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Předmluva

Introduction



Úvodní slovo prezidenta President’s Foreword

Český bankovní sektor je oporou ekonomiky. I přesto, že uplynulé měsíce přinesly řadu  
nejistot i pochybností o perspektivě hospodářského oživení ve světě, a tím zprostředkovaně  
i u nás, je pro českou ekonomiku velmi dobrá kondice našich bank významným vkladem  
k překlenutí tohoto nelehkého období.

Naše banky se drží konzervativního obchodního modelu, založeného na financování reálné 
ekonomiky a na důsledném řízení nákladů. Tedy modelu, který nemá nic společného s agre-
sivním investičním chováním (označovaným někdy pojmem „kasinové“ bankovnictví), kte-
ré bylo jednou z primárních příčin finančního a hospodářského otřesu v globální ekonomice. 
České banky spravují zdroje střadatelů velmi odpovědně a i díky tomu mají jejich pevnou dů-
věru. Jsou zdravé, dobře kapitalizované, s přebytkem klientských vkladů nad úvěry a nezávis-
lé na externím financování.

Prostředí na českém bankovním trhu je vysoce konkurenční, což je vždy nejlepší zárukou 
toho, že finanční sektor přispívá ke konkurenceschopnosti celé ekonomiky. Zdravé konku-

The Czech banking sector is the linchpin of the economy. Although the past months have brought 
a lot of doubts about the prospects of economic recovery in the world and, vicariously, even in this 
country, the very good condition of our banks is, for the Czech Republic, an important contributi-
on to bridging this trying period.

Our banks are adhering to a conservative business model based on financing the real economy 
and on a rigorous management of costs; in other words, a model that has little in common with 
aggressive investment behaviour (sometimes termed “casino” banking), which was one the pri-
mary causes of the financial and economic shock in the global economy. Czech banks are very re-
sponsible in their management of the cilent deposits and, thanks to that, enjoy their firm confi-
dence. Czech banks are healthy, well capitalised, with a surplus of client deposits over credits, 
and not dependent on external financing. 

The enviroment in the Czech banking sector is highly competitive, which is always the best guaran-
tee that the financial sector is contributing to the competitiveness of the entire economy. Such heal-
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thy, competitive environment leads to greater efficiency, pressure on innovation, greater focus on cus-
tomer care and, naturally, pressure on prices and expansion of offered products. Furthermore, Czech 
businesses, for example, have essentially comparable financing conditions as businesses in the eu-
rozone, with similar interest costs and fees. Besides, not only do banks have the means to finance the 
economy but, more importantly, the desire to do so. Even though the situation in the economy is not 
easy, banks are not expecting in 2012 dramatic reversals in the demand for credit financing or in the 
risk profile of clients. 

If, however, we look at what awaits us, we are not interested only in the outlook for economic develop-
ment, but also in how legislation and the regulatory environment in which banks will be operating will 
change. We, unfortunately, are witness to a precipitous development in the direction of greater regulati-
on of the banking business. This is the result of the financial shocks of the last few year and a trend that 
has been imported to us through European regulations and which we can only influence only to a limi-
ted degree (even though we are trying). It bothers us, as it does many other, that sufficient estimates of 
the accumulated impact of all these initiatives on the banking sector and the sector’s contribution to fi-
nancing the economy are not being performed. It also bothers us that some of the impact will be con-
centrated into a period when the economies will just begin to recover from the recent shock. We are also 
not happy with the fact that too many regulatory rules are being changed at once. We are of the opinion 
that more regulation does not automatically mean better regulation and believe that failing to take into 
account the diversity of national markets and the differences in their specific situation and that failing 
to take a structured view of the role of the banking sector in the financing of economies weakens the ef-
fect of the drafted regulations. Despite it is not possible to preclude partial negative impacts because of-
companies, our banking sector is and will be well prepared for the new regulatory environment; the 
vast majority of banks already have both capital and liquidity in compliance with the new requirements 
and will not restrict their efforts or readiness to finance the economy.

I am pleased that the Czech Banking Association is carrying out its mission well and that it is helping 
to build the good name of banks in our society. The association is both a supporter and partner to 
banks, but its success is based in particular on the expertise contributed by the member banks. I 
appreciate the fact that not only the voice of big banks can be heard in the association, but also the 
voices of literally all our members who wish to take part in our work. I am delighted to be able to say 
that there is consensus among us that our objective is not only to profile the association as a place of 
expertise, but also as a strategist and partner with no small ambition in terms of social responsibility. 
Finally, I am pleased that our members provide the association with support in all the above respects. 

renční prostředí totiž vede ke zvyšování efektivnosti, tlaku na inovace a větší orientaci na 
zákazníka a přirozeně i k tlaku na ceny a rozšiřování produktové nabídky. I díky tomu mají 
například české podniky v zásadě srovnatelné podmínky financování s podniky v eurozóně  
s podobnými úrokovými a poplatkovými náklady. Ostatně, banky nejen že mají předpoklady, 
ale především chtějí ekonomiku financovat. I když situace v ekonomice není snadná, banky  
v roce 2012 nečekají žádné dramatické zvraty v poptávce po úvěrovém financování nebo  
v rizikovém profilu klientů. 

Mluvíme-li však o tom, co nás čeká, nezajímá nás jen výhled ekonomického vývoje, ale také 
jak se bude měnit legislativní a regulatorní prostředí, v němž bude činnost bank uskutečňová-
na. Jsme – bohužel – svědky překotného vývoje směrem k větší regulaci bankovního podniká-
ní. Je to důsledek finančních otřesů posledních několika let a je to také trend, který je k nám 
importován cestou evropských regulací a který máme možnosti ovlivnit jen v omezené míře  
(i když se o to snažíme). Stejně jako mnohým nám vadí, že nejsou prováděny dostatečné 
odhady kumulovaného účinku všech těchto iniciativ na bankovní sektor a jeho příspěvek k fi-
nancování ekonomik. Vadí nám také, že se část dopadů koncentruje do období, kdy se ekono-
miky teprve budou zvedat z nedávného otřesu. Nejsme také spokojeni s tím, že se mění příliš 
mnoho regulatorních pravidel najednou. Stojíme si za názorem, že více regulace automaticky 
neznamená regulaci lepší a stojíme si i za názorem, že pomíjení rozmanitosti národních trhů, 
různorodosti jejich konkrétní situace i pomíjení strukturovaného pohledu na roli bankovního 
sektoru při financování ekonomik oslabí výsledný efekt připravovaných regulací. I když přes 
reakce mateřských společností nelze vyloučit dílčí nepřímé dopady, náš bankovní sektor je  
a bude na nové regulatorní prostředí připraven dobře: banky v převážné většině již nyní mají 
kapitál i likviditu v souladu s novými požadavky a svou činnost i ochotu ekonomiku financo-
vat neomezí.

Jsem rád, že Česká bankovní asociace dobře plní své poslání a že pomáhá rozvíjet dobré reno-
mé bank v naší společnosti. Asociace je bankám oporou i partnerem, ale její úspěch stojí pře-
devším na odborném vkladu, kterým v rámci její činnosti přispívají členské banky. Oceňuji, 
že na asociační platformě je dobře slyšet nejen hlas velkých bank, ale doslova všech našich 
členů, kteří se chtějí společné práce účastnit. S radostí mohu říct, že mezi námi panuje sho-
da a že našim cílem není jen profilování asociace jako místa expertizy, ale také jako stratéga 
a partnera s nemalými společensko-odpovědnostními ambicemi. A konečně jsem rád, že naši 
členové ve všech těchto rozměrech poskytují asociaci podporu. 
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Makroekonomický vývoj v ČR v letech 
2011/2012 a výhled do roku 2013

Macroeconomic Development in the Czech 
Republic in 2011/2012 and Outlook for 2013

Světový hospodářský růst zpomalil na 3,9 % v roce 2011 z hodnoty 5,3 % v roce 2010, opět však s vý-
raznými rozdíly mezi jednotlivými ekonomikami. Dynamika růstu se nicméně snížila i v rychle roz-
víjejících se ekonomikách Asie a Latinské Ameriky.
 
Ačkoliv reálné HDP v roce 2011 v ČR vzrostlo o 1,7 %, bylo tomu tak především díky vývoji v prvních 
dvou kvartálech roku, kdy HDP ještě mezikvartálně rostlo o 0,5 %, resp. 0,3 % ve druhém čtvrtletí. 
Ve třetím čtvrtletí byla však zaznamenána stagnace, ve čtvrtém kvartálu již HDP mezikvartálně kle-
sl o 0,2 % a stejně tak byl zaznamenán pokles o 0,8 % v prvním kvartálu 2012. Aktuální červenco-
vá makroekonomická prognóza ČBA, která již zohledňuje tento vývoj, počítá s ekonomickým pokle-
sem v roce 2012 o 0,6 % a mírným jednoprocentním růstem v roce 2013. 

Tento slabý výkon je a současně není překvapením. Překvapením je především v kontextu stále 
poměrně příznivého vývoje okolních ekonomik (Německa, Rakouska, Polska a Slovenska), který 
mimo jiné zajišťuje silnou poptávku po našem vývozu. Naopak není překvapením, podíváme-li  
se blíže na trendy domácí poptávky. 

Negativní příspěvek k růstu pochází především od spotřeby domácností. V prvním čtvrtletí 
roku 2012 meziročně poklesly výdaje na konečnou spotřebu domácností o 2,9 % (za celý rok 
2011 poklesly o 0,6 %). Toto souvisí jak se snížením reálného disponibilního důchodu (tj. 
příjmů) domácností (pomalý růst nominálních mezd, zvýšená inflace), tak s přetrvávající 
vysokou nezaměstnaností. Tento stav zřejmě podporuje negativní sentiment spotřebitelů, 
který se také do dat promítá. Pro celý rok 2012 tak počítá aktuální prognóza s poklesem 
tohoto ukazatele o 2 % (v roce 2013 poté odhadujeme mírný růst o 0,5 %). Vládní spotřeba 
se v důsledku úsporných opatření v roce 2011 také snížila o 1,7 % a navzdory pozitivnímu 
výsledku v prvním kvartále roku 2012 čekáme za celý rok její pokles o 0,7 % a pro rok 2013  
poté stagnaci.

Také v oblasti investic není vývoj příznivý. Zde se negativně promítla a promítá nejistota u firem  
v otázkách budoucího vývoje ekonomik (také příliv nových zahraničních investic byl velmi omeze-
ný v roce 2011) i úsporná opatření vlády. Výdaje na tvorbu hrubého fixního kapitálu se tak snížily  
v roce 2011 o 1,2 % a v letošním roce je odhadován pokles o 0,5 % (s růstem o 2 % v roce 2013). 

Jediným motorem růstu ekonomiky zůstává zahraniční obchod, který však už nezvládá kompenzo-
vat výpadek domácí poptávky. Za celý rok 2011 vzrostl vývoz reálně o 11,1 % a dovoz o 7,5 % (za prv-

Global economic growth slowed to 3.9% in 2011 from 5.3% in 2010, again with marked differences among 
the various economies. The growth dynamics nevertheless slowed even in the emerging economies of 
Asia and Latin America.
 
Although Czech GDP in 2011 grew by 1.7%, this was in particular due to development in the first two quar-
ters of the year when GDP still grew QOQ by 0.5% and in the second quarter by 0.3%. Stagnation was re-
gistered in the third quarter, however; in the fourth quarter, GDP fell by 0.2%. A decline of 0.8% was re-
gistered in this first quarter of 2012 as well. The CBA’s latest macroeconomic forecast, which already takes 
into account this development, expects the economy to drop by 0.6% in 2012, with a slight 1% revival in 
2013. 

This weak performance is and, at the same time, is not surprising. It is surprising in the context of the still 
relatively positive growth of the neighbouring economies (Germany, Austria, Poland and Slovakia), which, 
among other things, ensures strong demand for our exports. It is not surprising if we look more closely at 
trends in domestic demand. 

The negative contribution to growth stems in particular from household consumption. In the 
first quarter of 2012, expenditures on household consumption fell YOY by 2.9% (falling by 
0.6% for the whole of 2011). This relates both to the decrease in real disposable household in-
come (slow growth in nominal wages, increase in inflation) and to continued high unemploy-
ment. This trend is clearly fomented by negative consumer sentiment. For the whole of 2012, 
the current forecast anticipates a drop in this indicator by 2% (in 2013, we estimate a slight rise 
by 0.5%). Government spending also fell as a result of fiscal austerity measures by 1.7% in 2011, 
and despite positive results in the first quarter of 2012, we anticipated it to drop by 0.7% for the 
whole year and to stagnate in 2013.

The development is also not favourable in the field of investments. The uncertainty of companies in futu-
re economic development (the influx of foreign investment was also very limited in 2011) and the govern-
ment’s austerity measures negatively affect total domestic demand. Expenditure on the development of 
gross fixed capital thus fell by 1.2% in 2011 and a drop of 0.5% is expected this year (with a 2% rise in 2013). 

The only force with a positive contribution is export, which, however, is no longer able to compensate the 
shortfall in domestic demand. For the whole of 2011, exports in real terms grew by 11.1% and imports by 
7.5% (in the first quart of 2012, exports grew YOY by 6.5% and imports by 3.9%). In 2011, the total trade ba-
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lance surplus was at CZK 190 billion; in January and March 2012, monthly records were even registered. Du-
e toto uncertain development in Europe, however, the forecast anticipates a slight deterioration even here. 

ní kvartál roku 2012 meziročně stoupl vývoz celkem o 6,5 % a dovoz o 3,9 %). V roce 2011 byl dosa-
žen celkový přebytek obchodní bilance na úrovni 190 mld. Kč, v lednu a březnu roku 2012 byly do-
konce zaznamenány měsíční rekordy. V souvislosti s nejistým vývojem v Evropě však i zde prognó-
za počítá s určitým zhoršením. 
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Růst reálného HDP  
v jednotlivých kvartálech

Growth of Real GDP Míra registrované nezaměstnanos-
ti (%) a počet uchazečů volné pra-
covní místo

Registered unemployment rate 
(%) and number of applicants  
per job vacancy

Počet uchazečů na volné pracovní místo 
Number of applicants per job vacancy

Míra regisrované nezaměstnanosti (%)
Registered unemployment rate (%)

Meziročně
Year-on-year

Mezikvartálně
Quarter-on-quarter

Zdroj dat / source: ČNB Zdroj dat / source: ČNB



Makroekonomický vývoj v ČR v letech 
2011/2012 a výhled do roku 2013

Macroeconomic Development in the Czech 
Republic in 2011/2012 and Outlook for 2013

Tato situace se adekvátně odráží na absenci výrazného zlepšení na trhu práce. Podle metodiky  
výběrového šetření pracovních sil se sice míra zaměstnanosti v roce 2011 zvýšila o 0,2 procentního 
bodu na 54,4 % a míra nezaměstnanosti mírně klesla na průměrných 6,7 % (vývoj míry registrova-
né nezaměstnanosti podle metodiky MPSV naleznete v grafu), nicméně toto zlepšení je jen malé  
a v roce 2012 neočekáváme jeho pokračování – průměrná míra nezaměstnanosti by měla činit 7,1 %  
v roce 2012 a 7,3 % v roce 2013. Nezaměstnanost sice zůstává nadále v evropském kontextu na příz-
nivé úrovni, ale zaostává za například zásadním zlepšením na pracovním trhu v Německu.
 
Průměrná míra inflace dosahovala v roce 2011 1,9 %. Inflace se však v souvislosti s daňovými změ-
nami významně zvýšila v posledních měsících roku 2011 a v prvních měsících roku 2012 a dosáhla 
hodnoty 3,8 % v březnu 2012 (v květnu pak činila 3,2 %). Bylo to především v důsledku zvýšení niž-
ší sazby DPH a růstu cen energií. Tzv. „jádrová inflace“ zůstává nadále v záporných číslech a nein-
dikuje v souladu s vývojem ekonomiky poptávkové tlaky. 

Na negativní ekonomické vyhlídky již reagovala Bankovní rada České národní banky, když na svém 
zasedání 28. 6. 2012 snížila po více než dvou letech základní měnově-politickou dvoutýdenní RE-
PO-sazbu ČNB o 25 bazických bodů na 0,5 %. 

Kurz české koruny také reagoval na obecný ekonomický útlum a nestabilitu některých zemí euro-
zóny. Zatímco v roce 2011 jako celku se kurz pohyboval na průměrných 24,6 CZK/EUR a 17,7 CZK za 
USD, ve druhé polovině roku však začala koruna s výkyvy oslabovat, což pokračuje až do součas-
nosti. Prognóza ČBA dlouhodobě očekává určité vyčerpání apreciačního trendu české koruny, nic-
méně vývoj v první pololetí roku 2012 spíše indikuje dočasné oslabení kurzu související s vnějším 
vývojem. Do vývoje kurzu však může v delším horizontu promluvit i doposud velmi slabý růst eko-
nomiky, pokud by přetrvávala divergence našeho růstu od okolních zemí.

Veřejný sektor hospodařil v roce 2011 s deficitem 3,1 % HDP (dle fiskální notifikace vůči Eurostatu), 
což představuje jak razantní snížení oproti roku 2010 – 4,8 %, tak i podstatně větší snížení, než bylo 
plánováno (původně MF cílilo deficit 4,6 % HDP). Snížení schodku veřejných financí je jistě pozi-
tivní trend, na stranu druhou však bylo tohoto zlepšení zřejmě dosaženo na úkor růstu ekonomiky 
(na snížení deficitu se výrazným způsobem podílel pokles investičních výdajů, jež mají ve srovná-
ní s jinými výdaji poměrně vysoký fiskální multiplikátor). Obtížně se však rozkládá tento vliv do ra-
zantnějšího než plánovaného snížení schodku a volby mixu opatření, jakým je ho dosaženo. Veřej-
ný dluh tak ke konci roku 2011 dosáhl 41,2 % HDP. Aktuální prognóza ČBA počítá s jeho zvýšením 

This situation is adequately reflected in the absence of any significant improvements on the labour market. 
Although employment grew (ILO methodology) by 0.2 percentage points to 54.4% and the unemployment 
rate fell slightly to an average of 6.7% (the graph below shows the development of the registered unemploy-
ment rate according to the methodology used by the Ministry of Labour and Social Affairs), this improve-
ment is only minor and is not expected to continue in 2012 – the average unemployment rate should be 
7.1% in 2012 and 7.3% in 2013. The rate of unemployment may remain favourable in the European context, 
but lags behind the substantial improvement shown by the German labour market.
 
The average inflation rate reached 1.9% in 2011. However, in connection with tax-related changes, inflati-
on grew substantially in the last few months of 2011 and in the first few months of 2012, reaching 3.8% in 
March 2012 (then 3.2% in May). This increase was due in particular to the rise in the VAT rate and the grow-
th in energy prices. So-called core inflation rate remains negative and does not indicate demand pressures. 

The Board of the Czech National Bank has already responded to the negative economic outlooks: at its 
meeting on 28 June 2012, it cut the two-week REPO-rate by 25 basis points to 0.5% after more than two years 
of basic monetary policy. 

The exchange rate of the Czech crown also responded to the general economic downturn and instability in 
some eurozone countries. Whereas in 2011 as a whole, the average exchange rate was CZK 24.60/EUR and 
CZK 17.7/USD; in the second half of the year, however, the crown began to weaken, albeit with fluctuations, 
which is continuing up to this time. The CBA’s long-term forecast anticipates a certain exhaustion of the ap-
preciation trend of the Czech crown; nevertheless, development in the first half of 2012 rather indicates that 
the current weakening of the exchange rate is related to developments abroad. The very slow growth of the 
economy could also affect exchange rate developments in the longer term, provided our growth continues 
to diverge from neighbouring countries.

In 2011, the public sector operated with a deficit of 3.1% of GDP (according to the fiscal notification to Eu-
rostat), which represents both a sharp drop compared to 2010 (4.8%), and a substantially greater reduction 
than planned (originally, the MoF targeted the deficit at 4.6% of GDP). The reduction in the deficit in pub-
lic financing is certainly a positive trend; on the other hand, however, this improvement was reached at the 
expense of the economy (contributing substantially to the decrease in the deficit was a drop in investment 
expenditures, which, compared to other expenditures, have a relatively high fiscal multiplier). However, it 
is difficult for this influence to extend to a greater reduction in the deficit than planned and the mix of me-
asures chosen to achieve it. The public debt thus amounted to 41.2% of GDP at the end of 2011. The current 
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CBA forecast anticipates that it will increase to 43.7% at the end of 2012 and 45.1% at the end of 2013.

A state-budget deficit of CZK 105 billion is planned and approved for 2012 (in 2011, the deficit amounted to 
CZK 142.8 billon). This was, however, based on economic growth of 2.5%, which is now unrealistic. It is the-
refore likely that meeting this target will require measures to be taken on the revenue or expenditure side of 
the budget.

na 43,7 % na konci roku 2012 a 45,1 % na konci roku 2013.

Pro rok 2012 je naplánován a schválen státní rozpočet s deficitem 105 mld. Kč (v roce 2011 činil defi-
cit státního rozpočtu 142,8 mld. Kč) – ten je však postaven na růstu ekonomiky na úrovni 2,5 %, kte-
rý je dnes nereálný. Je proto pravděpodobné, že dosažení tohoto cíle si vyžaduje opatření na příjmo-
vé či výdajové straně rozpočtu.

11

Vývoj směnného kurzu 
české koruny

Exchange rate developmentMíra inflace – celkem a vybrané 
složky (srovnání se stejným měsí-
cem předchozího roku)

Inflation rate – total and selec-
ted components (comparison with 
same month in previous year)

CZK/EUR (levá osa) 
CZK/USD (right axis)

CZK/USD (pravá osa)
CZK/EUR (left axis)

Míra inflace – CPI
Inflation rate – CPI

Potraviny a nealkoholické nápoje
Food and non-alcoholic beverages

Bydlení, energie, voda
Housing, energy, water

%

Zdroj dat / source: ČNB Zdroj dat / source: ČNB
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Obecně úvodem

Vývoj v bankovním sektoru je úzce provázán s vývojem ekonomiky. Proto období násle-
dující po překonání recese v roce 2009 – ovšem spojené s jen postupným oživením eko-
nomiky a značnými fiskálními problémy řady zemí – představuje velmi obtížné pod-
mínky pro finanční sektor. Ačkoliv česká ekonomika jako celek vzrostla v roce 2011 o 1,7 
%, od druhé poloviny roku je znát zpomalení, respektive stagnace ekonomického růs-
tu (z pohledu mezičtvrtletních hodnot), které se přehouplo od čtvrtého čtvrtletí roku 
2011 v ekonomický pokles. Tento negativní vývoj neměl na současnou meziroční dyna-
miku růstu úvěrů a dalších aktivních obchodů bank ještě příliš vliv (meziměsíčně již 
růst však polevuje). Podstatným tlumícím faktorem je totiž i velmi nízká úroveň úroko-
vých sazeb, která podporuje nabídku některých bankovních produktů a která je odra-
zem ekonomické situace i vysoké konkurence na finančním trhu zejména u některých 
produktů. 

I přes slabý vývoj ekonomiky je český bankovní sektor stále v dobré kondici. Je stabilní, 
ziskový, kapitálově výborně vybavený, dostatečně likvidní, těší se vysoké důvěře svých 
klientů. Na rozdíl od řady bankovních sektorů v západních ekonomikách nepotřeboval 
k překonání Lehmanovské krize a ekonomického propadu žádnou pomoc státu. Problé-
my evropských bank na české bankovnictví přímo nedoléhají a fiskální krize v jižním kří-
dle eurozóny na něj dopadá spíše zprostředkovaně přes ekonomický útlum než přes ztrá-
ty z finančních operací (byť se účast několika českých bank na restrukturalizaci řeckého 
dluhu promítla do mírného snížení ziskovosti celého sektoru). Kvalita úvěrového portfo-
lia bank se celkově zlepšila a zůstává na relativně příznivých hodnotách, byť míra tohoto 
zlepšování se v posledních několika měsících výrazně snížila. 

Do budoucna je hlavním rizikem především další vývoj v eurozóně a jeho dopad na vývoj 
české ekonomiky. Možná recese evropské ekonomiky by totiž nemohla nemít dopad na fi-
nanční sektor, který je stále ještě v procesu konsolidace a adaptace na nová regulator-
ní pravidla. Zpřísněná pravidla bankovní regulace (nejen ve smyslu CRR/CRD IV) v kom-
binaci s tlakem investorů na finanční sektor (ten někdy vede k požadavku na co nejrych-
lejší splnění nových přísnějších pravidel) mohou krátkodobě v některých zemích omezit 
schopnost bank financovat ekonomiku. To by se mohlo stát překážkou k obnovení růstu. 
Obavy budí i vývoj samotné české ekonomiky z pohledu zaostávání jejího růstu za všemi 

General Introduction

The development of the banking sector is closely tied to the development of the economy. For 
this reason, the period following the overcoming of the recession in 2009 – of course tied to only 
gradual economic recovery and marked fiscal problems of numerous countries – is epitomi-
sed by very difficult conditions for the financial sector. Although the Czech economy as a who-
le grew by 1.7% in 2011, a slowdown or stagnation of economic growth could be seen in the se-
cond half of the year (from the perspective of QOQ values), which then turned into an economic 
downturn in the fourth quarter of 2011. This negative development has still not had too much 
influence on the current YOY growth dynamics of lending and other active business (month-on-
month growth is slowing, however). A substantial compensating factor is even the very low in-
terest rate level, which supports the supply of certain banking products and which is a reflecti-
on of both the economic situation and intense competition on the financial markets, especially 
with respect to certain products. 

Even despite the weak economic development, the Czech banking sector is still in a good sha-
pe. It is stable, profitable, well-capitalised, sufficiently liquid, and enjoys the confidence of its 
clients. Compared to a host of other banking sectors in Western Europe, it did not need any sup-
port from the State to overcome the Lehman crisis economics decline. The problems experien-
ced by European banks have not had a direct impact on the Czech banking sector, and the fis-
cal crisis in the southern wing of the eurozone has had an impact on it vicariously through the 
economic slow down rather than losses from financial operations (although the participation of 
a number of Czech banks in the restructuring of the Greek publick debt translated into a slight 
drop in profitability of the whole sector). The quality of the banks’ lending portfolio has overall 
improved and its value remains favourable, although the extent of this improvement in the last 
few months fell substantially. 

In the future, the main risks stem from the further development in the eurozone and its impact 
on development of the Czech economy. The possible recession in the EU could not but have an 
impact on the financial sector, which is still consolidating and adapting to new regulatory rules. 
Stricter rules in banking regulation (not only in terms of CRR/CRD IV) in combination with pres-
sure from investors (which sometimes leads to the  requirement of meeting the new stricter ru-
les as quickly as possible) may, over the short-term, limit the ability of banks to finance the eco-
nomy. This could become an obstacle to restoring growth. Even development of the Czech eco-
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Podíl jednotlivých skupin bank dle velikosti na aktivech celého bankovního sektoru
Share of groups of banks on total assets in the sector

Střední banky
Medium-size banks

Stavební spořitelny
Building societies 

Malé banky
Small banks

Velké banky – pravá osa
Big banks – right axis

Pobočky zahraničních bank
Branches of foreign banks

okolními zeměmi v posledním období. Zejména pro české banky, které jsou prakticky vý-
hradně orientovány na financování domácí ekonomiky, by slabost českého hospodářství 
představovala velký problém.

Struktura bankovního sektoru

Z hlediska struktury nedochází v českém bankovním sektoru k výraznějším posunům. 
K 30. 6. 2012 zde bylo celkem 44 subjektů s bankovní licencí, což je stejný počet jako za 
předchozí rok k 30. 6. 2011. Nicméně platí, že některé subjekty, které nově získaly licenci 
v první polovině roku 2011, spustily provoz až v jeho druhé polovině. 

nomy itself is causing concern, as it has recently been lagging behind all neighbouring coun-
tries. Particularly for Czech banks, which are practically focused exclusively on financing the 
domestic economy, a weak Czech economy would constitute a major problem.

Structure of the Banking Sector

From the point of view of structure, no substantial shifts have taken place in the Czech banking 
sector. As at 30 June 2012, there were a total of 44 entities with banking licences, which is the 
same number as in the previous year as at 30 June 2011. Of course, some of the banks that obtai-
ned licences in the first half of 2011 did not launch operations until the second half of the year.

Zdroj dat / source: ČNB
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Struktura bankovního sektoru je z dlouhodobého pohledu stabilizována. Čtyři velké ban-
ky spravují přibližně 56,5 % aktiv, 51,6 % hrubých úvěrů a 58,4 % vkladů klientů. Jejich 
podíl se však dlouhodobě snižuje především ve prospěch středních bank (navíc některé 
„malé“ banky současně dynamicky dorostly do kategorie středních bank), což svědčí  
o zdravě konkurenčním trhu.

Vývoj obchodů

Banky disponovaly ke konci března 2012 celkem 4 595,2 mld. Kč aktiv, což představuje 
meziroční nárůst o 8,3 %. K 30. 4. 2012 měly banky ve svých bilancích celkem 2 305,7 mld. 
Kč klientských úvěrů, což znamená meziroční zvýšení o 4,6 %. Objem vkladů se ke stej-
nému datu zvýšil meziročně dokonce o 8,5 % na 3 028,7 mld. Kč. To potvrzuje velkou dů-
věru klientů v tuzemské banky, a to i v době zvýšené volatility a nejistoty na světových 
trzích a v době, kdy u bank evropských zemí oslabených fiskální krizí klesají depozita. 
Výše popsaný vývoj umožňuje tuzemským bankám si nadále zachovávat velice přízni-
vý poměr úvěrů k vkladům (76,1 %). V EU se tomuto poměru přibližuje pouze Belgie, Lu-
cembursko a Slovensko. Tato komfortní systémová likviditní pozice výrazným způsobem 
snižuje závislost na mezibankovním trhu a na případných dodávacích operací ze strany 
ČNB. Tuzemské banky tak nemusely čelit obdobným problémům se zamrzávajícím mezi-
bankovním trhem jako mnohé významné evropské banky (např. v listopadu 2011). 

Ke konci dubna objem klientských úvěrů vzrostl meziročně o 4,6 %. Tento celkový růst 
skrývá však výrazné rozdíly v jednotlivých segmentech. Objem úvěrů nefinančním podni-
kům vzrostl o 3,65 %, nicméně v souvislosti s ekonomickým poklesem stagnuje jejich cel-
kový objem od počátku roku 2012 na úrovni 832-833 mld. Kč. O něco pozitivnější jsou sta-
tistiky nových úvěrů podnikům – za první čtyři měsíce roku 2012 bylo podnikům poskyt-
nuto o 5,7 % více nových úvěrů než za stejné období roku 2011. 

V segmentu úvěrů obyvatelům je celkový růst (4,6 %) tažen téměř výhradně oživením na 
trhu s hypotečními úvěry (dle statistik MMR byly obyvatelstvu za rok 2011 poskytnuty 
hypotéky za celkem více než 119 mld. Kč),  jejichž objem v portfoliích bank dosáhl k 30. 
4. 2012 celkem 667,9 mld. Kč (meziročně o 8,4 % vyšší). Naopak objemy úvěrů v ostatních 
produktech obyvatelstvu v zásadě stagnují či se mírně snižují (objem spotřebitelských 

The structure of the banking sector is, from the long-term point of view, stable. Four big banks 
managing about 56.5% of assets, 51.6% of gross lending, and 58.4% of client deposits. Their 
share has been dropping over the long-term in particular in favour of medium-sized banks (fur-
thermore, some “small” banks have experienced dynamic growth into the medium-sized bank 
category), which is a proof of a healthy competitive environment.

Development of Transactions

At the end of March 2012, banks had a total of CZK 4 595.2 billion worth of assets in their ba-
lance sheets, which represents a YOY increase of 8.3%. As at 30 April 2012, banks had a total of 
CZK 2 305.7 billion worth of client loans on their balance sheets, which means a YOY increase of 
4.6%. The volume of deposits as at the same date increased YOY by 8.5% to CZK 3.028.7 billion. 
This is a confirmation of the confidence that clients have in domestic banks even at a time of in-
creased volatility and uncertainty on the global markets and at a time when deposits are shrin-
king in those European countries weakened by the fiscal crisis. The above development is al-
lowing domestic banks to retain a very favourable loan-to-deposit ratio (76.1%). In the EU, only 
Belgium, Luxembourg, and Slovakia come close. This comfortable systemic liquidity positi-
on substantially decreases dependency on the interbank market and on any liquidity providing 
operations from the CNB. Domestic banks thus did not have to face similar problems with a ne-
arly frozen internet banking interbank market as did many important European banks (e.g., in 
November 2011). 

At the end of April, the volume of client loans grew YOY by 4.6%. However, this overall growth 
conceals significant differences in the various segments. The volume of credits to non-financial 
corporates grew by 3.65%; nevertheless, in connection with the economic downturn, their ove-
rall volume has been stagnating at CZK 832-833 billion since early 2012. A little more positive are 
the statistics regarding new credits to non-financial corporates – in the first four months of 2012, 
companies received 5.7% new loans than in the same period in 2011. 

In the segment of loans to greater volume of households, total growth (4.6%) is driven almost 
exclusively by the recovery of the mortgage loan market (according to the statistics of the Mi-
nistry of Regional Development, in 2011, mortgages totalling more than CZK 119 billion were 
granted),  whose volume in the banks’ portfolios amounted to CZK 667.9 billion as at 30 April 
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Podíl jednotlivých segmentů v úvěrovém portfoliu bank (k 30. 4. 2012)
Loan portfolio of Czech banks (as at 30th April 2012)

Neziskové instituce
Non-profit institutions

Nerezidenti celkem
Total non-residents

Nefinanční podniky
Non-financial corporates 

Finanční instituce
Financial institutions

Vládní instituce
Government institutions

Domácnosti celkem
Total households
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úvěrů -2,5 %, objem pohledávek z karet +2 %, objem kontokorentních úvěrů -1,5 %),  
což může odrážet větší opatrnost jak u nabídky ze strany bank, tak u poptávky v sektoru 
domácností, která souvisí s dnešní ekonomickou situací. Roli v této oblasti hraje i dyna-
mický růst počtu osobních bankrotů, který ilustruje rizika spojená s úvěrováním fyzic-
kých osob (podle analýzy CCB se v květnu 2012 meziročně zvýšil počet osobních bankrotů 
o 64 %, což poukazuje na vysokou dynamiku, i když nižší než v předchozích letech).

Kvalita úvěrového portfolia bank se dále zlepšuje. K 30. 4. 2011 činil poměr úvěrů v selhá-
ní celkem 6,27 %, poté klesal, aby se od listopadu ustálil na hranici těsně pod 6 % (k 30. 
4. 2012 činil 5,92 %). Na zlepšení se podílel především segment nefinančních podniků, 
kde se podíl úvěrů v selhání dostal ke konci dubna 2012 (poprvé od konce roku 2009) pod 
hranici 8 % (7,92 %). Podíl úvěrů v selhání obyvatel po určité stabilizaci a zlepšení v roce 
2011 (pokles z 5,26 % v září 2011 na 4,91 % v prosinci téhož roku) od počátku roku 2012 
opět mírně roste. 

Kapitálová vybavenost

České banky jsou obecně výborně kapitálově vybaveny (k 31. 3. 2012 činila kapitálová při-
měřenost 15,22 %). Výrazně vyšší požadavky nové bankovní regulace Basel III/CRR/CRD 
IV na rozdíl od mnoha evropských bank již bez problémů splňují nyní. Většina kapitálu 
je současně tvořena kvalitním kapitálem Tier 1 (Tier 1 kapitálová přiměřenost k 31. 3. 2012 
činila 14,49 %). 

Kapitálová síla českých bank je navíc podporována i schopností bank udržet si ziskovost  
i v období zvýšených nákladů na riziko. Celkový objem čistého zisku sice v roce 2011 po-
klesl oproti loňskému roku o 4,4 %. Tento pokles byl nicméně způsoben především účastí 
českých bank na restrukturalizaci řeckého veřejného dluhu (hlavní kontury restrukturali-
zace byly dojednány již v roce 2011 a banky tedy v souladu s obezřetnostní politikou tyto 
pohledávky v účetním roce 2011 v souladu s dohodou odepsaly). Přesto byla zachována 
vysoká návratnost aktiv (za rok 2011 na úrovni 1,24 %) a Tier 1 kapitálu (19,35 %). Výsledky 
za první kvartál letošního roku prozatím indikují pokračování tohoto trendu i letos  
– navzdory rostoucí konkurenci a objektivně obtížnějšímu ekonomickému prostředí. 

2012 (8.4% higher YOY). Conversely, the volumes of credit in other retail products are essential-
ly stagnating or slightly falling (the volume of consumer credits -2.5%, volume of credit card re-
ceivables +2%, volume of overdrafts -1.5%), which may reflect greater caution both with regard 
to the offer from banks and with regard to demand from households, which is related to the pre-
sent economic situation. Even dynamic growth in the number of personal bankruptcies, which 
illustrates the risk tied to financing individuals, plays a role (according to a CCB analysis, in May 
2012, the number of personal bankruptcies rose by 64%, which indicates high dynamics, althou-
gh lower than in previous years).

The quality of the banks’ credit portfolio has been improving. As at 30 April 2011, the proporti-
on of non-performing loans was 6.27%, this percentage then falling to just below 6% in Novem-
ber (5.92 % as at 30 April 2012). The non-financial enterprise segment, where the percentage of 
non-performing loans at the end of 2012 (for the first time since the end of 2009) fell below 8% 
(7.92%), contributed to this improvement. Following a certain stabilisation in 2011 (drop from 
5.26% in September 2011 to 4.91% in December of the same year), the percentage of non-perfor-
ming loans with respect to individuals again grew slightly. 

Capital Adequacy

Czech banks are generally very well capitalised (as at 31 March 2012, capital adequacy amoun-
ted to 15.22%).Unlike many European banks, Czech banks already easily meet the substantial-
ly higher requirements of the new Basel III/CRR/CRD IV banking regulation. The majority of ca-
pital currently comprises of high-quality Tier 1 capital (Tier 1 capital adequacy as at 31th March 
2012 reached to 14.49%). 

The capital strength of Czech banks is further reinforced by their ability to maintain profitability 
even at a time of increased costs of risk. The total volume of net profit in 2011 may have fallen by 
4.4% compared to the year before, but this fall was the result of in particular the participation 
of Czech banks in the restructuring of Greek public debt (the main outlines of the restructuring 
had already been agreed in 2011 and banks at the time, in compliance with the prudential risk 
management, wrote off these receivables in the 2011 accounting period). Nevertheless, a high re-
turn on assets (at the level of 1.24% in 2011) and Tier 1 capital (19.35%) was retained. The results 
from the first quarter of 2012 for now indicate a continuation of this trend even this year – despi-
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te growing competition and an objectively more difficult economic environment. 

The stability and resilience of the domestic banking sector are regularly confirmed by the Czech 
National Bank through the results its stress tests, many of which work with economically very 
negative scenarios of deep economic recessions, financial loses or outflow of liquidity (these as-
sumptions are much more negative that in the case of European stress tests conducted by the 
EBA – European Banking Authority). The last round of regular stress tests conducted by the 
CNB was published in June 2012 as part of the 2011/2012 Financial Stability Report, and the good 
shape of the domestic banking sector was again confirmed.

Stabilita a odolnost tuzemského bankovního sektoru je pravidelně potvrzována ze stra-
ny České národní banky výsledky zátěžových testů, z nichž některé pracují s ekonomic-
ky velmi negativními scénáři ve formě hlubokého propadu ekonomiky, finančních ztrát 
či odlivů likvidity (jejichž východiska jsou pro banky podstatně negativnější než v přípa-
dě evropských zátěžových testů prováděných ze strany EBA – Evropského úřadu pro ban-
kovnictví). Poslední kolo pravidelných zátěžových testů ČNB bylo zveřejněno v červnu 
2012 v rámci Zprávy o finanční stabilitě 2011/2012 a opětovně potvrdilo dobré zdraví tu-
zemského bankovního sektoru.

Kapitálová vybavenost Capital endowmentPodíl úvěrů v selhání Share of loans in default

Nefinanční podniky
Non-financial enterprises

Obyvatelstvo 
Population

Celkem
Total

Tier 1 Kapitálová přiměřenost
Tier 1 capital adequacy

Kapitálová přiměřenost
Capital adequacy

Zdroj dat / source: ČNB

Zdroj dat / source: ČNB
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Prezidium Executive Board

Lubor Žalman
předseda 
představenstva  
a generální ředitel
Chairman  
of the Board 
of Directors & CEO
Raiffeisenbank, a.s.

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

Vladimír Staňura 
předseda 
představenstva
Chairman of the Board 
of Directors
Českomoravská  
stavební spořitelna a.s.

Jiří Kunert
předseda 
představenstva
a generální ředitel
Chairman  
of the Board  
of Directors & CEO
UniCredit Bank
Czech Republic, a.s

Sean Morrissey,
předseda 
představenstva  
a generální ředitel
Chairman  
of the Board 
of Directors & CEO
GE Money Bank, a.s.

Prezident
President

Pavel Kavánek
předseda 
představenstva  
a generální ředitel
Chairman  
of the Board  
of Directors & CEO
Československá  
obchodní banka, a.s.

Viceprezident 
Vice-President

Pavel Kysilka 
předseda představenstva  
a generální ředitel
Chairman  
of the Board  
of Directors & CEO
Česká spořitelna, a.s.
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Dozorčí výbor Supervisory Board

Předseda
Chairman

Luděk Niedermayer

Vědecké grémium Scientific Council

Výkonný ředitel
Managing Director

Josef Tauber (do /till 31. 8. 2011) 
Pavel Štěpánek (od / since 1. 9. 2011)

Sekretariát Secretariat

Předseda
Chairman

Zdeněk Chytil
Vysoká škola ekonomická, Praha

Etický výbor Ethics Committee

Jan Jeníček
předseda představenstva  
a generální ředitel
Chairman of the Board 
of Directors,  
General Manager
Raiffeisen stavební 
spořitelna, a.s.

František Máslo
ředitel 
Director
Citibank Europe plc, 
organizační složka

Jan Sadil
předseda 
představenstva  
a generální ředitel
Chairman of the Board 
of Directors & CEO
Hypoteční banka, a.s.

Předseda  
Dozorčího výboru  
Chairman of the 
Supervisory Board

Ladislav Macka
předseda představenstva  
a generální ředitel
Chairman of the Board 
of Directors,  
General Manager
Českomoravská 
záruční a rozvojová 
banka, a.s.
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Komise  Předseda Odborný gestor ČBA
Commissions  Chairperson CBA Staff Support

Komise  Předseda Odborný gestor ČBA
Commissions  Chairperson CBA Staff Support

Právní komise  Jarmila Brčáková Radka Opltová do/till 12/2011 
Legal Commission  Raiffeisenbank a.s. Filip Hanzlík od/since 01/2012

Komise pro bankovní regulaci  Monika Laušmanová  Petr Vojáček 
Banking Regulation Commission  Česká spořitelna, a.s.  

Daňová komise  Petra Pospíšilová  Jarmila Šímová 
Tax Commission  Československá obchodní banka, a.s.  

Komise pro bankovní a finanční bezpečnost  Petr Barák Ladislav Pauker 
Banking and Financial Security Commission  Air Bank, a.s. 
 Expertní skupina pro fyzickou bezpečnost  Petr Barák 
 Expert Group for Physical Security  Air Bank, a.s. 
 Expertní skupina pro bankovní platební karty  Vladimír Ružarovský 
 Expert Group for Bank Cards  Česká spořitelna, a.s.  

Komise pro hypoteční obchody  Vladimír Vojtíšek Věra Svobodová 
Mortgage  Banking Commission  Hypoteční banka, a.s. od/since  07/2011 

Komise pro finanční trh  Pavel Řezníček Petr Vojáček 
Financial Market Commission Commerzbank AG, pobočka Praha  

Komise pro platební styk  Karel Vitkovský Jitka Lukášová 
Payment Systems Commission  Česká spořitelna, a.s. 
 Pracovní skupina pro  Karel Vitkovský 
 aktuální otázky platebního styku  Česká spořitelna, a.s 
 Working Group for Operational Payment Issues   

Komise pro spotřebitelské otázky  Sylva Floríková Věra Svobodová 
Consumer Affairs Commission   Komerční banka, a.s.  

Komise pro účetnictví a reporting  Hana Jandlová  Jarmila Šímová 
 Accounting and Reporting Commission  GE Money Bank, a.s. 
 Expertní skupina pro výkaznictví  Aleš Rieger 
 Expert Group for Reporting  Komerční banka, a.s.  

Komise pro vnitřní audit  Pavel Racocha  Jarmila Šímová 
Internal Audit Commission  Komerční banka, a.s.  

Komise komunikace a SOF Klára Gajdušková Jan Matoušek 
Communication and CSR Commission Česká spořitelna, a.s.

Pracovní skupina pro exportní financování  Miloš Večeřa Jiří Bušek 
Working Group for Export Finance  Raiffesenbank, a.s.  

Pracovní skupina pro oceňování majetku  Pavel Zídek od/since 07/2011 
Working Group for Property Appraisal  Hypoteční banka, a.s.

Pracovní skupiny
Working Groups
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Jsem rád, že mohu čtenářům této výroční zprávy podat zprávu o konsolidované, dobře fungu-
jící a respektované asociaci. Zásluhu na tom, mají v prvé řadě členské banky. Jsou právě těmi 
subjekty, které tvoří její profil, pojmenovávají její priority a poskytují jí svou expertizu a samo-
zřejmě i potřebné administrativní zdroje. Asociace je pro své členy diskusní platformou, zdro-
jem informací a expertiz, servisní organizací, kontaktním místem a nositelem poselství vůči 
třetím stranám. 

České banky jsou s českou ekonomikou neoddělitelně spjaty: prosperují spolu s ní, jsou ovliv-
něny její kondicí, ale také přispívají k ekonomickému růstu. Banky potřebují a současně spo-
luutvářejí stabilní a transparentní tržní prostředí, podporují konkurenci, a to nejen na finanč-
ním trhu, ale i celkově v ekonomice. Právě toto je klíčem ke zlepšování služeb poskytovaných 
retailové, korporátní i veřejnoprávní klientele, k podpoře plynulého toku inovací a k rozšiřo-

I am pleased to be able to report to readers of this annual report that the association is consolida-
ted, well-functioning and respected. Credit for this goes first and foremost to member banks. They 
are the entities that make up its profile, name its priorities and provide it with their expertise and, of 
course, with the nessesary administrative resources. For its members, the association is a platform 
for discussion, a source of information and expertise, a service organisation, a point of contact and 
a vehicle for communicating messages to third parties. 

Czech banks are inseparably tied to the Czech economy: they prosper with it, are affected by its con-
ditions, and contribute to its growth.  Banks need and at the same help to create a stable and trans-
parent market environment that supports competition, not only on the financial market but also in 
the economy generally. This is the key to improving services provided to the retail, corporate and 
public sektor clientele, to supporting the ongoing flow of innovation, and expanding the products 

Pavel Štěpánek

Výkonný ředitel 
Managing Director
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vání produktové nabídky v zájmu stále lepšího obsluhování hospodářství. V následujících od-
stavcích výroční zprávy je obsažena podrobnější zpráva o jednotlivých aktivitách asociace za 
uplynulé období. Ta dokládá, že minulé údobí bylo hektické díky legislativním a regulator-
ním aktivitám, dílem k nám importované z Evropské unie a dílem pocházející z tuzemských 
iniciativ. Asociace, a myslím tím kombinovaný expertní potenciál bank i sekretariátu, zajiš-
ťuje včasný širokospektrální monitoring legislativních a regulatorních aktivit, provádí jejich 
analýzu a v případě potřeby tvoří společný názor, zpracovává stanoviska i návrhy změn, kte-
ré pak, díky rozsáhlé síti svých kontaktů, dále prosazuje. Tvrdím, že investice do této aktivity 
se bankám velmi vyplácí, ať už přímou úsporou nákladů nebo lepšími podmínkami pro rozví-
jení aktivit.

Asociace je expertní platformou, která se neomezuje jen na sektorové otázky, ale zaobírá se, 
v kontextu úlohy bank v ekonomice a ve společnosti, také obecnějšími národohospodářský-
mi tématy. Úspěšně se rozvíjel odborný vklad vědeckého grémia, díky němuž jsme přispěli vý-
znamným dílem k diskusi o tak zásadních tématech jako je například rozpočtová reforma a 
konsolidace veřejných financí nebo stav, perspektiva a příspěvek bank ke konkurenceschop-
nosti ekonomiky.  

V uplynulém období jsme dále posílili důraz na rozvíjení i dalších společensko-odpovědnost-
ních témat a aktivit. Naší ambicí je, aby široká veřejnost vnímala banky nejen jako podnika-
telský sektor a zdroj financování, ale čím dále tím více také jako důvěryhodného partnera, 
který má nejen zájem na řešení palčivých otázek naší současnosti, ale chce aktivně přispět  
i do debaty o dalším směřování společnosti. V tomto rámci jsme identifikovali jako významné 
téma vzdělanost a rozvíjíme aktivity na její podporu. Zaměřili jsme se ale také na otázku neka-
lých praktik na finančním trhu i na protikorupční aktivity.

Pokračujeme v rozvíjení mezinárodní spolupráce a kontaktů, nejen ve směru k Evropské ban-
kovní federaci, ale stále více i na bilaterálním a multilaterálním základě, například s partner-
skými asociacemi, a to nejen v našem regionu.

Chci využít této příležitosti k poděkování všem, kteří se na úspěchu asociace aktivně podílejí: 
předsedové a členové komisí a pracovních skupin, experti bank, vedení členských bank, čle-
nové presidia, členové Vědeckého grémia, naši externí spolupracovníci a v neposlední řadě 
všechny kolegyně a kolegové v sekretariátu asociace. Vám všem za profesionální práci dík!

offered in the interests of ever better serving the economy. The following paragraphs of the annual re-
port contain detailed information about the various activities of the association in the past period. It 
shows that the preceding period was hectic due to legislative and regulatory activities, a part of which 
were imported to us from the European Union and part stemming from domestic initiatives. The asso-
ciation, and by this I mean the combined expert potential of the banks and the secretariat, provides ti-
mely, wide-spectrum monitoring of legislative and regulatory activities, analyses these activities, and, 
if needed, drafts common opinions, draws up standpoints and proposes amendments, which it then, 
thanks to its extensive network of contacts, pursues. I believe that investment into such efforts pays 
off for the banks, either by direct cost savings or better conditions for the development of activities.

The association is an expert platform that does not limit itself to sector-related issues only; it also fo-
cuses on more general national economic topics in the context of the role of banks in the economy 
and in society. The expert input of the Scientific Council has developed successfully, and thanks to 
this body, we were able to contribute substantially to discussions on such important topics as budget 
reform and consolidation of public finance or the situation, prospects and contribution of banks to 
the competitiveness of the economy.

In the past year, we also placed increased emphasis on development of other topics and efforts in the 
area of social responsibility. Our ambition is for the general public to perceive banks as not only a bu-
siness sector and a source of financing, but ever more as a credible partner not only interested in re-
solving urgent issues facing our society, but also wanting to actively contribute to debates on the dire-
ction society should take. In this respect, we have indentified education as an important topic and are 
undertaking efforts in support thereof. We focused also on the issue of unfair practices on the finan-
cial market and on anti-corruption efforts.

We are continuing with the expansion of international cooperation and contacts, not only with re-
spect to the European Banking Federation, but ever more on an bilateral and multilateral basis, for 
example with partner associations located not only in our region.

I would like to take this opportunity to thank everyone who has contributed actively to the success of 
the association: the chairs and members of the commissions and working groups, bank experts, the 
management of member banks, members of the Executive Board, members of the Scientific Council, 
our external collaborators and, last but not least, all of our colleagues in the association’s secretariat. 
Thanks to all of you for your professional work!
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Legislativa
ČBA soustavně sleduje a analyzuje legislativní vývoj z pohledu dopadů navrhovaných zákon-
ných ustanovení na podnikatelské prostředí v bankovním sektoru. Zaměřuje se při tom jak na 
vnitrostátní zákonodárný proces, tak na normotvorné aktivity a iniciativy relevantních orgánů 
EU. V této souvislosti využívá svého zastoupení v odborných komisích Legislativní rady vlády, 
a to v subkomisi pro finanční právo a nejnověji také v subkomisi pro RIA. Pracovníci sekreta-
riátu ČBA se aktivně účastní práce právního výboru a dalších orgánů Evropské bankovní fede-
race (EBF). 

Současně s tím se ČBA průběžně účastní připomínkových řízení ohledně zákonných úprav, 
které vykazují významný vztah k podnikání v oblasti bankovnictví a regulatorních opatření, 
kapitálového trhu, ochrany spotřebitele, hypotečního práva, ochrany osobních údajů, pojiš-
tění vkladů a v dalších relevantních oborech, a to již ve fázi přípravy návrhů či legislativních 
iniciativ. 

Základní a zastřešující roli v těchto aktivitách dlouhodobě sehrává právní komise  
ve spolupráci s dalšími úžeji zaměřenými komisemi a pracovními skupinami ČBA. 

Ve sledovaném období se ČBA účastnila a účastní projednávání následujících  
legislativních návrhů.

1. Zákon o rozpočtových pravidlech (státní pokladna)

Sekretariát ČBA se již od ledna 2012 intenzivně a soustavně věnuje problematice nastolené ná-
vrhem novely zákona o rozpočtových pravidlech (zákon č. 218/2000 Sb.), který kromě jiného 
zpracovává problematiku definice peněžních prostředků státní pokladny a s tím související 
správy peněžních prostředků státní pokladny. 

Následkem navrhované novely by do definice peněžních prostředků státní pokladny nově 
spadal mimo jiné i souhrn peněžních prostředků na účtech územních samosprávných celků, 
veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných institucí. V návaznosti na takto rozšířenou 
definici peněžních prostředků státní pokladny návrh novely stanoví, že tyto peněžní prostřed-
ky mají být vedeny na oddělených účtech ČNB s tím, že zatímco majitelé těchto účtů z řad uve-

Legislation
The CBA systematically monitors and analyses legislative developments in terms of the impact of pro-
posed statutory provisions on the business environment in the banking sector. At the same time, it fo-
cuses on both the domestic legislative process and standard-setting initiatives by the relevant bodies 
of the EU. In this connection, it makes use of its representatives in specialised committees of the Legis-
lative Council of the Government, namely in the Financial Law Subcommittee and now also in the RIA 
Subcommittee. CBA secretariat staff takes active part in the work of the legal committee and other bo-
dies of the European Banking Federation (EBF). 

Concurrently with the above, the CBA participates on an ongoing basis in consultation proceedings on 
legislative amendments that have a strong relation to doing business in the field of banking and regula-
tory measures, the capital market, consumer protection, mortgage law, personal data protection, depo-
sit insurance and other relevant fields already during the drafting of proposals or legislative initiatives. 

The Legal Commission, in cooperation with other more specified commissions and working groups of 
the CBA, plays a fundamental and leading role in these efforts. 

In the monitored period, the CBA has and is taking part in discussions on the following legislative pro-
posals.

1. Act on Budgetary Rules (State Treasury)

Since January 20122, the CBA has intensively and systematically been addressing the issues brought 
on by the draft amendment to the Act on Budgetary Rules (Act No. 218/2000 Coll.), which, among other 
things, deals with the issue of defining state treasury resources and the related management of these re-
sources. 

As a result of the proposed amendment, even the aggregate of the funds on the accounts of local gover-
nments, public post-secondary institutions and public research institutions would now fall under the 
definition of state treasury financial resources. In connection with such an expansion of the definition 
of state treasury resources, the draft amendment states that these funds should be kept on separate ac-
counts at the CNB, with the above-listed beneficiaries being able to transfer these funds to accounts not 
subject to the state treasury (i.e., essentially to commercial bank accounts, where these funds have been 
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dených subjektů mohou tyto peněžní prostředky převést na účty, které nejsou podřízeny stát-
ní pokladně (tj. v zásadě na účty u komerčních bank, kde jsou tyto prostředky ukládány těmi-
to subjekty doposud), pak majitelé těchto peněžních prostředků z řad státních fondů, příspěv-
kových organizací (včetně např. velkých fakultních nemocnic), Pozemkového fondu ČR nebo 
Národního fondu by podle navrhované novely tyto peněžní prostředky z účtů vedených ČNB 
převádět nesměli.

ČBA hodnotí tento návrh velmi kriticky. 

ČBA vyvinula a nadále vyvíjí rozsáhlou aktivitu a ve spolupráci s řadou členských bank, Sva-
zem měst a obcí, Hospodářskou komorou ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR zpracovala 
rozsáhlé a podrobné připomínkové stanovisko, které analyzuje navrženou novelu a její prak-
tické dopady jak po právní stránce, tak z ekonomických hledisek, kde zásadním následkem 
nové právní úpravy by byl rozsáhlý odliv depozit z komerčních bank na účty nově vedené ČNB 
(konzervativní odhad osciluje okolo částky 170 až 180 miliard korun). 

Aktivně jsme vystoupili v rámci projednávání novely na jednání ústavně právního a rozpoč-
tového výboru koncem června 2012, jakož i v následném projednávání na půdě rozpočtového 
výboru začátkem července. Problematiku nadále velmi pečlivě sledujeme a při formulaci od-
borných stanovisek úzce spolupracujeme se zainteresovanými členskými bankami.

2. Zákon o bankách ve spojení se zákonem o zpravodajských službách

V prvním pololetí roku 2012 se ČBA zabývala dopady vládního návrhu novely zákona  
č. 21/1992 Sb., o bankách, kterým se zároveň novelizuje mimo jiné i zákon č. 153/1994 Sb.,  
o zpravodajských službách. 
 
Navrhovaná právní úprava představovala zásadní průlom do ochrany údajů spadajících  
do rámce bankovního tajemství. 

Záměrem ČBA bylo zpřesnění zákonného procesního postupu, který vede k získání těchto  
informací zpravodajskými službami a zejména k posílení právní jistoty subjektů, které mají 
předmětné informace poskytovat. 

kept to date). However, beneficiaries from the ranks of State funds, allowance organisations (inclu-
ding, for example, big teaching hospitals), the Land Fund of the Czech Republic and the National Fund 
would not be allowed to transfer these funds out of the CNB accounts.

The CBA stance on this proposal is highly critical. 

The CBA has undertaken and is continuing to undertake extensive efforts in this area and, in cooperati-
on with numerous member banks, the Union of Towns and Municipalities, the Czech Chamber of Com-
merce, and the Czech Confederation of Industry, has prepared an extensive and detailed standpoint 
that analyses the proposed amendment and its practical implications from both the legal perspective 
and from the economic perspective, where the basic outcome of the new legal regulation would be an 
extensive outflow of deposits from commercial banks to the new accounts at the CNB (conservative esti-
mates have this amount in the range of CZK 170-180 billion). 

We have actively voiced our opinions during discussions of the amendment at the meeting of the Con-
stitutional and Legal Committee and Budgetary Committee at the end of June 2012 as well as during 
subsequent discussions at the Budgetary Committee at the beginning of July. We are monitoring this is-
sue carefully and working very closely with member banks when formulating our standpoints.

2. Act on Banks in conjunction with the Act on Intelligence Services

In the first half of 2012, the CBA dealt with the impact of the Government’s proposed amendment to Act 
No. 21/1992 Coll., on banks, which also amended Act No. 153/1994 Coll., on intelligence services. 
 
The proposed legislation represented a fundamental change to the protection of data falling within 
banking secrets. 

The CBA’s aim was to specify the statutory procedure leading to the procurement of such informati-
on by the intelligence services and especially to provide greater legal certainty of the entities that are to 
provide such information. 

In our standpoint, we accented the greater legal certainly of banks as the requested parties. The wor-
ding of the amendment adopted by Parliament states that the secret service will be authorised to de-
mand information from banks that falls within the term banking secrets only if (1) the investigation re-
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V našem stanovisku jsme akcentovali především posílení právní jistoty banky jako dožáda-
ného subjektu. Parlamentem schválené znění novely určuje, že tajná služba bude oprávněna 
požadovat po bance informace spadající do rámce bankovního tajemství pouze tehdy, pokud 
(i) plní úkol na poli potlačování terorismu, (ii) získá souhlas předsedy senátu Vrchního soudu  
v Praze, a (iii) předloží bance písemnou žádost a originál nebo ověřenou kopii výpisu z povo-
lujícího rozhodnutí soudu, přičemž z těchto podkladů musí být jednoznačně identifikovatelný 
klient, ve vztahu k němuž tajná služba informace požaduje. Banka bude oprávněna pořídit  
si z tohoto výpisu kopii, kterou uchová pro své vnitřní potřeby. 

3. Novela občanského soudního řádu a exekučního řádu

ČBA se po širší diskuzi a koordinaci stanovisek mezi členskými bankami zaměřila na prosaze-
ní některých změn v novele občanského soudního řádu a exekučního řádu. Připomínky ČBA 
se týkají § 34 exekučního řádu. Ve věci jsme vedli jednání se zástupci Ministerstva spravedl-
nosti (na úrovni náměstka ministra a vedoucí legislativního odboru), ale opakovaně jsme se 
zúčastnili i jednání ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny, kde jsme uplatnili mož-
nost aktivně vystoupit a naše stanovisko přednést a odůvodnit.

V tomto rámci nakonec došlo k přijetí změn (zpřesnění) textu ustanovení § 34 odst. 3 exekuč-
ního řádu tak, že nadále nevznikají pochybnosti o tom, že obě strany, tj. jak exekutor, tak do-
tázaná banka musí vzájemnou komunikaci pro potřeby žádosti o součinnost a její poskytnu-
tí spolu komunikovat formou elektronického datového souboru. Do textu citovaného ustano-
vení bylo následně vloženo ještě další ustanovení, podle kterého banka nebude povinna na 
žádost exekutora o součinnost reagovat, pokud tato žádost nebude učiněna ve stanoveném 
elektronickém formátu. 

4. Zákon o oběhu bankovek a mincí

ČBA se ve sledovaném období také věnovala zákonu č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek  
a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o ČNB. 

ČBA především analyzovala dopady přechodného ustanovení v § 36 odst. 1, podle kterého 
byly úvěrové instituce povinny nejpozději do 1. 7. 2012 zpracovávat tuzemské bankovky  
a mince v souladu se standardy zpracování před jejich vrácením do oběhu. 

lates to fighting terrorism, (ii) consent is obtained from the president of the Supreme Court in Prague 
and (iii) a written request is provided along with the original or verified copy of the extract of the court’s 
decision, with the name of the client about whom the secret service requires information being clearly 
identified in such documentation. The banks will be authorised to make a copy of such extract for its fi-
les.

3. Amendment to the Code of Civil Procedure and Distrainment Code

Following extensive discussion and coordination of standpoints among the member banks, the CBA fo-
cused on pursuing certain changes to the amendment of the Code of Civil Procedure and Distrainment 
Code. The CBA’s comments concern Section 34 of the Distrainment Code. The CBA met with representa-
tives of the Ministry of Justice (specifically the deputy minister and head of the legislative division) and 
repeatedly took part in meetings of the Committee on Constitutional and Legal Affairs of the Chamber 
of Deputies, where it exercised the possibility to present its standpoint and justify it.

In the end, the text of Section 34(3) of the Distrainment Code was changed (specified) to clarify that 
both parties, i.e., the distrainment officer and the bank, have to communicate with each other concer-
ning any requests for cooperation via electronic data files. A further provision was inserted into the text 
of the cited provision that says that banks will not be obliged to respond to cooperation requests from 
distrainment officers if such requests are not made in the stipulated electronic format.

4. Act on the Circulation of Banknotes and Coins

In the period in question, the CBA also addressed Act No. 136/2011 Coll., on the circulation of banknotes 
and coins and on the amendment to Act No. 6/1993 Coll., on the CNB. 

The CBA first analysed the impact of the transitory provision in Section 36(1), according to which len-
ding institutions are obliged no later than by 1 July 2012 to process domestic banknotes and coins in 
compliance with processing standards prior to returning them into circulation. 

The CBA also addressed the transitory provision of Section 36(4), according to which lending instituti-
ons were also obliged to fulfil the following requirement by the same deadline: persons assessing the 
authenticity of banknotes and coins when processing them or return into circulation accepted domestic 
and foreign banknote and coins shall possess a certificate, issued by the CNB or by a person authorised 
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Pozornost jsme věnovali i přechodnému ustanovení § 36 odst. 4 zákona, které úvěrovým in-
stitucím ukládalo povinnost zajistit v téže lhůtě, aby osoby, které při zpracování tuzemských 
bankovek a mincí posuzují jejich pravost nebo vracejí do oběhu přijaté tuzemské a cizozem-
ské bankovky a mince, byly držiteli osvědčení o absolvování odborného kurzu o rozpoznávání 
bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování vydaného ČNB nebo osobou  
jí k tomu pověřenou.

V rámci parlamentního projednání nakonec došlo k prodloužení lhůt přechodného období z pů-
vodních 12 na 24 měsíců od data nabytí účinnosti zákona, tj. lhůty se prodlužují až do 1. 7. 2013. 

5. Zákon o spotřebitelském úvěru

ČBA zpracovala a v meziresortním připomínkovém řízení uplatnila připomínky k  návrhu  
novely zákona o spotřebitelském úvěru (zákon č. 145/2010 Sb.,). Zásadní připomínky se týkaly 
nově doplněného ustanovení § 9 odst. 1 („Věřitel poskytne spotřebitelský úvěr jen tehdy, po-
kud je ze všech okolností zřejmé, že spotřebitel bude schopen spotřebitelský úvěr splácet.“),  
a dále ustanovení nového § 18a (zajištění pohledávky ze spotřebitelského úvěru).

V rámci ústního vypořádání připomínek se podařilo prosadit změny ve znění obou klíčových 
ustanovení navrhované novely. MF v podstatné části akceptovalo připomínky ČBA a znění do-
tčených ustanovení nyní navrhuje upravit pro banky mnohem vstřícnějším způsobem. 

6. Zákon o podporovaných zdrojích energie

Na základě dohody se zainteresovanými bankami se ČBA zaměřila na posílení právní jistoty 
úvěrových institucí poskytujících financování v souvislosti se smlouvami mezi výrobci a dis-
tributory podporovaných energií, jejichž trvání je zákonem ukončeno k 31.12.2012. 

V rámci parlamentního projednávání zákona nakonec došlo k významnému posílení po-
vinnosti povinně vykupujícího (nový subjekt, který bude od výrobců podporované energie 
tuto energii podle zákona vykupovat) uzavírat nové smlouvy s těmi výrobci energie, jejichž 
dosavadní smlouvy končí k 31.12.2012. Takto prosazenou změnu považujeme za významný 
příspěvek k posílení právní jistoty bank. 

by the CNB, on the successful completion of a professional training course on identification of bankno-
tes and coins suspected of being counterfeited or altered.    

It was finally agreed in Parliament that the transitory period would be extended from the original 12 
months to 24 months from the date that the amendment entered into force, i.e., the deadline was exten-
ded to 1 July 2013.

5. Consumer Credit Act

The CBA prepared and presented in the framework of interdepartmental consultation procedure com-
ments to the draft amendment to the Consumer Credit Act (Act No. 145/2010 Coll.). The principle com-
ments pertained to the wording of the newly added Section 9(1) (“The Creditor shall provide consumer 
credit only if it is clear under any and all circumstances that the consumer is able to pay off the consu-
mer credit.”) and also the new Section 18a (securing receivables arising from consumer credit).

During discussions on the comments, the CBA managed to push through changes in the wording of 
both key provisions of the proposed amendment. The MoF accepted the basis of the CBA’s comments 
and is now proposing to modify the provisions in question to be more accommodating to the banks. 

6. Act on Subsidised Energy Sources

Based on an agreement with concerned banks, the CBA focused on improving the legal certainty of len-
ding institutions providing financing in connection with contracts concluded between manufacturers 
and distributors of subsidised energy where the term of such contracts is to expire under the law on 31 
December 2012. 

In the end, Parliament decided to substantially strengthen the obligation of the mandatory off-ta-
ker (the new entity that will be obliged by law to offtake the subsidised energy from the producers) to 
conclude new contacts with these energy producers, whose hitherto contracts expire on 31 December 
2012. The CBA considers this sought-after change to be an important contribution to improving the legal 
certainty of banks. 

Concurrently, a change allowing such energy producers to begin negotiating new contracts with the 
mandatory off-takers in advance, i.e., prior to the end of 2012, was approved for inclusion in the amend-
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Současně s tím byla schválena i změna návrhu zákona, která umožní výrobcům podporova-
ných zdrojů energií začít vyjednávat s povinně vykupujícím o nových smlouvách již s předsti-
hem, tedy ještě před koncem roku 2012 (zákon má nabýt účinnosti k 1.1.2013), což je podle na-
šeho názoru také pozitivní změna z pohledu bank. 

7. Ostatní právní předpisy

Ve sledovaném období ČBA zpracovala a uplatnila připomínky k řadě dalších právních 
předpisů, např. k  novému katastrálnímu zákonu, souboru právních předpisů v oblasti 
podpory financování exportu, zákonu o České národní bance, zákonu o směnárenské čin-
nosti, návrhu zákona o zvýšení transparentnosti právnických osob, novele zákona o zadá-
vání veřejných zakázek, technické novele obchodního zákoníku a mnoha dalším legislativ-
ním iniciativám.

8. Sledované evropské předpisy

Ze širokého spektra sledované evropské legislativy lze poukázat na tyto základní okruhy.

Bankovní regulace 
V oblasti bankovní regulace byla hlavní pozornost věnována připravovaným změnám basilej-
ských pravidel, která budou v EU implementována prostřednictvím nařízení o kapitálových 
požadavcích (CRR) a směrnice o kapitálových požadavcích (CRD IV), ale opomíjena nebyla ani 
další nová regulatorní opatření. 

Česká bankovní asociace a bankovní asociace Maďarska, Polska a Slovenska se v únoru 2012 
dohodly, že spojí síly k aktivnější obhajobě svých zájmů u evropských orgánů jednajících  
o konečné podobě CRR a CRD IV. Komise pro bankovní regulaci ČBA se chopila iniciativy  
a připravila návrh společného materiálu zaměřeného na body zvláštního zájmu pro výše  
uvedené regionální bankovní asociace v rámci pozice Evropské bankovní federace (EBF)  
k CRR/CRD IV. Společný dokument byl zaslán představitelům Evropské komise, Evropského 
parlamentu a finančním atašé ČR, Maďarska, Polska a Slovenska a následně byl s nimi  
na schůzkách v Bruselu prodiskutován. 

ment (the legislation should enter into force as at 1 January 2013), which, in our opinion, is also a positi-
ve change from the point of view of the banks. 

7. Other legal regulations

In the monitored period, the CBA prepared and presented comments to a number of other legal regula-
tions, e.g., the new Cadastral Act, a set of legal regulations supporting export financing, the Act on the 
Czech National Bank, the Foreign Exchange Act, the amendment to the Act on Greater Transparency of 
Legal Entities, the amendment to the Public Procurement Act, the technical amendment to the Com-
mercial Code, and many other legislative initiatives.

8. Monitored European legislation

From the wide range of European legislation being monitored, the following area is worthy of special 
mention.

Banking Regulation 
In the field of banking regulation, primary attention was focused on the changes being drafted to the 
Basel Accords, which are to be implemented in the EU through the Capital Requirements Regulation 
(CRR) and the Capital Requirements Directive (CRD IV); however, other new regulatory measures were 
not ignored. 

In February 2012, the Czech Banking Association and the Hungarian, Polish and Slovak Banking Asso-
ciations agreed to join forces to more actively pursue their interests at the European authorities negoti-
ating the final form of CRR and CRD IV. CBA’s Banking Regulation Commission took the initiative and 
prepared draft of the joint document focused on points of special interest to the above regional banking 
associations as part of the European Banking Federation (EBF) position to CRR/CRD IV. The joint docu-
ment was sent to the representatives of the European Commission, European Parliament and the finan-
cial attachés of the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia, with whom the document was dis-
cussed at meetings in Brussels. 

The EBF was sent comments to the draft position on the consultation document prepared by the Finan-
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EBF byly zaslány připomínky k návrhu stanoviska ke konzultačnímu dokumentu Výboru pro fi-
nanční stabilitu týkající se účinného řešení problémů systémově důležitých finančních institucí.

Členské banky poskytující hypotéky a současně využívající přístup založený na interním ra-
tingu (IRB) zaslaly pracovní skupině pro oceňování rizika EBF, jejímž členem je i pracovník 
jedné banky působící v ČR, podklady pro studii o IRB modelech pro hypotéky. ČBA tak byla 
jednou ze 14 bankovních asociací, které pro tuto studii dodaly podklady. 

Uskutečnila se schůzka zástupců bank zastoupených v Komisi pro bankovní regulaci s pra-
covníky oddělení bankovnictví Ministerstva financí ČR, na které proběhla výměna názorů na 
dvě témata, a to systémově významné banky a nulová riziková váha na angažovanosti vůči 
centrálním vládám a centrálním bankám členských států EU.

V rámci mezirezortního připomínkového řízení nebo také v rámci konzultace před mezirezort-
ním připomínkovým řízením byly vypracovávány připomínky a stanoviska k návrhům legisla-
tivních norem, např. k návrhu:

 — novely vyhlášky o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních druž-
stev a obchodníků s cennými papíry,

 — úředního sdělení k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních druž-
stev a obchodníků s cennými papíry týkajícího se informací o odměňování,

 — úředního sdělení k ověřování dostatečného krytí úvěrových ztrát.

Komise pro bankovní regulaci zorganizovala prezentaci pana M. Špolce, asistenta generální-
ho ředitele pro vnitřní trh Evropské komise, s následnou diskuzí na téma CRD IV a další vý-
znamné prvky v regulaci evropských bank. Členové komise pro bankovní regulaci se zúčastni-
li semináře ČNB věnovanému Evropskému orgánu pro bankovnictví (EBA).

Činnost Komise pro bankovní regulaci je pravidelně prezentována v newsletteru BA Survey. 
Přehled vybraných projednávaných legislativních návrhů EU týkajících se bank je pravidelně 
aktualizován v periodiku Bankovnictví a finanční trh v evropské legislativě. 

cial Stability Board on Effective Resolution of Systemically Important Financial Institutions.

Member banks providing mortgages and, at the same time, making use of an internal ratings-based 
(IRB) approach sent supporting documentation for a study on IRB models for mortgages to the EBF Risk 
Assessment Working Group, a member of which is also a staff member of one Czech bank.  The CBA 
was thus one of 14 banking associations that provided materials for this study. 

A meeting was held between representatives of banks represented in the Banking Regulation Commis-
sion and the staff of the Banking Department of the Czech Ministry of Finance at which opinions were 
exchanged on two topics: systematically important banks and zero risk weighting on exposure to cent-
ral governments and central banks of the EU Member States.

In the framework of interdepartmental consultation procedure or discussions prior thereto, comments 
and standpoints were prepared e.g. on the following pieces of legislation:

 — Amendment to the decree stipulating the prudential rules for banks, credit unions and in-
vestment firms,

 — Official communiqué on the prudential rules for banks, credit unions and investment firms regar-
ding remuneration information,

 — Official communiqué on the verification of sufficient coverage of credit losses.

The Banking Regulation Commission organised a presentation by Mr. M. Špolc, assistant to the Direc-
tor-General for the Internal Market of the European Commission, followed by a discussion on CRD IV 
and other important elements in European banking regulations. Members of the Banking Regulation 
Commission took part in CNB seminar dedicated to the European Banking Association (EBA).

The work of the Banking Regulation Commission is regularly presented in the BA Survey newsletter. An 
overview of certain draft EU banking legislation is updated regularly in the periodical Banking and Fi-
nancial Market in European Legislation. 
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Finanční trh 
Největší pozornost je tradičně věnována Rámcové smlouvě o obchodování na finančním trhu 
(CMA), díky které mají banky možnost používání jednotného formátu zejména pro protistra-
ny a jiné právnické osoby s vyřešeným problémem sjednání závěrečného vyrovnání. Hlavní 
přínos spočívá již v samotné existenci standardní smluvní dokumentace pro široké spektrum 
produktů. Pro banky je důležité, že se jedná o smlouvu, na kterou je vyhotoven právní posu-
dek, který uznává i ČNB, a že předmětná smlouva je jednou ze dvou rámcových smluv (vedle 
ISDA), kterou lze použít také pro účely snížení kapitálového požadavku.
 
Komise pro finanční trh usoudila, že po pěti letech spolupráce s advokátní kanceláří PRK 
Partners s.r.o. na CMA nastala vhodná doba, kdy by CMA měla prověřit jiná právní kancelář  
a provést její celkovou revizi. Byla proto navržena a prezidiem schválena změna právní kan-
celáře a od konce roku 2011 začala ČBA spolupracovat s Allen & Overy. Mezinárodní renomé 
Allen & Overy zajisté usnadní uznávání právních posudků na CMA mateřskými bankami  
a odstraní překážku, kvůli které některé pobočky zahraničních bank nemohly CMA používat.

Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) bylo zasláno vyjádření ke konzultačnímu 
dokumentu Návrh technických standardů k nařízení Evropského parlamentu a Rady týkajícího 
se prodeje nakrátko a určitých aspektů swapů úvěrového selhání.  Ministerstvu financí ČR bylo 
zasláno vyjádření ke konzultačnímu materiálu Transpozice směrnice o správcích alternativních 
investičních fondů a ke konzultačnímu materiálu k novému zákonu o kolektivním investování.

V rámci mezirezortního připomínkového řízení nebo i v rámci konzultace před mezirezortním 
připomínkovým řízením byly vypracovávány připomínky a stanoviska k návrhům legislativ-
ních norem, např. k návrhu:

 — zákona o důchodovém spoření (tzv. II. pilíř), 
 — zákona o doplňkovém penzijním spoření (tzv. III. pilíř),
 — zákona o investičních společnostech a investičních fondech,
 — vyhlášky o činnosti depozitáře důcho¬dového fondu a účastnického fondu, 
 — vyhlášky o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu  

a účastnického fondu, 
 — úředního sdělení o podmínkách přípustnosti pobídek při poskytování investičních  

služeb v kolektivním investování.

Financial Market 
As is tradition, the greatest amount of attention is focused on the Master Agreement for Financial Trans-
action (CMA), thanks to which banks have the possibility of using a single format especially for counter-
parties and other legal persons where the issue of arranging final settlement has been resolved. The main 
benefit lies in particular in the existence of standard contractual documentation for a wide range of pro-
ducts. For banks it is important that it is an agreement for which a legal opinion (recognised by the CNB) 
has been drawn up and that the agreement in question is one of two frame agreements (alongside the 
ISDA), which can also be used for the purposes of lowering the capital requirement.
 
The Financial Market Commission (FMC) concluded that after five years of cooperation with the law 
firm PRK Partners s.r.o. on the CMA, the time has come for the CMA to be examined by a different law 
firm and revised. The FMC therefore proposed a change of law firm and this proposal was approved by 
the Executive Board; thus, the CBA began to work with Allen & Overy in late 2011. The international re-
putation of Allen & Overy will surely facilitate the recognition of the legal opinion on the CMA by the 
parent banks and eliminate the obstacle that prevented certain branches of foreign banks from using 
the CMA.

The European Securities and Markets Authority (ESMA) was sent a statement on the consultation do-
cument Draft technical standards on the regulation of the European Parliament and of the Council on 
short saling and certain aspects of credit default swaps. The Czech Ministry of Finance was sent a state-
ment on the consultation to Transposition of the Directive on Alternative Investment Funds Managers 
and to the consultation to the new Act on Collective Investment.

In the framework of interdepartmental consultation procedure or discussions prior thereto, comments 
and standpoints were prepared e.g. on the following pieces of legislation:

 — Act on Retirement Savings (so called Second Pillar), 
 — Act on Supplementary Retirement Savings (so-called Third Pillar),
 — Act on Investment Firms and Investment Funds,
 — Decree stipulating the activities of the depositary of the pension fund and participant fund,
 — Decree regulating in more detail the activities of pension companies, the pension fund and partici-

pant fund, 
 — Official communiqué on the terms and conditions of incentives connected to the provision of in-

vestment services in collective investing.
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Činnost komise pro finanční trh je pravidelně prezentována v newsletteru BA Survey. Přehled 
vybraných projednávaných legislativních návrhů EU týkajících se bank je pravidelně aktuali-
zován v periodiku Bankovnictví a finanční trh v evropské legislativě. 

Platební styk
V platebním styku pokračuje období legislativních změn výrazně ovlivňujících postupy bank. 
Poskytovatelům platebních služeb jsou ukládány nové povinnosti, velký důraz je kladen na 
ochranu spotřebitele při poskytování platebních služeb, nové postupy jsou zaváděny v oblasti 
peněžního oběhu. Ke stěžejním úkolům proto stále patří zapojení do příprav nové a novelizo-
vané legislativy, jejíž podoba zásadně ovlivňuje rozsah a nákladnost zaváděných procesů  
a vyvolaných úprav bankovních systémů. Důležitou součástí aktivit ČBA je příprava na zave-
dení Jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA), v níž se ČBA jako zástupce bank působících 
v ČR dlouhodobě angažuje v procesu tvorby celoevropských platebních nástrojů a při přípravě 
podmínek jejich fungování. 

Vnitrostátní platební styk a peněžní oběh

V polovině roku 2011 nabyl účinnosti nový zákon 136/2011, Sb., o oběhu bankovek a mincí, 
který upravuje ochranu tuzemských bankovek a mincí a pravidla pro jejich oběh, práva  
a povinnosti ČNB ve vztahu ke zpracovatelům peněz a práva a povinnosti subjektů spolupů-
sobících při peněžním oběhu. Procedurální problémy při projednávání zákona v Poslanecké 
sněmovně vedly k zásadnímu zkrácení období od schválení zákona po nabytí jeho účin-
nosti, což způsobilo značné komplikace při implementaci zákona a odrazilo se i v tvorbě 
související sekundární a terciální legislativy. Souběžně s praxí musely být ještě vyjasňovány 
a upřesňovány některé zákonné požadavky, probíhala řada jednání k vybraným ustanove-
ním zákona (např. k povinnosti odborného proškolování zaměstnanců obchodníků posky-
tujících službu cashback, která byla později ze zákona vyňata). Objektivní důvody vzniklé 
mimo bankovní sektor (neexistence vhodných testovaných zařízení na zpracování hotovos-
ti) v kombinaci s příliš krátkým legisvakančím obdobím vedly později také k odložení ter-
mínu, po němž musí zpracování hotovosti probíhat již v souladu se zákonem stanovenými 
standardy. ČBA v uplynulém období spolupracovala na přípravě prováděcí vyhlášky  
k některým ustanovením zákona a na úředních sděleních ČNB upravujících: 

The work of the Financial Market Commission is regularly presented in the BA Survey newsletter. An 
overview of selected drafted EU legislation pertaining to banks is updated regularly in the journal Ban-
king and Financial Market in European Legislation. 

Payment Systems
In the field of payments, a period marked by changes to legislation substantially affecting bank procedures 
is continuing. New obligations are being imposed on payment service providers, great emphasis is being 
placed on consumer protection in connection with the provision of payment services, and new procedures 
are being implemented in the field of currency circulation. For this reason, involvement in the drafting of 
new and amended legislation, the form of which is substantially affecting the scope and cost of implemen-
ted procedures and implied modifications of banking systems, is vital. An important part of the work of the 
CBA is preparation for the implementation of a Single Euro Payments Area (SEPA), where the CBA, as the 
representative of banks active in the Czech Republic, has long been engaged in the process of creating pan-
-European payment instruments and preparing the terms and conditions for their operation. 

Domestic Payment System and Currency Circulation

In mid 2011, Act No. 136/2011 Coll., on the circulation of banknotes and coins, came into force. This 
piece of legislation regulates the protection of domestic banknotes and coins and the rules for the-
ir circulation, the rights and obligations of the CNB in relation to cash-processing entities, and the 
rights and obligations of entities involved in cash circulation. The procedural problems with dis-
cussing this piece of legislation in the Chamber of Deputies has led to a substantial reduction in the 
period from the passage of the law to its entry into force, which has caused complications in its im-
plementation and affected the creation of related secondary and tertiary legislation. Concurrent-
ly with practice, certain statutory requirements had to be clarified and specified, a number of mee-
tings took place to discuss certain provisions (e.g., on the requirement that employees of busines-
ses providing  the cashback service receive special training, which was later removed from this re-
gulation).  Objective reasons arising from outside the banking sector (non-existence of suitable te-
sting equipment for processing cash) in combination with an excessively short legislative period la-
ter also led to a deferral of the deadline after which cash processing has to take place in compliance 
with standards set by law. The CBA, in the past period, was involved in drafting the implementing 
decree to some of the provisions of the law and the official communiqués of the CNB specifying: 
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 — vybraná ustanovení zákona, 
 — organizaci testování zařízení pro zpracování tuzemských bankovek a mincí,
 — podmínky organizace odborných kurzů o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých  

z padělání nebo pozměňování,
 — poskytování informací o zařízeních používaných pro zpracování tuzemských  

bankovek a mincí.

Ve spolupráci s ČNB byla připravena struktura údajů pro vykazování informací o zpracová-
ní tuzemských peněz. Koordinace požadavků na školení osob v odborných kurzech, iniciova-
ná ČBA a zajišťovaná ve spolupráci s ČNB, která probíhala průběžně po celé uplynulé období, 
velmi přispěla k rovnoměrnému pokrytí požadavků všech úvěrových institucí povinných za-
jistit odborné proškolení pracovníků. 

Činnost Komise pro platební styk se soustředila i na další legislativní návrhy a opatření ovliv-
ňující postupy v platebním styku, většinou ve spolupráci s ostatními odbornými komisemi 
ČBA (např. návrh nového zákona o směnárenské činnosti a další).

Tradičně dobrá spolupráce s ČNB, přispívající ke stálému zdokonalování platebního styku v ČR, 
pokračovala v celém komplexu otázek souvisejících s mezibankovním platebním a zúčtovacím 
systémem CERTIS. Průběžně byly projednávány otázky dalšího vývoje systému, připravované 
změny a úpravy pravidel, návrhy na konkrétní specifické postupy a rovněž náměty vzešlé  
z bank, týkající se např. zavedení některých informačních funkcí nebo doplnění pravidel. 

Vzhledem k technologickému vývoji a narůstajícímu významu elektronických a mobilních 
transakcí v platebním styku byla založena nová pracovní skupina pro inovativní platby. Jejím 
cílem je sledovat výstupy z evropských orgánů (EPC, EBF apod.) a analyzovat dopady pro ČR, 
sledovat stav legislativních předpisů ČR v dané oblasti, sledovat vývoj trhu, iniciovat výměnu 
zkušeností, poukazovat na problémy a navrhovat vhodná řešení. Z členů pracovní skupiny 
vzešel zástupce ČBA v Národním mnohostranném fóru ČR pro elektronickou fakturaci, usta-
veném z pověření Ministerstva vnitra ČR prostřednictvím orgánu CZ FITPRO při Hospodářské 
komoře ČR. 

 — certain provisions of the law,
 — organisation of the testing of facilities processing domestic banknotes and coins,
 — terms and conditions of organisation of specialised courses on identification of banknotes and co-

ins suspected of being altered or counterfeited,
 — provision of information on equipment used to process domestic banknotes and coins.

In cooperation with the CNB, the structure of the data for reporting information on processing domes-
tic cash was prepared. Coordination of the requirements for training through special courses, initiated 
by the CBA and arranged in cooperation with the CNB, which had been taking place over the entire pe-
riod, contributed greatly to the equal coverage of requirements of lending institutions required to provi-
de special training to staff. 

The Commission for Payment Systems also focused on other legislative proposals and measures affe-
cting payment procedures new, usually in cooperation with the other CBA commissions.

The traditionally excellent cooperation with the CNB, which contributed to the continued improvement 
of the payment system in the Czech Republic, continued on a host of issues related to the CERTIS inter-
bank payment and clearing system. Issues related to the further development of the system, drafting 
of changes and modification of rules, proposals for specific procedures and suggestions from banks 
regarding, e.g., implementation of certain information functions and supplementation of rules, were 
discussed on an ongoing basis. 

With regard to technological development and the increasing importance of electronic and mobile pay-
ment transactions, a new working group for innovative payments was established. Its objective is to mo-
nitor the outputs from the various European bodies (EPC, EBF and the like) and analyse their impact on 
the Czech Republic, monitor the state of Czech legislation in the field in question, monitor developments 
on the market, initiate the exchange of experience, call attention to problems, and proposes suitable so-
lutions to such problems. One of the members of this group became the CBA’s representative at the Czech 
National Multilateral Forum for Electronic Invoicing, established upon authorisation of the Czech Minist-
ry of the Interior via CZ FITRPO, a body attached to the Economic Chamber of the Czech Republic. 
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Standardy a doporučené postupy

V oblasti platebního styku hraje dlouhodobě velmi důležitou roli standardizace bankovních 
aktivit. Zaměřuje se na postupy, které nejsou legislativně ani jinak upraveny, jejich unifikace 
nijak nenaruší konkurenční prostředí, přičemž sjednocením lze docílit výrazného zefektivně-
ní procesů, především využitím vyšší automatizace zpracování. Z připravovaných standardů 
je v současné době nejvýznamnější Národní standard pro elektronické xml výpisy z účtu, kte-
rý začal být připravován primárně jako řešení pro potřeby eurových plateb. Později byl záměr 
rozšířen na celou oblast platebního styku včetně tuzemského, ve snaze o co nejširší využití 
potenciálu úspor jednotné struktury (výhody automatizace zpracování pro firmy  
s účty u více bank, eliminace softwarových úprav při přechodu firmy k jiné bance apod.). 
Úzká spolupráce za účelem sladění národního standardu probíhá se Slovenskou asociací 
bank (což představuje výhodu i pro firmy s organizačními jednotkami v obou zemích), průběž-
ně jsou vedeny konzultace i s experty z dalších zemí, které národní standard pro XML výpisy 
z účtů také připravují - většinou rovněž pod záštitou národních bankovních asociací. Cílem 
je vytvořit národní formát dostupný pro všechny firmy a dodavatele, který při dostatečném 
rozšíření přinese značné úspory.

Součástí činnosti Komise pro platební styk je též monitorování dříve přijatých standardů  
a doporučení, jejich potřebné novelizace a sdílení best practices - v minulém roce se týkalo 
fungování standardů upravujících vrácení částky autorizované platební transakce provedené 
z podnětu příjemce, pravidel pro náhrady u mezibankovních plateb řešících kompenzace za 
užívání zdrojů v případě chybně provedené transakce mezi účastníky systému CERTIS a dále 
implementace doporučeného postupu pro jednotné mapování polí při konverzi swiftové zprá-
vy MT202 do položky systému CERTIS. Absence metodického postupu pro případy opravného 
zúčtování korunových platebních transakcí připsaných ve prospěch cizoměnových účtů vedla  
k vytvoření doporučeného postupu pro banky. Cílem je snížit dopady dvojí kurzové konverze, 
ke které při těchto operacích dochází. 

Jednotná oblast pro platby v eurech – SEPA

Příprava na zavedení Jednotné oblasti pro platby v eurech patří ke klíčovým oblastem půso-
bení ČBA v platebním styku. Adaptace na nové evropské podmínky je pro banky dlouhodo-
bou nutností i příležitostí, proto se ČBA snaží zapojením v evropských institucích a pro-

Standards and Recommended Procedures

In the field of payments, standardisation of banking activities played traditionaly a very important 
role. It focuses on procedures that are not regulated by legislation or otherwise, whose unification 
would in no way disrupt the competitive environment, and whose unification would lead to a marked 
improvement in the effectiveness of procedures, especially by use of greater automation of processing. 
Of the drafted standards, the most important one at this time is the National Standard for Electronic 
XML Bank Account Statements, which began to be prepared primarily as a solution for the needs of 
euro payments. The plan was later expanded to the entire field in the effort to make maximum use of 
the potential for savings allowed by a unified structure (benefits of automation of processing for com-
panies with accounts at more than one bank, elimination of software modifications upon the transfer 
of a company to a different bank, and so on). Close cooperation on the harmonisation of national stan-
dards is taking place with the Slovak Banking Association (which is also a benefit for companies with 
branches in both countries), consultations are being conducted on an ongoing basis with experts from 
other countries who are also drafting national standards for XML bank account statements – usually 
also under the auspices of national banking associations. The aim is to create national formats availa-
ble to all companies and suppliers, which, upon sufficient distribution, will bring substantial savings.

The work of the Commission for Payment Systems also includes monitoring previously adopted 
standards and recommendations, their necessary amendment, and sharing of best practices – last 
year, this pertained to the functioning of standards regulating the return of authorised payments 
at the request of the payee, interbank payment refund rules addressing compensation for use of 
sources in case of an error in case of an erroneously executed transaction between CERTIS system 
participants, and implementation of the recommended procedure for a unified mapping of fields 
upon conversion of MT202 swift reports to the CERTIS system. The absence of methodological app-
roach in cases of corrective clearance of crown payment transactions remitted in favour of foreign 
currency accounts led to the creation of a recommended procedure for banks, the aim of which is to 
reduce the impact of double currency conversions that occur in such operations. 

Single Euro Payments Area – SEPA

Preparation for the implementation of the Single Euro Payments Area belongs to the main tasks of the CBA 
in the field of payments. Adaptation to new European conditions is a long-term need and opportunity for 
banks; therefore, the CBA is trying to influence the parameters of pan-European instruments through its co-
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fesních asociacích působit na parametry celoevropských nástrojů a prosazovat osvědčené 
tuzemské modely. Vydáním nové evropské legislativy stanovující termíny přechodu na SEPA 
pokročil projekt Jednotné oblasti pro platby v eurech do další fáze, která se projeví i větším 
důrazem na implementaci v bankách v ČR a vyvolá potřebu řešení souvisejících otázek  
a problémů. 

Evropská rada pro platební styk - EPC 

Členem EPC (zastřešuje komerční sektor v budování Jednotné oblasti pro platby v eurech)  
se ČBA stala v roce 2004. Působí zde prostřednictvím svých zástupců v rozhodovacích a pra-
covních orgánech. Členství v pracovních skupinách EPC pro platební systémy SEPA, pro karty 
a pro hotovost umožňuje podílet se na vlastním vývoji pravidel a jejich inovacích a průběžně 
monitorovat změny a postup přípravy budoucích podmínek. Komise pro platební styk slouží 
jako platforma pro aktuální informace z EPC, diskuse k přijímaným rezolucím, zázemí pro 
přípravu připomínek k novým návrhům na úpravy SEPA schémat a stanovisek k dalším doku-
mentům; zabývá se návrhy na řešení problémů implementace.

Spolupráce v záležitostech SEPA 

V roce 2009 byla rozšířena dřívější dlouhodobá spolupráce mezi ČBA a Slovenskou asociací bank 
i na ostatní země společně zastupované v Koordinačním výboru EPC. Zástupci asociací Maďarska, 
Rakouska, Slovenska a ČR se setkávají několikrát ročně na pracovních jednáních, kde jsou diskuto-
vány problémy, připravovány či koordinovány postupy v oblastech společného zájmu, vyměňovány 
zkušenosti a informace o záležitostech aktuálně řešených v platebním styku v jednotlivých zemích. 

Nařízení upravující technické požadavky  
na bezhotovostní úhrady a inkasa a měnící nařízení ES č. 924/2009 

Cílem nařízení je zajistit naplnění vize přechodu evropského platebního styku v eurech na 
jednotná pravidla a celoevropské standardy definováním požadavků na platby a stanovením 
konečných termínů povinné transformace existujících (i národních) eurových platebních sys-
témů a instrumentů na podmínky SEPA. Požadavky ČBA při přípravě nařízení byly uplatňová-
ny prostřednictvím EPC a EBF a též ve spolupráci s národními regulátory. 

nnection to European institutions and professional associations and advocate tested domestic models. Upon 
the issuance of new European legislation setting the deadlines for transfer to SEPA, the Single European 
Payments Area project moved into the next phase, which will place greater emphasis on its implementation 
in banks active in the Czech Republic and lead to the need to resolve related issues and problems. 

European Payments Council - EPC 

The CBA became a member of the EPC (which represents the commercial sector in the development of 
the Single Euro Payments Area) in 2004. It exerts an influence here through its representatives in the 
organisation’s decision-making bodies and working groups. Membership in the EPC working groups 
for SEPA payment systems, for cards and for cash allows the CBA to be directly involved in creating and 
innovating rules and continuously monitor changes and developments in the preparation of future 
terms and conditions. The Commission for Payment Systems serves as a platform for current informati-
on from the EPC and for discussion about adopted resolutions and as the centre for drafting comments 
to new proposals for the modification of SEPA schemes and standpoints to other documents. It also 
deals with proposals for resolving implementation problems.

Cooperation on SEPA matters 

In 2009, previous cooperation between the CBA and the Slovak Banking Association was extended to 
other countries jointly represented at the EPC Steering Committee. Representatives of the associations of 
Hungary, Austria, Slovakia and the Czech Republic meet a number of times per year at working meetings 
to discuss issues, prepare or coordinate procedures in areas of shared interest, exchange experience and 
share information about payment matters currently being dealt with by each of the various countries. 

Regulation Establishing Technical Requirements for Credit Transfers  
and Direct Debits in Euros and Amending Regulation (EC) No 924/2009  

The objective of the regulation is to ensure fulfilment of the vision of a single set of rules for European 
euro payments and  pan-European standards by defining payment requirements and stipulating the 
final deadlines for the mandatory transfer of existing (even national) euro payments systems and in-
struments to SEPA terms and conditions. The CBA’s requirements related to the drafting of the regulati-
on were administered by the EPC and EBF and in cooperation with the national regulator. 
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Národní koordinační výbor SEPA, NASO

Pro řízení implementace Jednotné oblasti pro platby v eurech funguje v ČBA od roku 2008 Ná-
rodní koordinační výbor SEPA (NKV SEPA), jehož členy jsou zástupci ČNB, MF ČR, ČBA a zá-
stupci profesních a spotřebitelských sdružení (Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská ko-
mora ČR, Sdružení českých spotřebitelů, Česká asociace treasury). NKV SEPA monitoruje vý-
voj a přijímá opatření v EPC a zabývá se jejich praktickými důsledky. Zástupci NKV SEPA se 
pravidelně účastní zasedání organizovaných EK pro koordinační orgány všech členských zemí 
EU. Základními úkoly NKV SEPA jsou příprava a řízení implementace SEPA v ČR spolu s ko-
munikací zaměřenou na projekt SEPA. 

ČBA průběžně zajišťuje konzultace a administrativně organizační podporu přistupování bank 
k systémům SEPA prostřednictvím tzv. National Adherence Support Organisation (NASO)  
– funguje pro členské banky na základě požadavku EPC od roku 2008.

Standard ČBA č .17 – „Racionalizace výměny  
dat s orgány oprávněnými podle zákona o bankách“ 

Stále narůstající požadavky oprávněných orgánů na informace o klientských účtech zname-
nají pro banky neproduktivní, nákladnou a enormně se zvyšující zátěž, jejíž dopady se ČBA 
snaží řešit postupně s dotazujícími se orgány. Na základě dohody uzavřené v roce 2011 mezi 
ČBA a Exekutorskou komorou ČR o standardizované elektronické výměně dat docházelo  
v uplynulém období k postupné implementaci nové části standardu připravené pro vzájem-
nou komunikaci při poskytování součinnosti. Cíl standardu - umožnit racionalizaci postupů 
při vzájemném předávání údajů a nahradit praxi předávání velkého množství nejednotných 
dotazů exekutorů a nejednotných odpovědí bank jednotnou standardizovanou strukturou  
– byl naplňován postupně, vlastní zavádění v bankách závisí na alokaci prostředků nutných 
pro zajištění softwarových aplikací. Předpokládá se širší využívání standardizované komuni-
kace vzhledem k velkému potenciálu úspor z automatizace zpracování. 

SEPA National Coordination Committee, NASO

For managing the implementation of a Single Euro Payment Area, the SEPA National Coordination 
Committee (SEPA NCC), whose members are representatives of the CNB, Czech MoF, CBA and professio-
nal and consumer associations (Czech Confederation of Industry, Czech Chamber of Commerce, Czech 
Treasury Association), has been operating at the CBA since 2008. The SEPA NCC monitors develop-
ments and adopts measures at the EPC and deals with their practical implications. The SEPA NCC re-
presentatives regularly take part in meetings organised by the EC for the coordination bodies of all EU 
Member States. The basic task of the SEPA NCC is to prepare and manage SEPA implementation in the 
Czech Republic along with communication focused on the SEPA project. 

The CBA arranges consultations and administrative and organisational support to banks acceding to 
the SEPA systems through the so-called National Adherence Support Organisation (NASO) – it has been 
working for members banks since 2008 based on the EPC’s request.

CBA Standard No.17 – “Simplification  
of Data Exchange with Authorities under the Act on Banks” 

The ever-increasing number of requests by various authorities for information on client accounts is be-
coming an unproductive, expensive and vastly expanding burden on banks, and the CBA is trying to 
gradually resolve the impact thereof with the parties concerned. Based on an agreement concluded in 
2011 between the CBA and the Czech Chamber of Distrainers on standardised electronic exchange of in-
formation, a new standard on mutual communication and cooperation was gradually implemented in 
the past period. The objective of the standard – simplification of the procedures for exchanging infor-
mation and replacement of the hitherto practice of exchanging copious amounts of non-standardised 
questions from distrainers and non-standardised replies from banks with a single standardised structu-
re – was fulfilled gradually; the actual implementation of the standard in the banks depends on the al-
location of the funds required to obtain the relevant software. The extensive use of standardised com-
munication is expected due to the huge potential for savings that automatic processing would bring.
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Daně, účetnictví, výkaznictví 
Daně

Vývoj daňové legislativy v ČR v uplynulém období ovlivnila především vládní snaha  
o řešení dopadů krize a hledání nástrojů k podpoře fiskální konsolidace. Nezamýšleným  
důsledkem mnohdy hektického dění bylo částečné blokování expertního potenciálu daňo-
vých subjektů ve prospěch permanentního sledování a vyhodnocování dopadů často  
v krátké době překonaných konceptů. V tuzemském i mezinárodním měřítku zesílil tlak na 
rozšíření výměny informací pro daňové účely a boj s daňovými úniky. Finanční sektor ocenil 
pevný postoj české vlády ve věci požadavku EU na zavedení dodatečného zdanění bank.  
S účinností od 1. 1. 2012 byla provedena zásadní organizační a kompetenční reforma daňové 
správy a vytvořen Specializovaný finanční úřad pro velké a specifické daňové subjekty. 

Daně z příjmů

Byl učiněn další krok k dořešení daňového režimu nesplácených pohledávek. Novela zákona 
o daních z příjmů obsažená v zákoně o změně zákonů v souvislosti se zřízením jednoho 
inkasního místa reflektovala bankami opakovaně předkládaný požadavek na dokončení 
daňového řešení pojištěných úvěrů spočívající v rozšíření možnosti zahrnout do daňových 
nákladů i pohledávky za bankovními subjekty a plnění z bankovní záruky poskytnuté 
nebankovním subjektům (§24/2/zv)). V novele zákona o rezervách pro zjištění základu daně 
z příjmů, obsažené v témže změnovém zákoně, se ČBA ve spolupráci s PwC po řadě jedná-
ní s MF podařilo prosadit pouze rozšíření definice úvěrové pohledávky. To umožní daňově 
uznatelnou tvorbu opravných položek k úvěrovým pohledávkám za dlužníky ze zemí, s nimiž 
má ČR uzavřenu platnou smlouvu o zamezení dvojího zdanění nebo o výměně informací pro 
daňové účely (§5/3). Jelikož účinnost změnového zákona byla odsunuta až na 1.1.2015, usiluje 
ČBA v současné době v PSP o přijetí novely, která by účinnost uvedeného daňového řešení 
nesplácených pohledávek co nejvíce urychlila.

V reakci na určité optimalizační snahy opírající se jednak o úročení a připisování úroků  
z vkladů na denní bázi, a dále o vydávání dluhopisů v „korunové“ jmenovité hodnotě byl  
v rámci novely zákona o investičních pobídkách s účinností od 1. 1. 2013 novelizován způsob 
zaokrouhlování u základu daně a sražené daně v zákoně o daních z příjmů (§36/3). 

Taxes, Accounting, Reporting 
Taxes

The development of tax legislation in the Czech Republic in the past period was influenced in particular 
by the Government’s efforts to find a solution to the crisis and find instruments to support fiscal conso-
lidation. The unintended consequence of the often hectic events was the partial blocking of the expert 
potential of tax entities in favour of the permanent monitoring and assessment of impacts, often in 
quickly outdated concepts. On the national and international scale, pressure increased to expand infor-
mation sharing for tax purposes and for the fight against tax evasion. The financial sector appreciated 
the strong stance of the Czech government on the EU requirement of implementing additional taxation 
of banks. Effective 1 January 2012, a fundamental reorganisation and complete reform of tax administra-
tion was undertaken and the Specialised Tax Office for large and specific tax entities was created. 

Income taxes

Another step was taken to resolve the tax regime applicable to unpaid receivables. The amendment to 
the Income Taxes Act contained in the Act on the Amendment of Laws in Connection with the Establis-
hment of a Single Point of Collection reflected the banks’ repeated demand for a final tax solution to 
insured loans in the form of extending the possibility to treat receivables from banking entities and pay-
ments from bank guarantees provided to non-banking entities as tax costs [Section 24(2)(zv)]. The CBA, 
in cooperation with PwC, following numerous meetings with the MoF, only managed to push through 
an expansion of the definition of credit receivable into the amendment of the Act on Reserves for deter-
mining the income tax base. This will allow the tax-deductable creation of provisions to credit receiva-
bles from debtors in countries with which the Czech Republic has concluded a valid treaty on double 
taxation avoidence or on the exchange of information for tax purposes [Section 5(3)]. As the force of this 
law was postponed to 1 January 2015, the CBA is trying in the Chamber of Deputies at this time to have 
an amendment passed that would accelerate as much as possible the adoption of the above tax soluti-
on to unpaid receivables.

In response to certain optimisation efforts with respect to applying and crediting interest to deposits on 
a daily basis and issuing bonds in nominal “crown” value, the method of rounding the tax base and wi-
thheld tax laid down in the income taxes act [Section 36(3)] was amended as part of the amendment of 
the Act on Investment Incentives effective from 1 January 2013. 
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V rámci vládního návrhu zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislos-
ti se snižováním schodků veřejných rozpočtů se do zákona o daních z příjmů navrhuje 35% 
sazba srážkové daně pro nerezidenty, kteří nejsou ze států EU nebo EHP nebo z třetího státu,  
s nímž má ČR platnou a účinnou smlouvu o zamezení dvojího zdanění nebo o výměně infor-
mací v daňových záležitostech, ani ze států, které jsou spolu s ČR smluvními stranami takové 
mnohostranné mezinárodní smlouvy (§36 odst.1 písm.c)).

Obě uvedené novely jsou pro banky zajímavé především z hlediska nároků na jejich technic-
ké zajištění. Nejasnosti v již schválené novele bude Daňová komise řešit s daňovou správou 
prostřednictvím příspěvku předloženého do Koordinačního výboru, s důrazem na racionální 
přístup konformní se stávající bankovní praxí a na minimalizaci nákladů na úpravy bankov-
ních systémů. Novelizace srážkové daně nerezidentů z určitých států resp. identifikace klienta  
a problematika prokazování daňových domicilů bude předmětem jednání Daňové komise se 
zástupci Specializovaného finančního úřadu.

DPH

K zákonu o dani z přidané hodnoty byla v uplynulém období předložena řada novel. Na jaře 
2012 například bylo v různých počátečních fázích legislativního procesu šest novel zákona  
o DPH s účinností od 1. 1. 2013. Některé z nich řešily paralelně tytéž záležitosti, jiné byly v přímém 
rozporu (např. různé představy o výši sazeb DPH). Žádná se však netýkala specifického postave-
ní bank v režimu DPH. V uplynulém období nedošlo k významnějšímu posunu ani na evropské 
úrovni a aktuálně nic nenasvědčuje tomu, že by bylo možno v krátké době prosadit bankami opa-
kovaně navrhované změny (zavedení option to tax, umožnění přeshraničního vytváření skupin 
národními zákony atd.). ČBA je připravena zapojit se do jednání na tuzemské i evropské úrovni, 
kde se hodlá opřít o mimořádnou odbornou erudici předsedkyně Daňové komise Petry Pospíšilo-
vé, kterou nově nominovala na pozici předsedkyně Working Group on VAT při EBF. 

Účetnictví, výkaznictví

Tuzemská účetní předpisová základna pro banky byla v uplynulém období stabilní a nepro-
běhla žádná novelizace vyhlášky 501/2002 Sb. ani ČÚS pro finanční instituce. 

As part of the government bill amending tax, insurance and other laws in connection with efforts to 
reduce the public deficit, a withholding tax rate of 35% on non-residents not from the EU or the EEA 
or a third country with which the Czech Republic has concluded a valid and effective treaty on double 
taxation or on the exchange of information in tax matters or from a country that is, together with the 
Czech Republic, a contractual party to such multilateral international treaty is being proposed for 
inclusion in the Income Taxes At [Section 36(1)(c)).

Both of the above amendments are of interest to banks mainly in terms of the demands on their tech-
nical fit-out. The Tax Commission will discuss ambiguities in the already passed amendment with the 
tax administration via the document submitted to the Coordination Committee, with an emphasis on 
a simplified approach conforming to current bank practice and on minimising the costs of modifying 
banking systems. The amendment concerning withholding tax on tax non-residents from certain states 
or, more precisely, the identification of clients and the issue of proving tax domicile will be the subject 
of meetings between the Commission for Taxes and representatives of the Specialised Tax Office.

VAT

A number of amendments were submitted in past period to the Value Added Taxes Act. For example, in 
spring 2012, six amendments to the VAT Act set to take effect on 1 January 2013 were in various initial pha-
ses of the legislative process. Some of them dealt with the same issues concurrently; others were in direct 
contradiction (e.g., various proposals for the top VAT rate). None, however, pertained to the specific positi-
on of banks in the VAT regime. In the past period, no significant shift took place even on the European level 
and currently nothing is pointing to it being possible to push through the changes repeatedly proposed by 
banks in the short term (implementing the option to tax, allowing cross-border creation of groups via nati-
onal laws, etc.). The CBA is prepared to participate in discussion on the national and European level, where 
it plans to rely on the extraordinary expertise of the Chairwoman of the Tax Commission, Petra Pospíšilová, 
who has been newly nominated to the position of Chairwoman of the Working Group on VAT at the EBF. 

Accounting, Reporting

National accounting regulations for banks were stable in the past period and there were no amend-
ments to either Decree No. 501/2002 Coll. or Czech Accounting Standards for Financial Institutions.
 



Aktivity České bankovní asociace Activities of the Czech Banking Association42

Pozornost účetních expertů ČBA se tak mohla v plné míře soustředit na oblast IFRS, kde je 
naopak v různém stádiu několik významných aktualizací. Žádoucí stav je přitom dlouhodobě 
takový, aby požadavky IFRS byly implementovány do českých účetních předpisů, a to i vzhle-
dem k tomu, že existuje oddělení účetnictví od daní a účetní jednotky vykazující podle IFRS 
jsou povinny pro daňové účely vylučovat vliv IFRS na své výkazy.

K aktualizaci IFRS (IFRS 7, 9, 32, 13) a vztahu IFRS a nových regulatorních požadavků uspo-
řádala Komise pro účetnictví a reporting velice úspěšný seminář, jehož se zúčastnilo na sto 
účetních expertů z členských bank. 

Vzhledem k pozornosti, která je IFRS věnována v EBF, posílila v ní ČBA své zastoupení a dele-
govala od Accounts Committee EBF členky KÚR Renátu Harvankovou a Kamilu Brunclíkovou. 
Společně s Komisí pro bankovní regulaci uspořádala Komise pro účetnictví a reporting v dub-
nu 2012 v Praze pracovně společenské setkání zástupců obou komisí se zástupkyní Accounts 
Committee EBF Denisou Mulárovou a zástupcem Banking Supervison Committee EBF Wilfrie-
dem Wilmsem. Zasedání se zúčastnili i hosté z ČNB a Slovenské a Maďarské bankovní asocia-
ce. 

Tradičně výborná spolupráce s ČNB v oblasti výkaznictví byla obohacena o kvalitativně nový 
prvek. ČBA sjednala s ČNB možnost, že za určitých podmínek bude ČNB ochotná z podnětu 
ČBA, resp. jejích členských bank, sbírat v rámci svého statistického zjišťování data z bank, 
která potřebují primárně banky (předpokládá se využitelnost dat i pro ČNB), ale z důvodu 
zachování důvěrnosti dat a pro prevenci konfliktu s ÚOHS je třeba sbírat je prostřednictvím 
nezávislé nezpochybnitelné autority. Též byla sjednána možnost v odůvodněných případech  
a při respektování všech požadavků na ochranu důvěrnosti individuálních dat rozšířit rozsah 
dat publikovaných ČNB o údaje již sbírané, ale dosud nepublikované. 

Interní audit
Interní audit v bankách, v rámci ČBA odborně zastřešený Komisí pro vnitřní audit, opětovně 
potvrdil svoji pozici nejrozvinutějšího segmentu v oblasti interního auditu. Vedle stabilní zá-
kladny pro odbornou rozpravu a sdílení zkušeností pro své členy vytvořila Komise nově prostor 
otevřený všem zájemcům z členských bank, když navázala na spolupráci s Českým institutem 

The attention of CBA experts could thus focus fully on IFRS, where, conversely, a number of important 
updates were in various stages of implementation. At the same time, the long desired state has been to 
implement IFRS requirements into Czech accounting regulations even with regard to the fact that there 
is a separation of accounting and taxes, and accounting entities reporting according to IFRS are obliged 
to exclude the influence of IFRS on their reporting for tax purposes.

The Commission for Accounting and Reporting organised a very successful seminar on IFRS updates 
(IFRS 7, 9, 32, and 13) and on the relationship between IFRS and new regulatory requirements. This se-
minar was attended by a hundred accounting experts from member banks. 

With regard to the attention paid to IFRS at the EBF, the CBA reinforced its representation in this body 
and delegated Commission members Renáta Harvanková  and Kamila Brunclíková to the Accounts 
Committee of the EBF. The Commission for Accounting and Reporting, together with the Banking Regu-
lation Commission, organised a social and business meeting in Prague in April 2012 between represen-
tatives of both commissions and Denisa Mulárová of the Accounts Committee of the EBF and Wilfried 
Wilms of the Banking Supervision Committee of the EBF. The meeting was also attended by guests from 
the CNB and the Slovak and Hungarian Banking Associations. 

The traditionally excellent cooperation with the CNB in the area of reporting was enriched by a qualita-
tively new element. The CBA arranged with the CNB the possibility that, under certain conditions, the 
CNB would be willing, at the request of the CBA or its member banks, to collect, as part of its statistical 
activities, data from banks needed primarily by banks but that, due to the need to retain confidentiali-
ty of the data and to prevent conflicts with the Office for the Protection of Competition, need to be col-
lected via a credible authority (it is expected that the data will be used by the CNB as well). Also agreed 
was the possibility, in justified cases and while respecting the confidentiality of various data, to expand 
the scope of data published by the CNB to include data already collected but hitherto unpublished. 

Internal Audit
Internal bank audit, which is the domain of the Commission for Internal Audit (CIA) at the CBA, again 
confirmed its position of the most developed segment in internal audit. In addition to a stable platform 
for technical discussions and for members to exchange experience, the CIA created a new platform open 
to anyone interested from the member banks when it built on the cooperation with the Czech Institute of 
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interních auditorů započatou v minulém období. Společně s ním připravila dvě velice úspěšná 
setkání interních auditorů z finančních institucí. Přední experti z členských bank, ČNB a pora-
denských společností KPMG a Ernst & Young se na nich soustředili mimo jiné na roli interního 
auditu v rámci pilíře 2, poznatky z výkonu dohledu ČNB v oblastech úvěrového rizika a rizika 
koncentrace a tržního rizika a rizika likvidity ve vazbě na případná doporučení pro interní 
auditory, hodnocení řídícího a kontrolního systému interním auditem, návrh aktualizace rámce 
COSO ve vztahu k vymezení řídícího a kontrolního systému, personální řízení útvaru interního 
auditu a na připravované změny v oblasti finančních trhů. Na základě vysokého zájmu o oba 
semináře a následného vynikajícího ohlasu hodlá Komise tuto formu činnosti nadále rozvíjet.  
V rámci péče o rozvoj profese Komise zorganizovala jednání se společnosti Hay Group, jehož  
se zúčastnil též generální manažer společnosti Hay Group pro Českou republiku, Maďarsko 
a Slovensko Scott Marlowe. Pozornost se zaměřila zejména na metodologii a benchmarking, 
situaci na trhu práce ve vztahu k mzdovému vývoji a perspektivám pro interní audit a na odpo-
vídající zatřídění pozice interního auditu v bankách, přičemž zásadním přínosem jednání bylo 
poskytnutí zpětné vazby ze strany IA. Inspirativní vystoupení Věry Svobodové, gestorky Komise 
pro spotřebitelské otázky, na půdě Komise iniciovalo odbornou rozpravu k aktuálnímu vývoji  
v oblasti retailového bankovnictví a ochrany spotřebitele, s přihlédnutím zejména k problemati-
ce lichvy, samoregulačním aktivitám ČBA, a dále k oblasti vzdělávání. 

Ocenění činnosti Komise ze strany členských bank se v uplynulém období odrazilo též v nárůstu 
počtu v ní zastoupených bank na 23. Externě Komise spolupracuje s experty ČNB pro interní audit, 
kteří jsou ad hoc zváni na jednání k tématům, která jsou předmětem společného zájmu ČBA a ČNB. 

Spotřebitelské otázky
Oblast ochrany spotřebitele byla ve sledovaném období nadále jednou z priorit orgánů Evrop-
ské unie, přičemž ČBA sledovala všechny iniciativy Evropské komise i Evropského parlamen-
tu týkající se retailových finančních služeb a reagovala ve spolupráci s EBF na všechny aktivi-
ty směřující k regulaci, i na výzvy EK k samoregulaci – s cílem omezit jejich rozsah. Současně 
ČBA komunikovala s Ministerstvem financí o transpozici příslušné evropské regulace do české 
legislativy a s odborem ochrany spotřebitele ČNB o výkladu těchto zákonných povinností.  

Internal Auditors commenced in the previous period. Together with this organisation, it prepared two very 
successful seminars for internal auditors from financial institutions. Leading experts from member banks, 
the CNB and the advisory companies KPMG and Ernst & Young focused  also on the role of internal audit 
in the second pillar, on findings from the audit performed by the CNB in the area of credit risk, concent-
ration risk, market risk and liquidity risk in connection with any recommendations for internal auditors, 
on assessment of the management and control system by internal audit, on proposed updates in the fra-
mework of COSO in relation to defining the management and control system, on personnel management 
of the internal audit department, and on changes being proposed in the area of financial markets. Based 
on the great interest in both seminars and the excellent reception, the CIA plans to further develop these 
activities. As part of efforts to develop the profession, the CIA organised a meeting with Hay Group, which 
was also attended by Scott Marlowe, CEO of Hay Group for the Czech Republic, Hungary and Slovakia. 
Attention was aimed at methodology and benchmarking, the situation on the market in relation to wage 
development and the prospects for internal audit, and at the corresponding classification of internal 
audit in banks, with the fundamental benefit of the meeting being the provision of feedback from IA. An 
inspiration speech by Věra Svobodová from the Commission for Consumer Affairs, initiated discussion at 
the CIA on current developments in the field of retail banking and consumer protection, in particular the 
issue of usury and self-regulatory efforts of the CBA, and in the field of education. 

Acknowledgment of the CIA’s efforts in the past period from the member banks was also demonstrated 
by the increase in the number of banks represented in it to 23. Externally, the Commission works with 
CNB experts for internal audit, who are invited ad hoc to meetings on topics that are of shared interest 
between the CBA and CNB. 

Consumer Affairs
In the period concerned, consumer protection continued to be one of the priorities of the bodies of the 
European Union, with the CBA monitoring all of the initiatives of the European Commission and Euro-
pean Parliament related to retail financial services and responding, in cooperation with the EBF, to all 
regulation efforts and to requests from the EC for self-regulation – as well with the aim of limiting the 
scope thereof. At the same time, the CBA communicated with the Ministry of Finance on transposing 
the pertinent European regulations into Czech legislation and with the Consumer Protection Depart-
ment of the CNB on interpreting these legal obligations.  
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V souvislosti s transpozicí směrnice EK 2011/90/EU, která mění vybrané části direktivy 2008/48/
EC o spotřebitelských úvěrech, komise pro spotřebitelské otázky iniciovala schůzku s Minister-
stvem financí ve věci novely zákona č. 145/ 2010 Sb. o spotřebitelském úvěru - v lednu 2012 byly 
se zástupci MF projednány náměty komise na úpravy zákona s cílem zajistit lepší promítnutí 
evropské regulace do národní legislativy. V rámci meziresortního připomínkového řízení k ná-
sledně předloženému návrhu novely zákona ČBA připravila připomínky, které byly zástupci MF 
s ČBA v červnu 2012 ústně vypořádány. ČBA se podařilo prosadit do návrhu novely zákona, kte-
rý bude postoupen do vlády, zejména úpravy nově navrhovaných problematických ustanovení 
(spolu s doplněním textu důvodové zprávy) týkající se povinnosti věřitele při hodnocení úvěru-
schopnosti spotřebitele, dále poměru zajištění k hodnotě pohledávky ze spotřebitelského úvěru 
a také sankce úročení diskontní sazbou při porušení povinnosti uvedení informací ve smlouvě 
ne zcela jednoznačně stanoveným způsobem, která byla z návrhu novely zákona odstraněna. 

Komise v roce 2012 také sledovala a reagovala na iniciativy Evropského parlamentu směřují-
cí k další novele směrnice EU o spotřebitelských úvěrech, konkrétně na doporučení Ekono-
mického výboru EP (ECON) a na studii Výboru pro vniřní trh a ochranu spotřebitele EP (IMCO) 
o implementaci směrnice – přičemž stanovisko ČBA k vybraným problematickým doporuče-
ním a připomínky ČBA ke studii byly převzaty do dokumentů EBF a poté vypuštěny z doporu-
čení ECON.

Zástupci odboru ochrany spotřebitele ČNB  na pozvání komise v lednu 2012 vystoupili na 
schůzce komise, přičemž předmětem jednání byla následující témata: dělba práce mezi odbo-
rem ochrany spotřebitele a sekcí dohledu ČNB, spolupráce ČNB s ČOI, hlavní nedostatky v po-
stupech bank při spotřebitelském úvěrování, činnost odboru ochrany spotřebitele v roce 2011 
- počet podání (za rok pouze 19 oprávněných podání vůči bankám, 9 vůči stavebním spořitel-
nám; žádný návrh na zahájení správního řízení na uvalení sankce bance), čeho se podání tý-
kala, postup vyřizování stížností. 

Financial Inclusion

ČBA se aktivně zapojila do diskusí v rámci EBF na téma Financial Inclusion (přístup k zá-
kladnímu platebnímu účtu) nastolené Evropskou komisí v červenci 2011, kdy EK publikovala 
Doporučení o přístupu k základnímu platebnímu účtu, ve kterém vyzývá členské státy, aby 
zajistily dostupnost pro spotřebitele základních platebních účtů. ČBA v této záležitosti kon-

In connection with the transposition of EC Directive 2011/90/EU, amending certain parts of Directive 2008/48/
EC on consumer credit, the Commission for Consumer Affairs (the “CCA”) initiated a meeting with the Minis-
try of Finance to discuss the amendment to Act No. 145/2010 Coll. on consumer credit – in January  2012, the 
Commission’s suggestions for amending the law were discussed with representatives of the MoF with the aim 
of securing better implementation of European legislation in national legislation. As part of interdepartmen-
tal consultation procedure related to the subsequently submitted draft amendment to the Consumer Credit 
Act, the CBA prepared comments that were settled orally with MoF representatives in June 2012. The CBA 
managed to push through changes to the wording of new problematic provisions of the draft legislation that 
is to be forwarded to the government (together with additions to the text of the explanatory report) related to 
the obligations of the creditor when assessing the creditworthiness of the consumer, the ratio of security to 
the value of a receivable arising from the provision of consumer credit, and the penalty of charging interest at 
the discount rate imposed in connection with breach of the obligation to provide information in contract in a 
way that was not clearly stipulated, which provision was deleted from the draft amendment. 

In 2012, the CCA also monitored and responded to the initiatives of the European Parliament aimed at 
further amendment of the EU Consumer Credit Directive, specifically to the recommendation of  Econo-
mic Committee of the EP (ECON) and the study of the Committee for the Internal Market and Consumer 
Protection of the EP (IMCO) on the implementation of the Directive – with the CBA standpoint to certain 
problematic recommendations and the CBA’s comments to the study being incorporated into the EBF’s 
documents and then deleted from ECON’s recommendations.

Representatives of the Consumer Protection Department of the CNB, at the invitation of the CCA, attended 
a CCA meeting in January 2012,  where the following was discussed: division of work between the CNB’s 
Consumer Protection Department and the CNB’s Supervision Department; cooperation of the CNB with the 
Czech Trade Inspection; the main deficiencies in the approach taken by banks on consumer lending; and 
the activities of the Consumer Protection Department in 2011 – the number of a complaints only (19 justified 
complaints against banks, 9 against building and loan associations, no proposals for administrative proce-
edings related to penalties on banks), what the concerned, and the procedure used to handle complaints. 

Financial Inclusion

The CBA was actively involved in discussions within the EBF on the topic Financial Inclusion (access to 
basic payment account) introduced by the European Commission in July 2011, when the EC published 
the Recommendation on Access to a Basic Payment Account, in which it asks Member States to ensu-
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taktovala Ministerstvo financí, pro které připravila stanovisko, že problém týkající se přístupu  
k základnímu platebnímu účtu v ČR neexistuje a reálná potřeba zavést základní platební 
účet podle doporučení EK v ČR proto není. Obecně banky otevření účtu klientům neodmítají, 
pokud ano, tak pouze z důvodů stanovených zákony, zejména opatřeními proti praní špina-
vých peněz a financování terorismu. MF situaci v ČR co se týče financial inclusion hodnotilo 
obdobně, což znovu potvrdilo v červnu 2012 na jednání s ČBA k veřejné konzultaci EK na téma 
bankovní účty. 

V roce 2012 se tématem Financial Inclusion začaly zabývat také výbory EP  
(ECON a IMCO) a ČBA spolupracovala na přípravě stanovisek EBF, ve kterých  
byly připomínky ČBA zohledněny. 

Transparence a porovnatelnost poplatků za osobní a běžné účty

ČBA se velmi aktivně zapojila do přípravy samoregulace  v oblasti transparence a porovna-
telnosti poplatků za osobní běžné účty, přičemž stanoviska bank působících v ČR k jednotli-
vým požadavkům Evropské komise byla diskutována v  - pro ten účel zřízené - pracovní sku-
pině pro poplatky. Návazně na písemnou výzvu EK k samoregulaci ze srpna 2010 byla v lednu 
2011 zahájena jednání mezi EK, evropskou spotřebitelskou organizací BEUC a EBIC a také byla 
započata samotná příprava evropských principů samoregulace. V říjnu 2011 byl návrh samo-
regulace EBIC v oblasti transparence poplatků za osobní běžné účty prezentován EK, která ho 
však odmítla, což v lednu 2012 písemně potvrdila. V listopadu 2012 by měl být zveřejněn legis-
lativní návrh EK na regulaci této oblasti. 

V březnu 2012 Evropská komise zveřejnila rozsáhlou studii o současné situaci v oblasti trans-
parence a porovnatelnosti poplatků za osobní běžné bankovní účty, pro kterou dodal vstupní 
informace také Sekretariát ČBA. Ve srovnání s průměrem EU se Česká republika umístila v po-
čtu iniciativ nad průměrem.  

Evropská komise zveřejnila v březnu 2012 konzultaci k bankovním účtům zahrnující otázky  
k transparenci a porovnatelnosti poplatků za (osobní běžné) bankovní účty, ke switchingu 
a k financial inclusion. ČBA připravila odpovědi na položené otázky a reakce byla odeslána 
jednak do EBF (jako subdodávka do odpovědí za bankovní sektor EU), a také přímo do Evrop-
ské komise. Odpovědi na otázky byly zaslány i Ministerstvu financí na základě projeveného 

re access to basic payment accounts for consumers. The CBA contacted the Ministry of Finance with re-
gard to this matter and prepared a standpoint stating that no problems related to basic payment ac-
count exist in the Czech Republic and, therefore, there is no real need to implement basic payment ac-
count in the CR according to the EC’s recommendation. Generally, banks do not refuse to open accounts 
for clients and if they do, only for reasons stipulated by law, especially measures against money laun-
dering and financing terrorism. The MoF assessed the situation in the CR with regard to financial inclu-
sion similarly, and this was again confirmed in June 2012 at a meeting with the CBA about public con-
sultation of the EC on the topic of bank accounts. 

In 2012, the EP committees (ECON and IMCO) also began to deal with the topic of Financial Inclusion, and 
the CBA took part in drafting the EBF’s standpoints, in which the CBA’s comments were taken into account. 

Transparence and Comparability of Fees for Personal Current Accounts

The CBA was very actively involved in preparing self-regulation in the area of transparency and com-
parability of fees for personal current accounts, with the standpoints of the banks active in the CR on 
the various requirements of the European Commission being discussed in the Working Group for Fees, 
which had been set up for this purpose. Further to the EC’s written request for self regulation from Au-
gust 2010, meetings were commenced between the EC, the European consumer organisation BEUC and 
EBIC, and preparation of the European self-regulation principles started aswell. In October 2011, the 
EBIC’s proposal for self-regulation in the area of transparency of fees for personal accounts was presen-
ted to the EC, which, however, rejected it, confirming this in writing in January 2012. In November 2012, 
the EC’s legislative proposal on regulation in this area should be published. 

In March 2012, the European Commission published an extensive study on the current situation in the 
area of transparency and comparability of fees for personal current bank accounts. For this study, the 
CBA secretariat also provided information. In comparison with the EU average, the Czech Republic pla-
ced above average in terms of the number of initiatives.  

In March 2012, the European Commission published a consultation on bank accounts, including ques-
tions on the transparency and comparability of fees for (personal current) bank accounts, on switching 
and on financial inclusion. The CBA prepared answers to the submitted questions and the responses 
were sent both to the EBF (as a sub-deliverable to the response from the EU banking sector) and directly 
to the European Commission. The response to the questions were sent to the Ministry of Finance as well 
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zájmu z jejich strany o pozici ČBA a v červnu 2012 se uskutečnilo k tématům veřejné konzul-
tace jednání zástupců bank a MF, jehož výsledkem byly odpovědi MF na veřejnou konzultaci 
přijatelné pro bankovní sektor.
 
Z iniciativy České spořitelny a za účasti zástupců bank, které nabízejí konsolidaci / refinan-
cování spotřebitelských úvěrů, byla vytvořena pracovní skupina pro konsolidaci, která od 
začátku roku 2012 pracuje na optimalizaci procesů konsolidace / refinancování. Výstupem by 
měly být základní principy konsolidace, jejichž dobrovolné dodržování poskytovateli spotřebi-
telských úvěrů by mělo vést ke zrychlení a zjednodušení postupů z pohledu klienta,  
i k zefektivnění procesů bank.  

Standart ČBA č. 22 - „Mobilita klientů - postup při změně banky“

ČBA věnovala velkou pozornost fungování procesů nastavených pro změnu banky i jejich mo-
nitoringu v ČR. V průběhu roku přistoupily ke Kodexu mobility i další nové banky, probíha-
ly konzultace. Informace k otázkám fungování Kodexu byly poskytovány pro potřeby evrop-
ských institucí – zejména prostřednictvím EBF - a byly projednávány i s dalšími zainteresova-
nými subjekty v ČR ( např. Sdružení českých spotřebitelů). Průběžně byly shromažďovány ná-
měty na zlepšení a připomínky k praktické aplikaci standardu, které byly postupně vyhodno-
covány, a v případě potřeby byla vydávána upřesňující metodická doporučení. Velmi pozitiv-
ní je, že ačkoliv je dodržování Standardu č. 22 dobrovolné a žádný legislativní akt takovou po-
vinnost neukládá, v současné době se jeho pravidly řídí již všechny významné retailové ban-
ky v ČR.

Hypoteční obchody
V oblasti hypotečních obchodů se ČBA ve sledovaném období zaměřila na přípravu regulace 
hypotečního trhu na úrovni EU, a to prostřednictvím účasti na činnosti orgánů Evropské  
hypoteční federace (EHF) i EBF. Informace o přípravě směrnice ES o úvěrech na bydlení  
/ o hypotékách z EHF i EBF byly v komisi vyhodnocovány z pohledu možných dopadů na čes-
ký hypoteční trh. ČBA se aktivně zapojila do přípravy detailních připomínek EBF k návrhu EK 
směrnice a do přípravy připomínek EHF i EBF k problematickým návrhům na úpravy předlo-
žené v Ekonomickém výboru EP. Banky EU mají k návrhu EK směrnice řadu připomínek, např. 

based on the interest shown by it in the CBA’s position, and in June 2012, a meeting with the represen-
tatives of the banks and the MoF took place on the topics of public consultation, and the results of the 
meeting were MoF’s responses to the public consultation acceptable to the banking sector.
 
On the initiative of Česká spořitelna and with the involvement of the representatives of the banks of-
fering consolidation / refinancing of consumer loans, a Working Group for Consolidation was set up. 
Since early 2012, this group has been working on optimising consolidation/refinancing processes. 
The output should be the basic principles of consolidation, whose voluntary observance by consumer 
credit providers should lead to an acceleration and simplification of procedures for clients and to gre-
ater effectivness of the banks procedures.  

CBA Code No. 22 - "Client Mobility - Bank Change Procedure"

The CBA focused on the functioning of the processes set up for changing banks and the monitoring the-
reof in the Czech Republic. During the year, other new banks acceded to the Client Mobility Code and 
consultations took place. Information on the functioning of the Code was provided for the needs of Eu-
ropean institutions – namely via the EBF – and was discussed with other stakeholders in the Czech Re-
public (e.g., the Association of Czech Consumers). During the year ideas for improvements were collec-
ted as were comments to the practical application of the standard, which were gradually assessed, and 
if required, methodological recommendations specifying this application were issued. Although the ob-
servance of the code No. 22 is voluntary and no legislation imposes any such obligation, all important 
retail banks in the Czech Republic observe, it which is very positive.

Mortgage Banking
In the area of mortgage banking, the CBA focused in the respective period on preparing regulation of 
the mortgage market on the EU level via its participation in the efforts of the various bodies of the Euro-
pean Mortgage Federation (EMF) and the EBF. Information about work on the EU Housing Loan/Mort-
gage Directive from EMF and EBF was assessed in the Commission for Mortgage Banking in terms of the 
possible implications for the Czech mortgage market. The CBA has actively become involved in drafting 
the EBF’s and EMF’s detailed commentary on the problematic proposals for amendments submitted to 
the Economic Committee of the European Parliament. EU banks have a number of comments to the EC 
directive, .e.g., they reject its expanded application to medium and small enterprises. The banks consi-
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odmítají rozšíření její působnosti na středně velké a malé podniky. Za zásadní banky považu-
jí, aby byla ustanovení směrnice o úvěrech na bydlení co možná nejvíce konzistentní  
s ustanoveními směrnice o spotřebitelských úvěrech (týká se informačních povinností, výpo-
čtu RPSN aj.). Za citlivé banky považují zejména formulace ohledně posuzování úvěruschop-
nosti spotřebitele, přičemž požadují, aby i spotřebitel nesl odpovědnost za své rozhodnutí 
přijmout úvěr. U práva spotřebitelů na předčasné splacení jejich úvěru banky prosazují, aby 
byly pokryty náklady věřitelů s tím spojené. Banky odmítají, aby na EK bylo delegováno právo 
v budoucnu ustanovení směrnice měnit. České banky prosazují maximální harmonizaci, 
tedy stanovení regulace na úrovni EU s omezením pravomoci členských států při transpozici 
direktivy do národní legislativy.

Návrh směrnice byl předmětem jednání výboru pro evropské záležitosti PS ČR v září 2011  
a ČBA připravila v této souvislosti pro výbor stanovisko k návrhu směrnice, a také postoje 
bank na zasedání výboru aktivně hájila. Do usnesení výboru se ČBA podařilo prosadit varová-
ní před povinností věřitele odmítnout poskytnutí úvěru, jestliže jsou výsledky posouzení bo-
nity klienta záporné, a také před povinností odmítnutí zdůvodňovat. Dále výbor odsouhlasil, 
aby regulatorní úprava hypotečních obchodů přihlížela co nejvíce k regulaci spotřebitelských 
úvěrů, při jasném vymezení hranice mezi spotřebitelským a hypotečním úvěrem. S delegací 
pravomocí na EK v rozsahu navrženém ve Směrnici výbor nesouhlasil, trval však na národní 
diskreci u dílčích otázek.

Vedení komise ČBA se v listopadu 2011 setkalo se zástupci MF k návrhu směrnice a projedna-
li vybraná ustanovení návrhu. Schůzku k přípravě směrnice iniciovala ČBA – ve snaze ovlivnit 
přípravu regulace ještě na evropské úrovni a nečekat až na fázi transpozice směrnice do ná-
rodní legislativy. Na schůzce byla prezentována stanoviska ČBA (podpůrně i EBF a EHF) k jed-
notlivých ustanovením návrhu směrnice, přičemž zástupci bank vysvětlili řadu aspektů fun-
gování hypotečních obchodů.

Komise se také zabývala dopadem směrnice a nařízení ES ke kapitálovým požadavkům (CRD 
IV) na hypotéky a podpořila stanovisko EBF hypotéky do jednotných pravidel nezahrnovat. 
Ve spolupráci s komisí ČBA pro regulaci zpracovala komise pro hypoteční obchody odpovědi 
na dotazník EBF o hypotečním trhu a o používání IRB modelů u hypoték.

der it to be of fundamental importance that the provisions of the Mortgage Directive to be as consistent 
as possible with the provisions of the Consumer Credit Directive (regarding to the obligation to provide 
information to consumers, to the calculation of APR, etc.). The banks consider to be sensible especially 
the wording regarding the evaluation of the creditworthiness of consumers, demand that consumers as 
well bear responsibility for their decision to accept a loan. As regards the right of consumers to early re-
payment of their loans, the banks are advocating that the creditors’ costs in this respect be covered. The 
banks reject the idea that the EC is to be delegated the right to change the wording of the directive in the 
future. Czech banks advocate maximum harmonisation, i.e., determining regulations on the EU level 
with limited powers of the Member States when transposing the directive to national legislation.

A draft of the directive was the subject of a meeting of the Committee for European Affairs of the Czech 
Parliamant held in September 2011, and, in connection therewith, the CBA drew up a standpoint on the 
draft directive for the committee and actively defended the stance of the banks during the meeting. The 
CBA managed to have a warning included in the committee’s resolution against the obligation of creditors 
to refuse to provide a loan if the result of the test of a client’s creditworthiness is negative and against the 
obligation to provide reasons for the refusal. The committee also agreed that the regulation of mortgage 
banking takes into account as much as possible regulation of consumer credit, while clearly defining the 
line between consumer and mortgage loans. The committee did not agree with delegating powers to the 
EC in the scope proposed by the Directive; however, it insisted on national discretion on certain issues. 

In November 2011, the management of the CBA Commission on Mortgage Banking (CMB) met with re-
presentatives of the MoF to discuss the proposal of the directive and certain provisions of the draft were 
addressed. The meeting regarding the preparation the Directive was initiated by the CBA in its efforts 
to influence preparation of the regulation still on the European level and not wait until the phase of 
transposition of the directive to national legislation. At the meeting, the CBA’s standpoint (for support 
that of the EBF and EMF aswell) on the various provisions of the draft was presented, with bank repre-
sentatives explaining a number of aspects of how mortgage business works.

The CMB has also addressed the impact of the EC Capital Requirements Directive and Regulation (CRD 
IV) on mortgages and supported the EBF’s standpoint that mortgages should not be included in the sin-
gle rules. In cooperation with the CBA Banking Regulation Commission (BRC), the CMB prepared an-
swers to the EBF questionnaire on the mortgage market and the use of IRB models for mortgages.
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Pracovní skupina pro statistiku

Komise pro hypoteční obchody, konkrétně její pracovní skupina pro statistiku, také ve spolu-
práci s komisí ČBA pro reporting předložila ČNB námět na sběr dat o hypotečním trhu reali-
zovaný prostřednictvím ČNB (doplnění reportingu bank o dodatečné údaje o hypotečním trhu 
spolu s požadavkem na následné zveřejňování/poskytování ČBA příslušných agregovaných 
údajů) – s tím, že banky by údaje využily k analýzám trhu a sloužily by také jako vstupy do 
statistických přehledů EHF o evropském hypotečním trhu.

Katastr nemovitostí

Další oblastí zájmu komise pro hypoteční obchody byly vztahy bank na katastr nemovitos-
tí (Český úřad zeměměřičský a katastrální – ČÚZK), mj. zavádění závazného formuláře návr-
hu na vklad nemovitostí (který by měl být povinný od 1. 1. 2013). Banky požadovaly, aby se 
účinnost formuláře odložila o další rok, a měly připomínky i k jeho fungování. Za tímto úče-
lem bylo zorganizováno v březnu 2012 pracovní jednání/seminář zástupců bank s vedením a 
experty ČÚZK na téma „Povinný formulář návrhu na vklad a dálkový přístup do katastru“. Na 
jednání byla také dohodnuta další spolupráce ČBA – ČÚZK a za účelem přípravy stanovisek za 
bankovní sektor byla vytvořena pracovní skupina ČBA pro katastr. Návrh na prodloužení od-
kladné lhůty pro povinné používání formulářů na návrh na zápis změn do katastru nemovi-
tostí (platnost formuláře na vklad až od 1. 1. 2014) podpořila v květnu 2012 jako změnu nové-
ho katastrálního zákona komise pro finanční právo Legislativní rady vlády.

Vedení komise pro hypoteční obchody a komise pro regulaci přijali v prosinci 2011 delegaci 
Mezinárodního měnového fondu, který se mj. zajímal o situaci na českém hypotečním trhu.

Pracovní skupina pro oceňování majetku
Pracovní skupina pro oceňování nemovitého majetku ČBA se pravidelně setkávala v inter-
valu jednou za dva měsíce. Pracovní skupina se v minulém roce se zabývala zejména ceno-
vými výkyvy na realitním trhu spojených s propadem cen nemovitostí. Další rozpracovanou 
problematikou je právní vznik/zánik nemovitostí, jednání s ČUZK ve věci zápisů do KN apod. 
Tématem pracovních setkání byly i probíhající legislativní změny dotýkající se oceňování 

Working Group for Statistics

The CMB, specifically its working group for statistics, also in cooperation with the CBA Bank Reporting 
Commission, presented to the CNB the proposal for the collection of data on the mortgage market via 
the CNB (supplementation to the reporting of banks to include additional data on the mortgage market 
along with the requirement for subsequent publication/provision to the CBA of the respective aggrega-
ted data) – with the aim of the banks making use of the data to analyse the market and the data serving 
as input for the statistical overviews of the EMF on the European mortgage market.

Cadastral Register

Another area of interest for the CMB is the relationship of banks to the Cadastral Register (Czech Office 
for Surveying, Mapping and Cadastre - COSMC), i.e., implementing a binding form for proposals for ent-
ries into the register (which should have been mandatory since 1 January 2013). The banks required that 
the effectiveness of the forms be deferred by another year and had comments on the way it was suppo-
sed to function. For this reason, a working meeting/seminar between bank representatives and COSMC 
management and experts was held on the topic “Mandatory entry form and remote access to the cadas-
tre”. Further cooperation between the CBA and COSMC was also agreed at the meeting and a CBA wor-
king group for the cadastre was set up for preparation of standpoins of banking sector. The proposal to 
defer the deadline for the mandatory use of the forms for proposing entries of changes in the Cadastral 
Register (validity of entry form from 1 January 2014) was supported in May 2012 by the Commission for 
Financial Law of the Legislation Council of the Government as a change of the new catastral law. 

In December 2011, the management of the CMB and BRC received a delegation from the International 
Monetary Fund, which was also interested in the situation on the Czech mortgage market.

Working Group for Property Appraisal
The CBA’s Working Group for Property Appraisal met regularly once every two months. Last year, the 
working group dealt in particular with price fluctuations on the real estate market tied to the drop 
in real estate prices. Furthermore, unification of the definition of inclusive floor area has led to the 
fulfilment of the main condition to the creation of real estate price registry in case of establishment of a 
common real estate database. Furthermore, issues being dealt with at this time include the legal crea-
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nemovitého majetku, jmenovitě lze uvést energetické štítkování budov, problematika  
centrálních registrů apod. Rozpracovány jsou okruhy standardizací v oceňování a v činnosti  
a požadavcích kladených na odhadce, změny plynoucí z nového stavebního, katastrálního  
a občanského zákona. 

Komunikace
ČBA v rámci realizace své dlouhodobé komunikační strategie rozvíjí projekty aktivní prezen-
tace klíčových témat v oblasti image bankovního sektoru, bezpečnosti, spotřebitelské proble-
matiky a bankovní regulace. Sekretariát asociace klade důraz na kontinuální komunikaci  
s médii. ČBA se stala místem, na které se novináři často obracejí jako na přirozeného mluv-
čího celého sektoru, v mnoha případech se k událostem vyjadřujeme profilově, zpravidla 
formou tiskových zpráv a prohlášení. 

Nejčastějším tématem jsou legislativní změny a návrhy ať již na národní, nebo stále častě-
ji na evropské úrovni. ČBA opakovaně zdůrazňuje nutnost udržet tržní prostředí ve finančnic-
tví, případně se vyjadřuje k již zcela konkrétním dotazům. Významnou komunikační agendou 
jsou bankovní poplatky, přechody klientů s důrazem na Kodex mobility klientů a na zadlužo-
vání domácností. Počty výstupů, citací a vystoupení v elektronických médiích dosahují v ně-
kterých měsících počtu řady desítek. 

Mezi zásadní témata komunikace se zařadilo publikování čtvrtletně aktualizovaného makro-
ekonomického výhledu „ČBA – ekonomická prognoza“, který vzniká na půdě ČBA na zákla-
dě vlastních analýz sedmi členských bank. Makroekonomická předpověď je prezentována mé-
diím bankovními analytiky a těší se zájmu jak zpravodajských agentur, tak ostatních médií. 
Nově uvolňujeme pro média i stručná sektorová data o úvěrování publikovaná pro členy ČBA 
a odborníky v periodiku „Banky a fakta“.

Moderní komunikační prostředky začala ČBA využívat založením Facebookového profilu, kte-
rý bude obsahovat všechny vnější výstupy asociace včetně novinek z Evropské bankovní fede-
race. Dostupnost prezentací a seminářů ČBA by se měla zvýšit formou audiovizuálních nahrá-
vek z akcí dostupných prostřednictvím webu ČBA.

tion/termination of real estate, discussions with the COSMC on entries in the Cadastral Register, and so 
on. The topics of business meetings were also the legislative changes underway regarding the valuation 
of real estate, namely the energy labelling of buildings, the issue of central registers, etc. Standardisati-
on in the field of valuation and the activities and requirements placed on appraisers as well as changes 
ensuing from the new Cadastral Act and the Civil Code are also areas being dealt with at this time. 

Communication
As part of the implementation of its long-term communication strategy, the CBA is developing projects 
for the active presentation of key topics in the following areas: image of the banking sector, security, 
consumer issues, and banking regulation. The CBA secretariat is placing emphasis on continuous com-
munication with the media. The CBA has become a place that reporters often turn to as a natural spo-
kesperson for the entire sector; in many cases, it responds to events related to its profile, usually in the 
form of press releases or statements. 

The most common topics include legislative amendments or proposals, either on the national or, ever 
more frequently, on the European level. The CBA has repeatedly emphasised the need to maintain com-
petitive environment in finance, or it answers to specific questions. Important areas of communicati-
on include bank fees and client mobility with an emphasis on the Client Mobility Code and on house-
hold debt. The number of outputs, citations and presentations in electronic media is in dozens in cer-
tain months. 

Publication of the “CBA – Economic Forecast”, a quarterly updated macroeconomic forecast prepared 
by the CBA based on the analyses of seven member banks, has become one of the main means of com-
munication. The macroeconomic forecast is presented to the media by bank analysts and is appreaci-
ated by news agencies and other media. We are now also releasing brief sector data on lending publis-
hed for CBA members and professionals in the periodical “Banky a fakta” (“Banks and Facts”).

The CBA began to use modern means of communication by setting up a Facebook profile, which will 
contain all of the association’s published information including news from the European Banking Fe-
deration. The CBA will increase the availability of presentations and seminars in the form of audiovi-
sual recordings from events available on the CBA website.
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V oblasti vnitřní komunikace Sekretariát pokračuje ve vydávání „BA Survey“ jako zhruba mě-
síčního legislativního monitoru informujícího o hlavních tématech činnosti asociace. Novinky 
z oblasti evropské legis¬ativy přináší přehled projednávaných návrhů „Finanční trh a bankov-
nictví v evropské legislativě“. 

Exportní financování
Pracovní skupina pro exportní financování zaměřila svoje aktivity především do následujících oblastí:

Dokončení novelizace legislativní úpravy k systému dorovnávání úrokových rozdílů (IMU)

Zvláštnímu pracovnímu týmu PSEF se podařilo v druhé polovině roku 2011 a na začátku roku 
2012 ve spolupráci s MF, MPO, ČEB a EGAP po mnohých jednáních nalézt celkově uspokojivé 
legislativní nastavení systému IMU. Na konci března 2012 byl proto k tomuto tématu uspořá-
dán společný seminář v Poslanecké sněmovně pod záštitou místopředsedkyně rozpočtového 
výboru PSP a předsedkyně podvýboru pro bankovnictví H. Lanšágdlové. Výsledkem je posla-
necký návrh, jenž by měl být Sněmovnou projednán a schválen ve druhé polovině r. 2012  
s termínem platnosti od 1. 1. 2013.

Problematika zdanění přijatého pojistného plnění od EGAP

ČBA se podařilo prosadit dořešení problematiky zdanění přijatého pojistného plnění  
od EGAP (přijaté pojistné plnění za úvěry bankovním dlužníkům a za poskytnuté záru-
ky nebankovním dlužníkům) do komplexního balíku zákonů v souvislosti se zřízením 
jednotného inkasního místa (JIM) v r. 2011. Bohužel byla na poslední chvíli ve Sněmovně 
posunuta účinnost daného balíku až na 1. 1. 2015. Na semináři v Poslanecké sněmovně 
v březnu 2012 vyjádřili poslanci a zástupci MF ochotu ke změně účinnosti příslušných 
ustanovení zákona o JIM. Výsledkem je poslanecký návrh o posunutí účinnosti k 1. 1. 2013 
(a možností použití již na zdaňovací období 2012), který by měl být projednán a schválen 
ve druhé polovině r. 2012.

In the area of internal communication, the CBA secretariat keeps publishing the “BA Survey”, a legisla-
tive monitor appearing roughly once per month and informing about the main topics of the CBA’s work. 
News from the area of European legislation is brought by the publication “Financial Market and Ban-
king in European Legislation”, which provides an overview of the discussed legislation. 

Export Finance
The Export credit working group focused its efforts on the following areas in particular:

Finalisation of the Amendment of Legislation on the Interest Make-up Scheme - IMU

In the second half of 2011 and the beginning of 2012, the special EFWG team, in cooperation with the 
MoF, MoIT, ČEB and EGAP, managed to find an overall satisfactory legislative setup of the IMU system 
after a series of intense meetings. At the end of March 2012, a joint seminar on this topic was organi-
sed in the Chamber of Deputies under the auspices of the H. Lanšágdová, Deputy Chairwoman of the 
Budgetary Committee of the Chamber of Deputies and Chairwoman of the Banking Subcommittee. The 
result was a parliamentary proposal to be discussed by the Chamber of Deputies in the second half of 
2102 and that is to take effect on 1 January 2013.

The Issue of Taxation of Received Insurance Payments from EGAP

The CBA managed to push through a solution to the issue of taxation of insurance payments from 
EGAP (received insurance payments for loans provided to bank debtors and for guarantees provi-
ded to non-banking debtors) into a comprehensive package of laws in connection with the setup 
of a single collection point (SCP) in 2011. Unfortunately, the Chamber of Deputies postponed the 
effective date of the package at the last minute to 1 January 2015. At the seminar at the Chamber of 
Deputies in March 2012, MPs and representation of the MoF expressed their willingness to change 
the effectiveness of the appropriate provisions of the SCP Act. The result is the parliamentary pro-
posal to move the effective date of the package back to 1 January 2013 (and the possibility to apply it 
already to the 2012 taxation period). This proposal should be discussed and approved in the second 
half of 2012.
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Dialog s EGAP

PSEF založila další speciální tým, který s EGAP projednává především problematiku změn ve 
stanovování pojistných sazeb v souvislosti s implementací nových pravidel OECD, dále pro-
blematiku standardů pojistného procesu EGAP a chystaných změn ve Všeobecných pojistných 
podmínkách EGAP. 

Dopady nové bankovní regulatoriky na financování exportu

Nová bankovní regulace CRD IV/CRR bude mít rozsáhlé dopady i na oblast financování obcho-
du (trade a export finance), přičemž některé požadavky budou mít pro tuto oblast dokonce 
disproporční dopad. PSEF se proto podílel na přípravě podkladových materiálů EBF a ve spo-
lupráci s Komisí pro bankovní regulaci prosadil své závěry do stanoviska ČBA zaslaného Ev-
ropské komisi v březnu 2012. Některé dílčí závěry (likvidita) se staly součástí společného sta-
noviska asociací zemí Visegradské skupiny, prezentované v Evropském parlamentu, v Evrop-
ské komisi a finančním atašé zemí V4 v Bruselu v březnu 2012. 

Další záležitosti

Na evropské banky začaly v uplynulém roce doléhat problémy se získáváním likvidity na del-
ší splatnosti poskytovaných úvěrů (včetně exportních úvěrů). ČBA se podílela na přípravě 
přehledu Evropské bankovní federace s možnými řešeními vzniklé situace a v této souvislos-
ti o problému diskutovala s ČNB a MPO. PSEF uspořádala diskusi s autory Exportní strategie 
2012-2020 a poté ji i připomínkovala (podobně jako materiál MPO „Proexportní a protikrizová 
opatření“). 

Bankovní a finanční bezpečnost
Vývoj na úseku bankovní a finanční bezpečnosti v uplynulém období potvrdil dlouhodobější 
trend, který je charakterizován mírným poklesem počtu přímých fyzických útoků proti bankám 
a bankomatům. Tento vývoj je přímo úměrný soustavné péči, která je v bankách věnována zkva-
litňování bezpečnostních systémů a preventivních opatření. Svůj díl v něm mají rovněž orgány 
Policie ČR (PČR) díky vysokému stupni úspěšnosti při odhalování tohoto typu kriminality. 

Dialogue with EGAP

The ECWG set up another special team to discuss with EGAP the issue of changes in determining ins-
urance rates in connection with the implementation of new OECD rules, the issue of EGAP insurance 
procedure standards, and the changes being prepared in the General Insurance Terms and Conditions 
of EGAP. 

Impact of New Banking Regulations on Export Financing

The new CRD IV/CRR will have an extensive impact even on trade and export finance, with some of the 
requirements having a disproportionate impact on this area. ECWG therefore took part in preparing 
supporting materials for the EBF and in cooperation with the CBA Banking Regulation Commission 
managed to have its conclusions included in the CBA standpoint sent to the European Commission in 
March 2102. Some of the conclusions (liquidity) became part of the joint standpoint of the banking asso-
ciations of the countries of the Visegrad Group, presented to the MEPS, the European Commission staff 
and the financial attachés of the V4 countries in Brussels in March 2012. 

Other Matters

The problems with obtaining liquidity on the longer maturity of granted loans (including export cre-
dits) have become more severe in the EU. The CBA took part in preparing an overview for the European 
Banking Federation with possible solutions to the issue and, in this connection, began discussing the 
problem with the CNB and the MoIT. The ECWG organised a discussion with the authors of the 2012-
2020 Export Strategies and then commented on it (just as with the MoIT document “Pro-Export and An-
ti-Crisis Measures”). 

Banking and Financial Security
Developments in the banking and financial security sector in the past period confirmed a long-term 
trend characterised by a slight drop in the number of direct physical attacks against banks and ATMs. 
This development is directly proportionate to systematic care that banks devote to improving security 
systems and preventive measures. The bodies of the Police of the Czech Republic (PCR) also play an im-
portant role in it thanks to the high degree of success in exposing this type of crime. 
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S dalším rozvojem internetového bankovnictví a zejména se zahájením činnosti nových bank 
na finančním trhu ve druhé polovině roku 2011 došlo v uplynulém období k vyšší míře využí-
vání zákonného postupu zakládání klientských účtů bez fyzické přítomnosti klienta. V této 
souvislosti byl zaznamenán vyšší počet případů zneužití osobních identifikačních údajů tře-
tích osob při zakládání bankovních účtů prostřednictvím internetu, kdy pachatelé zneužívají 
podvodně získané kopie cizích osobních dokladů a následně využívají tyto účty při páchání 
trestné činnosti.

Legislativní rámec na úseku boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu byl sta-
bilizován. Ve vyšší míře byla v uplynulém období frekventována právní úprava provádění me-
zinárodních sankcí. Pokračovala přímá, neformální spolupráce ČBA a jednotlivých členských 
bank asociace s Finančně analytickým útvarem Ministerstva financí (FAÚ).
Komise pro bankovní a finanční bezpečnost (KBFB) se zabývala jednak operativním řešením 
problémů spojených s kriminální činností namířenou proti bankám jednak činností metodic-
ké povahy zahrnující zejména posuzování návrhů příslušných právních norem či aplikačními 
problémy platných zákonů. Ve spolupráci s ČNB se podařilo prosadit novelizaci pro banky 
problematických ustanovení zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, které kompli-
kovaly součinnost orgánů policie a bank na úseku pátrání po hledaných a pohřešovaných 
osobách. Pokračovala úzká spolupráce s PČR na úseku boje proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti a ve vytváření a implementaci efektivních preventivních opatřeních vedoucích ke 
snížení počtu loupežných přepadení bank v ČR. 

V listopadu 2011 se uskutečnil 15. ročník semináře „Prevence finanční kriminality“, který ČBA 
každoročně pořádá ve spolupráci s PČR. Kromě zástupců FAÚ na semináři k problematice 
AML své příspěvky prezentovali zástupci ČNB, PČR a Vrchního státního zastupitelství v Praze. 
Nově vystoupil reprezentant daňové správy, který představil připravovaný projekt identifikace 
daňových podvodů, jehož realizace předpokládá součinnost s bankami. 

With the further development of internet banking and in particular with the entrance of new banks 
on the financial market in the second half of 2011, the statutory procedures for setting up client 
accounts without the physical presence of clients began to be used to a greater degree.  In this 
connection, a great number of cases of misappropriation of personal data by third parties in co-
nnection with setting up bank accounts via the Internet - where the perpetrators use fraudulently 
obtained copies of personal documents and then make use of these accounts to perpetrate crimes 
- was registered.    

The legislative framework for fighting money laundering and for fighting the financing of terrorism has 
been stabilised. Legal regulations implementing international sanctions were addressed to a higher de-
gree last year. Direct, informal cooperation between the CBA and the various members banks of the as-
sociation and the Financial Analytical Department of the Ministry of Finance (FAD) carried on.
The Commission for Banking and Financial Security (CBFS) worked on an operative solution to pro-
blems tied to criminal activity aimed at banks and to activities of a methodological nature, including, 
in particular, assessment of the appropriate legal norms or problems with applying valid laws. In 
cooperation with the CNB, the CBA was able to push through an amendment of the provisions of Act 
No. 273/2003 Coll., about the Police of the Czech Republic, which were problematic for banks and 
which complicated the cooperation between the police and banks in the area of the search for wanted 
and missing persons. Close cooperation continued with the PCR in the fight against legalisation of 
the proceedings of crime and in creating and implementing effective preventive measures leading to a 
reduction in the number of bank robberies in the Czech Republic. 

In November 2011, the 15th annual seminar entitled “Prevention of Financial Criminality”, organised by 
the CBA each year in cooperation with the PCR, was held. In addition to FAD representatives, presen-
tations were given by representatives of the CNB, PCR and the Attorney-General in Prague. For the first 
time, a representative of the tax administration made an appereance to present a project currently be-
ing prepared to identify tax fraud, with cooperation being expected from the banks to implement it. 
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Komplikovaná ekonomická situace, reformní kroky vlád a stres působící na finanční sektor  
v období následujícím po krizi roku 2009 vytváří živnou půdu pro zvýšenou potřebu ekonomic-
kých analýz. Témat proto existuje celá řada. Vědecké grémium v rámci svých možností kromě 
pravidelných diskusí o aktuálních tématech (například o vývoji a perspektivách kohezní poli-
tiky presentované Petrem Zahradníkem v dubnu 2012 nebo perspektivách růstu a možnostech 
prorůstových opatření v červnu 2012) pokračovalo ve své ambici poskytovat různým okruhům 
příjemců svůj pohled na aktuální ekonomické otázky.

Zacílení analýz projektových týmů členů Vědeckého grémia, mnohdy posílených o externí  
odborníky, se v uplynulém roce (červenec 2011-červen 2012) měnilo v souladu se zadáním  
i posláním Vědeckého grémia. 

Spíše členům ČBA a odborné veřejnosti byl určen komentář projektového týmu Vědeckého 
grémia (ve složení M. Kupka, D. Marek, P. Mertlík, L. Niedermayer, P. Sobíšek) k návrhu pen-
zijní reformy z července 2011. Cílem materiálu bylo poměrně koncentrovanou formou popsat 
mechanismy působení nové legislativy i motivace občanů – účastníků systému pro jejich 
rozhodování, zda a jakým způsobem se zapojit. Přes zřejmě ne zcela optimální nastavení 
systému představují přijaté změny stimul, který může být pro finanční sektor podstatný. 
Jeho účastníci proto musí zvážit, jak na tento impulz reagovat. Cílem studie bylo pouze  
a právě předložit další z podkladů, který může k formování strategického pohledu na tento 
proces pomoci.

Nejambicióznějším projektem Vědeckého grémia v tomto období bylo vytvoření studie o vývoji 
českého bankovního, respektive finančního sektoru a stavu konkurence v něm. Cílem autorů  
(J. Bušek, P. Dufek, J. Heřmánek, M. Kupka, L. Niedermayer, F. Pavelka) analýzy, zveřejněné  
v březnu 2012, nebylo přijít s novými analytickými postupy v této oblasti, neboť těchto zná 
odborná literatura mnoho, ale využít jejich metodiky a výsledků a zasadit vývoj českého finanč-
ního sektoru do celkového ekonomického i evropského kontextu. Klíčové pro tento přístup bylo 
popsat genezi vývoje, který formoval český finanční sektor a vedl k dominanci bank v něm. 
Studie obsahuje i vyhodnocení standardních přístupů k měření konkurence v sektoru stejně tak 
jako mezinárodní srovnání klíčových charakteristik sektoru. Podstatné bylo také sledovat reakci 
sektoru na zátěž vyvolanou krizí roku 2009, tedy obdobím, ve kterém český bankovní sektor 
obstál velmi dobře. 

The uneasy economic situation, government reforms and stress in the financial sector following 
the 2009 crisis create fertile ground for the need for further economic analyses. There is a whole 
range of topics to choose from. The Scientific Council has continued, on the top of its regular 
discussion on current topics (such as the development and prospects of EU cohesion policies, 
as presented by Petr Zahradník in April 2012, or the prospects of growth and the possibilities of 
pro-growth measures in June 2012), in its ambition to provide various groups with its view of 
current economic issues.

The targeting of analyses performed by project teams, comprising members of the Scientific 
Council and often reinforced by external experts, has, in the past year (July 2011- June 2012), 
changed in accordance with the task and mission of the Scientific Council. 

The commentary of the Scientific Council’s project team (comprising M. Kupka, D. Marek, 
P. Mertlík, L. Niedermayer, and P. Sobíšek) on the proposed pension reform of July 2011 was 
intended rather for members of the CBA and experts. The aim of the document was to describe 
in a relatively concentrated form the mechanisms of operation of the new legislation and the 
motivation of citizens/participants for their decision on whether and how to take part in the 
reform. Despite the clear absence of entirely optimal set-up of the system, the adopted changes 
represent a stimulus that may be important for the financial sector. Its participants must thus 
consider how to respond to this impulse. The study aimed to become another piece of supporti-
ng analyses to help to form a strategic overview of this process.

The Scientific Council’s most ambitious project in this period was the elaboration of a study 
on the development of the Czech banking or, more precisely, financial sector and the level of 
cooperation therein. The aim of the authors of the analysis (J. Bušek, P. Dufek, J. Heřmánek, 
M. Kupka, L. Niedermayer, and F. Pavelka), published in March 2012, was not to come up with 
new methodology in this area, as there is a lot of literature in this field already, but to make use 
of existing methodologies and results and place the development of the Czech financial sector 
into the overall economic and European context. The key in this approach was to describe the 
origins of the development which formed the Czech financial sector and led to the key role of 
banks in it. The study also contains an assessment of standard ways to measure competition in 
the sector as well as an international comparison of key characteristics of the sector. Monitoring 
the response of the sector to the stress caused by the 2009 crisis, i.e. a period trough which the 
Czech banking sector managed to get well, was also important. 

Vědecké grémium Scientific Council 
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Další projektový tým (M. Kupka, L. Niedermayer, D. Marek, P. Mertlík, P. Sobíšek, Z. Šmídová,  
J. Vejmělek) se zaměřil na hledání a konstrukci vhodného fiskálního rámce pro českou rozpočto-
vou politiku – tedy rámce, který by měl zajistit dlouhodobou udržitelnost hospodaření veřej-
ných rozpočtů. Toto mezinárodně frekventované a posledním vývojem jasně obhájené téma je 
aktuální i v ČR. V rámci několika kol diskusí odborníků grémia se postupně formuloval promy-
šlený a provázaný návrh designu takovéhoto systému. Primárním příjemcem tohoto materiálu 
byla Vláda ČR, ale zveřejnění dokumentu přispělo jistě ke zkvalitnění společenské diskuse  
o tomto tématu obecně.

Skupina členů Vědeckého grémia, hlavních ekonomů z bank, se také úzce podílí na zpracování 
pravidelných kvartálních prognóz makroekonomického vývoje a bankovních obchodů. Tato 
iniciativa významně přispívá ke zvyšování odborné reputace ČBA u veřejnosti.

Ambicí Vědeckého grémia v dalším období je pokračovat v nastoleném procesu a podílet se na 
diskusi ekonomicko-společensky podstatných témat v rozsahu a formě, které tato struktura 
umožňuje a s cílem podporovat jak fungování českého bankovního systému tak alespoň v malé 
míře pomáhat ČR hledat ty nejvhodnější odpovědi na tíživé otázky budoucnosti české ekonomi-
ky, které před námi budou i nadále stát.

Another project team (M. Kupka, L. Niedermayer, D. Marek, P. Mertlík, P. Sobíšek, Z. Šmídová, 
and J. Vejmělek) focused on finding and construction of a suitable fiscal framework for Czech 
fiscal policy – i.e. a framework to ensure long-term sustainability of the management of public 
budgets. This internationally frequent and, due to recent developments, is a legitimate topic 
even in the Czech Republic. As part of a number of rounds of discussions by experts in the 
council, a well-thought-out and cohesive design of such system was gradually formulated. The 
primary targeted audience of such material was the Government of the Czech Republic; publica-
tion of the document, however, surely contributed to improvement in social discussions on this 
topic generally.

A group of members from the Scientific Council, principally economists from banks, also parti-
cipate in quarterly macroeconomic forecasts. This initiative contributes significantly to increa-
sing the reputation of the CBA as an expert.

The ambition of the Scientific Council in the future is to take part in discussions on important 
economic and social topics in the scope and form allowed by this structure, with the aim of both 
supporting the functioning of the Czech banking system and, at least to a small extent, helping 
the Czech Republic find the best answers to onerous questions on the future of the Czech econo-
my that will continue to beleaguer us.

Vědecké grémium Scientific Council 
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Slovo předsedy Etického výboru Prezidia ČBA doc. Ing. Zdeňka Chytila, CSc. 
(Zpráva o činnosti Etického výboru Prezidia ČBA v roce 2011–12)

Etický výbor zřízený v roce 2008 je poradním orgánem Prezidia ČBA a jeho hlavním úkolem je do-
hled nad vyřizováním agendy klientských stížností a podání, jež souvisejí s dodržováním Kodexu 
finančního trhu a Etického kodexu ČBA. Současně monitoruje i dodržování navazujících kodexů, 
které ČBA vydala a které jsou zaměřeny na určitá specifika vztahu mezi bankami a klienty-spotřebi-
teli, např. Kodex mobility, Kodex pro úvěry na bydlení či Kodex chování mezi bankami a klienty.  
V neposlední řadě Etický výbor sleduje a doporučuje řešení v situacích, pokud chování mezi člen-
skými bankami navzájem odporuje zásadám stanoveným Etickým kodexem ČBA.

Na pravidelných zasedáních Etického výboru se členové seznamují se všemi podáními doručenými 
sekretariátu ČBA a se souhrnným přehledem a zprávou o vyřízení stížností za uplynulé období. 
Kromě této agendy jsou také diskutovány aktuální a připravované legislativní změny v oblasti pra-
videl jednání se zákazníky a v oblasti spotřebitelských otázek. Pro získání komplexního přehledu 
o vývoji situace na českém finančním trhu jsou sledovány i zprávy o vyřizování stížností úřadem 
Finančního arbitra ČR, MF, Českou obchodní inspekcí a dle potřeby probíhá komunikace se samo-
statným odborem na ochranu spotřebitele ČNB.  

Členy Etického výboru jsou tradičně především nezávislí experti. Nově byli členy Etického výboru 
jmenováni Ing. Jiří Klumpar a Mgr. Petr Karel, Ph.D. Opakovaně byli jmenováni Ing. Petr Špaček, 
CSc., prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. a doc. Ing. Zdeněk Chytil, CSc. Prezidium v Etickém 
výboru zastupuje Ing. Vladimír Staňura.

S potěšením mohu konstatovat, že za uplynulý rok došlo k podstatnému snížení počtu podání, 
jimiž se sekretariát ČBA a Etický výbor zabýval. Ve srovnání s předchozími lety lze hovořit o zhruba 
polovičním počtu klientských podnětů. To svědčí mimo jiné o tom, že systémové ošetření stížnostní 
agendy členskými bankami a stále větší důraz kladený na vstřícný přístup ke klientům přináší své 
výsledky. Z celkových patnácti podání, bylo možné jen sedm kvalifikovat jako stížnosti. V žádném 
z případů však nešlo o porušení Etického kodexu ČBA ani Kodexu finančního trhu. Klienti z části 
upozorňovali na možné porušení Kodexu mobility a Kodexu chování mezi bankami a klienty  
a z části na konkrétní jednání zaměstnanců banky, které jim v dané situaci nepřišlo adekvátní nebo 
bylo dle jejich názoru v rozporu s obecnými etickými pravidly. Ze stížností byly tři vyřešeny ve spo-
lupráci s dotčenou bankou a všechna zbývající podání byla vyřízena přímo sekretariátem ČBA.

Word of the Chairman of the Ethics Committee of the CBA Executive Board, Mr Zdeňek Chytil 
(Report on the Activities of the Ethics Committee of the CBA Executive Board in 2011-12)

The Ethics Committee, which was established in 2008, is an advisory body of the CBA Executive Board. Its 
main task is to supervise the processing of client complaints and submissions related to the observance of the 
Financial Markets Ethical Code and the CBA Ethical Code.  At the same time, it also monitors the observance 
of related codices which are published by the CBA and which focus on the certain specifics of relationships 
between banks and clients/consumers, such as the Client Mobility Code, the Mortgage Code, or the Code of 
Conduct between Banks and Clients. Last but not least, the Ethics Committee monitors and recommends 
solutions in situations where the conduct between member banks themselves is at variance with the rules and 
principles set out by the CBA Ethical Code.

At regular meetings of the Ethics Committee, members become acquainted with all complaints and submissi-
ons delivered to the CBA secretariat as well as with a summary of the complaints and a report on how they were 
dealt with over the past six months. In addition to this, current and drafted legislative amendments affecting 
the rules for dealing with customers and consumer issues are also discussed. In order to gain a comprehensive 
overview of the Czech financial market, even reports on complaints processed by the Office of the Czech Finan-
cial Arbiter, the MoF, and the Czech Trade Inspection are monitored, and, as needed, communication takes 
place with the Consumer Protection Department of the CNB.  

The members of the Ethics Committee are traditionally independent experts. Messrs Jiří Klumpar and Petr Karel 
are newly appointed members of the Ethics Committee. Messrs Petr Špaček, Michal Tomášek, and Zdeněk Chy-
til have been reappointed.  The Ethics Committee is represented in the Executive Board by Mr Vladimír Staňura.

It is my pleasure to announce that in the past year there has been a substantial decrease in the number of 
submissions dealt with by the CBA secretariat and Ethics Committee. Compared to previous years, the number 
is down by about a half. This is also testament to the fact that the systemic treatment of complaints by member 
banks and the greater emphasis on taking an accommodating approach to clients are bringing results. Of the 
fifteen submissions in total, only seven could be qualified as complaints. None of these complaints related to a 
breach of the CBA Ethical Code or the Financial Markets Ethical Code. Clients in part called attention to possible 
breaches of the Mobility Code and the Code of Conduct between Banks and Clients and in part to the specific 
conduct of bank employees believed by clients to be inappropriate in the given situation or at variance with 
general ethical rules. Three of the complaints were resolved in cooperation with the banks concerned and all of 
the remaining submissions were dealt with directly by the CBA secretariat. 

Etický výbor Ethics Committee
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Pro činnost ČBA má velký význam její členství v Evropské bankovní federaci (EBF), sdru-
žující národní asociace komerč¬ních bank zemí EU, Švýcarska, Norska a Islandu. EBF je 
sou¬časně členem European Banking Industry Committee (EBIC), který sdružuje tři hlavní 
evropské bankovní asociace - mimo EBF sdružení spořitelen a družstevních bank, a další 
speciali¬zované bankovně-finanční asociace; zastupuje je ve vztahu k Evropské komisi  
a Evropské centrální bance. 

ČBA jako řádný člen od roku 2004 spolurozhoduje o koncepč¬ních otázkách a stanoviscích 
EBF. Většina odborných komi¬sí a některé z pracovních skupin ČBA mají v pracovních orgá¬ 
nech EBF své zástupce, čímž se pro ČBA otevírá možnost podí¬let se přímo na formování  
a slaďování pozic v rámci evropské bankovní komunity; zatím je tato možnost využívána  
v rozdíl¬né míře, dané kapacitou a zainteresovaností jednotlivých pra¬covních orgánů ČBA 
na daných tématech. Monitorování pří¬prav legislativy EU, stanoviska EBF a informace  
o postupu ostatních členských zemí hrají stále důležitější roli při zapo¬jení ČBA do transpozič-
ních prací do národní legislativy a pro přípravu samotných bank na předpokládané změny. 

CBA is a member of the European Banking Federation (EBF), affiliating national associations 
of the commercial banks in the EU countries, Switzerland, Norway and Iceland, which has a 
great importance for CBA activities. CBA is also a mem¬ber of the European Banking Indust-
ry Committee (EBIC) – an interest body, linking major European organizations and ac¬ting as 
a spokesperson of the banking industry in relation to the European Commission and to the 
European Central Bank. 

CBA as a regular EBF member since 2004 participates in the decisions on conceptual issues 
and attitudes, taken by the EBF. Most of the CBA expert commissions and some of the 
working groups have their representatives in the EBF working bodies, expanding thus an 
opportunity for the CBA to take part in concerting of the standpoints of the European ban-
king community. Monitoring of the envisaged acts in the EU legis¬lation, EBF opinions and 
information on the approaches of other countries play ever more important role in the CBA 
in¬volvement in the transposition procedures and in the prepara¬tion of banks for expected 
changes. 
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V uplynulém období působili zástupci ČBA  
v těchto výborech a pracovních skupinách EBF: 

 ― Výbor pro bankovní dohled, 
 ― Právní výbor, 
 ― Výbor proti podvodům a praní špinavých peněz, 
 ― Výbor pro platební systémy, 
 ― Výbor pro ekonomické a měnové otázky, 
 ― Výbor pro spotřebitelské otázky, 
 ― Výbor pro komunikaci, 
 ― Pracovní skupina pro DPH, 
 ― Pracovní skupina pro fyzickou bezpečnost, 
 ― Expertní skupina pro implementaci Směrnice ES o platebních službách,
 ― Pracovní skupina pro FTT.

Významné je členství v Evropské radě pro platební styk (EPC), která je nejvyšším samoregu-
lačním orgánem komerčního sek¬toru v platebním styku, zastřešujícím banky, spořitelny, 
druž¬stevní banky a jejich tři příslušné evropské bankovní federa¬ce resp. sdružení. ČBA 
zastupuje české instituce v Plenárním shromáždění EPC a její zástupci působí v nejdůležitěj-
ších pra¬covních skupinách (pro platební systémy SEPA, pro hotovosti a pro platební karty). 

V této souvislosti je nutné zmínit výbornou a velmi úzkou spolupráci (včetně společného 
zastoupení v pracovních orgá¬nech a prosazování společně zpracovaných stanovisek) se 
Slovenskou asociací bank. V uplynulém období jsme také rozvinuli spolupráci s dalšími 
asociacemi, zejména s Maďarskou a Polskou bankovní asociací. 

Od roku 2006 se ČBA stala členem EURIBOR EBF. 

Komise ČBA pro hypoteční obchody je členem Evropské hypo¬teční federace, do činnosti dalších 
evropských orgánů se za¬pojují zástupci členských organizací ČBA na základě individu¬álního 
členství jejich vlastních institucí. Šest stavebních spo¬řitelen (členů ČBA) je v rámci samostatné 
Asociace českých stavebních spořitelen členy Evropského sdružení stavebních spořitelen.

CBA representatives acted in the following EBF  
committees and working groups:  

 ― Banking Supervision Committee, 
 ― Legal Committee, 
 ― Anti-Fraud and Anti-Money Laundering Committee, 
 ― Payment Systems Committee, 
 ― Economic and Monetary Affairs Committee, 
 ― Consumer Affairs Committee, 
 ― Communication Committee, 
 ― VAT Working Group, 
 ― Physical Security Working Group, 
 ― Payment Services Directive Implementation Expert Group,
 ― FTT Working Group.

Important is a membership of European Payments Council (EPC), who is the supreme self-
-regulating body in the payment operations of the commercial sector, roofing banks, savings 
institutions, co-operative banks and their three European banking federations or associations. 
CBA represents the Czech institutions in the EPC Plenary and CBA representatives are working 
in the most significant working groups (SEPA Payment Schemes WG, Cash WG, Cards WG).

An excellent and very close co-operation with the Slovak Banking Association (including  
a joint representation in some working bodies and promotion of jointly prepared standpo-
ints) ought to be mentioned.

CBA is a member of EURIBOR EBF since the year 2006.

CBA Commission for Mortgage Banking is a member of the European Mortgage Federati-
on. Representatives of the CBA member institutions are engaged in the activities of further 
European bodies on a basis of individual membership of their own institutions. Six building 
savings banks (CBA members) are members of the European Federation of Building Savings 
Banks in the framework of a self-standing Association of the Czech Building Savings Banks.
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Ladislav Macka

Předseda  
Dozorčího výboru 
Chairman of the  
Supervisory  
Board



59

Shromáždění členů na svém zasedání 13. 6. 2011 zvolilo na další funkční období Dozorčí výbor 
v tomto složení:

 ― Jan Jeníček (Raiffeisen stavební spořitelna)
 ― Ladislav Macka (Českomoravská záruční a rozvojová banka)
 ― František Máslo (Citibank)
 ― Jan Sadil (Hypoteční banka)

Na svém prvním zasedání dne 23. 9. 2011 zvolil Dozorčí výbor předsedou opět Ladislava Mac-
ku. Kontrolou plnění úkolů Prezidia ČBA byl pověřen Jan Sadil, kontrolou hospodaření pak 
František Máslo.  

Dozorčí výbor ČBA vykonává úkoly, které mu náleží 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. 

Ke své činnosti dostával Dozorčí výbor v uplynulém období průběžně informace o podstat-
ných záležitostech, projednávaných prezidiem ČBA. Předseda Dozorčího výboru se většiny 
zasedání Prezidia přímo účastnil. 

Dozorčí výbor pozitivně zhodnotil činnost asociace v uplynulém období, která odpovídala jak 
stanovám, tak hlavním cílům činnosti konkretizovaným v každoročně Prezidiem aktualizova-
ném Akčním plánu ČBA.

Dozorčí výbor provedl kontrolu hospodaření za rok 2011, podrobně prověřil plnění rozpočtu  
a jeho jednotlivých kapitol a shledal jej bez závad. Na shromáždění členů v říjnu 2012 doporu-
čí Dozorčí výbor schválit účetní závěrku ČBA. 

Dozorčí výbor považuje činnost ČBA za odpovídající záměrům vyjádřeným ve stanovách a rov-
něž v hospodaření asociace neshledává žádné závady. Dozorčí výbor proto pozitivně hodnotí 
činnost ČBA jako celku a oceňuje práci těch, kteří se podíleli na dosažených výsledcích uply-
nulého období. 

The Assembly of Members, at its meeting on 13 June 2011, elected the following Supervisory Board 
members for the next term:

 — Jan Jeníček (Raiffeisen stavební spořitelna)
 — Ladislav Macka (Českomoravská záruční a rozvojová banka)
 — František Máslo (Citibank)
 — Jan Sadil (Hypoteční banka)

At its first meeting on 23 September 2011, the Supervisory Board re-elected Ladislav Macka as its 
chairman. Jan Sadil was charged with conducting a review of the fulfilment of the tasks of the CBA 
Executive Board and František Máslo with a review of the financial management.  

The CBA Supervisory Board carries out the tasks pertaining to it under the CBA Statutes, namely:
 — Supervision of the activities of the Association
 — Supervision of compliance with the resolutions adopted by the Executive Board
 — Monitoring of the financial management of the Association
 — Assessment of the draft budget of the Association prior to its assessment by the Executive Bo-

ard and submission to the Assembly of Members for approval. 

For its activities, the Supervisory Board received information on an ongoing basis about important 
issues being addressed by the CBA Executive Board.  The Chairman of the Supervisory Board atten-
ded the majority of the meetings of the Executive Board in person. 

The Supervisory Board assessed the activities of the Association in the past year positively, finding 
them to be fully in compliance with both the Statutes and the main objectives specified in the CBA 
Action Plan, which is updated each year by the Executive Board.

The Supervisory Board conducted a review of the financial management for 2011 and verified in de-
tail the implementation of the budget and its various headings. It found everything to be in order 
with no shortcomings. At the Assembly of Members take place in October 2012, the Supervisory Bo-
ard will recommend that the financial statements of the CBA be approved. 

The Supervisory Committee considers the activities of the CBA to be commensurate with the obje-
ctives expressed in the Statues. It also does not find any shortcomings in the Association’s financial 
management. The Supervisory Board therefore assesses the activities of the CBA positively as a who-
le and appreciates the work of those who contributed to the results achieved in the past year. 
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* finanční údaje dle IFRS / financial date based on IFRS

1. Air  Bank, a.s. 3 351,9   

2. Česká exportní banka, a.s. 78 063,3  * 

3. Česká spořitelna, a.s. 784 137,0  * 

4. Českomoravská stavební spořitelna, a.s. 170 878,2  * 

5. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 58,7   

6. Československá obchodní banka, a.s.  825 496,9   * 

7. Equa bank, a.s. 
 (dříve Banco Popolare Česká republika, a.s.)     6 075,9                  

8. Evropsko-ruská banka, a.s. 2 335,1   * 

9. Fio Banka, a. s. 13 534,5   

10. GE Money  Bank, a.s. 140 918,7   

11. Hypoteční banka, a.s. 181 002,0    * 

12. J & T Banka, a.s. 70 154,3   * 

13. Komerční banka, a.s.  660 279,3   * 

14. LBBW Bank a.s. 27 607,5   

15. Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. 80 172,3   

16. PPF banka a.s. 65 718,2    

17. Raiffeisenbank a.s. 202 947,4  * 

18. Raiffeisen stavební spořitelna a.s. 81 528,8     

19. Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. 103 714,0   

20. UniCredit Bank Czech Republic, a.s 288 744,0  * 

21. Volksbank CZ, a.s. 51 790,0   * 

22. Wüstenrot hypoteční banka a.s. 19 416,0   * 

23. Wüstenrot – stavební spořitelna a.s. 39 848,9   * 

Plní členové  Full Members

Banky Bilanční suma k 31. 12. 2011 (v mil. Kč) Poznámka
Banks Total assets as of 31. 12. 2011 (CZK million) Note

Plní členové  Full Members

Banky Bilanční suma k 31. 12. 2011 (v mil. Kč) Poznámka
Banks Total assets as of 31. 12. 2011 (CZK million) Note
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* finanční údaje dle IFRS / financial date based on IFRS

Plní členové  Full Members

Pobočky zahraničních bank (v režimu jednotné licence)  Bilanční suma k 31. 12. 2011 (v mil. Kč) Země centrály
Branches of Foreign Banks (single licence principle)  Total assets as of 31. 12. 2011 (CZK million) Domicile of the Head Office

24. AXA Bank Europe, organizační složka 13 645,0 Belgie Belgium 

25. Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch, organizační složka 6 320,2 Nizozemsko Netherlands 

26. BRE Bank S.A., organizační složka podniku  n/a Polsko Poland 

27.  Crédit Agricole Corporate & Investment Bank S.A., Prague, organizační složka 39 813,2 * Francie France

28.  Citibank Europe plc., organizační složka n/a Irsko Ireland 

29.  COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha 49 391,0 Německo Germany 

30. Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka n/a Německo Germany  

31.  BNP Paribas – Fortis Bank SA/NV, pobočka Česká republika  n/a Belgie Belgium 

32.  HSBC Bank plc – pobočka Praha 59,6 * Velká Británie Great Britain 

33.  ING Bank N.V., organizační složka  121 943,9 Nizozemsko Netherlands 

34.  Oberbank AG, pobočka Česká republika  13 914,5 Rakousko Austria 

35. Poštová banka a.s., pobočka Praha 2 267,6 Slovensko Slovakia 

36.  The Royal Bank of Scotland N.V. n/a Nizozemsko Netherlands 

37.  Všeobecná úverová banka, a.s., organizační složka Praha, Gruppo Banca Intesa Sao Paolo 10 970,8 Slovensko Slovakia 

38.  Waldviertler Sparkasse von 1842 AG  n/a Rakousko Austria 

1. Bankovní institut vysoká škola, a.s., Praha Česká republika Czech Republic 

Nebankovní subjekty Non banks
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Plní členové  Full Members

AXA Bank Europe 
organizační složka

Mailing address:  Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2
Tel.:  +420 225 021 222
Fax:  +420 225 021 222
Internet: www.axa.cz
 www.axabank.cz
e-mail:  info@axabank.cz
Bank code:  2230
Chief officer:  Petr Skok, Managing Director 
 (do/till 30.4.2012)
 Ladislav Kročák, Managing Director  
 (od/from 1.5.2012)

Air Bank a.s.   
(od/since 1.9.2011)

Mailing address:  Hráského 2231/25,  
 148 00 Praha 11-Chodov
Tel. & fax:  +420 224 175 350
Internet: www.airbank.cz
e-mail:   info@airbank.cz
Bank code:  3030
Chief officer:  Erich Čomor, Chairman  
 of the Board of Directors & CEO 
Share capital subscribed: 500 (MCZK)

Bank of Tokyo  
– Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch, organizační složka

Mailing address:  Klicperova 3208/12, 150 00 Praha 5
Tel.:  + 420 257 257 911
Fax:  + 420 257 257 957
Internet:  www.nl.bk.mufg.jp
Bank code:  2020
BIC:  BOTKCZPP
Chief officer:  Hideaki Chugun,  
 Chief Executive Officer
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BRE Bank S.A. 
organizační složka podniku

Mailing address: Nile House, Karolínská 654/2,  
 186 00 Praha 8
Tel.: +420 221 854 100
Fax:  +420 221 854 102
Internet:  www.mbank.cz
e-mail:  kontakt@mBank.cz
Bank code:  6210
Chief officer: Janusz Mieloszyk ,  
 General Manager (do/till 30.9.2011) 
 Roman Truhlář, General Manager  
 (od/since 1.10.2011)

Crédit Agricole Corporate  
& Investment Banking S.A. 
organizační složka 

Mailing address:  Ovocný trh 8, 117 19 Praha 1
Tel.:  +420 222 076 111
Fax:  +420 222 076 119
Internet:  www.ca-cib.com
Bank code:  5000
BIC:  CRLYCZPP
Chief officer: Pavel Chlumský, Chief Country Officer 

Citibank Europe plc 
organizační složka

Mailing address:  Bucharova 2641/14, 158 02 Praha 5
Tel.:  +420 233 061 111
Fax:  +420 233 061 617
Internet:  www.citibank.cz
Bank code:  2600
BIC:  CITICZPX
Chief officer: Shahmir Khaliq, General Manager 
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Plní členové  Full Members

COMMERZBANK  
Aktiengesellschaft  pobočka Praha

Mailing address:  Jugoslávská 1, 120 21 Praha 2
Tel.:  +420 221 193 111
Fax:  +420 221 193 699
Internet:  www.commerzbank.cz
e-mail:  info@commerzbank.cz
Bank code:  6200
BIC:  COBACZPX  
Chief Officer: Jutta Walter, General Manager (do/till 
 14.10 2011), Krisztina Bogdán Fülöpné, 
 General Manager (od/since 14.10.2011  
 do/till 5.6.2012), Beate Gisela Simon,  
 General Manager (od/since 5.6.2012)

Česká exportní banka, a.s.

Mailing address:  Vodičkova 34/701,  
 P. O. Box 870, 111 21 Praha 1
Tel.:  +420 222 843 111
Fax:  +420 224 226 162
e-mail:  ceb@ceb.cz.
Internet:  www.ceb.cz
Bank code:  8090
BIC:  CZEECZPP
Chief officer: Tomáš Uvíra, Chairman of the  
 Board of Directors  & General Manager  
Share capital subscribed: 4 000 (MCZK)

Česká spořitelna, a.s.

Mailing address: Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Tel.:  +420 956 711 111
Internet: www.csas.cz
e-mail:  csas@csas.cz
Bank code:  0800
BIC:  GIBACZPX
Chief officer:  Pavel Kysilka,  
 Chairman of the Board  
 of Directors & CEO
Share capital subscribed: 15 200 (MCZK)

Základní údaje o členech k 30. 6. 2012 Basic Data about Members as of 30 June 2012
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Českomoravská stavební  
spořitelna, a.s.

Mailing address:  Vinohradská 3218/169, 100 17 Praha 10
Tel.:  +420 225 221 111
Fax:  +420 225 225 999
Internet:  www.cmss.cz
e-mail:  info@cmss.cz
Bank code:  7960
Chief officer:  Vladimír Staňura,  
 Chairman of the Board of Directors
Share capital subscribed: 1 500 (MCZK)

Českomoravská záruční  
a rozvojová banka, a.s.

Mailing address:  Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 255 721 111
Fax:  +420 255 721 110
Internet:  www.cmzrb.cz
e-mail:  info@cmzrb.cz
Bank code:  4300
BIC:  CMZRCZP1
Chief officer:  Ladislav Macka,  
 Chairman of the Board  
 of Directors & CEO
Share capital subscribed: 2 131,5 (MCZK)

Československá  
obchodní banka, a.s. 

Mailing address:  Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
Tel.:  +420 224 111 111  
Internet:  www.csob.cz 
e-mail:  info@csob.cz
Bank code:  0300
BIC:  CEKOCZPP
Chief officer:  Pavel Kavánek,  
 Chairman of the Board  
 of Directors & CEO
Share capital subscribed: 5 855 (MCZK)
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Plní členové  Full Members

Deutsche Bank  
Aktiengesellschaft Filiale Prag 
organizační složka 

Mailing address:  Jungmannova 34/750, P.O.  
 Box 829, 111 21 Praha 1      
Tel.:  +420 221 191 111
Fax:  +420 221 191 411
Internet:  www.deutsche-bank.cz
Bank code:  910
BIC:  DEUTCZPX
Chief Officer:   Martin Bartyzal, Chief Country Officer

Equa bank a.s.

Earlier: Banco Popolare Česká republika, a.s.
Mailing address:  Karolinská661/4, 186 00 Praha 8
Tel.:  +420 222 010 111
Fax:  +420 222 010 333
Internet:  www.equabank.cz
E-mail:  info@equabank.cz
Bank code:  6100
Chief officer:  Leoš Pýtr, Chairman of  the Board  
 of Directors & CEO
Share capital subscribed: 2 260 (MCZK)

Evropsko-ruská banka, a.s.

Mailing address:  Štefánikova 78/50, 150 00 Praha 5
Tel.:  +420 236 073 757
Fax:  +420 236 073 750
Internet:  www.erbank.com
E-mail:  info@erbank.com
Bank code:  2210
BIC:  FICHCZPP
Chief Officer:  Vladimír Hořejší, Deputy Chairman  
 of the Board (do/till  09/2011)
 Jiří Vaňhara, Deputy Chairman of the  
 Board of Directors (od/since 09/2011)
Share capital subscribed: 600 (MCZK)

Základní údaje o členech k 30. 6. 2012 Basic Data about Members as of 30 June 2012



69

Fio banka, a.s.

Mailing address:  V Celnici 10, 117 21 Praha 1
Tel.:  +420 224 346 111
Fax:  +420 224 346 110
Internet:  www.fio.cz
E-mail:  fio@fio.cz
Bank code: 2010
Chief Officer:  Jan Sochor, Chairman  
 of the Board of Directors  
 & Director
Share capital subscribed: 560 (MCZK)

Fortis Bank SA/NV 
pobočka Česká republika (člen skupiny BNP Paribas)

Mailing address:  Ovocný trh 8, 117 19 Praha 1
Tel.:  +420 225 436 000
Fax:  +420 225 436 028
Internet:  www.bnpparibas.com
Bank code:  6300
BIC:  GEBACZPP
Chief officer:  Hans Broucke, General Manager

GE Money Bank, a.s.

Mailing address:  BB Centrum, Vyskočilova 1422/1a,  
 140 28 Praha 4
Tel.:  +420 224 441 111
Fax:  +420 224 441 500
Internet:  www.gemoney.cz
Bank code:  0600
BIC:  AGBACZPP
Chief officer:  Sean Morrissey, Chief Executive  
 Officer (od/since 26.7.2011)
Share capital subscribed: 510 (MCZK)
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Plní členové  Full Members

HSBC Bank plc  pobočka Praha

Mailing address:  Millennium Plaza,  
 V Celnici 10, 117 21 Praha 1
Tel.:  +420 225 024 555
Fax:  +420 225 024 550
Internet:  www.hsbc.cz
Bank code:  8150
BIC:  MIDLCZPP
Chief officer:  Mark Winterflood,  
 Chief Executive Officer

Hypoteční banka, a.s

Mailing address:  Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
Tel.:  +420 224 116 515
Fax:  +420 224 119 722
Internet:  www.hypotecnibanka.cz
e-mail:  info@hypotecnibanka.cz
Bank code:  2100
Chief officer:  Jan Sadil, Chairman of the Board  
 of Directors & CEO
Share capital subscribed: 5076,3 (MCZK)

ING Bank N. V.  organizační složka

Mailing address:  Plzeňská 345/5, 150 00 Praha 5
Tel.:  +420 257 474 111 
Fax:  +420 257 474 582 
Internet:  www.ingbank.cz
 www.ingcommercialbanking.cz
e-mail: klient@ing.cz
 commercial.banking@ing.cz
Bank code:  3500
BIC:  INGBCZPP
Chief officer:  Jan Bartholomeus, CEO ING Bank CR

Základní údaje o členech k 30. 6. 2012 Basic Data about Members as of 30 June 2012
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J&T BANKA, a.s.

Mailing address:  Pobřežní 14, 186 00 Praha 8
Tel.:  +420 221 710 111 
Fax:  +420 221 710 211
Internet:  www.jtbank.cz
e-mail: info@jtbank.cz
Bank code:  5800
BIC:  JTBP CZ PP
Chief officer:  Patrik Tkáč, Chairman of the Board  
 of Directors, Štěpán Ašer,  
 General Manager  
Share capital subscribed: 3 358 (MCZK)

Komerční banka, a.s.

Mailing address:  Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1
Tel.:  +420 955 511 111
Fax:  +420 224 243 020
Internet:  www.kb.cz
e-mail:  mojebanka@kb.cz
Bank code:  0100
BIC:  KOMBCZPP
Chief officer:  Henri Bonnet, Chairman  
 of the Board of Directors & CEO 
Share capital subscribed: 19 005 (MCZK)

LBBV Bank CZ a.s.

Mailing address:  Vítězná 126/1, 150 00 Praha 5
Tel.:  +420 233 233 233
Fax:  +420 233 233 299
Internet:  www.lbbw.cz  
e-mail:  info@lbbw.cz
Bank code:  4000
BIC:  SOLACZPP
Chief officer:  Gernot Daumann, Chairman of the Board  
 of Directors & General Manager
Share capital subscribed: 1 708,7 (MCZK)
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Plní členové  Full Members

Modrá pyramida stavební  
spořitelna, a.s.

Mailing address:  Bělehradská 128, čp. 222,  
 120 21 Praha 2  
Tel.:  +420 222 824 111
Fax:  +420 222 824 113
Internet: www.modrapyramida.cz
e-mail: info@modrapyramida.cz
Bank code:  7990
Chief officer: Jan Pokorný, Chairman of the Board  
 of Directors & CEO 
Share capital subscribed: 562,5 (MCZK)

Oberbank AG  pobočka Česká republika

Mailing address:  nám. I.P.Pavlova 5, 120 00 Praha 2
Tel.:  +420 224 190 100
Fax:  +420 224 190 138
Internet:  www.oberbank.cz
e-mail:  praha@oberbank.cz
Bank code:  8040
BIC:   OBKLCZ2X
Chief Officer:  Robert Pokorný, Director

Poštová banka, a.s. 
pobočka Česká republika

Mailing address:  Sokolovská 17, 186 00 Praha 8
Tel.:  +420 222 330 400
Fax:  +420 222 330 400
Internet:  www.postovabanka.sk
 www.postovabanka.cz
E-mail:  info@pabk.sk
Bank code:  2240
BIC:  POBNCZPP
Chief Officer:  Marek Tarda, Chairman of the  
 Board of Directors and General Manager

Základní údaje o členech k 30. 6. 2012 Basic Data about Members as of 30 June 2012
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PPF banka a.s.

Mailing address:  Evropská 17/2690, 160 41 Praha 6
Tel.:  +420 224 175 888
Fax:  +420 224 175 980
Internet:  www.ppfbanka.cz
e-mail:  info@ppfbanka.cz
Bank code:   6000
BIC:  PMBPCZPP
Chief Officer:  Petr Milev, Chairman of the Board  
 of Directors & CEO
Share capital subscribed: 769 (MCZK)

Raiffeisenbank a.s.

Mailing address:  Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
Tel.:  +420 234405222
Internet:  www.rb.cz
e-mail:  info@rb.cz
Bank code:  5500
BIC:  RZBCCZPP
Chief officer:  Lubor Žalman, Chairman  
 of the Board of Directors & CEO
Share capital subscribed: 9 357 (MCZK)

Raiffeisen stavební  
spořitelna a.s. 

Mailing address:  Koněvova 2747/99, 130 45 Praha 3
Tel.:  +420 271 031 111
Fax:  +420 222 581 156
Internet:  www.rsts.cz
e-mail:  rsts@rsts.cz
Bank code:  7950
Chief officer:  Jan Jeníček, Chairman of the Board  
 of Directors & General Manager
Share capital subscribed: 650 (MCZK)
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The Royal Bank of Scotland N.V.  

Mailing address: Jungmannova 745/24,  
 P. O. Box 773, 111 21 Praha 1
Tel.:  +420 244 051 111
Fax:  +420 244 052 222
Internet:  www.rbs.cz
Bank code:  5400
BIC:  ABNACZPP
Chief officer:  Anders Ljunggren, Country Executive

Stavební spořitelna  
České spořitelny, a.s.

Mailing address:  Vinohradská 180/1632, 130 11 Praha 3
Tel.:  +420 224 309 111
Fax:  +420 224 309 112
Internet:  www.burinka.cz
e-mail:  sekretariat@burinka.cz
Bank code: 8060
Chief officer:  Jiří Plíšek, Chairman of the Board  
 of Directors & General Manager
Share capital subscribed: 750 (MCZK)

UniCredit Bank  
Czech Republic, a.s.

Mailing address:  Na Příkopě 20, 111 21 Praha 1  
 (do/till 12/2011), Želetavská 1525/1, 
 140 95 Praha 4 (od/since  01/2012)
Tel.:  +420 955 911 111
Fax:  +420 224 121 090
Internet:  www.unicreditbank.cz
e-mail: info@unicreditgroup.cz
Bank code:  2700
BIC:  BACX CZPP
Chief officer:  Jiří Kunert, Chairman of the Board  
 of Directors& CEO
Share capital subscribed: 7 324,7 (MCZK)

Základní údaje o členech k 30. 6. 2012 Basic Data about Members as of 30 June 2012
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Volksbank CZ, a.s.

Mailing address: Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4
Tel.:  +420 221 969 911
Fax:  +420 221 969 951
Internet:  www.volksbank.cz
e-mail:  mail@volksbank.cz
Bank code:  6800
BIC:  VBOE CZ 2X
Chief officer: Libor Holub, Chairman of the Board  
 of Directors & CEO  
Share capital subscribed: 2 005 (MCZK)

Všeobecná úverová banka, a.s. 
Bratislava, organizační složka Praha, Gruppo Banca Intesa Sao Paolo

Mailing address:  Pobřežní 3, 186 00 Praha 8
Tel.:  +420 221 865 111
Fax:  +420 221 865 555
Internet:  www.vub.cz
e-mail:  infovub@vub.cz
Bank code:  6700
BIC:  SUBACZPP
Chief officer:  Daniele Fanin, Director

Waldviertler Sparkasse  
von 1842 AG

Mailing address:  Klášterská 126/II,  
 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.:  +420 384 344 111
Fax:  +420 384 344 108
Internet:  www.wspk.cz
e-mail:  info@wspk.cz
Bank code: 7940
BIC:  SPWTCZ21
Chief officer:  Gerhard Hufnagl, Chairman  
 of the Board of Directors & Director
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Wüstenrot hypoteční banka a.s. 

Mailing address:  Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4 
Tel.:  +420 257 092 092 
 Zelená linka 800 225 555
Fax:  +420 257 092 605
Internet:  www.wuestenrot.cz
e-mail:  kontakt@wuestenrot.cz
Bank code:  7980
Chief officer:  Pavel Vaněk, Chairman of the  
 Board of Directors & General Manager
Share capital subscribed: 920 (MCZK)

Wüstenrot  
– stavební spořitelna a.s.

Mailing address:   Na Hřebenech II  1718/8, 140 23 Praha 4 
Tel.:  +420 257 092 092
 Zelená linka: 800 225 555
Fax:  +420 257 092 149
Internet:  www.wuestenrot.cz
e-mail:  kontakt@wuestenrot.cz.
Bank code:  7970
Chief officer: Pavel Vaněk, Chairman of the Board  
 of Directors & General Manager
Share capital subscribed: 1 070,364 (MCZK)

Základní údaje o členech k 30. 6. 2012 Basic Data about Members as of 30 June 2012
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Bankovní institut  
vysoká škola, a.s.

Mailing address: Nárožní 2600/9, 158 00 Praha 5
Tel.: +420 251 114 555
Fax: +420 233 072 082
Internet: www.bivs.cz
e-mail: info@bivs.cz
Chief officer: Miroslav Doležal, Chairman  
 of the Board of Directors

Nebankovní subjekty Non-banks Members

Poznámka Note

Bank code: Identifikační kód banky dle ČNB  
 (tuzemský platební styk) 
 Bank Identifier Code Stipulated by CNB  
 (domestic payments)

BIC: Identifikační kód banky dle S.W.I.F.T. 
 Bank Identifier Code Provided by S.W.I.F.T.



Česká bankovní asociace 
Czech Banking Associaton

Vodičkova 30, 110 00 Praha 1 
tel.: +420 224 422 080, +420 224 422 082 
fax: +420 224 422 090 
internet: www.czech-ba.cz 
e-mail: cba@czech-ba.cz


