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Finanční trhy a bankovnictví je v posledních letech předmětem 
nesmírného zájmu politiků, ekonomů, komentátorů, médií, ve-
řejnosti. Na různých fórech od G 20 až po regionální politicko- 
ekonomické konference, v rámci vrcholných ekonomických  
a finančních organizací, znějí bez ustání velmi silné hlasy  
žádající stále větší a větší regulaci finanční industrie. A je jim  
velmi dopřáváno sluchu, aniž se rozlišuje a pečlivě analyzuje, 
co se odehrálo a co by se mohlo v budoucnosti stát. Tak se ně-
kdy v balíku navrhovaných opatření objevují i populistické ná-
pady, které mají zaručeno jediné - věnují se jim masová média  
a pravděpodobně se jimi získávají „politické body“.

In recent years, the financial markets and the banking sector have 
been a subject of enormous interest to politicians, economists, com-
mentators, the media and the public. At various forums, from G 20 
to regional political-economic conferences, within top-notch econo-
mic and financial organisations, very loud voices requesting greater 
and greater regulation of the financial industry can incessantly be 
heard. And great heed is paid to them, but there is no differentiation 
or careful analysis of what has taken place and what could take pla-
ce in the future. Thus, populistic ideas sometimes also pop up in the 
package of proposed measures and these guarantee only one thing: 
that the mass media will follow them closely and, in so doing, will 
probably earn „political points“.

Úvodní slovo prezidenta President’s foreword

Jiří Kunert 

Prezident ČBA
President CBA
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Throughout my career I have advocated the creation and maintenan-
ce of a standard market environment and have opposed excessive 
and unjustifiable proposals for greater and greater market regulation, 
which in the past was shrouded in the vestment of planning all that 
could be planned, and in current times is presented under the pretext 
of politicians‘ and officials‘ fight against the crisis, the recession and 
other problems that have certain countries at their wits‘ end.

In the above context I am, therefore, very glad that the Czech Ban-
king Association, within whose structures several hundred experts 
from banks and from its apparatus work, very often succeeds in fin-
ding common viewpoints, opinions and conclusions in its dialogues 
with legislative authorities and the financial market supervisory  
authority on this subject. The rational approach taken by the Czech 
National Bank and the Ministry of Finance corresponds to our  
experiences and knowledge. Financial market regulation is rife,  
and should only be practised - in all the EU States as well as  
elsewhere - in the correct way.

It is essential, although extremely difficult, to explain the financial 
markets‘ implications to the general public. No miraculous change 
in stance can be expected. For various reasons, public opinion will, 
to a great extent, always be opposed to banks and large financial 
groups. However, it is important to explain and debate with politici-
ans patiently, because too many regulatory procedures on the finan-
cial market (albeit well-meant) could literally kill the economy.

In my opinion, for example, there has been too little appreciation of 
the fact that over the past three years the hale and hearty Czech ban-
king sector has contributed dramatically to minimising the effects of 
the global crisis on the Czech economy without exacting any subsi-
dies from public funds. It would be a shame if the banks‘ opportuni-
ty to finance entrepreneurs were to worsen significantly due to the 
adoption of tough, apparently anti-crisis regulatory instruments.

The Czech Banking Association‘s activity report gives the details  
of our activities and provides information about the issues that we 
deal with. With respect to our evaluation reports, I myself am gene-
rally surprised at the volume and high quality of work that everyone 
has together produced within the framework of the Association.

I reiterate that September last year marked 20 years since the signa-
ture of a contract by nine banking institutions to establish the Ban-
king Association. I would like to express my conviction that the-
se two decades have, on our part, been devoted to achieving a stan-
dard and transparent legislative environment in which to do busine-
ss, as well as strict but not excessive regulation and supervision  
of the financial market. 

Celý svůj profesní život jsem se zasazoval o vytvoření a udržení 
standardního tržního prostředí a vystupoval jsem proti nepři-
měřeným a nezdůvodnitelným návrhům na stále větší a větší  
regulaci trhu, ať již to bylo v minulosti zahaleno hábitem plá-
nování všeho možného anebo v současné době to je předkládá-
no pod záminkou boje politiků a úředníků proti krizi, recesi a ji-
ným problémům, se kterými si v některých zemích nevědí rady. 

V kontextu výše uvedeného jsem proto osobně velice rád, že se 
České bankovní asociaci, v jejichž strukturách pracuje několik 
stovek expertů z bank a z jejího aparátu,  dařilo v dialogu o této 
problematice s legislativními orgány a s orgánem dohledu nad 
finančním trhem nalézat velmi často společný náhled, názory, 
závěry. Racionální přístup České národní banky a Ministerstva 
financí koresponduje s našimi zkušenostmi a poznatky. Regula-
ce finančního trhu je dost a jen by se měla vykonávat - ve všech 
zemích EU i jinde - tak, jak by se vykonávat měla.

Vysvětlovat všechny souvislosti finančních trhů široké veřejnos-
ti je sice nezbytné, ale velmi složité a nemůžeme očekávat zá-
zračnou proměnu postojů - z určitých důvodů bude velká část 
veřejného mínění vždy proti bankám a velkým finančním skupi-
nám. Ale je důležité trpělivě vysvětlovat a debatovat s politiky, 
protože nadměrné regulační kroky na finančním trhu - byť třeba 
dobře míněné - mohou doslova zabít ekonomiku. 

Myslím, že se málo docenil například fakt, že velmi zdravé  
české bankovnictví v posledních třech letech výrazně přispělo 
k minimalizaci dopadů světové krize do české ekonomiky a při-
tom si nevyžádalo žádný příspěvek z veřejných financí. A bylo 
by škoda, kdyby se možnosti bank financovat podnikatelské 
subjekty výrazně zhoršily přijetím zdánlivě protikrizových  
tvrdých regulačních nástrojů.

Ve zprávě o činnosti České bankovní asociace se čtenář dozví 
podrobnosti o naší činnosti a o tématech, kterým se věnujeme. 
I já sám jsem obvykle při našich hodnotících zprávách překva-
pen, jaké množství práce a v jaké kvalitě všichni společně  
v rámci asociace odvádíme. 

Připomenu, že v září loňského roku uplynulo 20 let od podepsání 
smlouvy devíti peněžních ústavů o založení bankovní asociace. 
Dovolte mi, abych vyjádřil přesvědčení, že celé toto dvacetileté 
období bylo z naší strany věnováno snaze o dosažení standard-
ního a transparentního legislativního prostředí pro podnikání, 
včetně přísné, ale nikoli nepřiměřené regulace a dohledu nad  
finančním trhem. 
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V r. 2010 se globální ekonomický růst vrátil do kladných hod-
not (+5,1 %), ale s výraznými regionálními rozdíly. Relativně po-
malejší růst americké ekonomiky a evropských ekonomik (byť  
i zde byly velké vnitřní rozdíly) byl kompenzován rychlým růs-
tem v Asii a Latinské Americe. Česká ekonomika v r. 2010 těžila 
především z úzké vazby na německou ekonomiku, které  
se podařilo vykázat velmi pozitivní výkon (+3,5 %). 

Rok 2010 tak byl v České republice ve znamení ekonomického  
oživování (růst +2,3 %). Toto oživení bylo tažené hlavně exportem  
a doplňováním stavu zásob. Pozitivní roli sehrál i příznivý vývoj fi-
nančních trhů, včetně nízkých úrokových sazeb ČNB, snížení vola-
tility kurzu měny a odhodlání vlády konsolidovat veřejné finance. 
Aktuální červnová ekonomická prognóza ČBA předpokládá růst  
v podobném rozsahu (+2,3 %) i v r. 2011 především díky dobrému 
vývoji ekonomiky v prvním kvartále (+2,8 %) a stále velmi robust-
ním výhledům německého hospodářství. Pro r. 2012  je očekáváno 
další mírné zrychlení růstu (+2,6 %). Zcela zásadním rizikem po-
kračujícího oživování je však další vyhrocování fiskálních problé-
mů v některých zemích EU a jejich přelévání do dalších zemí. 

Podniky měly v r. 2010 dostatek nevyužitých kapacit pro rozší-
ření výroby a také panovala obecná opatrnost při nových inves-
ticích (výdaje na tvorbu hrubého fixního kapitálu tak poklesly 
o 3,1 %). Pro r. 2011 prognóza ČBA počítá s výraznější rolí inves-
tic do obnovování kapacit (+2,0 % s dalším zrychlením v r. 2012 
až ke 4,5 %), zveřejněné údaje za první kvartál tomu napovídají 
(+3,8 %). Naopak v r. 2010 v souvislosti se situací na trhu práce 
stagnovala spotřeba domácností (0,0 %) a prognóza nepočítá  
s jejím výraznějším oživením ani v r. 2011 (+0,3 %), s urči-
tým růstem je kalkulováno až v r. 2012 (+0,4 %). V souvislosti 
s úspornými fiskálními opatřeními je očekáván v r. 2011 pokles 
vládní spotřeby o 1,8 % (v zásadě po stagnaci v r. 2010).

Jak bylo zmíněno výše, po poklesech v r. 2009 prodělal zahra-
niční obchod v r. 2010 výrazné oživění, kdy jak export, tak im-
port vzrostly shodně o 18 % (aktivní saldo obchodní bilance se 
však snížilo). V prvním čtvrtletí r. 2011 pokračoval tento trend, 
kdy dovoz vzrostl meziročně o 13,2 % a vývoz dokonce o 15,6 %.  

Ekonomické oživování se zatím příliš nepromítlo do vývoje  
na trhu práce. Zaměstnanost  se v r. 2010 dále snížila o 1 %  
(dle metodiky ILO) a míra nezaměstnanosti dosáhla průměrné 
úrovně 7,3 % (ILO). Až v prvním kvartále 2011 jsou čísla o něco 
pozitivnější - zaměstnanost meziročně vzrostla o 0,9 % a míra 
nezaměstnanosti se meziročně snížila o 0,9 p.b. na 7,3 % (ILO). 
Prognóza ČBA počítá s jejím dalším mírným poklesem až  
k průměrným 7,0 % v r. 2011 a 6,7 % v r. 2012. 

In 2010, global economic growth was again positive (+5.1%), but 
with marked regional differences. The relatively slower growth of 
the American economy and European economies (even though 
even here there were great internal differences) was compensated 
by fast growth in Asia and Latin America. The Czech economy in 
2010 benefited in particular from its close ties to the German eco-
nomy, which managed to show very positive performance (+3.5%). 

In the Czech Republic, 2010 was a year of further economic re-
covery (growth of +2.3%). This recovery was driven mainly by 
export and restocking of inventories. The favourable develo-
pment of the financial markets, including the low interest ra-
tes set by the CNB, reduced exchange rate volatility, and the go-
vernment’s determination to consolidate public finances also 
played a positive role. The CBA’s current June economic fore-
cast anticipates similar growth (+2.3%) even in 2011, in particu-
lar thanks to the good development of the economy in the first 
quarter (+2.8%) and the still very robust prospects for the Ger-
man economy. A further slight acceleration (+2.6%) is expected 
for 2012. An entirely fundamental risk to continued recovery is, 
however, further exacerbation of fiscal problems in certain EU 
countries and their overflowing into other countries. 

In 2010, businesses had sufficient capacity available to increase 
production; furthermore, a general cautious approach predomi-
nated with respect to new investments (expenditure for the for-
mation of gross fixed capital thus fell by 3.1%). The CBA’s fore-
cast for 2011 anticipates investment to play a greater role in re-
newing capacity (+2.0%, with further acceleration in 2012 to as 
much as 4.5%), as first quarter data indicate this (+3.8 %). Con-
versely, in connection with the situation on the job market, hou-
sehold consumption stagnated in 2010 (0.0%), and the forecast 
does not expect it to revive even in 2011 (+0.3%), with certain 
growth not being expected until 2012 (+0.4%). In connection 
with austerity measures, government expenditure is expected to 
fall by 1.8% in 2010 (essentially after stagnation in 2010).

As mentioned above, after the downturns in 2009, foreign tra-
de experienced a significant upturn in 20010, when export and 
import each grew by 18% (the active balance of trade fell, howe-
ver). In the first quarter of 2011, the upward trend continued, 
with import growing year-on-year by 13.2% and export as much 
as by 15.6%.  

The economic recovery has so far not had much effect on the 
job market. Unemployment in 2010 continued its fall by 1% (ac-
cording to ILO methodology), with the unemployment rate rea-
ching an average of 7.3 % (ILO). Not until the first quarter of 2011 

Makroekonomický  
vývoj v ČR v r. 2010/2011 
a výhled do r. 2012

Macroeconomic 
development in the Czech 
Republic in 2010/2011 
and forecast for 2012
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Meziročně
Year-on-year

Mezikvartálně
Quarter-on-quarter

Dynamika HDP v kvartálech GDP dynamics by quarter

Vývoj na trhu práce (metodika ILO) Developments on the job market  
(ILO methodology)

Míra nezaměstnanosti (ILO) % (levá osa)
Unemployment rate (ILO) % (left axis)

Mára zaměstnanosti (ILO)  
meziroční přírustky/úbytky (p.b.) (pravá osa)
Unemployment rate (ILO)  
year-on-year increase/decrease (p.p.) (right axis)
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Obnovování ekonomického růstu a prostředí nízkých úroko-
vých sazeb v r. 2010 a 2011 s sebou nepřineslo výrazné proinflač-
ní tlaky. V r. 2010 tak činila průměrná míra inflace 1,5 % a dle 
prognózy lze očekávat průměrnou míru inflace v r. 2011 na úrov-
ni 2,1 %. Prognóza na r. 2012 počítá s inflací na úrovni 2,9 %, do 
prognózy již byl zapracován vládní návrh na zvýšení nižší saz-
by DPH na 14 % od 1.1.2012. ČNB tak prozatím může ponechá-
vat základní měnově-politickou 2T reposazbu od května 2010 na 
historickém minimu 0,75 % (a to i přesto, že ECB již přistoupila 
od jara 2011 ke dvěma zvýšením na aktuálních 1,50 %). Aktuální 
prognóza ČBA i tak počítá s jedním až dvěma zvýšeními (tedy  
o 0,25 – 0,50 p.b.) 2T reposazby ČNB do konce roku 2011 a dal-
ším zvyšováním v r. 2012.  

V r. 2010 došlo k výraznému snížení volatility kurzu české koru-
ny oproti krizovému r. 2009. Stále sice docházelo a dochází k vý-
kyvům (s negativními důsledky pro rozhodování ekonomických 
subjektů), především díky turbulencím v eurozóně (a napojení 
české ekonomiky na ni), ale již podstatně menšího rozsahu  
a návrat k obecnému mírně apreciačnímu trendu (min. vůči 
EUR) je patrný. Dle aktuální prognózy lze očekávat pokračová-
ní tohoto trendu i v r. 2011 a 2012, kdy roční průměrná hodnota 
směnného kurzu k EUR by měla dosáhnout 24,30 Kč v r. 2011  
a 23,70 Kč v r. 2012. 

V některých zemích eurozóny dochází k přerodu finanční  
a ekonomické krize v krizi fiskální. Česká republika byla zatím 
tohoto problému ušetřena, především díky podstatně nižšímu 
výchozímu zadlužení, proklamovanému úspornému a reform-
nímu programu vlády a nastartovanému oživování ekonomiky. 
Strukturální problémy v hospodaření vládního sektoru však stá-
le přetrvávají (zahájení případných reformních kroků se nemoh-
lo příliš projevit) a dosahované deficity (-4,7 % HDP v r. 2010 dle 
předběžných údajů) dále prohlubují zadlužování státu (podíl 
dluhu vládního sektoru tak vzrostl na 38,5 % HDP v r. 2010, což 
je stále v evropském kontextu příznivý údaj). ČBA očekává sní-
žení vládního deficitu na -4,3 % HDP v r. 2011 a -3,6 % HDP  
v r. 2012. Primární deficit tak zůstane i nadále nad maastricht-
ským konvergenčním kritériem 3 % HDP (a velmi daleko od  
vyrovnání veřejného hospodaření), byť se k němu postupně  
přibližuje.

did the numbers become more positive: employment grew ye-
ar-on-year by 0.9% and the unemployment rate fell by 0.9 per-
centage points to 7.3% (ILO). The CBA’s forecast anticipates a 
further drop to an average of 7.0% in 2011 and 6.7% in 2012. 

Renewing economic growth and a low interest rate environment 
in 2010 and 2011 have not brought about marked pro-inflationa-
ry pressures. Thus, the average inflation rate in 2010 amounted 
to 1.5% and, according to the forecast, the average inflation rate 
is expected to amount to 2.1% in 2011. The forecast for 2010 anti-
cipates inflation at 2.9%, with the government’s proposal to in-
crease the lower VAT rate to 14% as of 1 January 2012 being in-
cluded in the prognosis. The CNB thus can adhere to its current 
monetary policy and retain the basic 2T repo rate from May 2010 
at the historical minimum of 0.75% (despite the fact that the 
ECB already implemented two increases since spring 2011 to the 
current 1.50%). Nevertheless, the CBA’s current forecast is expe-
cting one or two increases (i.e., by 0.25 – 0.50 p.p.) of CNB’s 2T 
repo rate by the end of 2010 and further increases in 2012.  

In 2010, there was a significant decrease in Czech crown ex-
change rate volatility compared to the critical situation in 2009.  
Although fluctuations continued and continue to occur (with 
negative consequences for the decision-making of economic en-
tities), in particular due to turbulence in the eurozone (and the 
Czech economy’s connection to it), but substantially less in sco-
pe, and a return to general slight appreciation (at least against 
the EUR) is apparent. According to current forecasts, a continu-
ation of this trend is expected in 2011 and 2012, where the avera-
ge annual exchange rate is expected to reach CZK 24.30 in 2011 
and CZK 23.70 in 2012. 

Some eurozone countries are seeing the financial economic cri-
sis turn into a fiscal crisis. For now, the Czech Republic has 
been spared this problem, in particular thanks to substantially 
lower initial indebtedness, the announced government austerity 
and reform programme, and the economic recovery not under-
way. Structural problems in the management of the government 
sector is persisting (any commenced reforms have not had time 
to register), and the deficit level (-4.7% of GDP in 2010 accor-
ding to preliminary data) continues to dig the country deeper 
into debt (the proportion of government sector debt thus rose 
to 38.5% of GDP in 2010, which, in the European context, is still 
a favourable figure). The CBA expects a decrease in the gover-
nment deficit to -4.3% of GDP in 2011 and -3.6% of GDP in 2012. 
The primary deficit will thus remain above the Maastricht con-
vergence criteria of 3% of GDP (and very far from a balanced pu-
blic budget), although it is slowly moving in that direction. 

Makroekonomický  
vývoj v ČR v r. 2010/2011 
a výhled do r. 2012

Macroeconomic 
development in the Czech 
Republic in 2010/2011 
and forecast for 2012
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Index spotřebitelských cen (CPI)  
a Index cen průmyslovývch výrobců  
(PPI) – Srovnání se stejným měsícem 
předchozího roku (%)

Consumer Price Index (CPI)  
and Producer Price Index (PPI)  
– comparison with the same month  
of the previous year  (%)

CPI PPI

Vývoj směnného kurzu CZK k EUR a USD CZK exchange rate development against  
EUR and USD

CZK/EUR CZK/USD
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Rok 2010 přinesl oživení ekonomiky
Po propadu české ekonomiky v roce 2009, který byl největší  
v její novodobé ekonomické historii (dosáhl 4,1%), došlo v roce 
2010 k překvapivě výraznému obratu. Růst reálného HDP do-
sáhl 2,3%, což výrazně překonalo očekávání většiny ekonomů. 
Struktura růstu však v sobě odráží proběhlou krizi a specifické 
motory tohoto obratu. A ani další ekonomický vývoj není prostý 
rizik.  Nicméně není pochyb o tom, že pohled na českou ekono-
miku a její další vývoj je v roce 2011 pozitivnější, než tomu bylo 
v minulém období. Platí však, že tržní turbulence, které započa-
ly v srpnu 2011, mohou tento pohled opěr rychle změnit.

2010 to bring economic recovery
After the downturn of the Czech economy in 2009, which was the big-
gest one in the country’s modern history (4.1%), 2010 saw a surprising 
turnaround.  The growth of real GDP amounted to 2.3%, which substan-
tially exceeded the expectations of a majority of economists. The grow-
th structure, however, reflects the crisis that has passed and the specific 
engines behind this reversal. And even further economic development 
is not free of risk.  Nevertheless, there is no doubt that the Czech econo-
my and its further development in 2011 is looking more positive than it 
did in the previous period. However, market turbulence, which began in 
August 2011, could change this view quickly.

Vývoj bankovního  
sektoru v České Republice

Development  
of the banking sector  
in the Czech Republic

Luděk  
Niedermayer 

Delloite
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A key factor standing behind this turnaround was the same as the one 
behind the recession 2009: developments outside the Czech economy. 
An economic turnaround took place in the countries where our main 
business partners are located, thereby increasing the demand for Czech 
exports. The quick rate of growth of the German economy played a fun-
damental role in this process. 

Certain specific factors also contributed to the unexpectedly quick tur-
naround of the Czech economy. From the perspective of the banking 
sector, the financial and subsequent economic crisis did not cause sub-
stantial problems in the financial sector in the Czech Republic.  Not only 
were Czech banks among the few who did not require government as-
sistance, it appears in fact that the fall in lending activity was due in 
particular to the clients’ change in situation and only to a minimum de-
gree based on the financial position of the banking sector.

Risks of economic development are not minor 
It would be a mistake to conclude from the developments in 2010 that 
maintaining or even accelerating economic growth in our country is go-
ing to be an easy task. There are numerous factors that will be threate-
ning this development. In addition to factors of a technical nature (end 
of the solar power plant boom as a result of a change in government po-
licy in this area), there is the need to further reduce the deficit in public 
finance, which will slow the economy for a short time (international stu-
dies assume on average that stricter financial policy by 1% of GDP will 
lead to a slowdown in growth by 0.5%).

Klíčový faktor stojící za tímto obratem byl stejný jako ten, který 
byl důvodem pro recesi v roce 2009. Byl jím vývoj mimo českou 
ekonomiku. V zemích našich hlavních obchodních partnerů do-
šlo k ekonomickému obratu, který zvýšil poptávku po českých 
exportech. Zásadní roli v tomto procesu sehrálo rychlé tempo 
růstu německé ekonomiky. 

K nečekaně rychlému obratu české ekonomiky přispěly také  
některé specifické faktory. Z hlediska bankovního sektoru pla-
tí, že finanční a následná ekonomická krize nezpůsobily v Čes-
ké republice zásadní problémy finančnímu sektoru. České ban-
ky byly nejen jedněmi z mála, které nepotřebovaly žádnou stát-
ní pomoc, ale dokonce se zdá, že pokles úvěrové aktivity byl  
dán hlavně změnou situace klientů a jen minimálně vycházel  
z finanční pozice bankovního sektoru.

Rizika ekonomického vývoje nejsou malá 
Vyvozovat z vývoje roku 2010, že udržení či dokonce urychlení 
ekonomického růstu v naší zemi bude snadné, by bylo chybou. 
Existuje řada faktorů, které budou tento vývoj ohrožovat. Kro-
mě faktorů technické povahy (ukončení boomu solárních elekt-
ráren díky změně politiky státu v této oblasti) jde zejména o po-
třebu dalšího snižování schodku veřejných financí, které růst 
ekonomiky krátkodobě zpomalí (mezinárodní studie v průmě-
ru přepokládají, že zpřísnění fiskální politiky o 1% HDP způsobí 
zpomalení růstu o 0,5 %).

Poměr primárních vkladů k úvěrům  
ve vybraných zemích EU  
(bez mezibankovních)

Ratio of primary deposits to loans  
in selected EU countries (excluding  
inter-bank loans)
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Jako vždy je podstatným rizikem vývoj ekonomik v zemích na-
šich obchodních partnerů, kde ovšem zatím - v rozporu s někte-
rými očekáváními - zejména německá ekonomika pokračuje  
v rychlém růstu (odhady pro rok 2011 hovoří o růstu přes 3 %).

Nový, ale zato potenciálně velký problém, představují spíše stále 
akcelerující problémy s fiskální politikou jak v zemích EU, tak i glo-
bálně (USA či Japonsko). Rozsah fiskální konsolidace v řadě zemí 
(v Evropě zdaleka nejen v Řecku) naznačuje, že nejistota a turbu-
lence na trzích státních dluhopisů mohou přetrvávat delší dobu. 

Na globální úrovni platí, že není zaručena udržitelnost růstu 
ekonomik, které táhnou celosvětový ekonomický růst na úroveň 
4%, jež je v historickém srovnání stále vysoká,. Platí to jistě pro 
ekonomiky jako je Čína, čelící nemalým sociálním i ekonomic-
kým výzvám. Rizikovým faktorem je rovněž růst cen některých 
komodit, zejména potravin. 

Zásadním rizikem je také to, že jevy typu rychlého a hluboké-
ho poklesu finančních trhů či ohrožení kredibility států a jiných 
podstatných institucí vyvolávají razantní reakci firem i spotřebi-
telů ve směru výrazného utlumení spotřeby a investic. Takový-
to vývoj vede k riziku vzniku recese. V dnešní situaci je pak ještě 
rizikovější, neboť stimuly, které mají státy k dispozici k utlume-
ní ekonomického poklesu – měnová i fiskální politika  
– dnes mají jen minimální prostor pro podporu ekonomiky. 

Bankovní sektor – obrat je postupný
I přes bezprecedentní ekonomický pokles, kterým ČR v posled-
ních letech prošla, byla zachována stabilita finančního systé-
mu. Díky silné bilanci a obezřetnému řízení rizik nedošlo ani  
k zásadnímu snížení schopnosti bank poskytovat úvěry.

Přestože obrat ekonomiky od krize zpět k růstu byl překvapi-
vě rychlý a rozsahem poměrně velký, zdaleka to neznamená, že 
ekonomika nebo finanční sektor se vrací do předkrizového fun-
gování. Změna ekonomického prostředí od rychlého a částečně 
investicemi taženého růstu ekonomiky k propadu poptávky i in-
vestic objektivně vytvořila zcela odlišné podmínky pro bankov-
ní sektor, a to bez ohledu na to, že dobrá výchozí pozice českého 
finančního systému a rychlé rozvolňování měnové politiky ome-
zily riziko neadekvátního zpřísnění přístupu k úvěrům.

Navíc platí, že řada sektorů dosáhne dna poklesu se značným 
zpožděním oproti „průměru ekonomiky“ (platí třeba o staveb-
nictví či části služeb). Samotný fakt, že dané odvětví či pod-
nik již překonaly dno poklesu, nemusí současně nutně zname-
nat, že jde o odvětví či firmy konsolidované. Toto všechno spo-

As always, a substantial risk is the development of the economies in 
which our business partners or located. For now at least – at odds with 
certain expectations – these economies, especially the German econo-
my, are continuing to experience fast growth (estimates for 2011 suggest 
growth in excess of 3%).

A new, but potentially very big, problem is rather the continuing acce-
leration of fiscal policy issues, both in the EU and globally (USA and Ja-
pan). The scope of fiscal consolidation in a number of countries (in Eu-
rope far from only Greece) indicates that uncertainty and turbulence on 
the government bond markets may last for some time. 

On the global level, there is no guarantee that the growth of the econo-
mies that are driving global economic growth to 4%, which historically 
is still very high, will be sustained. This certainly applies to economies 
such as China, which is facing social and economic challenges that are 
far from insignificant. A risk factor is also the growth of prices of certain 
commodities, especially food.
 
Another fundamental risk is that events such as the quick and 
steep drop of the financial markets and threats to the credibility of 
countries and other important institutions cause companies and 
even consumers to respond sharply by withholding consumption 
and investment. Such development leads to the risk of recession. 
The situation today is even more risky, as the stimuli available to 
governments to stifle economic downturns – monetary and fiscal 
policy – have even less leeway to prop up the economy. 

Banking sector – the turnaround is gradual
Despite the unprecedented economic downturn that the Czech 
Republic has been experiencing in recent years, the stability of 
the financial system has remained intact. Thanks to strong a ba-
lance sheet and cautious risk management, the ability of banks 
to provide credit has not been reduced in any meaningful way.

Although the turnaround of companies in the direction of growth was 
unexpectedly fast and the extent relatively large, this by far does not 
mean that the economy or financial sector is returning to pre-crisis per-
formance levels. The change in the economic environment from quick 
and partially investment-driven economic growth to a fall in demand 
and even in investment, objectively created entirely different conditions 
for the banking sector, regardless of the fact that the good starting po-
sition of the Czech financial system and quick broadening of monetary 
policy mitigated the risk of inadequate restriction of access to loans.

Moreover, a number of sectors will hit the bottom of the downturn sub-
stantially later than the “average economy” (this applies, for examp-
le, to the building industry or, in part, to the service industry). The fact 
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Zdroj dat: ČNB
Source of data: CNB

Kvalita úvěrového portfolia bank  
k 30.6.2011

Quality of loan portfolio of banks  
as at 30 June 2011

Kvalita úvěrového portfolia bank  
k 30.6.2010

Quality of loan portfolio of banks  
as at 30 June 2010
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lu s jen postupným zotavováním pracovního trhu (jež se odráží 
v nižší úvěrovatelné poptávce po úvěrech od fyzických osob) vy-
tváří podmínky, které komplikují bankám návrat k předkrizové-
mu růstu.

Dalším faktorem, který ovlivňuje fungování zejména bankovní-
ho sektoru, je zpřísnění bankovní regulace souhrnně označova-
né jako Basel III. Mezinárodní studie (například od Institutu pro 
mezinárodní finance) poukazují na rizika podstatného zpoma-
lení ekonomického oživení v důsledku zdražení úvěrů, ke které-
mu regulace povede. Ovšem v podmínkách ČR, díky kapitálové 
vybavenosti bank a konzervativní struktuře bilancí bank, bude 
dopad regulace podstatně nižší ( i když i samotné náklady na 
implementaci nových požadavků jsou značné).  
 
Vývoj v bankovním sektoru
Počet subjektů s bankovní licencí aktivních na českém trhu  
se po několika letech stagnace opět zvyšuje - český bankovní 
sektor se tak k 30.6.2011 skládá ze 44 bank (k 30.6.2010 jich bylo 
41), z nichž 21 funguje jako pobočky zahraničních bank. Celkový 
objem aktiv spravovaných bankovním sektorem dosáhl ke konci 
března 2011 4.247 mld. Kč, což představuje meziroční  
nárůst o 3,4 %.  

K 30.6.2011 měly banky ve svých bilancích celkem 2.211,5 mld. 
Kč klientských úvěrů, objem se tak meziročně zvýšil o 4,3 %.  
Ke stejnému datu dosáhly vklady klientů 2.815,5 mld. Kč. Jejich 
objem vzrostl meziročně o 1,86 %, což odráží přetrvávající důvě-
ru klientů v český bankovní sektor i v době výrazných turbulen-
cí na světových trzích. Vysoký objem vkladů umožňuje bankov-
nímu sektoru uchovávat si příznivý (a v evropském kontextu sil-
ně nadprůměrný) systémový poměr úvěrů k vkladům (78,5 %), 
což snižuje systémovou závislost na mezibankovním trhu či pří-
padných dodávacích repo-operacích ze strany ČNB. Velmi vyso-
ká zůstává taktéž likviditní pozice bank – poměr rychle likvid-
ních aktiv k celkovým aktivům se ke konci března 2011 zvýšil  
na 28,08 %. 
 
V důsledku oživení ekonomiky došlo v uplynulém roce opět  
ke zrychlení dynamiky meziročního nárůstu celkového obje-
mu bankovních úvěrů (v červnu 2011 tak vzrostl celkový objem 
úvěrů o 4,3 %, zatímco v červnu 2010 pouze o 1,4 %) – byť dife-
rencovaně v jednotlivých segmentech. Po výrazném snížení po-
ptávky po úvěrech (jak provozní, tak investiční financování)  
v době recese dochází v souvislosti s ekonomickým oživením  
k obnovení růstu objemu poskytovaných úvěrů podnikům při-
bližně od poloviny r. 2010 (ke konci června meziročně o 5,2 %). 
Platí nicméně i nadále, že podniky jsou stále opatrné a prozatím 

that an industry or company has already rebounded does not necessary 
mean that either is consolidated. All of these factors, together with the 
slow recovery of the job market (which is reflected in the low creditable 
demand for loans from natural persons) are creating conditions that are 
making it more complicated for banks to return to pre-crisis growth.

Another factor that is influencing the banking sector in particular is 
the tightening of banking regulations collectively known as Basel III. 
International studies (for example from the Institute of International 
Finance) call attention to the risk of a substantial slowdown of eco-
nomic recovery as a result of more expensive loans that such  regula-
tion restriction will lead to. Of course, in the conditions of the Czech 
Republic, thanks to the capital endowment of banks and the conser-
vative structure of the balance sheet of the banks, the impact of the 
regulations will be substantially lower (despite the fact that the costs 
of implementing the new requirements will be substantial).  
 
Developments in the banking sector
The number of entities with banking licences that are active on the 
Czech market is again on the rise after a number of years of stag-
nation: the Czech banking sector thus comprises 44 banks as at 30 
June 2011 (as at 30 June 2010 the number was 41), of which 21 ope-
rate as branches of foreign banks. The total volume of assets ma-
naged by the bank sector reached CZK 4 247 billion at the end of 
March 2011, which represents a year-on-year growth of 3.4%.  

As at 30 June 2011, banks had a total of CZK 2 211.5 billion worth of cli-
ent lending on their balance sheets, which is a year-on-year increase 
of 4.3%. As at the same date, client deposits amounted to CZK 2 815.5. 
Their volume grew year-on-year by 1.86 %, which reflects the fact that 
clients continue to have trust in the Czech banking sector even at a 
time of substantial turbulence on the global markets. The high vo-
lume of deposits allows the banking sector to maintain a favourable 
(and in the European context a strongly above-average) system-wide 
ratio of loans to deposits (78.5%), which reduces the system-wide de-
pendence on the interbank market or on any liquidity-providing re-
po-operations on the part of the CNB. The liquidity position of banks 
remains high: the ratio of liquidity-providing repo-operational assets 
to total assets as at the end of March 2011 increased to 28.08%. 

As a result of the recovery of the economy, an acceleration of the dyna-
mic of year-on-year growth in the total volume of bank loans occurred 
again in the past year (the total volume of loans grew by 4.3% in June 
2011, but only by 1.4% in June 2010), even if differentiated in the vari-
ous segments. 

After a significant fall in demand for lending (both operational and 
investment financing) during the recession, the volume of lending 
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to companies has been growing since mid 2010 (as at the end of June 
year-one-year by 5.2%) in connection with the economic recovery. 
However, it continues to apply that companies are still being careful 
and, for now, are not entering into bigger investments (the number of 
new loans in excess of CZK 30 million provided in the first 6 months 
of 2011 is 7.4% less than in the first half of 2010). Loans provided to 
companies account for less than 36% of all bank loans.

The growth in lending to the population is being driven by long-
term home loans (in particular mortgages, which have seen a sig-
nificant revival in 2011), although the overall growth dynamic con-
tinues to slow (6.3% year-on-year growth as at 30 June 2011 compa-
red to growth in excess of 8% at the end of June 2010). Lending to 
the population comprises more than 44% of all bank loans.  

During the second-half of 2010, the quality of the loan portfolio of bu-
sinesses continues to improve (the ratio of loans in default fell from 
9.05% in September 2010 to 8.456% at the end of June 2010). In con-
nection with a certain improvement of the job market, the situation 
for households is also beginning to stabilise gradually (the ratio of 
loans in default has for now stabilised slightly above 5.2%). 

A further more substantial recovery of active transactions is being 
slowed by nervousness on the markets caused by fiscal problems (not 
only) in the eurozone and the subsequent shocks on the bond and 
stock markets. The long-term interest rate in the EMU (here as a ten-ye-
ar swap rate) grew from a minimum of about 2.5% in mid 2010 to more 
than 3.7% during the first quarter of 2011, to then fall to the current ap-
prox. 3%. The long-term (10Y IRS) rate in the Czech Republic developed 
in a similar way. The long-term money market rate in the Czech Republic 
(3m-PRIBOR) remains stable at about 1.2%. 3M-EURIBOR continues to 

se nepouštějí do větších investic (nových úvěrů nad 30 mil. Kč 
bylo za prvních 6 měsíců r. 2011 poskytnuto o 7,4 % méně než za 
první polovinu r. 2010). Celkem tvoří úvěry poskytnuté podni-
kům více než 36 % všech bankovních úvěrů.

U obyvatel jsou nárůsty objemů úvěrů taženy dlouhodobými 
úvěry na bydlení (především hypotečními, kde nastalo v r. 2011 
výraznější oživení nových obchodů), byť celková dynamika ná-
růstu se dále snižuje (6,3 % meziroční růst k 30.6.2011 opro-
ti více než 8% růstu ke konci června 2010). Úvěry obyvatelstvu 
tvoří více než 44 % všech bankovních úvěrů.  

V průběhu druhé poloviny r. 2010 se také postupně začíná zlep-
šovat kvalita úvěrového portfolia podniků (podíl úvěrů v selhá-
ní poklesl z 9,05 % v září 2010 na 8,45 % ke konci června 2010). 
U domácností se v souvislosti s určitým zlepšením vývoje na 
trhu práce začíná situace také postupně stabilizovat (podíl úvě-
rů v selhání se zatím stabilizoval na úrovni mírně přes 5,2 %). 
 
Další výraznější oživování aktivních obchodů brzdí nervozita 
na trzích vyvolaná fiskálními problémy (nejen) v eurozóně a ná-
slednými otřesy na dluhopisových a akciových trzích. Dlouho-
dobé úrokové sazby v EMU (zde jako desetiletá swapová sazba) 
vzrostly z minim kolem 2,5 % v polovině roku 2010 až na více 
než 3,7 % v průběhu prvního kvartálu r. 2011, aby se poté snížily 
k současným cca 3 %. Ve velmi podobném duchu se vyvíjela  
i dlouhodobá (10Y IRS) sazba v ČR. Krátkodobé sazby peněžní-
ho trhu v ČR (3M-PRIBOR)  zůstávají stabilní na úrovni kolem 
1,2 %. 3M-EURIBOR se dále zvyšuje (i v souvislosti s dvojitým 
zvýšením základní měnově-politické sazby ECB) z hodnoty  
0,85 % v červnu 2010 až na současné hodnoty kolem 1,5 %.

Rostoucí kapitalizace Growing capitalisation
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Struktura a stabilita bankovního sektoru
Z hlediska struktury nedochází v českém bankovním sektoru  
k výrazným posunům. Na trh vstupují noví hráči přilákáni růs-
tovým potenciálem české ekonomiky a stabilitou bankovní in-
dustrie, struktura je však dlouhodobě spíše stabilizována. Velké 
banky (nad 200 mld. Kč aktiv) ovládají přibližně 58 % aktiv, ale 
jejich tržní podíl se postupně mírně snižuje především ve pro-
spěch středních bank (necelých 16 % aktiv). 

 Vedle velice příznivé struktury bilance popsané výše tvoří dal-
ší ze základů stability bankovního sektoru v ČR výborná a zvy-
šující se kapitalizace. Na rozdíl od některých západoevropských 
bankovních systémů mají banky v ČR vysoce nadprůměrný ka-
pitálový polštář (k 31.3.2011 dosáhla kapitálová přiměřenost 15,6 
% oproti 14,3 % k 31.3.2010) a z hlediska kapitálových požadav-
ků splňují tuzemské banky regulaci Basel III již nyní. Většina 
kapitálu bank je navíc tvořena vysoce kvalitním Tier 1 kapitálem 
(Tier 1 kapitálová přiměřenost 14,1 % ke konci března 2011), jehož 
objem meziročně vzrostl o 23 mld. Kč až na více než 266 mld. Kč. 

Stabilitu bankovního sektoru dále podporuje i schopnost bank 
udržovat ziskovost i v období zvýšených nákladů na riziko. Ke 
konci prvního kvartálu r. 2011 tak činila anualizovaná návrat-
nost průměrných aktiv 1,40 % (oproti 1,34 % k 31.3.2010) a vý-
razně tak převyšuje hodnoty většiny zemí eurozóny (zde se po-
hybovala v průběhu r. 2010 na úrovni do 0,5 %).

Tuzemský bankovní sektor je pravidelně (naposledy v červnu 
2011) ze strany ČNB podrobován sériím velmi konzervativních  
a až extrémních zátěžových testů (simulované propady ekono-
miky jsou značně rozsáhlejší než v případě evropských zátě-
žových testů). Všechny výsledky potvrzují stabilitu a odolnost 
bankovního systému. 

V souvislosti s pokračující dluhovou krizí v eurozóně je podstat-
né, že expozice českých bank vůči dluhopisům problémových 
zemí EMU je dle dostupných údajů ČNB nízká a nehrozí tedy 
vážnější přímý otřes ani v případě poklesu hodnoty některých 
těchto dluhopisů. To ostatně potvrzují i poslední červnové zátě-
žové testy České národní banky, kdy byl testován i velmi neprav-
děpodobný krizový scénář, zahrnující ztráty u expozic bankov-
ního sektoru vůči široce pojatému okruhu „zadlužených zemí“. 
Výsledky znovu potvrdily odolnost českého bankovního sektoru 
i vůči takovému extrémnímu šoku.

rise (even in connection with the two-fold increase of the ECB basic mo-
netary policy rate) from 0.85 % in 2010 to the current value of 1.5 %.

Structure and stability of the banking sector
From the structural perspective, no significant shifts are taking place in 
the Czech banking sector. New players are entering the market, attrac-
ted by growth potential of the Czech economy and the stability of the 
banking industry; however, the structure is rather stabilised over the 
long-term. Big banks (over CZK 200 billion in assets) control approxima-
tely 58% of all assets, but their market share is gradually falling, in par-
ticular in favour of mid-size banks (just under 16% of assets). 
 
Alongside the highly favourable structure of the balance sheet descri-
bed above, the excellent and improving level of capitalisation is also one 
of the cornerstones of stability of the banking sector in the Czech Repub-
lic. Compared to certain Western European banking systems, banks in 
the Czech Republic have highly capital buffer (as at 31 March 2011, capi-
tal adequacy reached 15.6% compared to 14.3% as at 31 March 2010) and, 
from the point of view of capital requirements, domestic banks already 
fulfil the requirements of Basel III regulations. Furthermore, the majori-
ty of bank capital is composed of high-quality Tier 1 capital (Tier 1 capital 
adequacy amounted to 14.1% as at the end of March 2011), with its volu-
me growing year-on-year by CZK 23 billion to more than CZK 266 billion. 

The stability of the banking sector continues to be supported also by 
the ability of banks to maintain profitability at a time of increased risk 
expenditure. As at the end of the first quarter of 2011, the annualised 
rate of return of average assets thus amounted to 1.40% (as opposed to 
0.34% as at 31 March 2010), thereby significantly exceeding the value of 
most eurozone countries (where it hovered at an average level of 0.5% 
during 2010).

The local banking sector is regularly (more recently in July 2011) subject 
to a series of highly conservative and even extreme stress tests conduc-
ted by the CNB (simulated downturns in the economy are substantial-
ly more extensive than in the case of European stress tests). All of the re-
sults confirm the stability and durability of the banking system. 

In connection with the ongoing debt crisis in the eurozone, of signi-
ficance is the fact that the exposure of Czech banks to the bond pro-
blems of EMU countries is, according to data available from the CNB, 
low and, thus, there is no threat of a more serious direct shock even 
in the case of a decline in the value of some of these bonds. This is 
also confirmed by the most recent stress test performed by the CNB in 
June, where even a very improbable crisis scenario, which included 
losses in exposures of the banking sector to a widely defined group 
of “indebted countries”, was tested. The results again confirmed the 
resistance of the Czech banking sector to such an extreme shock.

Vývoj bankovního  
sektoru v České Republice

Development  
of the banking sector  
in the Czech Republic
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Podíl skupin bank (dle velikosti)  
na celkových aktivech (%)

Share of banking groups (by size)  
on total assets (%)

Střední banky
Mid-size banks

15,97 %

Malé banky
Small banks

3,64 %

Pobočky zahraničních bank
Branches of foreign banks

10,52 %

Velké banky
Big banks
58,86 %

Stavební spořitelny
Building and loan associations

11,01 %





Organizace  
a struktura 

Organisation  
and structure
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Složení orgánů ČBA Bodies of the ČBA

Prezidium Executive Board

Funkční období Prezidia skončilo 13. června 2011, kdy bylo zvoleno Prezidium ve složení:
Pavel Kavánek, Prezident, ČSOB, Henri Bonnet, Komerční banka, Jiří Kunert, UniCredit Bank, Pavel Kysilka, Česká spořitelna, 
Sean Morrissey, GE Money Bank, Vladimír Staňura, Českomoravská stavební spořitelna, Lubor Žalman, Raiffeisenbank

Prezident
President

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

Viceprezident 
Vice-President

Gernot Mittendorfer
předseda 
představenstva  
a generální ředitel
Chairman  
of the Board & CEO
Česká spořitelna, a.s.
do / till  31. 12. 2010

Peter Herbert
předseda 
představenstva  
a generální ředitel
Chairman  
of the Board & CEO
GE Money Bank, a.s.

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

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

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

Pavel Kysilka 
předseda představenstva  
a generální ředitel
Chairman  
of the Board & CEO
Česká spořitelna, a.s.
od / since 1. 1. 2011
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František Máslo
ředitel 
Director
Citibank Europe plc, 
organizační složka

Jiří Plíšek
předseda 
představenstva  
a generální ředitel
Chairman of the Board, 
General Manager
Stavební spořitelna  
České spořitelny, a.s.

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

Dozorčí výbor Supervisory Board

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

Předseda
Chairman

Luděk Niedermayer

Vědecké grémium Scientific Council

Výkonný ředitel
Managing Director

Josef Tauber

Sekretariát Secretariat

Předseda
Chairman

Zdeněk Chytil
Vysoká škola ekonomická, Praha

Etický výbor Committee for Ethical Banking

Martin Kolouch
člen představenstva  
a výkonný ředitel 
Member of the Board, 
Managing Director
Raiffeisenbank, a.s.

Funkční období Dozorčího výboru skončilo 13. června 2011, kdy byl zvolen DV ve složení: 
Ladislav Macka, Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., Jan Jeníček, Raiffeisen stavební spořitelna, 
František Máslo, Citibank Europe plc., Jan Sadil, Hypoteční banka, a.s.

Předseda  
dozorčího výboru  
Chairman of the 
supervisory board

Ladislav Macka
předseda představenstva  
a generální ředitel
Chairman of the Board, 
General Manager
Českomoravská 
záruční a rozvojová 
banka, a.s.
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Komise a pracovní 
skupiny

Commissions  
and Working Groups

Právní komise  Jarmila Brčáková Radka Opltová 
Legal Commission  Raiffeisenbank a.s.  

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

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

Komise pro finanční a bankovní bezpečnost  Petr Barák Ladislav Pauker 
Commission for Banking and Financial Security  GE Money Bank, a.s.
 Expertní skupina pro fyzickou bezpečnost  Petr Barák 
 Expert Group for Physical Security  GE Money Bank, a.s
 Expertní skupina pro bankovní platební karty  Karel Kadlčák do / till 3/2011
 Expert Group for Bank Cards  Česká spořitelna, a.s.  
  Vladimír Ružarovský od / from 04/2011  
  Česká spořitelna, a.s.  

Komise pro hypoteční obchody  Petr Dušek do / till 2/2011       Helena Brychová do / till 9/2010
Commission for Mortgage Banking  GE Money Bank, a. s.  František Pavelka od / from 09/2010, 
  Vladimír Vojtíšek od / from 02/2011 do / till 6/2011
  Hypoteční banka, a.s.  

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

Komise pro platební styk  Karel Vitkovský Jitka Lukášová 
Payment Systems Commission  Česká spořitelna, a.s.
 Pracovní skupina pro aktuální otázky platebního styku  Karel Vitkovský od / from 11/2009
 Working Group for Operational Payment Issues Česká spořitelna, a.s  

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

Komise pro účetnictví a reporting  Hana Jandlová  Jarmila Šímová 
Commission for Accounting and Reporting  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
Commission for Internal Audit  Komerční banka, a.s.  

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

Komise Commissions Předseda Chairperson Odborný gestor ČBA CBA Staff Support

Pracovní skupina pro exportní financování  Jana Kytlicová do / till 11/2010 Jiří Bušek
Working Group for Export Finance  UniCredit Bank CZ, a.s.  
  Miloš Večeřa od / from 12/2010
  Raiffesenbank, a.s.  

Pracovní skupina pro oceňování majetku  Petr Němeček do / till 6/2011
Working Group for Property Appraisal  Hypoteční banka, a.s.  

Pracovní skupina pro garanční systémy Josef Tauber Helena Brychová do / till 9/2010
Working group for guarantee systems ČBA Helmut Kasík od / from 9/2010

Pracovní skupiny Working Groups
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Úvodní slovo  
výkonného ředitele

Managing Director’s 
Report

Předkládaná výroční zpráva dává čtenáři  dobrý přehled o pro-
blematice, kterou ČBA řeší či na které se podílí. Zpráva je struk-
turována po odbornostech tak, jak se v průběhu let vyvinula je-
jich potřeba či význam. Je  přitom více či méně známým fak-
tem, že těžiště práce asociace spočívá především v práci jejích 
(odborných) komisí, pracovních skupin stálých i jen krátkodo-
bě vytvářených a v ad hoc svolávaných grémiích specialistů z 
bank, pokud se vyskytne taková potřeba (a ona se čas od času 
vyskytne!).  

To, že zmiňuji tato našim kolegům v bankách samozřejmě do 
značné míry známá fakta, je vnějším projevem skutečného kaž-

The annual report gives our readers a good idea of the issue the ČBA 
is resolving or in which it is involved. The report is set out by area of 
expertise, and reflects the way in which the need for these areas, or 
their importance, has developed over the years. At the same time, it 
is a more or less well-known fact that the focus of the Association's 
work consists primarily of its (expert) committees, its long-term and 
short-term working groups, and its ad hoc panels of bank specia-
lists, should such a need arise (and it does arise from time to time!).

My mention of this fact (of which, of course, our colleagues in the 
banks are to a great extent aware) is an external manifestation of our 
Association's real, day-to-day life, which can (and must) be seen as 

Josef Tauber

Výkonný ředitel 
Managing Director
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an occupational, professional and often high-powered cohabitati-
on of the Association's specialists, secretariat and management with 
particular specialists or managers from the member banks. It is in 
this daily iteration that what we call added value, the value that is of 
benefit to all (or most) of the member banks, originates.

I should like to take this opportunity to extol the work of the com-
mittees and working groups and, above all, to give credit to the ap-
proach of all the individual committee members, who make room to 
work for the common good as well as managing their duties within 
"their" banks with the help of their colleagues and with the indis-
pensable understanding of their superiors.

But there is so much more. It is gratifying to see the ease and trust 
with which the banks' managers and members of staff approach the 
Association with proposals, requests and incentives, and how they 
(rightly) expect these to be taken up, processed and communica-
ted. Incentives frequently aim at the formulation and enforcement of 
our stances within the European Banking Federation, the European 
Parliament and the European Commission. This is of great help to 
us and strengthens our negotiating position. We are sometimes cri-
ticised for not paying adequate attention to the current afflictions 
of this or that bank, or because we should sometimes be more strin-
gent, etc. To us, these are all important perceptions that help us to 
see things from a different perspective and have a good understan-
ding of priorities.

At this point it is customary to express one's thanks, and I have no 
intention of departing from this practice. My thanks and appreciati-
on go to all our committee and working group members and to their 
colleagues in the banks who must cover for them at work when they 
are busy working for their committee or team. Thanks also to the 
committee and working group presidents, who bear responsibility 
for decisions, recommendations and outputs that are often difficult, 
arduous and compromising.

I am simply delighted at the way in which it has been possible to get 
our Scientific Council's work underway and set its targets. Its contri-
bution to the image of the Czech banks is already convincing, and 
the effort being made by its members and its president is admirable.

And, lastly, I cannot fail to emphasise our experts within the Asso-
ciation, most of them responsible for supporting their committees' 
and presidents' work, for accuracy, consistency and technical pro-
fundity, and for what I would call the "co-management" of the ent-
rusted councils.

dodenního života naší asociace, který je možno a vlastně nutno 
vidět jako pracovní, odborné a často intenzivní soužití specia-
listů, sekretariátu a vedení asociace s konkrétními specialisty či 
manažery v členských bankách. V této každodenní iteraci vzni-
ká to, čemu říkáme přidaná hodnota, hodnota, z které mají pro-
spěch všechny členské banky nebo alespoň většina z nich. 

Chci využít této příležitosti k vyzvednutí práce komisí a pracov-
ních skupin a hlavně k ocenění přístupu každého jednotlivého 
člena komise, kteří si dokáží najít prostor pro práci ve prospěch 
celku, a své pracovní povinnosti ve „své“ bance řeší s pomocí 
kolegů a s nezbytným porozuměním svých nadřízených. 

Je toho ale mnohem víc. Je potěšitelné, s jakou samozřejmostí  
a důvěrou se manažeři i řadoví pracovníci z bank obracejí na 
asociaci s návrhy, žádostmi a podněty, a (právem) očekávají, že 
budou uchopeny, zpracovány a komunikovány. Časté jsou pod-
něty směřující k formulování a prosazování našich postojů  
v Evropské bankovní federaci, v Evropském parlamentu nebo  
v Evropské komisi. To nám velmi pomáhá a naši pozici negoci-
ačně upevňuje. Někdy se nám dostane i kritiky, že se dostatečně 
nevěnujeme problému, který tu či onu banku zrovna nejvíc pálí, 
nebo že někde bychom měli být důraznější apod. To vše jsou pro 
nás důležité vjemy, které nám umožňují dívat se na věci z jiných 
úhlů a dobře rozumět prioritám.

Na tomto místě bývají obvykle vyslovována poděkování, a já se 
tomuto zvyku nehodlám nikterak vzdálit. Můj dík a uznání patří 
všem členům našich komisí a pracovních týmů a jejich kolegům 
v bankách, kteří za ně musí v práci zaskakovat, když se zrovna 
věnují své komisi či týmu. Můj dík patří dále předsedům komi-
sí a pracovních skupin, kteří na sobě nesou odpovědnost za roz-
hodnutí, doporučení či výstupy, která jsou často nelehká, prac-
ná a kompromisní.

Mám upřímnou radost z toho, jakým způsobem se podařilo  
rozběhnout a cílit práci našeho Vědeckého grémia. Jeho přínos 
image českých bank je již nyní přesvědčivý, nasazení jeho členů 
a jeho předsedy je obdivuhodné.

A konečně nemohu nevyzdvihnout naše odborníky v asociaci, 
většinou gesčně odpovědné za podporu práce svých komisí  
a jejich předsedů, za pečlivost, důslednost a odbornou hloubku, 
i za to, co bych nazval „spoluřízením“ svěřených grémií. 
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Aktivity České bankovní 
asociace 

Activities of the Czech 
Banking Association

Legislativa
ČBA sleduje legislativní vývoj jak na vnitrostátní, tak mezi-
národní úrovni. Prostřednictvím účasti v orgánech Evropské 
bankovní federace a Evropské hypoteční federace získává ak-
tuální informace o projednávaných návrzích Evropské komi-
se a k těmto návrhům se prostřednictvím těchto orgánů se vy-
jadřuje. Na vnitrostátní úrovni využívá ČBA zastoupení v ko-
misi Legislativní rady vlády a kontakty s předkladateli návr-
hů zákonů, kdy je snahou uplatnit připomínky ČBA již ve fázi 
přípravy návrhů legislativních změn a iniciativ. Zároveň jsou 
průběžně sledovány poslanecké a senátní legislativní návrhy 
a v případě potřeby k nim uplatňovány připomínky. Aktuální 
legislativní vývoj na české a evropské úrovni průběžně sleduje 
Právní komise, která návrhy analyzuje a zastřešuje zpracování 
připomínek k zásadním právním normám.

O zásadních legislativních normách je pravidelně informo-
váno Prezidium a v případě legislativních návrhů se speci-
alizovaným zaměřením pracovní orgány ČBA. O legislativ-
ních změnách uveřejňuje ČBA pravidelně informace v BA 
Survey. 

Za sledované období se ČBA účastnila projednávání  
následujících zásadních legislativních návrhů: 

Velké kodexy soukromého práva – občanský zákoník,  
zákon o obchodních korporacích a družstvech, zákon  
o mezinárodním právu soukromém a procesním

V lednu 2011 předložilo Ministerstvo spravedlnosti k připo-
mínkám dlouho připravované návrhy tří kodexů, které zce-
la zásadně ovlivní soukromé právo v České republice. Jedná 
se o návrh nového občanského zákoníku, zákona o obchod-
ních korporacích a družstvech a zákona o mezinárodním prá-
vu soukromém a procesním. Navrhovaný termín nabytí účin-
nosti je 1.1.2013.

ČBA se od počátku zapojila do legislativního procesu a uplat-
nila k návrhu celou řadu zásadních připomínek. Právní komi-
se identifikovala nové kodexy jako hlavní prioritu v akčním 
plánu a v lednu 2011 provedla analýzu, na základě které byla 
identifikována ta ustanovení, která sice znamenají zásadní 
změnu oproti současné právní úpravě, ale nikoli nemožnost 
bankovní produkt či službu nadále poskytovat. Byly identifi-
kovány nové instituty, které mohou být novou příležitostí pro 
rozvoj bankovních činností. Uplatněné připomínky se sou-
středily na ustanovení, která by znamenala skutečnou hrozbu 

Legislation
The CBA monitors legislative developments on both the national and 
international level. Through its involvement in the bodies of the Euro-
pean Banking Federation and the European Mortgage Federation, it 
obtains the latest information about the legislation being debated in 
the European Commission and comments on these proposals through 
these bodies. On the national level, the CBA makes use of its represen-
tatives in the commission of the Legislative Council of the Government 
and contacts with the MPs submitting the legislation, where efforts 
are focused on implementing the CBA’s comments already in the draf-
ting phase of the proposals and initiatives. At the same time, MP and 
senate proposals are monitored on an ongoing basis and, if needed, 
comments are made to them. The current legislative developments on 
the Czech and European level are monitored by the Legal Commissi-
on, which analyses the proposals and is responsible for processing all 
comments to fundamental legislation.

The Executive Board is informed about fundamental legislation on a 
regular basis; the working bodies of the CBA are informed in the case 
of specialised legislation. The CBA publishes information about fun-
damental legislative amendments in the BA Survey. 

The CBA was involved in negotiating the following legislative propo-
sals during the monitored period: 

Major private-law codes – Civil Code, Act on Business Corporations 
and Cooperatives, Act on International Private and Procedural Law

In January 2011, the Ministry of Justice submitted three fundamental 
codes for consultation. These codes have been in the drafting phase 
for a very long time and will fundamentally influence private law in 
the Czech Republic. The codes in question are the Civil Code, Act on 
Business Corporations and Cooperatives, and the Act on International 
Private and Procedural Law. The proposed date for their entry into for-
ce is 1 January 2013.

Since the beginning, the CBA has been involved in the legislative pro-
cess and provided a whole series of comments. The Legal Commissi-
on deemed the new codes of primary importance in the action plan 
and in January 2011 performed an analysis based on which it identi-
fied those provisions that represent a fundamental change compared 
to the current legislation, but not the impossibility for banks to con-
tinue to provide a product or service. New legal concepts that could 
be a new opportunity for the development of banking activities were 
identified. The submitted comments focused on those provisions 
that would signify a real threat and greater risk to banks. In connecti-
on with a series of meetings in March 2011, most comments were suc-
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cessfully implemented or a satisfactory explanation was found. In or-
der for the new Civil Code to take into account bank practice, a special 
meeting at the CBA between the representatives of the Ministry of Fi-
nance, the CNB and the CBA was called in the framework of the con-
sultation procedure to take into account bank practice in the new Civil 
Code. The draft codes were submitted to the Chamber of Deputies by 
the government for debate, with the legislative process expected to be 
complete by the end of 2011. Entirely fundamental comments are now 
being presented by the CBA in negotiations with MPs. With regard to 
number of expected proposals for amendment, it will be necessary 
to continue to monitor this fundamental legislative process. The CBA 
also began preparing for the future implementation of the changes at 
the banks and identifying possible risk and business opportunities. 

European initiatives aimed at unifying contractual law

The CBA is monitoring the progress of the initiative of the European 
Commission aimed at unifying European contractual law, which 
could have an influence on Czech law in the future.

The CBA backs the opinion of the European Banking Federation, i.e., 
it agrees with establishing rules for drafting new European legislati-
on. The CBA does not consider the creation of a binding or volunta-
ry pan-European Civil Code to be a realistic undertaking or useful for 
Czech banking practice. Another EC effort being monitored is the pre-
paration of a new directive on consumer protection in connection 
with concluding contracts. 

Regulatory legislation – Act on Banks, Commercial Code, Act on 
Capital Market Undertakings, and Act on Transformations

The vast majority of legislative proposals adopted European legislation. 
These were assessed in cooperation with the Commission for Banking Re-
gulation, which was responsible for drafting fundamental standpoints.

The original draft of the amendment to the Act on Banks – implemen-
ting, in addition to Basel III, the statutory framework for regulating re-
muneration – was inconsistent with the provision of other Czech le-
gislation (e.g., the Labour Code). It was thus reviewed thoroughly and 
commented on along with the amendment of Decree No. 123/2007 
Coll. The proposal being reviewed and commented on at this time is 
an amendment that would implement an unacceptable duplication of 
regulation of the branches of foreign banks from EEA countries.

The CBA was one of the initiators of proposals for amendments aimed 
at eliminating problematic provisions of the Commercial Code regula-
ting financial assistance, controlling relationships, and the risk of an 
overlap of functions, i.e., a member of a statutory body also being in a 
labour-law relationship (an employee).

a zvýšení rizika bank. Při sérii vypořádacích jednání v březnu 
2011 se podařilo uplatnit většinu zásadních připomínek, nebo 
nalézt uspokojivé vysvětlení. Aby návrh nového občanské-
ho zákoníku zohlednil bankovní praxi, byla v rámci vypořá-
dacích jednání zorganizována na půdě ČBA speciální schůzka 
zástupců Min. financí, ČNB a ČBA, na základě které byl zpra-
cován vzájemně přijatelný text ustanovení k účtům a vklad-
ním knížkám. Návrhy kodexů byly vládou předloženy k pro-
jednání Poslanecké sněmovně s předpokládaným ukončením 
legislativního procesu do konce roku 2011. Zcela zásadní při-
pomínky jsou aktuálně prezentovány vedením ČBA při jedná-
ních s poslanci. Vzhledem k očekávanému množství pozmě-
ňovacích návrhů bude nutné tento legislativní proces nadá-
le sledovat. ČBA započala také s přípravou na budoucí imple-
mentaci změn v  bankách, identifikaci možných rizik  
a obchodních příležitostí. 

Evropské iniciativy směřující k sjednocení smluvního práva

ČBA  sleduje postup iniciativ Evropské komise směřující  
k sjednocení evropského smluvního práva, které mohou  
do budoucna ovlivnit smluvní české právo. 

ČBA podporuje stanovisko Evropské bankovní federace, a to 
vytvoření pravidel pro tvorbu nové evropské legislativy. Vy-
tvoření závazného či dobrovolného Panevropského občanské-
ho zákoníku nepovažuje ČBA za reálné a pro českou bankov-
ní praxi užitečné. Druhou sledovanou aktivitou EK je příprava 
nové směrnice o právech spotřebitelů, která by měla sjednotit 
dnes roztříštěnou a nejednotnou úpravu partikulárních směr-
nic k ochraně spotřebitelů při uzavírání smluv. 

Regulatorní předpisy – z. o bankách, obchodní zákoník,  
z. o podnikání na kapitálovém trhu a z. o přeměnách

Legislativní návrhy z velké většiny implementovaly evropskou 
legislativu. Vyhodnocovány byly ve spolupráci s Komisí pro 
bankovní regulaci, která zastřešovala  zpracování zásadních 
stanovisek.

Původní návrh novely z. o bankách implementující vedle tzv. 
Basel III. také zákonný rámec pro regulaci odměňování byl 
nekonzistentní s ustanoveními  dalších právních českých no-
rem (např. zákoníkem práce). Byl proto důsledně připomínko-
ván, stejně jak navazující novela vyhlášky č. 123/2007 Sb. Ak-
tuálně připomínkovaným návrhem je novela, která by zaved-
la nepřijatelnou dublovanou regulaci poboček zahraničních 
bank ze zemí EHP.
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ČBA byla jedním z iniciátorů návrhů novel směrem k od-
stranění problematické právní úpravy obchodního zákoní-
ku upravující finanční asistenci,  ovládací vztahy a rizika tzv. 
souběhu funkce člena statutárního orgánu s pracovně-práv-
ním poměrem.

ČBA se aktivně podílí také na legislativním procesu ke zpra-
cování prováděcích předpisů, jako je vyhláška o náležitostech 
formulářů pro zápis do obchodního rejstříku. 

Cenné papíry a kapitálový trh – z. o podnikání  
na kapitálovém trhu, z. o dluhopisech, z. o cenných  
papírech

Legislativní návrhy upravující tuto specializovanou bankov-
ní oblast jsou vyhodnocovány ve spolupráci s Komisí pro cen-
né papíry. V roce 2009 bylo nutné reagovat na několik legisla-
tivních návrhů, které měly za cíl zprůhlednit veřejné zakázky 
cestou absolutního zákazu akcií na doručitele. ČBA v připo-
mínkách upozornila na neřešení otázky zřízených zástavních 
práv a ochrany zástavních věřitelů. Zákaz i zaknihovaných  
akcií na majitele by navíc znamenal nutnost vynaložení vyso-
kých nákladů na změnu formy akcií u části bank. I na zákla-
dě připomínek ČBA je finálním řešením novela zákona o veřej-
ných zakázkách, která uvedené problémy nezpůsobila. Právo 
cenných papírů zásadně změní nový občanský zákoník,  
ke kterému byly zpracovány připomínky týkající se této  
specializované oblasti práva. 

Hypoteční a nemovitostní právo  
– zákony upravující katastr nemovitostí 

Připomínky byly uplatňovány k opakovaně předkládanému 
návrhu novely z. o zápisech do katastru nemovitostí, která za-
vede povinné používání jednotného vzoru návrhu na vklad. 
Na základě připomínky ČBA byla prosazena roční odkladná 
lhůta pro používání nového formuláře.

Opakovaně uplatňované připomínky k návrhům novel z.  
o podmínkách převodu zemědělské a lesní půdy mají za cíl 
odstranit neodůvodněný zákaz zástav pozemků nabytých od 
Pozemkového fondu, který způsobuje nemožnost financování 
zajištěnými úvěry. 

Při jednání Výboru pro právní otázky Evropské hypoteční  
federace byla zpracována právní analýza návrhu směrnice  
o úvěrech na bydlení, který s největší pravděpodobností vyús-
tí v budoucí zákonnou regulaci hypotečních úvěrů. 

The CBA is also actively involved in the legislative process as regards 
implementing regulations, such as the decree stipulating the particu-
lars of the forms for registration in the Commercial Register. 

Securities and capital markets – Act on Capital Market  
Undertakings, Act on Bonds, Act on Securities

Legislative proposals regulating this specialised banking area are be-
ing assessed in cooperation with the Securities Commission. In 2009, 
it was necessary to respond to a number of legislative proposals who-
se aim was to make public contracts more transport through the abso-
lute prohibition of unregistered shares. In its comments, the CBA cal-
led attention to the fact the issues concerning the establishment of 
pledges and the protection of pledgees had not been addressed. The 
further prohibition of registered bearer shares would also mean the 
need to expend costs on changing the form of the shares at a num-
ber of banks. Also thanks to the CBA’s comments, the final form of 
the amendment to the Act on Public Procurement ended up being 
one that avoids all of the above problems. Securities law will be fun-
damentally changed by the new Civil Code, to which significant com-
ments on this specialised area of law were drawn up. 

Mortgage and real estate law – legislation regulating the cadastral 
register 

Comments were made to the repeatedly submitted draft of the amen-
dment to the Act on Entries into the Cadastral Register, which is to im-
plement the mandatory use of a single form for making entries into 
the register. Thanks to the CBA’s comments, introduction of the new 
form was deferred by one year.

Repeated submission of comments to proposals to amend the Act on 
Conditions for the Transfer of Agricultural and Forest Land is inten-
ded to eliminate the unwarranted prohibition on pledging land acqui-
red from the Land Fund, which is making financing through secured 
loans impossible. 

In connection with a meeting of the Legal Affairs Committee of the Eu-
ropean Mortgage Federation, a legal analysis was drawn up on the 
draft Mortgage Directive, which will likely lead to the future statutory 
obligation to regulate mortgage loans. 

A part of the comments to the draft of the new Civil Code dealt with 
real estate law and security law. Real estate law is newly framed and 
includes the new principle where a building will be deemed part of 
the land, the new legal concept of reversion, a new adaptation of real 
estate pledges (liens), and the different possibilities when executing 
pledges (liens). 



33

Část připomínek k návrhu nového občanského zákoníku se 
týkala nemovitostního práva a práva zajištění. Nemovitost-
ní právo je koncipováno nově, včetně nového principu, kdy 
stavba bude součástí pozemku, nového institutu práva stavby, 
nové úpravy zástavního práva k nemovitosti a odlišných mož-
ností při realizaci zástav. 

ČBA se aktivně zapojila  do konzultace příprav nového katas-
trálního zákona, který nahradí stávající právní úpravu. Potře-
ba nového zákona je vyvolána novou předpokládanou úpra-
vou nemovitostí v občanském zákoníku  s předpokládanou 
účinností od 1.1.2013. 

Právo ochrany spotřebitele, distribuce na finančním trhu  
– občanský zákoník, z. o ochraně spotřebitele,  
z. o spotřebitelském úvěru

I tuto oblast do budoucna ovlivní nový občanský zákoník,  
a proto se část připomínek týkala právě ustanovení upravují-
cích smlouvy se spotřebiteli, včetně jistoty ohledně možnosti 
měnit do budoucna obchodní podmínky. 

ČBA identifikovala jako jednu z hlavních priorit nalezení 
možných legislativních řešení pro sjednocení podmínek pro 
všechny poskytovatele spotřebitelských úvěrů je prioritou 
právní komise pro budoucí období s možným využitím fungu-
jících legislativních úprav evropských zemí. 

Právo upravující vymáhací procesy, insolvenci, exekuci,  
mimosoudní řešení sporů či kolektivní žaloby – občanský 
soudní řád, insolvenční zákon, exekuční řád

Žádný z těchto předpisů není možné označit za zcela ideální, 
stejně tak jako úroveň některých soudních rozhodnutí, exe-
kučního či insolvenčního řízení. Uvedené předpisy jsou proto 
předmětem mnoha návrhů novel, ke kterým bylo nutné uplat-
nit zásadní připomínky.

Příkladem jsou uplatněné připomínky k rozsáhlé novele  
občanského soudního řádu a exekučního řádu v letošním 
roce. ČBA mimo jiné upozornila na ne zcela jasně formulova-
né ustanovení o možnosti financovat nákup v dražbě s využi-
tím úvěru zajištěným financovanou nemovitostí. Pokud se  
podaří toto ustanovení upřesnit, může znamenat rozvoj za-
jištěného financování s vyloučením současných komplikova-
ných procesů.

Při formulaci stanovisek bere ČBA v úvahu dvojí postavení 
bank v exekučním a insolvenčním procesu. Banky jsou vymá-

The CBA has become actively involved in consultations on drafting the 
new Cadastral Act, which will replace current legislation. The need for 
a new law is due to the expected new provisions on real estate in the 
Civil Code, which law is expected to enter into force on 1 January 2013. 

Consumer protection law, financial market distribution – Civil 
Code, Act on Consumer Protection, Act on Consumer Credit

Even this area will be affected by the new Civil Code. Therefore, a part 
of the comments pertained to provisions regulating contracts with 
consumers, including certainty regarding the possibility to change bu-
siness terms and conditions into the future. 

As one of the main priorities, the CBA listed identification of possible 
legislative solutions for consolidating the conditions for all providers 
of consumer credit. This is also a priority of the Legal Commission for 
the upcoming periods, with its looking into the possibility to use func-
tioning legislation from European countries. 

Law regulating enforcement procedures, insolvency, execution, ex-
trajudicial settlement of disputes or collective suits – Code of Civil 
Procedure, Insolvency Act, Code of Executory Procedure

None of these regulations can be deemed entirely ideal, just as is the 
case with certain court rulings and executory and insolvency pro-
ceedings. The mentioned regulations are for this reason the subject 
of many amendments, to which fundamental comments had to be 
made.

The comments made to the extensive amendment to the Code of Civil 
Procedure and the Execution Order this year are an example of this. 
The CBA also called attention to the not entirely clear wording of the 
provision on the possibility to finance purchases from auctions using 
loans pledge using the financed real estate. If it becomes possible to 
clarify this provision, it can mean the development of secured finan-
cing with the elimination of current complicated processes.

When drafting its standpoints, the CBA takes into account the po-
sitions of banks in the executory and insolvency process. Banks are 
the enforcing creditors and, at the same time, carry the burden of 
part of the process, e.g., in the form of the obligation to provide “as-
sistance”. A number of meetings with the representatives of Cham-
ber of Executors of the Czech Republic took place to discuss the eli-
mination of certain excesses connected to the executory procedure 
and to find a way to reduce the workload and costs when providing 
assistance to private executors. The CBA has also repeated called at-
tention to the need to resolve the discrepancy between the Act on 
Banks and the Code of Executory Procedure on the issue of the costs 
of providing “assistance”.
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hajícími věřiteli, a zároveň nesou břímě části procesu, např. 
ve formě povinnosti poskytovat tzv. součinnost. Pro odstra-
nění některých excesů při exekučním řízení a hledání cest pro 
snížení pracnosti a nákladů při poskytování součinnosti pro 
soukromé exekutory se uskutečnilo několik jednání se zástup-
ci Exekutorské komory ČR. ČBA také opakovaně upozorňuje 
na nutnost řešit rozpor mezi zákonem o bankách a exekučním 
řádem upravujících otázku nákladů za poskytování tzv.  
součinnosti.

ČBA sleduje iniciativy EK a EP k revizi evropské legislati-
vy upravující oblast vymáhání, zejména iniciativu k zavede-
ní tzv. evropského příkazu k obstavení účtu. ČBA zpracovatele 
studie EK upozornila také na nutnost  zajištění úhrady  
nákladů bank.

Další legislativa 

ČBA sleduje i s bankovnictvím zdánlivě nesouvisející právní 
normy. Příkladem je podání několika návrhů novel loterijní-
ho zákona. Bez uplatnění připomínek by byla pro banky za-
vedena nesplnitelná povinnost odmítnout příkaz k úhradě  
na účet nepovoleného provozovatele loterie či sázky.

Evropská a další zahraniční legislativa

Prostřednictvím účasti na činnosti Právního výboru Evropské 
bankovní federace a Výboru pro právní otázky Evropské hypo-
teční federace je sledován evropský legislativní proces zejmé-
na s ohledem  na následnou implementaci do českého práva.

V roce 2011 se ČBA věnovala analýze možných právních do-
padů tzv. FATCA (legislativa USA s přímým vlivem na činnost 
českých bank). Právní komise identifikovala zásadní problé-
my spojené s možným rozporem s právní úpravou bankovního 
tajemství a ochrany osobních údajů a tzv. antidiskriminační-
ho zákona. ČBA vyzvala ČNB a MF, aby se aktivněji zapojili  
a připravili pro banky příslušný legislativní rámec. 

Projekt syndikované úvěry

Při jednáních právní komise jsou diskutovány aktuál-
ní právní otázky a soudní judikatura. Diskuse k medializo-
vanému rozhodnutí insolvenčního soudu ukázala na mož-
ná úskalí insolvenčního řízení dlužníka se syndikovanými 
úvěry a možná rizika chování bank zakládajících tzv. kon-
cern s dlužníkem. Výsledkem je probíhající Projekt syndiko-
vané úvěry, na jehož činnosti se podílí experti na syndikát-
ní právo z členských bank ČBA, ČNB a významných advo-

The CBA is monitoring the initiatives of the EC and EP to revise Euro-
pean legislation regulating the area of enforcement, namely initiati-
ves leading to the so-called European account preservation order. The 
CBA informed the author of the EC study also about the need to secure 
reimbursement of the costs expended by the banks.

Other legislation 

The CBA monitors legislation that may not appear to pertain directly 
to banking. An example of this is the submission of a number or pro-
posals to the amendment to the Lottery Act. Without making com-
ments, the unfulfillable obligation to refuse to execute payment or-
ders to the account of an unauthorised operatory of a lottery or betting 
agency would have been imposed.

European and other foreign legislation

Through participation in the activities of the Legal Committee of 
the European Banking Federation and the Legal Affairs Commit-
tee of the European Mortgage Federation, the European legislati-
ve process is being monitored with regard to subsequent adoption 
by Czech law.

In 2011, the CBA focused on analysing the possible legal implicati-
ons of the FATCA (American legislation with a direct impact on Czech 
banks).  The legal commission identified the basic issues tied to possi-
ble variance with bank secrecy/protection of personal data legislation 
and the Anti-Discrimination Act. The CBA asked the CNB and the MoF 
to actively take part in drafting the appropriate legislative framework 
for the banks. 

Syndicated loan project

Current legal issues and court rulings are discussed at meetings of 
the Legal Commission. Discussions about a highly publicised de-
cision of the insolvency court revealed the possible pitfalls of in-
solvency proceedings of a debtor with syndicated loans and the 
possible risks of banks establishing “debtor trusts”. The result is 
the running Syndicated Loan Project, with syndication law experts 
from the CBA member banks, the CNB, and renowned law firms ta-
king part in it. At the same time, it is working closely with the CBA 
Work-Out Working Group, where a solution is being sought to the 
enforcement of problematic receivables from syndicated loans and 
a plan to assess the possibility of avoiding risks of the above trusts 
is being examined.  The project objective is to identify basic risks 
and possibilities for syndicated loans in current and future legis-
lation; finding consensus on the possible solutions; and creating 
sample contracts pursuant to Czech law that can be enforced by 
Czech courts.
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kátních kanceláří. Přitom úzce spolupracují s Pracovní sku-
pinou ČBA  Work-out, u které je hledáno řešení při vymá-
hání případných problematických pohledávek u syndikova-
ných úvěrů a  ověřován záměr vymezit možnosti vyhnout se 
rizikům v.u. koncernu.  Cílem projektu je identifikace zásad-
ních rizik a možností pro syndikované úvěry v současné  
a budoucí právní úpravě; nalezení shody na možných kon-
ceptech řešení a vytvoření vzorové smlouvy pro české syndi-
kace dle českého práva, která bude vymahatelná  
u českých soudů.

Semináře

Ke specializovaným aktuálním právním otázkám, např. insol-
venčnímu procesu nebo dopadu novely trestního zákona do 
činnosti bank,  byly zorganizovány specializované semináře.

Bankovní regulace 
Průběžně byly sledovány připravované změny basilejských 
pravidel a nová regulatorní opatření. Zástupci komise pro 
bankovní regulaci ve spolupráci s projektovým týmem vědec-
kého grémia vypracovali analýzu dopadů nových návrhů ban-
kovní regulace zveřejněných 26. 7. 2010 a 12. 9. 2010 Skupinou 
guvernérů a šéfů dohledu Basilejského výboru na český ban-
kovní sektor. Analytický materiál „Změny bankovní regulato-
riky a dopad na banky působící v ČR“ a dodatek k tomuto ma-
teriálu „Basilejský výbor – konkretizace kapitálové reformy“ 
byl poskytnut také ministerstvu financí, které požádalo ČBA  
o stanovisko k novému vývoji regulatoriky. Počátkem roku 
2011 byly zpracovány i stručné poznámky k nové legislativě 
týkající se regulace odměňování v bankách. 

Komise pro bankovní regulaci ve spolupráci s komisí pro  
finanční trh zpracovala odpovědi na vybrané otázky konzul-
tačního  materiálu Evropské komise „Technické podrobnosti  
o možném evropském rámci pro řízení krizí“. Návrhem odpo-
vědí k otázkám týkajícím se problematiky skupin se zabýva-
lo na svém zasedání 1. 2. 2011 prezidium ČBA. Postoj ČBA k vy-
braným otázkám byl předán  ministerstvu financí k případné-
mu zohlednění při přípravě vyjádření a předán Evropské ban-
kovní federaci ve formě návrhu úprav jejího stanoviska  
ke konzultaci Evropské komise. 

Evropskému orgánu pro bankovnictví (EBA) byly zaslány  
připomínky k návrhu pokynů týkajících se změn v pokročilém 
přístupu k měření operačního rizika. 

Seminars

Specialised seminars were organised on specific current legal issues, 
such as the insolvency process or the impact of the amendment to the 
Criminal Code on the banks.

Banking regulation 
The changes being drafted to Basel rules and new regulatory measu-
res are being monitored on an ongoing basis. Representatives of the 
Banking Regulation Commission in cooperation with the project team 
of the Scientific Council prepared an analysis of the impacts of the 
new bank regulation proposals published on 26 July 2010 and 12 Sep-
tember 2010 by the Governors and Heads of the Supervision Group of 
the Basel Committee on the Czech banking sector. The analytical do-
cument “Changes in Bank Regulation Rules and Impact on Banks in 
the Czech Republic” and the related addendum “The Basel Commit-
tee – Specification of Capital Reforms” were also provided to the Mi-
nistry of Finance, which requested the CBA to provide its standpoint 
on the new developments in regulation. In early 2011, brief comments 
to new legislation regarding bank remuneration regulation were dra-
wn up. 

The Bank Regulation Commission, in cooperation with the Commis-
sion for Capital Market and Securities, prepared responses to certain 
questions on the consultation material from the European Commissi-
on entitled “Technical Details of a Possible EU Framework for Crisis 
Management”. At its meeting on 1 February 2011, the CBA Executive 
Board discussed the proposed answers to the questions regarding the 
issue of groups. The CBA’s standpoint on certain issues was submit-
ted to the Ministry of Finance, which will possibly take it into account 
when preparing its response, and submitted to the European Banking 
Federation in the form of a proposed amendment to its standpoint for 
consultation by the European Commission. 

Comments on the proposed instructions regarding changes to the 
advanced approach to measuring operational risk were submitted to 
the European Banking Association (EBA). 

At the request of the Ministry of Finance, a response was formulated 
to the issue of a new liquidity standard indicator – Liquidity Covera-
ge Ratio (LCR). Responses to the questionnaire developed by the Basel 
Committee on Banking Supervision on this issue were also sent to the 
Ministry of Finance. A meeting of Bank Regulation Commission mem-
bers, liquidity management specialists from the banks, and represen-
tatives of the Ministry of Finance was then organised to discuss the 
LCR issue. 
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Na žádost ministerstva financí bylo zpracováno vyjádření  
k problematice nového ukazatele standardu likvidity tzv. Li-
quidity Coverage Ratio (LCR) a současně zaslány ministerstvu 
financí i odpovědi na dotazník Basilejského výboru pro ban-
kovní dohled k této problematice.  Následně se pak k proble-
matice LCR uskutečnila schůzka členů komise pro bankovní 
regulaci a specialistů zodpovědných v bankách za řízení likvi-
dity se zástupkyněmi ministerstva financí. 

Komise pro bankovní regulaci České bankovní asociace se na 
žádost ministerstva financí vyjádřila také k vybraným téma-
tům CRD IV, a to ke standardům likvidity, jednotnému soubo-
ru regulatorních pravidel (single rule book), pákovému pomě-
ru (leverage ratio) a kapitálovým polštářům (capital buffers).  

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

•	 novely vyhlášky č. 123/2007 Sb. o pravidlech obezřetného 
podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev  
a obchodníků s cennými papíry

•	 úředního sdělení ČNB k odměňování
•	 úředního sdělení ČNB týkajícího se operačního rizika  

v oblasti informačního systému
•	 úředního sdělení ČNB týkajícího se specializovaných expo-

zic při výpočtu kapitálového požadavku k úvěrovému riziku

Komise pro bankovní regulaci uspořádala ve spolupráci  
s právní kanceláří PRK Partners a poradenskou firmou PwC  
a advokátní kanceláří Ambruz & Dark počátkem roku 2011 dva 
semináře k problematice nové regulace odměňování s cílem 
pomoci členským bankám v její implementaci. Na seminá-
řích přednesli své prezentace a zodpověděli dotazy členských 
bank  specialisté na pracovní právo, lidské zdroje, daně,  
corporate governance a bankovní regulaci. 

Byly zorganizovány rovněž tři schůzky personalistů a dalších 
osob, které jsou  v členských bankách odpovědny za imple-
mentaci nově zavedené regulace odměňování. Na setkání pro-
běhla výměna zkušeností o přístupech jednotlivých bank k pl-
nění nových regulatorních požadavků v oblasti odměňování.  

Prezidium na svém zasedání 13. 5. 2011 vyslechlo zprávu o čin-
nosti komise pro bankovní regulaci přednesenou její předsed-
kyní M. Laušmanovou a ocenilo nasazení komise při analyzo-
vání a připomínkování enormního množství materiálů přichá-
zejících z Bruselu. 

At the request of the Ministry of Finance, the Banking Regulation 
Commission of the Czech Banking Association made a statement on 
certain topics related to CRD IV, namely liquidity standards, a single 
rule book, the leverage ratio, and capital buffers.  

As part of interdepartmental consultation procedure or in the framework 
of consultations prior to interdepartmental consultation procedure, com-
ments and standpoints were drawn up on proposed legislation, e.g.:

•	 Amendment to Decree No. 123/2007 Coll., stipulating the pruden-
tial rules for banks, credit unions and investment firms

•	 Official Communication of the CNB on remuneration
•	 Official Communication of the CNB on operational risk in the in-

formation system field
•	 Official Communication of the CNB regarding specialised expo-

sures in connection with the calculation of the capital require-
ment on credit risk

In cooperation with lawyers PRK Partners, consultants PwC and lawy-
ers Ambruz & Dark, The Banking Regulation Commission organised 
two seminars in early 2011 on the issue of new regulation of remune-
ration with the aim of helping member banks with its implementati-
on. At the seminars, specialists in labour law, human resources, taxes, 
corporate governance and banking regulation gave their presentati-
ons and answered the member banks’ questions. 

Three meetings with HR managers and other persons responsible for 
implementing the new regulation on remuneration at the member 
banks were organised. The experiences of each of the various banks 
with their approach to fulfilling the new regulatory requirements in 
the field of remuneration were shared at the meetings.  

At its meeting on 13 May 2011, the CBA Executive Board was briefed on 
the work of the Banking Regulation Commission by its chairwoman 
M. Laušmanová and voiced its appreciation of the Commission’s hard 
work on analysing and commenting on the enormous amount of ma-
terial coming from Brussels. 

In March 2011, CBA representatives took part in a meeting with the 
Chinese delegation of the International Chamber of Commerce and 
gave a brief presentation about the CBA, the Czech banking sector, 
and Basel III rules. 

In May 20112, students from the Ukrainian Academy of Banking Aca-
demy of the National Bank of Ukraine visited the CBA. After the ope-
ning presentation about the CBA, the banking sector and changes in 
the Basel rules, the students showed an interest in the ability of the 
Czech banking system to stand up to the global financial crisis, in re-
gulation of the banking system in the Czech Republic, and in the regu-
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V březnu 2011 se zástupci ČBA zúčastnili setkání s čínskou de-
legací Mezinárodní obchodní komory, na kterém podali struč-
nou informaci o ČBA, bankovním sektoru v ČR a pravidlech 
Basel III. 

V květnu 2011 navštívili ČBA studenti bankovní akademie 
ukrajinské centrální banky. Po úvodní prezentaci ČBA, ban-
kovního sektoru v ČR a změn v basilejských pravidlech se stu-
denti zajímali o to, jak si vedl český bankovní systém v době 
globální finanční krize, jakož i o regulaci bankovního systému 
v ČR, připravované změny regulatoriky v rámci EU a jejich  
dopady na banky působící v ČR.

Finanční trh 
Ve spolupráci s PRK Partners s.r.o. byla provedena další aktuali-
zace Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu (Czech 
Master Agreement). Koncem roku 2010 došlo na základě požadav-
ků bank k rozšíření Rámcové smlouvy o obchodování na finančním 
trhu (Standard ČBA č.20/2006) o produktový doplněk pro transakce 
s emisními povolenkami EU a o devizový swap dopracován doplněk 
pro devizové transakce k příloze pro derivátové transakce a zpra-
cována byla také doporučená forma konfirmace pro devizové swa-
py.  Banky tak mají možnost používání jednotného formátu zejmé-
na pro protistrany a jiné právnické osoby s vyřešeným problémem 
sjednání závěrečného vyrovnání. Hlavní přínos spočívá již v samot-
né existenci standardní smluvní dokumentace pro široké spektrum 
produktů. Pro banky je důležité, že se jedná o smlouvu, na kterou 
je vyhotoven právní posudek, který uznává i ČNB, a že předmětná 
smlouva je jednou ze dvou rámcových smluv (vedle ISDA), kterou 
lze použít i pro účely snížení kapitálového požadavku.

Byly zpracovány a zaslány ministerstvu financí připomínky 
k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se 
mění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/EC o sys-
témech odškodnění investorů (ICSD). Po dohodě s Garančním 
fondem obchodníků s cennými papíry bylo připraveno vyjádře-
ní k návrhu  směrnice měnící ICSD a posláno zpravodaji a stíno-
vým zpravodajům Evropského parlamentu (a jejich asistentům), 
Evropské komisi, maďarskému předsednictví a českým poslan-
cům Evropského parlamentu. 

Byly zpracovány a zaslány ministerstvu financí připomínky  
k  návrhu zákona o důchodovém spoření (tzv. 2. pilíř) a k návrhu 
zákona o doplňkovém penzijním spoření (tzv. 3. pilíř). jakož  
i připomínky ke konzultačnímu materiálu Limity poplatků  
ve 2. pilíři penzijního systému.

latory changes being prepared within the EU and the impact thereof 
on banks active in the Czech Republic.

Financial market 
In cooperation with PRK Partners s.r.o., the Czech Master Agreement 
was further amended. At the end of 2010, based on the requirements 
of the banks, the Czech Master Agreement was expanded (CBA Stan-
dard No.20/2006) to include a product supplement for transactions 
with EU emission allowances, a foreign exchange swap supplement 
to the annex on derivative transactions was drawn up, and the recom-
mended form of confirmation of foreign exchange swaps was elabora-
ted.  The banks also have the possibility to use a single format, espe-
cially for counterparties and other legal persons that have the issue of 
agreed final settlement resolved. The main benefit lies in the existen-
ce of standard contractual documentation for wide spectrum of pro-
ducts. It is important for banks that this concerns an agreement for 
which a legal opinion also recognised by the CNB has been draw up 
and that the agreement in question is one of two master agreements 
(alongside the ISDA), which can also be used for the purpose of redu-
cing the capital requirement.

Comments to the proposed directive of the European Parliament and 
of the Council amending the Directive No 97/9/EC of the European 
Council and of the Parliament on investor-compensation schemes 
(ICSD) were drawn and sent to the Ministry of Finance. After agree-
ment with the Securities Traders Guarantee Fund, a statement to the 
draft directive amending the ICSD was prepared and sent to the rap-
porteur and shadow rapporteurs of the European Parliament (and 
their assistants), the European Commission, the Hungarian Presiden-
cy, and Czech members of the European Parliament. 

Comments to the pension savings bill (the so-called second pillar) and 
to the supplementary pension savings bill (the so-called third pillar) 
were drawn up and sent to the Ministry of Finance along with com-
ments to the consultative document entitled Fee Limits to the Second 
Pillar of the Pension System.

A statement to the consultation document regarding legislative chan-
ges in the function of the UCITS (undertaking for collective invest-
ments in transferable securities) and in the remuneration of UCITS 
staff members and to consultations regarding the review of the mar-
kets in financial instruments directive (MiFID) were sent to the Euro-
pean Commission.

As part of the interdepartmental consultation procedure or as part of 
consultations prior to the interdepartmental consultation procedure, 
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Evropské komisi bylo zasláno vyjádření ke konzultačnímu  
dokumentu týkajícímu se legislativních změn ve funkci depo-
zitáře subjektů SKIPCP (správce kolektivního investování pře-
voditelných cenných papírů) a v odměňování řídících pracov-
níků SKIPCP  a ke konzultaci týkající se přezkumu směrnice  
o trzích finančních nástrojů (MiFID).

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

•	 zákona, kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných 
papírech

•	 novely zákona o dluhopisech a zákona o podnikání na  
kapitálovém trhu

•	 vyhlášky o podrobnostech některých pravidel při  
poskytování investičních služeb

•	 vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 115/2007 Sb.,  
o podrobnostech plnění povinností depozitáře fondu  
kolektivního investování

•	 vyhlášky o podrobnější úpravě některých pravidel  
v kolektivním investování

•	 vyhlášky o činnosti depozitáře fondu kolektivního investová-
ní a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu

•	 úředního sdělení ČNB týkajícího se uveřejňování informací

Platební styk
Platební styk stále prochází obdobím velkých změn, výrazně 
ovlivňujících požadavky na postupy poskytovatelů platebních 
služeb, spolupráce při přípravě legislativy patří proto ke stěžej-
ním činnostem Komise pro platební styk ČBA. Implementace 
nových povinností je zpravidla  spojena s nákladnými úpravami 
a novými procesy v bankách, proto je trvale věnován velký pro-
stor problémům a zkušenostem s jejich zaváděním. Klíčovou ob-
lastí je  příprava na zavedení Jednotné oblasti pro platby v eu-
rech, zde se ČBA jako zástupce bank působících v ČR dlouhodo-
bě angažuje v  procesu tvorby celoevropských platebních  
nástrojů a přípravě podmínek jejich fungování. 

Legislativa platebního styku,  
standardy bankovních aktivit

ČBA se účastnila připomínkových řízení k novelizovaným  
a nově připravovaným zákonům a k návrhům prováděcích  
vyhlášek souvisejících s peněžním oběhem a platebním sty-

comments and standpoints to the following legislation, for example, 
were drawn up:

•	 Act amending Act No. 591/1992 Coll., on Securities
•	 Amendment to the Act on Bonds and the Act on Capital Market 

Undertakings
•	 Decree stipulating the details of certain rules for the provision of 

investment services
•	 Decree amending Decree No. 115/2007 Coll., stipulating the de-

tails of fulfilling the obligations of a depositary of a collective in-
vestment fund

•	 Decree stipulating the details of certain collective investment ru-
les

•	 Decree stipulating the activities of a depositary of a collective in-
vestment fund and arrangements in a depositary agreement for 
a standard fund

•	 Official Communication of the CNB regarding the publication of 
information

Payment systems
Payment systems are still undergoing great changes that are marked-
ly affecting requirements on the procedures of payment system pro-
viders; therefore, cooperation in connection with drafting legislati-
on belongs to one of the key activities of the Commission for Payment 
Traffic and Payment Instruments of the CBA. Implementation of new 
obligations is, as a rule, tied to expensive arrangements and new pro-
cesses in banks. For this reason, a lot of attention is devoted to the 
problems and experience with implementation thereof.  A key area 
is preparations for implementation of a Single Euro Payments Area; 
here, the CBA, as the representative of banks active in the Czech Re-
public, has long been engaged in the process of creating pan-Euro-
pean payment instruments and preparing the conditions for them to 
function. 

Payment system legislation, banking  
activity standards

The CBA has taken part in consultation procedures regarding amend-
ments and newly drafted proposals implementing decrees related to 
money circulation and payment systems. The following were the most 
important: the amendment to Act No. 284/2009 Coll., on Payment Sys-
tems (the “Payment Systems Act”) as the basic regulation setting out 
the procedures in connection with payment services and the conti-
nuing preparation of a new Act on the Circulation of Bank Notes and 
Coins, which already began in 2009.   Act No. 136/2011, Coll., on the 
circulation of bank notes and coins (and on amendments to Act No. 



39

kem. K nejpodstatnějším patřily novelizace zákona   
č. 284/2009 Sb., o platebním styku („ZPS“), jako základní nor-
my stanovující postupy při platebních službách a pokračující 
příprava nového zákona o oběhu bankovek a mincí, započatá 
již v roce 2009. Zákon č.136/2011, Sb., o oběhu bankovek  
a mincí (a o změně zákona č.6/1993 Sb., o ČNB) upravuje ze-
jména ochranu bankovek a mincí, práva a povinnosti subjek-
tů spolupůsobících při peněžním oběhu, práva a povinnosti 
ČNB ve vztahu k bezpečnostním agenturám a jiným zpracova-
telům peněz. Nepředvídané procedurální problémy, které způ-
sobily zpožděni zákonodárného procesu, bohužel vedly  
k enormnímu zkrácení období mezi definitivním schválením 
zákona a nabytím jeho účinnosti. Tento stav způsobil kompli-
kace v přípravě související sekundární a terciární legislativy, 
na straně bank vyvolal tlaky na adaptaci na nové podmínky  
v nepřiměřeně krátké době a  mnoho dalších závažných pro-
blémů, které bylo nutno řešit. 

V souvislosti se zákonnými úpravami  bylo v ČBA také třeba 
dopracovat některé navazující postupy, které bohužel z důvo-
du harmonizace práva evropských zemí nemohly nadále zů-
stat součástí tuzemského obecně závazného práva, ale přitom 
nezbytně vyžadují dobrou vzájemnou spolupráci bank. Byly 
proto dokončovány a aktualizovány standardy bankovních 
aktivit, které upravují postupy poskytovatelů platebních slu-
žeb, kteří se k plnění pravidel stanovených příslušným stan-
dardem přihlašují; dále byla připravována některá doporuče-
ní ke specifickým oblastem.

Dokončené standardy a doporučení 
•	 Náhrady finančních prostředků vyplývající z meziban-

kovních transakcí - standard řeší   kompenzace za užívání 
zdrojů v případě chybně provedené transakce při realiza-
ci mezibankovních plateb mezi účastníky mezibankovní-
ho platebního systému CERTIS

•	 Vracení částky autorizované platební transakce provede-
né z podnětu příjemce – standard obsahuje pravidla  
a technickoprováděcí podmínky pro případy vracení část-
ky inkasní transakce  na základě požadavku klienta za 
podmínek stanovených zákonem o platebním styku

•	 Doporučený postup pro předávání vybraných polí ze 
SWIFT zprávy  MT 202 do položky typu 21 v mezibankov-
ním systému CERTIS

Jednotná oblast pro platby v eurech – SEPA

Adaptace na nové evropské podmínky je pro banky dlouhodo-
bou nutností i příležitostí, proto aktivity spojené s vytvářením 
SEPA jsou důležitou a náročnou součástí činnosti ČBA.

6/1993 Coll., on the CNB), regulates particularly the protection of bank 
notes and coins, the rights and obligations of entities jointly involved 
in money circulation, and the rights and obligations of the CNB in re-
lation to security agencies and other entities involved in processing 
money. Unforeseen procedural issues, which caused delays in the le-
gislative process, have, unfortunately, led to an enormous reduction 
in the period between the definitive approval of the law and its ent-
ry into force. This state led to complications in the preparations of re-
lated secondary and tertiary legislation, generated pressure on the 
banks to adapt to the new terms and conditions within an inappropri-
ately short amount of time, and resulted in many other serious pro-
blems that needed to be resolved. 

In connection with the statutory amendments, the CBA also needed 
to finalise certain related procedures that, unfortunately for the rea-
son or adoption of EU law, could not remain part of generally binding 
national legislation, but nonetheless required good mutual cooperati-
on from the banks.  For this reason, banking standards regulating the 
procedure taken by providers of payment services who are signing on 
to the fulfilment of the respective standards were finalised and upda-
ted. Certain recommendations on specific areas were also drawn up  

Finalised standards and recommendations 
•	 Compensation of financial means ensuing from interbank trans-

actions – the standard addresses compensation for the use of 
funds in the case of an erroneously executive transaction in con-
nection with the execution of interbank payments between par-
ties to the CERTIS interbank payment system

•	 Refund of an authorised payment transaction carried out upon 
the recipient’s request – the standard contains the rules and 
technical terms and conditions for refunding a direct debit trans-
action based on the request of the client under the conditions sti-
pulated in the Act on Payment Systems.

•	 •	 Recommended	procedure	for	forwarding	certain	fields	from	
the MT202 SWIFT report to a 21-type item in the CERTIS inter-
bank system

Single euro payment area – sepa

For banks, adaptation to the new European conditions is a long-term 
necessity and an opportunity for banks. Therefore, activities tied to 
the creation of SEPA are an important and demanding part of the 
CBA’s efforts.

European Payments Council - EPC 

The CBA became a member of the EPC (represents the commercial 
sector in building the Singe Euro Payment Area) in 2004. It has repre-
sentatives in the decision-making bodies and working groups of the 
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Evropská rada pro platební styk - EPC 

Členem EPC (zastřešuje komerční sektor v budování Jednot-
né oblasti pro platby v eurech) se ČBA stala v r. 2004, půso-
bí zde prostřednictvím svých zástupců v rozhodovacích a pra-
covních orgánech. Členství v pracovních skupinách EPC pro 
platební systémy SEPA, pro karty a pro hotovost umožňu-
je podílet se na vlastním vývoji pravidel a průběžně monito-
rovat změny a postup přípravy budoucích podmínek. Komise 
pro platební styk slouží jako platforma pro aktuální informa-
ce z EPC, diskuse k přijímaným rezolucím, zázemí pro přípra-
vu připomínek k novým návrhům SEPA schémat a stanovisek 
k dalším dokumentům; zabývá se návrhy na řešení problémů 
implementace.

Spolupráce v záležitostech SEPA 

Nadále pokračuje spolupráce mezi ČBA a Slovenskou asocia-
cí bank, v záležitostech společného zájmu byla nově rozšířena 
o jednání se zástupci asociací dalších středoevropských zemí 
(Rakousko, Maďarsko) .

Nařízení upravující technické požadavky na bezhotovostní 
úhrady a inkasa a měnící nařízení ES č. 924/2009 – nařízení  
pro „SEPA End Dates“ 

Připravované nařízení má zajistit naplnění vize přechodu  
evropského platebního styku v eurech na jednotná pravidla 
a celoevropské standardy SEPA. Bude stanovovat podmínky 
a konečné termíny povinné transformace současných národ-
ních eurových platebních instrumentů, a to pro základní pla-
tební nástroje – bezhotovostní úhrady a inkasa. Diskuse ke 
konečným termínům transformace a konkrétním podmínkám 
nejsou ještě uzavřeny, ČBA (prostřednictvím EPC a EBF)  
prosazuje dodatečná opatření na ochranu klienta týkající  
se inkasních plateb. 

Národní koordinační výbor SEPA, NASO

Pro řízení implementace Jednotné oblasti pro platby v eurech 
funguje v ČBA od r. 2008 Národní koordinační výbor SEPA  
(NKV SEPA), jehož členy jsou zástupci ČNB, MF ČR,ČBA a zá-
stupci profesních a spotřebitelských sdružení (Svaz průmys-
lu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR, Sdružení českých 
spotřebitelů). NKV SEPA monitoruje vývoj a přijímaná opat-
ření v EPC a zabývá se jejich praktickými důsledky. Zástupci 
NKV SEPA se pravidelně účastní zasedání organizovaných  
Evropskou komisí pro koordinační orgány všech členských 
zemí EU. Základními úkoly NKV SEPA jsou příprava a aktua-

EPC. Membership in the EPC working groups for SEPA payment sys-
tems, for cards and for cash allows it to take part in developing the ru-
les and to monitor on an ongoing basis the changes and procedure for 
preparing future conditions. The Commission for Payment Traffic and 
Payment Instruments serves as a platform for communicating current 
information from the EPC, discussing adopted resolutions, and prepa-
ring comments on new proposals for SEPA schemes and standpoints 
on other documents. It deals with proposals for resolving implemen-
tation issues.

Cooperation on SEPA matters 

Cooperation is continuing between the CBA and the Slovak Banking 
Association. Matters of joint interest were expanded to include dis-
cussions with the representatives of other Central European countries 
(Austria and Hungary).

Regulation establishing the technical requirements for credit trans-
fers and direct debits in euros and amending Regulation (EC) No 
924/2009 – Regulation for “SEPA End Dates” 

The prepared regulation is to ensure the fulfilment of the vision of the 
transition of the European payment system in euros to single rules 
and pan-European SEPA standards. It will set out the conditions and 
end dates for the mandatory transformation of existing national euro 
payment instruments with respect to basic payment instruments: cre-
dit transfers and direct debits. Discussion on end dates of the trans-
formation and the specific conditions have not yet been finalised; the 
CBA (through the EPC and EBF) is advocating additional measures to 
protect clients regarding direct debits. 

SEPA National Coordination Committee, NASO

For managing the implementation of the Singe Euro Payment Area, 
a SEPA National Coordination Committee (SEPA NCC), whose mem-
bers are representatives of the CNB, Czech MoF, the CBA, and profes-
sional and consumer associations (Confederation of Industry of the 
Czech Republic, Czech Chamber of Commerce, Czech Consumer As-
sociation), has been set up at the CBA since 2008. The SEPA NCC mo-
nitors developments and the measures adopted by the EPC, and ad-
dresses their practical implications. SEPA NCC representatives regu-
larly take part in meetings organised by the European Commission for 
the coordination bodies of all EU Member States. The basic tasks of 
the SEPA NCC is preparing and updating the National Plan for SEPA 
Implementation in the Czech Republic together with communication 
aimed at increasing general awareness about the SEPA project. Com-
munication efforts include seminars that have a long tradition and are 
organised in cooperation with the CNB:  in 2009, this was the semi-
nar entitled ”Changes on the Payment Services Markets as at 1 Novem-
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lizace Národního plánu implementace SEPA v ČR spolu s ko-
munikací zaměřenou na zvyšování obecného povědomí o pro-
jektu SEPA. Součástí komunikačních aktivit jsou i semináře, 
které mají již dlouhodobou tradici a jsou pořádány ve spolu-
práci s ČNB – v r.  2009 to byl seminář „ Změny na trhu plateb-
ních služeb k 1.11.2009“, v r. 2010 „SEPA – platební služby pro 
Evropany“.

CBA zajišťuje administrativně organizační podporu přistupo-
vání bank k systémům SEPA prostřednictvím tzv. National  
Adherence Support Organisation, tzv. NASO funguje v ČBA  
na základě požadavku EPC od r.2008.

Spolupráce s externími  subjekty

Spolupráce ČBA s MF ČR a ČNB probíhala zejména při připo-
mínkových řízeních k legislativě platebního styku a v rám-
ci jednání k eliminaci potenciálních problémů.Těžištěm spo-
lupráce s ČNB byla až dosud více oblast mezibankovního pla-
tebního styku v ČR. Jednalo se  o posuzování potřebných 
změn v systému CERTIS, diskuse k námětům na racionalizaci 
některých postupů, námětům na úpravy pravidel  a návrhům 
na další zlepšení – všechny tyto činnosti  přispívají ke zdoko-
nalování mezibankovního platebního styku v ČR. 

Ve spolupráci s Českou poštou, s.p. byly řešeny dopady  
zákona o platebním styku na systém tuzemských inkas,  
byly nastaveny procesy pro případy refundace inkas a vytvo-
řeny metodické pokyny pro postupy mezi bankami a Českou 
poštou, s.p. v rámci SIPO.

Byly zahájeny práce na přípravě národního standardu pro 
XML formát výpisu z účtů poskytovaných elektronickými ka-
nály. Aktivita vznikla primárně jako řešení pro potřeby SEPA, 
postupně je zvažováno širší využití, proběhla jednání se zá-
stupci firem a SW dodavatelů. Cílem je vytvořit národní for-
mát dostupný pro všechny firmy a  dodavatele s  přínosem 
pro klienty (výhoda jednotné struktury pro firmy s účty u více 
bank, přechod firmy k nové bance nevyvolává požadavek na 
SW změny). Standard bude vycházet z normy ISO 2022. 

Počátkem roku došlo po dlouhodobých jednáních se zástup-
ci Exekutorské komory ČR k uzavření dohody o podpoře stan-
dardizované elektronické komunikace při poskytování sou-
činnosti. Cílem dohody a pravidel stanovených standardem 
bankovních aktivit je umožnit racionalizaci postupů při pře-
dávání údajů mezi bankami a exekutorskými úřady podle  
§ 33 odst. 4 zákona č. 120/2001Sb., exekuční řád a § 38 zákona 
č. 21/1992 Sb., o bankách. Jedná se o  nahrazení praxe předá-

ber 2009”; in 2010 it was the seminar entitled “SEPA – Payment Servi-
ces for Europeans”.

The CBA provides administrative and organisation support to banks 
acceding to the SEAP systems through the National Adherence Sup-
port Organisation. The NASO has been operating in the CBA since 
2008 based on the request of the EPC.

Cooperation with external entities

Cooperation of the CBA with the Czech MoF and the CNB took place 
particularly in connection with the consultation procedure in respect 
of payment system legislation and in the framework of negotiations to 
eliminate potential problems. The focus of cooperation with the CNB 
has hitherto been more the area of interbank payment systems in the 
Czech Republic: assessment of necessary changes in the CERTIS sys-
tems and discussion about ideas for rationalising certain procedures, 
ideas to modify rules, and proposals for further improvement. All the-
se activities contributed to improving the interbank payment system 
in the Czech Republic. 

In cooperation with Česká pošta, s.p. (Czech Post), the impact of the 
Act on Payment Systems on the system of domestic direct debits was 
discussed, procedures for cases of refunds of direct debits were set up, 
and methodological instructions for the procedures between banks 
and Czech Post in the framework of SIPO (associated collection of re-
sidential payments) were created.

Work was commenced on preparing a national standard for electronic 
bank statements in XML format. The efforts arose primarily as a solu-
tion to the needs of the SEPA. A greater scope of use is gradually be-
ing considered. Meetings were held with representative of the com-
panies and SW suppliers. The objective is to create a national format 
available to all companies and suppliers and benefitting clients (bene-
fit of a single structure for companies with accounts at more than one 
bank; transfer of companies to a new banks will not require changes 
in SW). The standard will be based on ISO 2022. 

At the beginning of the year, an agreement on the support of standar-
dised electronic communication in connection with the provision of 
cooperation was concluded after long-running negotiations with the 
representatives of the Chamber of Executors of the Czech Republic. 
The aim of the agreement and of the rules set out in the standard for 
banking activities is to allow rationalisation of procedures when dis-
cussing data between banks and executory offices in accordance with 
Section 33(4) of Act No. 120/2001 Coll., the Code of Executory Procedu-
re, and Section 38 of Act No. 21/1992, on banks. This concerns repla-
cing the practice of forwarding a large number of non-uniform ques-
tions from executors and non-uniform responses from banks with a 
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vání velkého množství nejednotných dotazů exekutorů  
a nejednotných odpovědí bank jednotnou standardizovanou 
strukturou dotazu a odpovědí v elektronické podobě, která 
vytváří předpoklady pro automatizaci zpracování dotazů  
a odpovědí a tím při širším využití i dosažení značných úspor, 
neboť stále narůstající požadavky oprávněných orgánů zna-
menají při dosavadních postupech vyřizování dotazů pro  
banky neproduktivní a enormně se zvyšující zátěž. 

Daně, účetnictví, výkaznictví
Daně

Prioritním zájmem daňových poplatníků je nesporně jedno-
duchá, srozumitelná, stabilní daňová legislativa. ČBA pro-
střednictvím své Daňové komise podporuje všechny aktivi-
ty státní správy směřující  k tomuto cíli. Značné úsilí tak DK 
ve spolupráci s PSEF věnovala problematice daňově uspokoji-
vého řešení  nesplácených pohledávek. Ve věci proběhla řada 
jednání a byla vedena obsáhlá korespondence se zástupci MF 
a též s MPO. Určitého pozitivního posunu bylo dosaženo při-
jetím novely zákona o daních z příjmů s účinností od 1.1.2011 
a možností použití již za zdaňovací období započaté v r.2010. 
Tato novela umožnila daňově uznatelný odpis pojištěných po-
hledávek z titulu úvěru poskytnutého bankou nebankovnímu 
subjektu a pohledávek z titulu plnění z bankovní záruky po-
skytnutého bankou jiné bance za nebankovním subjektem,  
a to do výše přijatého pojistného plnění. V rámci připomínko-
vého řízení ke změnovému zákonu v souvislosti se zřízením 
jednoho inkasního místa v červnu 2011 pak DK podpořila do-
končení daňového řešení pojištěných úvěrů zrušením omeze-
ní u pohledávek za bankovními subjekty a v případě bankov-
ní záruky poskytnuté nebankovnímu subjektu v rámci před-
mětného ustanovení  zákona o daních z příjmů. Zároveň ČBA 
jak formou připomínek v připomínkovém řízení, tak přímým 
oslovením MF ve spolupráci s PwC usilovala o úpravu defini-
ce úvěru v zákoně o rezervách pro zjištění základu daně z pří-
jmů tak, aby nebránila daňově účinné tvorbě opravných polo-
žek v systémově zcela odůvodněných případech. DK doporu-
čila úpravy spočívající v rozšíření definice pohledávky z úvěru 
tak, aby se vztahovala též na produkty s obdobným dopadem 
na cashflow banky jako úvěr, umožnění tvorby opravných po-
ložek v případě úvěrů mezi bankami a dále na úvěry poskyt-
nuté subjektu se sídlem mimo EU. Současně navrhla vypustit 
ze zákona požadavek na uzavření smlouvy o úvěru podle spe-
cifických zákonů. Vzhledem k tomu, že MF výslovně podmíni-
lo další odstranění jednotlivých překážek znalostí rozpočto-

single, standardised structure of questions and answers in electro-
nic form, which creates the basis for the automated processing of an-
swers and questions, thereby attaining significant savings through its 
more extensive use, as the ever growing number of requirements of 
the competent authorities constitute an unproductive and enormous-
ly increasing burden for banks under the current procedures for han-
dling questions. 

Taxes, accounting, reporting
Taxes

Taxpayers are primarily interested in simple, comprehensible and 
stable tax legislation. The CBA, through its Commission for Taxes, 
supports all efforts on the part of the public administration to achie-
ve this goal. The Commission for Taxes, in cooperation with EFWG, 
worked hard to address the issue of a satisfactory tax solution to out-
standing receivables. A number of meetings took place and extensi-
ve correspondence was exchanged with MoF and MoIT representati-
ves. A certain positive shift was achieved by the adoption of an amen-
dment to the Income Taxes Act effective 1 January 2011 and the possi-
bility to use it in tax periods commencing in 2010. This amendment al-
lowed for the tax-deductible write-off of insurance receivables from lo-
ans provided by banks to non-banking entities and receivables from 
the fulfilment of bank guarantees provided by a bank to a different 
bank vis-à-vis non-banking entities up to the amount of the received 
indemnity. As part of the consultation procedure related to the amen-
ding legislation in connection with the establishment of collection si-
tes in June 2011, the Commission for Taxes supported the finalisation 
of a tax solution to insured loans through the eliminating the restric-
tion on receivables from bank entities and in the case of bank guaran-
tees provided to a non-banking entity in the framework of the respe-
ctive provisions of the Income Taxes Act. At the same time, the CBA, 
both in the form of comments within the consultation procedure and 
by directly addressing the MoF in cooperation with PwC, fought for a 
change in the definition of loan in the Act on Reserves for determining 
the income tax base, so that it does not prevent the tax-deductible cre-
ation of provisions in system-wide, entirely substantiated cases. The 
Commission for Taxes recommended adjustments consisting of ex-
pansion of the definition of credit receivables to also apply to products 
with a similar impact on bank cash flow as loans/credit and the possi-
bility to create provisions in the cases of interbank loans and to loans 
provided to entities registered outside the EU. At the same time, it pro-
posed dropping the requirement to conclude loan agreements accor-
ding to specific laws. As the MoF expressly conditioned further elimi-
nation of various obstacles with knowledge about the impact of such 
elimination on the budget, data from member banks were collected 



43

vých dopadů takového kroku, byla k tomuto účelu ve spolu-
práci s PwC shromážděna data od členských bank a zpracová-
ny agregované výstupy, které by mělo PwC prezentovat MF  
v nejbližší době.

V souvislosti s novelou vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. se  
DK obsáhle zabývala daňovými aspekty nově navržených 
principů odměňování. Zevrubná analýza potvrdila, že na zá-
kladní otázky zdanění vyplývající  z nové regulace současná 
česká daňová legislativa neposkytuje jasné odpovědi. Po do-
plnění informací o bankami používaných nepeněžních nástro-
jích zvolí DK další postup s cílem správně stanovit daňovou 
povinnost banky a zaměstnance a zamezit ohrožení  
jejich právní jistoty. 

Výrazným samostatným tématem v činnosti DK byly dopa-
dy rozhodnutí NSS do praktické činnosti bank. Jednalo se ze-
jména o rozhodnutí ve věci dohadných položek na bonusová 
schémata, které vyvolalo diskuse nad dalším postupem v ban-
kách do budoucnosti i do minulosti. Posouzení daňových sou-
vislostí a rizika daňových dopadů si vyžádala i problematika 
souběhů rozvířená publikací rozsudku NSS ohledně přípust-
nosti souběhu pracovního poměru s funkcí statutárního  
orgánu či členstvím ve statutárním orgánu.

V oblasti tuzemské úpravy DPH se DK věnovala zejména  
aplikačním problémům novely zákona účinné od 1.1.2011,  
kdy bylo třeba vyjasnit dopady ustanovení týkajících se např. 
majetku vytvářeného vlastní činností, změny místa plnění  
u některých služeb, správného stanovení data uskutečnění 
zdanitelného plnění u služeb přijatých ze zahraničí atd. Na  
evropské úrovni prostřednictvím EBF pokračovala spoluprá-
ce na novelizaci DPH směrnice ve věci finančních a pojišťova-
cích služeb, včetně řešení legislativní úpravy přeshraničního 
cost-sharingu. V souvislosti s tím ČBA poskytla MF vyjádření 
k návrhu evropské právní úpravy k outsourcingu finančních 
služeb. Mimo to připravila ČBA připomínky k Zelené  
knize o DPH jednak pro MF, jednak v rámci spolupráce  
s EBF přímo pro EK. Zcela nezastupitelná je v oblasti DPH  
úloha předsedkyně DK paní Pospíšilové, která ČBA úspěšně 
reprezentuje v EBF ve WG on VAT. 

Na evropské úrovni dále DK průběžně sleduje vývoj noveliza-
ce Savings Directive a pokračuje ve spolupráci s MF resp.  
GFŘ na novelizaci tohoto předpisu. 

V souvislosti s novým americkým zákonem FATCA, účinným 
od 1.1.2013, uspořádala ČBA ve spolupráci se společností De-
loitte úspěšný seminář primárně určený zájemcům z bank.  

and processed with the help of PwC, which should present the results 
to the MoF in the near future.

In connection with the amendment of CNB Decree No. 123/2007 Coll., 
the Commission for Taxes comprehensively dealt with the tax aspects 
of the newly proposed remuneration rules. A detailed analysis confir-
med that Czech tax legislation does not provide clear answers to the 
basic tax issues ensuing from the new regulation. After receiving in-
formation about the non-pecuniary instruments used by banks, the 
Commission for Taxes will choose the way forward with the aim of co-
rrectly determining the tax liability of banks and employees and pre-
vent the threat to their legal certainty. 

An important, separate topic addressed by the Commission for Ta-
xes was the impact of the rulings of the Supreme Administrative Court 
on the practical activities of banks, namely the ruling in the case of 
accruals on bonus plans, which led to discussion about the approach 
to be taken by banks into the future as well as into the past. Assess-
ment of the tax relationships and tax implications was also demanded 
by the issue of overlapping, which was stirred up by publication of the 
ruling of the Supreme Administrative Court regarding the admissibi-
lity of a concurrent (overlapping) employment relationship with the 
function of a statutory body or membership in a statutory body.

In the area of domestic VAT legislation, the Commission for Taxes ad-
dressed in particular the application issues of the amendment to the 
VAT Act effective 1 January 2011, where it was necessary to clarify the 
impact of the provisions on, e.g., assets created by own activity, chan-
ge of place of supply for certain services, correct stipulation of the 
date of taxable supply received from abroad, etc. On the European le-
vel, cooperation with the EBF continued on amendment the VAT Di-
rective in the matter of financial and insurance services, including re-
solution of the legislation on cross-border cost-sharing. In connection 
with this, the CBA provided the MoF with a statement on the proposal 
for European legislation on outsourcing of financial services. In addi-
tion to this, the CBA prepared comments on the Green Paper on VAT 
both for the MoF and, in the framework of cooperation with the EBF, 
for the EC. The work of Commission for Taxes Chairwomen Pospíšilo-
vá, who represents the CBA in the VAT Working Group at the EBF, is 
entirely irreplaceable. 

On the European level, the Commission for Taxes monitors on an on-
going basis development of the amendment to the Savings Directive 
and is continuing to work with the MoF, or more precisely the General 
Financial Directorate, on amending this regulation. 

In connection with the new Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA), an American bill that will enter into force on 1 January 2013, 
the CBA worked with Deloitte to organise a successful seminar inten-
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DK zároveň specifikovala a postoupila MF okruhy daňových 
problémů, které bude třeba v souvislosti s FATCA vyřešit  
v rámci tuzemského daňového práva. 

Účetnictví, výkaznictví

V oblasti účetní legislativy je třeba vyzdvihnout angažova-
nost jak účetních expertů Komise pro účetnictví a reporting, 
tak mimořádný přínos expertů (ČS, ČSOB), kteří nejsou členy 
KÚR, v připomínkových řízeních k novele zákona o účetnictví 
a účetních vyhlášek, zejména vyhlášky č.501/2002 Sb. Novela 
zákona o účetnictví účinná od 1.1.2011 tak přináší nová práva 
a řadu dlouhodobě postrádaných zpřesnění v oblasti konsoli-
dace. Zákon nyní umožňuje použít mezinárodní účetní stan-
dardy ve znění přijatém EU (IFRS) i pro sestavení nekonsoli-
dované účetní závěrky. Může tak učinit na základě rozhodnutí 
valné hromady společnost, která již používá IFRS, v případě, 
že kotované cenné papíry společnosti byly umořeny nebo pře-
staly být kotovány, po dobu 3 let, kterou je možno jednou pro-
dloužit o jeden rok, za předpokladu, že společnost připravu-
je novou kotovanou emisi. Dále může IFRS pro nekonsolido-
vanou závěrku použít i účetní jednotka, která je součástí kon-
solidačního celku, který sestavuje konsolidovanou účetní zá-
věrku podle IFRS. Toto ustanovení lze použít i v případě, že 
mateřská společnost sídlí v zahraničí. Novela dále upřesňu-
je ustanovení o povinné konsolidaci. Povinnost konsolidovat 
ukládá obchodní společnosti, která je ovládající osobou, s vý-
jimkou osob, které pouze spoluovládají jinou ovládanou oso-
bu. Spoluovládající společnost, která by jinak neovládala, je 
nově zproštěna povinnosti konsolidace. Novela ukládá kon-
solidovaným společnostem povinnost podrobit se konsolida-
ci bez ohledu na místo jejich sídla a týká se tak i zahraničních 
společností. 

V rámci struktur EBF se ČBA podílela na činnosti Accounts 
Committee a WG on IFRS 9, přičemž zvláštní ocenění náleží 
přínosu expertů resp. expertek z ČSOB a ČS. Původní pracov-
ní plán IASB se však zpozdil a k rozšíření již vydaného IFRS 9 
Finanční nástroje o pravidla pro zajišťovací účetnictví a zne-
hodnocení finančních aktiv, které bylo původně plánované  
na 2.čtvrtletí 2011, nedošlo a odsouvá se tak zřejmě do druhé  
poloviny roku 2011. 

Dále se experti KÚR zabývali návrhem nového mezinárodního 
účetního standardu pro leasing (hlavní cíl - odstranění mimo-
bilančního financování).

V oblasti výkaznictví je ČBA dlouhodobě spokojena se stan-
dardně dobrou spoluprací s ČNB při přípravě úprav a změn ve 

ded primarily for banks. At the same time, the Commission for Taxes 
specified and forwarded to the MoF those domestic tax issues that will 
need to be dealt with in connection with FATCA. 

Accounting, reporting

In the area of accounting legislation, the work of the accounting ex-
perts of the Commission for Accounting and the extraordinary con-
tribution of experts (ČS, ČSOB) who are not Commission members in 
consultation procedure regarding the amendment to the Accounting 
Act and related accounting decrees, namely Decree No. 501/2002 Coll., 
need to be highlighted. The amendment to the Account Act, which 
entered into force on 1 January 2011, brings with its new rights and a 
host of long-missing specifications in the area of consolidation. The 
Act now makes it possible to use international accounting standards 
in the wording adopted by the EU (IFRS) even for compiling unconso-
lidated financial statements. Based on a decision of its General Mee-
ting, a company that already uses IFRS can do so if the company’s 
securities were redeemed or ceased to be listed for a period of three ye-
ars, which can be extended once by one year, provided that the com-
pany is preparing a new listed offering. An accounting entity can also 
use IFRS if it is part of a consolidated whole that compiles its financial 
statements according to IFRS. This provision can also be used if the 
parent company is registered abroad. The amendment also specifies 
the provision on mandatory consolidation. The consolidation obligati-
on is imposed on a company that is a controlling person, with the ex-
ception of persons who only jointly control another controlled person. 
A company exerting joint control that would otherwise not exert con-
trol is now relieved of the consolidation obligation. The amendment 
imposes on consolidated companies the obligation to consolidate re-
gardless of where they are registered; therefore, the obligation perta-
ins to foreign companies as well. 

The CBA took part in the EBF’s Accounts Committee and the WG on 
IFRS 9, with the contribution of experts from ČSOB and ČS deserving 
special praise. The original IASB work plan has been delayed, howe-
ver, and the expansion of the already issued IFRS 9 Financial Instru-
ments to include the rules for hedge accounting and depreciation of fi-
nancial assets, which was originally planned for the second quarter of 
2011, did not take place and has been postponed apparently to the se-
cond half of 2011. 

Furthermore, experts from the Commission for Accounting and Repor-
ting addressed the proposal for a new international accounting stan-
dard for leasing (main objective – eliminating off-balance-sheet finan-
cing).

In the area of reporting, the CBA has long been satisfied with the stan-
dard good cooperation with the CNB in connection with preparing 
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výkaznictví pro ČNB na následující období i při řešení  
běžných dílčích problémů v reportingu v průběhu roku.

Spolupráce s ČSÚ se v uplynulém období obešla bez dodateč-
ných výzev a probíhala formou metodických setkání na  
akcích pořádaných ČSÚ.

Vnitřní audit
Na práci Komise pro vnitřní audit (KVA) se v uplynulém obdo-
bí podíleli experti z 21 členských bank. Aktivity komise byly 
zacíleny především na 3 základní okruhy: oblast ochrany spo-
třebitele, problematiku odměňování ve vazbě na novelizaci 
vyhl.ČNB č.123/2007 a na oblast ochrany osobních údajů  
v bankách. 

V oblasti ochrany spotřebitele navázala KVA na výstupy  
z analýzy zpracované na základě podání učiněných Samostat-
nému odboru ochrany spotřebitele ČNB, kterou komisi před-
stavila jeho ředitelka paní Helena Kolmanová. V tomto kon-
textu se KVA dále zabývala interakcí Odboru a bankovního 
dohledu ČNB a problematikou všeobecných obchodních pod-
mínek. V souvislosti s novými zásadami odměňování se KVA 
podílela na expertním posouzení dokumentů nové Přílohy 
1a vyhlášky č.123/2007 Sb. a doprovodného úředního sdělení 
ČNB, zejména z hlediska jejich schopnosti poskytnout dosta-
tečně spolehlivé vodítko pro činnost vnitřního auditu, s dů-
razem na srozumitelnost, včasnou dostupnost a spolehlivost 
předpisové základny usměrňující sledovanou oblast.

V oblasti ochrany osobních údajů v bankách využila KVA pre-
zentaci předsedy Komise pro bankovní a finanční bezpečnost 
pana Petra Baráka ke komparaci současné praxe a nejnověj-
ších doporučení a zkušeností. Pozornost KVA se zaměřila ze-
jména na problémové aspekty identifikace klienta, podmínky 
pro pořizování kopii či opis údajů z OP, přípustnost výměny 
informací mezi společnostmi, riziko a prevenci selhání vlast-
ních zaměstnanců finanční instituce nebo postoj ÚOOÚ k tele-
marketingu.

Jednání KVA s ČIIA v 1.pololetí 2011 vyústila v dohodu organi-
zovat společná setkání s interními auditory z oblasti bankov-
nictví, zaměřená na výměnu zkušeností a na další činnosti dle 
požadavků expertů z oblasti interního auditu bank. K podpoře 
sdílení best practices v co nejširším rámci byla zvolena  kon-
cepce platformy otevřené všem zájemcům z útvarů interní-
ho auditu členských bank. Návazně se KVA věnovala přípra-

modifications and changes to reporting for the CNB for the next period 
even when resolving common problems in reporting during the year.

Cooperation with the Czech Statistical Office in the part period took 
place without any additional requests and in the form of methodologi-
cal meetings at events organised by the CSO.

Internal audit
Experts from 21 member banks took part in the work of the Commissi-
on for Internal Audit (CIA) in the past period. The work of the CIA was 
focused on three main areas: consumer protection, remuneration in 
connection with the amendment of CNB Decree No. 123/2007, and pro-
tection of personal data within banks. 

In the area of consumer protection, the CIA took up the analyses pre-
pared by the Independent Consumer Protection Department of the 
CNB upon request. These analyses were presented by Ms Helena Kol-
manová, Department Director. In this context, the CIBA also addres-
sed the dialogue between the Department and CNB banking supervi-
sion and the issue of general business terms and conditions. In con-
nection with the new remuneration rules, the CIA was involved in the 
expert assessment of documents of the new Annex 1a to Decree No. 
123/2007 Coll. and the accompanying Official Communication of the 
CNB, especially as regards the ability to these documents to provide 
a sufficiently reliable guide for internal audits, with an emphasis on 
comprehensibility, timely accessibility, and reliability of the regulati-
ons pertaining to the monitored area.

In the area of protection of personal data within banks, the CIA made 
use of the presentation made by Mr Petr Barák, Chairman of the Com-
mission for Banking and Financial Security, to compare existing prac-
tice and the newest recommendations and experience. The CIA focus-
sed particularly on the problematic aspects of client identification, 
conditions for obtaining copies or transcripts from personal ID cards, 
the permissibility of exchanging information between companies, the 
risk and prevention of failure of a financial institution’s own employe-
es, and the stance of the Office for Protection of Personal Data on tele-
marketing.

The outcome of discussions between the CIA and ČIIA (Czech Institu-
te of Internal Auditors) in the first half of 2011 was an agreement to or-
ganise a joint meeting with internal auditors in the area of banking 
that will focus on sharing experience and on other activities as re-
quested by experts from the area of internal bank audit. To support 
sharing best practices to the greatest extent, a platform open to anyo-
ne interested from the internal audit departments of member banks 
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vám úvodního setkání k postavení interního auditu ve finanč-
ním sektoru, poznatkům z výkonu dohledu ČNB a případným 
poučením pro vnitřní audit a k hodnocení řídícího a kontrol-
ního systému.

Spotřebitelské  otázky
Komise pro spotřebitelské otázky se ve sledovaném období na-
dále věnovala otázkám implementace zákona o spotřebitel-
ském úvěru v bankách, který byl schválen PSP v květnu 2010 
a je transpozicí směrnice EU o spotřebitelských úvěrech z dub-
na 2008. Zákon platí od 1.1.2011 a podle něj jsou nově poskyto-
vány klientům předsmluvní informace, regulovány informace 
ve smlouvách i v reklamě a upraveno je právo na odstoupení od 
smlouvy a předčasné splacení. Poté co ve 2. čtvrtletí 2010 sku-
pina expertů z retailových bank prodiskutovala řadu detailních 
otázek implementace zákona v bankách, bylo naplnění vybra-
ných povinností podle zákona opakovaně předmětem schůzek 
komise pro spotřebitelské otázky. Na podnět ČNB byly přístu-
py k naplnění některých povinností ze zákona navíc průběžně 
projednávány od konce roku 2010 až do pololetí 2011 s odborem 
ochrany spotřebitele ČNB (jednalo se zejména o výpočet RPSN, 
poskytování předsmluvních informací a vysvětlení). V rámci ko-
munikace s ČNB byly v prosinci 2010 úspěšně uplatněny některé 
připomínky k návrhu úředního sdělení ČNB k zákonu (ČNB ze-
jména ustoupila od záměru rozšířit působnost zákona na změ-
ny stavby nepodléhající povolovacímu režimu stavebního úřa-
du). Z dalších aktivit komise je třeba zmínit komunikaci s odbo-
rem ochrany spotřebitele ČNB ohledně analýzy stížností klientů,  
kterými se odbor zabýval.

Ve spolupráci s komisí připravil Sekretariát ČBA seminář na 
téma „Reklama a její právní mantinely“. Komise se také zapo-
jila do aktivit ČBA zaměřených na omezení lichvářských prak-
tik některých nebankovních poskytovatelů spotřebitelských 
úvěrů (s tím, že stanovení stropů omezujících RPSN problém 
lichvy neřeší) a zavedení licencování poskytovatelů spotřebi-
telských úvěrů a jednotný dohled prováděný ČNB.

Otázky ochrany spotřebitele v oblasti finančních služeb zůstá-
vají i nadále prioritou Evropské komise, kdy ve sledovaném 
období pokračovala jednání na úrovni EU o některých téma-
tech a další byla nově nastolena. ČBA je při přípravě stanovi-
sek Evropské bankovní federace pro EK velmi aktivní, kromě 
toho poskytuje požadované informace za retailové bankovnic-
tví ČR pro studie předcházející návrhům nebo rozhodnutím 
EK o regulaci. S cílem omezit negativní dopady regulatorních 

was chosen. The CIA tentatively worked on preparing the initial mee-
ting on the position of internal audit in the financial sector, on the fin-
dings from the CNB supervision of the financial sector and any les-
sons stemming therefrom for internal audit, and on assessment of the 
managing and control system.

Consumer issues
In the monitored period, the Commission for Consumer Affairs con-
tinued to focus on issues of implementation of the Act on Consu-
mer Credit in banks, which was passed by the Chamber of Depu-
ties in May 2010 and is an adoption of the EU Consumer Credit Directi-
ve of April 2008. The Act entered into force on 1 January 2011. In accor-
ding therewith, clients must now be provided with pre-contractual in-
formation and information in contracts and advertising is now regu-
lated. The Act also contains the right to withdraw from a contract and 
early repayment. After a group of experts from retail banks discussed 
a number of detailed issues of implementation of the Act in banks in 
the second half of 2010, the fulfilment of certain obligations under the 
Act was repeatedly the subject of meetings of the Commission for Con-
sumer Affairs. At the suggestion of the CNB, the approaches to fulfil-
ment of certain obligations under the Act were discussed on an ongo-
ing basis from 2010 to mid 2011 with the Consumer Protection Depart-
ment of the CNB (the meetings concerned in particular the calculation 
of APR, provision of pre-contractual information and explanations). 
In the framework of communication with the CNB, certain comments 
to the draft Official Communication of the CNB to the Act were suc-
cessfully incorporated (the CNB in particular backed off from its plan 
to expand the force of the Act to apply to changes to buildings not 
subject to authorisation from the construction administration). Also 
worthy of mention is the Commission’s communication with the Con-
sumer Protection Department of the CNB regarding analysis of client 
complaints that the department dealt with.

In cooperation with the Commission, the CBA Secretariat organised a 
seminar on the topic of “Advertising and Its Legal Limits”. The Com-
mission also took part in the CBA’s activities aimed at preventing loan 
sharking practices by some non-banking providers of consumer cre-
dit (with the understanding that setting ceilings limiting APR does not 
resolve the problem of loan sharking) and introducing the licensing of 
providers of consumer credit and uniform supervision conducted by 
the CNB.

Consumer protection issues in the area of financial services continued 
to be a priority of the European Commission, with meetings on the EU 
level about certain topics continuing in the monitored period and new 
ones being introduced. The CBA is very active in helping the European 
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opatření na rozvoj retailového bankovnictví v ČR, se Sekreta-
riát ČBA ve spolupráci s Komisí pro spotřebitelské otázky  
zapojil do projednávání následujících témat na úrovni EU: 

Transparentnost a porovnatelnost poplatků  
za osobní běžné účty 

V srpnu 2010 vyzvala EK finanční sektor EU k samoregulaci 
této oblasti, poté byla zahájena jednání na úrovni EBIC – EK 
(a evropská spotřebitelská organizace BEUC) a v 1. pololetí  
intenzívní práce na přípravě EBIC principů samoregulace.
ČBA přitom velmi aktivně vystupovala v diskusích v rámci 
EBF s cílem omezit rozsah regulace. Jedná se o standardizaci 
terminologie, vytvoření slovníků, poskytování informací o po-
platcích ve formě standardní tabulky i o poskytování informa-
cí o zaplacených poplatcích.

Product tying (praktiky vážoucí prodej finančních produktů 
na prodej dalších produktů)

Ve studii pro EK byly běžné obchodní/marketingové praktiky 
bank prezentovány jako potencionálně nekalé. Jedná se kon-
krétně o cross-selling, vytváření produktových balíčků, prode-
je produktů ovlivněné splněním určitých podmínek klientem 
včetně nabízených slev, nabídky šité na míru klientovi s vyu-
žitím informací, které má banka o klientovi k dispozici. ČBA 
se zapojila do přípravy stanoviska za EBF, které odmítá regu-
laci v této oblasti a uvádí výhody těchto praktik: snížení ná-
kladů pro finanční instituce i spotřebitele, lepší řízení  
rizika finančními institucemi, přístup spotřebitelů k větší  
škále produktů.

Financial inclusion – podle EK má mít každý občan EU pří-
stup k základnímu bankovnímu účtu za „rozumnou cenu“

ČBA se zapojila do dialogu EBF a EK, kdy banky zdůrazňova-
ly nutnost zachování smluvní svobody i žádoucí konkurence 
mezi bankami. V červnu 2011 EK v této věci publikovala  
Doporučení pro členské státy, přičemž tyto mohou při řešení 
na národní úrovni (které je v kompetenci Ministerstva financí) 
za poskytovatele platebních účtů určit jednoho, několik  
nebo všechny poskytovatele platebních služeb.

Responsible lending  (zodpovědné úvěrování – podle 
EK se jedná o úvěrové produkty vhodné pro potřeby spotřebi-
telů a šité na míru jejich schopnosti splácet)

Diskuse na toto téma vyústila v návrh regulace hypotečního 
trhu, konkrétně v návrh směrnice ES o smlouvách o úvěrech 

Banking Federation draw up standpoints on regulation for the EC. In 
addition to this, it is providing Czech retail banking information requi-
red for the studies preceding proposals or decisions by the EC on re-
gulation. With the aim of mitigating the negative impact of regulatory 
measures on the development of Czech retail banking, the CBA Secre-
tariat, in cooperation with the Commission for Consumer Affairs, took 
part in discussing the following topics on the EU level: 

Transparency and comparability of fees for personal  
current accounts 

In August 2010, the EC asked the EU financial sector for auto-regula-
tion in this area. Meetings on the level of the EBIC-EC (and the Euro-
pean consumer organisation BEUC) were then organised and intensi-
ve work on preparing EBIC self-regulation rules were commenced 
in the first half of the year. The CBA was also very active in discussions 
within the EBF on limiting the scope of regulation. This concerns the 
standardisation of terminology, creation of glossaries, provision of in-
formation about fees in the form of standard tables and provision of 
information about paid fees.

Product tying (practices tying the sale of financial products to the 
sale of other products)

The study for the EC presented usual business/marketing practices of 
banks as potentially unfair. This pertains in particular to cross-selling; 
creation of product packages; sale of products upon the fulfilment of 
certain conditions by the client, including offered discounts; and of-
fers tailored to client using information about the client that the bank 
has at its disposal. The CBA became involved in drawing up standpo-
ints for the EBF that reject regulation in this area and list the benefits 
of such practices: reduction in costs for financial institutions and for 
the consumer, better risk management by the financial institutions, 
and access for the consumer to a greater spectrum of products.

Financial inclusion – According to the EC, every EU citizen should 
have access to a basic bank account for a “reasonable price”.

The CBA became a party to discussions between the EBF and the EC, 
where banks emphasised the need to retain contractual freedom and 
desirable competition between banks. In June 2011, the EC published 
a Recommendation for the Member States on this matter, with the 
Member States being able to designate one, more than one, or all pro-
viders of payment services as the provider of payment accounts when 
dealing with this matter on the national level (which is in the compe-
tency of the Ministry of Finance).

Responsible lending (according to the EC, these are credit products 
suitable for the needs of consumers and tailored to their ability to pay)
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na bydlení, který byl publikován na konci 1. čtvrtletí 2011. 
Banky EU mají k návrhu řadu připomínek a do přípravy sta-
noviska k návrhu se zapojuje i ČBA, která prosazuje jako zá-
kladní přístup maximální harmonizaci.

Diskriminace ve finančních službách (z titulu pohlaví, věku, 
invalidity, rasy, náboženství a sexuální orientace) 

V souvislosti s tím prosazuje EK přístup vysocerizikových sku-
pin obyvatelstva k úvěrům (což je v přímém rozporu s prin-
cipy zodpovědného úvěrování). V červenci 2010 byla zveřej-
něna studie EK, která vychází mj. z dotazníků zpracovaných 
bankovními asociacemi členských států. ČBA se průběžně vy-
jadřovala k situaci v ČR, přičemž odmítá zmínky na evropské 
úrovni o diskriminaci v ČR z důvodu věku při poskytování hy-
potečních úvěrů.

Omezování výše úrokových sazeb pro retailové úvěry

V lednu 2011 byla zveřejněna studie připravená pro Evropskou 
komisi, která analyzuje různorodou praxi v členských státech 
EU; vstupem byl i dotazník zpracovaný ČBA.    

Návrh směrnice EU o právech spotřebitele 

Po celé sledované období se návrh směrnice projednával na 
evropské úrovni, mj. se řešila působnost směrnice z pohle-
du finančních služeb, které jsou ve verzi platné v pololetí 2011 
vyloučeny. ČBA přitom komunikovala nejen s EBF, ale měla 
možnost se vyjadřovat i k návrhům stanovisek Ministerstva  
financí připravovaným pro jednání zástupců členských států. 

Mimosoudní řešení sporů, otázky kolektivních  
žalob/odškodnění 

Začátkem roku 2011 vyhlásila EK veřejnou konzultaci; EBF  
a ČBA se vyjádřily proti regulačním opatřením na úrovni EU.

Sekretariát ČBA také průběžně od konce roku 2010 spolupra-
coval s EBF při plnění řady dodatečných požadavků Evropské 
komise ohledně vyhodnocení fungování prvního roku 
switchingu. 

Komunikace
ČBA v rámci realizace své dlouhodobé komunikační strategie 
rozvíjí projekty aktivní prezentace klíčových témat v oblas-

Discussion about this topic results in a proposal for the regulation 
of the mortgage market, specifically in a draft EU Directive on mort-
gage credit, which was published at the end of the first quarter of 2011. 
EU banks have a number of comments to the proposal, and the even 
the CBA is involved in preparing a standpoint on the proposal and is 
advocating maximum harmonisation as the basic approach.

Discrimination in financial services (for the reason of gender, age, 
disability, race, religion or sexual orientation) 

In connection with this, the EC is advocating access of high-risk 
groups to loans (which is directly at odds with the principle of respon-
sible lending). In July 2010, a study conducted by the EC was publis-
hed which is based in part on questionnaires prepared by the banking 
associations of Member States. The CBA has been discussing the situ-
ation in the Czech Republic on an ongoing basis and rejected sugges-
tions of discrimination in the Czech Republic for the reason of age in 
connection with the provision of mortgage loans.

Limiting interest rates for retail loans

In January 2011, a study prepared for the European Commission that 
analyses the various practices in the EU Member States was publis-
hed. The study was based on a questionnaire prepared by the CBA.    

Draft EU Directive on consumer rights 

For the entire monitored period, the draft directive was discussed on 
the European level. The force of the directive from the point of view of 
financial services that are excluded from the version valid in mid 2011 
was discussed. The CBA not only communicated with the EBF, but 
also had the possibility to comment on drafts of the standpoints pre-
pared by the Ministry of Finance for meetings with representatives of 
the Member States. 

Extrajudicial settlement of disputes, issue of collective suits/in-
demnification 

At the beginning of 2011, the EC announced a public consultation: the 
EBF and the CBA voiced their opinion against regulatory measures on 
the EU level.

Since the end of 2010, the CBA Secretariat has been working with the 
EBF on fulfilling a number of additional requirements of the European 
Commission regarding assessment of the functioning of the first year 
of switching. 
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ti image bankovního sektoru, bezpečnosti, spotřebitelské pro-
blematiky a bankovní regulace. Sekretariát asociace klade dů-
raz na kontinuální komunikaci s médii. ČBA se stala místem, na 
které se novináři často obracejí jako na přirozeného mluvčího 
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 častěji na evropské úrovni. ČBA opako-
vaně zdůrazňuje nutnost udržet tržní prostředí ve finančnic-
tví, případně se vyjadřuje k již zcela konkrétním dotazům. Vý-
znamnou komunikační agendou posledního roku jsou ban-
kovní poplatky a zadlužování domácností. ČBA ve smyslu do-
poručení vyplývajících z průzkumu veřejného mínění Image 
bankovního sektoru provedeného v roce 2011 již podruhé kla-
de v komunikaci důraz na odlišení bank od nebankovních po-
skytovatelů úvěrů a na problematiku řešení lichvy. Počty vý-
stupů, citací a vystoupení v elektronických médiích dosahují 
v některých měsících počtu řady desítek. 

Zmíněný průzkum mezi klienty bank provedený agenturou 
SC&C přinesl velmi pozitivní výsledky týkající se spokojenos-
ti klientů s bankovními službami. Jeho každoroční opakování 
umožní srovnávat trendy např. z pohledu spokojenosti klientů 
a důležitosti jednotlivých vlastností bank.

V oblasti vnitřní komunikace Sekretariát pokračuje ve vydá-
vání „BA Survey“ jako zhruba měsíčního legislativního moni-
toru informujícího o hlavních tématech činnosti asociace. Na-
opak stručným sektorovým ekonomickým analýzám se věnuje 
periodikum „Banky a fakta“. Novinky z oblasti evropské legis-
lativy přináší přehled projednávaných návrhů „Finanční trh  
a bankovnictví v evropské legislativě“. Zájmů médií  
i partnerů se těší čtvrtletní „ČBA ekonomická prognóza“

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

Snaha o skutečné zprovoznění systému dorovnávání  
úrokových rozdílů (IMU)

Vývoj a diskuse s MF v r. 2010 ukázaly, že ačkoliv z legislativ-
ního hlediska využití systému IMU komerčními bankami nic 
nebrání, v praxi je ve své dnešní zákonné úpravě pro Minis-
terstvo financí téměř neuchopitelný a nestačí reálné obchod-

Communication
As part of the implementation of its long-term communication stra-
tegy, the CBA is developing projects for the active presentation of key 
topics in the area of banking sector image, security, consumer issues 
and banking regulation. The CBA Secretariat places an emphasis on 
continual communication with the media. The CBA has become an es-
tablished place to where reporters can turn as the natural spokesper-
son for the entire sector. In many cases, we respond to events in the 
form of a press release and statement.

Legislation changes and proposals, be it on the national or, ever in-
creasingly, on the European level, are the most common topic. The 
CBA emphasises repeatedly the need to maintain a market environ-
ment in the finance industry, or it responds to entirely specific ques-
tions. Important items on the communication agenda in the last year 
have been bank fees and household debt. The CBA, in the form of re-
commendations ensuing from the public opinion survey Image of the 
Banking Sector conducted in 2011, is emphasising for the second year 
in a row that communication be aimed at differentiating banks and 
non-bank credit providers and the issue of usury (loan sharking). The 
number of outputs, citations and appearances in the electronic media 
number in the dozens each month. 

The mentioned public opinion survey among banking clients conduc-
ted by the agency SC&C has provided highly positive results regarding 
the level satisfaction of clients with banking services. The fact that the 
survey is repeated annually makes it possible to compare trends for 
example from the point of view of client satisfaction and the impor-
tance of the various bank characteristics.

In the area of internal communication, the CBA Secretariat is conti-
nuing with the publication of the “BA Survey”, a legislative monitor 
issued roughly once per month providing information about the main 
topics dealt with by the association. “Banky a fakta” (“Banks and 
Facts”), on the other hand, is a brief sector-focused periodical provi-
ding economic analyses. News from the area of European legislati-
on is provided by “Finanční trh a bankovnictví v evropské legislativě” 
(“The Financial Market and Banking in European Legislation”). “ČBA 
ekonomická prognóza” (“CBA Economic Forecast”) is a quarterly pub-
lication that is looked forwarded to by the media and partners.

Export financing
The Export Financing Working Group directed its efforts particularly 
on the following areas:
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ní praxi. Speciální pracovní tým PSEF se snažil v diskusi s MF 
(a částečně také MPO) nalézt uspokojivé řešení v rámci stáva-
jící zákonné úpravy po většinu r. 2010. Nakonec bylo dohod-
nuto, že k úplnému spuštění systému bude zapotřebí nová le-
gislativní úprava, jež odstraní současné překážky. Ta je nyní 
ve spolupráci s MF (MPO, EGAP a ČEB) připravována a laděna 
s výhledem platnosti od r. 2012.

Problematika zdanění přijatého pojistného plnění od EGAP

PSEF se společně s Daňovou komisí intenzivně zabývá také 
problémem zdanění přijatého pojistného plnění od EGAP. 
Členské banky ČBA aplikovaly v první polovině r. 2010 postup 
navržený MF k řešení dané daňové nesrovnalosti (s potenciál-
ně vážnými důsledky pro kvalitu pojistného krytí EGAP a exis-
tenci produktů exportního financování), tento postup byl ve 
všech případech správcem daně odmítnut. Na jednání s MF 
(MPO, EGAP a PWC) v červenci 2010 byl dohodnut nový nele-
gislativní postup (ovšem bez valné právní jistoty). ČBA se po-
dařilo v listopadu 2010 ve spolupráci s MF v urychleném reži-
mu prosadit vyřešení větší části problému legislativní cestou 
(v rámci schválených změn daňové legislativy na r. 2011). ČBA 
dále v r. 2011 prosazovala dořešení zbývajících problémů (při-
jaté pojistné plnění za úvěry bankovním dlužníkům a za po-
skytnuté záruky) a MF po tlaku ČBA a MPO zapracovalo do 
komplexního návrhu chystaných změn daňové legislativy pří-
slušná ustanovení k dořešení v červnu 2011. ČBA prosazuje  
u daných ustanovení účinnost již za zdaňovací období r. 2011. 

Problematika dopadů nové bankovní regulatoriky  
na financování exportu

Analýzy předkládaných návrhů nové bankovní regulatoriky 
ukazují, že dopady na některé produkty financování expor-
tu budou disproporční a obsahují z hlediska charakteristiky 
těchto produktů některé nelogické prvky a požadavky. PSEF 
se proto podílel na přípravě relevantních podkladových mate-
riálů Evropské bankovní federace a intenzivně komunikoval 
zjevné nesrovnalosti vůči státní správě, ICC ČR, EGAP, ČNB, 
AMSP, SPD apod.

Další zintenzivnění spolupráce s EGAP, MPO, ICC ČR

Spolupráce a dialog s EGAP se dále prohlubuje. Vrcholní 
představitelé EGAP a MPO se pravidelně účastní jednání  
PSEF a na pracovní úrovni probíhají také intenzivní kontakty. 
Vedení PSEF se účastní schůzek s „pracovní skupinou expor-
térů v rámci ICC“.

Efforts to truly launch a functioning IMU system

Developments and discussion with the MoF in 2010 has shown that al-
though nothing stands in the way of commercial banks using the IMU 
system from the perspective of legislation, it is almost incomprehensi-
ble to the MoF in its current statutory form and insufficient for actual 
business practice. A special Export Financing Working Group attem-
pted for most of 2010 to find a satisfactory solution with the MOF (and 
in part with the MoIT) that would fall within the framework of current 
legislation. In the end it was agreed that in order for the system to be 
launched, new legislation eliminating current obstacles would be ne-
cessary. This legislation is currently being drafted and fine-tuned in 
cooperation with the MoF (MoIT, EGAP and ČEB) and expected to en-
ter into force as of 2012.

Taxation of indemnities received from EGAP

The EFWG, together with the Commission for Taxes, is intensively ad-
dressing the issue of taxation of indemnities from EGAP. In the first 
half of 2010, the CBA member banks applied the procedure proposed 
by the MoF to resolve the given tax discrepancies (with potential se-
rious consequences for the quality of EGAP insurance coverage and 
the existence of export financing products). This procedure was in all 
cases rejected by the tax administration. At a meeting with the MoF 
(MoIT, EGAP and PwC) held in July 2010, a new non-legislative appro-
ach was agreed (but without any much legal certainty). In November 
2010, the CBA, in cooperation with the MoF, managed to advance a le-
gislative solution to a big part of the problem in an emergency regime 
(in the framework of approved amendment to tax legislation for 2011). 
In 2011, the CBA also worked to resolve outstanding issues (received 
indemnities for loans to bank debtors and for provided guarantees), 
and the MoF, under pressure from the CBA and the MoIT, incorpora-
ted the pertinent provisions into a comprehensive proposal for amen-
dments to tax legislation for finalisation in June 2011. The CBA is wor-
king to have the provision in questions apply already to the 2011 taxa-
tion period. 

Impact of new banking regulations on export financing

Analysis of the submitted proposals for new banking regulations 
shows that the impact on certain export financing products will be 
disproportionate and contain, in terms of the characteristics of the-
se products, certain illogical elements and requirements. Therefore, 
the EFWG became involved in drafting the relevant supporting mate-
rial for the European Banking Federation and started intensively com-
municating apparent discrepancies vis-à-vis the public administrati-
on authorities, ICC CR, CNB, AMSP, SPD, etc.

Further intensification of cooperation with EGAP, MoIT, ICC CR
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Bankovní a finanční  
bezpečnost
Úsek bankovní a finanční bezpečnosti v uplynulém období ne-
zaznamenal žádný dramatický vývoj v počtu či podobě krimi-
nálních aktivit namířených proti bankám a potvrdil tak dlouho-
dobější trend. Počet vnějších útoků na banky dokonce o jednu 
třetinu poklesl a v zásadě odpovídajícím způsobem se snížila  
i výše způsobených škod. Základ k tomuto trendu banky vytváře-
ly především soustavným zkvalitňováním svých bezpečnostních 
systémů a opatřeními, které minimalizují výši případných ztrát.  

Právní úpravu na úseku  boje proti praní špinavých peněz  
a financování terorismu v podobě zákona č. 253/2008 Sb.,  
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnos-
ti a financování terorismu, a  prováděcí vyhlášky ČNB k tomu-
to zákonu č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém 
vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legaliza-
ci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, lze již po-
važovat za stabilní, v uplynulém období pokračoval proces po-
stupné stabilizace aplikační praxe. Problémy metodické povahy 
vzniklé při uplatňování těchto právních norem v bankách se  
již standardně dařilo řešit především díky přímé, neformál-
ní spolupráci ČBA a jednotlivých členských bank asociace s Fi-
nančně analytickým útvarem Ministerstva financí (FAÚ), která  
v uplynulém období nabyla na intenzitě i v souvislosti se vznikem 
kontrolního oddělení FAÚ a jeho kontrolní činností v bankách. 

Komise pro bankovní a finanční bezpečnost (KBFB) se v uply-
nulém období ve své činnosti zabývala jednak operativním ře-
šením problémů spojených kriminální činností namířenou 
proti bankám, jednak činností metodické povahy, zahrnují-
cí zejména posuzování návrhů příslušných právních norem 
či aplikačními problémy platných zákonů. Pokračovala úzká 
spolupráce s Policií ČR na úseku boje proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti a ve vytváření a implementaci efektivních 
preventivních opatření, vedoucích ke snížení počtu loupež-
ných přepadení bank v České republice. Zástupci Policejního 
prezidia PČR  spolu se zástupci vedení FAÚ  byli stálými hosty 
pravidelných měsíčních  jednání KBFB. 

Vědecké grémium
Po restrukturalizaci Vědeckého grémia v první polovině  
r. 2010 začal tento orgán pod vedením L. Niedermayera vel-
mi aktivně pracovat. Byl vypracován okruh možných strate-

Cooperation and dialogue with EGAP is becoming stronger. Top EGAP 
and MoIT representatives are taking part in EFWG meetings on a re-
gular basis, and intensive contact is taking place on the working le-
vel.  EFWG management is meeting with the “ICC exporters working 
group”.

Banking and financial security
In the past year, the banking and financial security sector did not re-
gister any dramatic developments in the number or type of criminal 
activity aimed at banks, thereby confirming a longer-term trend. The 
number of external attacks on banks fell by as much as a third, with 
damage caused by such attacks falling commensurately. The basis for 
this trend was created by banks particularly by the systematic impro-
vement of the quality of their security systems and measures minimi-
sing the amount of possible damage.  

Legislation fighting money laundering and financing terrorism in the 
form of Act No. 253/2008 Coll., on selected measures against the legi-
timisation of proceeds from crime and financing of terrorism, and the 
relating implementing CNB Decree No. 281/2008 Coll., stipulating cer-
tain requirements on the system of internal rules, procedures and con-
trol measures against the legitimisation of proceeds from crime and fi-
nancing of terrorism, can already been deemed established, and the 
process of the gradual establishment of application in practice conti-
nued in the past period. Issues of a methodological nature caused by 
the application of these regulations within the banks have managed 
to be resolved in standard fashion particularly thanks to direct infor-
mal cooperation of the CBA and each of the member banks of the as-
sociation with the Financial and Analytical Department of the Minis-
try of Finance (FAD), which increased in intensity in the past period 
due to the establishment of control division of the FAD and its control 
activities at the banks. 

In the past period, the Commission for Banking/Financial Security 
(CBFS) looked for operative solutions to issues tied to criminal activity 
against banks and focused on efforts of a methodological nature, in-
cluding chiefly the assessment of drafts of pertinent legislation or pro-
blems with the application of valid laws. Close cooperation with the 
Police of the Czech Republic continued in the fight against legalisati-
on of proceeds from crime and in the creation and implementation of 
effective preventive measures leading to a reduction in the number of 
bank robberies in the Czech Republic. Representatives of the Presidi-
um of the Police of the Czech Republic, together with representatives 
of the management of FAD, were regular guests at the monthly mee-
tings of the CBFS. 
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gických témat, která byla poté projednána Prezidiem ČBA. 
Současně bylo zahájeno postupné zpracovávání těchto té-
mat v rámci projektových týmů. V září 2010 tak byla nejprve 
aktualizována studie „Dopady nových návrhů bankovní re-
gulace na bankovní sektor“. Poté byla v listopadu 2010 vy-
dána komplexní analýza „Vybrané problémy a vyhlídky trhu 
práce“ a v červnu 2011 byl zpracován „Komentář k předklá-
daným návrhům penzijní reformy“. V současné době jsou  
v projektových týmech rozpracována dvě hlavní témata:  
„Finanční sektor a konkurenceschopnost“ a „Strukturace 
vládního dluhu“. 

Na jednání Vědeckého grémia byli i nadále zváni k diskusím 
význační hosté. V březnu 2011 proběhla diskuse s hlavním 
analytikem ČNB T. Holubem k aktuálním makroekonomickým 
otázkám. V květnu 2011 byl hostem hlavní makroekonom ir-
ské bankovní federace P. McArdle s tématem irské bankovní  
a fiskální krize.  

V rámci Vědeckého grémia vznikl také tým hlavních ekono-
mů bank, kteří se podílejí od r. 2011 na zpracování nově vydá-
vaných pravidelných čtvrtletních makroekonomických pro-
gnóz ČBA. 

Pro potřeby vedení ČBA jsou také zpracovávány krátké ad-hoc 
ekonomické komentáře k některým legislativním návrhům.  

Vědecké grémium tak výrazným způsobem přispívá  
k budování image ČBA jako centra odbornosti.

Etický výbor
Etický výbor je poradním orgánem Prezidia ČBA a jeho úko-
lem je posuzovat dodržování pravidel Etického kodexu ČBA 
(v těch částech, které se týkají obecných zásad chování, vzta-
hů bank a jejich zaměstnanců ke klientům a vztahů mezi ban-
kami navzájem) a Etického kodexu finančního trhu. Současně 
do jeho kompetence spadají stížnosti řešené v rámci kancelá-
ře ČBA, které souvisejí s porušením navazujících kodexů, kte-
ré byly v rámci České bankovní asociace připraveny a k jejichž 
dodržování se banky dobrovolně přihlásily. Jde o Kodex cho-
vání mezi bankami a klienty, Zásady poskytování předsmluv-
ních informací souvisejících s úvěry na bydlení a Kodex mobi-
lity klientů.

Etický výbor se schází pravidelně dvakrát ročně a jeho členy 
jsou zejména nezávislí odborníci, ale také zástupci Prezidia 

Scientific council
After restructuring the Scientific Council in the first half of 2010, this 
body, under the leader of L. Niedermayer, began to work in earnest. 
Possible strategic topics were identified, which were then discus-
sed with the CBA Executive Board. At the same time, the gradual pro-
cessing of these topics within the project teams was commenced. In 
September 2010, the study entitled “Impact of new banking regulati-
on proposals on the banking sector” was first updated. Then, in No-
vember 2010, a comprehensive analysis entitled “Selected issues and 
prospects of the job market” was issued and in June 2011, the docu-
ment entitled “Commentary on the Submitted Proposals for Pensi-
on Reform” was drawn up. At this time, project teams are working on 
two main themes: “The Financial Sector and Competitiveness” and 
“Structuring Public Debt”. 

Distinguished guests continued to be invited to the meetings of the 
Scientific Council. In March 2011, a discussion on current macroeco-
nomic issues took place with Mr T. Holub, the CNB’s chief analyst. In 
May 2011, P. McArdle, the chief economist of the Irish Banking Federa-
tion, discussed the Irish banking and financial crisis.  

A team comprising chief bank economists involved in drawing up the 
CBA’s regular quarterly macroeconomic forecasts since 2011 was esta-
blished in the Scientific Council. 

Short ad-hoc economic commentaries to certain draft legislation are 
also prepared for the needs of CBA management.  

The Scientific Council has contributed significantly to building the 
image of the CBA as a centre of expertise.

Ethics committee
The Ethics Committee is an advisory body of the CBA Executive Bo-
ard and its task is to assess observance of the rules of the CBA’s Code 
of Ethics (those parts that pertain to general rules of conduct, the re-
lationships of banks and bank employees with clients and relati-
ons between the banks themselves) and the Financial Markets Code 
of Ethics. Complaints dealt with by the CBA Office regarding bre-
ach of the codices that were drafted by the Czech Banking Associati-
on and that banks voluntary undertook to observe also fall into the re-
mit of the Ethics Committee. These documents in question concern 
the Code of Conduct between Banks and Client, Rules for the Provisi-
on of Pre-Contractual Information on Mortgage Credit, and the Client 
Mobility Code.
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ČBA a kanceláře ČBA. Etický výbor se během posledních dvou 
let scházel v tomto složení:

•	 Doc. Ing. Zdeněk Chytil, CSc. 
(proděkan Národohospodářské fakulty VŠE)

•	 Prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek DrSc. 
(vedoucí katedry Evropského práva PF UK)

•	 Ing. Pavel Štěpánek, CSc. (člen rady ředitelů EBRD)
•	 Ing. Petr Špaček, CSc. (poradce prezidenta ČBA)
•	 Ing. Vladimír Staňura (člen Prezidia ČBA)
•	 Ing. Josef Tauber (výkonný ředitel ČBA)

Z celkového počtu cca 35 podání, které kancelář ČBA během 
uplynulého roku obdržela, lze pouze necelou polovinu kva-
lifikovat jako stížnosti. Zbývající podání jsou spíše žádostmi 
o poskytnutí rady, prosby o pomoc, či podněty. Častým téma-
tem posledního období byl postup banky během dědického  
řízení. Tradiční problém nemožnosti nakládat s prostředky  
na účtu i získat o nich jakékoli informace v případě úmrtí zů-
stavitele je ovšem způsoben striktní právní úpravou a nikoli 
jednáním bank.

Rozpor chování bank s ustanoveními kodexů bývá v klient-
ských podáních zmíněn jen výjimečně a následná šetření ne-
prokázala, že by k porušení některého z vnitřních předpisů 
ČBA skutečně došlo. Naprostá většina podání byla v souladu  
s ustanoveními kodexů a Organizačním a jednacím řádem 
Etického výboru vyřešena administrativní cestou přímo kan-
celáří ČBA, zbývající případy pak s danou členskou bankou 
na úrovni kanceláře ČBA. Ani jedno podání si nevyžádalo 
konkrétní projednání Etickým výborem.

The Ethics Committee meets regularly twice a year and its members 
mainly comprise independent experts but also representatives of the 
CBA Executive Board and the CBA Office. Over the last two years, the 
Ethics Committee has been composed o f the following members:

•	 Doc. Ing. Zdeněk Chytil, CSc. 
(Vice Dean of the Faculty of Economics and Public Administrati-
on of the University of Economics, Prague)

•	 Prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek DrSc. 
(Head of the Department of European Law of the Law Faculty  
of Charles University)

•	 Ing. Pavel Štěpánek, CSc. (Member of the EBRD Board of Directors)
•	 Ing. Petr Špaček, CSc. (Advisor to the President of the CBA)
•	 Ing. Vladimír Staňura (Member of the CBA Executive Board)
•	 Ing. Josef Tauber (CBA Managing Director)

Of the total of approximately 35 filings received by the CBA during 
the past year, less than a half can be qualified as complaints. The rest 
were rather requests for advice, pleas for help, or suggestions. A fre-
quent topic in the past period was the approach of banks during in-
heritance proceedings. The traditional problem of the impossibility to 
dispose of funds on accounts and obtain any information thereon in 
the case of the death of the testator is strictly a legislative matter and 
has nothing to do with the conduct of the banks.

Any variance between the behaviour of banks and the provisions of 
the codices is mentioned by clients in the filings only exceptionally 
and subsequent investigations have not shown that a breach of any of 
the CBA’s internal regulations had in fact taken place. In compliance 
with the provisions of the codices and the Organisation Rules and Ru-
les of Procedure of the Ethics Committee, the vast majority of filings 
were dealt with via an administrative route directly by the CBA Offi-
ce. The remaining cases were then dealt with by the member banks in 
question on the level of the CBA Office. Not a single filing required the 
involvement of the Ethics Committee.
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Pro činnost ČBA má velký význam její členství v Evropské 
bankovní federaci (EBF), sdružující 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-

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 Industry Committee (EBIC) – an 
interest body, linking major European organisations 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 

ČBA a Evropská  
bankovní sdružení

CBA and Banking Interest 
Organisations in Europe
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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 banking 
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.

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

Important is a membership of European Payments Coun-
cil (EPC), who is the supreme self-regulating body in the pay-
ment operations of the commercial sector, roofing banks, sa-
vings institutions, co-operative banks and their three Euro-
pean banking federations or associations. CBA represents the 
Czech institutions in the EPC Plenary and CBA representati-
ves 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 Ban-
king 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 Federation. 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.

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 transpozičních prací do národní legislativy a pro 
přípravu samotných bank na předpokládané změny.

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.

Významné je členství v Evropské radě pro platební styk (EPC), 
která je nejvyšším samoregulačním 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 nejdůležitějších 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.

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.
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In the previous period, i.e., from 1 July 2010 to 30 June 2011, the 
composition of the Supervisory Committee remained unchanged.

The Supervisory Committee of the Czech 
Banking Association carried out its 
responsibilities under the CBA Statues, 
particularly the following:

•	 Supervision of the substance of the Association’s work
•	 Supervision of observance of the Board’s adopted  

resolutions
•	 Review of the Association’s finances
•	 Assessment of the Association’s draft budget prior to  

its discussion by the Executive Board and submission  
for approval at the annual members’ assembly. 

In the previous period, the Supervisory Committee received 
information on an ongoing basis about important matters di-
scussed by the CBA Executive Board. The chairman of the Su-
pervisory Committee attended most of the meetings of the 
CBA Executive Board. 

The Supervisory Committee assessed the Association’s work 
in the previous period positively. The work corresponded both 
to the statutes and to the main targets specified by the Execu-
tive Board each year and updated in the CBA Action Plan.

The Supervisory Committee carried out a review of the Associ-
ation’s finances for 2010 and a detail review of the fulfilment 
of the budget and its various chapters, and found them free of 
error. At the members’ assembly in 2011, the Supervisory Com-
mittee recommended approving CBA’s financial statements. 

The Supervisory Committee believes that the work performed 
by the Czech Banking Association corresponds to the objecti-
ves expressed in the Statutes and found no errors in the Asso-
ciation’s finances. For this reason, the Supervisory Committee 
gives an overall positive assessment of the work of the Czech 
Banking Association and appreciates the efforts of those who 
contributed to achieving the results of the previous period. 

V uplynulém období, tj. od 1. července 2010 do  30. června 
2011 pracoval Dozorčí výbor v nezměněném složení.

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

•	 dohlíží na věcnou stránku činnosti asociace
•	 dohlíží na dodržování přijatých usnesení prezidia
•	 provádí kontrolu hospodaření asociace
•	 posuzuje návrh rozpočtu asociace před jeho projednáním 

v Prezidiu a předložením ke schválení na výročním shro-
máždění členů. 

Ke své činnosti dostával Dozorčí výbor v uplynulém období 
průběžně informace o podstatných záležitostech, projedná-
vaných 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 aktualizovaném Akčním plánu ČBA.

Dozorčí výbor provedl kontrolu hospodaření za rok 2010,  
podrobně prověřil plnění rozpočtu a jeho jednotlivých kapitol 
a shledal jej bez závad. Na shromáždění členů v červnu 2011 
doporučil Dozorčí výbor schválit účetní závěrku ČBA. 

Dozorčí výbor považuje činnost České bankovní asociace  
za odpovídající záměrům vyjádřeným ve stanovách a rovněž  
v hospodaření asociace neshledává žádné závady. Dozorčí  
výbor proto pozitivně hodnotí činnost České bankovní asocia-
ce jako celku a oceňuje práci těch, kteří se podíleli na dosaže-
ných výsledcích uplynulého období. 





Členové  
České bankovní 
asociace

Members  
of the Czech 
Banking 
Association
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Seznam členů k 30. 6. 2011 List of Members as of 30 June 2011

1. Equa bank, a.s. (od 27.6.2011) 4 464,2   
 (dříve Banco Popolare Česká republika, a.s.)    

2. Česká exportní banka, a.s. 64 795, 4  * 

3. Česká spořitelna, a.s. 772 704,0  * 

4. Českomoravská stavební spořitelna, a.s. 168 935,8   

5. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 58,1   

6. Československá obchodní banka, a.s.  779 660,8  * 

7. Evropsko-ruská banka, a.s. 1 442,4   

8. Fio Banka, a. s. 8 951,8   

9. GE Money  Bank, a.s. 139 620,4   

10. Hypoteční banka, a.s. 163 200,0  * 

11. J & T Banka, a.s. 39 489,7  * 

12. Komerční banka, a.s.  605 151,4  * 

13. LBBW Bank a.s. 25 810,1   

14. Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. 76 715,2   

15. PPF banka a.s. 52 360,8    

16. Raiffeisenbank a.s. 185 858,3  * 

17. Raiffeisen stavební spořitelna a.s. 82 660,2   

18. Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. 103 035,0   

19. UniCredit Bank Czech Republic, a.s 270 176,0  * 

20. Volksbank CZ, a.s. 49 334  * 

21. Wüstenrot hypoteční banka a.s. 11 951,8  * 

22. Wüstenrot – stavební spořitelna a.s. 38 853,6  * 

* finanční údaje dle IFRS 
 financial statements audited by IFRS

Plní členové  Full Members

Banky Bilanční suma k 31. 12. 2010 (v mil. Kč) Poznámka
Banks Total assets as of 31. 12. 2010 (CZK million) Note
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23. AXA Bank Europe, organizační složka 11 528,0 Belgie Belgium 

24. Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch,
 organizační složka 5 521,0  Nizozemsko Netherlands 

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

26.  Crédit Agricole Corporate & Investment Bank S.A., Prague,
 organizační složka 28 890 * Francie France 

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

28.  COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha 62 264,6 SRN Germany 

29. Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka n/a SRN Germany  

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

31.  HSBC Bank plc – pobočka Praha 43 643 * Velká Británie Great Britain 

32.  ING Bank N.V., organizační složka  115 820,1 Nizozemsko Netherlands 

33.  Oberbank AG pobočka Česká republika  n/a Rakousko Austria 

34. Poštová banka a.s., pobočka Praha 1 468,7 Slovensko Slovakia 

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

36.  Všeobecná úverová banka, a.s., organizační složka Praha,
 Gruppo Banca Intesa Sao Paolo  12 602,8  Slovensko Slovakia 

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

* finanční údaje dle IFRS 
 financial statements audited by IFRS

Plní členové  Full Members

Pobočky zahraničních bank (v režimu jednotné licence)  Bilanční suma k 31. 12. 2010 (v mil. Kč) Země centrály
Branches of Foreign Banks (single licence principle)  Total assets as of 31. 12. 2010 (CZK million) Domicile of the Head Office

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

Nebankovní subjekty Non banks
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Základní údaje  
o členech k 30. 6. 2011

Basic Data  
Members as of 30 June 2011

Plní členové  Full Members

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:  Tetsuya Nakao, Chief Executive Officer (do/till 09/2010)
 Hideaki Chugun, Chief Executive Officer (from 1.10.2010)

 
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 

AXA Bank Europe, organizační složka (since 1.3.2011)

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:  imfo@axabank.cz
Bank code:  2230
Chief officer:  Petr Skok, Managing Director
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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 

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
 Krisztina Bogdán Fülöpné, Deputy General Manager (since 01/2011)
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Plní členové  Full Members

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: Lubomír Pokorný, Chairman of the Board 
 & General Manager (till 28.2.2011), Tomáš Uvíra,  
 Chairman of the Board & General Manager (since 1.3.2011)
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:  Gernot Mittendorfer, Chairman of the Board & CEO (till 31.12.2010)
 Pavel Kysilka, Chairman of the Board & CEO (since 1.1.2011)
Share capital subscribed: 15 200 (MCZK)

Českomoravská stavební spořitelna, a.s.

Mailing address:  Vinohradská 3218/169, 100 17 Praha 10
Tel.:  +420 225 221 111
Fax:  +420 225 229 999
Internet:  www.cmss.cz
e-mail:  info@cmss.cz
Bank code:  7960
Chief officer:  Vladimír Staňura, Chairman of the Board
Share capital subscribed: 1 500 (MCZK)

Základní údaje  
o členech k 30. 6. 2011

Basic Data  
Members as of 30 June 2011
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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 & 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 & CEO
Share capital subscribed: 5 855 (MCZK)

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
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Plní členové  Full Members

Evropsko-ruská banka, a.s.

Mailling 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:  Roman Popov, Chairman of the Board
 Vladimír Hořejší, Deputy Chairman of the Board
Share capital subscribed: 600 (MCZK)

Fio banka, a.s.,Since 1.3.2011

Mailling 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 & Director
Share capital subscribed: 560 (MCZK)

Základní údaje  
o členech k 30. 6. 2011

Basic Data  
Members as of 30 June 2011

Equa bank a.s. (od 27.6.2011)

Earlier: Banco Popolare Česká republika, a.s.
Mailing address:  Lazarská 3, 110 00 Praha 1
Tel.:  +420 224 990 211
Fax:  +420 296 245 428
Internet:  www.equabank.cz
E-mail:  info@equabank.cz
Bank code:  6100
Chief officer:  Leoš Pýtr, Chairman of  the Board
 David Putts, Member of the Board & CEO
Share capital subscribed: 1 765 (MCZK)
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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:  Peter Herbert, Chief Executive Officer (do/till 30.6.2011)
Share capital subscribed: 510 (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

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:  Arjan van der Berkomortel, Chief Executive Officer (till 03/2011)
 Mark Winterflood, Chief Executive Officer (since 1.4.2011)
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Plní členové  Full Members

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 & CEO
Share capital subscribed: 5076,3 (MCZK)

ING Bank N. V., organizační složka

Mailing address:  Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5
Tel.:  +420 257 474 111 
Fax:  +420 257 474 582 
Internet:  www.ing.cz
 www.ingbank.cz
 www.ingcommercialbanking.cz
e-mail: klient@ing.cz
 commercial.banking@ing.cz
Bank code:  3500
BIC:  INGBCZPP
Chief officer:  Rolf-Jan Zweep, CEO ING Bank CR 
 & General Manager Commercial Banking (till 30.11.2010)
 Jan Bartholomeus, CEO ING Bank CR (since 1.12.2010)

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
 Štěpán Ašer, General Manager  
Share capital subscribed: 1 838 (MCZK)

Základní údaje  
o členech k 30. 6. 2011

Basic Data  
Members as of 30 June 2011
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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 & CEO 
Share capital subscribed: 19 005 (MCZK)

LBBV Bank CZ a.s.

Mailing address:  Vítězná 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

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 & Chief Executive Officer 
Share capital subscribed: 562,5 (MCZK)
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Plní členové  Full Members

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 & CEO
Share capital subscribed: 769 (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:  infocz@oberbank.at
Bank code:  8040
BIC:   OBKLCZ2X
Chief Officer:  Robert Pokorný, Director

Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika (from 1.1.2011)

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

Základní údaje  
o členech k 30. 6. 2011

Basic Data  
Members as of 30 June 2011
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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 
 & Chief Executive Officer
Share capital subscribed: 7 511 (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 & General Manager
Share capital subscribed: 650 (MCZK)

 
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
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Plní členové  Full Members

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Mailing address:  Na Příkopě 20, 111 21 Praha 1
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 & CEO
Share capital subscribed: 7 324,7 (MCZK)

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)

Základní údaje  
o členech k 30. 6. 2011

Basic Data  
Members as of 30 June 2011

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 & General Manager
Share capital subscribed: 750 (MCZK)
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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 & Director

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 & General Manager
Share capital subscribed: 600 (MCZK)
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Plní členové  Full Members

Základní údaje  
o členech k 30. 6. 2011

Basic Data  
Members as of 30 June 2011

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 & General Manager
Share capital subscribed: 1 070,364 (MCZK)
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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

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.

Nebankovní subjekty Non-banks



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


