cheb 
Phone: +420 354 524 511 
Fax: +420 354 524 519 
Web: www.vr-nopf.cz 
E-mail: info@vr-nopf.cz 
Bank code: 8030 
BIC: GENOCZ21 
Chief officer: Rainer Lukas, vedoucí 
odštěpného závodu / Head of VR NOPF 
Branch (od/since 9. 1. 2019)

Všeobecná úverová banka, a. s.
pobočka Praha

Mailing address: Pobřežní 3, 
186 00 Praha 8
Phone: +420 221 865 111
Fax: +420 221 865 555
Web: www.vub.cz
E-mail: infovub@vub.cz 
Bank code: 6700
BIC: SUBA CZ PP
Chief officer: Stefano Burani,
generální ředitel / General Manager

UniCredit Bank Czech Republic 
and Slovakia, a. s.

Mailing address: Želetavská 1525/1, 
140 95 Praha 4
Phone: + 420 955 911 111
Fax: +420 221 112 132
Web: www.unicreditbank.cz
E-mail: info@unicreditgroup.cz 
Bank code: 2700
BIC: BACX CZPP
Chief officer: Jiří Kunert, předseda 
představenstva a generální ředitel / 
Chairman of the Board & CEO 
(do/till 3/2019) 
Jakub Dusílek, předseda představenstva 
a generální ředitel / Chairman of the Board 
& CEO (od/since 4/2019)

TRINITY BANK a. s.

Mailing address: Senovážné náměstí 
1375/19, 110  00 Praha 1
Phone: +420 800 678 678
Web: www.trinitybank.cz
E-mail: info@trinitybank.cz
Bank code: 2070
BIC: MPUBCZPP
Chief officer: Miroslav Kohout, předseda 
představenstva / Chairman of the Board
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Waldviertler Sparkasse 
Bank AG

Mailing address: Klášterská 126/II, 
377 01 Jindřichův Hradec
Phone: +420 384 344 111
Fax: +420 384 344 108
Web: www.wspk.cz 
E-mail: info@wspk.cz 
Bank code: 7940
BIC: SPWT CZ 21
Chief officer: Franz Pruckner, předseda 
představenstva / Chairman of the Board,
Michael Hag, člen představenstva / 
Member of the Board

Wüstenrot – stavební 
spořitelna, a. s.

Mailing address: Na Hřebenech II 1718/8, 
140 00 Praha 4
Phone: +420 257 092 775
Web: www.wuestenrot.cz
E-mail: kontakt@wuestenrot.cz 
Bank code: 7970
Chief officer: Michael Pupala, předseda 
představenstva a generální ředitel /
Chairman of the Board & General Manager 

Wüstenrot hypoteční 
banka, a. s.

Mailing address: Na Hřebenech II 1718/8, 
140 00 Praha 4
Phone: +420 257 092 775
Web: www.wuestenrot.cz
E-mail: kontakt@wuestenrot.cz 
Bank code: 7980
Chief officer: Michael Pupala, předseda 
představenstva a generální ředitel / 
Chairman of the Board & General Manager

Poznámka
Note

Bank code
Identifkační kód banky dle ČNB 
(tuzemský platební styk) 

Bank Identifier
Code Stipulated by CNB 
(domestic payments)

BIC

Identifkační kód banky 
dle S.W.I.F.T.
Bank Identifier Code Provided 
by S.W.I.F.T.
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