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Zpráva o aktivitách České bankovní asociace v roce 2021

Úvodní slovo
prezidenta

Vážené dámy a pánové, klientky a klienti bank, kolegyně a kolegové,
loňský rok byl znovu atypický a v mnoha ohledech složitý. Rostoucí hodnoty inflace,
podnikání často svázané restrikcemi, problémy v logistice, nucené odstávky výroby
a krize v dodávkách energií. To vše se odrazilo na životě snad každého z nás. Jsem
rád, že bankovní sektor v této nejisté době zůstal a i nadále zůstává ostrovem stability a jistoty.
Pandemie vyžaduje pružné reakce a někdy i zcela nové postupy. Finanční sektor se
s tímto zadáním vypořádal velmi dobře: banky zrychlily a modernizovaly své procesy
a služby, doručovaly covidové programy a uplatnily řadu průkopnických řešení. Byly
to právě banky, které prostřednictvím bankovní identity pomohly zrychlit digitalizaci
českého státu a aktivně se zapojily do vytváření podnikatelského prostředí, které povede k hospodářskému růstu naší země.
Banky také během pandemie prokázaly, že umějí stát na straně klientů a jsou připraveny jim kdykoliv pomoci. S rostoucí inflací pravděpodobně poroste počet těch,
kteří se ocitnou ve finanční tísni. Banky si jsou vědomy toho, že v těchto případech
je důležité individuální řešení, při kterém osobní kontakt s klientem zůstává v mnoha
ohledech nenahraditelným. Přístup ke klientům, jakému se banky během pandemie
naučily, se tak bude hodit i v následujícím období, které nebude lehké nejen pro řadu
občanů, ale i firem.
Celý bankovní sektor je nicméně je v dobré kondici a za všechny banky mohu slíbit,
že my bankéři jsme připraveni být pro všechny své klienty nejen oporou a pomocníkem při opětovném startu jejich podnikatelských aktivit, ale i motorem celé české
ekonomiky.
Rád bych jménem bank poděkoval všem klientům za jejich důvěru a také všem kolegům a bankovním zaměstnancům za jejich mimořádnou práci, kterou v průběhu
celého roku 2021 odváděli.
Tomáš Salomon

Prezident České bankovní asociace
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Úvodní slovo
výkonné ředitelky

Vážené dámy, vážení pánové,
rok 2021 nepřinesl českému hospodářství žádné důvody k jásotu. Covid zasáhl
všechny oblasti života. Klienti bank, ale i samotné banky se museli v jeho průběhu vyrovnávat s různými překážkami.
Během pandemie byly banky vystaveny bezprecedentní globální krizi, která
prověřila jejich stabilitu, flexibilitu, kvalitu jejich vztahů se zákazníky, ale také
odolnost jejich zaměstnanců. A potvrdila, že český bankovní sektor patří v celoevropském kontextu již řadu let mezi ty nejstabilnější, solidně kapitalizované
a nadprůměrně ziskové.
Ani rok 2022 však nebude pro banky lehký. Budou čelit hned několika výzvám.
Ať již to je pomoc ukrajinským občanům, kteří do České republiky utíkají před
válkou, nebo podpora našich spoluobčanů, na které bude významně dopadat
rostoucí inflace, ceny energií či paliv.
Kromě toho budou banky pokračovat ve stanovených obchodních cílech. Od pokračující digitalizace přes plnění závazků v oblasti udržitelnosti až po další rozvoj
zákaznické zkušenosti a orientace na zákazníka.
Český bankovní sektor je naštěstí na velké výzvy a nemalé cíle zvyklý. Jeho síla
a stabilita představuje výhodu, kterou v nadcházejícím období oceníme. Protože
to budou právě banky, které sehrají klíčovou roli jak v nelehkém období, které
nás čeká, tak při rozjezdu naší ekonomiky.
Monika Zahálková

Výkonná ředitelka České bankovní asociace
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Vývoj české ekonomiky v roce 2021
a nejistý výhled pro rok 2022
Zatímco v roce 2020 propadla tuzemská ekonomika z důvodu příchodu pan-

S vývojem cen energií začala ve druhé polovině roku výrazněji zrychlovat domácí

demie o 5,8 %, postupné zmírňování pandemických restrikcí umožnilo v roce

inflace, která se koncem roku přiblížila 7% hranici. Za celý rok 2021 činila

2021 ekonomice růst o 3,3 %. Ve srovnání s řadou vyspělých zemí se však vý-

v průměru 3,8 %. Nejvýznamněji k inflaci přispěly náklady spojené s pořízením

voj české ekonomiky ani do konce roku 2021 nevrátil na předpandemickou

a rekonstrukcí vlastnického bydlení (tzv. imputované nájemné), což odráželo růst

úroveň z konce roku 2019 a zůstal 2 % pod ní. Rok 2021 byl stále ve zname-

cen nemovitostí, ale také cen stavebních materiálů a stavebních prací zejména

ní pandemických restrikcí, které citelně dopadaly zejména na některé čás-

v druhé polovině minulého roku. Stejně jako v roce 2020 přispěly k inflaci také

ti ekonomiky. I přesto se však ekonomika na nepříznivý vývoj částečně adap-

ceny tabákových výrobků, za čímž stál růst spotřební daně. Dalším významným

tovala a negativní důsledky nových restrikcí byly oproti roku 2020 mírnější.

faktorem byly ceny pohonných hmot, které meziročně vzrostly o téměř 15 %.

Spotřeba domácností tak vzrostla o více než 4 %, zatímco v roce 2020 o 7 %

Ačkoli část meziroční dynamiky byla dána i nízkou srovnávací základnou z roku

propadla. Domácnosti a firmy začaly pandemickou situaci vnímat i vzhle-

2020, kdy ceny citelněji klesly příchodem pandemie, v druhé polovině roku se ceny

dem k příchodu funkční vakcíny méně negativně, což přinášelo relativně op-

pohonných hmot v nominálním vyjádření dostaly jen těsně pod vrchol z konce roku

timistická očekávání ohledně rychlosti zotavování tuzemské ekonomiky.

2012, kdy cena benzínu překonala 38 Kč za litr. K inflaci v kategorii „doprava“ pak
také významně přispěly ceny automobilů. Dalším důležitým faktorem byly ceny

Výrazný růst cen energií a zrychlující se inflace

ve stravování a v restauracích, které již od roku 2017) rostou zhruba o 5 % ročně.
Obecně byl však růst cen velmi plošný, zejména cen služeb (4,4 %). Klesající ceny
byly spíše výjimečné, tradičně však poklesly například ceny mobilních telefonů

V polovině roku se však ukázalo, že pandemické restrikce citelně narušily doda-

nebo menších domácích spotřebičů. Navzdory energetické krizi také v průměru

vatelsko-odběratelské vztahy. Tuzemský průmysl, zejména výroba automobilů,

poklesly ceny energií, a to právě z důvodu odpuštění DPH v závěru roku.

tak musel začít přerušovat výrobu, jelikož neměl dostatečné množství komponent. Tyto problémy kulminovaly v říjnu, ve třetím čtvrtletí tak přidaná hodnota
v průmyslu o 3 % propadla a potíže ve výrobě pokračovaly, i když menší mírou,

Reakce centrální banky na sebe nenechala dlouho čekat

po zbytek roku. V druhé polovině roku pak ekonomika čelila dalšímu nepříznivé-

5

mu šoku v podobně skokového nárůstu cen energií, což zasáhlo nejen firmy, ale

Na zesilující inflační tlaky začala v průběhu roku reagovat také Česká národní

i velkou část domácností z důvodu ukončení činnosti několika dodavatelů energií

banka (ČNB). Ta již koncem června zvýšila své základní úrokové sazby o 0,25 p. b.

a přesunu zhruba milionu odběrných míst do režimu tzv. dodavatele poslední in-

Další tradiční růst sazeb o čtvrtinu p. b. přisel na následujícím měnovém jednání

stance. V rámci tohoto režimu pak firmy i domácnosti čelily vysokým tržním ce-

začátkem srpna, poté však z titulu zesilující inflace začala centrální banka zvy-

nám energií okamžitě.

šovat sazby razantněji a do konce roku je zvýšila až na úroveň 3,75 %. Kromě
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utahování měnové politiky pokračovala ČNB také s navyšováním proticyklické kapitálové rezervy. Tu v průběhu roku 2021 navýšila třikrát o 50 bazických bodů až na
2 % s platností od ledna 2023.

Nejistý rok 2022
Ačkoli původní výhledy na vývoj tuzemské ekonomiky na rok 2022 byly mírně
zastřeny pokračujícími problémy v dodavatelských vztazích a energetickou krizí,
začátek ruské agrese na Ukrajině všechny dosavadní výhledy učinil zastaralými.
Krátce po začátku agrese bylo patrné, že vývoj má výrazně stagflační charakter
a bude znamenat nejen slabší růst globální ekonomiky, ale také vyšší inflaci. Proto
centrální banka přistoupila koncem března k dalšímu zvýšení sazeb až na 5%
hranici. Ekonomické vyhlídky pro letošní rok jsou však nesmírně nejisté a budou se
odvíjet od vývoje konfliktu na Ukrajině, jeho délky, intenzity, ale i dalších sankcí vůči
Rusku. Jisté se zdá být pouze to, že inflace se letos v průběhu celého roku udrží na
dvouciferné hodnotě a za celý rok bude nejvyšší od roku 1993, tj. bezmála 30 let.
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Bankovní sektor v roce 2021
České banky jsou stabilní a kapitálově silné

Klíčovým hybatelem, který v roce 2021 určoval směr vývoje českého bankovního sektoru, byla bezesporu přetrvávající pandemie covidu-19. Po prvotním šoku
v roce 2020, kdy bankovní domy z obezřetnostních důvodů masivně vytvářely

Na jednotném trhu Evropské unie patřil český bankovní sektor nejen střednědo-

opravné položky a reagovaly na bezprecedentní situaci, došlo k relativnímu uklid-

bě, ale i v roce 2021 mezi ty nejstabilnější, solidně kapitalizované, nadprůměrně

nění a sektor se velmi rychle přizpůsobil novým podmínkám a potřebám klientů

ziskové a v mezinárodním srovnání obstál i z hlediska finančního zdraví charakte-

v oblasti finančních služeb.

rizovaného mimořádně nízkým podílem problémových úvěrů se selháním (dále
NPL). To každoročně potvrzují výsledky náročných zátěžových testů České národní

Díky mnoha faktorům, například podpoře obyvatel i firem ze strany vlády či ome-

banky, která zkoumá odolnost sektoru jako celku i jednotlivých institucí na základě

zeným výplatám dividend, tak bankovní sektor situaci ustál a vyrovnal se s nej-

scénářů s tvrději nastavenými dopadovými parametry, než jaké na unijní úrovni

větším šokem od finanční krize v roce 2008. Výsledkem bylo posílení kapitálové

používá Evropský orgán pro bankovnictví (EBA). Kromě toho o tom svědčí i hodno-

vybavenosti celého sektoru a udržení jak kvality úvěrového portfolia, tak i velmi

ty ukazatelů finančního zdraví. Souhrnná kapitalizace českého bankovního sektoru

dobré úrovně profitability. Český bankovní sektor tak i v loňském roce navázal

ke konci roku 2021 trvale překračovala předepsané kapitálové požadavky, napří-

na tradici a potvrdil svoji pozici mezi nejstabilnějšími a nejlépe kapitalizovanými

klad kmenového kapitálového poměru CET 1 měly české banky ke konci loňského

v Evropě.

roku 22,1 % a regulatorní požadavky tak překračovaly o 481,8 miliardy korun. Pro
srovnání, stejný ukazatel v eurozóně ke stejnému datu dosahoval 15,5 %.

Podíl NPL na úvěrech v EU a podíl jejich pokrytí opravnými položkami k 31. prosinci 2021
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Bankovní sektor: základní fakta
Ke konci roku 2021 působilo na českém bankovním trhu 46 bank, z toho 23
poboček zahraničních bank, 5 stavebních spořitelen a 2 banky se státní účastí.
Celková hodnota aktiv bankovního sektoru stoupla ke konci roku 2021 o cca 7 %
na 8 524 mld. Kč. Na konci roku činil objem aktiv v poměru k HDP cca 139 %.
Čistý zisk za rok 2021 ve srovnání s předchozím rokem, v němž byl poznamenán
poklesem zapříčiněným hospodářským útlumem souvisejícím s pandemií,
vzrostl o 48,7 % na necelých 70,6 mld. Kč. Oproti předpandemickému roku
2019 se však jednalo o hodnotu o cca 22,5 % nižší. Návratnost kapitálu podle
srovnatelných údajů EBA vzrostla na solidních 11,7 % (oproti 7,3% průměru
v EU) a návratnost aktiv poklesla rovněž o polovinu na 1 % (oproti v EU
průměrným 0,5 %). I tyto srovnatelné údaje odrážejí postcovidové oživení ze
druhé poloviny roku.

Ziskovost bank – ROE a ROA v EU k 31. prosinci 2021
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Vklady domácností i firem rostly o poznání pomaleji
než v roce 2020
Po roce 2020, kdy chování firem i domácností poznamenala nejistota způsobená

V případě obyvatelstva se snížil meziroční přírůstek vkladů z 11,2 % v roce

prvními vlnami pandemie, na niž reagovaly oba sektory velmi vysokou tvorbou

2020 na loňských 7 %. Domácnosti však tradičně vykazují velmi vysoký převis

úspor (zčásti se jednalo o vynucenou a odloženou spotřebu), se v roce 2021

vkladů v bankách nad úvěry, loni se však díky mimořádné dynamice u hypoték

dynamika vkladů výrazně zmírnila. Jestliže v roce 2020 stoupla depozita

snížil v případě obyvatelstva z 1,133 bilionu korun ke konci roku 2020 na 1,072

nefinančních podniků o vysokých 11,2 % a vklady podniků se poprvé dostaly

bilionu k poslednímu dni 2021.

do převisu nad bankovními úvěry, přinesl loňský rok pokles dynamiky vkladů
na necelých 7,5 %. Saldo vkladů nad úvěry činilo koncem roku 118,2 miliardy.

Vklady a úvěry domácností, 2019–2021 (v mil. Kč)
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Zájem o úvěry táhly hypotéky, pokračovala podpora
firem prostřednictvím záručních programů
Celkový objem bankovních úvěrů v ČR ke konci roku 2021 oproti předchozímu
roku dosáhl 3 848 miliard korun a stoupl o 7 %, což představuje zrychlení o 2,8
procentního bodu oproti předchozímu roku; ovšem s přihlédnutím k inflačnímu
nárůstu je namístě hodnocení spíše zdrženlivé.
Poměrně dynamicky rostlo poskytování úvěrů domácnostem, se vzestupem úvěrů
o celkových 10 procent na 2043,4 mld. Kč. Fakticky lze bez jakéhokoli přehánění
konstatovat, že valná část úvěrového růstu byla loni dána domácnostmi, jež si

Stav čerpání programu COVID III
(údaje k 15. 2. 2022, zdroj: ČNB)
Přijaté žádosti
Počet

Objem

Schválené žádosti
Počet

Objem

(kumulativně
od zahájení
poskytování)

(kumulativně
od zahájení
poskytování)
v mil. Kč

(kumulativně
od zahájení
poskytování)

(kumulativně
od zahájení
poskytování)
v mil. Kč

11 671

65 932

7 583

47 754

Celkový
objem
načerpaných
prostředků
(kumulativně)
v mil. Kč
42 001

Čerpání záručního programu pro exportéry COVID Plus mělo odlišný průběh.

půjčovaly na pořízení bydlení.

Po relativně dynamickém druhém pololetí 2020, kdy bylo zasmluvněno prvních

Firemní úvěry dosáhly na konci roku 2021 úrovně 1188,3 miliardy korun oproti

mld. Kč (2–3/2021), dané uzavřením několika relativně velkých kontraktů.

1123,0 mld. Kč ke konci předchozího roku, a meziročně tak rostly o 5,8 %. Podíl
dlouhodobých korporátních úvěrů, obvykle sloužících k financování investic,
přitom poklesl z 57,5 na 55,9 %. Zde byla dynamika růstu nominálních zůstatků

15 mld. Kč (tedy polovina dosaženého objemu), proběhlo rychlé zvýšení o 10
Do června 2021 proběhl nárůst už jen o 5 mld. Kč a následovala stagnace.
V prostředí začínajícího oživení poptávka po relativně drahém produktu
postupně odezněla. I tento program byl ukončen k 31. 12. 2021.

pouze 2,9 % oproti podstatně dynamičtějšímu přírůstku krátkodobých úvěrů
Stav čerpání programu COVID Plus
(údaje k 15. 2. 2022, zdroj: ČNB)

o 13,7 %.
I v průběhu roku 2021 pokračovaly banky v podpoře podnikatelů nejhůře zasažených restriktivními opatřeními proti epidemii covidu-19, a to prostřednictvím úvěrů zaručených v programech COVID III (malé a střední podniky do 500
zaměstnanců) a COVID Plus (exportéři nad 250 zaměstnanců). V polovině roku
přidala vláda mezi způsobilé výdaje v rámci záručního programu COVID III vedle
podpory provozního financování i investice. Na čerpání prostředků se to prakticky neprojevilo: i nadále zůstalo prakticky lineární. Na konci roku 2021 byl pro-

Přijaté žádosti
Počet

Objem

Schválené žádosti
Počet

Objem

(kumulativně
od zahájení
poskytování)

(kumulativně
od zahájení
poskytování)
v mil. Kč

(kumulativně
od zahájení
poskytování)

(kumulativně
od zahájení
poskytování)
v mil. Kč

182

29 567

137

17 844

Celkový
objem
načerpaných
prostředků
(kumulativně)
v mil. Kč
17 302

gram ukončen, čerpání pokračovalo pouze na již uzavřené smlouvy.
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Boom na trhu hypoték, banky jich poskytly nejvíce
v historii
Vysoký zájem domácností o úvěry na bydlení v roce 2021 výrazně předčil
očekávání a byl tažen kombinací faktorů: od vyšší poptávky po nemovitostech
v souvislosti s jejich růstem posledních několika let po snahu ochránit své
úspory před zrychlující inflací či snahu pořídit si hypoteční úvěr ještě s výhodnější

Od dubna 2022 jsou banky povinné poskytnout pouze takové úvěry, kde výše
hypotéky dosahuje maximálně 80 % hodnoty zastavené nemovitosti (ukazatel
loan-to-value, LTV). Poměr výše celkového zadlužení žadatele o úvěr a výše
jeho čistého ročního příjmu (ukazatel debt-to-income, DTI) nesmí přesáhnout

úrokovou sazbou s ohledem na očekávání jejich postupného růstu.

8,5násobek a maximální výše měsíční splátky dluhu vůči čistému měsíčnímu

Za celý rok bylo poskytnuto téměř 178 tisíc hypoték, o polovinu více než v roce

Pro žadatele mladší 36 let jsou limity mírnější, a to ve výši 90 %, 9,5násboku

příjmu žadatele (ukazatel debt-service-to-income, DSTI) nesmí převýšit 45 %.

2020. Celkový objem včetně refinancování dosáhl rekordního objemu 541 mld.

a 50 %.

Kč, v roce 2020 činil tento objem jen 312 mld. Kč. Obdobně silný meziroční růst
byl pak patrný i v případě skutečně nově poskytnutých hypoték (bez refinancování
a refixací), které banky poskytly rovněž v historicky rekordním objemu 379 mld.
Kč. Oproti roku 2020 to představuje meziroční nárůst o 70 %.
Koncem roku 2021 oznámila Česká národní banka zpřísnění parametrů pro
poskytování hypotečních úvěrů, a to prostřednictvím limitů LTV, DTI a DSTI.

Objem poskytnutých hypoték v roce 2020 a 2021 (v mld. Kč)
600
500
400
300
200
100
0
Celkem

Zdroj: ČBA Hypomonitor
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Kvalita úvěrových portfolií je jedna z nejlepších
v Evropě

Změny na bankovním trhu, fúze bank po letech „klidu“

Rovněž kvalita úvěrových portfolií bank působících v Česku patří k těm, pro něž je

Po privatizaci finančního sektoru a vstupu nízkonákladových bank v roce 2011

příznačný velmi nízký podíl problémových úvěrů se selháním (dále NPL). Navzdory

nedocházelo řadu let k žádným výrazným změnám v rozložení trhu. Rok 2021 ale

zákonnému moratoriu v předchozím roce a několika vlnám covidu, které negativně

přinesl hned několik významných fúzí a akvizic.

postihly podnikání v řadě oborů, včetně souvisejících poruch v dodavatelských
řetězcích, se tyto nepříznivé faktory promítly do podílu nevýkonných úvěrů (NPL)

Rakouská bankovní skupina Raiffeisenbank převzala Equa bank. Akvizice

podstatně méně výrazně, než se očekávalo. V průběhu roku 2021 se navíc podíl

vstoupila v platnost s účinností od 1. ledna 2022. Součástí stejné bankovní

NPL ve všech sektorových kategoriích snižoval. V případě nefinančních podniků

skupiny se stali i retailoví klienti ING Bank v Česku. Retailové portfolio rakouské

klesl z 4,2 % ke konci ledna 2021 na prosincových 3,84 %, pro srovnání v lednu

regionální banky Waldviertler Sparkasse pak na přelomu roku 2021 převzala

2011 byl 8,07 %.

Česká spořitelna. Nejvýznamnější transakce se pak uskutečnila v závěru roku, kdy
bylo na několikátý pokus akcionáři schváleno převzetí Air Bank ze strany Moneta

V ještě lepší kondici je retailové portfolio v případě půjček obyvatelům (z 1,71 %

Money Bank. Transakce však ještě čeká na souhlas regulátorů na evropské

NPL v lednu 2021 na 1,44 % koncem roku), přičemž hypoteční úvěry dosáhly

i národní úrovni (v Česku a na Slovensku), nicméně pokud ke schválení dojde,

s 0,74 % NPL koncem loňského roku na absolutní historické minimum.

vznikne z hlediska počtu klientů třetí největší subjekt na trhu a čtvrtý z hlediska

V mezinárodním porovnání opět patří úvěrová portfolia v Česku působících bank

celkového objemu vkladů.

k nejkvalitnějším v Evropě.
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Regulace bankovního trhu
v České republice a v Evropské unii
Oblast legislativní
Doznívání pandemie a obrana přiměřenosti a racionality
Rok 2021 proběhl zčásti ještě ve stínu doznívající pandemie, ale také ve zname-

promisu, když se mimo jiné podařilo odvrátit snahy o vytvoření bariér pro vstup

ní volební kampaně a povolebního vyjednávání, což přinejmenším v posledním

do vymáhacího procesu v podobě povinných záloh. Za úspěch lze označit nepřijetí

čtvrtletí roku poněkud utlumilo legislativní aktivitu. K pandemickým tématům lze

hned několika návrhů na zavedení teritoriality soudních exekutorů. Česká ban-

přiřadit velmi intenzivní časově náročné vyjednávání s Ministerstvem průmyslu

kovní asociace proti teritorialitě vystupuje konzistentně a robustně a i s jejím při-

a obchodu ČR, Ministerstvem financí ČR a s Národní rozvojovou bankou o pod-

spěním se koalice vzešlá z říjnových parlamentních voleb rozhodla teritorialitu ve

mínkách a parametrech záručního programu COVID Invest. Česká bankovní

svém volebním období nenavrhovat.

asociace při těchto jednáních sehrála významnou roli a je namístě poděkovat členům Právní komise ČBA a Komise ČBA pro workout za jejich nesmírné nasazení

V roce 2021 pokračovalo intenzivní snažení o právní zakotvení ekonomicky raci-

při projednávání související smluvní dokumentace.

onálních pravidel pro určení účelně vynaložených nákladů při předčasném splacení spotřebitelského úvěru na bydlení. Došlo k významnému posunu, který skýtá

Jedním z velkých témat bylo jednání o pokud možno snesitelné podobě právní

naději na přijetí příslušné právní úpravy v roce 2022. Česká bankovní asociace

úpravy chráněného účtu. Téma se bohužel stalo předmětem intenzivní poli-

také zahájila principiální debatu s Českou národní bankou a Ministerstvem financí

tické rétoriky a přetahování a nebylo snadné do hry vracet racionální a věcný

ČR nad žádoucími úpravami právního rámce posuzování úvěruschopnosti žada-

přístup. Politický zápal nakonec v nemalé míře převážil, když Poslanecká sně-

telů o spotřebitelské úvěry za využití moderních a osvědčených matematických

movna odmítla podpořit mnohem vhodnější úpravu, kterou Česká bankovní

a prediktivních metod.

asociace vyjednala v Senátu. Nakonec se podařil prosadit alespoň tříměsíční
odklad účinnosti tak, aby se banky mohly v základní míře na tuto právní úpravu

V minulém roce též pokračovala expertní jednání nad podobou implementace

připravit.

části evropské směrnice o preventivní restrukturalizaci a tzv. druhé šanci. Ta
byla následně přerušena po říjnových volbách, kdy nová vláda dosavadní návrhy

Dlouhodobým tématem roku 2021 byl také vládní návrh komplexní změny ob-

vzala zpět a následně ČBA přizvala k debatě o novém pojetí těchto transpozičních

čanského soudního řádu a exekučního řádu. Po intenzivních jednáních se zá-

úprav. Podobný osud stihl i původní vládní návrh zákona o hromadném řízení,

stupci Ministerstva spravedlnosti ČR a zejména na půdě Ústavně-právního výboru

u kterého lze očekávat legislativní oživení koncem roku 2022.

Poslanecké sněmovny i Senátu se podařilo dospět k relativně přijatelnému kom-
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V oblasti evropské legislativy se Česká bankovní asociace v minulém roce zabýva-

Země usilují o podepsání mnohostranné úmluvy během roku 2022 s účinnou im-

la především návrhem Evropské komise na revizi směrnice o spotřebitelských

plementací v roce 2023. OECD připraví modelová pravidla pro začlenění druhé-

úvěrech (CCD), a to i ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR při formulaci rám-

ho pilíře do domácí legislativy během roku 2022, aby vstoupila v platnost v roce

cové pozice Česka k tomuto návrhu. Intenzivně se ČBA věnovala také analýze

2023.

a komunikaci své pozice k návrhu nařízení o evropském přístupu k umělé inteligenci, a to především ve vztahu k navrhované neadekvátně tvrdé regulaci

V prosinci 2021 zveřejnila Evropská komise (EK) svůj návrh směrnice Rady, kte-

bankovních systémů používajících prvky umělé inteligence v procesu posuzování

rou se stanoví pravidla pro zamezení zneužívání fiktivních subjektů pro daňové

úvěruschopnosti.

účely a kterou se mění směrnice 2011/16/EU (dále jen „směrnice“). Návrh by měl
zajistit, aby subjekty v Evropské unii, které nevyvíjejí žádnou nebo jen minimální

Oblast daňová

ekonomickou činnost, nemohly využívat žádné daňové výhody a nepředstavovaly
žádnou finanční zátěž pro daňové poplatníky. Jakmile bude směrnice přijata členskými státy, měla by vstoupit v platnost 1. ledna 2024.

Zaostřeno na vyhýbání se daňovým povinnostem
V oblasti odměňování byly přijaty směrnice, které mají zohlednit změny zavedené
V roce 2021 bylo mnoho aktivit zaměřeno na daňovou oblast a vyhýbání se da-

pátou směrnicí o kapitálových požadavcích (CRD V) ve vztahu k řádným politikám

ňovým povinnostem. Za úspěch lze považovat velkou reformu mezinárodního

odměňování institucí a zejména požadavek na genderově neutrální pravidla od-

daňového systému, která byla dokončena v OECD. Jedná se o dvoupilířový plán

měňování, dopad na posouzení vhodnosti členů řídicího orgánu, zejména s ohle-

reformy, ke kterému se zatím připojilo 137 zemí a jurisdikcí ze 140 členů OECD/

dem na praní peněz, rizika financování terorismu a genderovou rozmanitost.

G20 Inclusive Framework (představujících více než 90 % celosvětového HDP).

Poslední pokyny rovněž zohledňují postupy dohledu a objasňují některé aspekty
bonusů a odstupného.

První pilíř zajistí spravedlivější rozdělení zisků a práva na zdanění mezi zeměmi
s ohledem na největší a nejziskovější nadnárodní společnosti. Přerozdělí některá
práva na zdanění nadnárodním společnostem z jejich domovských zemí na trhy,
kde mají obchodní aktivity a vydělávají zisky, bez ohledu na to, zda tam jsou firmy fyzicky přítomné. Konkrétně se nová pravidla budou vztahovat na nadnárodní společnosti s globálními tržbami nad 20 miliard EUR a ziskovostí nad 10 %.
V rámci prvního pilíře se očekává, že více než 125 miliard USD bude každý rok
přerozděleno do tržních jurisdikcí.
Druhý pilíř zavádí globální minimální sazbu korporátní daně stanovenou na 15 %.
Nová minimální sazba daně se bude vztahovat na společnosti s příjmy nad 750
milionů EUR a odhaduje se, že ročně vytvoří dodatečné celosvětové daňové příjmy ve výši přibližně 150 miliard USD.
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Regulace Evropské unie

Udržitelnost, digitalizace a boj proti terorismu
Také v roce 2021 předložila Evropská komise (EK) řadu legislativních návrhů, které budou významně ovlivňovat činnost bank v Evropské unii. Jedná se jak o návrhy nových nařízení a směrnic, tak o návrhy na novelizaci některých již platných
legislativních norem. V centru zájmu přitom stojí stejně jako v předchozích letech
především udržitelnost a zelené finance, digitalizace a boj proti terorismu a praní

gitální peněženky, díky nimž bude možné propojit vnitrostátní digitální identitu
s doklady o jiných osobních atributech (např. řidičský průkaz, diplomy nebo bankovní účet). Digitální peněženky, které budou moci vydávat orgány veřejné správy
nebo soukromé subjekty za předpokladu, že jsou uznány členskými státy, umožní

špinavých peněz.

všem Evropanům přístup k on-line službám, aniž by museli používat soukromé

1. Corporate Sustainability Reporting / Vykazování podnikové udržitelnosti

dou mít nad údaji, které sdílejí, plnou kontrolu, sami si zvolí, které aspekty své

Evropská komise zveřejnila 21. dubna 2021 návrh směrnice o vykazování pod-

dou mít přehled.

nikové udržitelnosti, která by změnila stávající požadavky na vykazování podle
směrnice o nefinančním reportingu. Nový návrh rozšiřuje působnost na všechny
velké společnosti a všechny společnosti kotované na regulovaných trzích (kromě
kótovaných mikropodniků), vyžaduje audit nahlášených informací. Dále zavádí
podrobnější požadavky na podávání zpráv a požadavek na podávání zpráv podle
povinných standardů EU pro podávání zpráv o udržitelnosti a v neposlední řadě
požaduje, aby společnosti digitálně „označily“ nahlášené informace tak, aby byly
strojově čitelné a vstupovaly do Evropského jednotného přístupového bodu předpokládaného v Akčním plánu unie kapitálových trhů.
2. European Digital Identity (EU ID Wallet) / Evropská digitální identita
Evropská komise navrhla 3. června 2021 rámec pro evropskou digitální identitu,
která bude k dispozici všem občanům, rezidentům a podnikům v Evropské unii.
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Podle nového nařízení budou členské státy poskytovat občanům a podnikům di-

identifikační metody nebo zbytečně sdílet osobní údaje. Díky tomuto řešení buidentity, údaje či certifikáty budou sdílet se třetími stranami, a o jejich sdílení bu-

3. Credit agreements for consumers / Smlouvy o spotřebitelském úvěru
Dne 30. června 2021 vydala Evropská komise návrh směrnice o spotřebitelských
úvěrech, která by měla zrušit a nahradit směrnici o spotřebitelských úvěrech
z roku 2008. Návrh zvyšuje ochranu spotřebitelů mimo jiné formou rozšíření
a upřesnění informačních povinností, jakož i zákazem prodeje úvěrů zákazníkům
bez jejich předchozího souhlasu a zavedením cenové regulace.
4. European Green Bond / Evropský zelený dluhopis
Evropská komise uveřejnila 6. července 2021 balíček pro oblast udržitelného financování, jehož součástí je i návrh nařízení o evropských zelených dluhopisech,
který upravuje podmínky pro jejich vydávání. Stanoví požadavky pro emitenty
dluhopisů, kteří chtějí používat označení „evropský zelený dluhopis“ („European

Zpráva o aktivitách České bankovní asociace v roce 2021

Green Bond“ nebo „EuGB“) pro své environmentálně udržitelné dluhopisy na-

Mimo jiné zavádí výstupní práh (tzv. output floor, jehož cílem je snížit variabili-

bízené investorům v Evropské unii. Emitentem evropských zelených dluhopisů

tu kapitálových požadavků vypočtených na základě interních modelů), upravuje

může být jakákoli právnická osoba. Peněžní prostředky získané z evropských

standardizovaný přístup k měření úvěrového rizika (zvyšuje se riziková citlivost

zelených dluhopisů by měly být použity na financování hospodářských činnos-

tohoto přístupu), upravuje měření úvěrového rizika založeného na interním ra-

tí, které mají trvalý pozitivní dopad na životní prostředí, tj. splňují požadavky tzv.

tingu, stanovuje minimální kapitálový požadavek k riziku CVA4 (úpravy ocenění

nařízení o taxonomii. Soulad evropských zelených dluhopisů s návrhem nařízení

derivátů s ohledem na úvěrové riziko protistrany), stanovuje minimální kapitálový

budou kontrolovat externí posuzovatelé registrovaní u orgánu ESMA .

požadavek k operačnímu riziku a zavádí úpravy související s rámcem pro řešení
problémů bank (především úpravu nepřímého upisování interního MREL5).

5. Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AML/
CFT) / Boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu

Návrh obsahuje i některé úpravy nad rámec standardu Basel III, mezi které patří revize makroobezřetnostních nástrojů, revize úpravy správního trestání, revize

V boji proti praní špinavých peněz zveřejnila Evropská komise 20. července 2021

pravomocí orgánů dohledu, úprava týkající se udržitelnosti (ESG), úprava v ob-

balíček AML/CFT, který se skládá z nového AML nařízení obsahujícího valnou

lasti hodnocení způsobilosti a bezúhonnosti (fit & proper), změna přístupu k po-

většinu pravidel dopadajících na tzv. povinné osoby stran opatření proti praní

bočkám ze třetích zemí či úprava konsolidace v souvislosti s tzv. fintechy a dalšími

špinavých peněz a financování terorismu a dále z nové šesté AML směrnice. Ta

digitálními finančními podniky.

obsahuje AML/CFT pravidla dopadající na členské státy (například pravomoci
finančních zpravodajských jednotek (FIUs), zřízení centrální evidence účtů, evi-

7. European Single Access Point (ESAP) /

dence skutečných majitelů, provádění národního hodnocení rizik). Nový AML/CFT

Evropský jednotný přístupový bod

balíček rovněž obsahuje nové nařízení konstituující nový orgán (AMLA – Authority
for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism), jenž bude

Dne 25. listopadu 2021 předložila Evropská komice v rámci legislativního balíčku

vedle národních orgánů zajišťovat výkon dohledu (včetně přímého) nad plněním

k unii kapitálových trhů návrh nařízení, kterým se zřizuje jednotné evropské pří-

AML/CFT povinností povinnými osobami, hostování platformy pro výměnu infor-

stupové místo poskytující centralizovaný přístup k veřejně dostupným informacím

mací mezi FIUs, koordinující spolupráci mezi FIUs a vypracovávající návrhy re-

o finančních službách, kapitálových trzích a udržitelnosti. V současné době jsou

gulačních technických norem v oblasti AML/CFT. Poslední důležitou novinkou již

finanční informace a informace související s udržitelností obchodních společností

zmíněného balíčku je novela nařízení 2015/847 o informacích doprovázejících

roztříštěny, objevují se v mnoha jazycích a na mnoha platformách. Tyto nedostat-

převody peněžních prostředků, jež do jeho působnosti zahrnuje i transakce s vir-

ky představují bariéru pro přeshraniční investování. EK proto navrhuje European

tuálními aktivy.

Single Access Point (ESAP), který by byl zřízen orgánem European Securities and
Markets Authority (ESMA). ESAP by shromažďoval veřejně dostupné informace

6. Banking Package / Bankovní balíček

o obchodních společnostech a investičních produktech v EU.

Koncem října 2021 (27. 10.) uveřejnila Evropská komise legislativní návrh tzv.

8. MiFIR a MiFID

bankovního balíčku, tj. návrh revize směrnice a nařízení o kapitálových požadav-

16

cích (označované jako CRD2 VI a CRR3 III). Tento legislativní návrh implemen-

V rámci legislativního balíčku k unii kapitálových trhů předložila Evropská komise

tuje do práva Evropské unie zbývající část mezinárodního standardu Basel III.

25. listopadu 2021 také návrh revize nařízení o trzích finančních nástrojů (MiFIR)

Zpráva o aktivitách České bankovní asociace v roce 2021

a související úpravu směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID). Dobře fungující trh je podle EK založen na vysoce kvalitních tržních datech a návrh revize se
proto dotýká zejména dat. Navržené změny by měly zvýšit transparentnost. Nová
pravidla by rovněž měla přinést komplexní pohled na podmínky obchodování na
burzách napříč Evropskou unií. Všichni investoři bez ohledu na to, zda jsou drobní,
nebo profesionální, by měli mít přístup ke konsolidovaným datům napříč unijními trhy bez ohledu na to, o které finanční nástroje se bude jednat. Konkrétně
bude zaveden „evropský systém konsolidovaných obchodních informací“, který
investorům umožní přístup k údajům o obchodování s akciemi, dluhopisy a deriváty v téměř reálném čase ve všech obchodních systémech v EU. Tento přístup
měl dosud pouze omezený počet profesionálních investorů. Navrhované změny
směrnice MiFID II jsou technického rázu a jsou provázány s návrhy změn v MiFIR.

Capital Requirements Directive
Capital Requirements Regulation
4
Credit Valuation Adjustments
5
Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities
2
3
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Digitalizace Česka a bankovního sektoru

Bankovní sektor je dlouhodobým lídrem v oblasti digitalizace a partnerem státu

návratnosti vložených investic. Tím se může snížit připravenost, ale i ochota sou-

v úsilí o digitalizaci Česka. Toto partnerství bylo ze strany bank podpořeno mj. sta-

kromého sektoru spolupodílet se svými investicemi na dalším rozvoji digitalizace

milionovými investicemi do vzniku a rozvoje bankovní identity (BankID), která je

ČR. Je proto nanejvýše účelné, aby bankovní sektor se zástupci státu našel takový

klíčovým digitalizačním projektem soukromého sektoru umožňujícím dramatické

model spolupráce na rozvoji a fungování bankovní identity, prostřednictvím kte-

zvýšení nárůstu státních agend, které mohou být elektronizovány. Tím postupně

rého by stát splnil jemu dané podmínky regulačním rámcem eIDAS a současně

dochází k jejich zjednodušení, zrychlení a docílení související úspor.

i nadále umožnil realizaci zásadních digitalizačních projektů státu a soukromého
sektoru a tím zvyšoval konkurenceschopnost ČR.

Na podporu této spolupráce a rozvoje digitalizace byla koncem roku 2020 z rozhodnutí Prezidia ČBA zřízena Komise pro digitalizaci (KODI). Ta se zaměřuje ne-

Bankovní identita – klíčový digitalizační projekt státu a soukromého

jenom na rozvoj bankovní identity (BankID), a to včetně doprovodné legislativy

sektoru úspěšně odstartoval

(spolupráce na tvorbě zákona o právu na digitální služby, novela zákona DEPO),
ale i zachycení dalších digitalizačních trendů a jejich sektorového využití, spolu-

Česká bankovní asociace byla iniciátorem projektu bankovní identity a jako re-

práci s partnery v této oblasti (sektor telekomunikací, IT atp.).

prezentant bankovního sektoru na českém trhu považuje další rozvoj této unikátní
identifikační metody za klíčový. Proto v roce 2021 deklarovala směrem k ve-

V roce 2021 spolupracovala KODI se státem na výměně dat, projektech Sčítání

řejnosti jasnou představu o výzvách, cílech a o odpovědnosti, kterou ve vztahu

lidu, Moje daně, agendě související s koronavirovou pandemií, rozvoji datových

k elektronické bankovní identitě vnímá. Oficiálním prohlášením, ke kterému se

schránek, používání elektronického podpisu v soukromém sektoru, zavedení BSI

ČBA zavázala, dala veřejnosti, státu i soukromé sféře záruku, že bankovní identita

(bezvýznamový směrový identifikátor nahrazující rodné číslo v kombinaci s čís-

je klíčovým digitalizačním prostředkem, na jehož rozvoji budou banky nadále pra-

lem dokladu), evidenční ochraně údajů atd. Též se spolupodílela na vytváření le-

covat a budou do něj i nadále investovat významné finanční prostředky.

gislativy v oblasti digitalizace, navrhla úpravy novely zákona DEPO (rozšíření údajů ze základních registrů používaných v bankovním sektoru – aktualizace agendy

Za první rok fungování využilo bankovní identitu (BankId) alespoň jednou na 700

soukromoprávního poskytovatele údajů), úpravy zákona o právu na digitální služ-

tisíc klientů bank. Většina uživatelů se jejím prostřednictvím přihlásila ke službám

by atd. Vedle toho se KODI intenzivně spolupodílí na vytváření národních stano-

státních institucí.

visek vůči evropské legislativě, zejména pak revizi unijního regulačního rámce eI-
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DAS (zavedení EU ID Wallet a změny fungování služeb vytvářejících důvěru), která

Prostřednictvím nové digitální platformy BankID se také od června 2021 mohou lidé

může v navrhovaném znění výrazně změnit podmínky fungování soukromých

bezpečně a jednoduše přihlašovat k portálům firem a od října používat i zaručený di-

subjektů v této oblasti, a to včetně jejich obchodních modelů a alespoň částečné

gitální podpis BankID SIGN. Do konce roku si pak BankID, přihlašování prostřednic-
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tvím bankovní identity k firemním službám, zprovoznilo již 70 firem, vedle největších

teb, které jsou realizovány během několika vteřin kdykoliv po celý rok, tedy i o ví-

bank například ČEZ, Generali Česká pojišťovna, OZP, Sazka, Pražská plynárenská,

kendech či svátcích. V roce 2021 již bylo téměř 20 % mezibankovních transakcí

MallPay, Česká spořitelna – penzijní společnost, EUC, Deloitte Advisory nebo Avant

realizováno touto cestou. Díky dlouhotrvající pandemii covidu-19 došlo v roce

IS, a mnoho dalších tuto inovaci chystá. Zájem o BankID je mezi firmami enormní.

2021 talé k nárůstu počtu i objemu bezhotovostních transakcí, k rozvoji používání

Firmy si uvědomují, jak jim BankID může zjednodušit fungování, získávat nové kli-

platebních karet, ale i k rozšíření moderních způsobů placení pomocí chytrých

enty a zrychlit jejich obsluhu a také snížit náklady, což v současné době zdražování

telefonů, hodinek apod.

hraje velkou roli. Cílem pro rok 2022 je počet firem s BankID zdvojnásobit. Potenciál
Platby na kontakt – banky rozjely nový projekt ve spolupráci

v Česku je ale mnohem vyšší, řádově mohou mít BankID tisíce firem.

s Českou národní bankou
Bankovní identitu mohou u portálů a aplikací státu i firem nyní používat klienti Air
Bank, České spořitelny, ČSOB, Komerční banky a Moneta Money Bank. Zákazníci

I přes ztížené podmínky způsobené pandemií probíhala v rámci ČBA jednání mnoha

Raiffeisenbank mají digitální přístup ke státní správě, připojení k firemním portá-

pracovních skupin, jejichž cílem byl – samozřejmě vedle zajištění plynulého provozu

lům se v bance připravuje. V další etapě rozvoje by akreditaci k bankovní identitě

existujících platebních služeb – rozvoj inovativních řešení a projektů. Mezi takové pa-

chtěly získat například Banka Creditas, Fio banka, mBank nebo UniCredit Bank.

tří Český standard pro open banking nebo projekt s pracovním názvem Platby na kontakt, který zjednoduší posílání peněz mezi lidmi. Namísto čísla účtu v internetovém či

Platební styk neustále zrychluje, Češi si oblíbili moderní způsoby placení

mobilním bankovnictví bude stačit zadat mobilní číslo příjemce platby. Systém pak

v ochodech

takové telefonní číslo nahradí odpovídajícím bankovním spojením, které zvolil a se
svým telefonním číslem „spojil“ příjemce. Banka plátce správné údaje o tomto pro-

Digitalizace úzce souvisí i se zrychlením platebního styku a se zaváděním moder-

pojení zjistí v registru vedeném Českou národní bankou, která se na realizaci projektu

ních způsobů placení. Banky i v roce 2021 pokračovaly v rozvoji okamžitých pla-

podílí spolu s devíti bankami. Projekt by se měl naplno rozjet v roce 2023.

Standardní a okamžité platby v letech 2020 a 2021
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Zdroj: data ČNB
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Digitalizace a přesun do online prostředí s sebou přinesly nárůst kyberútoků

Kyberkampaní ale edukace ČBA v oblasti kyberbezpečnosti nekončí. Asociace si
je vědoma důležitosti tématu, proto v roce 2021 podepsala Memorandum o spo-

Digitalizace bankovnictví se významně podepsala i na poklesu fyzických útoků

lupráci s klíčovými organizacemi – Policií České republiky – a v roce 2022 pak

na pobočky bank. Těch v poslední letech s rozvojem bezhotovostních přepážek

i s Národním úřadem kybernetické a informační bezpečnosti. Společně s nimi se

stále ubývá. Bohužel oproti tomu dochází k dramatickému nárůstu útoků v kyber-

chce ČBA podílet na dalším rozvoji digitální gramotnosti veřejnosti a na prevenci

prostoru. Pandemie covidu a přesun Čechů do online prostředí tuto situaci ještě

v oblasti kybernetických podvodů.

víc umocnily. Česká bankovní asociace se proto tématu kybernetické bezpečnosti intenzivně věnuje. V uplynulém roce ve spolupráci s Policí ČR, Národním úřa-

V oblasti prevence finanční kriminality uspořádala ČBA v roce 2021 prostřednic-

dem kybernetické a informační bezpečnosti, společností ESET a dalšími partnery

tvím Komise pro bankovní a finanční bezpečnost 24. ročník odborné Konference

spustila celostátní edukativní kyberkampaň s názvem Cílem hackera můžete být

prevence finanční kriminality pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR, na

i vy!, jejímž ústředním prvkem byl vzdělávací online test. Během něj si zájemci

níž vystoupili zástupci Senátu, FAÚ, ČNB a Policie ČR.

mohli vyzkoušet, zda dokážou rozeznat podvodné útoky, a také se naučili, nač
si dát v kybersvětě pozor. Kampaň zaznamenala velký ohlas jak ze strany široké
veřejnosti, tak i odborníků a médií. Proto v projektu bude ČBA pokračovat i v roce
2022. Kampaň bude nově více zaměřena na nové trendy v oblasti kyberpodvodů, jako jsou tzv. vishingové útoky ve spojení se zakrýváním telefonních čísel
(spoofing), m-platby a platební brány, které jsou časté u bazarových podvodů,
nebo investiční podvody.
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Udržitelné finance – banky hybatelem změn
Oblast ochrany životního prostředí je v novém programovém období Evropské unie,

Kromě Memoranda banky během roku připravily a zveřejnily vzorový ESG dotazník

vedle obnovy hospodářství po koronavirové krizi a digitalizace, jednou ze zásadních

na pomoc firemním klientům. ESG dotazníky jsou zatím používány pro relativně

priorit. Jde o téma, které bude do budoucna před banky stavět řadu výzev a zároveň

úzkou skupinu klientů (velké společnosti kotované na burze), ta se však postupně

i otevírat mnoho nových příležitostí. Banky v České republice na tento trend reago-

bude rozšiřovat (ke schválení Corporate Sustainability Reporting Directive, obsahu-

valy již v listopadu 2020, kdy na půdě České bankovní asociace založily Platformu

jící závazné termíny i pro ostatní firmy vč. malých a středních podniků kotovaných

pro udržitelné finance, která byla v únoru 2021 transformována na Komisi pro udr-

na burze, by mělo dojít v roce 2022). Použití výstupů z dotazníku pro klasifikaci ce-

žitelné finance. Do její činnosti se zapojilo v průběhu roku patnáct bank působících

lého portfolia je sice povinné až od roku 2024 za rok 2023, nicméně řada bank je

na českém trhu. Mezi krátkodobé a střednědobé priority činnosti této komise patří

vzhledem k závazku mateřských společností používá již v současnosti. Publikace

zejména monitoring regulačního rámce a politik udržitelnosti, zejména taxonomie

vzorového dotazníku by klientům měla poskytnout potřebné vodítko ohledně typu

a jejího vlivu na banky, řízení rizik z hlediska udržitelnosti. Banky se zabývají i po-

a frekvence požadovaných informací. ESG dotazník je rovněž jedním ze vstupů pro

stupnou přípravou soft standardu pro udržitelné finance vč. produktové roviny, koor-

tvorbu zvažovaných soft standardů. ČBA se na podzim 2021 stala jednou z prvních

dinací přístupů k problematice ESG (environmental, social and corporate governan-

členských asociací EBF, které k takovému kroku přistoupily.

ce) napříč finančním trhem a spoluprací se státní správou a s regulátorem (Českou
národní bankou, Ministerstvem financí ČR), reportingem se zaměřením na klienty,

V průběhu celého roku probíhal prostřednictvím České bankovní asociace dialog se

vzájemnou inspirací a výměnou informací mezi bankami, včetně dopadů aktivit bank

stakeholdery v oblasti udržitelnosti. Ten se zaměřil jednak na potřebu koordinované

v úzkém smyslu.

implementace taxonomie napříč státní správou, jednak na umožnění přístupu bank
do databáze ENEX (energetické štítky) či na perspektivní vytváření jednotné ESG

Klíčovým počinem Komise pro udržitelné finance však byl vznik programového do-

databáze. Probíhala rovněž intenzivní diskuze s regulátory (Českou národní bankou

kumentu – Memoranda ČBA pro udržitelné finance. Memorandum bylo zveřejně-

a Ministerstvem financí ČR) zaměřená na oblast udržitelnosti, zvažovány byly i mož-

no 11. března 2021 a šestnáct bank působících na českém trhu se v něm otevřeně

né synergie směrem k českému předsednictví v Radě EU ve 2. pololetí 2022. Řada

přihlásilo k posilování ekologického a společensky odpovědného podnikání v Česku.

setkání proběhla i se subjekty ze soukromého sektoru či s NGO angažujícími se v ob-

Banky zde vyjádřily svůj závazek podílet se na vytváření takového podnikatelského

lasti udržitelnosti.

prostředí, které povede k udržitelnému a společensky odpovědnému rozvoji země.
Principy, které jsou k dosažení tohoto cíle nezbytné, se zároveň banky zavázaly zohledňovat i ve svých činnostech.
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Společenská odpovědnost

Česká bankovní asociace si je vědoma své společenské odpovědnosti (CSR), vy-

Zcela klíčovou aktivitou, kterou Česká bankovní asociace v roce 2021 zrealizovala ve

plývající z významu bank pro ekonomiku a společnost. Strategický důraz na spo-

spolupráci s Policií ČR a společností ESET, byla celonárodní preventivní „kyberkam-

lečensko-odpovědnostní rozměr aktivit ČBA byl vymezen jejím výročním členským

paň“ s hlavním heslem „Cílem útočníka můžete být i vy!“. Jejím stěžejním prvkem

shromážděním v roce 2011 a od té doby asociace tento mandát důsledně naplňuje.

byla webová aplikace Kybertest.cz, tedy speciálně připravený online interaktivní
kvíz, ve kterém si mohl uživatel otestovat, zda při reálně vypadajících simulacích

Je potěšitelné, že i členské banky ČBA si jsou vědomy své společenské role a od-

zvládne rozpoznat podezřelé prvky naznačující, že se stal terčem online podvodníků.

povědnosti a považují agendu CSR za významný prvek svých aktivit a vlastní pre-

Kampaň byla vedena zejména formou edukativních videí či bannerů na sociálních

zentace. Nejde přitom zdaleka jen o financování charitativních projektů, i když i ty

sítích, upozorněními na bankomatech a obrazovkách na pobočkách bank. Osvěta

hrají nepřehlédnutelnou roli při budování pozitivního obrazu bankovní industrie, ale

o problematice byla veřejnosti přibližována i prostřednictvím plakátů a letáčků, kte-

v prvé řadě o vnášení prvku tzv. human touch do celého spektra vztahů bank s kli-

ré distribuovali do vybraných míst regionální preventisté Policie ČR. Do kampaně se

entskou veřejností a obchodními partnery. Etika těchto vztahů zaujímá vysoké místo

kromě ČBA, Policie ČR a společnosti ESET zapojily i členské banky ČBA, společnost

v hierarchii přístupů bank.

Zásilkovna, Hospodářská komora ČR a další subjekty. Kampaň byla natolik úspěšná,
že se v ní Česká bankovní asociace rozhodla pokračovat i v roce 2022.

Jedním z klíčových témat společenské odpovědnosti bank byl i v roce 2021 přístup
k ochraně životního prostředí a rozvíjení tzv. udržitelných financí. Za tímto účelem

Také v roce 2021 navázala ČBA na předchozí úspěchy finančně-vzdělávacího pro-

byla v rámci České bankovní asociace zřízena nová Komise pro udržitelné finance,

jektu „Bankéři do škol“. Osmý ročník po roční covidové pauze přitom zaznamenal

jejímž klíčovým úkolem je aktivně rozvíjet tuto oblast a získat pro spolupráci co nej-

rekordní zájem ze stran škol i přednášejících. V roce 2021 byl projekt zaměřen na

větší počet bank působících na českém trhu. S tímto záměrem banky zformulovaly

rozvoj obecných znalostí ze světa financí, ale také na rozšíření informovanosti v ob-

Memorandum ČBA pro udržitelné finance, kterým se zavázaly, že se budou podí-

lasti kyberbezpečnosti. Podle zpětných reakcí vzbudil u studentů největší zájem on-

let na vytváření takového podnikatelského prostředí, které povede k udržitelnému

line Kybertest, ve kterém si mohli vyzkoušet své nabyté znalosti. Prostřednictvím

a společensky odpovědnému rozvoji země.

dvouhodinových interaktivních workshopů bankéři oslovili zhruba 4500 dětí z celé
České republiky. Celkem na základních a středních školách odpřednášeli úctyhod-

22

Dalším profilovým tématem CSR asociace i členských bank je finanční vzdělávání.

ných 260 hodin. Do projektu Bankéři do škol se kromě ČBA letos zapojilo více než

ČBA byla jedním z prvních subjektů rozvíjejících – před více než dekádou – aktivity

110 bankéřů z 16 členských bank: Air Bank, Česká spořitelna, Commerzbank, CRE-

v oblasti posilování finanční gramotnosti Čechů. A také v roce 2021 realizovala řadu

DITAS, ČSOB, Equa bank, Expobank CZ, Hello bank!, ING, Komerční banka, mBank,

finančně-vzdělávacích projektů a kampaní, které se kvůli koronavirové pandemii

Modrá pyramida, MONETA Money Bank, PPF Banka, Trinity Bank a UniCredt Bank.

přesunuly do online světa.

Finanční vzdělávání je důležitým tématem i na evropské úrovni. V koordinaci s Ev-
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ropskou bankovní federací a pod její záštitou připravila ČBA již počtvrté národní kola

potřebné kompetence. Díky tomu se také podařilo plynule zvládnout nápor zájemců

evropské soutěže ve finanční gramotnosti dětí European Money Quiz. Evropské finá-

o zkoušky na konci přechodného období podle zákona o distribuci pojištění a zajiš-

le se oproti uplynulým ročníkům konalo on-line formou.

tění. Užitečnost distančních zkoušek se prokázala i poté, co byla zrušena protiepidemická opatření. Zájem o distanční zkoušky neklesl a ty stále tvoří víc než 50 %

V roce 2021 byla završena spolupráce s Českou televizí na oblíbeném vzdělávacím

uskutečněných zkoušek.

seriálu Bankovkovi, jehož prostřednictvím jsou dětem objasňovány základní pojmy
ze světa financí.

ČBA EDUCA v roce 2021 uspořádala celkem téměř 600 termínů prezenčních a 1350

Vzdělávání seniorů v oblasti financí se ČBA věnovala prostřednictvím další série

zkoušek, z toho 17 000 distančním způsobem. Celkem více než 15 000 účastníků

článků zveřejňovaných na informačním portálu i60.cz pod titulem Jak na peníze.

zkoušky získalo v roce 2021 osvědčení vystavené Českou bankovní asociací. V roce

Nezávislé relevantní informace a rady týkající se financí pak může veřejnost najít na

2021 byla také překonána hranice celkem 100 000 vykonaných zkoušek za celou

portálech www.financnivzdelavani.cz a www.bezpecnebanky.cz.

dobu existence ČBA EDUCA.

termínů distančních zkoušek, během nichž bylo vykonáno celkem téměř 24 000

Aktivity ČBA EDUCA se však neomezují pouze na odborné zkoušky. V rámci uděleČBA EDUCA – platforma pro zvyšování a prokazování odbornosti na finančním

ných akreditací je součástí také následné vzdělávání pro distribuci pojištění a v ne-

trhu

poslední řadě průběžné vzdělávání pro distribuci spotřebitelských úvěrů a produktů
finančního trhu. Za rok 2021 v ČBA EDUCA složilo kurzy a získalo osvědčení o do-

Již pátým rokem je ČBA EDUCA stabilní a důvěryhodnou značkou na trhu regulator-

končení následného vzdělávání v pojištění celkem téměř 8 000 uživatelů.

ních certifikací pro distribuci finančních produktů. Aktivita, která vznikla jako odpověď na požadavky členských bank finančně minimalisticky a plynule naplnit nové

V roce 2021 přidala ČBA EDUCA ve spolupráci s Českou asociací pojišťoven do na-

legislativní požadavky na prokazování odbornosti na finančním trhu, za tu dobu vy-

bídky kurz Manuál flotilníka, který slouží zejména pro získání a ověření odborných

rostla ve svébytné vzdělávací středisko, jehož služeb využívají nejen členské banky,

znalostí a dovedností pracovníků pojistníka pro nabízení možnosti stát se pojištěným

ale také široká veřejnost a řada firem z nebankovního sektoru.

ve skupinovém pojištění.

ČBA EDUCA se vysokou kvalitou poskytovaných služeb stala benchmarkem trhu

Vysoký standard a kvalita služeb ČBA EDUCA byly v roce 2021 prověřeny hloubko-

a řadu funkčností, které uvedla jako první do praxe, po jejím vzoru zavedly i ostatní

vou kontrolou ČNB, která nezaznamenala jediné pochybení.

akreditované osoby. Ať už to byly v začátku kvalitní e-learningové materiály a cvičné
testy pro přípravu ke zkouškám v ceně zkoušky, nebo elektronické vytvoření a vy-

Služeb ČBA EDUCA využívají prakticky všechny členské banky a také další finanční

hodnocení zkušebního testu online. V průběhu roku 2021 se potvrdilo, že cesta,

i nefinanční instituce. Značka ČBA EDUCA se za dobu svého působení stala průkop-

kterou ČBA EDUCA odstartovala již o rok dříve, kdy prosadila a uvedla na trh mož-

níkem ve vzdělávání profesionálů na finančním trhu a je připravena na další rozvoj

nost provádět odborné zkoušky pod vzdáleným dohledem zkušební komise zcela

aktivit.

distančně bez nutnosti dostavit se do zkušební místnosti, byla prozíravá a velmi potřebná. V nelehké době trvajících omezení proti šíření nemoci covid-19 tak umožnila zaměstnancům členských bank i veřejnosti bezpečně, komfortně a včas získat
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O České bankovní asociaci

Česká bankovní asociace je dobrovolné sdružení bank a stavebních spořitelen pů-

designu, je moderní a dynamická, stejně jako bankovní trh. Novými formáty komu-

sobících na českém trhu. Již od roku 1990 podporuje rozvoj českého bankovního

nikace jsou od roku 2021 pravidelný čtrnáctidenní newsletter ČBA NEWS, který je

sektoru, celé české ekonomiky a finanční gramotnosti Čechů. V roce 2021 sdružo-

určen i široké veřejnosti, a diskuzní pořad ČBA FOCUS, jež se zaměřuje na aktuální

vala 36 členů.

témata a jehož hosty jsou zástupci nejen finančního sektoru, ale i politici a další zajímavé osobnosti, které mají k diskuznímu tématu co říct a jejichž názor je zajímavý

Rolí asociace je především zastupovat a prosazovat společné zájmy členů, prezen-

a inspirativní. Změnou se chce ČBA více přiblížit svým členům, které reprezentuje.

tovat roli a zájmy bankovnictví vůči veřejnosti, podílet se na standardizaci postupů

Banky působící na českém trhu již dávno nejsou tradiční, zkostnatělé. Jsou moderní,

v bankovnictví a na vytváření odborných zvyklostí, podporovat harmonizaci bankovní

dynamické, jsou lídry v digitalizaci a na měnící se potřeby klientů umějí rychle zarea-

legislativy s legislativou Evropské unie a vyvíjet aktivitu v informativní a školicí oblas-

govat. Česká bankovní asociace s nimi chce držet krok. Musí být moderní, dynamic-

ti. ČBA je členem Evropské bankovní federace a EMMI.

ká a otevřená nejen bankám, ale i veřejnosti. Tyto důvody byly hlavním impulzem,
proč se ČBA rozhodla změnit vizuální identitu, začít více komunikovat s veřejností,

Práce asociace stojí na kombinované expertize bezmála pěti stovek bankovních ex-

ale také se přestěhovat do nových prostor. Od poloviny roku 2021 sídlí Česká ban-

pertů, kteří docházejí pracovat do odborných struktur asociace. Příspěvek do tohoto

kovní asociace v moderních kancelářích v komplexu Churchill II na adrese Vino-

díla ale samozřejmě vkládá svou expertizou i samotná ČBA a její zaměstnanci, kteří

hradská 69, Praha 2.

se řadí mezi největší finanční odborníky na českém bankovním trhu.
Členové ČBA jsou pro asociaci důležitými partnery, proto je v rámci členství zastupuje při jednání s regulačními orgány na pracovní i politické úrovni. Ve spolupráci
s členskou základnou ČBA tvoří a vydává standardy a kodexy, které pomáhají nejen
bankám nastavovat potřebná pravidla. Česká bankovní asociace pravidelně pořádá
prezenční i online odborné semináře a konference, a to nejen pro své členy, a pomáhá tak dále rozvíjet a kultivovat český bankovní trh. Poskytuje platformu pro úvahy
o tom, jaké výzvy a příležitosti přináší poskytování finančních služeb orientovaných
na zákazníka v digitálním věku, a řadou projektů také podpořila rozmach digitalizace
a fintechu v bankovnictví.
V roce 2021 změnila Česká bankovní asociace svoji vizuální identitu a uvedla nové
formáty komunikace s veřejností. Odlehčená vizuální identita vychází z původního
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Diskuzní pořad ČBA FOCUS
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Organizační schéma ČBA
Shromáždění členů ČBA

Hlavní poradce ČBA

Hlavní ekonom ČBA

Prezidium

Dozorčí výbor

Výkonná ředitelka ČBA

Náměstek
výkonné ředitelky

Etický výbor

Odborní gestoři

ČBA EDUCA

Sekretariát

Finanční vzdělávání
pro širokou veřejnost

Vzdělávání profesionálů

Zkoušky odborné
způsobilosti
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Prezidium České bankovní asociace
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PREZIDENT

1. VICEPREZIDENT

VICEPREZIDENT

Tomáš Salomon

Jan Juchelka

Michal Strcula

Jakub Dusílek

Zdeněk Tůma

Předseda představenstva
a generální ředitel
Česká spořitelna, a.s.

Předseda představenstva
a generální ředitel
Komerční banka, a.s.

Předseda představenstva
a generální ředitel
Air Bank, a.s.

Předseda představenstva
a generální ředitel
UniCredit Bank CZ and SK, a.s.

Předseda dozorčí rady
Československá obchodní banka, a.s.
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Dozorčí výbor České bankovní asociace

Jiří Feix

Petr Řehák

Libor Vošický

Předseda představenstva
Hypoteční banka
Předseda představenstva
ČSOB Stavební spořitelna

Předseda představenstva
a generální ředitel
Equa bank, a.s.

Předseda představenstva
Stavební spořitelna České spořitelny

*Jiří Feix byl zvolen předsedou dozorčího
výboru 28. 6. 2021. Ve funkci předsedy
nahradil Petra Řeháka.
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Komise pro bankovní regulaci

Komise
a pracovní
skupiny

Komise pro finanční trh
Komise pro compliance
Komise daňová
Komise pro vnitřní audit

Pracovní skupina CRÚ

Komise pro účetnictví a reporting

Pracovní skupina pro MKT
Pracovní skupina pro AnaCredit

Komise pro finanční nástroje a veřejnou podporu

Pracovní skupina pro NRF

Komise pro exportní financování
Komise pro digitalizaci
Komise pro bankovní a finanční bezpečnost

Pracovní skupina pro ochranu osobních údajů
Pracovní skupina pro platby na mobil
Pracovní skupina pro výměnu dat s oprávněnými orgány

Prezidium

Pracovní skupina pro okamžité platby
Pracovní skupina digitalizace reklamací
Komise pro platební styk

Pracovní skupina pro hotovost
Pracovní skupina pro open banking standards

Expertní skupina
pro společný podnik
na zpracování hotovosti

Pracovní skupina pro XML standardy
Pracovní skupina pro SEPA
Pracovní skupina pro switching

Komise právní
Komise pro workout
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Subkomise pro
hypoteční obchody
Subkomise pro
spotřebitelské otázky

Pracovní skupina pro katastr
Pracovní skupina pro oceňování majetku
Pracovní skupina pro konsolidaci
Pracovní skupina pro jednotnou ESG databázi

Komise pro komunikace a CSR

Pracovní skupina energo

Komise pro udržitelné finance

Pracovní skupina pro budovy/PENB
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Česká bankovní asociace a mezinárodní zapojení

Kromě rozsáhlé domácí angažovanosti vyvíjí Česká bankovní asociace řadu aktivit

ska, Slovenska, Slovinska a Rumunska. Pravidelná pololetní setkání V8 probíhala

i na mezinárodním poli. Kromě toho, že trvale monitoruje dění a iniciativy na půdě

vzhledem k pokračujícím covidovým omezením i v roce 2021 pouze virtuálně a byla

Evropské unie, zapojuje se do všech stadií procesu příprav legislativy Evropské unie,

zaměřena především na výměnu aktuálních informací a zkušeností týkajících se do-

a to jak přímo, tak prostřednictvím vstupů do stanovisek Evropské bankovní federa-

padů pandemie na ekonomiku, na bankovní sektor, příspěvku bank k jejímu zvládání

ce. Pro banky jsou rovněž důležité informace o postupu a pozici ostatních členských

včetně vstřícných kroků bank vůči klientům. Byla vypracována rovněž společná po-

zemí. Pečlivě analyzované informace a získané kontakty využívá ČBA k tomu, aby se

zice asociací V8 do debaty o governance Evropské bankovní federace.

co nejúčinněji zapojovala do procesu přípravy legislativy EU i národní legislativy (nejen transpozičního, ale i čistě národního charakteru) a aby se bankovní sektor mohl

ČBA jako člen Evropské bankovní federace

dobře a efektivně připravovat na plánované změny.
Od vstupu do EU v roce 2004 je Česká bankovní asociace členem Evropské banČBA a aktivity vůči strukturám a institucím Evropské unie

kovní federace (EBF), která sdružuje národní asociace komerčních bank zemí EU,
Velké Británie, Švýcarska, Norska a Islandu (www.ebf-fbe.eu). Prostřednictvím

Česká bankovní asociace úzce spolupracuje na evropských či basilejských tématech

Výkonného výboru EBF spolurozhoduje ČBA o koncepčních otázkách a zásadních

již ve fázi jejich koncipování na odborné úrovni s MF ČR jako regulátorem, s ČNB

stanoviscích EBF, a to nejenom k návrhům nové legislativy Evropské unie. Většina

a s představiteli Stálého zastoupení ČR při Evropské unii v Bruselu. V průběhu roku

odborných komisí a některé z pracovních skupin ČBA mají v pracovních orgánech

2021 s výše uvedenými institucemi začala spolupracovat i na přípravě společných

EBF své zástupce, díky čemuž ČBA využívá možnosti podílet se na formování a sla-

akcí v rámci českého předsednictví v Radě EU, jehož se ČR ujala ve druhém polo-

ďování pozic v rámci evropského bankovního sektoru včetně odpovědí na veřejné

letí 2022. Sekretariát ČBA aktivně vstupuje také do veřejných konzultací Evropské

konzultace EK či EBA.

komise (EK) či Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) a Evropského orgánu pro
cenné papíry a trhy (ESMA), spolupracuje se zástupci Evropského parlamentu či

Další evropská bankovní sdružení a mezinárodní spolupráce ČBA

Evropské investiční banky (mj. společná konference „Investment and Investment
Finance in the Czech Republic“ v březnu 2021).

EBF 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,

Česká bankovní asociace v roce 2012 iniciovala založení neformální platformy

přijímání, implementace a vymáhání finanční legislativy EU. (www.ebic.org)

bankovních asociací tzv. visegrádských zemí, která se v roce 2017 rozrostla na V8.
Jejími členy jsou rovněž bankovní asociace Bulharska, Chorvatska, Maďarska, Pol-
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EBF je rovněž členem International Banking Federation (IBFed), která má za cíl
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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 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), zástupci bank
působí i v rámci Bankovní komise Mezinárodní obchodní komory (ICC).
Hypoteční komise ČBA je členem Evropské hypoteční federace (European Mortgage Federation) (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.
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)
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Výsledky hospodaření

Daňový subjekt:
IČ / DIČ:
Sídlo účetní jednotky:

Česká bankovní asociace
45772193 / CZ45772193
Italská 2584/69, 12000 PRAHA 2

Rozvaha pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, ve zkráceném rozsahu
ke dni 31.12.2021
(v celých tisících Kč)

AKTIVA

A.
A.II.
A.IV.
B.
B.II.
B.III.
B.IV.

Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Krátkodobý majetek celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem
Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem
PASIVA

A.
A.II.
B.
B.II.
B.III.
B.IV.
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Vlastní zdroje celkem
Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem
PASIVA CELKEM

stav k prvnímu
stav k
dni účetního poslednímu dni
období
účetního období
1
2
3864
9178
3864
9178
-3828
-9142
69332
82480
1857
2682
67275
77520
200
2278
69368
82516
stav k prvnímu
stav k
dni účetního poslednímu dni
období
účetního období
1
2
8818
13003
8818
13003
60550
69513
1473
3174
700
22
2171
69368
82516

Daňový subjekt:
IČ / DIČ:
Sídlo účetní jednotky:

Česká bankovní asociace
45772193 / CZ45772193
Italská 2584/69, 12000 PRAHA 2

Výkaz zisku a ztráty pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání�
, ve zkráceném rozsahu
ke dni 31.12.2021
(v celých tisících Kč)

Název položky
A.
A.I.
A.III.
A.V.
A.VI.
A.VII.
A.VIII.
B.
B.II.
B.III.
B.IV.
C.
D.

Náklady
Spotřebované nákupy a nakupované služby
Osobní náklady
Ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a�opravných�položek
Poskytnuté příspěvky
Daň z�příjmů
Náklady celkem
Výnosy
Přijaté příspěvky
Tržby za vlastní výkony a za zboží
Ostatní výnosy
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

činnost
činnost
hlavní
hospodářská
1
2
56188
38171
23069
32870
23594
4834
29
8
4873
440
4623
16
56188
38167
60306
38238
60008
290
38238
8
60306
38238
4118
83
4118
67

celkem
3
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Zpráva Dozorčího výboru

Dozorčí výbor České bankovní asociace vykonává úkoly, které mu náleží podle stanov České bankovní asociace, tedy především:
– dohlížet na věcnou stránku činnosti asociace,
– dohlížet na dodržování přijatých usnesení Prezidia,
– provádět kontrolu hospodaření asociace,
– posuzovat návrh rozpočtu asociace před jeho projednáním v Prezidiu a předložením ke schválení na výročním shromáždění členů.

Dozorčí výbor považuje činnost České bankovní asociace v roce 2021 za odpovídající strategickým záměrům, které jsou vyjádřeny ve stanovách a dále konkretizovány
Prezidiem ČBA. Dozorčí výbor navíc pozitivně hodnotí činnost České bankovní asociace v souvislosti s digitalizací Česka a s posilováním ekologického a společensky
odpovědného podnikání v Česku. Oceňuje práci ČBA jako celku, ale i jednotlivců,
kteří se podíleli na dosažených výsledcích uplynulého období.
Dozorčí výbor také provedl kontrolu hospodaření za rok 2020, prověřil plnění rozpočtu a jeho jednotlivých kapitol a shledal jej bez závad. Na shromáždění členů 2.
listopadu 2021 doporučil Dozorčí výbor schválit účetní závěrku ČBA s výsledkem
hospodaření za rok 2020.

Jiří Feix
Předseda Dozorčího výboru
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Základní údaje o členech K 31. 12. 2021

Air Bank a. s.

Banka CREDITAS a.s.

odštěpný závod

člen skupiny PPF

Adresa: Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6

Adresa: Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8

Adresa: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 174 222

Telefon: +420 800 888 009

Telefon: +420 225 986 666

Fax: +420 224 174 222

Web: www.creditas.cz

Fax: +420 225 986 699

Web: www.airbank.cz

E-mail: info@creditas.cz

Web: www.bankofchina.com

E-mail: info@airbank.cz

Bank code: 2250

E-mail: service.cz@bankofchina.com

Bank code: 3030

BIC: CTAS CZ 22

Bank code: 8250

BIC: AIRA CZ PP
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Bank of China (CEE) Ltd. Prague Branch

BIC: BKCH CZ PP

Michal Strcula

Vladimír Hořejší

Wenbo Hou

Předseda představenstva a generální ředitel

Předseda představenstva a generální ředitel

Generální ředitel
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BNP Paribas S.A.

BNP Paribas Personal Finance SA

Citibank Europe plc

pobočka Česká republika

odštěpný závod

organizační složka

Adresa: Ovocný trh 8, 117 19 Praha 1

Adresa: Karla Engliše 3208/5, 150 00 Praha 5

Adresa: Bucharova 2641/14, 158 02 Praha 5

Telefon: +420 225 436 000

Telefon: +420 257 080 080

Telefon: +420 233 061 111

Fax: +420 225 436 028

Fax: +420 257 080 128

Fax: +420 233 061 617

Web: www.bnpparibas.com

Web: www.hellobank.cz

Web: www.citibank.cz

Bank code: 6300

Bank code: 3050

Bank code: 2600

BIC: GEBA CZ PP

BIC: BPPF CZ P1

BIC: CITI CZ PX

Florian Korallus

Bruno Leroux

Munir Nanji

Generální ředitel

Generální ředitel

Citi’s Chief Executive Officer of Central Europe
Citi Country Officer for Czech Republic and
the Czech Branch Head for Citibank Europe plc
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COMMERZBANK Aktiengesellschaft

Česká exportní banka, a. s.

Česká spořitelna, a. s.

Adresa: Jugoslávská 1, 120 00 Praha 2

Adresa: Vodičkova 34/701, P. O. Box 870,

Adresa: Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

Telefon: +420 221 193 111

111 21 Praha 1

Telefon: +420 956 777 901

Fax: +420 221 193 699

Telefon: +420 222 841 100

Web: www.csas.cz

Web: www.commerzbank.cz

Fax: +420 224 226 162

E-mail: csas@csas.cz

E-mail: info@commerzbank.cz

Web: www.ceb.cz

Bank code: 0800

Bank code: 6200

E-mail: ceb@ceb.cz

BIC: GIBA CZ PX

BIC: COBA CZ PX

Bank code: 8090

pobočka Praha

BIC: CZEE CZ PP
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Dr. Volkhardt Kruse

Jaroslav Výborný

Tomáš Salomon

Generální ředitel

Předseda představenstva a generální ředitel

Předseda představenstva
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Národní rozvojová banka, a. s.

Československá obchodní banka, a. s.

ČSOB Stavební spořitelna, a. s.

Adresa: Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1

Adresa: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5

Adresa: Radlická 333/150, 150 00 Praha 5

Telefon: +420 255 721 111

Telefon: +420 224 111 111

Telefon: 225 225 225

Fax: +420 255 721 110

Web: www.csob.cz

Web: www.csobstavebni.cz

Web: www.cmzrb.cz

E-mail: info@csob.cz

E-mail: info@csobstavebni.cz

E-mail: info@cmzrb.cz

Bank code: 0300

Bank code: 7960

Bank code: 4300

BIC: CEKO CZ PP

BIC: CMZR CZ P1
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Jiří Jirásek

John Hollows

Jiří Feix

Předseda představenstva a generální ředitel

Předseda představenstva a generální ředitel

Předseda představenstva
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Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Filiale Prag

Equa bank a. s.

Expobank CZ a.s.

Adresa: Jungmannova 24/745,

Adresa: Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8

Adresa: Budova Trimaran,

P.O. Box 829, 111 21 Praha 1

Telefon: +420 222 010 111

Na Strži 2097/63, 140 00 Praha 4

Telefon: +420 221 191 111

Fax: +420 222 010 444

Telefon: +420 233 233 233

Fax: +420 221 191 411

Web: www.equabank.cz

Fax: +420 233 233 299

Web: www.deutsche-bank.cz

E-mail: info@equabank.cz

Web: www.expobank.cz

Bank code: 7910

Bank code: 6100

E-mail: info@expobank.cz

BIC: DEUT CZ PX

BIC: EQBKCZPP

Bank code: 4000

organizační složka

BIC: EXPN CZ PP
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Dagmar Linder

Petr Řehák

Lubomír Lízal

Generální ředitelka

Předseda představenstva a generální ředitel

Předseda představenstva

Zpráva o aktivitách České bankovní asociace v roce 2021

Fio banka, a. s.

HSBC France

Hypoteční banka, a. s.

pobočka Praha

39

Adresa: V Celnici 10, 117 21 Praha 1

Adresa: Florentinum, Na Florenci 2116/15,

Adresa: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5

Telefon: +420 224 346 111

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 116 333

Fax: +420 224 346 110

Telefon: +420 225 024 555

Web: www.hypotecnibanka.cz

Web: www.fio.cz

Fax: +420 225 024 550

E-mail: info@hypotecnibanka.cz

E-mail: fio@fio.cz

Web: www.hsbc.cz

Bank code: 2100

Bank code: 2010

Bank code: 8150

BIC: FIOB CZ PP

BIC: MIDL CZ PP

Jan Sochor

Richard Keery

Jiří Feix

Předseda představenstva a generální ředitel

Generální ředitel

Předseda
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Industrial and Commercial Bank

ING Bank N. V.

J&T BANKA, a. s.

Adresa: Na Strži 1702/65, 140 00 Prague 4

Adresa: Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9

Adresa: Pobřežní 297, 186 00 Praha 8

Telefon: +420 237 762 888

Telefon: +420 257 474 111

Telefon: +420 221 710 111

Fax: +420 237 762 899

Fax: +420 257 474 582

Fax: +420 221 710 211

Web: www.icbc-cz.com

Web: www.ingbank.cz

Web: www.jtbank.cz

E-mail: info@cz.icbc.com.cn

E-mail: klient@ing.cz

E-mail: info@jtbank.cz

Bank code: 8265

Bank code: 3500

Bank code: 5800

BIC: ICBKCZPP

BIC: INGB CZ PP

BIC: JTBP CZ PP

Yu Yang

Isold Heemstra

Patrik Tkáč Předseda představenstva

Generální ředitel

CEO ING Bank Česká republika

Štěpán Ašer Generální ředitel

of China Limited
Prague Branch, odštěpný závod
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Komerční banka, a. s.

mBank S.A.

Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s.

organizační složka
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Adresa: Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1

Adresa: Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8

Adresa: Bělehradská 128, 120 00 Praha 2

Telefon: +420 955 511 111

Telefon: +420 221 854 100

Telefon: +420 222 824 111

Web: www.kb.cz

Fax: +420 221 854 102

Fax: +420 222 824 111

E-mail: mojebanka@kb.cz

Web: www.mbank.cz

Web: www.modrapyramida.cz

Bank code: 0100

E-mail: kontakt@mbank.cz

Web: www.radcenafinance.cz

BIC: KOMB CZ PP

Bank code: 6210

E-mail: info@modrapyramida.cz

BIC: BREX CZ PP

Bank code: 7990

Jan Juchelka

Pawel Kucharski

Pavel Jirák

Předseda představenstva a generální ředitel

Generální ředitel

Předseda představenstva a generální ředitel
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MONETA Money Bank, a. s.

MONETA Stavební Spořitelna, a.s.

MUFG Bank (Europe) N. V.
Prague Branch
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Adresa: BB Centrum, Vyskočilova 1442/1b,

Adresa: Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha 4

Adresa: Klicperova 3208/12, 150 00 Praha 5

140 28 Praha 4

Telefon: +420 257 092 775

Telefon: +420 257 257 911

Telefon: +420 224 441 111

Web: www.moneta.cz

Fax: + 420 257 257 957

Fax: +420 224 441 500

Kód banky: 7970

Web: www.nl.bk.mufg.jp

Web: www.moneta.cz

E-mail: MUFG-PRAGUE@cz.mufg.jp

Bank code: 0600

Bank code: 2020

BIC: AGBA CZ PP

BIC: BOTKCZPP

Tomáš Spurný

Andrew Gerber

Hiroshi Katsumata

Předseda představenstva a generální ředitel

Předseda představenstva a generální ředitel

Generální ředitel
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Oberbank AG

Poštová banka, a. s.

PPF banka a. s.

pobočka Česká republika

pobočka Česká republika

Adresa: nám. I. P. Pavlova 5, 120 00 Praha 2

Adresa: Prosecká 851/64, 190 00 Praha 9

Adresa: Evropská 17/2690, 160 41 Praha 6

Telefon: +420 224 190 100

Telefon: +420 222 330 400

Telefon: +420 224 175 888

Fax: +420 224 190 138

Web: www.postovabanka.sk

Fax: +420 224 175 980

Web: www.oberbank.cz

Web: www.postovabanka.cz

Web: www.ppfbanka.cz

E-mail: praha@oberbank.cz

E-mail: info@pabk.sk

E-mail: info@ppfbanka.cz

Bank code: 8040

Bank code: 2240

Bank code: 6000

BIC: OBKL CZ 2X

BIC: POBN CZ PP

BIC: PMBPCZPP

Filip Vavruška

Miroslav Halička

Petr Jirásko

Ředitel pobočky Česká republika

Ředitel

Předseda představenstva a generální ředitel
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Raiffeisenbank a. s.

Raiffeisen stavební spořitelna a.s.

Sberbank CZ, a. s.

Adresa: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4

Adresa: Koněvova 2747/99, 130 45 Praha 3

Adresa: U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5

Telefon: +420 234 405 222

Telefon: +420 271 031 111

Telefon: +420 221 969 911

Web: www.rb.cz

Fax: +420 222 581 156

Fax: +420 221 969 951

E-mail: info@rb.cz

Web: www.rsts.cz

Web: www.sberbankcz.cz

Bank code: 5500

E-mail: rsts@rsts.cz

E-mail: mail@sberbankcz.cz

BIC: RZBC CZ PP

Bank code: 7950

Bank code: 6800
BIC: VBOE CZ 2X
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Igor Vida

Pavel Čejka

Edin Karabeg

Předseda představenstva a generální ředitel

Předseda představenstva

Předseda představenstva a generální ředitel
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Stavební spořitelna

TRINITY BANK a. s.

České spořitelny, a. s.
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UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a. s.

Adresa: Vinohradská 180/1632, 130 11 Praha

Adresa: Senovážné náměstí 1375/19,

Adresa: Želetavská 1525/1, 140 95 Praha 4

3 Telefon: +420 956 786 772

110 00 Praha 1

Telefon: + 420 955 911 111

Web: www.burinka.cz

Telefon: +420 800 678 678

Fax: +420 221 112 132

E-mail: burinka@burinka.cz

Web: www.trinitybank.cz

Web: www.unicreditbank.cz

Bank code: 8060

E-mail: info@trinitybank.cz

E-mail: info@unicreditgroup.cz

Bank code: 2070

Bank code: 2700

BIC: MPUBCZPP

BIC: BACX CZPP

Libor Vošický

Dušan Benda

Jakub Dusílek

Předseda představenstva

Předseda představenstva

Předseda představenstva a generální ředitel
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Volksbank Raiffeisenbank

Všeobecná úverová banka, a. s.

Nordoberpfalz eG

pobočka Praha

Waldviertler Sparkasse Bank AG

pobočka Cheb

Adresa: Kubelíkova 4, 350 02 Cheb

Adresa: Pobřežní 3, 186 00 Praha 8

Adresa: Klášterská 126/II,

Telefon: +420 354 524 511

Telefon: +420 221 865 111

377 01 Jindřichův Hradec

Fax: +420 354 524 519

Fax: +420 221 865 555

Telefon: +420 384 344 111

Web: www.vr-nopf.cz

Web: www.vub.cz

Fax: +420 384 344 108

E-mail: info@vr-nopf.cz

E-mail: infovub@vub.cz

Web: www.wspk.cz

Bank code: 8030

Bank code: 6700

E-mail: info@wspk.cz

BIC: GENOCZ21

BIC: SUBA CZ PP

Bank code: 7940
BIC: SPWT CZ 21

Rainer Lukas

Stefano Burani

Franz Prucker

Vedoucí odštěpného závodu

Generální ředitel

Předseda představenstva
Od 1. 1. 2021 součástí České spořitelny, a.s.
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Poznámka
Bank code
Identifkační kód banky dle ČNB
(tuzemský platební styk)
BIC
Identifkační kód bankydle S.W.I.F.T
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