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Úvodní slovo prezidenta President’s Foreword

Český bankovní sektor je v dobré kondici 
a v uplynulém období opětovně potvrdil 
svou pozici stabilizující, odolné, důvě-
ryhodné a vlivné součásti ekonomiky. 
Neodmyslitelným činitelem úspěchu naší 
bankovní industrie je naše asociace. Jsem 
rád, že se ČBA daří soustavně rozvíjet jako 
centrum expertizy, strategie a diskuse 
a profilovat ji stále více jako respektova-
ného partnera, jehož názorům je pozorně 
nasloucháno. 

Silná pozice, kterou máme, nás opravňuje 
dívat se s důvěrou do budoucnosti. Růst 
úvěrové aktivity i v době hospodářské 
recese (ke konci dubna 2013 meziroč-
ně o 4,1 %) dává jistotu, že banky jsou 
připraveny co nejlépe finančně obsloužit 
zvedající se ekonomiku. Pečlivou přípra-
vou se jistě vyrovnáme i s výzvami nového 
regulatorního rámce i další legislativy, kte-
ré jsou a budou postupně uváděny v praxi. 
Držíme přitom názor, že stabilita, transpa-
rentnost a rovnost podmínek na vysoce 
konkurenčním trhu jsou klíčovými atributy, 
které by tato legislativa měla splňovat.

Těší mě skutečnost, že české banky si 
plně uvědomují svoji významnou spole-
čenskou odpovědnost. Nejenže nadále 
posilují své etické standardy a procesy 
v oblasti boje proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti, ale rovněž masivně 
podporují četné iniciativy domácího 
neziskového sektoru. Sama ČBA se pak 

v následujícím období bude věnovat 
rozvoji svých filantropických aktivit za-
měřených na vzdělávání školní mládeže. 
Děkuji všem, kdo se na výrazném úspě-
chu bankovní industrie podílejí. Přeji nám 
všem dále rostoucí příspěvek českých 
bank ke konkurenčním výhodám české 
společnosti.

The Czech banking sector is in good 
shape and the past year has repeatedly 
confirmed its position as a stabilizing, 
resilient, trustworthy and influential part 
of the economy. This Association is an 
inseparable aspect of the success of our 
banking industry. I am glad that CBA has 
managed to consistently develop itself as 

a center of expertise, strategy and discus-
sion and present itself more and more as 
a respected partner with opinions people 
listen to carefully. 

Our current strong position allows us to 
look confidently toward the future. The 
growth of credit even during the econom-

ic recession (4.1% growth year-on-year as 
of the end of April 2013) lends certainty 
that banks are ready to financially serve 
the recovering economy as well as possi-
ble. Careful preparation will surely help us 
meet the challenges of the new regula-
tory framework and the other legislation 
that is currently being and will continue to 
be gradually put into practice. We strongly 
feel that stability, transparency and a level 
playing field in a highly competitive mar-
ket are the key attributes that this legisla-
tion should meet.

I am pleased to know that Czech banks 
are fully aware of their important social 
responsibilities. They are not only contin-
uing to strengthen their ethical standards 
and processes in the area of the fight 
against legalizing profits from criminal ac-
tivities, but also heavily support numerous 
initiatives from the domestic non-profit 
sector. CBA itself is planning to expand its 
philanthropic activities in the upcoming 
year by supporting children’s education. 

Thank you to everyone who has taken 
part in the marked success of the banking 
industry. May the contribution of Czech 
banks to the competitive advantages of 
Czech society continue to grow.

Pavel Kavánek 

Prezident ČBA 
President CBA



5

Makroekonomický vývoj v roce 2012  
a 2013 a výhled na další období

Macroeconomic Development in 2012 
and 2013 and Outlook for the Next Year

Růst světového hospodářství v roce 2012 
se oproti předchozímu roku mírně zpomalil 
a dosáhl výše 3,2 % (dle WEO IMF) po růstu 
4 % v roce 2011. Vývoj pro tento rok by  
dle výhledu měl být obdobný a směřovat 
k 3,3 %. Podstatnější však je, že se projevují 
stále větší rozdíly mezi hlavními součástmi 
světového hospodářství. V případě Spoje-
ných států (růst v roce 2012 zrychlil na  
2,2 %) je hlavní otázkou, zda počínající oži-
vení ekonomiky (jež souvisí se zlepšenou 
situací amerických domácností) nebude 
ohroženo nastupující fiskální konsolidací 
a odstoupením od extrémně uvolněné 
měnové politiky FEDu. V případě Číny 
a dalších dříve rychle rostoucích dohá-
nějících ekonomik je hlavní neznámou 
rozsah zpomalení jejich růstu. Rozvíjející se 
ekonomiky jako celek v roce 2012 zvolnily 
tempo růstu na 5,1 % z předešlých 6,4 %. 

EVROPSKÉ EKONOMIKY JSOU  
STÁLE SLABÉ
V Evropě je hlavním problémem pokra-
čující slabost zdejších ekonomik, která 
se projevuje poměrně hlubokou recesí 
v řadě zemí, zejména v těch postižených 
fiskální či finanční krizí. Země eurozóny po 
ekonomickém růstu o 1,5 % v roce 2011 
loni klesly o 0,6 % (na základě dat Eurosta-
tu) a letos by měly směřovat k mírnému 
zlepšení na pokles o 0,4 %. Vývoj v celé 
EU byl jen mírně lepší (v roce 2011 růst 
1,6 %, loni pokles 0,3 % a výhled na letošní 
rok ukazuje mírnou recesi s poklesem 
o 0,1 %). Značné problémy má řada zemí 

eurozóny (Řecko, Portugalsko, Kypr), jiné 
balancují na hraně recese (Francie) a rych-
lé oživení jejich růstu se neočekává. Slabý 
růst a vysoká nejistota nejsou vlastní jen 
členům měnové unie, jak dokládá příklad 
Velké Británie či Maďarska.

OPTIMISMUS VĚTŠINY PROGNÓZ  
NA ROK 2013 BYL PŘEDČASNÝ
Z pohledu ekonomické situace, ve které 
se Evropa nachází, představuje loňské 
zpomalení české ekonomiky z růstu 
v roce 2011 o 1,9 % na pokles o 1,3 % (dle 
dat ČSÚ) nepříznivý výsledek. Zatímco 
většina prognóz, které vznikly před zveřej-
něním dat o vývoji ekonomiky v 1.čtvrtletí 
letošního roku, předpovídala postupný 
obrat ekonomiky během roku 2013 k růs-
tu (s tím, že výsledek bude pro celý rok 
mírně negativní), údaje za první čtvrtletí 
přinesly hlubší než očekávaný pokles 
ekonomiky (mezičtvrtletní pokles o 1,3 % 
znamenal meziroční propad ekonomiky 
o 2,4 %, což patří k nejhorším výsledkům 
v Evropě). 

Vývoj našeho hospodářství tedy právem 
budí obavy, a to i přes to, že situace v naší 
zemi se i nadále vyznačuje poměrně 
stabilním makroekonomickým prostředím 
a finanční stabilitou a s nimi souvisejícími 
nízkými úroky ze státního dluhu. Přesto 
je však rozsah divergence našeho růstu 
v porovnání s okolními zeměmi (včetně 
Maďarska) značný a překvapivý (data 
Erurostatu, včetně prognóz na rok 2013). 

World economic growth slowed slightly 
in 2012 compared to the previous year, 
achieving growth of 3.2% (based on the 
WEO IMF) after the 4% growth in 2011. 
The outlook for this year predicts similar 
development approaching 3.3%. More im-
portantly, however, the differences between 
the main sections of the world economy 
are constantly growing. In the case of the 
United States (2012 growth increased to 
2.2%) the main question is whether the early 
economic recovery (which is connected to 
the improved situation in American house-
holds) will be affected by the upcoming 
fiscal consolidation and pulling back from 
the extremely relaxed FED monetary policy. 
In the case of China and other emerging 
economies that had been growing quickly, 
the main variable is the extent of the slow-
down in their growth. Emerging economies 
as a whole exhibited slowed growth of 5.1% 
in 2012 from the previous 6.4%. 

EUROPEAN ECONOMIES ARE STILL WEAK
The main problem in Europe is the contin-
uing weakness of local economies, which 
is felt in the relatively deep recession in 
a number of countries, especially those 
affected by the fiscal or financial crisis. 
Eurozone countries dropped by 0.6% last 
year after economic growth of 1.5% in 
2011 (based on Eurostat data) and this year 
should see a slight improvement in the 
form of a 0.4% decrease. Development in 
the EU as a whole was only slightly better 
(2011 growth of 1.6%, last year a 0.3% de-

cline, and the outlook for this year shows 
a slight recession with a decline of 0.1%). 
Several countries in the eurozone are hav-
ing significant difficulties (Greece, Portugal, 
Cyprus), others are balancing on the edge 
of a recession (France) and a quick recov-
ery of their growth is not expected. Poor 
growth and high levels of uncertainty are 
not restricted to members of the monetary 
Union, however, as can be seen in the case 
of Great Britain and Hungary.

THE OPTIMISM OF MOST PREDICTIONS 
FOR 2013 WAS PREMATURE
From the perspective of the economic sit-
uation Europe finds itself in, the slowdown 
in growth of the Czech economy from 
a 2011 growth of +1.9% to a decline of 
-1.3% last year (based on CSO data) is not 
a positive result. While most predictions 
made prior to the publication of the eco-
nomic development data from Q1 of this 
year foresaw a gradual economic turna-
round throughout 2013 towards growth 
(although the result for the whole year 
would be slightly negative), data from the 
first quarter showed an economic decline 
that was steeper than expected (a drop of 
1.3% quarter-on-quarter signified an eco-
nomic slump of 2.4% year-on-year, which 
is one of the worst results in Europe). 

Our economic development is thus giving 
rise to legitimate concerns, despite the 
fact that the situation in this country is 
continuing to be characterized by a rela-
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Slabý výkon naší ekonomiky - jak abso-
lutně tak zejména v porovnání s vývojem 
okolních strukturou částečně podobných 
ekonomik (Rakousko má podobnou 
exportní vazbu na Německo a podobnost 
naší ekonomiky se Slovenskem je značná) 
- tedy trvá již delší dobu a jeho hlavní příči-
ny ukazuje struktura HDP a makroekono-
mických dat (data dle ČSÚ). Je zajímavé, 
že ČR je jednou z mála evropských zemí, 
jejíž velikost ekonomiky (HDP v běžných 
cenách) nedosáhla v roce 2012 výše roku 
2008 (HDP je o necelých 5 miliard nižší). 

Negativní příspěvky k růstu pochází přede-
vším od spotřeby domácností a investic. 
Spotřeba domácností v 2012 poklesla me-
ziročně o 2,8 %, což představuje významné 
zhoršení proti roku 2011 (v roce 2011 činil 
pokles 0,6 %). Snížení reálných mezd, nepří-
znivý vývoj na trhu práce a zvýšení sklonu 
k úsporám mohly být podstatnými faktory 
tohoto vývoje. Také v oblasti investic není 
vývoj příznivý. Výdaje na tvorbu hrubého 
fixního kapitálu po poklesu v roce 2011 pro-

hloubily propad na -1,7 %. Poměrně příznivý 
vývoj v oblasti průmyslu, zejména export-
ního, kontrastuje s pokračujícím propadem 
oblasti stavebnictví (pokles v loňském roce 
překonal propad roku 2010), a ani pozitivní 
rozdíl v dynamice vývozů a dovozů nebyl 
schopen korigovat celkový vývoj ekonomiky.

tively stable macroeconomic environment 
and financial stability and the accompa-
nying government bond yields. Even so, 
however, our growth diverges noticeably 
and surprisingly from the surrounding 
countries (excluding Hungary) (data from 
Eurostat, including projection for 2013). 

The poor performance of our economy – in 
absolute terms and especially as compared 
to the surrounding, structurally somewhat 
similar, economies (Austria has similar 
export ties to Germany and our econo-
my bears striking similarities to the Slovak 
economy) – has thus lasted some time 
and the structure of the GDP and mac-
roeconomic data shows its main causes 
(data from CSO). It is interesting that the 
Czech Republic is one of the few European 
countries where the size of the economy 
(nominal GDP) did not reach 2008 levels in 
2012 (GDP was almost 5 billion lower). 

The negative growth contributors come 
mainly from household consumption and 
investments. Household consumption 
dropped in 2012 by 2.8% year-on-year, 
which represents a significant decline as 
compared to 2011 (in 2011 the decline 
was 0.6%). The drop in real wages, unfa-
vorable development on the labor market 
and an increased savings ratecould have 
been major factors in this development. 

UKAZATELE REÁLNÉ EKONOMIKY 2009 2010 2011 2012

HDP mld. Kč, b. c. 3 759,0 3 799,5 3 841,4 3 843,5

HDP %, r/r, reálně -4,5 2,5 1,9 -1,3

Výdaje na konečnou spotřebu %, r/r, reálně 1,3 0,9 -0,3 -2,8

z toho: spotřeba domácností %, r/r, reálně 0,2 1,0 0,7 -3,6

Výdaje na tvorbu hrubého kapitálu %, r/r, reálně -20,2 5,8 0,3 -3,2

z toho: fixního %, r/r, reálně -11,0 1,0 -0,7 -1,7

Vývoz zboží a služeb %, r/r, reálně -10,9 15,6 9,4 3,8

Dovoz zboží a služeb %, r/r, reálně -12,0 15,9 6,7 1,9

Míra hrubých úspor domácností % 11,4 11,5 9,8 12,7

Stavební produkce %, r/r, reálně -0,9 -7,4 -3,6 -7,6

Míra reg.nezam. podle stávající metodiky %, průměr 7,98 9,01 8,57 8,60

Průměrné reálné mzdy 1) %, r/r 2,3 0,7 0,5 -0,6

Míra inflace %, r/r, průměr 1,0 1,5 1,9 3,3

REAL ECONOMIC INDICATORS 2009 2010 2011 2012

GDP CZK billion, b. c. 3,759.0 3,799.5 3,841.4 3,843.5

GDP %, y/y, real -4.5 2.5 1.9 -1.3

End consumption expenditure %, y/y, real 1.3 0.9 -0.3 -2.8

Final Household consumption %, y/y, real 0.2 1.0 0.7 -3.6

Gross capital formation expenditure %, y/y, real -20.2 5.8 0.3 -3.2

Gross fixed capital formation expenditure %, y/y, real -11.0 1.0 -0.7 -1.7

Exports of goods and services %, y/y, real -10.9 15.6 9.4 3.8

Imports of goods and services %, y/y, real -12.0 15.9 6.7 1.9

Gross household saving rate % 11.4 11.5 9.8 12.7

Construction output %, y/y, real -0.9 -7.4 -3.6 -7.6

Registered unemployment rate  
(new meth.)

%, average 7.98 9.01 8.57 8.60

Average real wages 1) %, y/y 2.3 0.7 0.5 -0.6

CPI %, y/y, average 1.0 1.5 1.9 3.3

Růst reálného HDP (%) Real GDP Growth (%)
Zdroj: Eurostat, vč. prognózy pro r. 2013 a 2014

Source: Eurostat, inc. prognosis for 2013 and 2014

Source: CSOZdroj: CSO
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Perspektiva zlepšení situace na trhu 
práce je při sledovaném vývoji ekono-
miky nereálná. I když naše nezaměstna-
nost patří v Evropě k těm nižším, rozdíl 
Eurostatem uváděných čísel za ČR (7,2 %) 
proti stavu v Německu (5,4 %) či Rakous-
ku (4,5 %) je značný. 

Průměrná míra inflace dosahovala v roce 
2012 3,3 %. To souviselo hlavně s daňový-
mi změnami, kdy meziroční CPI kulmi-
novalo na 3,8 % v březnu 2012. Bylo to 
především v důsledku zvýšení nižší sazby 
DPH a růstu cen energií. Po odeznění to-
hoto faktoru, od ledna 2013, míra inflace 
klesá pod 2 % a v květnu 2013 dosahuje 
meziroční růst cen 1,3 %. Také aktuální 
prognóza inflace ČNB naznačuje, že 
inflace zůstane pod hranicí 2 %. Tak zvaná 
„měnově-politická inflace“ se pohybuje 
ještě níže, kolem 1 %. Recesí stlačené 
poptávkové tlaky umožňují ČNB udržovat 
extrémně nízké měnově-politické úrokové 

sazby - 2T repo sazba na úrovni 0,05 % od 
2. 11. 2012, poté, co v průběhu roku 2012 
byla dvakrát snížena (29. 6. na 0,5 % a 1. 10. 
na 0,25 %).

Z finančního hlediska pokračovalo období 
stability naší ekonomiky, jak ukazují data 
ČSÚ.

Směnný kurz koruny vůči euru vykazoval 
poměrně nízkou volatilitu a v souladu 
s potřebami ekonomiky a komunikovanou 
preferencí mírně oslaboval. Toto oslabo-
vání pokračovalo i v roce 2013, kdy koruna 
dočasně oslabila nad 26 Kč za euro. 
Nominální oslabení kurzu přispělo k osla-
bení reálného efektivního kurzu koruny. 
Volatilita po růstu počátkem roku 2012 
postupně klesala.

Deficit běžného účtu platební bilance 
se mírně snížil na 2,4 % HDP. Přebytek 
zahraničního obchodu je převažován 

Development in the area of investments 
is also less than positive. After the 2011 
decline, gross fixed capital formation 
deepened the slump to -1.7% in 2012. 
The relatively positive development in 
industrial production, in particular export, 
contrasts with the continuing slump in the 
constructions sector (last year’s decline 
exceeded the 2010 slump), and even the 
positive difference in the export and im-
port dynamic was unable to compensate 
the overall slump in domestic demand.

Given the economic development 
observed here, the prospect of improve-
ments on the labor market is unrealistic. 
Even though our unemployment levels are 
among the lowest in Europe, the numbers 
listed by Eurostat for the Czech Republic 
(7.2%) are markedly different from the situa-
tion in Germany (5.4%) or Austria (4.5%).
The average level of inflation in 2012 
reached 3.3%, mainly as a resultof tax 

changes, when the year-on-year CPI 
culminated at 3.8% in March 2012. This 
was primarily due to increasing the low-
er VAT rate and growth in energy prices. 
Once this factor subsided, as of Janu-
ary 2013, the level of inflation dropped 
below 2% and in May 2013 displayed 
a growth in prices of 1.3% year-on-year. 
The current CNB inflation projection 
also indicates that inflation will remain 
below the 2% target. The “monetary-pol-
icy relevant inflation” is hovering even 
lower, at about 1%. The demand pres-
sures suppressed by the recession make 
it possible for CNB to maintain extreme-
ly low monetary policy interest rates 
– 2W repo rate of 0.05% as of Novem-
ber 2, 2012, after being lowered twice 
during 2012 (June 29 lowered to 0.5% 
and October 1 lowered to 0.25%).

The exchange rate of the Czech koruna 
(vis-à-vis the euro) demonstrated relatively 

Harmonizovaná míra nezaměstnanosti Harmonized Unemployment Rates
Zdroj: Eurostat

Source: Eurostat

Vývoj inflace Inflation Development
Zdroj: převzato z ČNB

Source: borrowed from CNB
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deficitní bilancí výnosů a Česká repub-
lika nepatří k zemím EU, v nichž pokles 
ekonomického výkonu přinesl rychlé 
a významné odbourání deficitu běžného 
účtu.

Po snížení deficitu veřejného sektoru 
v roce 2011 na 3,3 % HDP (dle nejno-
vější fiskální notifikace), přinesl rok 2012 
zhoršení zveřejněného výsledku na 4,4 % 
HDP. Tento údaj je však ovlivněn jedno-
rázovými faktory, které nemají vliv na 
poptávku v ekonomice – zohledněním 
budoucí finanční kompenzace plynoucí 
z církevních restitucí a odvodu finan-
cí do EU rozpočtu za chybné využití 

kohezních fondů. Po zohlednění těchto 
faktorů by došlo k dalšímu zlepšení 
deficitu českých veřejných financí zřejmě 
blízko hodnotě 2,5 % HDP, a to při pro-
padu ekonomiky do poměrně hluboké 
a nečekané recese. Postup konsolidace 
veřejných financí a jeho struktura proto 
mohou hrát podstatnou roli při ovlivňo-
vání vývoje ekonomiky. Vývoj v tomto 
roce, který zatím ukazuje velmi dobré 
plnění příjmů při jen mírném růstu výdajů 
opět naznačuje možnost, že bez zásahů 
do plnění rozpočtu bude cíl přinejmen-
ším splněn. Státní dluh v loňském roce 
vystoupal na 44 % HDP.

Vývoj české ekonomiky v roce 2013 
je zatížen neobvykle vysokou nejis-
totou. Data za první čtvrtletí indikují 
větší propad ekonomiky než prognózy 
předpokládaly, ale struktura růstu (nižší 
pokles spotřeby domácností a podstatná 
role změny zásob v poklesu ekonomiky) 
může vést k opatrnému optimismu pro 
další období. Nicméně dopad vývoje 
počátkem roku na očekávaný roční 
výsledek je díky zveřejněné hloubce pro-
padu počátkem roku negativní. Zatímco 
dubnová prognóza ČBA předpokládala 
jen mírný pokles ekonomiky za celý rok 
(-0,2 %), špatný výsledek ekonomiky za 
první čtvrtletí vedl k podstatnému zhor-

šení - přičemž nejistotu prognóz zvyšují 
poměrně značné revize historických dat 
ze strany ČSÚ, což komplikuje porozu-
mění tomu, co se v ekonomice děje. 

Pokles HDP by v tomto roce měl smě-
řovat k 0,8 %, ovšem mezičtvrtletní růst 
by měl od 2. čtvrtletí být kolem +0,5 %. 
Zlepšení v oblasti soukromé spotřeby 
(na pokles o 0,5 %) či mírný růst vládní 
spotřeby (o 0,5 %) jsou nutnými předpo-
klady tohoto vývoje. Přitom východiskem 
prognózy ČBA je výrazný pokles ekono-
mik eurozóny (o 0,7 %), ovšem při zcela 
odlišné situaci v ekonomice našeho 

low volatility and decreased slightly in 
accordance with the needs of the econ-
omy and communicated preference. This 
decrease continued in 2013, when the 
koruna temporarily depreciated to CZK/
EUR 26. The nominal decrease in the ex-
change rate contributed to the decrease 
in the real effective exchange rate for the 
koruna. After the growth of volatility in 
early 2012, volatility gradually declined.

The current account deficit of the balance 
of payments decreased slightly to 2.4% 
of GDP. The surplus of foreign trade is 
outweighed by the income balance deficit 
and the Czech Republic is not one of the 

EU countries where a drop in economic 
performance brought a fast and significant 
reduction of the current account deficit. 

After lowering the public budget deficit 
in 2011 to 3.3% of GDP (based on the 
most recent fiscal notification), 2012 
saw an increasing of the deficit to 4.4% 
of GDP. However, this data is influenced 
by one-time factors that have no influ-
ence on economic demand – reflecting 
future financial compensation resulting 
from church restitutions and the removal 
of funds to the EU budget for improper 
use of cohesion funds. After taking these 

factors into account, the deficit would im-
prove further, probably to around 2.5% of 
GDP, and that during an economic slump 
into a relatively deep and unexpected re-
cession. The procedure for consolidating 
public finance and the structure of public 
finance can therefore play a major role 
in influencing economic development. 
This year’s development, which is so far 
demonstrating very good revenue per-
formance with only a slight growth in ex-
penditures, again indicates the possibility 
that the goal will be at least met without 
interfering with budget performance. The 
public debt rose last year to 44% of GDP.

Economic development in 2013 suffers 
from unusually high levels of uncertain-
ty. The data for the first quarter indicate 
a greater economic slump than pre-
dicted, but the growth structure (lower 
drop in household consumption and the 
fundamental role for economic decline 
played by a change in inventories) may 
lead to a cautious optimism for the next 
year. However, the development at the 
beginning of the year on the expected 
annual result has a negative impact thanks 
to the published depth of the slump. 
While CBA’s April projection predicted 
only a slight economic decline for the 

MĚNOVÉ UKAZATELE 2009 2010 2011 2012

CZK/EUR Průměr 26,445 25,290 24,586 25,143

CZK/USD Průměr 19,057 19,111 17,688 19,583

Reálný efektivní kurz % 99,7 100,0 102,9 99,54

BÚ/HDP % -2,4 -3,9 -2,7 -2,4

Stav devizových rezerv* ČNB mld. Kč 764,3 796,8 803,4 855,3

Zdroj: CSO

MONETARY INDICATORS 2009 2010 2011 2012

CZK/EUR Average 26.445 25.290 24.586 25.143

CZK/USD Average 19.057 19.111 17.688 19.583

Real effective exchange rate % 99.7 100.0 102.9 99.54

Current Account / GDP % -2.4 -3.9 -2.7 -2.4

Foreign exchange reserves* (DR) CNB CZK billion 764.3 796.8 803.4 855.3

Source: CSU
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Makroekonomický 
vývoj v roce 2012  
a 2013 a výhled na 
další období

Macroeconomic 
Development in 
2012 and 2013 and 
Outlook for the 
Next Year

hlavního exportního partnera – Němec-
ka (zde by měl HDP růst). To vzhledem 
k mírnému optimismu poslední doby 
v Evropě dává šanci pro lepší výsledky. 
Rok 2014 by měl být, stejně jako v mi-
nulých prognózách, návratem k vyššímu 
růstu kolem 1,7 %. Stejně jako v minulých 
případech je i tato prognóza zatížena ne-
obvykle velkou nejistotou ohledně vývoje 
globální i české ekonomiky.

V souladu s vývojem posledních let se 
ukazuje, že rozhodující faktory, které 
určí vývoj české ekonomiky, budou spíše 
domácího původu. Politická nestabilita, 
vzniklá v polovině roku, nepodpoří pozi-
tivní vývoj ekonomiky a představuje další 
riziko směrem k horšímu vývoji.

whole year (-0.2%), the poor economic 
results for the first quarter have led to 
a reassesment; the fairly extensive revision 
of historical data on the part of CSO adds 
to the uncertainty of prognoses, which 
makes it more difficult to understand what 
is actually going on in the economy. 

The GDP should drop by about 0.8% this 
year, although as of the second quar-
ter it should grow by about +0.5%. This 
development necessarily presumes an 
improvement in the area of private con-
sumption (to a decline of 0.5%) or a slight 
growth in government consumption (by 
0.5%). The CBA projection presumes a sig-
nificant drop in eurozone economies (by 
0.7%), but with the opposite situation in 
the economy of our main export partner, 
Germany (where GDP should grow). Giv-

en the mild optimism in Europe recently, 
this offers a chance of better results. Just 
like in previous forecasts, 2014 should 
see a return to stronger growth of about 
1.7%. As in past cases, this projection also 
suffers from unusually high levels of un-
certainty with regard to the development 
of the global and Czech economy.

In accordance with the development 
over the last several years, it appears that 
the decisive factors determining Czech 
economic development will tend to come 
from within. The political instability start-
ing at mid-year will not support positive 
economic growth and represents another 
risk of a less positive development.

Vývoj kurzu koruny Crown Exchange Rate Development
Zdroj: vlastní výpočet na základě dat ČNB

Source: own calculation based on CNB data
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Bankovní sektor v období 2012-2013 Banking Sector in 2012-2013

OBECNĚ ÚVODEM
Vývoj v bankovním sektoru je přirozeně 
úzce provázán s celkovým ekonomickým 
vývojem ČR. Prakticky od posledního kvar-
tálu roku 2011 je česká ekonomika v měl-
ké, ale již poměrně dlouhé recesi, kdy 
v roce 2012 byl zaznamenán ekonomický 
pokles o 1,2 %, který pokračoval i v prvním 
čtvrtletí roku 2013 (mezičtvrtletní snížení 
HDP o 1,3 %). Mírná recese během celého 
sledovaného období tak objektivně vytváří 
pro bankovní sektor obtížné prostředí. 

Na pozitivní meziroční dynamiku růstu úvě-
rů a dalších aktivních obchodů bank tento 
vývoj ještě neměl příliš vliv, byť toto přiroze-
ně neplatí pro všechny klientské segmenty. 
Pozitivní tlumící vliv přitom hraje také velmi 
nízká úroveň úrokových sazeb (ČNB snížila 
postupně v průběhu roku 2012 základní 2T 
REPO sazbu až k „technické nule“ 0,05 %), 
jež podporuje nabídku některých bankov-
ních produktů a která reflektuje současnou 
ekonomickou situaci i vysokou konkurenci 
na finančním trhu v mnohých produktech. 

Navzdory ekonomickému poklesu zůstává 
bankovní sektor jako celek ve skvělé kondi-
ci. Je naprosto stabilní, ziskový, kapitálově 
výborně vybavený, velmi likvidní a těší se 
velké důvěře klientů. Stále platí, že nepotře-
boval k překonání poslední finanční krize 
(po roce 2008) žádnou pomoc od státu 
a takových bankovních systémů v Evropě 
mnoho není. Kvalita úvěrových portfolií se 
spíše zlepšovala, až v posledních několika 

měsících stagnuje či se mírně zhoršuje, 
což jsou klasicky mírně opožděné důsledky 
ekonomické recese. Expozice vůči „krizí 
silněji postiženým zemím“ především na 
jihu Evropy byla a zůstává nadále minimál-
ní. Zklidnění (s výjimkou kyperské situace) 
na této frontě od podzimu roku 2012, kdy 
Evropská centrální banka oznámila nový 
program pomoci OMT (aniž by byl zatím 
jedinkrát využit) je nicméně i tak vítané – 
vzhledem k závislosti české ekonomiky na 
exportu do zemí eurozóny. 

STRUKTURA BANKOVNÍHO SEKTORU
Z hlediska struktury nedochází v českém 
bankovním sektoru k výraznějším posunům. 
K 31. 5. 2013 zde bylo celkem 45 subjektů 
s bankovní licencí, včetně 22 poboček 
zahraničních bank a 5 stavebních spoři-
telen. Strukturu bankovního trhu ovlivnily 
v předcházejícím roce především dva hlavní 
faktory: změna strategie některých globál-
ních bankovních skupin (rušení bankovních 
poboček v některých zemích) a růstový 
potenciál a dobrá ziskovost zdejšího ban-
kovního sektoru, které naopak přilákaly na 
trh nové subjekty. Struktura je však z dlou-
hodobého pohledu spíše stabilizována. 
Čtyři velké banky (dle aktuální metodiky nad 
250 mld. Kč aktiv) spravují přibližně 57,2 % 
procenta aktiv, 52,3 % hrubých úvěrů  
a 57,9 % vkladů klientů. Všechny indiká-
tory konkurenčnosti (např. Herfindahl-
-Hirschmannův index) ukazují na zdravě 
konkurenční prostředí, o čemž svědčí 
i dynamický růst sektoru středních bank. 

GENERAL INTRODUCTION
Development in the banking sector is nat-
urally closely tied to the overall economic 
development of the Czech Republic. The 
Czech economy has been in a shallow, 
but relatively long, recession practically 
since the last quarter of 2011, with a GDP 
decline of 1.2% in 2012, which continued 
in the first quarter of 2013 (HDP de-
creased by 1.3% quarter-on-quarter). The 
ongoing recession thus creates a gen-
erally challenging environment for the 
banking sector. 

This development has not yet had much 
of an effect on the positive year-on-year 
growth in credit and most of the other 
bank transactions, although of course 
this does not apply to all client segments. 
The very low interest rates (CNB gradu-
ally lowered the basic two-week REPO 
rate during 2012 to the “technical zero” 
of 0.05%) have also had a positive buffer 
effect, which supports the offer of certain 
bank products and reflects the current 
economic situation as well as the high 
level of competition for many products on 
the financial market. 

Despite the economic decline, the 
banking sector as a whole is in excellent 
condition. It is very stable and profitable 
well-capitalized with high liquidity and the 
trust of its clients. It has not required any 
public support to overcome the effects 
of the global financial crisis and not many 

banking systems in Europe can say the 
same. The quality of credit portfolios of 
banks has improved somewhat, although 
it has been stagnating or slightly declining 
in the past several months, as a delayed 
consequence of the economic recession. 
Exposure to Eurozone “southern-wing 
countries“,has been and remains very low. 
Even so, the situation on this front (with 
the exception of the situation in Cyprus) 
has calmed somewhat since autumn 
2012, when the European Central Bank 
announced its new OMT program (al-
though it has not yet been used/applied), 
and that calm is still a welcome develop-
ment, considering the dependence of the 
Czech economy on exporting to Euro-
zone countries. 

BANKING SECTOR STRUCTURE
The Czech banking sector has not made 
any major shifts from a structural stand-
point. As of May 31, 2013, the sector con-
tained 45 entities with banking licenses, 
including 22 branches of foreign banks 
and 5 building societies. The structure of 
the banking market was influenced in the 
past year by two main factors: a change in 
strategy of certain global banking groups 
(closing branches in certain countries) and 
the growth potential and good profitability 
of the local banking sector, which has 
attracted new players to the market.
The structure is fairly stable, however, 
from a long-term perspective. Four large 
banks (by current methodology over CZK 
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VÝVOJ OBCHODŮ
Banky disponovaly ke konci března 2013 
celkem 4 791,1 mld. Kč aktiv, což před-
stavuje meziroční nárůst o 4,3 %. K 30. 
4. 2013 měly banky ve svých rozvahách 
celkem 2 400,9 mld. Kč klientských úvěrů, 
což znamená meziroční zvýšení o 4,1 %. 
Objem vkladů se ke stejnému datu zvýšil 
meziročně dokonce o 7,5 % na 3 256,5 
mld. Kč. To jen potvrzuje velkou důvěru 
klientů v tuzemské banky. Díky tomu si 
banky zachovávají velmi komfortní podíl 
klientských úvěrů ke klientským vkladům 
(73,7 %), podobně příznivou likviditní po-
zici má v EU pouze Lucembursko, Malta 
a Slovensko. To v globálu pro tuzemské 
banky znamená nízkou závislost na mezi-
bankovním trhu (v situaci, kdy se tento trh 
z krize vzpamatovává ve všech evropských 
zemích pouze pozvolna), případně na li-
kviditních dodávacích operacích ze strany 
centrální banky. 
 

Údaj o celkovém růstu objemu úvěrů 
o 4,3 % v sobě přirozeně obnáší rozdílný 
vývoj v jednotlivých sektorech. Úvěry 
nefinančním podnikům mírně strádají 
slabou poptávkou, což je dáno především 
nízkými investicemi z důvodů velkých 
nejistot. K 30. 4. 2013 se tak jejich objem 
meziročně zvýšil o 1,5 % na 845,4 mld. Kč, 
přičemž především v posledních měsí-
cích je znát zpomalení. Statistiky nových 
úvěrů za první čtyři měsíce letošního roku 
dokládají nízkou poptávku po investičních 
úvěrech – objem nových „úvěrů ostatních“ 
(tj. jiných než kontokorentních, revolvin-
gových a pohledávek z karet) se snížil 
(v porovnání s prvními čtyřmi měsíci roku 
2012) o 24,8 %. 

U úvěrů obyvatelstvu je také znát po-
stupné zpomalování růstu (k 30. 4. 2013 
vzrostl objem meziročně o 3,5 %). Hlavní 
zásluhu na zachování pozitivní meziroční 
dynamiky má především stále relativně 

250 billion in assets) manage approxi-
mately 57.2% of assets, 52.3% of gross 
loans and 57.9% of deposits. All com-
petition indicators (such as the Herfind-
ahl-Hirschmann Index) reflect an environ-
ment of healthy competition, which can 
also be seen in the dynamic growth of the 
medium-sized banks. 

DEVELOPMENT OF BANKS’BUSINESS
Banks had a total of CZK 4,791.1 billion in 
assets as of the end of March 2013, which 
represents a growth of 4.3% year-on-year. 
As of April 30, 2013, banks had a total of 
CZK 2,400.9 billion in client loans on their 
balance sheets, marking a year-on-year 
increase of 4.1%. The deposit volume as 
of the same date saw an increase of 7.5% 
year-on-year to a total of CZK 3,256.5 bil-
lion. This simply confirms the trust clients 
have in the Czech banking sector. It also 
allows banks to maintain a very comfort-
able loan-to-deposit ratio (73.7%); only 

Luxemburg, Malta and Slovakia possess 
similarly favourable liquidity situation in 
the EU. In overall terms this means do-
mestic banks are not very dependent on 
the interbank market (in a situation where 
this market is only gradually recovering 
from the financial crisis in all European 
countries) or on the liquidity-providing 
operations from the central bank. 
 
The growth in credits of 4.3% naturally 
implies diverse development in individual 
sectors. Loans to non-financial corpo-
rations are suffering somewhat from 
lower demand, which is primarily due 
to low investments owing to high levels 
of uncertainty. As of April 30, 2013, the 
volume of loans to non-financial corpo-
rations increased by 1.5% year-on-year to 
CZK 845.4 billion, although the last few 
months have seen a slowdown in growth 
rates. Data on new loans for the first four 
months of this year demonstrate the 

Bankovní sektor  
v období  
2012-2013

Banking Sector in 
2012-2013

Podíl jednotlivých skupin bank  
na aktivech bankovního sektoru  
(k 31. 3. 2013)

Share of Individual Bank Groups in 
the Assets of the Banking Sector  
(as of March 31, 2013)

Zdroj: ČNB
Source: CNB
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„mladé“ portfolio hypotečních úvěrů, 
jejichž objem vzrostl meziročně o 6,4 %  
na 710,3 mld. Kč. Objemy úvěrů „na 
spotřebu“ prakticky ve všech kategoriích 
klesají či stagnují, což je potvrzením opa-
trnosti domácností v době ekonomického 
poklesu.

Recese se začala velmi pozvolna proje-
vovat na kvalitě úvěrového portfolia bank. 
Podíl úvěrů v selhání nyní stagnuje těsně 

pod hranicí 6 % (5,99 % k 30. 4. 2013), 
což je ale stále v regionálním srovná-
ní velmi pozitivní hodnota. Především 
v segmentu nefinančních podniků je již 
znatelný určitý zpožděný efekt rece-
se (u obyvatelstva bývá zpoždění ještě 
o něco delší). Podíl klasifikovaných úvěrů 
nefinančním podnikům ke konci dubna 
mírně vzrostl na 12,88 % a podíl úvěrů 
v selhání na 7,49 %.

KAPITÁLOVÁ VYBAVENOST
Český bankovní sektor je nadále skvěle 
kapitálově vybaven. K 31. 3. 2013 činil 
ukazatel kapitálové přiměřenosti sektoru 
16,38 %. Většina kapitálu je navíc tvořena 
vysoce kvalitním Tier 1 kapitálem (Tier 
1 kapitálová přiměřenost činila 15,95 %). 
Lze tak konstatovat, že kapitálové poža-
davky dané nově přijatým nařízením CRR 
splňuje tuzemský bankovní sektor jako 
celek již nyní. 

Stabilita a kapitálová síla sektoru je navíc 
podporována i schopností bank udržet si 
ziskovost i v období zvýšených nákladů 
na riziko. Celkový objem čistého zisku tak 
v roce 2012 dosáhl rekordní úrovně 64,4 
mld. Kč, což představuje meziroční nárůst 
o 20,8 % (výsledky v roce 2011 byly však 
negativně jednorázově ovlivněny účastí 
několika českých bank na „dobrovolném“ 

low demand for investment loans: the 
volume of new “other loans” (i.e. other 
than overdraft loans, revolving loans and 
credit card debt) dropped (as compared 
to the first four months of 2012) by 24.8%. 
Loans to households have also experi-
enced a gradual slowdown in growth (as 
of April 30, 2013, the volume grew by 
3.5% year-on-year). The main contributor 
to maintaining the positive year-on-year 
growth is the relatively “young” portfolio 

of mortgage loans, which grew in volume 
by 6.4% year-on-year to CZK 710.3 billion. 
The volume of credits for consumption is 
falling or stagnating in practically all cat-
egories, which just confirms the caution 
households have during a time of eco-
nomic downturn. 

The recession has started to manifest 
itself very gradually in the quality of banks’ 

credit portfolios. The share of non-per-
forming loans is currently stagnating just 
under 6% (5.99% as of April 30, 2013), 
which is still very positive compared to 
some neigbouring countries. A certain 
delayed impact from the recession can 
now be felt primarily in the non-financial 
corporation segment (the delay is typically 
somewhat longer for households/indi-
viduals). The share of classified loans to 
non-financial corporations grew slightly, 

to 12.88% as of the end of April, and the 
share of non-performing loans grew to 
7.49%. 

CAPITAL ADEQUACY
The Czech banking sector is still very 
well-capitalized. As of March 31, 2013, the 
capital adequacy indicator for the sector 
was 16.38%. Moreover, most of the capital 
is made up of high-quality Tier 1 capital 

Bankovní sektor  
v období  
2012-2013

Banking Sector in 
2012-2013

Podíl vkladů k úvěrům v evropských 
zemích

Deposit-to-Loan Ratio in selected 
European Countries

Zdroj: FSI IMF (poslední dostupná data, většinou 2012 Q4) Source: FSI IMF (last available data, mostly from Q4 2012)

Vývoj objemu bankovních úvěrů 
v jednotlivých segmentech

Development of Bank Loan Volume 
in Individual Segments

Zdroj: ČNB Source: CNB
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odpisu řeckých dluhopisů PSI). Tento 
rekord znamenal velmi vysoké hodnoty 
návratnosti aktiv (1,4 %) a Tier 1 kapitálu 
(22,5 %). Takto vysoká ziskovost již v roce 
2013 pravděpodobně nebude zopakována 
vzhledem k objektivně obtížným podmín-
kám pro růst bankovních obchodů.

Stabilita a odolnost tuzemského bankov-
ního sektoru je pravidelně potvrzována ze 
strany České národní banky zátěžovými 
testy, z nichž některé pracují s ekono-
micky velmi negativními scénáři ve formě 
hlubokého propadu ekonomiky doplněné 
o další citlivostní analýzy. Poslední kolo 
zátěžových testů ČNB bylo zveřejněno 
v červnu 2013 v rámci Zprávy o finanční 
stabilitě 2012/2013 a opětovně potvrdilo 
dobré zdraví tuzemského bankovního 
sektoru.

(Tier 1 capital adequacy was 15.95%). It 
can therefore be said that the banking 
sector as a whole already meets the capi-
tal requirements under the new CRR. 
The sector’s stability and capital strength is 
also supported by banks’ ability to main-
tain profitability even during periods of 
increased credit costs. The total net profit 
in 2012 reached a record high of CZK 64.4 
billion, which represents a growth of 20.8% 
year-on-year (the 2011 results took a one-
off hit due to the participation of several 
Czech banks in the “voluntary” Greek PSI). 
This record meant very high returns on 
assets (1.4%) and Tier 1 capital (22.5%). This 
high profitability will probably not be re-
peated in 2013, considering the objectively 
challenging economic environment. 

The Czech National Bank regularly con-
firms the stability and resilience of the 

banking sector by constructing very severe 
stress tests, some of which work with very 
negative economic scenarios in the form 
of a deep decline in the economy along 
with other sensitivity analyses. CNB’s lat-
est round of stress tests was published in 
June 2013 in the Financial Stability Report 
2012/2013 and again confirmed that the 
banking sector is in good shape.

Bankovní sektor  
v období  
2012-2013

Banking Sector in 
2012-2013

Podíl úvěrů v selhání Percentage of Non-performing Loans
Zdroj: ČNB Source: CNB
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Složení orgánů ČBA
Bodies of the ČBA

Lubor Žalman

(do / till 31. 12. 2012)

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

Mario Drosc

(od / since 1. 1. 2013)

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

Henri Bonnet

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

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

Jiří Kunert

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

Sean Morrissey

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

prezident
President
 
Pavel Kavánek

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

viceprezident 
Vice-President

Pavel Kysilka 

předseda 
představenstva  
a generální ředitel
Chairman  
of the Board  
of Directors & CEO
Česká spořitelna, a.s.

Prezidium Executive Board
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Složení orgánů ČBA
Bodies of the ČBA

Dozorčí výbor Supervisory Board

Jan Jeníček

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

František Máslo

ředitel 
Director
Citibank Europe plc, 
organizační složka

Jan Sadil

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

Předseda  
Dozorčího 
výboru  
Chairman of 
the Supervisory 
Board

Ladislav Macka

předseda 
představenstva  
a generální ředitel
Chairman of the 
Board of Directors,  
General Manager
Českomoravská 
záruční a rozvojová 
banka, a.s.

Předseda
Chairman

Luděk Niedermayer

Vědecké grémium Scientific Council

Výkonný ředitel
Managing Director

Pavel Štěpánek

Sekretariát Secretariat

Předseda
Chairman

Zdeněk Chytil
Vysoká škola ekonomická, Praha

Etický výbor Ethics Committee
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Komise a pracovní skupiny
Commissions and Working Groups

Komise
Commissions

Předseda
Chairperson

Odborný gestor ČBA
CBA Staff Support

Komise pro bankovní regulaci 
Banking Regulation Commission

Monika Laušmanová 
Česká spořitelna, a.s. 

Petr Vojáček

Komise daňová 
Tax Commission

Petra Pospíšilová 
Československá obchodni banka, a.s.

Jarmila Šímová

Komise pro exportní financování  
Export Finance Commission (od/since 04/2013)

Miloš Večeřa 
Raiffeisenbank, a.s.

Jiří Bušek

Komise pro finanční a bankovní bezpečnost 
Banking and Financial Security Commission 
 Expertní skupina pro fyzickou bezpečnost 
 Expert Group for Physical Security 
 Expertní skupina pro bankovní platební karty 
 Expert Group for Bank Cards

Petr Barák 
Air Bank, a.s. 
Petr Barák 
Air Bank, a.s. 
Vladimír Ružarovský 
Česká spořitelna, a.s.

Ladislav Pauker

Komise pro finanční trh 
Financial Market Commission 

Pavel Řezníček 
Commerzbank AG, pobočka Praha

Petr Vojáček

Komise pro hypoteční obchody 
Mortgage Banking Commission  
 Pracovní skupina pro katastr 
 Working Group for Land Register 
 Pracovní skupina pro statistiku  
 Working Group for Statistics

Vladimír Vojíšek 
Hypoteční banka, a.s. 
Martin Javorek 
Hypoteční banka, a.s. 
Juraj Holec 
Hypoteční banka, a.s.

Věra Svobodová

Komise komunikace a SOF 
Communication and CSR Commission

Klára Gajduškova (do/till 04/2013)
Česka spořitelna, a.s. 
Ivo Měšťánek (od/since 05/2013) 
Československá obchodní banka, a. s.

Jan Matoušek

Komise pro platební styk 
Payment Systems Commission
 Pracovní skupina pro aktuální otázky platebního styku 
 Working Group for Operational Payment Issues 
 Pracovní skupina pro inovativní platby 
 Working Group for Inovative Payments 
 Pracovní skupina pro hotovost 
 Working Group for Cash

Martin Kadorík 
Komerční banka, a.s. 
Martin Kadorík 
Komerční banka, a.s. 
Tomáš Fíla 
Komerční banka, a.s.

Jitka Lukášová

Komise právní 
Legal Commission 

Jarmila Brčáková 
Raiffeisenbank a.s. 

Filip Hanzlík

Komise pro spotřebitelské otázky 
Consumer Affairs Commission 

Sylva Floríková 
Komerční banka, a.s.

Věra Svobodová

Komise pro účetnictví a reporting 
Accounting and Reporting Commission 
 Expertní skupina pro výkaznictví 
 Expert Group for Reporting

Hana Jandlova 
GE Money Bank, a.s. 
Aleš Rieger 
Komerční banka, a.s.

Jarmila Šímová

Komise pro vnitřní audit 
Internal Audit Commission

Pavel Racocha 
Komerční banka, a.s.

Jarmila Šímová

Komise
Commissions

Předseda
Chairperson

Odborný gestor ČBA
CBA Staff Support

Pracovní skupina pro exportní financování 
(změna názvu 28.6.2013) na:  
Komisi pro exportní financování 
Working Group for Export Finance 
(name change 28.6.2013) to: 
Export Finance Commission

Miloš Večeřa  
Raiffeisenbank, a.s.

Jiří Bušek 

Pracovní skupina pro oceňování majetku 
Working group for Property Appraisal

Pavel Zídek 
ČMSS, a.s.

Pracovní skupina pro privátní bankovnictví 
Working group for Private Banking

Pavel Tichý 
Československá obchodní banka, a.s.

Helena Brychová 

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

Helena Brychová

Pracovní skupina k regulaci distribuce na 
finančních trzích 
Working Group for Regulation on Financial 
Market Distribution

Helena Brychová

Pracovní skupina „Workout“  
Working Group Workout

Daniel Hříbal 
Česká spořitelna, a.s.

Jiří Bušek
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Komise pro  
komunikaci a SOF
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and CSR  
Commission

Komise pro  
platební styk

Payment Systems 
Commission

Organizační schéma 
Organisational Chart
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Assembly of CBA 
Members 

Dozorčí výbor
Supervisory Board

Etický výbor
Ethics Committee

Prezidium
Executive Board

Sekretariát
Secretariat

Vědecké grémium
Scientific Council
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na finančních trzích

Working Group  
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Pracovní skupina 
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Úvodní slovo výkonného ředitele Foreword from the Executive Director

Jak čtenář jistě sám shledá pozornou čet-
bou této výroční zprávy, Česká bankovní 
asociace je viditelným subjektem, repre-
zentujícím a hájícím velmi profesionálně 
a s vysokou komunikační kulturou zájmy 
bankovního sektoru. Partnerů a cílových 
adresátů našich aktivit je téměř nepřeber-
ně: od oficiálních vládních míst, legisla-
tivních orgánů, dohledové instituce přes 
partnerská zájmová seskupení, expertní 
a akademickou obec, neziskový sektor, 
sociální partnery až po média a širokou 
a nejen klientskou veřejnost.

Asociace je především centrem expertizy: 
základ asociační činnosti spočívá v aktivitě 
dvaceti dvou odborných komisích a pra-
covních skupin, pokrývajících prakticky 
veškeré oblasti legislativy a regulace, 
relevantních pro fungování bankovního 
sektoru na českém trhu. V této struktuře 
je činných zhruba čtyři sta zástupců bank, 
jimž poskytuje podporu malý sekretari-
át, čítající méně než deset odborných 
pracovníků a nezbytné administrativní 
zázemí. Máme i řadu dalších odborných 
aktivit, vznikajících buď ad hoc či z po-
ptávky našich členů, jako třeba odborné 
semináře, diskuse apod. Provoz asociace 
je intenzivní: pro představu v našich kon-
ferenčních prostorách v rutinním provozu 
probíhají i dvě až tři odborné akce denně.

Základní metodou práce je včasný širo-
kospektrální monitoring legislativních a regu-
latorních aktivit i dalších témat hospodářské 

politiky a ekonomického vývoje, jejich ana-
lýza a - v případě potřeby - tvorba společné-
ho názoru, zpracování stanovisek i návrhy 
změn, které pak, díky rozsáhlé síti našich 
kontaktů, prosazujeme tam, kde je třeba. 

Asociace se neomezuje jen na témata 
striktně bankovní, ale zaobírá se, v kon-
textu společensko odpovědnostní úlohy 
bank, také obecnějšími národohospo-
dářskými a společenskými tématy. Máme 
vysoce erudované Vědecké grémium, 
složené z uznávaných odborníků nejen 
zastupujících banky, ale přicházejících 
také z jiných center expertizy včetně 
akademického prostředí. Díky tomu jsme 
přispěli a přispíváme významným dílem 

As a careful reading of this annual report 
will surely demonstrate, the Czech Banking 
Association is a highly visible entity, repre-
senting and defending the interests of the 
banking sector with a high level of profes-

sionalism and communicativeness. Our part-
ners and target groups are almost endless: 
official government posts, legislative bodies, 
supervisory institutions, partner interest 
groups, the expert and academic communi-
ty, the non-profit sector, social partners, the 
media, clients and the general public. 

The Association is primarily a center of 
expertise: the foundation of the Associa-
tion’s activities consists of fourteen expert 

commissions and task forces covering 
practically all areas of legislation and reg-
ulation relevant for banking sector opera-
tions on the Czech market. Approximately 
four hundred bank representatives are ac-
tive in this structure, supported by a small 
secretariat consisting of fewer than ten 
professionals as well as the necessary ad-
ministrative facilities. We also have a num-
ber of other professional activities, which 
arise either on an ad hoc basis or upon 
demand from our members, for instance 
specialized seminars, discussions, etc. The 
Association’s operations are intensive: to 
give you an idea, our conference facilities 
routinely house two to three professional 
events per day.

Our basic mode of operation is timely, 
broad-scale monitoring and analysis of 
the legislative and regulatory activities 
and other topics of economic policy and 
economic development, and – if necessary 
– coming to a common opinion, prepar-
ing statements and proposed changes, 
which we then promote in the appropriate 
places, thanks to our extensive network of 
contacts. 

The Association does not restrict itself to 
purely banking topics, but also address-
es more general topics of the national 
economy and society in the context of the 
social responsibility role of banks. We have 
a highly knowledgeable Scientific Council 
made up of renowned experts represent-

Pavel Štěpánek

Výkonný ředitel 
Managing Director
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k diskusi o tématech, jako je třeba fiskální 
politika a – ještě o něco obecněji – napří-
klad k otázce stavu a perspektiv vzděla-
nosti nejširší populace.

V uplynulém období jsme položili důraz 
na společensko-odpovědnostní aktivi-
ty. Naší ambicí je, aby široká veřejnost 
vnímala banky nejen jako podnikatelský 
sektor a finanční službu, ale čím dále tím 
více také jako důvěryhodného partnera, 
který má nejen zájem na řešení palčivých 
otázek naší současnosti, ale i na debatě 
o dalším směřování naší společnosti. 

Na tomto místě nemohu opomenout, 
že v říjnu 2012 jsme si připomněli dva-
cáté výročí od ustavujícího shromáždění 
České bankovní asociace. Učinili jsme tak 
pracovním způsobem uspořádáním velké 
- a snad mohu říci i úspěšné - meziná-
rodní konference, tématicky zaměřené 
nejen na diskusi o aktuálních bankovních 
tématech, ale také o budoucích výzvách 
stojících před bankovnictvím. Jsem rád, 
že se podařilo k této příležitosti také vydat 
sborník doprovodných odborných textů, 
kde se objevily příspěvky jak renomova-
ných ekonomů, tak nastupující generace 
talentovaných autorů. Znovu jsme se 
přesvědčili, že české bankovnictví bude 
i v příštích dekádách vedeno velmi profe-
sionálně a odpovědně.

Závěrem bych chtěl na tomto místě po-
děkovat všem členským bankám za jejich 
podporu asociačním aktivitám a velmi 
ocenit nasazení, s nímž jimi vyslaní experti 
působí v asociačních strukturách. Právě 
tato podpora je klíčovým činitelem vlivu, 
který dnes v ekonomickém a finančním 
světě asociace má.

ing banks as well as coming from other 
centers of expertise, including academia. 
This has allowed us and continues to allow 
us to make significant contributions to the 
discussion of topics such as fiscal policy 
and – somewhat more generally – the 
issue of the state and prospects of educa-
tion in the general public.

In the past year we have placed emphasis 
on social responsibility activities. Our am-
bition is for the general public to perceive 
banks as not simply representing the 
business sector and financial services, but 
more and more as reliable partners inter-
ested in addressing the pressing questions 
of our time as well as debating the direc-
tion our society should take in the future. 

At this point I should mention that in Octo-
ber 2012 we celebrated the twentieth an-
niversary of the inaugural assembly of the 
Czech Banking Association. We marked 
the occasion with work, by organizing 
a large – and I dare say successful – inter-
national conference focused on discussing 
current banking topics as well as the future 
challenges the banking sector faces. I am 
pleased that we also managed to issue 
a compilation of accompanying profes-
sional texts on this occasion, containing 
contributions from renowned economists 
as well as the upcoming generation of tal-
ented young authors. Once again we saw 
to our satisfaction that Czech banking will 
be led very professionally and responsibly 
in the coming decades.

In conclusion, I would like to take this 
opportunity to thank all our member banks 
for their support of the Association’s activ-
ities and express my appreciation for the 
energy expended by the experts sent to 
work in the Association’s structures. It is 
this very support that is the key factor in 
the influence the Association wields today 
in the economic and financial world.

Úvodní slovo 
výkonného ředitele

Foreword from the 
Executive Director
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Aktivity České bankovní asociace:  
Legislativa

Activities of the Czech Banking  
Association: Legislation

ČBA soustavně sleduje a analyzuje legis-
lativní vývoj z pohledu dopadů navrhova-
ných zákonných ustanovení na podni-
katelské prostředí v bankovním sektoru. 
Zaměřuje se při tom jak na vnitrostátní 
zákonodárný proces, tak na normotvorné 
aktivity a iniciativy relevantních orgánů 
EU. V této souvislosti využívá svého za-
stoupení v odborných komisích Legis-
lativní rady vlády, a to v subkomisi pro 
finanční právo a nejnověji také v subko-
misi pro RIA. Pracovníci sekretariátu ČBA 
se aktivně účastní práce právního výboru 
a dalších orgánů Evropské bankovní 
federace (EBF). 

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

Základní a zastřešující roli v těchto aktivi-
tách dlouhodobě sehrává Právní komise 
ČBA ve spolupráci s dalšími úžeji zamě-
řenými komisemi a pracovními skupinami 
ČBA. 

Ve sledovaném období se ČBA účastnila 
a účastní projednávání mimo jiné následu-
jících legislativních návrhů.

1. ZÁKON O ROZPOČTOVÝCH PRAVI-
DLECH (STÁTNÍ POKLADNA)

Problematice nastolené návrhem novely 
zákona o rozpočtových pravidlech (zákon  
č. 218/2000 Sb.), který kromě jiného zpra-
covává problematiku definice peněžních 
prostředků státní pokladny a s tím související 
správy peněžních prostředků státní pokladny, 
se sekretariát ČBA věnoval soustavně a velmi 
intenzivně prakticky po celý minulý rok 
s přesahem do prvního čtvrtletí roku 2013.

Následkem navrhované novely měl do 
definice peněžních prostředků státní 
pokladny nově spadat mimo jiné i souhrn 
peněžních prostředků na účtech územních 
samosprávných celků, veřejných vysokých 
škol a veřejných výzkumných institucí. 
V návaznosti na takto rozšířenou definici 
peněžních prostředků státní pokladny 
návrh novely stanovil, že tyto peněžní 
prostředky mají být vedeny na oddělených 
účtech ČNB s tím, že zatímco majitelé 
těchto účtů z řad uvedených subjektů 
mohou tyto peněžní prostředky převést na 
účty, které nejsou podřízeny státní poklad-
ně (tj. v zásadě na účty u komerčních bank, 
kde jsou tyto prostředky ukládány těmito 
subjekty doposud), pak majitelé těchto 
peněžních prostředků z řad státních fondů, 
příspěvkových organizací (včetně např. vel-
kých fakultních nemocnic), Pozemkového 
fondu ČR nebo Národního fondu by podle 
navrhované novely tyto peněžní prostředky 
z účtů vedených ČNB převádět nesměli.

CBA is systematically monitoring and 
analyzing legislative developments from 
the perspective of impact by the pro-
posed legal provisions on the business 
environment in the banking sector. It 
focuses on the national legislative pro-
cess as well as regulatory activities and 
initiatives of relevant EU bodies. In this 
connection it uses its presence in expert 
commissions of the Government Legisla-
tive Council, namely in the Financial Law 
Sub-Commission and recently also in 
the RIA Sub-Commission. CBA secretar-
iat employees are actively contributing 
to the work of the legal committee and 
other bodies of the European Banking 
Federation (EBF). 

At the same time CBA is also regular-
ly taking part in review proceedings 
regarding statutory regulations that show 
a significant relationship to doing busi-
ness in the area of banking and regulato-
ry measures, capital markets, consumer 
protection, mortgage law, personal 
data protection, deposit guarantee and 
other relevant fields, whether in the draft 
preparation phase or legislative initiative 
phase. 

The CBA Legal Commission plays 
a long-term, fundamental and overar-
ching role in these activities, in coop-
eration with other, more specifically 
focused commissions and working 
groups at CBA. 

In the past year CBA has been and is still 
taking part in discussions of the following 
legislative proposals, inter alia.

1. ACT ON BUDGETARY RULES (STATE 
TREASURY)

The CBA secretariat systematically and very 
intensively addressed the issue created by 
the draft amendment to the Act on Budg-
etary Rules (Act No. 218/2000 Coll.), which 
among other things deals with the defini-
tion of State Treasury funds and the related 
administration of State Treasury funds, for 
practically all of last year and part of the first 
quarter of 2013.

As a result of the proposed amendment, 
the definition of State Treasury funds would 
now also include the sum of the funds in 
the accounts of local government authori-
ties, public universities and public research 
institutions. With reference to such expand-
ed definition of State Treasury funds, the 
draft amendment stipulated that these funds 
should be kept in separate CNB accounts 
and that while the owners (entities from the 
list above) of such accounts could transfer 
these funds to accounts not subject to the 
State Treasury (i.e. essentially to commer-
cial bank accounts, where these entities 
currently hold the funds), according to the 
proposed amendment government funds, 
contributory organizations (including e.g. 
large university hospitals), the CR Land Fund 
or National Fund would not be allowed to 
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ČBA hodnotila od samého počátku tento 
návrh velmi kriticky. 

ČBA vyvinula rozsáhlou aktivitu a ve spo-
lupráci s řadou členských bank, Svazem 
měst a obcí, Hospodářskou komorou 
ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR 
zpracovala rozsáhlé a podrobné připo-
mínkové stanovisko, které analyzovalo 
navrženou novelu a její praktické dopady 
jak po právní stránce, tak z ekonomic-
kých hledisek, kde zásadním následkem 
nové právní úpravy by byl rozsáhlý odliv 
depozit z komerčních bank na účty 
nově vedené ČNB (konzervativní odhad 
osciluje okolo částky 170 až 180 miliard 
korun). 

Aktivně jsme vystoupili v rámci projed-
návání novely na jednání ústavně právní-
ho a rozpočtového výboru Poslanecké 
sněmovny PČR, ale také v rámci jednání 
příslušných senátních výborů ve druhé 
polovině roku 2012. V rámci projednávání 
novely zákona v Senátu jsme se podíleli 
na formulaci senátních pozměňovacích 
návrhů.

Koncem prosince 2012 došlo k přijetí 
senátních změn k novele zákona o roz-
počtových pravidlech ze strany Poslanec-
ké sněmovny. Pozměňovací návrhy, které 
považujeme za vhodně kompromisní 
a které mají podporu bank, přinášejí tyto 
základní změny oproti vládnímu návrhu 
novely:
1. prodlužuje se přechodné období, po 

které, pokud se samy nerozhodnou 
o opaku, se režim státní poklady 
nebude vztahovat na příspěvkové 
organizace, a to ze 3 na 5 let – i ve 
vztahu ke klientům z řad příspěvko-
vých organizací je třeba dbát na to, 

aby příspěvková organizace nepři-
kročila k založení účtu podléhajícího 
státní pokladně, neboť se tímto kro-
kem automaticky dostává do režimu 
povinně povinných subjektů a plně 
na ní dopadá povinnost zrušit účty 
u komerčních bank a převést peněžní 
prostředky z těchto účtů právě na 
účet podřízený státní pokladně;  

2. Česká národní banka je oprávněna 
poskytovat povinně nepovinným 
subjektům de facto pouze jedinou 
platební službu spočívající v hladkých 
platbách z pokynu klienta – to je 
významné omezení, které zásadním 
způsobem redukuje soutěžní potenci-
ál ČNB vůči komerčním bankám. 

Zásadní věcí u územních samosprávných 
celků (ÚSC) jsou příjmy z titulu rozpoč-
tového určení daní. Zde novela na návrh 
Ministerstva financí (MF) de facto vynuce-
ný námi prosazovanými pozměňovacími 
návrhy při jednání Rozpočtového výboru 
PSP říká, že ÚSC je oprávněn písemným 
oznámením vůči MF a správci daně vylou-
čit, aby příjmy z RUD byly poukazovány 
na účet u ČNB, resp. prosadit, aby byly 
poukazovány přímo na účet ÚSC u někte-
ré z komerčních bank.

V únoru 2013 zorganizovala ČBA jednání 
se zástupci MF a ČNB, jehož výsledkem 
bylo vyjasnění řady interpretačních nejas-
ností při praktickém uplatňování novely.
2. ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

ČBA zpracovala a uplatnila připomínky 
k návrhu novely zákona o spotřebitelském 
úvěru (ZSÚ) - zákon č. 145/2010 Sb.- v me-
ziresortním připomínkovém řízení, které ze 
strany MF proběhlo velmi korektně. 

transfer these funds out of the accounts 
maintained by CNB. ) 

CBA has been very critical of this proposal 
from the very beginning. 

CBA developed many activities and 
prepared extensive and detailed com-
ments on the proposed amendment in 
cooperation with a number of mem-
ber banks, the Czech Union of Towns 
and Municipalities, Czech Chamber of 
Commerce, and Czech Confederation 
of Industry. The comments analyzed the 
proposed amendment and its practical 
impact from a legal and economic per-
spective, where the basic consequence 
of the new legislation would be a large 
outflow of deposits from commercial 
banks to accounts newly kept by CNB 
(this would amount to about 170 to 
180 billion crowns, at a conservative 
estimate). 

We played an active role in discussing the 
amendment at the meeting of the Con-
stitutional Law and Budgetary Committee 
of the Chamber of Deputies as well as 
during meetings of the relevant Senate 
committees in the second half of 2012. 
As part of discussing the bill in the Senate, 
we took part in formulating the Senate 
changes to the bill.

The Chamber of Deputies passed the Sen-
ate changes to the amendment to the Act 
on Budgetary Rules at the end of Decem-
ber 2012. The changes, which we consider 
appropriate compromises and which are 
backed by the banks, introduce these basic 
changes as compared to the version pro-
posed by the government:
1. extending the from 3 to 5 years 

which the State Treasury system will 
not apply to contributory organiza-
tions, unless they themselves decide 
otherwise, although even contribu-
tory organization clients must take 
care not to open an account subject 
to the State Treasury, since doing so 
automatically puts them in the man-
datory obligation system and triggers 
the obligation to close commercial 
bank accounts and transfer the funds 
from those accounts to the account 
subject to the State Treasury; 

2. Czech National Bank is entitled to 
provide entities not bound by the 
mandatory obligation de facto with 
a single payment service consisting of 
clean payments upon the client’s or-
der – this is a significant limitation that 
fundamentally reduces CNB’s po-
tential to compete with commercial 
banks. 

The essential matter with regard to local 
government authorities (USC) is income 
due to tax revenue sharing (RUD). The Min-
istry of Finance’s (MF) proposal, essentially 
forced by the changes we promoted at the 
meeting of the PSP Budgetary Committee, 
modified the amendment so that it says 
that the USC is entitled to send a written 
statement to MF and the tax authority  
to prevent revenue from RUD from being 
sent to the CNB account, or to ensure 
that the funds are sent directly to the 
USC’s commercial bank account.

In February 2013 CBA organized a meet-
ing with representatives of MF and CNB, 
which resulted in clarification of a number 
of interpretive ambiguities for the practical 
application of the amendment.
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Návrh zákona byl vládou předložen PSP 
k projednání na říjnové schůzi (2012) s tím, 
že původně vláda navrhovala projednání 
ve zkráceném režimu. Proti se postavil 
klub ČSSD a následně došlo k předložení 
několika pozměňovacích návrhů (PN) na 
jednání hospodářského výboru PSP.

MF ke všem pozměňovacím návrhům 
zaujalo odmítavé stanovisko, podobně 
jako ČBA. Stejně tak i zpravodaj novely 
ZSÚ navrhl nepřijmout žádný z pozmě-
ňovacích návrhů. To se v naprosté většině 
podařilo s výjimkou PN připravených 
zástupcem strany LIDEM. Tato politická 
strana následně pro přijetí PN hlasovala 
spolu s opozicí bez ohledu na stanovisko 
předkladatele, zpravodaje i bez ohledu na 
koaliční smlouvu. 

Přijatý PN přináší změny v oblasti posky-
tování informací spotřebitelům před uza-
vřením smlouvy o spotřebitelském úvěru 
a dále v oblasti obchodních podmínek, 
které mají být nadále pouze produktově 
specifické a psané písmem o stejné veli-
kosti, kterou používá vlastní smlouva. 

Účinnost změny týkající se všeobecných 
obchodních podmínek (VOP) byla stano-
vena na 1. 1. 2014, a to zjevně na základě 
naší snahy vysvětlit navrhovateli novely 
nevhodnost původně zamýšlené účinnosti 
k 1. 1. 2013 s ohledem na předpokládané 
nabytí účinnosti NOZ k 1. 1. 2014 a nut-
nost změn VOP v souvislosti s NOZ. 

3. ZMĚNY INSOLVENČNÍHO ZÁKONA 
V SOUVISLOSTI SE ZÁKONEM O OBĚ-
TECH TRESTNÝCH A ČINŮ 

Pozměňovací návrh k insolvenčnímu zá-
konu v souvislosti s projednáváním návrhu 

zákona o obětech trestných činů byl přijat 
na jednání Ústavně právního výboru PSP 
na jeho listopadové (2012) schůzi. 

Návrh přináší tyto novoty:

i. osobě – oběti trestného činu – která 
má vykonatelnou pohledávku na ná-
hradu škody nebo nemajetkové újmy 
způsobené trestným činem, přiznává 
postavení věřitele v insolvenčním 
řízení, tj. pro případ, že by se vůči   
subjektu, který této osobě způsobil 
trestným činem škodu, vedlo také 
insolvenční řízení;

ii. pohledávky těchto osob-obětí se 
mají uspokojovat ze zpeněžení věci, 
práva nebo jiné majetkové hodnoty, 
pokud tyto věci nebo majetkové 
hodnoty byly v trestním řízení zajiš-
těny a pokud přihláška pohledávky 
osoby-oběti byla podána v době, 
kdy zajištění těchto věcí a majetko-
vých hodnot trvá;

iii. pro postavení osob-obětí jakožto věři-
telů platí obdobně ustanovení týkající 
se zajištěných věřitelů;

iv. osoba-oběť jakožto věřitel vykona-
telné pohledávky na náhradu škody 
nebo nemajetkové újmy způsobené 
trestným činem je oprávněna podat 
přihlášku takové pohledávky kdy-
koli v průběhu insolvenčního řízení, 
pokud v trestním řízení o tomto 
trestném činu byl zajištěn majetek 
v majetkové podstatě dlužníka a po-
kud byla přihláška podána v době, 
kdy zajištění podle trestního řízení 
trvá; 

v.  zpeněžení majetku v majetkové 
podstatě dlužníka, na který se vzta-
huje rozhodnutí o zajištění vydané 
v trestním řízení, lze provést jen po 

2. CONSUMER CREDIT ACT

CBA prepared and submitted comments 
on the draft amendment to the Consumer 
Credit Act (ZSU) – Act No. 145/2010 Coll. – 
in interdepartmental review proceedings that 
were carried out very correctly on the part 
of the MF. 

The government submitted the bill to the 
PSP for discussion at the October (2012) 
session; where as the government originally 
proposed discussing the bill on a shortened 
timetable. The Social Democratic party 
(CSSD) opposed the motion and later sever-
al changes (PN) were submitted for discus-
sion by the PSP Economic Committee.

The MF opposed all the changes, as did 
CBA. In the same way the rapporteur for 
the amendment to the ZSU moved not 
to accept any of the changes. This was 
almost entirely successful, except for those 
prepared by the representative of the LIDEM 
party. That party later voted with the oppo-
sition to pass the PNs without regard for the 
opinion of the submitter, rapporteur and 
even the coalition agreement. 

The adopted PNs introduce changes in the 
area of providing information to consumers 
prior to entering into a consumer credit 
agreement and in the area of business terms 
and conditions, which should be product 
specific and written in the same size font as 
that used in the agreement itself. 

The change pertaining to general terms and 
conditions (VOP) is to take effect on January 
1, 2014, clearly as a result of our efforts to 
explain to the sponsor of the amendment 
the inappropriateness of the originally 
intended effective date of January 1, 2013, 

considering the predicted effectiveness 
of the NOZ as of January 1, 2014 and the 
necessity of changes to the VOP in relation 
to the NOZ. 

3. AMENDMENTS TO THE INSOLVENCY 
ACT IN RELATION TO THE ACT ON VIC-
TIMS OF CRIMINAL OFFENSES 

A PN to the Insolvency Act in relation to the 
draft Act on Victims of Criminal Offenses 
was passed at a meeting of the PSP Con-
stitutional Law Committee at its November 
(2012) meeting. 

The PN introduces the following:

i. a person who is a victim of a criminal 
offense and has an enforceable claim 
to compensation for damages or 
non-material damage caused by that 
criminal offense is admitted to the posi-
tion of a creditor in insolvency proceed-
ings, i.e. in the event that the subject 
who caused damage to such person 
by committing a criminal offense is also 
subject to insolvency proceedings;

ii. the claims of such victims should be sat-
isfied by monetizing the item, right or 
other asset, if such items or assets were 
frozen in the criminal proceedings 
and provided that the registration of 
the victim’s claim was submitted while 
such items and assets are still frozen;

iii.  the position of victims as creditors 
is subject to the same provisions per-
taining to secured creditors;

iv.  a victim as a creditor with an 
enforceable claim for compensation 
for damages or non-material damage 
caused by a criminal offense is entitled 
to submit a registration of such claim at 
any time during the insolvency pro-
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předchozím souhlasu příslušného 
orgánu činného v trestním řízení.

Aby se tedy oběť trestného činu moh-
la stát věřitelem v insolvenčním řízení 
vedeném proti pachateli trestného činu, 
kterým takové osobě byla způsobena 
škoda, musí tato osoba-oběť být věřitelem 
vykonatelné pohledávky na náhradu škody 
způsobené trestným činem. Muselo by 
tedy dojít k tomu, že osoba-oběť má již 
vykonatelnou, tedy pravomocně přizna-
nou pohledávku a zároveň je vůči pacha-
teli předmětného trestného činu vedeno 
insolvenční řízení. 

Dalším předpokladem úspěšného při-
hlášení pohledávky osoby-oběti v in-
solvenčním řízení je to, že v trestním 
řízení o předmětném trestném činu došlo 
k zajištění majetku, toto zajištění majetku 
trvá v době přihlášky pohledávky a pokud 
zároveň věci, práva či jiné majetkové hod-
noty zajištěné v trestním řízení spadají do 
majetkové podstaty dlužníka-pachatele.

Pokud jsou uvedené podmínky splněny, 
osoba-oběť získává postavení zajištěného 
věřitele. 

Jestliže insolvenční správce hodlá zpe-
něžit majetkovou podstatu nebo její část, 
jejíž součástí jsou věci, práva nebo jiné 
majetkové hodnoty zajištěné v trestním 
řízení, musí k takovému zpeněžení obdr-
žet předchozí souhlas příslušného orgánu 
činného v trestním řízení.

V průběhu intenzivních jednání s před-
kladateli PN jsme se zaměřili na to, 
aby PN (i) neohrozil postavení a práva 
zajištěných věřitelů, jejichž zástavní (či 
jiné zajišťovací) právo je starší, tj. aby si 

tito zajištění věřitelé uchovali prioritu – 
tento princip je zachován – věřitel-oběť 
sice vstupuje ve vztahu k věci zajištěné 
v trestním řízení do pozice zajištěného 
věřitele, ale pokud na téže věci již ulpívá 
zástavní právo jiného věřitele, věřitel-oběť 
se stává až následujícím v pořadí, (ii) aby 
nedocházelo k neúměrným a neodůvod-
něným průtahům insolvenčních řízení 
v souvislosti s udělování (či neudělová-
ním) souhlasu orgánů činných v trestním 
řízení se zpeněžením té části majetkové 
podstaty, která je tvořena věcí zajištěnou 
ve prospěch poškozeného v trestním 
řízení – máme za to, že v této věci se 
podařilo dosáhnout jednak toho, že 
insolvenční správce bude oprávněn, se 
souhlasem insolvenčního soudu a věřitel-
ského výboru, vyjmout takto zajištěnou 
věc z majetkové podstaty, aby případně 
nebránila jejímu zpeněžování. Snažili 
jsme se v rámci jednání prosadit to, aby 
orgán činný v trestním řízení měl stano-
venu lhůtu, ve které o žádosti insolvenč-
ního správce musí rozhodnout, ovšem 
tento návrh se nepodařilo prosadit, a dále 
(iii) prosazení přechodných ustanovení, 
podle kterých se nová pravidla uplatní až 
na insolvenční řízení zahájená po datu 
účinnosti novely (ta má nastat uplynu-
tím šesti měsíců od zveřejnění novely 
ve Sbírce listin) – ani tento návrh se přes 
podporu ze strany Ministerstva spravedl-
nosti (MSp) nepodařilo prosadit. Upozor-
ňovali jsem také na absenci jakýchkoli 
pravidel v tomto kontextu pro řešení 
úpadku formou reorganizace, nicméně 
nám bylo sděleno, že k řešení této pro-
blematiky by se přistoupilo až v závislosti 
na případných problémech při praktické 
aplikaci novely. Praktické dopady zákona 
hodláme monitorovat a průběžně o jeho 
dopadech vedeme debatu s MSp. 

ceedings, provided that the assets in 
the debtor’s estate were frozen in the 
criminal proceedings regarding such 
criminal offense and provided that the 
registration was submitted while the 
assets are still frozen pursuant to the 
criminal proceedings; 

v. realization of the assets in the estate 
of the debtor affected by the decision 
to freeze assets issued in the criminal 
proceedings can only be performed 
with the prior consent of law enforce-
ment and criminal justice authorities.

For a victim of a criminal offense to become 
a creditor in insolvency proceedings against 
the perpetrator of the criminal offense 
whereby the victim suffered harm, the victim 
must be the creditor of an enforceable claim 
to compensation for damages caused by the 
criminal offense. In other words, the victim 
would already have to have an enforceable, 
legally recognized claim and the perpetrator 
of that criminal offense would have to be 
party to ongoing insolvency proceedings. 

Another prerequisite for successful regis-
tration of the victim’s claim in insolvency 
proceedings is that the assets were frozen 
during the criminal proceedings regarding 
the given criminal offense, the assets are 
still frozen at the time of registration of the 
claim, and the items, rights or assets frozen 
in the criminal proceedings fall under the 
estate of the debtor / perpetrator.

If the above stated conditions are met, the 
victim is granted the position of a secured 
creditor. 

If the insolvency trustee then intends to 
realize all or part of the estate to which the 
items, rights or other assets frozen in the 

criminal proceedings belong, the trustee 
must acquire the prior consent of the 
relevant law enforcement or criminal justice 
authority to such realization.

During intensive negotiations with the sub-
mitters of the PNs, we focused on the fact 
that the PN (i) must not threaten the position 
and rights of secured creditors with prior 
rights of lien (or other rights of acquisition), i.e. 
that these secured creditors maintain priority 
– this principle is maintained – the victim is 
granted the position of a secured creditor in 
relation to the item frozen in the criminal pro-
ceedings, but if another creditor already has 
a lien on that item, the victim takes a place 
in line after that creditor, (ii) in order to avoid 
disproportionate and unjustified delays in the 
insolvency proceedings in relation to granting 
(or not granting) the consent of law enforce-
ment or criminal justice authorities to the re-
alization of that part of the estate made up of 
the item frozen to the benefit of the injured 
party in the criminal proceedings, we consid-
er that we were successful in ensuring that 
the insolvency trustee will be entitled, with 
the consent of the insolvency court and cred-
itor committee, to remove the frozen item 
from the estate in order not to prevent reali-
zation. We attempted during the negotiations 
to ensure that law enforcement and criminal 
justice authorities have a stipulated time 
frame in which to decide on granting the 
request of the insolvency trustee, although 
this proposal was unsuccessful, and also (iii) 
enforcing transitional provisions whereby the 
new rules will be applied only to insolvency 
proceedings commenced after the effective 
date of the amendment (which should be six 
months after the amendment is published 
in the Collection of Deeds) – however, this 
proposal also failed to pass, despite support 
from the Ministry of Justice. We also warned 
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4. ZÁKON O TRANSPARENTNOSTI AKCI-
OVÝCH SPOLEČNOSTÍ

ČBA uplatnila v rámci meziresortního při-
pomínkového řízení řadu připomínek k ná-
vrhu zákona o zvýšení transparentnosti 
právnických osob. Základním účelem ná-
vrhu zákona, který ČBA nijak nerozporo-
vala, je plošné nařízení adresované všem 
akciovým společnostem, jejichž akcie mají 
ke dni účinnosti zákona podobu listinných 
akcií na majitele (na doručitele) a které 
nejsou imobilizovány, ke změně podoby 
akcií na listinné akcie na jméno.

Senát v návaznosti na projednání ve výbo-
rech o návrhu zákona hlasoval v březnu  
2013, přičemž přijal pozměňovací návrh 
připravený Výborem pro územní roz-
voj, veřejnou správu a životní prostředí, 
který zaváděl formou novelizace zákona 
o veřejných zakázkách částečný monopol 
centrálního depozitáře cenných papírů 
(CDCP). Senátní pozměňovací návrh, přija-
tý přes odpor senátního Ústavně právního 
výboru a přes nesouhlasný dopis občan-
ských protikorupčních iniciativ, ukládal 
akciovým společnostem, které se budou 
ucházet o státní zakázky, jako jedinou 
možnou formu akcií akcie zaknihované 
u CDCP. To by znamenalo, že navržený 
institut imobilizace u bank by se týkal 
ostatních akciových společností s ano-
nymními akciemi. Z celkových cca 12000 
společností, které mají anonymní akcio-
nářskou strukturu a kterých se zákon týká, 
se veřejných zakázek účastní zhruba 700.

ČBA pokračovala v jednání s poslanci 
a předsedy koaličních poslaneckých klubů 
zdůrazňujíc, kromě jiného, především 
argument vysokých cen za služby CDCP. 
Senátní pozměňovací návrh byl též podro-

ben analýze Odboru kompatibility Úřadu 
vlády, který sice neshledal přímý konflikt 
s relevantní evropskou směrnicí, nicméně 
konstatoval rozpor tohoto návrhu s judika-
turou Evropského soudního dvora. 

Poslanecká sněmovna se k návrhu zákona 
vrátila v květnu 2013, odmítla senátní 
návrh a následně setrvala na své, tedy 
původní vládní verzi. Akciovým společ-
nostem s listinnými akciemi na majitele 
jsou tedy otevřeny tři možnosti transfor-
mace akcií na akcie na jméno (imobilizace 
u obchodníků s cennými papíry a tedy 
i u bank, zaknihování nebo automatická 
transformace ze zákona, pokud daná ak-
ciová společnost ve stanovené lhůtě sama 
nepřikročí k transformaci svých akcií).

Především cenový argument vedl v senát-
ních výborech k zabránění vyškrtnutí insti-
tutu imobilizace ze zákona a tedy zavede-
ní monopolu CDCP. Senátní pozměňovací 
návrh tak byl ze strany CDCP pokusem 
o získání alespoň částečně preferenčního 
postavení, ale jeho nekvalitní věcná a le-
gislativní podoba přispěla k jeho zamítnutí 
v Poslanecké sněmovně. 

5. NOVÝ KATASTRÁLNÍ ZÁKON 

Začátkem roku 2013 se sekretariátu ČBA 
podařilo v rozhovorech s klíčovými členy 
Poslanecké sněmovny trpělivým a soustav-
ným vysvětlováním významu a důležitosti 
nového katastrálního zákona v kontextu 
plánované rekodifikace soukromého práva 
docílit toho, že návrh zákona byl v březnu 
2013 zařazen na pořad jednání sněmov-
ny a krátce poté i projednán příslušnými 
sněmovními výbory. Před 2. čtením návrhu 
zákona jsme se zaměřili na vyhodnocení 
pozměňovacích návrhů. Týkaly se pře-

of the absence of any rules in this context for 
resolving bankruptcy in the form of reorgan-
ization, however, we were informed that this 
issue would not be addressed until potential 
problems with practical application of the 
amendment arise. We intend to monitor the 
practical impact of the Act and conduct an 
ongoing debate regarding its impact with the 
Ministry of Justice. 

4 ACT ON TRANSPARENCY OF JOINT 
STOCK COMPANIES

CBA made a number of comments during 
the interdepartmental review proceedings 
on the draft Act on Increasing the Transpar-
ency of Legal Entities. The basic purpose of 
the bill, which CBA did not at all oppose, is 
an across-the-board regulation addressed 
to all joint stock companies with shares in 
the form of certificated bearer shares that 
are not immobilized, instructing them to 
transform their shares into registered shares 
by the date the Act takes effect.

With reference to the committee discus-
sions on the bill, the Senate voted on the 
bill in March 2013; it accepted the PN 
prepared by the Committee on Regional 
Development, Public Administration and 
the Environment, which introduced a partial 
monopoly for the Central Securities Depos-
itory (CDCP) in the form of an amendment 
to the Act. The Senate PN, accepted despite 
the opposition of the Senate Constitutional 
Law Committee and despite the letter of dis-
sent from anti-corruption citizens’ initiatives, 
imposed book entry of shares recorded 
by the CDCP as the only possible form of 
shares for joint stock companies that bid for 
government contracts. That would mean 
that the proposed institute of immobilization 
in banks would pertain to other joint stock 

companies with anonymous shares. Of the 
approximately 12,000 companies that have 
an anonymous shareholder structure and 
are affected by the Act, approximately 700 
take part in public tenders.

CBA continued its negotiations with Dep-
uties and coalition party leaders, primarily 
emphasizing the argument of the high prices 
for CDCP services. The Senate PN was also 
subjected to analysis by the Compatibility De-
partment of the Office of the Government, 
which did not find any direct conflict with the 
relevant European directive, but did state that 
the PN does not comply with the jurispru-
dence of the European Court of Justice. 

The Chamber of Deputies returned to 
the bill in May 2013, rejecting the Senate 
version and insisting on its own, the original 
government version. Joint stock companies 
with certificated bearer shares thus have 
three options for transforming their shares 
into registered shares (immobilization with 
securities traders, including banks, book 
entry or automatic transformation under the 
Act, if the given joint stock company does 
not transform its shares on its own).

Primarily the price argument led the Senate 
committees to prevent the deletion of the 
institute of immobilization from the Act, 
thereby introducing a CDCP monopoly. The 
Senate PN was an attempt on the part of 
CDCP to acquire at least a partially prefer-
ential position, but its poor substantive and 
legislative form contributed to its rejection in 
the Chamber of Deputies. 
 
5. NEW LAND REGISTRY ACT 

At the beginning of 2013, after conversations 
with key members of the Chamber of Depu-
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devším způsobu vyrozumívání účastníků 
vkladového řízení o tom, že právní vztahy 
k jejich nemovitosti jsou dotčeny změnou 
(tzv. plomba). Vládní návrh totiž počítal 
pouze s možností účastníky informovat 
datovou schránkou. Toto ustanovení bylo 
označováno za nevhodné, neboť většina 
účastníků řízení (typicky fyzické osoby) 
datové schránky zřízeny nemá a nemá 
ani zákonnou povinnost tak učinit. Většina 
účastníků řízení z řad fyzických osob by tak 
za původně navrhovaného stavu neměla 
šanci dozvědět se od katastrálního úřadu 
informaci o tom, že právní vztahy k nemo-
vitostem (jichž je účastník např. vlastní-
kem) jsou dotčeny změnou a případně se 
proti takové změně bránit a včas podnikat 
příslušné právní kroky, které předvídá NOZ 
i nový katastrální zákon. 

Ústavně právní výbor PSP, jehož jednání 
v dubnu 2013 jsme se zúčastnili, projed-
nával pozměňovací návrhy, které si kladou 
za cíl umožnit i jiné způsoby přenosu 
informací od katastru k účastníkovi řízení, 
a to v zásadě podle volby účastníka řízení 
s tím, že pokud účastník takovou volbu 
(např. e-mailem, SMS, apod.) neučiní, byl 
by katastr povinen doručovat mu ozná-
mení poštou. 

Dalším tématem pozměňovacích návrhů 
je připuštění opravných prostředků proti 
rozhodnutí katastru, kterým se povolu-
je vklad práva do katastru, a to včetně 
práva zástavního. Vládní návrh zákona 
nepřipouští proti takovým rozhodnutím 
žádný z „klasických“ opravných prostřed-
ků, nicméně, v souladu s NOZ nabízí 
způsob, jak takové rozhodnutí napad-
nout. Debata v rámci Právní komise ČBA 
vyústila v odmítavé stanovisko k povolení 
opravných prostředků proti rozhodnutí 

o povolení vkladu, pokud by zároveň byla 
přijata právní úprava umožňující efektivní 
informování účastníků vkladového řízení. 
Důvodem je to, že bude-li účastník vkla-
dového řízení řádně informován, bude 
mít také možnost náležitým způsobem 
reagovat, resp. bránit se a podnikat pří-
slušné právní kroky za situace, kdy vyjde 
najevo, že katastrální úřad vede vklado-
vé řízení o jeho nemovitosti bez jeho 
vědomí, popřípadě proti jeho vůli, např. 
následkem podvodu či jiného nezákon-
ného jednání třetí osoby. 

V dřívějších variantách některých pozmě-
ňovacích návrhů se objevoval i požadavek, 
aby podpisy všech účastníků na všech listi-
nách podávaných v souvislosti s návrhem 
na zahájení vkladového řízení byly úředně 
ověřeny. Také jsme se zaznamenali návrh, 
podle kterého by nebylo možné, aby se 
účastník vkladového řízení nechal v tomto 
řízení zastoupit na základě plné moci. Tyto 
návrhy nakonec přijaty nebyly.

Konečně pak byl uplatněn i pozměňova-
cí návrh (předložený Českou advokátní 
komorou) spočívající v tom, že sepis 
nemovitostních smluv má být svěřen 
výhradně advokátům a notářům, později 
byla v návrhu učiněna výjimka pro banky 
a územní samosprávné celky, ale také pro 
osoby s dokončeným vysokoškolským 
vzděláním v oboru právo. Tyto návrhy byly 
ve 2. čtení doslova smeteny ze stolu.
Považujeme za důležité uvést, že po de-
batě s předsedou ústavně právního výboru 
a dalšími klíčovými členy tohoto výboru se 
nám podařilo docílit toho, že návrh kata-
strálního zákona byl zařazen na program 
květnové schůze (tedy nikoli červnové, jak 
někteří zákonodárci původně zamýšleli) 
Poslanecké sněmovny, v jejímž průběhu 

ties patiently and consistently explaining the 
meaning and importance of the new Land 
Registry Act in the context of the planned 
recodification of private law, the CBA secre-
tariat achieved its aim of getting the bill on 
the Chamber of Deputies agenda for March 
2013 and shortly afterwards the bill was dis-
cussed in the relevant Chamber of Deputies 
committees. Before the bill’s second reading 
we focused on evaluating the PNs. They 
mainly pertained to the method of inform-
ing parties to an entry in the Land Registry 
that the legal relationships to their property 
have been affected by a change (a “plom-
ba” or notice of pending action). The bill 
only provides for the option of informing 
parties through an online post box, but this 
provision was indicated as unsuitable, since 
most parties (typically natural persons) do 
not have an online post box or a way to 
legally acquire one. Most parties who are 
natural persons would therefore have no 
chance under the current rules of finding 
out from the Land Registry office that the 
legal relationships to the property (of which 
the party might be the owner, for instance) 
have been affected by a change so they 
can take action to prevent such change, if 
appropriate, and take the relevant legal steps 
in a timely manner as foreseen by the NOZ 
and new Land Registry Act. 

The PSP Constitutional Law Committee, 
which held a meeting in April 2013 where 
we participated as well, discussed the PNs 
that attempt to permit other methods of 
transferring information from the Land 
Registry to the party to the proceedings, 
essentially at the party’s discretion, although 
if the party does not make the choice (e.g. 
email, text message), the Land Registry 
would be obliged to deliver the announce-
ment by post. 

Another topic the PNs addressed is 
providing for remedial measures against 
a Land Registry decision allowing entry of 
a right into the Land Registry, including 
a lien. The government bill does not pro-
vide for any of the “traditional” remedial 
measures against such decisions, how-
ever, pursuant to the NOZ it does offer 
a way to contest the decision. The debate 
on the CBA Legal Commission culminat-
ed in a negative position toward permit-
ting remedial measures against a decision 
on entry, provided that legislation is also 
passed making it possible to efficiently 
inform parties to entry proceedings. The 
reason for this is that if parties to the entry 
proceedings are duly informed, then they 
also have the opportunity to react or pro-
tect themselves in the proper manner and 
take the relevant legal steps in the event 
that it turns out the Land Registry office 
was carrying out the entry proceedings on 
their property without their knowledge or 
against their will, e.g. due to fraud or other 
illegal conduct from a third party. 

Earlier versions of some of the PNs also con-
tained the requirement that the signatures 
of all parties on all documents submitted in 
connection to the motion to commence 
entry proceedings be officially certified. We 
also noted a PN that would make it impos-
sible for a party to entry proceedings to 
grant power of attorney to a third party for 
representation in the proceedings. These 
PNs ultimately did not pass.

One last PN was made (submitted by the 
Czech Bar Association) that would require 
real estate agreements to be drafted exclu-
sively by attorneys and notaries; later the PN 
made an exception for banks and local gov-
ernment authorities, but also for people who 
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pak proběhlo 2. i 3. čtení, čímž se legisla-
tivní proces v této věci značně urychlil.

Přijaté pozměňovací návrhy mají umožnit 
efektivnější informovanost účastníků vkla-
dového řízení o tom, že právní vztahy k je-
jich nemovitostem jsou dotčeny změnou 
a dále poskytují ČÚZK oprávnění upravit 
podrobnosti procesu informování vyhláš-
kou. Přijaté PN dále reagují na některé 
nepřesnosti vládního návrhu zákona ve 
vztahu k NOZ a reflektují i některá rozhod-
nutí NSČR. Předloha byla PSP schválena 
v polovině května. 2013, Senát přijal vlastní 
pozměňovací návrhy na své červencové 
schůzi. PSP tyto pozměňovací návrhy, kte-
ré pouze zpřesňovaly poslaneckou verzi 
zákona, přijala na své srpnové schůzi.

6. OSTATNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY

Ve sledovaném období ČBA zpracova-
la a uplatnila připomínky k řadě dalších 
právních předpisů, např. k nesmírně roz-
sáhlému souboru novelizačních předpisů 
označovaných souhrnně jako „dopro-
vodné a prováděcí předpisy k NOZ“, jimiž 
se má novelizovat několik stovek zákonů 
v souvislosti s nabytím účinnosti NOZ, 
k zákonu o veřejných rejstřících, k věci 
zrušení sKaret a zavedení tzv. chráněné-
ho účtu, k novele občanského soudního 
řádu a exekučního řádu a mnoha dalším 
legislativním iniciativám.

7. FATCA

V průběhu druhého pololetí roku 2012 
a po celý rok 2013 pracuje v rámci ČBA 
Platforma pro FATCA, která úzce a inten-
zivně spolupracuje s pracovní skupinou 
pro FATCA vytvořenou a řízenou MF. ČBA 
se rozsáhle věnovala aktivitě na pracovní 

verzi českého překladu vzorové mezivlád-
ní smlouvy s USA (IGA) a zpracovala také 
dotazy a připomínky k IGA, které násled-
ně MF zařadilo do seznamu otázek pro 
americkou stranu s cílem vyjasnit některá 
ustanovení návrhu IGA. Platforma pro 
FATCA, která spolupracuje i s Právní ko-
misí ČBA, představuje pro členské banky 
významné fórum pro výměnu zkušeností 
a názorů při implementaci požadavků 
plynoucích z FATCA, ale díky úzké spolu-
práci s MF také důležitý zdroj aktuálních 
informací o procesu a parametrech vy-
jednávání o výsledném znění IGA s ame-
rickou stranou, čímž bankám napomáhá 
při realizaci a načasování jednotlivých 
implementačních kroků. Předpokládáme, 
že činnost Platformy pro FATCA se ve 
zbytku letošního roku ještě zintenzivní 
v souvislosti s tím, že do konce roku 2013 
se předpokládá uzavření IGA na expertní 
úrovni. Platforma se hodlá aktivně zapojit 
i do přípravy „Lex FATCA“, tedy zákona, 
kterým se budou principy a povinnosti ply-
noucí z IGA implementovat do českého 
právního řádu.

have graduated from law school. These PNs 
were dismissed during the second reading.

We consider it important to state that after 
debating with the Chairman and other 
key members of the Constitutional Law 
Committee, we managed to get the draft 
Land Registry Act on the agenda for the May 
session (not the June session, as some legis-
lators originally intended) of the Chamber of 
Deputies and the second and third readings 
took place at that time, significantly speed-
ing up the legislative process in this matter.

The PNs that were accepted should make 
it possible to more efficiently inform parties 
to entry proceedings that the legal relation-
ships to their property have been affected 
by a change, as well as authorizing CUZK 
to issue a decree adjusting the details of 
the notification process. The PNs that were 
accepted also react to certain discrepan-
cies between the government bill and the 
NOZ and reflect certain decisions of the 
Supreme Court of the Czech Republic. The 
PSP approved the draft in mid-May 2013. 
The Senate accepted its own PNs at its June 
meeting. SP adopted the Senat PNS at its 
August session.

6. OTHER LEGAL REGULATIONS

In the past year CBA prepared and made 
comments on a number of other legal 
regulations, such as an extremely large set 
of amending regulations, jointly referred to 
as “accompanying and implementing reg-
ulations to the NOZ,” which should amend 
several hundred Acts in relation to the NOZ 
coming into effect, as well as the Public 
Register Act, the matter of canceling sCards 
and introducing a protected account, the 
amendment to the Civil Procedure Code 

and the Distraint Code and many other 
legislative initiatives.

7. FATCA

A Platform for FATCA has been working in 
CBA during the second half of 2012 and 
all of 2013, closely and intensively coop-
erating with the FATCA Task Force created 
and managed by the MF. CBA engaged in 
extensive work on the working version of 
the Czech translation of the sample inter-
governmental agreement with the USA (IGA) 
and also prepared questions and comments 
on the IGA, which the MF later put on the 
list of questions for the Americans with the 
goal of clarifying some of the provisions of 
the draft IGA. The Platform for FATCA, which 
also works with the CBA Legal Commission, 
presents member banks with a significant 
forum for exchanging experience and 
opinions on implementing the requirements 
resulting from FATCA, but thanks to close 
cooperation with the MF, also an important 
source of current information about the 
process and parameters for negotiating the 
final wording of the IGA with the Americans, 
which will help banks in implementing and 
timing of individual implementation steps. 
We expect that the Platform for FATCA will 
intensify its activities for the rest of this year 
in connection with the fact that the IGA is 
expected to be concluded on an expert 
level by the end of 2013. The Platform also 
intends to get actively involved in preparing 
the “Lex FATCA,” an act that will implement 
the principles and obligations from the IGA 
into Czech legislation.



29

Bankovní regulace  Banking regulation 

Hlavní pozornost byla v oblasti bankov-
ní regulace věnována připravovaným 
změnám basilejských pravidel, která 
budou v Evropské unii implementována 
prostřednictvím nařízení o kapitálových 
požadavcích (CRR) a směrnice o kapitá-
lových požadavcích (CRD IV). Opomíjena 
však nebyla ani další nová regulatorní 
opatření. 

V rámci užší spolupráce bankovních aso-
ciací zemí Visegrádské skupiny iniciované 
Českou bankovní asociací bylo připrave-
no společné stanovisko české, maďarské 
a polské bankovní asociace k návrhu vyjá-
dření Evropské bankovní federace (EBF) 
k návrhu směrnice na restrukturalizaci 
a řízení bank, které se dostanou do obtíží. 
K návrhu pozice EBF k návrhu Evropské 
komise na vytvoření jednotného mecha-
nismu dohledu bylo zpracováno společ-
né stanovisko české a polské bankovní 
asociace. 

Evropskému orgánu pro bankovnictví 
bylo zasláno vyjádření ke:

 − konzultačnímu dokumentu týkající-
mu se technických standardů ohled-
ně specifikace výpočtu specifických 
a obecných úprav z titulu úvěrového 
rizika podle článku 105(4) návrhu 
CRR, 

 − konzultačnímu dokumentu týkající-
mu se technických standardů ohled-
ně zveřejňování vlastních zdrojů,

 − diskusnímu dokumentu týkajícímu se 

technických standardů ohledně obe-
zřetného oceňování podle článku 
100 návrhu CRR a

 − konzultačnímu dokumentu týka-
jícímu se technických standardů 
ohledně podmínek pro posuzování 
materiálnosti rozšíření a změn inter-
ních přístupů při výpočtu požadavků 
na vlastní zdroje pro úvěrové, tržní 
a operační riziko podle článku 138(5), 
301(3) a 352(3) návrhu CRR. 

Uskutečnily se dvě schůzky zástupců 
bank zastoupených v Komisi pro bankov-
ní regulaci s pracovníky odboru regulace 
finančního trhu ČNB, na kterých proběhla 
diskuze ohledně návrhu nařízení a směr-
nice o kapitálových požadavcích. 

V rámci mezirezortního připomínkového 
řízení nebo i v rámci konzultace před 
mezirezortním připomínkovým řízením 
byly zpracovávány připomínky a stanovis-
ka k návrhům legislativních norem, např. 
k návrhu úředního sdělení k pravidlům 
obezřetného podnikání bank, spořitelních 
a úvěrních družstev a obchodníků s cen-
nými papíry týkajícího se informací
o odměňování. Zaslali jsme rovněž připo-
mínky, postřehy a dotazy k pracovní verzi 
novely zákona o bankách, která reaguje 
na nařízení a směrnici o kapitálových 
požadavcích. 

Zástupci Komise pro bankovní regulaci 
a další pracovníci bank se v lednu 2013 

The most attention in the area of banking 
regulation went to the changes to the 
Basel rules under preparation, which will 
be implemented in the European Union via 
the Capital Requirements Regulation (CRR) 
and Capital Requirements Directive (CRD 
IV). The other new regulatory measures 
also received their due attention, however. 

As part of the closer cooperation of Viseg-
rad group banking associations initiated 
by the Czech Banking Association, a joint 
position of the Czech, Hungarian, and 
Polish Banking Associations was prepared 
regarding the draft statement of the 
European Banking Federation (EBF) on 
the draft of Bank Recovery and Resolution 
Directive. The Czech and Polish Banking 
Associations also prepared a joint position 
regarding the draft EBF statement on the 
European Commission proposal to create 
a Single Supervisory Mechanism. 

Statements regarding the following con-
sultation papers were sent to the European 
Banking Authority:

 − consultation paper on regulatory tech-
nical standards on the specification of 
the calculation of specific and general 
credit risk adjustments according to 
Article 105(4) of the draft CRR, 

 − consultation paper on implementing 
technical standards on disclosure for 
own funds,

 − discussion paper relating to draft regu-
latory technical standards on prudent 

valuation under Article 100 of the draft 
CRR, and

 − consultation paper on draft regulatory 
technical standards on the conditions 
for assessing the materiality of exten-
sions and changes of internal ap-
proaches when calculating own funds 
requirements for credit, market and 
operational risk under articles 138(5), 
301(3) and 352(3) of the draft CRR. 

Two meetings have taken place between 
representatives of banks in the Banking 
Regulation Commission and experts of the 
CNB Financial Market Regulation depart-
ment, where participants discussed the 
drafts of Capital Requirements Regulation 
and Directive. 

Comments and opinions on draft legisla-
tive standards were prepared during the 
interdepartmental comments proceedings 
or even during the consultation prior to the 
interdepartmental comments proceedings, 
for instance on the draft official commu-
nication regarding the prudential rules for 
banks, credit unions, and investment firms 
on information on remuneration. We also 
sent comments, observations and ques-
tions on the working version of the amend-
ment to the Act on Banks, which responds 
to the Capital Requirements Regulation 
and Capital Requirements Directive. 

Representatives of the Banking Regulation 
Commission and other bank employees 
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zúčastnili semináře ČNB k odměňování 
v institucích finančního trhu. Na semináři 
pracovníci ČNB prezentovali výsledky še-
tření o stavu implementace zásad odmě-
ňování a dosavadní poznatky a přístupy 
k výkonu dohledu v oblasti odměňování. 
 

Činnost Komise pro bankovní regulaci je 
pravidelně prezentována v periodiku BA 
Survey. Přehled vybraných projednáva-
ných legislativních návrhů EU týkajících 
se bank je pravidelně aktualizován v peri-
odiku Bankovnictví a finanční trh v evrop-
ské legislativě. 

took part in a CNB seminar on remuner-
ation in financial market institutions in 
January 2013. At the seminar CNB experts 
presented the results of an investigation 
into the status of implementation of the 
principles of remuneration and the knowl-
edge and approaches to supervision in the 
area of remuneration thus far. 
 

The activities of the Banking Regulation 
Commission are regularly reported in the 
BA Survey. The overview of selected EU 
draft legislation under discussion per-
taining to banks is regularly updated in 
Banking and Financial Market in European 
Legislation. 
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Ve spolupráci s právní kanceláří Allen 
& Overy probíhá aktualizace Rámcové 
smlouvy o obchodování na finančním 
trhu (Czech Master Agreement) tak, aby 
zohlednila nově přijaté nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) o OTC 
derivátech, ústředních protistranách 
a registrech obchodních údajů (EMIR) 
a změny v pravidlech obchodování 
s emisními povolenkami. Czech Master 
Agreement dává bankám možnost pou-
žívání jednotného formátu zejména pro 
protistrany a jiné právnické osoby s vy-
řešeným problémem sjednání závěreč-
ného vyrovnání. Hlavní přínos spočívá již 
v samotné existenci standardní smluvní 
dokumentace pro široké spektrum 
produktů. Pro banky je důležité, že se 
jedná o smlouvu, na kterou je vyhotoven 
právní posudek, který uznává i ČNB, a že 
předmětná smlouva je jednou ze dvou 
rámcových smluv (vedle ISDA), kterou 
lze použít i pro účely snížení kapitálové-
ho požadavku.

Evropské komisi byla zaslána vyjádření 
ke konzultačnímu dokumentu k pro-
duktovým pravidlům, k řízení likvidity, 
k depozitáři, k fondům peněžního trhu 
a k dlouhodobým investicím subjektů ko-
lektivního investování do převoditelných 
cenných papírů. 

Basilejskému výboru pro bankovní dohled 
bylo zasláno vyjádření ke konzultační-
mu dokumentu ohledně požadavků na 

finanční zajištění u centrálně nezúčtová-
vaných derivátů. 

Evropskému orgánu pro cenné papíry 
a trhy bylo zasláno vyjádření ke:

 − konzultačnímu dokumentu týkající-
mu se technických standardů k na-
řízení o OTC derivátech, ústředních 
protistranách a registrech obchod-
ních údajů a

 − konzultačnímu dokumentu týkající-
mu se principů procesu stanovování 
benchmarků.

Uskutečnily se tři schůzky zástupců bank 
zastoupených v Komisi pro finanční trh 
s pracovníky odboru regulace finanč-
ního trhu ČNB, na kterých proběhla 
diskuze ohledně nařízení EMIR. Proběhla 
rovněž výměna názorů zástupců bank 
zastoupených v Komisi pro finanční trh 
a pracovníků odboru řízení měnových 
operací a finančních trhů ČNB ohled-
ně problémů a zkušeností s finančním 
zajištěním.

Ve spolupráci s právní kanceláří Allen & 
Overy probíhají práce na projektu zlepše-
ní právní úpravy hypotečních zástavních 
listů.

Spolupracovali jsme s Czech Forex Clu-
bem a referenčními bankami na úpravě 
úředního sdělení ČNB Pravidla pro refe-
renční banky a výpočet (fixing) úrokových 
sazeb (PRIBID a PRIBOR) tak, aby v něm 

The Czech Master Agreement is currently 
being updated in cooperation with Allen 
& Overy to reflect the new Regulation 
of the European Parliament and of the 
Council on OTC derivatives, central coun-
terparties and trade repositories (EMIR) 
and the changes to the rules of emission 
allowances trading. The Czech Master 
Agreement gives banks the opportunity 
to use a unified format, especially for 
counterparties and other legal entities that 
have resolved the problem of arranging 
the close-out netting. The primary benefit 
is the very existence of standard contrac-
tual documentation for a wide range of 
products. The important aspect for banks 
is that it is an agreement for which a legal 
opinion recognized by CNB has been 
issued and that it is one of two general 
agreements (along with ISDA) that can be 
used for the purposes of lowering capital 
requirements.

Statements were sent to the European 
Commission regarding the consultation 
document on Undertakings for Collec-
tive Investment in Transferable Securities 
(UCITS) product rules, liquidity manage-
ment, depository, money market funds, 
and long-term investments. 

A statement was sent to the Basel Com-
mittee on Banking Supervision regarding 
the consultation document on margin 
requirements for non-centrally cleared 
derivatives. 

A statement was sent to the European Se-
curities and Markets Authority regarding:

 − the consultation paper on technical 
standards for the Regulation on OTC 
derivatives, central counterparties and 
trade repositories, and

 − the consultation paper relating to 
principles for benchmark-setting 
processes.

Three meetings have taken place between 
bank representatives from the Financial 
Market Commission and experts of the 
CNB Financial Market Regulation depart-
ment, where they discussed EMIR. Bank 
representatives from the Financial Market 
Commission and experts of the CNB 
Operations Analyses Division have also ex-
changed opinions regarding problems and 
experience with financial collateral.

We are working with Allen & Overy on 
improving the legislation regarding mort-
gage bonds.

We cooperated with the Czech Forex 
Club and reference banks on modifying 
CNB’s official communication Rules for 
Reference Banks and Calculation (Fixing) 
of Interest Rates (PRIBID and PRIBOR) in 
order to clarify the terms used therein 
and enshrine the basic requirements for 
corporate governance in this area. 

We are also taking part in the work of 
the local task force (the Czech MIG) for 

Finanční trhy Financial market 
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byly zpřesněny pojmy a zakotveny základ-
ní požadavky na corporate governance 
této agendy. 

Podílíme se rovněž na práci místní pracovní 
skupiny (tzv. Czech MIG) pro implementaci 
evropských standardů při konání valných 
hromad a zajišťování speciálních operací 
s cennými papíry (corporate actions). Úko-
lem MIG je zmapovat, do jaké míry jsou 
místní postupy v zajištění valných hromad 
a corporate actions rozdílné od vytyčených 
standardů, určit kroky k dosažení jednot-
ných evropských postupů a aktivně se na 
jejich implementaci podílet. 

V rámci mezirezortního připomínkového 
řízení nebo i v rámci konzultace před 
mezirezortním připomínkovým řízením 
byly vypracovávány připomínky a sta-
noviska k návrhům legislativních norem, 
např. k návrhu zákona o investičních spo-
lečnostech a investičních fondech a k ná-
vrhu vyhlášky o náležitostech a způsobu 
vedení deníku obchodníka s cennými 
papíry a náležitostech a způsobu vedení 
evidence investičního zprostředkovatele.

Činnost Komise pro finanční trh je 
pravidelně prezentována v periodiku BA 
Survey. Přehled vybraných projednáva-
ných legislativních návrhů EU týkajících se 
bank je pravidelně aktualizován v periodi-
ku Bankovnictví a finanční trh v evropské 
legislativě. 

implementing European standards for 
General Meetings and corporate actions. 
MIG’s task is to map to what extent local 
procedures for General Meetings and 
corporate actions differ from the stipulat-
ed market standards, determine the steps 
necessary to reach European procedures 
and actively participate in implementing 
them.

Comments and opinions on draft legisla-
tive standards were prepared during the 
interdepartmental comments proceedings 
or even during the consultation prior to 
the interdepartmental comments pro-
ceedings, for instance on the draft act on 
investment companies and investment 
funds and on the draft decree on the 
requisites and manner of keeping a trans-
action and orders book of an investment 
firm and on the requisites and manner 
of keeping the records of an investment 
intermediary.

The activities of the Financial Market 
Commission are regularly reported in the 
BA Survey. The overview of selected EU 
draft legislation under discussion per-
taining to banks is regularly updated in 
Banking and Financial Market in European 
Legislation. 
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Převážná většina aktivit v platebním styku 
byla ovlivněna vývojem v legislativní 
oblasti, jednalo se především o přípravu 
stanovisek k návrhům na revizi evropské 
směrnice harmonizující poskytování 
platebních služeb v EU a o novou legis-
lativu regulující přechod na Jednotnou 
oblast pro platby v eurech, dále o změny 
národní legislativy. Nástup moderních 
technologií, výrazně měnících platební 
produkty i distribuční kanály, vyvolal po-
třebu orientovat aktivity ČBA stále více na 
oblast inovativních plateb a na co nejširší 
využití potenciálu, který může přinést 
automatizované zpracování. 

VNITROSTÁTNÍ PLATEBNÍ STYK A PENĚŽ-
NÍ OBĚH

Pokračovala adaptace bank na pod-
mínky zákona č. 136/2011, o oběhu 
bankovek a mincí,  který upravuje 
ochranu tuzemských bankovek a mincí 
včetně pravidel pro jejich oběh. Banky 
se musely připravit na povinnosti, které 
subjektům spolupůsobícím při peněž-
ním oběhu ukládá zákon a doprovodné 
prováděcí vyhlášky, zajistit zpracování 
hotovosti v souladu se zákonem sta-
novenými standardy, zajistit odborná 
proškolení příslušných pracovníků, 
vykazování atd. Naplnění některých 
těchto povinností ztěžovaly kompli-
kace vzniklé mimo bankovní sektor, 
například dlouhodobá absence nabíd-
ky vhodných zařízení na zpracování 

hotovosti, úspěšně otestovaných dle 
požadavků zákona.

V oblasti bezhotovostního platebního 
styku se ČBA zabývala předkládaný-
mi návrhy zákonů, které platební styk 
přímo upravují (novela zákona o pla-
tebním styku) nebo s ním souvisejí. 
Tradičně dobrá spolupráce, přispívající 
ke zdokonalování platebního styku 
v ČR, pokračuje v komplexu otá-
zek souvisejících s mezibankovním 
platebním a zúčtovacím systémem 
CERTIS. Průběžně jsou projednávány 
otázky dalšího vývoje systému, změny 
a úpravy pravidel, návrhy na konkrét-
ní specifické postupy včetně námětů 
na zavedení některých informačních 
funkcí nebo doplnění pravidel. Velmi 
užitečná byla pracovní jednání zástup-
ců ČBA se zástupci Ministerstva financí 
ČR a ČNB, iniciovaná ke konkrétním 
aktuálním tématům. 

JEDNOTNÁ OBLAST PRO PLATBY V EU-
RECH (SINGLE EURO PAYMENTS AREA)

Příprava na zavedení Single Euro Pay-
ments Area (SEPA) patří ke klíčovým ob-
lastem působení. ČBA se od roku 2004 
dlouhodobě angažuje v Evropské radě 
pro platební styk (EPC). Prostřednictvím 
zástupců v rozhodovacích a pracovních 
orgánech EPC se ČBA spoluúčastni-
la příprav podmínek na SEPA, členství 
zástupců v pracovních skupinách EPC 

The vast majority of activities in the pay-
ment system were influenced by develop-
ments in legislation; mainly they involved 
preparing opinions on the proposed 
revisions to the European directive harmo-
nizing the provision of payment services 
across the whole EU and new legislation 
regulating the transition to a Single euro 
payments area, as well as changes to 
national legislation. The advent of modern 
technologies that substantially change pay-
ment products and distribution channels 
has made it necessary for CBA to orient 
its activities more and more on innovative 
payments and on using the potential of-
fered by automatic processing as efficiently 
as possible. 

DOMESTIC PAYMENT SYSTEM AND CUR-
RENCY CIRCULATION

Banks continued adapting to the con-
ditions set forth in Act No. 136/2011, on 
circulation of banknotes and coins, which 
regulates the protection of domestic 
banknotes and coins, including the rules 
of circulation. Banks had to get ready for 
the obligations the act imposes upon 
entities cooperating in the circulation of 
currency as well as the accompanying 
implementing decrees, ensure that cash 
is processed in accordance with the 
standards stipulated by the act, arrange 
professional training for relevant employ-
ees, reporting, etc. Complications arising 
outside the banking sector made it more 

difficult to meet some of these obliga-
tions. The problem was the long-term lack 
of equipment suitable for processing cash 
that had been successfully tested pursu-
ant to the requirements of the act. 

In the area of cashless payments, CBA 
directed its attention to the bills submitted 
that directly regulate the payment system 
(the draft amendment on the Payment 
system act) or otherwise relate to it. The 
traditionally cooperation contributing to 
improving the payment system in the 
Czech Republic is continuing to address 
the many issues related to interbank 
payments system CERTIS . Discussions are 
ongoing regarding further development of 
the system, changes and modifications to 
the rules, or proposals for specific process-
es, including suggestions for introducing 
certain information functions or adding to 
the rules. The working meetings initiated 
on specific topics with the representatives 
of the Ministry of Finance of the Czech 
Republic and CNB were also very useful. 

SINGLE EURO PAYMENTS AREA

One of the key areas of operation is pre-
paring for the introduction of the Single 
Euro Payments Area (SEPA). CBA has been 
involved long-term in the European Pay-
ments Council (EPC) since 2004. Through 
representatives in the deciding and work-
ing bodies of the EPC, CBA has taken part 
in preparing the conditions for SEPA; mem-
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(pro platební schémata, karty, hotovost)   
umožňovalo podílet se v těchto oblas-
tech na vlastním vývoji pravidel a jejich 
inovacích. Komise pro platební styk 
ČBA slouží jako platforma pro aktuální 
informace z EPC, diskuse k přijímaným 
rezolucím, jako zázemí pro přípravu 
připomínek k novým návrhům na úpravy 
SEPA schémat a stanovisek k dalším 
dokumentům. 

V uplynulém roce bylo třeba řešit otáz-
ky spojené s implementací nařízení ES 
č. 260, vydaného v roce 2012 a upravu-
jícího technické a obchodní požadavky 
na bezhotovostní úhrady a inkasa v eu-
rech. Cílem nařízení je zajistit přechod 
evropského eurového platebního styku 
na jednotná pravidla a celoevropské 
standardy, a to definováním požadavků 
na platby a stanovením konečných ter-
mínů povinné transformace eurových 
plateb na podmínky SEPA. Pro poskyto-
vatele platebního styku v ČR sice platí 
pro přechod na SEPA pozdější rozhod-
né termíny (v roce 2016) než v zemích 
eurozóny (únor 2014), ale vzhledem 
k reakcím zahraničních bank v rámci 
finančních skupin a k potřebám nad-
národních klientů se ČBA již aktuálně 
zabývá praktickými postupy pro aplikaci 
nařízení. 

V minulém roce pokračovala dříve nasta-
vená spolupráce čtyř asociací středoev-
ropských zemí (Maďarska, Rakouska, Slo-
venska a ČR). Společná jednání zástupců 
asociací umožňují sdílet velmi užitečné 
poznatky a zkušenosti ostatních zemí 
spojené s přechodem na SEPA, jejich 
využití v podmínkách ČR dává možnost 
vyhnout se některým problémům, který-
mi prošly nebo aktuálně procházejí země 

s dřívějšími povinnými termíny migrace 
na SEPA než ČR.

Pro řízení implementace SEPA v ČR fun-
guje v ČBA od roku 2008 Národní koor-
dinační výbor SEPA („NKV SEPA“), jehož 
členy jsou zástupci ČNB, MF ČR, zástupci 
profesních a spotřebitelských sdružení 
(Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská 
komora ČR, Sdružení českých spotřebitelů, 
Česká asociace treasury). NKV SEPA mo-
nitoruje vývoj a přijímaná opatření v EPC 
a zabývá se jejich praktickými důsledky. 
Základními úkoly NKV SEPA jsou příprava 
a řízení implementace SEPA v ČR, v sou-
časné době nabývá na závažnosti řešení 
vhodných způsobů komunikace, neboť se 
ukazuje, že obecné povědomí o SEPA  a je-
jích praktických dopadech je velmi nízké. 

ČBA průběžně zajišťuje konzultace 
a administrativně organizační podporu 
přistupování bank ke schématům SEPA 
prostřednictvím National Adherence  
Support Organisation, tzv. „NASO“  
(v ČBA funguje pro členské banky).

STANDARDY

Kromě činností předurčených postupem 
legislativních prací byly též rozvíjeny ak-
tivity zaměřené na  zlepšování podmínek 
platebního styku v některých oblastech, 
které nejsou legislativně ani jinak uprave-
ny. Jedná se o postupy, jejichž unifikace 
nijak nenarušuje konkurenční prostředí,  
přičemž  sjednocením lze docílit výraz-
ného zefektivnění procesů (především 
využitím vyšší automatizace zpracování); 
standardizace zde přináší příznivé efekty 
pro všechny zúčastněné strany, tedy i pro 
klienty bank. Z realizovaných iniciativ lze 
uvést např.:

bership of its representatives in EPC task 
forces (for payment schemes, cards, cash) 
made it possible to contribute to these ar-
eas, developing and innovating rules itself. 
The CBA Payment System Commission 
serves as a platform for current information 
from EPC, discussing resolutions passed, 
as a place for preparing comments on new 
proposals to change SEPA schemes and 
opinions on other documents. 

Questions had to be addressed in the 
past year regarding the implementation 
of Regulation (EU) No. 260/2012, which 
regulates the technical and business 
requirements for credit transfers and direct 
debits in euro. The regulation is intended 
to ensure the transition from the national 
euro payment systems to the unified rules 
and Europe-wide standards, namely by de-
fining the requirements for payments and 
stipulating the end dates for the manda-
tory transition from existing euro payment 
systems to SEPA conditions. The decisive 
“end-dates” for transition to SEPA are later 
for payment system providers in the Czech 
Republic (2016) than in eurozone countries 
(February 2014), but considering the reac-
tions from foreign banks in financial groups 
and the needs of international clients, CBA 
is currently already addressing practical 
processes for applying the directive. 

The past year also saw the continuation of 
the cooperation set up previously between 
four associations from Central European 
countries (Hungary, Austria, Slovakia and 
the Czech Republic). Representatives of 
these associations can act jointly to share 
very useful knowledge and experience 
from other countries related to the transi-
tion to SEPA, using them gives the Czech 
Republic the opportunity to avoid certain 

problems experienced (past or present) by 
countries with earlier mandatory dates for 
transitioning to SEPA.

A SEPA National Coordination Committee 
(NKV SEPA) has been operating in CBA 
since 2008 in order to manage SEPA 
implementation; members of this com-
mittee include representatives of CNB, 
the Ministry of Finance, professional and 
consumer associations (the Czech Con-
federation of Industry, Czech Chamber of 
Commerce, Czech Consumer Association, 
Czech Treasury Association). NKV SEPA is 
monitoring the development and measures 
enacted by EPC and addressing their prac-
tical results. The basic tasks of NKV SEPA 
are preparing and managing the imple-
mentation of SEPA in the Czech Republic, 
and finding suitable methods of commu-
nication is becoming even more important 
, since general awareness of SEPA and its 
practical impact is proving to be very low. 

CBA ensures consultations and administra-
tive organizational support on an on-going 
basis for banks adhering SEPA schemes via 
the National Adherence Support Organi-
zation (NASO), which works for member 
banks at CBA.

STANDARDS

In addition to the activities pre-defined by 
the legislative process, we also fostered 
activities focused on improving payment 
system conditions in certain areas not reg-
ulated in the legislation or otherwise. This 
involves processes that can be unified with-
out disrupting the competitive environment 
and where such unification in fact makes 
the processes significantly more efficient 
(primarily by taking advantage of greater 
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 − NÁRODNÍ FORMÁT PRO XML VÝPISY 
Z ÚČTŮ 
Impulsem k přípravě byl vývoj v oblas-
ti SEPA, neboť podle platné evropské 
legislativy (Nařízení ES č.260/2012) 
bude mít každá banka povinnost od 
31. 10. 2016 nabídnout svým klientům 
právě XML formát výpisu, pokud o to 
klient požádá. Cílem bylo přiblížit se 
formátům definovaným v jiných ze-
mích a snížit roztříštěnost obsahové-
ho uspořádání informací ve výpisech 
z účtů, která zvyšuje nákladnost 
jejich zpracování. Formát národní-
ho standardu vychází z normy ISO, 
je využitelný především pro přímé 
bankovnictví a umožňuje automati-
zované zpracování i odsouhlasování 
dat v účetních systémech. Sjednoce-
ní datových struktur přináší výhody 
klientům s účty vedenými u více 
bank a standard odstraňuje rozdílnost 
výpisů u tuzemských a zahranič-
ních plateb. Příprava standardu byla 
koordinována se Slovenskou asociací 
bank, tak aby z výhod sjednocené 
struktury mohly těžit firmy s jednotka-
mi sídlícími na území obou zemí.

 − STANDARD PRO QR KÓD (MIKRO-
FORMÁT PRO SDÍLENÍ PLATEBNÍCH 
ÚDAJŮ V RÁMCI TUZEMSKÉHO 
PLATEBNÍHO STYKU 
Standard upravuje  používání for-
mátu pro sdílení platebních infor-
mací, umožňujícího snadný přenos 
parametrů platby prostřednictvím QR 
kódů nebo technologie NFC. Praktic-
ké využití spočívá v přenosu plateb-
ních údajů z QR kódu do platebního 
příkazu bez nutnosti přepisovat 
jednotlivé údaje platby ručně – tj. 
ve vyšším komfortu pro klienty při 

zadávání platby. Přínosem je též sní-
žení počtu  špatně zadaných plateb 
a nákladů na řešení jejich reklamací. 

Pokračuje monitorování dříve přijatých 
standardů a doporučení a případně jejich 
potřebné novelizace. Zásadní změnou  
v minulém období prošel především 
standard Racionalizace výměny dat 
s orgány oprávněnými podle §38 zákona 
o bankách, který nastavuje standardizova-
nou elektronickou komunikaci s finanč-
ními úřady a exekutory. Část standardu 
upravující výměnu dat s exekutory byla ze 
standardu převzata v souvislosti s nove-
lou exekučního řádu a legislativně za-
kotvena jako příloha prováděcí vyhlášky, 
kterou se mění vyhláška (č. 418/2001 Sb.) 
o postupech při výkonu exekuční a další 
činnosti.

Součástí aktivit ČBA je rovněž zastoupení 
v orgánech zabývajících se přímo otázka-
mi platebního styku (nebo souvisejícími) 
a práce v těchto orgánech zřízených 
jak v rámci EU (EBF, EPC, Fórum národ-
ních orgánů pro implementaci SEPA), 
tak na národní úrovni (Pracovní skupina 
pro finanční sektor Národní koordinační 
skupiny pro zavedení eura v ČR, Národní 
mnohostranné fórum pro elektronickou 
fakturaci).  

processing automation); standardization 
brings positive effects for all parties, i.e. also 
for bank clients. The initiatives that have 
been implemented include, for instance:

 −  NATIONAL FORMAT FOR XML AC-
COUNT STATEMENTS 
The impetus for this standardization 
came from developments in the 
area of SEPA, since pursuant to valid 
European legislation (EC Regulation 
No. 260/2012) every bank will be 
obliged as of October 31, 2016 to offer 
account statements to their clients in 
XML format, if the client so requests. 
The goal was to come closer to the 
formats defined in other countries 
and decrease the fragmented or-
ganization of the information in the 
account statements, which raises the 
cost of preparing them. The format 
of the national standard is based on 
ISO standards, can be used mainly 
for direct banking and allows auto-
mated processing and confirmation 
in accounting systems. Unifying the 
data structures benefits clients with 
accounts at more than one bank and 
the standard eliminates differences 
between account statements on 
domestic and foreign payments. Pre-
paring the standard was coordinated 
with the Slovak Banking Association 
so that companies with a presence in 
both countries could benefit from the 
unified structure.

 − STANDARD FOR QR CODE (MICRO-
FORMAT FOR SHARING PAYMENT 
DATA WITHIN THE DOMESTIC PAY-
MENT SYSTEM 
This standard regulates the use of the 
format for sharing payment informa-

tion, enabling easy transmission of 
payment parameters via QR codes 
or NFC technology. Practical use 
consists of transmitting payment 
data from a QR code to a payment 
order without having to transcribe 
the individual payment fields manu-
ally – i.e. more convenient for clients 
making payments. Another benefit is 
the decreased number of payments 
submitted in error and reduced costs 
for resolving the complaints regarding 
such errors. 

We continue to monitor the standards 
and recommendations adopted previously 
as well as any necessary amendments to 
them. One fundamental change in the last 
year happened with regard to the Rational-
ization of Data Exchange with Authorized 
Bodies pursuant to Section 38 of the Act 
on Banks, which sets up the standardized 
electronic communications with financial 
authorities and distraint officers. Part of the 
standard regulating data exchange with 
distraint officers was borrowed from the 
standard in reference to the amendment of 
the Distraint Act and enshrined in legis-
lation as the annex to the implementing 
decree amending a decree (No. 418/2001 
Coll.) on procedures for performing dis-
traint and other activities.

CBA’s activities also include representation 
in bodies engaged directly in payment sys-
tem issues (or related issues) and working in 
these bodies established within the EU (EBF, 
EPC, Forum of National SEPA Coordina-
tion Committees) as well as at the national 
level (Financial Sector Task Force, National 
Coordination Committees for Introducing 
the Euro in the Czech Republic, National 
Multi-Stakeholder Forum for e-Invoicing).
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Daňové právo ČR každoročně zazna-
menává značné množství změn a sou-
stavně tak klade na daňové subjekty 
dodatečné nároky, spočívající v jejich 
sledování, vyhodnocování a zapracová-
vání. Další nároky na tuzemské daňové 
subjekty vyplývají z členství v EU v po-
době nutné znalosti evropského daňo-
vého práva, nepominutelným zdrojem 
práva jsou též rozsudky Nejvyššího 
správního soudu a Evropského soudní-
ho dvora. 

Tuto rozsáhlou daňovou problematiku 
spravuje v ČBA Daňová komise vedená 
čtyřčlenným předsednictvem daňových 
expertů velkých členských bank v čele 
s Petrou Pospíšilovou z ČSOB, která 
je současně viceprezidentkou Komory 
daňových poradců a předsedkyní VAT 
WG v EBF. Vynikající odbornost a ex-
pertní potenciál DK významně přispěly 
k nastavení oboustranně prospěšné 
pracovní komunikace s věcně přísluš-
nými odbory MF, s GFŘ a SFÚ. ČBA byla 
pravidelným účastníkem externích při-
pomínkových řízení vypisovaných MF. 
Průběžně byly se správou daně řešeny 
problémy vyplývající z již platné legis-
lativy (postup plátce daně při zjišťování 
daňové rezidence klienta pro stanovení 
příslušné sazby srážkové daně; pro-
blematika ručení za daň ve vazbě na 
institut nespolehlivého plátce a na kon-
trolu čísel účtů plátců; zaokrouhlování 
u srážkové daně atd.) 

ZMĚNY DAŇOVÝCH ZÁKONŮ V SOUVIS-
LOSTI S REKODIFIKACÍ SOUKROMÉHO 
PRÁVA

Nejrozsáhlejší změna daňových záko-
nů v uplynulém období byla navržena 
v souvislosti s rekodifikací soukromého 
práva. Původním záměrem bylo zapraco-
vat novou terminologii a reagovat na nové 
instituty, jež se budou aplikovat s účinností 
nového občanského zákoníku od 1. 1. 
2014. Rozsáhlá novela zákona o daních 
z příjmů a novela daňového řádu, která 
je součástí změnového zákona, však ob-
sahuje i věcné změny, které s rekodifikací 
nijak nesouvisejí. Zároveň novela posouvá 
účinnost vybraných ustanovení zákona 
o daních z příjmů přijatých v souvislosti se 
zavedením Jednoho inkasního místa  
z 1. 1. 2015 na 1. 1. 2014. 

MF navrhlo nový zákon o dani z nabytí ne-
movitých věcí, který má nahradit současný 
zákon o dani z převodu nemovitostí. Nejdů-
ležitějšími změnami jsou změna poplatníka, 
kterým má nově být nabyvatel, a zdanění 
převodu podílů ve společnostech, součástí 
jejichž majetku je nemovitost. 

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA DAŇOVÝCH 
INFORMACÍ

Projevuje se stále sílící trend k posilová-
ní mezinárodní výměny informací mezi 
daňovými správami jednotlivých zemí 
a k přechodu k jejich výměně na automa-

Each year the tax law of the Czech Repub-
lic undergoes a great number of changes 
and thus consistently places extra demands 
on tax entities in the form of monitoring, 
evaluating and processing those changes. 
Other demands on Czech tax entities result 
from EU membership, making it necessary 
to know EU tax law, and rulings from the 
Supreme Administrative Court and Europe-
an Court of Justice also represent a con-
stant source of law. 

This widespread tax issue is handled at CBA 
by the Tax Commission led by a four-mem-
ber panel of tax experts from large member 
banks, headed up by Petra Pospíšilová from 
CSOB, who is currently Vice President of 
the Chamber of Tax Advisors and Chair of 
the VAT WG at the EBF. The outstanding 
expertise and potential of the Tax Commis-
sion has made a significant contribution 
to setting up mutually beneficial working 
communication with the materially relevant 
departments of the Ministry of Finance, 
GFR and SFU. CBA was a regular participant 
in external comments proceedings issued 
by the Ministry of Finance and continuously 
addressed problems with tax administration 
resulting from legislation already in place 
(the taxpayer’s procedure in determining 
a client’s tax residence in order to set the 
relevant withholding tax rate; the issue of 
liability for tax in relation to the concept 
of the unreliable payer and checking the 
account numbers of payers; rounding rules 
for the withholding tax, etc.) 

CHANGES TO TAX LAWS IN CONNECTION 
WITH THE RECODIFICATION OF PRIVATE 
LAW

The most extensive change to tax laws in 
the past year was proposed in connec-
tion with the recodification of private law. 
The original intention was to work in new 
terminology and react to new concepts, 
which will be applied when the new Civil 
Code takes effect as of January 1, 2014. 
However, the extensive amendment to the 
income tax act and amendment to the tax 
code, which is part of the amending act, 
also contains material changes that do not 
have to do with the recodification. The 
amendment also moves the effective date 
of selected provisions of the income tax act 
passed in connection with the introduction 
of the Single Collection Point from January 
1, 2015 to January 1, 2014. 

The Ministry of Finance proposed a new act 
on the acquisition of real estate tax to replace 
the current act on real estate transfer tax. 
The most important changes are a change 
in taxpayer, who is now to be the acquirer, 
and taxation of the transfer of shares in 
companies whose assets include real estate. 

INTERNATIONAL EXCHANGE OF TAX 
INFORMATION

There is an ever-increasing trend to 
strengthen the international exchange of 
information between tax authorities of indi-
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tické bázi. To ve svém důsledku povede 
na straně bank k vynaložení nemalých 
prostředků na zajištění požadovaných 
informací. Od roku 2005 umožňuje auto-
matickou výměnu informací v EU směr-
nice o zdanění příjmů z úspor (Savings 
Directive). V květnu 2013 se členské státy 
zavázaly, že do konce roku 2013 přijmou 
novelu navrženou k posílení této směrnice 
a k rozšíření její oblasti působnosti. Nová 
směrnice o správní spolupráci předpoklá-
dá automatickou výměnu informací o ji-
ných formách příjmů od 1. 1. 2015 (příjmy 
ze zaměstnání, z odměn členů statutár-
ních orgánů, životního pojištění, důchodů 
a nemovitostí), přičemž EK v červnu 2013 
navrhla její další rozšíření o automatickou 
výměnu informací o dividendách, kapitá-
lových ziscích, jiných finančních výnosech 
a o zůstatcích na účtech. Členské státy EU 
by si tak mezi sebou vyměňovaly stejný 
objem informací, k jehož výměně se zavá-
zaly na základě amerického zákona FATCA 
(Foreign Account Tax Compliance Act) 
z 18. 3. 2010. Deklarovaným cílem FATCA 
je celosvětově vyhledat americké daňové 
poplatníky, kteří teoreticky mohou využít 
bankovní účty v jiných zemích k daňové-
mu úniku. 

DAŇ Z FINANČNÍCH TRANSAKCÍ 

Evropská komise navrhla a Evropský par-
lament v průběhu roku 2012 odsouhlasil 
zavedení nové daně z finančních transakcí 
(FTT). V únoru 2013 byl zveřejněn nový 
návrh směrnice, která by pokrývala FTT jen 
v 11 státech FTT zóny a podle původních 
záměrů by mohla fungovat již od ledna 
2014. Vzhledem k aktuálním diskusím 
(květen/červen 2013) na úrovni EU není 
v současné době vůbec zřejmé, jaká bude 
její výsledná podoba. Očekává se, že na 

úrovni EU bude vytvořen právní rámec 
ve formě směrnice o dani z finančních 
transakcí, který by měl upravit také pod-
mínky a proceduru výběru a odvodu FTT. 
Prostřednictvím této směrnice by též byla 
přesněji specifikována pravidla fungování 
daně i v neparticipujících zemích. 

Dosavadní pozice ČR byla striktně proti 
zavedení této daně. ČBA bude téma FTT 
dále pozorně sledovat.

ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ

Těžiště aktivit Komise pro účetnictví a re-
porting, v jejíž gesci je tato agenda v ČBA 
spravována, se v letech 2012 a zejména 
2013 významně posunulo směrem k vý-
kaznictví. To bylo dáno především nutností 
detailního posouzení rozsáhlých nových 
jednotných evropských požadavků na re-
porting, vyjádřených v jednotných reporto-
vacích rámcích COREP (kapitál a kapitálové 
požadavky), FINREP (finanční výkazy), LE 
(velké angažovanosti), LR (páka) a likvidita, 
navazujících na nové evropské předpisy 
související s CRD IV / CRR. Příslušné ITS 
(Implementation Technical Standards) při-
pravované EBA budou v ČR přímo účinné 
a věcný obsah příslušných výkazů musí být 
dodržen bez výjimky. 

Tradičně výborná je součinnost s ČNB při 
přípravě výkaznictví pro ČNB na násle-
dující rok. Mimo to KÚR vytvořila s ČNB 
společnou pracovní skupinu k problema-
tice vykazování refinancovaných úvěrů 
a zapojila se do konzultací ČNB k chys-
taným novým požadavkům ECB na sběry 
dat v oblasti statistiky platebního styku.

V účetní oblasti se KÚR v uplynulém 
období soustředila především na oblast 

vidual countries and to transition to making 
the exchange on an automatic basis. This 
results in banks expending considerable 
resources to secure the required informa-
tion. The European Union Savings Directive 
has allowed the automatic exchange of in-
formation within the EU since 2005. In May 
2013, member states undertook to pass an 
amendment proposed to strengthen that 
directive and expand its area of effect by 
the end of 2013. The new Administrative 
Cooperation Directive provides for auto-
matic exchange of information on other 
forms of income as of January 1, 2015 
(income from employment, directors’ fees, 
life insurance products, pensions and real 
estate), while the EC proposed in June 
2013 to expand it even further to include 
automatic information on dividends, capital 
gains, other financial revenues and account 
balances. EU member states would thus be 
sharing with each other the same volume 
of information they undertook on the basis 
of the American FATCA (Foreign Account 
Tax Compliance Act) dated March 18, 2010. 
The stated goal of FATCA is to seek out 
American taxpayers worldwide, who could 
theoretically be using bank accounts in oth-
er countries for the purposes of tax evasion. 

FINANCIAL TRANSACTION TAX 

The European Commission proposed and 
the European Parliament approved in 2012 
the introduction of a new financial trans-
action tax (FTT). In February 2013 a new 
draft directive was published that would 
cover FTT in just 11 countries of the FTT 
zone and was originally intended to take 
effect in January 2014. Considering the 
current discussions (May/June 2013) at the 
EU level, the resulting form of the directive 
is not at all clear at the moment. A legal 

framework will presumably be created at 
the EU level in the form of a directive on 
financial transaction tax that would also 
regulate the conditions and procedure for 
collecting and paying the FTT. This directive 
would also specify in more detail the rules 
of operation for the tax in non-participating 
countries. 

The CR thus far has been strictly against the 
introduction of such a tax. CBA will contin-
ue to monitor the topic of the FTT closely.

ACCOUNTING AND REPORTING

The core activities of the Accounting and 
Reporting Commission, which is respon-
sible for administering this area at CBA, 
shifted sharply toward reporting during 
2012 and especially 2013. This was due 
primarily to the necessity of performing 
a detailed assessment of the extensive 
new standardized EU requirements for 
reporting expressed in standardized 
reporting frameworks COREP (capital and 
capital requirements), FINREP (financial 
reports), LE (large exposures), LR (lever-
age ratio) and liquidity, related to the new 
EU regulations in connection with the 
CRD IV / CRR.  The relevant ITS (Imple-
mentation Technical Standards) being 
prepared by EBA will have direct effect in 
the CR and the material contents of the 
relevant reports must be upheld without 
exception. 

Collaboration with CNB is traditionally 
excellent in preparing the reporting for CNB 
for the next year. In addition to that, the 
Accounting and Reporting Commission 
and CNB created a joint task force to ad-
dress the issue of reporting on refinanced 
loans and engaged in consultations on the 
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IFRS. Vysoce seniorní zastoupení exper-
tů na IFRS zejména z velkých bank též 
umožnilo aktivně se podílet na činnosti 
Accounts Committee EBF, který se na 
problematiku IFRS do značné míry speci-
alizuje. 

V oblasti metodiky účetnictví finančních 
institucí ovlivňuje činnost KÚR skutečnost, 
že členské banky řeší konkrétní praktické 
problémy v této oblasti především po linii 
svých finančních skupin. Preferovanou 
formou podpory bank ze strany KÚR je 
proto spíše zajištění vazeb a spolupráce 
s profesními komorami a uskupeními, jejíž 
výstupy jsou bankám nabídnuty k využití. 
ČBA v této oblasti dlouhodobě úspěšně 
spolupracuje s KA ČR a účastní se jednání 
jejího výboru pro IFRS a finanční instituce. 
Aktuálním zde projednávaným tématem 
je např. otázka konsolidace transformova-
ných fondů, na niž se rozcházejí názory 
auditorů s názory regulátora. Nově byla 
v uplynulém období navázána spolupráce 
s Národní účetní radou, sdružující KDP 
ČR, VŠE a KA ČR. Prvním společným 
tématem byly interpretace NÚR a návrh 
interpretace Mezitímní účetní výkaznictví, 
dále se připravuje odborný seminář pro 
širší členskou základnu ČBA.

planned new ECB requirements for data 
collection in the area of payment statistics.

The Accounting and Reporting Commission 
concentrated its accounting efforts primarily 
on the IFRS. The high seniority of experts on 
the IFRS, especially from large banks, also 
made it possible to participate actively in the 
EBF Accounts Committee, which specializ-
es in IFRS issues to a large extent. 

In the area of financial institution account 
methods, the activities of the Accounting 
and Reporting Commission are influenced 
by the fact that member banks address 
practical problems in this area primarily 
through their financial groups. The Ac-
counting and Reporting Commission 
therefore prefers supporting banks through 
securing links and working with profes-
sional chambers and groups that offer 
their output for banks to use. CBA has long 
successfully worked with KA CR in this area 
and takes part in its committee for IFRS 
and financial institutions. One current hot 
topic is, for instance, the issue of consoli-
dating transformed funds; the auditors and 
the regulatory authority are of different 
opinions in this matter. In the past year we 
have begun cooperating with the National 
Accounting Council, bringing together 
the KDP CR, VSE and KA CR. The first joint 
topic was interpretations of the NUR and 
proposed interpretation of Interim Finan-
cial Reporting, and a professional seminar 
open to all CBA members is currently being 
prepared.
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Interní audit v bankách je ve strukturách 
ČBA odborně zastřešený Komisí pro 
vnitřní audit, která k 31. 12. 2012 sdružo-
vala 23 expertů z 23 členských bank. Ex-
terně Komise spolupracuje též s experty 
ČNB pro interní audit, kteří jsou ad hoc 
zváni na jednání k tématům, která jsou 
předmětem společného zájmu ČBA 
a ČNB. Komise je dlouhodobě vysoce 
ceněnou a respektovanou platformou 
pro odbornou rozpravu svých členů, pe-
čuje však i o rozvoj profese a je otevře-
na sdílení zkušeností se všemi zájemci 
z členských bank.

Na základě vynikajících ohlasů tak Komi-
se dále rozvíjela úspěšnou praxi započa-
tou v předešlém období a ve spolupráci 
s Českým institutem interních auditorů 
připravila dvě setkání pro interní audito-
ry z finančních institucí, z nichž kaž-
dého se účastnilo více než 70 expertů. 
Přední odborníci z členských bank, 
ČNB, MF a poradenských společnos-
tí PWC a Deloitte se na nich věnovali 
zejména tématu spolupráce kontrolních 
a ujišťovacích funkcí a vztahům com-
pliance a interního auditu ve finančních 
institucích, aktuálnímu vývoji legislativy 
a regulace pro finanční sektor a jejich 
dopadům na český trh, současné situaci 
na finančním trhu, představení publi-
kace Basilejského výboru pro bankovní 
dohled Funkce interního auditu v ban-
kách nebo detekci interních podvodů 
v bankách a následné reakci. Ocenění 
obou akcí ze strany bank a odborné ve-
řejnosti inspirovalo záměr Komise uspo-
řádat další setkání ještě v roce 2013.

Internal bank audits are professional-
ly covered in CBA structures by the 
Internal Audit Commission, which as 
of December 31, 2012 consisted of 23 
experts from 23 member banks. The 
Commission also cooperates externally 
with CNB internal audit experts, who 
are invited ad hoc to meetings on top-
ics of mutual interest to CBA and CNB. 
The Commission occupies a long-term 
position as a highly valued and respect-
ed platform for expert discourse among 
its members, although it also cultivates 
the development of the profession and 
is open to sharing experiences with any 
member banks interested.

Based on its excellent feedback, the 
Commission has continued to expand 
its successful practice begun in the 
previous period and has prepared two 
meetings for internal auditors from 
financial institutions in cooperation with 
the Czech Institute of Internal Audi-
tors, each attended by more than 70 
experts. Leading experts from member 
banks, CNB, the Ministry of Finance 
and consulting companies PWC and 
Deloitte met and discussed especially 
on the topics of cooperation between 
the inspection and assurance functions 
and relations between compliance and 
internal audit in financial institutions, 
current developments in legislation and 
regulation for the financial sector and 
their impact on the Czech market, as 
well as the situation on the financial 
market, presenting The Function of 
Internal Audit in Banks, published by the 
Basel Committee on Banking Supervi-
sion, or detecting and reacting to inter-
nal fraud in banks. Banks and industry 
experts appreciated both events so 
much that the Commission intends to 
organize another meeting in 2013.

Interní audit  Internal Audit 
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ČBA ve sledovaném období monitorovala 
iniciativy Evropské komise i Evropského 
parlamentu týkající se ochrany spotřebite-
le a reagovala ve spolupráci s Evropskou 
bankovní federací na všechny aktivity 
směřující k regulaci retailových bankov-
ních služeb a také na výzvy Evropská 
komise k jejich samoregulaci – s cílem 
omezit jejich negativní dopad na obchody 
bank. Současně Komise pro spotřebitelské 
otázky ČBA komunikovala s Ministerstvem 
financí o transpozici příslušné evropské 
regulace do české legislativy a s odborem 
ochrany spotřebitele ČNB o výkladu těch-
to zákonných povinností.  

Ve věci novely zákona č. 145/ 2010 Sb. 
o spotřebitelském úvěru ze dne 31. 1. 
2013 Komise ČBA pro spotřebitelské 
otázky zorganizovala v dubnu 2013 se-
tkání zástupců bank s ředitelkou samo-
statného odboru ochrany spotřebitele 
ČNB Helenou Kolmanovou k implemetaci 
novely zákona. Na jednání byla diskuto-
vána vybraná ustanovení novely zákona, 
které předem ČNB a ČBA vytipovaly. 
Během jednání vyjádřil odbor ochrany 
spotřebitele ČNB pověřený dohledem 
nad dodržováním zákona stanoviska 
k vybraným tématům. Diskutovalo se 
o zavedení formulářů pro poskytování 
předsmluvních informací jako povinných. 
Předmětem jednání byla také nová úprava 
smluv a obchodních podmínek (vydělení 
speciálních podmínek týkajících se pouze 
spotřebitelského úvěru, uvedení informací 

ve smlouvě jasným, výstižným a zřetelným 
způsobem), včetně poskytování infor-
mací o sazbách a také změn sazebníků. 
Velká část jednání se soustředila na výklad 
upraveného ustanovení o posuzování 
úvěruschopnosti spotřebitele s odbornou 
péčí, a také zajištění úvěru.

Komise také ve sledovaném období rea-
govala na iniciativu Evropské komise smě-
řující k další novele směrnice EU o spotře-
bitelských úvěrech, konkrétně zpracovala 
odpovědi na otázky týkající se transpozice 
direktivy do české legislativy a dopadů její 
implementace v České republice.

Na žádost ČNB se v říjnu 2012 uskutečnilo 
setkání komise ČBA pro spotřebitelské 
otázky s ředitelkou samostatného odboru 
ochrany spotřebitele ČNB Helenou Kol-
manovou k tématu možné diskriminace 
z důvodu věku i cizí státní příslušnosti při 
přístupu k některým úvěrovým produk-
tům bank. Ve svém písemném stanovisku 
zaslaném před schůzkou a během diskuse 
se členy komise vyjádřila ČNB stanovisko, 
že za diskriminaci lze považovat, pokud 
banka apriori odmítá poskytnout některý 
ze svých produktů spotřebitelům pou-
ze z důvodu jejich vyššího věku nebo 
z důvodu jejich cizí státní příslušnosti, aniž 
by docházelo k individuálnímu posouzení 
úvěruschopnosti spotřebitele. Po schůz-
ce všechny retailové banky zastoupené 
v Komisi ČBA pro spotřebitelské otázky 
zkontrolovaly své webové stránky a proce-

During the past year CBA monitored 
initiatives of the European Commission 
and European Parliament pertaining to 
consumer protection and reacted in 
cooperation with the European Banking 
Federation to all activities aimed at regu-
lating retail banking services as well as to 
EC calls for self-regulation – with the goal 
of limiting their negative impact on bank 
transactions. The CBA Consumer Affairs 
Commission also communicated with the 
Ministry of Finance regarding the trans-
position of the relevant European regu-
lation into Czech legislation and with the 
CNB Consumer Protection Department 
regarding the interpretation of those legal 
obligations. 

In the matter of the amendment to Act 
No. 145/2010 Coll., on consumer credit, 
dated January 31, 2013 the CBA Con-
sumer Affairs Commission organized 
a meeting between bank representatives 
and Helena Kolmanová, the director of 
the CNB Separate Consumer Protec-
tion Dpt. regarding implementing the 
amendments to the Act in April 2013. 
At the meeting they discussed selected 
provisions of the amendments to the Act 
that CNB and CBA picked out in advance. 
During the meeting the CNB Consumer 
Protection Dpt. responsible for supervi-
sion of observance of the Act expressed 
its opinions on the selected topics. The 
discussion addressed introducing forms 
for mandatory providing pre-contractual 

information. The meeting also dealt with 
the new provisions for the contracts and 
business terms and conditions (separating 
the special terms and conditions pertain-
ing only to consumer credit, setting forth 
information in the contract in a clear, 
accurate and distinct manner), including 
the provision of information on interest 
rates and changes of fees. A large part of 
the meeting focused on the interpretation 
of the modified provision on assessing the 
consumer’s creditworthiness with profes-
sional care and on loan security.

The commission also reacted during the 
past year to the European Commission 
initiative leading to another amendment 
to the EU directive on consumer credit, 
preparing a response to questions related 
to the transposition of the directive into 
Czech legislation and the impact of its 
implementation in the Czech Republic.

A meeting was held at CNB’s request in 
October 2012 between the CBA Consum-
er Affairs Commission and Helena Kol-
manová, the director of the CNB Separate 
Consumer Protection Dpt., on the topic 
of possible discrimination based on age or 
foreign citizenship in granting access to 
certain bank credit products. In its written 
opinion sent prior to the meeting and dur-
ing the discussion with members of the 
Commission, CNB expressed the opinion 
that it can be considered discrimination 
if a bank a priori refuses to provide any of 
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sy z pohledu možné diskriminace a v pří-
padě potřeby je upravily. 

V březnu 2013 se konala schůzka zástup-
ců Komise ČBA pro spotřebitelské otázky 
a Kanceláře veřejného ochránce práv 
(VOP) k výzkumu připravovanému VOP na 
téma přístup seniorů k finančním službám 
ve formě dotazníku na vedení všech bank 
a následného mystery shopping. Podle 
VOP je nepřípustné nastavení maximální 
věkové hranice pro poskytování služby, 
ale jako dodatkové kritérium pro posou-
zení, zda bude služba poskytnuta, se věk 
používat může. 

Začátkem května 2013 Evropská  
komise zveřejnila návrh direktivy EU 
o osobních bankovních účtech, resp. o po-
rovnatelnosti poplatků za platební účty, 
o switchingu platebních účtů a o přístupu 
k základnímu platebnímu účtu. Komise 
ČBA pro spotřebitelské otázky a Komise 
ČBA pro platební styk připravily k návrhu 
direktivy stanovisko, které bylo využito 
jak pro jednání s Ministerstvem financí 
o návrhu direktivy začátkem června 2013, 
tak při přípravě stanoviska EBF. Co se týče 
switchingu, ČBA (i EBF) odmítá přeshranič-
ní switching a poukazuje na řadu problé-
mů spojených s navrhovanými změnami 
fungujícího switchingu. Regulaci přístupu 
k základnímu platebnímu účtu ČBA odmítá 
s tím, že problém přístupu k základnímu 
platebnímu účtu v ČR neexistuje a reálná 
potřeba zavést základní platební účet v ČR 
proto není; banky otevření účtu spotře-
bitelům neodmítají, nabízejí řadu levných 
jednoduchých platebních účtů / produk-
tových balíčků. U porovnatelnosti poplatků 
považuje ČBA extra výpisy poplatků za 
zbytečné. ČBA (i EBF) odmítá standardizaci 
terminologie na úrovni EU a trvá na mož-

nosti používat obchodní názvy produktů. 
Stanovisko ČBA bylo zohledněno v rámco-
vé pozici Ministerstva financí.

V březnu 2013 uspořádala komise ČBA 
pro spotřebitelské otázky seminář na 
téma Právo a reklama finančních služeb, 
který vedl JUDr. Filip Winter – specialista 
na právo v oblasti reklamy, marketingu, 
nekalé soutěže a obchodních praktik. 
Seminář byl věnován výkladu povinnosti 
uvádět reprezentativní příklad v reklamě 
spotřebitelského úvěru, otázkám klamavé 
reklamy jako nekalé obchodní praktiky 
a jako nekalé soutěže, tématu srovnávací 
reklamy, reklamy důchodového a do-
plňkového penzijního spoření, rozdílům 
mezi reklamou a spamem (nevyžádanou 
reklamou) a využívání osobních údajů / 
databází pro marketingové účely. Seminář 
se setkal s vysokým zájmem a účastníky 
byl hodnocen pozitivně. 

Evropská komise se rozhodla analyzovat 
situaci v oblasti předluženosti domácností 
v členských státech EU a za tímto účelem 
zadala vypracování dvou studií externím 
firmám, přičemž EK se chce tomuto té-
matu věnovat z pohledu ochrany spotře-
bitele. EBF i Evropská hypoteční federace 
mají obavy z toho, že EK hledá řešení, 
která by situaci předlužených spotřebitelů 
usnadňovala na úkor věřitelů – s tím, že 
výsledkem mohou být regulační opatře-
ní v této oblasti, která by měla negativní 
dopady na retailové úvěrování bank. ČBA 
zpracovala odpovědi na rozsáhlý dotazník 
první studie zaměřené na situaci v předlu-
ženosti domácností, na příčiny a povahu 
předluženosti a její dopady na občany a fi-
nanční instituce, dále na širší socio-ekono-
mické dopady, a také na existenci opatření 
ke zmírnění dopadů předluženosti.

its products to consumers merely due to 
advanced age or foreign citizenship with-
out making an individual assessment of 
the consumer’s creditworthiness. After the 
meeting, all retail banks represented on 
the CBA Consumer Affairs Commission 
checked their websites and processes 
from the perspective of possible discrimi-
nation and modified them if necessary. 

A meeting took place in March 2013 be-
tween representatives of the CBA Con-
sumer Affairs Commission and the Om-
budsman’s office regarding the research 
prepared by the Ombudsman on senior 
citizens’ access to financial services in the 
form of a questionnaire for the manage-
ment of all banks and subsequent mystery 
shopping. The Ombudsman considers 
it unacceptable to set a maximum age 
for providing services, although age can 
be used as a supplementary criterion for 
assessing whether to provide a service. 

In early May 2013 the European Com-
mission published a draft EU directive on 
personal bank accounts, on the com-
parability of fees for payment accounts, 
switching payment accounts and access 
to a basic payment account. The CBA 
Consumer Affairs Commission and the 
CBA Payment Systems Commission 
prepared an opinion on the draft directive, 
which was then used for negotiations 
with the Ministry of Finance on the draft 
directive in early June 2013 as well as for 
preparing the EBF opinion. With regard to 
switching, CBA (along with EBF) rejects 
cross-border switching, pointing to the 
range of problems related to the pro-
posed changes to functional switching. 
CBA rejects regulation of access to a basic 
payment account, saying there is no 

problem with access to a basic payment 
account in the Czech Republic and there-
fore no realistic need to introduce a basic 
payment account in the Czech Republic; 
banks do not refuse to open accounts 
for consumers and they offer a range of 
inexpensive, simple payment accounts 
/ product packages. With regard to the 
comparability of bank fees, CBA considers 
extra fee statements to be unnecessary. 
CBA (along with EBF) rejects standardizing 
terminology at the EU level and insists on 
the option of using commercial names for 
products. The CBA opinion was taken into 
account in the position of the Ministry of 
Finance. 

In March 2013 the CBA Consumer Affairs 
Commission organized a seminar on the 
topic of Law and Advertising of Financial 
Services led by JUDr. Filip Winter, a legal 
specialist in advertising, marketing, unfair 
competition and business practices. The 
seminar was dedicated to the interpreta-
tion of the obligation to state a represent-
ative example in advertising consumer 
credit, issues of false advertising as unfair 
business practice and as unfair compe-
tition, the topic of comparative advertis-
ing, advertising pensions and additional 
pension savings, differences between 
advertising and spam (unsolicited adver-
tising) and using personal data / databases 
for marketing purposes. The seminar met 
with great interest and received positive 
feedback from participants. 

The European Commission decided 
to analyze the situation in the area of 
household indebtedness in EU member 
states (from the perspective of con-
sumer protection) and commissioned 
two studies to external companies for 
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V lednu 2013 byly zveřejněny předběžné 
závěry této studie, které lze z pohledu 
možných návrhů regulace hodnotit jako 
umírněné. V rámci druhé studie zaměřené 
na identifikaci formálních řešení snížení 
zadluženosti a na popis právního rámce 
byly položeny zavádějící otázky a závěry 
studie zveřejněné v dubnu 2013 jsou více 
problematické. 

Z iniciativy České spořitelny a za účasti 
bank, které nabízejí konsolidaci / refinan-
cování spotřebitelských úvěrů, dopraco-
vala skupina expertů v květnu 2013 návrh 
samoregulace – standardu pro tuto oblast, 
který je posuzován v jednotlivých ban-
kách. Navrhovaná optimalizace vybraných 
fází procesu by měla vést ke zrychlení 
a zjednodušení postupů z pohledu klienta, 
i k zefektivnění procesů bank.  

STANDARD ČBA Č. 22 - „MOBILITA KLIEN-
TŮ - POSTUP PŘI ZMĚNĚ BANKY“

Standard ČBA z roku 2009, který klien-
tům-spotřebitelům usnadňuje přechod 
k nové bance, v praxi již funguje a všech-
ny významné retailové banky se jím řídí. 
Vyhodnocení standardu provedené v 1. 
pol. 2013 potvrdilo, že nastavené proce-
sy fungují, v průběhu roku bylo řešeno 
pouze několik dílčích nejasností v postu-
pech u netypických případů. Objevují se 
nové náměty na zdokonalení standardu 
do budoucna, zaměřené především na 
zefektivnění komunikace v procesu změ-
ny banky. Případná aktualizace standardu 
bude záviset až na definitivní podobě výše 
zmiňované evropské legislativy k osobním 
účtům.

that purpose. The EBF and European 
Mortgage Federation are concerned 
that the EC is looking for solutions that 
would simplify the situation of indebted 
consumers at the expense of creditors 
and that this could result in regulatory 
measures in this area that would neg-
atively impact banks engaged in retail 
lending. CBA prepared a response to 
the extensive questionnaire for the first 
study, which focused on household 
indebtedness, the causes and nature of 
indebtedness and its impact on citizens 
and financial institutions, as well as on 
the broader socioeconomic impact and 
the existence of measures to ease the 
effects of indebtedness. The prelimi-
nary conclusions from this study were 
published in January 2013, which can be 
assessed as modest from the perspec-
tive of possible regulatory proposals. 
The second study, which focused on 
identifying formal solutions for decreas-
ing indebtedness and describing the 
legal framework, included misleading 
questions and the conclusions from the 
study, published in April 2013, are more 
problematic. 

Based on an initiative from Česká spořitel-
na and with the participation of banks 
offering consolidation / refinancing of 
consumer loans, a group of experts 
completed a self-regulation proposal in 
May 2013 – a standard for this area, which 
is being assessed within individual banks. 
The proposed optimization of selected 
phases of the process should lead to an 
acceleration and simplification of the 
procedures from the client’s perspective 
as well as making bank processes more 
efficient. 

CBA STANDARD NO. 22 – “CLIENT MO-
BILITY – PROCEDURE FOR CHANGING 
BANKS”

The 2009 CBA Standard, which makes it 
easier for clients/consumers to transfer to 
a new bank, is functioning impractise and 
all significant retail banks abide by it. The 
assessment of the standard carried out in 
the first half of 2013 confirmed that the 
processes set up therein work properly; 
only a few partial ambiguities regarding 
procedures for non-typical cases needed 
to be addressed during the year. New 
suggestions for improving the standard in 
the future are now making, focused pri-
marily on making communication during 
the bank transfer process more effective. 
Any potential update to the standard 
will depend on the definitive form of the 
above mentioned European legislation on 
personal accounts. 
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Komise ČBA pro hypoteční obchody se 
ve sledovaném období věnovala zejmé-
na problematice vztahů bank s katastrem 
nemovitostí (Český úřad zeměměřičský 
a katastrální – ČÚZK). Na první pracovní 
jednání/seminář zástupců bank s vede-
ním a experty ČÚZK na téma „Povinný 
formulář návrhu na vklad a dálkový pří-
stup do katastru“ konaný v březnu 2012 
navázal trvalý dialog vzniklé pracovní 
skupiny pro katastr s ČÚZK, kdy pracovní 
skupina soustřeďuje všechny metodické 
a technické dotazy bank a předává je 
katastru a odpovědi katastru jsou distri-
buovány mezi členy pracovní skupiny. 
Banky a stavební spořitelny oceňují tuto 
možnost společného dialogu s ČÚZK, 
o čemž svědčí i velký zájem o členství 
v této pracovní skupině. V rámci dialo-
gu ČBA – ČÚZK bylo také v říjnu 2012 
zorganizováno druhé pracovní jednání 
/ seminář pracovní skupiny s vedením 
a experty ČÚZK. Koncem roku 2012 
a začátkem roku 2013 se pracovní 
skupina pro katastr zaměřila především 
na zavedení formuláře návrhu na vklad 
nemovitosti povinného od 1. 1. 2013. 
Poté skupina připomínkovala připravo-
vaný formulář pro návrh na vklad podle 
nového občanského zákoníku. Dále 
pracovní skupina s ČÚZK upřesňovala 
detaily pro výklad nového občanského 
zákoníku a katastrálního zákona včetně 
nastavení nejvýhodnějšího platebního 
kanálu pro platby za výmazy zástavní-

ho práva (podle nového občanského 
zákoníku vkladem). Pracovní skupina 
s katastrem také vyjasňuje podmínky 
adaptace bank na připravovanou úpravu 
služeb dálkového přístupu s účinností od 
listopadu 2013.  

Komise dále sledovala přípravu regulace 
hypotečního trhu na úrovni Evropské 
unie, a to prostřednictvím účasti na čin-
nosti orgánů Evropské hypoteční fede-
race (EHF) i Evropské bankovní federace 
(EBF). Informace o přípravě směrnice 
ES o úvěrech na bydlení / o hypotékách 
z EHF i EBF byly v komisi vyhodnocová-
ny z pohledu možných dopadů na český 
hypoteční trh. 

V projednávání direktivy o úvěrech na 
bydlení / o hypotékách byl zazname-
nán následující vývoj: Rada ES schválila 
v květnu 2012 svou verzi návrhu směrni-
ce o úvěrech na bydlení / o hypotékách. 
V červnu 2012 proběhlo hlasování o ná-
vrhu směrnice v Ekonomickém výboru 
Evropského parlamentu – ECON (který 
při hlasování zohlednil i předchozí sta-
novisko Výboru pro vnitřní trh a ochranu 
spotřebitele EP - IMCO), jehož výsledek 
lze hodnotit z hlediska bank pozitivně 
(m.j. se podařilo zabránit přijetí většiny 
problematických návrhů, které výrazně 
rozšiřovaly záběr regulace oproti návrhu 
EK). V červenci 2012 byl zahájen tzv. tria-
log, t.j. jednání Evropské komise, Rady 

The CBA Mortgage Business Commission 
dealt during the past year especially with 
the issue of relations between banks and 
the Land Registry (CUZK – Czech Office 
for Surveying, Mapping and Cadastre). 
The first working meeting/seminar for 
bank representatives and managers 
and experts from CUZK on the topic of 
“Mandatory Form for Proposed Entry 
and Remote Access to the Land Regis-
try,” held in March 2012, began a lasting 
dialogue between the Land Registry Task 
Force created and CUZK, where the task 
force collects all methodological and 
technical questions from banks, hands 
them over to the Land Registry, and the 
Land Registry’s answers are distributed to 
task force members. Banks and building 
societies appreciate this opportunity to 
engage in mutual dialogue with CUZK, 
as demonstrated by the keen interest in 
membership in this task force. A second 
working meeting/seminar for the task 
force and management and experts from 
CUZK was organized in October 2012 
as part of the CBA – CUZK dialogue. At 
the end of 2012 and beginning of 2013 
the Land Registry Task Force focused pri-
marily on introducing a mandatory form 
for proposed entry of real estate taking 
effect as of January 1, 2013. Later the 
task force prepared comments on the 
form for proposed entry pursuant to the 
new Civil Code. The task force also clari-
fied details with CUZK on interpreting the 
new Civil Code and Land Registry Act, 

including setting the best payment chan-
nel for lien cancellations (by entry in the 
Land Registry pursuant to the new Civil 
Code). The task force is also clarifying 
with the Land Registry the conditions for 
banks´ adaptation to the modification of 
remote access services being prepared 
with effect as of November 2013. 

The commission also monitored prepa-
ration for regulation of the mortgage 
market at a European Union level, 
namely by participating in the activities 
of the bodies of the European Mortgage 
Federation (EMF) and European Banking 
Federation (EBF). Information regarding 
preparation of the EC directive on home 
loans / mortgages from the EMF and EBF 
was assessed in the Commission from 
the perspective of potential impact on 
the Czech mortgage market. 

Discussions of the directive on home 
loans / mortgages noted the following 
development: the EC Council approved 
its version of the draft directive on home 
loans / mortgages in May 2012. In June 
2012 the draft directive was put to a vote 
in the European Parliament Economic 
and Monetary Affairs Committee – ECON 
(which took into account the prior opin-
ion of the EP Internal Market and Con-
sumer Protection Committee - IMCO), 
which had positive results from the 
banks’ perspective (among other things 
the passage of most problematic propos-

Hypoteční obchody Mortgage Banking
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a Evropského parlamentu o směrnici 
(předmětem jednání byl návrh směrni-
ce od EK z března 2011 a návrhy Rady 
a EP). Podklady pro trialog se stano-
viskem bankovního sektoru k návrhům 
směrnice připravily EHF i EBF, přičemž 
větší pozornost přípravě materiálu byla 
věnována v EHF a ČBA se aktivně zapoji-
la do jeho finalizace. 

Vzhledem k pokroku při projednávání 
direktivy EU o hypotékách iniciova-
la Komise ČBA v květnu 2013 setkání 
vedení Komise se zástupci oddělení 
Retailové finanční služby a ochrana na 
finančním trhu Ministerstva financí, do 
jehož kompetence připravovaná regula-
ce hypotečního trhu spadá. Předmětem 
jednání byla neoficiální verze direktivy 
z konce dubna 2013, která je výsledkem 
ukončeného trialogu (jednání Evropské 
komise, Rady a Evropského parlamentu). 
Výsledek trialogu hodnotí EHF i EBF jako 
vyvážený – s tím, že většina problema-
tických počátečních návrhu Evropské 
komise doznala zlepšení a řada nových 
opatření navrhovaných zpravodajem 
výboru Evropského parlamentu ECON, 
která byla pro evropské banky nepřijatel-
ná, nebyla do direktivy zahrnuta. Přesto 
implementace direktivy významně ovlivní 
fungování hypotečního trhu ČR a bude 
pro banky nákladnější než implementace 
direktivy o spotřebitelských úvěrech. Na 
jednání ČBA a MF k připravované direkti-
vě vysvětlili zástupci Komise ČBA základ-
ní postoje bank k nejdůležitějším ustano-
vením a upozornili MF na některé možné 
negativní dopady implementace návrhu, 
přičemž bylo dohodnuto konání dalších 
společných schůzek zástupců ČBA a MF 
k transpozici direktivy EU o úvěrech na 
bydlení do české legislativy.

Do působnosti direktivy by měly spadat 
úvěry zajištěné nemovitostmi určenými 
k bydlení a také úvěry získané za účelem 
nákupu budovy nebo pozemku (nezajiš-
těné úvěry na rekonstrukci nemovitostí 
určených k bydlení by měly nově spadat 
pod regulaci spotřebitelských úvěrů). 
Návrh direktivy zavádí požadavky na 
znalosti a kvalifikaci zaměstnanců, upra-
vuje také způsob jejich odměňování. 
Direktiva stanoví standardní informace, 
které mají být obsaženy v reklamním 
sdělení. Až na výjimky direktiva zakazuje 
tying. Direktiva zavádí povinnost po-
skytovat spotřebiteli určité všeobecné 
informace a předsmluvní informace 
vycházející z evropského standardizo-
vaného informačního přehledu (ESIS), 
a také přiměřené vysvětlení. Direktiva by 
měla zavést pro spotřebitele možnost 
odstoupení od smlouvy nebo závaznost 
nabídky věřitele po dobu 7-10 dnů (bude 
upřesněno při transpozici do národní 
legislativy), dále pak právo spotřebite-
le na předčasné splacení a rámec pro 
kompenzace věřiteli. Direktiva stanoví 
pravidla pro výpočet RPSN. Dále upravu-
je hodnocení úvěruschopnosti spotře-
bitele. Návrh také upravuje oceňování 
nemovitostí. Direktiva stanoví zásadu 
nediskriminovaného přístupu do databá-
zí pro všechny věřitele z členských států 
EU. Návrh direktivy upravuje poskytování 
poradenských služeb. Direktiva zakládá 
zásady regulace, dohledu, standardů 
odbornosti a poskytovaných informa-
cí pro zprostředkovatele úvěru. Co se 
týče neúvěrových institucí, tak direktiva 
stanoví, že musí podléhat příslušnému 
povolení, které by se nemělo omezovat 
na registraci, a také dohledu. Lhůta pro 
transpozici do národní legislativy by 
měla být dva roky.

als that considerably expanded the scope 
of regulation as compared to the EC 
draft has been successfully prevented). 
A “trialogue” commenced in July 2012, 
i.e. the negotiations regarding the direc-
tive between the European Commission, 
Council and European Parliament (the 
subject of the meeting was the EC draft 
directive from March 2011 and the drafts 
from the Council and EP). The EMF 
and EBF prepared the material for the 
trialogue with the opinion of the banking 
sector on the draft directives, while the 
EMF took more care with preparing the 
materials and CBA took active part in 
finalizing it. 

Given the progress in discussing the EU 
mortgage directive, the CBA Commission 
initiated a meeting in May 2013 between 
the management of the Commission 
and representatives of the Retail Financial 
Services and Financial Market Protection 
Dpt. at the Ministry of Finance, which 
is responsible for the mortgage market 
regulation under preparation. The subject 
of the meeting was the unofficial version 
of the directive from late April 2013, 
which was the result of the completed 
trialogue (meeting between the Europe-
an Commission, Council and European 
Parliament). The EMF and EBF assess the 
result of the trialogue as balanced, with 
most of the problematic initial proposals 
of the European Commission having 
been improved and many new meas-
ures proposed by the rapporteur for the 
European Parliament committee ECON, 
which were unacceptable to European 
banks, were not included in the direc-
tive. Even so, implementation of the 
directive will have significant effect on 
the operation of the mortgage market 

in the Czech Republic and will be more 
costly than implementing the consumer 
credit directive. Representatives of the 
CBA Commission explained the basic 
positions of banks on the most impor-
tant provisions at a meeting between 
CBA and the Ministry of Finance on the 
directive under preparation as well as 
warning the Ministry of Finance of certain 
negative impacts that could result from 
implementing the draft directive; they 
also agreed to hold other joint meetings 
between CBA and Ministry of Finance 
representatives regarding transposing the 
EU directive on home loans into Czech 
legislation.

The directive should cover loans secured 
by residential real estate as well as loans 
acquired for the purposes of purchasing 
a building or plot of land (unsecured 
loans for renovating residential real estate 
should now fall under consumer credit 
regulation). The draft directive introduc-
es requirements for the knowledge and 
qualifications of employees and also 
regulates the method of remuneration 
for employees. The directive stipulates 
the standard information that should be 
included in advertising communications. 
The directive forbids tying except for cer-
tain exceptions. The directive introduces 
the obligation to provide the consumer 
with certain general information and 
pre-contractual information coming from 
the European standard information sheet 
(ESIS) as well as a reasonable explana-
tion. The directive is to introduce the 
opportunity for consumers to withdraw 
from the contract or binding offer of the 
creditor within 7-10 days (to be speci-
fied during transposition into national 
legislation), as well as consumers’ right 
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Komisi pro hypoteční obchody, konkrét-
ně pracovní skupině pro statistiku, se 
podařilo s ČNB vyjednat (ve spolupráci 
s Komisí ČBA pro účetnictví a reporting) 
doplnění reportingu bank o dodatečné 
údaje o hypotečním trhu a následné 
zveřejňování příslušných agregovaných 
údajů od roku 2013 – s tím, že banky 
údaje využijí k analýzám trhu a poslouží 
také jako vstupy do statistických přehle-
dů EHF o evropském hypotečním trhu.

 

to early repayment and the framework 
for compensation to the creditor. It also 
stipulates the rules for calculating RPSN. 
It regulates the evaluation of consumers’ 
creditworthiness. The draft directive also 
regulates property valuation. It sets the 
principle of non-discriminatory access to 
databases for all creditors from EU mem-
ber states. The draft directive regulates 
the provision of consulting services. It 
establishes the principles of regulation, 
supervision, qualification standards and 
information provided for credit brokers. 
With regard to non-credit institutions, 
the directive stipulates that they must 
be subject to relevant licenses, which 
should not be limited to registration, and 
to supervision as well. The time frame 
for transposition into national legislation 
should be two years.

The Mortgage Business Commission, 
specifically the Statistics Task Force, 
successfully negotiated with CNB (along 
with the CBA Accounting and Report-
ing Commission) an addition to bank 
reporting to include additional informa-
tion about the mortgage market and the 
subsequent publication of the relevant 
aggregate data from the year 2013; the 
bank data is to be used for market anal-
ysis and as entries in the EMF statistical 
overviews of the European mortgage 
market. 
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Pracovní skupina pro oceňování nemovi-
tého majetku ČBA se pravidelně setkávala 
v průběhu roku v intervalu jednou za 
dva měsíce. Tato frekvence byla zvýšena 
na setkání s frekvencí jednou za měsíc 
v souvislosti s řešením nosných témat: 
příprava na nový občanský zákoník (NOZ), 
katastrální zákon a možnost sjednocování 
používaných oceňovacích softwarů (sw) 
jednotlivých bank. Tato příprava a činnost 
bude probíhat do konce roku 2013. 

Sjednocování oceňovacích programů je 
prováděno ve spojení se změnami s NOZ. 
Cílem je možnost sjednocení přístupu 
a posuzování u co největšího množství 
vybraných okruhů z jednotlivých témat. To 
by mělo přispět ke zefektivnění činnosti 
v bankách i na straně odhadců, omezení 
počtu mutací oceňovacích sw. 

Vedle toho proběhla mimořádná setkání 
k problematice cenových map, staveb-
ních inspektorů. Jedním z témat bylo 
- změna zákona o hospodaření s ener-
giemi - nutnost pořizování PENB (Průkaz 
energetické náročnosti budov) a význam 
energetických úspor. Promítnutí energe-
ticky úsporných objektů do tržní hodnoty 
nemovitostí. 

Pracovní skupina se zabývala i situací na 
realitním trhu spojených s propadem cen 
nemovitostí. 

The CBA working Group for Property 
Appraisal met once every two months 
throughout the year. Meeting frequency 
increased to once a month in relation to 
addressing the main topics: preparing for 
the new Commercial Code (NOZ), Land 
Registry Act and the possibility of unifying 
the valuation software (sw) used by individ-
ual banks. This preparation and activity will 
last until the end of 2013. 

Unifying the valuation programs is carried 
out in conjunction with the changes under 
the NOZ. The goal is the possibility of 
unifying access and valuation for as large 
a number of selected areas of individual 
topics as possible. This should help stream-
line activities on the part of banks and 
appraisers, limiting the number of versions 
of valuation software. 

vIn addition to this, an extraordinary meet-
ing was held on the issue of price mapping 
and building inspectors. One of the topics 
was an amendment to the Energy Man-
agement Act and the necessity of acquiring 
PENB (Building Energy Performance Certifi-
cate), the significance of energy saving and 
reflecting energy efficient buildings in the 
market price of the property. 

The Working Group also addressed the situ-
ation on the real estate market related to 
a drop in real estate prices. 

Pracovní skupina pro oceňování  
majetku 

Working Group for Property Appraisal
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EXTERNÍ KOMUNIKACE

ČBA v rámci realizace své dlouhodobé 
komunikační strategie rozvíjí projekty aktivní 
prezentace klíčových témat v oblasti image 
bankovního sektoru, bezpečnosti, spotře-
bitelské problematiky a bankovní regulace. 
Sekretariát asociace klade důraz na konti-
nuální komunikaci s médii. ČBA se stala mís-
tem, na které se novináři často obracejí jako 
na přirozeného mluvčího celého sektoru, 
v mnoha případech se k událostem vyjadřu-
jeme profilově, zpravidla formou tiskových 
zpráv, komentářů a odpovědí. Nejčastějším 
tématem jsou legislativní změny a návrhy ať 
již na národní, nebo stále častěji na evropské 
úrovni. ČBA opakovaně zdůrazňuje nutnost 
udržet tržní prostředí ve finančnictví, případ-
ně se vyjadřuje k již zcela konkrétním do-
tazům. Významnou komunikační agendou 
jsou bankovní poplatky, přechody klientů 
s důrazem na Kodex mobility klientů a na 
zadlužování domácností. Počty výstupů, 
citací a vystoupení v tištěných a elektronic-
kých médiích dosahují počtu řady desítek. 

Mezi zásadní témata komunikace, v nichž 
ČBA vystupuje v roli experta, se zařadilo 
publikování čtvrtletně aktualizovaného mak-
roekonomického výhledu „ČBA – ekono-
mická prognóza“, který vzniká na půdě ČBA 
na základě vlastních analýz sedmi členských 
bank. Makroekonomická předpověď je 
médiím prezentována váženými bankovními 
analytiky a těší se zájmu jak zpravodajských 
agentur, tak ostatních médií. 

Po roce byla v ČBA pro média uskutečně-
na debata známých ekonomů věnující se 
aktuální ekonomické situaci ČR, příčinám 
a možným prorůstovým opatřením. Dostup-
nost informací z ekonomických výhledů 
a debat ČBA je zajištěna také formou 
audiovizuálních nahrávek z akcí dostupných 
prostřednictvím webu ČBA.

Dále jsou nejen pro média, ale také pro 
členy ČBA a odborníky, publikována stručná 
sektorová data o úvěrování v měsíčním 
periodiku „Banky a fakta“. 

Mezi moderní komunikační kanál, který ČBA 
využívá, patří Facebokový profil, pomocí 
něhož jsou zveřejňovány všechny vnější 
výstupy asociace. 

INTERNÍ KOMUNIKACE

V oblasti vnitřní komunikace Sekretariát 
pokračuje ve vydávání „BA Survey“ jako 
zhruba měsíčního legislativního monitoru 
informujícího o hlavních tématech čin-
nosti asociace. Novinky z oblasti evropské 
legislativy přináší přehled projednávaných 
návrhů „Bankovnictví a finanční trh v evrop-
ské legislativě“. 

ČBA nabízí svým členům - bankám edukaci 
v podobě seminářů na aktuálně diskutova-
ná témata. Za uplynulý rok jsme uspořádali 
osm tématicky zajímavých seminářů z ob-
lasti legislativy, daní, marketingu a reklamy, 
aj., vše dotýkající se bankovního sektoru.

EXTERNAL COMMUNICATIONS

In implementing its long-term communication 
strategy, CBA is developing projects regarding the 
active presentation of key topics in the area of the 
banking sector’s image, security, consumer issues 
and bank regulation. The Association’s secretariat 
places emphasis on continuous communication 
with the media. CBA has become a place where 
journalists often naturally turn for comments on 
behalf of the whole sector; in many cases we 
comment on events from multiple angles, usually 
in the form of press releases, comments and 
answers. The most common topic is legislative 
changes and draft amendments, whether at 
a national or, more and more, a European level. 
CBA has repeatedly emphasized the necessity of 
maintaining the market environment in the finan-
cial sector and comments on specific questions 
as appropriate. One important communication 
agenda is the issue of bank fees, client transfers 
with emphasis on the Client Mobility Codex and 
household indebtedness. The output, quotations 
and appearances in print and electronic media 
number several dozen. 

One of the most important communication 
topics where CBA appears in the role of an 
expert is the publication of a macroeconomic 
outlook updated quarterly, called “CBA – Eco-
nomic Prognosis,” which is created in the CBA 
offices on the basis of internal analyses from 
seven member banks. The macroeconomic 
forecast is presented to the media by respect-
ed bank analysts and is sought out by news 
agencies as well as other media outlets. 

CBA held a debate again this year for the 
media between well-known economists 
who deal with the current economic 
situation in CR, its causes and possible pro-
growth measures. The information from the 
economic outlooks and CBA debates is also 
made available in the form of audio-visual 
recordings from events on the CBA website.

CBA also publishes brief data from the cred-
it sector in the monthly periodical “Banks 
and Facts” for the media as well as CBA 
members and experts. 

Another modern communications tool is 
CBA’s Facebook page, where all its external 
output is published. 

INTERNAL COMMUNICATIONS

In the area of internal communications, 
the Secretariat continues to issue the “BA 
Survey” as an approximately monthly legis-
lative monitor providing information on the 
main topics of the Association’s activities. 
An overview of the bills under discussion, 
called “Banking and the Financial Market in 
European Legislation,” reports on news in 
the area of European legislation. 

CBA offers its member banks education in 
the form of seminars on current hot topics. 
We have organized eight seminars in the 
past year on interesting topics in the area of 
legislation, tax, marketing, advertising, etc., 
all touching on the banking sector. 

Komunikace Communications
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V květnu 2013 byla Pracovní skupina pro 
exportní financování povýšena rozhodnu-
tím Prezidia ČBA na Komisi pro exportní 
financování – především vzhledem k rozsa-
hu a závažnosti svých aktivit. Mezi ty patřily 
především:

1. NOVELIZACE VŠEOBECNÝCH POJIST-
NÝCH PODMÍNEK EGAP
Exportní garanční a pojišťovací společnost 
připravovala interně od roku 2011 novelizaci 
Všeobecných pojistných podmínek (proza-
tím pro produkt „D“). Speciální pracovní tým 
PSEF/KEF vyjednává s EGAP ohledně této 
novelizace od července 2012. Vzhledem 
k výměně nejvyššího vedení EGAP byla 
jednání znovu nastartována v lednu 2013. 
Téma je naprosto zásadní pro PSEF/KEF 
a i pro další existenci exportního financování 
vůbec. V původním návrhu totiž byly oblasti, 
díky kterým hrozilo, že pojištění EGAP ztratí 
charakter kvalitního zajištění s nulovou riziko-
vou vahou. Jednání jsou a byla nejednodu-
chá a ačkoliv se podařilo odstranit z návrhu 
nejzásadnější problematické body, nadále 
v textu zůstávají některé zásadní obtížnosti. 

2. SYSTÉM DOROVNÁVÁNÍ ÚROKOVÝCH 
ROZDÍLŮ
Pouze výsledkem setrvalého tlaku ČBA 
se podařilo zařadit na projednání schůze 
Poslanecké sněmovny poslanecký návrh, 
který je společným dílem ČBA, MF, MPO, 
ČEB a EGAP a který umožní konečné 
uplatnění systému dorovnávání úrokových 
rozdílů v ČR. Návrh tak byl schválen v květnu 

2013 v Poslanecké sněmovně a v červnu 
2013 v Senátu. Pro konečné využití je (vedle 
podpisu prezidenta republiky a vyhlášení ve 
Sbírce zákonů) nutné schválit připravenou 
prováděcí vyhlášku.

3. ZDANĚNÍ PŘIJATÉHO POJISTNÉHO 
PLNĚNÍ EGAP
Problematika zdanění přijatého pojistného 
plnění od EGAP byla dořešena uspokojivě 
v zákoně č. 458/2012 Sb., jehož účinnost 
však byla bohužel odložena až na 1. 1. 2015. 
ČBA tak od počátku roku 2012 prosazuje 
posunutí účinnosti předmětných ustanovení 
na 1. 1. 2014. Ministerstvo financí s tímto 
principiálně souhlasí a zapracovalo přísluš-
né ustanovení do návrhu zákona o změně 
daňových zákonů v souvislosti s rekodi-
fikací soukromého práva, tj. v souvislosti 
s účinností nového občanského zákoníku 
(sněmovní tisk č. 1004), který se projednává 
v létě 2013 v Poslanecké sněmovně.

4. DALŠÍ ZÁLEŽITOSTI
Předseda KEF je členem Export Credit Wor-
king Group při Evropské bankovní federaci 
a zapojuje se do její práce na evropské 
úrovni. Místopředsedkyně KEF se podílejí na 
činnosti Pracovního týmu č. 5 pro imple-
mentaci Exportní strategie 2012-2020, jehož 
předmětem činnosti je přímo exportní finan-
cování. Dále probíhá komunikace s EGAP 
ohledně těžkostí a komplikací v novém 
pojistném procesu EGAP a obsahu a nača-
sování některých požadavků a formulářů ze 
strany EGAP. 

In May 2013 a decision of the CBA Executive 
Board elevated the Export Credit Working 
Group (PSEF) to the Export Financing Com-
mission (KEF) – primarily with regard to the 
scope and seriousness of its activities. Those 
activities include, in particular:

1. NEW EGAP GENERAL INSURANCE CON-
DITIONS
The Export Guarantee and Insurance Corpo-
ration (EGAP) has been internally preparing an 
amendment to its General Insurance Condi-
tions (currently for the product “D”, i.e. insurance 
of the buyer’s credit) since 2011. The PSEF/KEF 
special task force has been negotiating with 
EGAP regarding this amendment since July 
2012. Negotiations started over in January 2013 
due to the change in top management at EGAP. 
The topic is absolutely vital for PSEF/KEF as well 
as for the future existence of export financing 
as such. The original draft contained areas that 
jeopardized the position of EGAP insurance as 
high-quality security with zero risk weight. These 
negotiations have been and continue to be 
complicated and, although the most problem-
atic points have been removed from the draft, 
certain key difficulties remain in the text. 

2. IMU SYSTEM (INTEREST MAKE-UP SYSTEM)
Only constant pressure from CBA managed 
to get on the agenda for discussion in the 
Chamber of Deputies a bill that is the joint 
creation of CBA, Ministry of Finance, Ministry 
of Industry and Trade, Czech Export Bank and 
EGAP and will allow the final application of 
a IMU system in CR. The bill was passed in the 

Chamber of Deputies in May 2013 and in the 
Senate in June 2013. Before it can be finally 
put into practice, it requires the passage of the 
prepared implementing regulation).

3. TAXATION OF THE EGAP INSURANCE 
COMPENSATION RECEIVED
The issue of taxation of insurance compen-
sation received from EGAP found satisfactory 
resolution in Act No. 458/2012 Coll., which 
however had its effective date pushed back to 
January 1, 2015. CBA has been working since 
early 2012 to move the effective date of the 
relevant provisions up to January 1, 2014. The 
Ministry of Finance agrees to this in principle 
and has put the relevant provisions into the 
draft act on the amendment of tax laws in re-
lation to the recodification of private law, i.e. in 
connection to the new Civil Code (Parliamen-
tary Press No. 1004) coming into effect, which 
is being discussed in the Chamber of Deputies 
over the summer of 2013.

4. OTHER MATTERS
The KEF Chairman is a member of the Export 
Credit Working Group at the European Banking 
Federation and is engaged in the Group’s work 
at the European level. The KEF Deputy Chairs 
are taking part in the activities of Working Team 
No. 5 for implementing Export Strategy 2012 
– 2020, which deals directly with export financ-
ing. Communications are ongoing with EGAP 
regarding the difficulties and complications in 
the new EGAP insurance process as well as the 
contents and timing of certain requirements 
and forms on the part of EGAP. 

Exportní financování Export financing
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Bezpečnostní situace v bankovním sektoru, 
měřeno počtem přímých fyzických útoků 
proti bankám a bankomatů, byla v uplynu-
lém období stabilizovaná, bez podstatných 
změn oproti rokům 2011-12. Z hlediska 
statistik minulých deseti let se tak potvrdil 
dlouhodobější pokles počtu kriminálních 
činů namířených proti bankám. Mezi klí-
čové prameny tohoto vývoje nepochybně 
patří soustavná péče bank o zkvalitňování 
bezpečnostních systémů a preventivních 
opatření i jejich velmi dobrá spolupráce 
s orgány Policie České republiky (PČR). 

Stálá pozornost ze strany bank byla vě-
nována bezpečnosti jejich informačních 
systémů, některé banky čelily v uplynu-
lém období, jako každoročně, několika 
vlnám tzv. phishingových útoků. Kriminální 
činnost zaměřená proti bankomatům 
se z hlediska způsobu provedení roz-
šířila, kromě různých forem známého 
„skimmingu“ se i v České republice 
v jarních měsících 2013 objevila trestná 
činnost, páchaná po celé Evropě, nazva-
ná „cash trapping“. Tato trestná činnost, 
charakterizovaná jako krádež vloupáním 
do bankomatu bez nutnosti získání elek-
tronických údajů z platební karty, si mimo 
jiné vyžádala přijetí opatření, která zajišťují 
zrychlení výměny informací mezi bankami 
a příslušnými orgány policie a mezi banka-
mi navzájem.  

Legislativní rámec činnosti bank na úseku 
boje proti praní špinavých peněz a finan-

cování terorismu, stejně jako právní úprava 
provádění mezinárodních sankcí, zůstaly 
v uplynulém období nezměněny. Byly 
však zahájeny práce na změnách v zá-
kladní úpravě AML a financování terorismu 
v EU, dosud provedené směrnicí Evrop-
ského parlamentu a Rady 2005/60/ES, 
které do značné míry předurčí následné 
změny v národních legislativách. Ještě 
v tomto roce má nabýt účinnosti novela 
vyhlášky ČNB č. 281/2008 Sb., o někte-
rých požadavcích na systém vnitřních 
zásad, postupů a kontrolních opatření 
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 
a financování terorismu, která především 
implementuje některá doporučení pro ČR 
plynoucí z hodnotící zprávy výboru Rady 
Evropy MONEYVAL. Pokračovala přímá, 
neformální spolupráce ČBA a jednotlivých 
členských bank asociace s Finančně ana-
lytickým útvarem Ministerstva financí.

Komise pro bankovní a finanční bez-
pečnost se zabývala jednak operativním 
řešením problémů spojených s kriminální 
činností namířenou proti bankám jednak 
činností metodické povahy zahrnující 
zejména posuzování návrhů příslušných 
právních norem či aplikačními problémy 
platných zákonů. Například v uplynulém 
období došlo v novelách příslušných 
obecně závazných právních předpisů 
k rozšíření oprávnění zpravodajských 
služeb. Ty nyní mohou, v rámci potlačo-
vání mezinárodního terorismu, žádat od 
bank informace o klientech chráněné 

Banking sector security as measured by 
the number of direct physical attacks 
against banks and ATMs stabilized in 
the past year, with no major changes as 
compared to 2011 – 2012. Statistics from 
the past ten years show a steady, long-
term decline in the number of criminal 
offenses committed against banks. This 
development is without doubt partially 
due to banks continuously improving 
their security systems and preventive 
measures as well as their excellent 
cooperation with the Police Force of the 
Czech Republic (PCR). 

Banks have been paying constant atten-
tion to the security of their information 
systems; some banks faced several waves 
of phishing attacks this year, as they do 
every year. The methods of committing 
criminal activity aimed at ATMs have ex-
panded; in addition to various well-known 
forms of “skimming,” in spring 2013 the 
crime of “cash trapping,” occurring all 
over Europe, appeared in the Czech 
Republic. This criminal offense, described 
as breaking into ATMs without needing 
to acquire electronic data from payment 
cards, has made it necessary, among 
other things, to enact measures to speed 
up the exchange of information between 
banks and the relevant police authorities 
as well as between different banks. 

The legislative framework for bank activi-
ties in the area of anti-money laundering 

and counter-terrorist financing, just like 
the legislation for carrying out interna-
tional sanctions, remained unchanged 
in the past year. However, work has 
begun on amending the basic legislation 
regarding AML and CTF in the EU, thus 
far regulated by Directive 2005/60/EC 
of the European Parliament and of the 
Council, which to a large extent prede-
termines the subsequent amendments 
to national legislation. The amendment 
to CNB Decree No. 281/2008 Coll., 
on certain requirements for the system 
of internal principles, procedures and 
control measures against the legitimiza-
tion of proceeds from criminal activity 
and terrorism financing, should take 
effect this year; the amendment primarily 
implements certain recommendations 
for the Czech Republic resulting from 
an assessment report by the MONEYVAL 
committee of the European Council. The 
direct, informal cooperation between 
CBA and individual member banks with 
the Financial Analysis Department of the 
Ministry of Finance continued this year.

The Banking and Financial Security 
Commission addressed interim solutions 
to the problems related to crime against 
banks as well as activities of a methodi-
cal nature, including assessing drafts of 
the relevant legal standards or problems 
regarding the application of existing laws. 
For instance, in the past year the author-
ity of intelligence services has expanded 

Bankovní a finanční bezpečnost Banking and Financial Security
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bankovním tajemstvím. Praktická realizace 
tohoto oprávnění je však problematická 
s ohledem na skutečnost, že není právně 
upraven způsob, jakým by měla probíhat. 
Pokračovala úzká spolupráce s PČR na 
úseku boje proti legalizaci výnosů z trest-
né činnosti a ve vytváření a implementaci 
efektivních preventivních opatřeních 
vedoucích ke snížení počtu loupežných 
přepadení bank v ČR. V rámci ní byl v zá-
věru roku 2012 uspořádán v prostorách 
Prezidia PČR i každoroční, v pořadí již 16., 
celodenní seminář „Prevence finanční 
kriminality“.

in amendments of the relevant generally 
binding legal regulations. Intelligence ser-
vices can now request information from 
banks regarding clients protected by 
bank secret as part of their fight against 
international terrorism. Practical imple-
mentation of this authority is problemat-
ic, however, since there is no regulation 
regarding the method for carrying it out. 
It also continued working closely with 
the PCR in the area of preventing the le-
gitimization of proceeds from crime and 
creating and implementing efficient pre-
ventive measures aimed at reducing the 
number of bank hold-ups in the Czech 
Republic. As part of this cooperation, the 
16th annual seminar entitled “Preventing 
Financial Crime” was organized at PCR 
headquarters at the end of 2012.

Bankovní a finanční 
bezpečnost 

Banking and 
Financial Security
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V červnu 2012 byla po schválení Prezidi-
em ČBA oficiálně ustavena nová Pracovní 
skupina pro workout, která navazuje na 
užší neformální tým fungující od začátku 
roku 2011. Mezi hlavní aktivity Pracovní 
skupiny patřily následující:

1. Aktivní účast na připomínkování (tzv. 
velké) novely insolvenčního zákona. 
Zde došlo k prosazení a zapracování 
zásadních priorit stanovených ČBA do 
této novely, a to hlavně zefektivnění 
institutu tzv. „Reorganizace“ a vyjas-
nění postavení zajištěného věřitele 
včetně zohlednění pořadí zajištěných 
věřitelů pro rozhodování o způsobu 
prodeje tohoto majetku. 

2. Pracovní skupina významně přispěla 
ke konečné podobě vyhlášky o od-
měňování insolvenčních správců 
při prodeji zajištěného majetku, kdy 
návrh ČBA byl nakonec beze změn 
přijat. 

3. Byl dokončen návrh Principů společ-
né záchrany podniku v problémech 
(jako určité obdoby tzv. London 
Rules) jako doporučeného společné-
ho konstruktivního postupu věřitelů 
(a dlužníka/klienta) s cílem nalezení 
řešení jeho obtíží. Návrh je předložen 
Prezidiu ke schválení, aby mohl vstou-
pit v platnost jako veřejný standard 
ČBA.  

4. Vedle toho vede Pracovní skupina 
diskusi s Ministerstvem spravedlnosti 
a dalšími orgány ohledně chystaného 
řešení platební neschopnosti obcí. 

5. Byl zahájen dialog s hlavními partnery 
v problematice insolvencí. V září 2012 
byla realizována diskuse s významnou 
členkou expertní skupiny S22 a místo-
předsedkyní Krajského soudu v Hradci 
Králové JUDr. Jolanou Maršíkovou. 
Byl taktéž navázán formální dialog 
s Asociací insolvenčních správců 
(únor 2013). Podobně byl zahájen 
i dialog s neziskovou organizací 
Člověk v tísni nad některými jejími 
legislativními návrhy a v září 2013 je 
plánována diskuse s Asociací malých 
a středních podniků. 

After approval by the CBA Executive Board 
a new CBA Workout Working Group was 
officially set up in June 2012, building 
on the smaller, informal team that had 
been operating since early 2011. The 
Task Force’s main activities included the 
following:

1. Active participation in commenting 
on the (major) amendment to the 
insolvency act. The fundamental 
priorities set by CBA were success-
fully carried through and put into this 
amendment, primarily improving the 
efficiency of the “Reorganization” 
institute and clarifying the position of 
a secured creditor, also taking into 
account the order of the secured 
creditor for deciding on the method 
of selling the given assets.  

2. The Task Force made significant 
contributions to the final form of the 
decree on remuneration for insolven-
cy administrators during the sale of 
secured assets, when CBA’s proposal 
was ultimately accepted without any 
change.  

3. The draft of the Principles of Joint 
Rescue of an Enterprise Experiencing 
Problems (as an equivalent to the so-
called London Rules) was completed 
as the recommended joint construc-
tive procedure for creditors (and the 
debtor/client) with the goal of finding 

solutions for the debtor’s difficulties. 
The draft has been submitted to the 
Executive Board for approval before 
taking effect as the public standard 
for CBA.  

4. In addition to this, the Task Force is 
carrying on discussions with the Min-
istry of Justice and other authorities 
regarding the planned solution to the 
insolvency of municipalities. 

5. Dialogue has also begun with the 
main partners and stakeholders 
in the insolvency/workout issues. 
A discussion was held in September 
2012 with JUDr. Jolana Maršíková, 
a leading member of the expert 
group S22 and Deputy Chair of the 
Regional Court in Hradec Králové. 
Formal dialogue with the Association 
of Insolvency Administrators has also 
begun (February 2013). Dialogue has 
also been initiated with the non-profit 
organization Člověk v tísni (People in 
Need) regarding some of its legisla-
tive proposals and a discussion with 
the Association of Small and Medi-
um-Sized Enterprises is planned for 
September 2013. 

Pracovní skupina pro workout Workout Working Group
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Česká bankovní asociace si plně uvě-
domuje, že je nezbytné věnovat se také 
aktivitám zaměřeným na pomoc a podpo-
ru druhým. Z tohoto důvodu ČBA založila 
na konci roku 2012 svůj nadační fond. 
Finanční prostředky získané od dárců 
budou prostřednictvím grantových řízení 
rozděleny v rámci projektů zaměřených 
na vzdělávání dětí. To je pro ČBA klíčové, 
neboť na jeho kvalitě stále více závisí další, 
nejen ekonomický, vývoj celé společnosti 
i každého jednotlivce. Zároveň je v této 
oblasti velký prostor pro pozitivní změnu, 
silně podporovanou veřejným míněním. 
V neposlední řadě věříme, že pro rozvoj 
vzdělání může ČBA dobře využít některé 
„konkurenční výhody“ svých členů. Banky 
totiž hrají dlouhodobě zásadní a uzná-
vanou roli při vzdělávání veřejnosti, které 
vede mimo jiné k podpoře konkurence-
schopnosti ekonomiky. 

Přístup ke vzdělání a výchově považujeme 
za něco, co stojí za péči nejen učitelů, 
ale i rodičů či vychovatelů již od raného 
věku dítěte. Stejně jako otevřený přístup 
ke vzdělání a výchově je pak důležité i to, 
aby naše děti pochopily a přijaly za své, 
k čemu jim vzdělání slouží a jak mohou 
sloučit teoretické znalosti s dovednostmi 
v životě. 

Česká bankovní asociace však nemá am-
bici nahradit společensko-odpovědnostní 
aktivity svých členských bank. Přála by si 
být spíše jejich doplněním a rozšířením.

Jak chceme děti rozvíjet? Otázka výchovy 
a vzdělání v sobě vždy nese potřebu dialo-
gu, ať už se jedná o dialog mezi rodičem 
a školou, nebo mezi učením se teoretic-
kých znalostí a praktickými dovednostmi 
pro život. Za nedílnou součást vzdělávání 
dětí považujeme také otázku morálky 
a etiky či přípravu na zvládání situací v růz-
ných etapách života. 

Podpora vybraných projektů se primárně 
zaměří na aktivity, které podporují zcela 
přirozené propojení vzdělání a výchovy. 
Z tohoto důvodu je pro nás podstatné 
především rozvíjet chuť a schopnost se 
učit, soft skills, emoční inteligenci a po-
moci tak dětem zprostředkovat vědění, 
dovednosti a vlastnosti užitečné pro jejich 
život a potažmo pracovní kariéru.

Informačním kanálem nadačního fondu je 
webová stránka www.kamaradivzdelani.cz. 
Zde se návštěvník dozví základní informa-
ce o fondu samotném, o jeho poslání, 
o grantových řízeních a o podpořených 
projektech.  

The Czech Banking Association is fully 
aware of the importance of activities in 
aid and support of others. This is why CBA 
established a foundation fund at the end 
of 2012. The financial resources acquired 
from donors will be allocated to various 
projects focused on educating children 
based on grants. This is a critical issue for 
CBA, since the quality of children’s educa-

tion forms the basis of all future develop-
ment – not just economic development 
– of our society and of each individual. 
This area also offers many opportunities 
for positive change, strongly supported 
by public opinion. We also feel strongly 
that education is an area where CBA can 
put some of the “competitive advantages” 
of its members to good use. Banks have 
long played an essential and well-rec-
ognized role in public education, which 
among other things lends support to the 
competitiveness of our economy. 

We believe that access to education 
deserves the care not just of teachers, but 

also of parents and guardians from the ear-
ly childhood years. Equally important is for 
our children to understand and embrace 
the benefits of education and to combine 
theoretical knowledge with life skills. 

However, the Czech Banking Association 
is not interested in trying to replace the 
social responsibility activities of its member 
banks. Instead, it wishes to supplement and 
expand them. How do we want to help 
children develop? The issue of education 
in itself always requires dialogue, whether 
between parents and school or between 
learning theoretical knowledge and practi-
cal life skills. We believe that morality, eth-
ics and preparation for handling situations 
in various areas of life also hold an integral 
place in children’s education. 

Support for selected projects primarily fo-
cuses on activities supporting a complete-
ly natural interlinking of education and 
training. This is why the most important 
thing for us is developing children’s de-
sire and ability to learn, soft skills, and 
emotional intelligence, thereby helping 
pass on to children knowledge, skills and 
characteristics that will be useful in their 
lives and, by extension, their careers.

The foundation fund’s information feed can 
be found at www.kamaradivzdelani.cz. Vis-
itors can find basic information here about 
the fund itself, its mission, grant proceedings 
and the projects it supports. 

Kamarádi vzdělání – Nadační fond 
České bankovní asociace pro podporu 
vzdělávání

Friends of Education – Czech Banking 
Association Foundation Fund for 
Education
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Platforma pro odpovědné finance byla 
založena z iniciativy ČBA jak společná 
platforma pro boj s predátorskými prakti-
kami na finančním trhu. Jejími členy jsou 
mimo ČBA i Česká leasingová a finanční 
asociace, Člověk v tísni o.p.s., Poradna 
při finanční tísni o.p.s., Kancelář vládní 
zmocněnkyně pro lidská práva a Úřad 
Finančního arbitra. 

Nosnou osou úvah členů Platformy je 
problematika lichvy. Platforma se ztotož-
nila s návrhem ČBA na změnu zákona 
o trestní odpovědnosti právnických osob, 
která by doplnila trestný čin lichvy mezi 
činy, kterých se právnická osoba může 
dopustit. V tomto smyslu jsme iniciovali 
podání příslušného poslaneckého návrhu 
novelizace zákona. Lepší postih lichvy 
může ale přinést i efektivnější využívání 
současného vymezení tohoto trestného 
činu. Platforma vstoupila za tímto účelem 
v kontakt s Policejním prezidiem a Vrch-
ním státním zastupitelstvím v Praze, se 
kterými chce metodicky spolupracovat 
na přípravě modelových trestních ozná-
mení a při monitoringu jejich vyšetřování. 
Součástí iniciativy je tvorba systémového 
pracovního návodu pro asistenční místa 
(např. Poradna při finanční tísni).

Platforma přikládá zásadní důležitost de-
batě o efektivitě a nákladovosti vymáha-
cího procesu (typicky problém formu-
lářových žalob u dopravních podniků) 
a jeho sociálních a společenských konse-

kvencí. Proto je na její půdě diskutována 
problematika legislativní úpravy, která by 
zamezila neetickému businessu s pohle-
dávkami. 

Platforma diskutovala pozitivní aspekty 
projednávané novely zákona o spotřebi-
telském úvěru a prostřednictvím tisko-
vé zprávy projevila zásadně negativní 

stanovisko k pozměňovacím návrhům na 
zákonné omezení sazby RPSN u spotře-
bitelských úvěrů, jako ve svém důsledku 
škodící spotřebitelům.

Platforma se věnuje i mnoha dalším 
tématům, jako je např. zlepšení dohledu 
nad nebankovními poskytovateli spotřebi-
telských úvěrů, problematice chráněných 
účtů a exekucí či otázkám transparentnos-
ti komunikace soudů s klienty v případě 
vyčíslení úroků. Jsme velmi rádi, že dialog 
na bázi Platformy zvyšuje důvěru mezi 
zúčastněnými subjekty a navazuje na 
dříve ustavené pozitivní vztahy. 

The Platform for Responsible Finance 
was established at CBA’s initiative as a joint 
platform for fighting predatory practices on 
the financial market. In addition to CBA, its 
members include the Czech Leasing and 
Finance Association, Člověk v tísni o.p.s. 
(People in Need), Poradna při finanční tísni 
o.p.s. (Debt Advisory Center), Office of the 
Government Commissioner for Human 

Rights and the Financial Arbiter’s Office. 

Platform members focus primarily on the 
issue of usury. The Platform adopted the 
CBA proposal to amend the Act on Crim-
inal Liability of Legal Entities, which would 
add usury to the criminal offenses that a le-
gal entity can commit. In this regard we ini-
tiated the submission of the relevant mem-
ber’s bill for the amendment to the Act. 
However, more efficient use of the current 
definition of this criminal offense can also 
lead to improved recourse for usury. The 
Platform contacted the Police Headquar-
ters and Chief Public Prosecutor’s Office 
in Prague for this purpose, wanting to 

work with them to methodically prepare 
model criminal complaints and monitor 
the investigation of such complaints. Part 
of the initiative is creating system operating 
instructions for assistance locations (e.g. 
the Debt Advisory Center).

The Platform attaches critical impor-
tance to the debate on the efficiency and 
costliness of the debt recovery process 
(typically the problem of form complaints 
at public transportation companies) and 
the social consequences thereof. For this 
reason the Platform is hosting discussions 
of the issue of legislation that would limit 
unethical business with receivables. 

The Platform discussed the positive aspects 
of the amendment to the Consumer Credit 
Act under discussion and issued a press 
release to communicate its fundamentally 
negative opinion of the PNs to create legal 
limits on the RPSN for consumer loans, 
which results in harm to consumers.

The Platform also addresses many other 
topics, such as improving supervision of 
non-banking providers of consumer credit, 
the issue of protected accounts and dis-
traint or issues of transparency of commu-
nications between courts and clients in the 
case of quantifying interest. We are very 
glad that the dialogue on the basis of the 
Platform is increasing trust between the 
parties involved and building on the posi-
tive relationships established in the past. 

Platforma pro odpovědné finance Platform for Responsible Finance
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Vědecké grémium ČBA pokračuje ve své 
roli centra pro identifikaci, diskusi a zpra-
covávání strategických témat v rámci 
zadání Prezidia ČBA. Současně svoji 
aktivitou napomáhá rozvíjet strategické 
postavení ČBA a její odborné vnímání. 
V období červenec 2012 – červen 2013 se 
Vědecké grémium soustředilo především 
na následující aktivity.

ZPRACOVÁVÁNÍ STRATEGICKÝCH TÉMAT

Projektový tým Vědeckého grémia (ve 
složení Petr Blažek, Luděk Niedermayer 
a Jiří Bušek) vypracoval další z řady na 
sebe navazujících studii z fiskální oblasti, 
tentokrát s hlavním zaměřením na oblast 
skutečného plnění státního rozpočtu 
v porovnání se schváleným plánem 
(rozpočtem). Jsou analyzována kom-
plexní data za období 2001-2012 a na 
jejichž základě jsou formulována hlavní 
relevantní doporučení pro zvýšení kvality 
rozpočtového procesu v ČR. Studie byla 
dokončena v červnu 2013 pod názvem 
„Rozpočtový proces: pohled řečí dat“. 
Spolu s předchozí analýzou možného 
nastavení fiskálního pravidla v ČR před-
stavuje tato studie příspěvek českých 
bankéřů do diskuse o jedné z klíčových 
makroekonomických politik dnešní doby 
– rozpočtové politice.

Dalším tématem, které je v rámci jiného 
projektového týmu rozpracováno, jsou 
„Intervence státu do finančního sektoru“. 

Studie se zaměřuje především na analýzu 
přímých zásahů státu do finančního sek-
toru (ať už ve formě státem vlastněných 
finančních institucí, nebo ve formě růz-
ných finančních nástrojů apod.). Předpo-
kládané dokončení této studie je v druhé 
polovině roku 2013. Toto téma považuje 
ČBA za relevantní mimo jiné s ohledem 
na možnost vyššího využití finančních 
nástrojů ve státních intervencních do eko-
nomiky, které se zřejmě bude realizovat 
jak v budoucím využití kohezních fondů 
tak i u některćh programů financovaných 
ze zdrojů národních.

SETKÁNÍ PRO ODBORNOU VEŘEJNOST 
A MÉDIA

V dubnu 2013 byla uspořádána diskuse 
předních ekonomů (Vladimír Dlouhý, 
David Marek, Pavel Sobíšek, Luděk Nie-
dermayer) k perspektivám růstu české 
ekonomiky. Tato diskuse navazovala na 
odbodné setkání v minulém roce, přičemž 
vývoj české ekonomiky bohužel potvrdil 
relevanci debat o dalším růstu naší ekono-
miky i o jeho klíčových faktorech.

Skupina členů Vědeckého grémia, hlav-
ních ekonomů bank, se nadále úzce podílí 
na zpracování pravidelných kvartálních 
prognóz makroekonomického vývoje 
a bankovních obchodů a na jejich prezen-
taci ekonomickým médiím. Tato iniciativa 
významně přispívá ke zvyšování odborné 
reputace ČBA u veřejnosti.

The CBA Scientific Council continues 
in its role as the center for identifying, 
discussing and preparing strategic topics 
per its assignment from the CBA Execu-
tive Board. Its activities also help develop 
CBA’s role as an Expert and Strategist . 
During the July 2012 – June 2013 period, 
the Scientific Council focused mainly on 
the following activities.

STRATEGIC TOPICS

The Scientific Council’s project team 
(made up of Petr Blažek, Luděk Nieder-
mayer and Jiří Bušek) prepared the next 
in a series of related fiscal analyses, 
this time with the main focus on actual 
implementation of the state budget as 
compared to the approved (budget) plan. 
It analyzed comprehensive data from 
2001 – 2012, based on which it formulat-
ed the main relevant recommendations 
for improving the quality of the budgetary 
process in CR. The study was completed 
in June 2013 with the title “The Budget-
ary Process: Seen Through Data.” Along 
with the previous analysis on calibration 
of fiscal framework and fiscal rules in CR, 
this study represents a contribution from 
Czech bankers to the discussion on one 
of the key macroeconomic policies of the 
day – budgetary policy.

Another topic developed on another pro-
ject team was called “State Interventions 
in the Financial Sector.” The study focuses 

primarily on analyzing direct state interven-
tions in the financial sector (whether in the 
form of state-owned financial institutions 
or various financial instruments, etc.). This 
analysis should be finalized in the second 
half of 2013. CBA considers this topic to be 
relevant partly with regard to the possibility 
of increased use of financial instruments in 
state interventions in the economy, which 
will apparently occur in the future use of 
EU funds as well as in certain programs 
financed from national resources.

MEETINGS FOR THE PUBLIC AND THE 
MEDIA

A discussion was organized in April 2013 
between leading economists (Vladimír 
Dlouhý, David Marek, Pavel Sobíšek, Luděk 
Niedermayer) on the growth prospects 
of the Czech economy. This discussion 
followed on the professional meeting the 
previous year, while the Czech economic 
development unfortunately confirmed the 
relevance of debates on the future growth 
of our economy and key factors for growth.

A group of Scientific Council members, 
chief bank economists, continued to work 
closely together on preparing regular 
quarterly projections on macroeconom-
ic development and bank transactions 
and on presenting those projections to 
economic media. This initiative makes an 
important contribution to enhancement 
CBA’s role as an expert.

Činnost Vědeckého grémia ČBA Activities of the CBA Scientific Council 
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UZAVŘENÉ DEBATY S ODBORNÍKY ZE 
ZAHRANIČÍ

V dubnu 2013 proběhla diskuse Vědecké-
ho grémia s paní Michaelou Erbenovou 
z IMF k problematice řešení bankovních 
krizí. Zejména náhled paní Erbenové na 
širší souvislosti vývoje finančního sektoru 
byl vysoce relevantní pro pohled na další 
vývoj evropského a tedy i českého ban-
kovního trhu.  

V lednu 2013 uspořádala ČBA setkání 
Vědeckého grémia s Dimitrisem Mallia-
ropoulosem, hlavním ekonomem řecké 
Eurobank (poté šéf-ekonomem řecké 
centrální banky), k diskusi nad vyhlídkami 
řecké ekonomiky a možnými důsledky 
pro další evropské země. Tato diskuse 
navazovala na podobné setkání s irským 
ekonomem Patem McArdlem z května 
2011. Pohled na ekonomická data Řecka 
a vývoj ekonomiky v rámci záchraného 
programu přinesl mnohem hlubší a širší 
vhled na situaci krizí postižených zemí. 

DEBATES WITH EXPERTS FROM ABROAD 

In April 2013 the Scientific Council held 
a discussion with Ms. Michaela Erbenová 
from the IMF on the issue of addressing 
banking crises. Ms. Erbenová’s comments 
on the circumstances surrounding devel-
opments in the financial sector in particu-
lar were highly relevant to the view of the 
future development on the European and 
thus also Czech banking market. 

In January 2013 CBA organized a meeting 
between the Scientific Council and Dim-
itris Malliaropoulos, the chief economist 
at the Greek Eurobank (later chief econo-
mist at the Greek Central Bank) to discuss 
Greek economic prospects and the pos-
sible consequences for other European 
countries. This discussion followed up on 
a similar meeting with Irish economist Pat 
McArdle in May 2011. Looking at eco-
nomic data from Greece and economic 
development in the bailout program 
provided a much deeper and wider insight 
into the situation of countries affected by 
the crisis. 

Činnost 
Vědeckého grémia 
ČBA

Activities of the 
CBA Scientific 
Council 



56

SLOVO PŘEDSEDY ETICKÉHO VÝBORU 
PREZIDIA ČBA DOC. ING. ZDEŇKA CHY-
TILA, CSC. (ZPRÁVA O ČINNOSTI ETIC-
KÉHO VÝBORU PREZIDIA ČBA V ROCE 
2012 – 2013)

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

Na pravidelných zasedáních Etického 
výboru se členové seznamují se všemi 
podáními doručenými sekretariátu ČBA 
a se souhrnným přehledem a zprávou 
o vyřízení stížností za uplynulé období. 
Kromě této agendy jsou diskutovány 
i návrhy a aktuální změny v legislativě 
upravující jednání se zákazníky a ochra-
nu spotřebitele. Pro získání komplexní-
ho přehledu o vývoji situace na českém 
finančním trhu jsou sledovány i zprávy 

o vyřizování stížností úřadem Finanč-
ního arbitra ČR, Ministerstvem financí, 
Českou obchodní inspekcí a dle potře-
by probíhá komunikace se samostat-
ným odborem na ochranu spotřebitele 
ČNB.

Členy Etického výboru jsou tradičně 
experti z oborů právních a ekonomických, 
kteří reprezentují jak akademickou obec, 
tak ryze praktickou sféru bankovního 
sektoru. V současné době mezi ně patří 
pánové Mgr. Petr Karel, Ph.D., Ing. Petr 

A WORD FROM THE CHAIRMAN OF THE 
ETHICS COMMITTEE OF THE CBA EXECU-
TIVE BOARD, DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, 
CSC. (REPORT ON THE ACTIVITIES OF 
THE ETHICS COMMITTEE OF THE CBA 
EXECUTIVE BOARD FOR 2012 – 2013)

The ethics committee established in 2008 
is an advisory body of the CBA Executive 
Board with the primary objective of super-
vising the handling of client complaints 
and submissions relating to upholding 
the Financial Market Code of Ethics and 

CBA Code of Ethics. It also monitors 
adherence to related Codes, issued by 
CBA and focused on certain specifics 
of the relationship between banks and 
clients/consumers, such as the Mobility 
Code, Housing Loan Code and Code 
of Conduct between banks and clients. 
The Ethics Committee also monitors and 
recommends solutions in situations where 
conduct between member banks is in 
conflict with the principles set forth in the 
CBA Code of Ethics.

At the regular meetings of the Ethics 
Committee members familiarize them-
selves with all submissions delivered to 
the CBA secretariat and with the summary 
overview and report on handling com-
plaints for the previous period. In addition 
to this agenda, they also discuss bills and 
amendments in legislation regulating ne-
gotiations with customers and consumer 
protection. In order to gain a comprehen-
sive overview of the developing situation 
on the Czech financial market, the reports 
on handling complaints by the Financial 
Arbiter of the Czech Republic, Ministry 
of Finance, and Czech Trade Inspection 
Authority are also monitored and commu-
nication with CNB’s independent depart-
ment for consumer protection takes place 
as needed.

Members of the Ethics Committee are 
primarilly experts in legal and economic 
fields who represent academia as well as 

Etický výbor Ethics Committee

doc. Ing. Zdeňek Chytil 

Předseda Etického  
výboru Prezidia ČBA 
 
Chairman of the Ethics 
Committee of the CBA
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Špaček, CSc., prof. JUDr. PhDr. Michal 
Tomášek, DrSc., Ing. Jiří Klumpar a doc. 
Ing. Zdeněk Chytil, CSc., který je dlouhole-
tým předsedou Etického výboru. Součas-
ně je ex officio členem Etického výboru 
i výkonný ředitel ČBA, Ing. Pavel Štěpánek, 
CSc., a jeden člen Prezidia ČBA, kterým je 
Ing. Vladimír Staňura.

V uplynulém roce se klienti obrátili na 
sekretariát ČBA s celkem pětadvaceti 
podáními. Jako stížnost bylo možné kva-
lifikovat ani ne polovinu z nich. Nejčastěji 
klienti upozorňovali na postup bank, který 
z jejich pohledu neodpovídal pravidlům 
stanoveným v Kodexu chování mezi ban-
kami a klienty (celkem v pěti případech). 
Dle proběhlého šetření však pravidla 
v těchto případech porušena nebyla. 

Většina stížností byla řešena ve spolu-
práci s dotčenou bankou a zbývající byly 
vyřízeny přímo sektretariátem ČBA, aniž 
by Etický výbor musel jakkoli zasahovat. 
Obsahově se stížnosti týkaly zejména 
uzavírání účtů a jejich převodů do jiných 
bank, postoupení pohledávek za klienty 
třetím osobám a obchodních sdělení. 

the purely practical side of the banking 
sector. Members currently include Petr 
Karel, Petr Špaček, Michal Tomášek, Jiří 
Klumpar and Zdeněk Chytil, who has been 
the Chairman of the Ethics Committee for 
many years. Pavel Štěpánek, the Execu-
tive Director of CBA, is also an ex officio 
member of the Ethics Committee, as well 
as one member of the CBA Executive 
Board, Vladimír Staňura.

Clients approached the CBA secretariat 
in the past year with a total of twenty five 
submissions, fewer than half of which 
could be categorized as complaints. Most 
often clients were pointing out bank pro-
cedures they considered in conflict with 
the rules set forth in the Code of Conduct 
between banks and clients (five cases in 
all). The cases were investigated, however, 
and the investigations found that in these 
cases the rules were not broken. 

Most of the complaints were resolved 
in cooperation with the affected bank 
and the others were handled by the 
CBA secretariat itself, without the Ethics 
Committee itself ever having to intervene. 
With regard to contents, the complaints 
pertained especially to closing accounts 
and transferring them to other banks, as-
signing receivables against clients to third 
parties and business communications. 

Etický výbor 

Ethics Committee
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Pro činnost ČBA má velký význam její 
členství v Evropské bankovní federaci (EBF), 
sdružující národní asociace komerčních 
bank zemí EU, Švýcarska, Norska a Islandu. 

EBF je současně členem European Banking 
Industry Committee (EBIC), který sdružuje tři 
hlavní evropské bankovní asociace - mimo 
EBF sdružení spořitelen a družstevních bank, 
a další specializované bankovně-finanční 
asociace; zastupuje je ve vztahu k Evropské 
komisi a Evropské centrální bance. 

ČBA jako řádný člen od roku 2004 
spolurozhoduje o koncepčních otázkách 

a stanoviscích EBF. Většina odborných 
komisí a některé z pracovních skupin 
ČBA mají v pracovních orgá nech EBF 
své zástupce, čímž se pro ČBA otevírá 

možnost podílet se přímo na formování 
a slaďování pozic v rámci evropské ban-
kovní komunity; zatím je tato možnost 
využívána v rozdílné míře, dané kapacitou 
a zainteresovaností jednotlivých pracov-
ních orgánů ČBA na daných tématech. 
Monitorování příprav legislativy EU, stano-
viska EBF a informace o postupu ostat-
ních členských zemí hrají stále důležitější 
roli při zapojení ČBA do transpozičních 

CBA is a member of the European Banking 
Federation (EBF), affiliating national associa-
tions of the commercial banks in the EU coun-
tries, Switzerland, Norway and Iceland, which 

has a great importance for CBA activities. CBA 
is also a member of the European Banking 
Industry Committee (EBIC) – an interest body, 
linking major European organizations and act-
ing 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 concep-

tual issues and attitudes, taken by the EBF. 
Most of the CBA expert commissions 
and some of the working groups have 
their representatives in the EBF working 

bodies, expanding thus an opportunity 
for the CBA to take part in concerting of 
the standpoints of the European banking 
community. Monitoring of the envisaged 
acts in the EU legislation, EBF opinions 
and information on the approaches of 
other countries play ever more important 
role in the CBA involvement in the trans-
position procedures and in the prepara-
tion of banks for expected changes. 

ČBA a evropská bankovní sdružení CBA and European Banking Associations
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prací do národní legislativy a pro přípra-
vu 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 špina-

vých 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 bez-

pečnost, 
 − Expertní skupina pro implementaci 

Směrnice ES o platebních službách,
 − Pracovní skupina pro FTT,
 − Pracovní skupina pro exportní Finan-

cování.

Významné je členství v Evropské radě 
pro platební styk (EPC), která je nejvyšším 
samoregulačním orgánem komerčního 
sektoru v platebním styku, zastřešujícím 
banky, spořitelny, družstevní banky a jejich 
tři příslušné evropské bankovní federace 
resp. sdružení. ČBA zastupuje české insti-
tuce 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 společ-
ného zastoupení v pracovních orgánech 
a prosazování společně zpracovaných 
stanovisek) se Slovenskou asociací bank. 
V uplynulém období jsme také rozvinuli 
spolupráci s dalšími asociacemi, zejména 
s Maďarskou a Polskou bankovní asociací. 

Od roku 2006 se ČBA stala členem EURI-
BOR EBF. 

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

CBA REPRESENTATIVES ACTED IN THE 
FOLLOWING EBF COMMITTEES AND 
WORKING GROUPS: 

 − Banking Supervision Committee, 
 − Legal Committee, 
 − Anti-Fraud and Anti-Money Launder-

ing Committee, 
 − Payment Systems Committee, 
 − Economic and Monetary Affairs 

Committee, 
 − Consumer Affairs Committee, 
 − Communication Committee, 
 − VAT Working Group, 
 − Physical Security Working Group, 
 − Payment Services Directive Imple-

mentation Expert Group,
 − FTT Working Group,
 − Export Finance Working Group.

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

An excellent and very close co-opera-
tion with the Slovak Banking Associa-
tion (including a joint representation in 
some working bodies and promotion of 
jointly prepared standpoints) ought to be 
mentioned. In the past period, we have 
also developed cooperation with other 
associations, especially the Hungarian and 
Polish banking associations.

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.

ČBA a evropská 
bankovní sdružení

CBA and 
European Banking 
Associations
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V OBDOBÍ OD ČERVENCE 2012 DO 
ČERVNA 2013 PRACOVAL DOZORČÍ 
VÝBOR V NEZMĚNĚNÉM SLOŽENÍ:

 − Jan Jeníček (Raiffeisenbank)
 − Ladislav Macka (Českomoravská zá-

ruční a rozvojová banka)
 − František Máslo (Citibank)
 − Jan Sadil (Hypoteční banka)

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 usne-
sení Prezidia ČBA

 − provádí kontrolu hospodaření asociace
 − posuzuje návrh rozpočtu asociace 

před jeho projednáním v Prezidiu 
a předložením ke schválení na výroč-
ním shromáždění členů. 

Ke své činnosti dostával dozorčí výbor 
v uplynulém období průběžně informace 
o podstatných záležitostech, projednáva-
ných Prezidiem ČBA. Předseda dozorčí-
ho výboru se většiny zasedání Prezidia 
přímo účastnil. 

Dozorčí výbor pozitivně zhodnotil čin-
nost asociace v uplynulém období, která 
odpovídala jak stanovám, tak hlavním 
cílům činnosti, konkretizovaným v každo-
ročně prezidiem aktualizovaném Akčním 
plánu ČBA.

Dozorčí výbor provedl kontrolu hospo-
daření za rok 2012, podrobně prověřil pl-
nění rozpočtu a jeho jednotlivých kapitol 
a shledal jej bez závad. Na shromáždění 
členů v říjnu 2013 doporučí dozorčí výbor 
schválit účetní závěrku ČBA. 

Dozorčí výbor považuje činnost České 
bankovní asociace za odpovídající zámě-
rům vyjádřeným ve stanovách a rovněž 
v hospodaření asociace neshledává žád-
né závady. Dozorčí výbor proto pozitivně 
hodnotí činnost České bankovní asociace 
jako celku a oceňuje práci těch, kteří se 
podíleli na dosažených výsledcích uply-
nulého období. 

BETWEEN JULY 2012 AND JUNE 2013 THE 
SUPERVISORY COMMITTEE CONTINUED 
WORKING WITH THE SAME MEMBERSHIP:

 − Jan Jeníček (Raiffeisenbank)
 − Ladislav Macka (Českomoravská 

záruční a rozvojová banka)
 − František Máslo (Citibank)
 − Jan Sadil (Hypoteční banka)

THE SUPERVISORY COMMITTEE OF THE 
CZECH BANKING ASSOCIATION PER-
FORMS THE TASKS ASSIGNED TO IT PUR-
SUANT TO THE CBA ARTICLES, PRIMARILY:

 − supervising the factual aspect of the 
Association’s activities

 − supervising adherence to the enacted 
resolutions of the CBA Executive Board

 − carrying out audits of the Associa-
tion’s management

 − assessing the Association’s draft 
budget before it is discussed on the 
Executive Board and submitted to the 
annual assembly of members. 

In order to perform its duties, the Super-
visory Committee was kept regularly in-
formed during the past year of important 
matters discussed by the CBA Executive 
Board. The Chairman of the Supervisory 
Committee took direct part in most of the 
Executive Board meetings. 

The Supervisory Committee positively 
evaluated the Association’s activities dur-
ing the past year that corresponded to 
the Articles as well as the main goals of 
the activities specified in the CBA Action 
Plan updated by the Executive Board 
each year.

The Supervisory Committee carried out an 
audit of the Association’s management for 
2012, thoroughly examined the budgetary 
implementation and its individual chapters 
and found it without fault. The Supervisory 
Committee will recommend approving the 
CBA financial statement at the assembly of 
members in October 2013. 

The Supervisory Committee consid-
ers the activities of the Czech Banking 
Association to be appropriate to the aims 
expressed in the Articles and finds no fault 
with the Association’s management. For 
this reason the Supervisory Committee 
positively evaluates the activities of the 
Czech Banking Association as a whole 
and appreciates the work of the people 
who have contributed to achieving the 
results in the past year. 

Zpráva Dozorčího výboru Statement ot the Supervisory Board

Ladislav Macka

Předseda  
Dozorčího výboru 
Chairman of the  
Supervisory Board
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Seznam členů k 30. 6. 2013 
List of Members as of 30 June 2013

1 Air  Bank, a.s. 33 613,7  ∞ 

2 Česká exportní banka, a.s. 83 493,8  ∞ 

3 Česká spořitelna, a.s. 808 795,0  ∞ 

4 Českomoravská stavební spořitelna, a.s. 168 649,7  ∞ 

5 Českomoravská záruční  
 a rozvojová banka, a.s. 111,7    

6 Československá obchodní banka, a.s. 825 034,0   ∞ 

7 Equa bank, a.s. 9  003,8                  

8 Evropsko-ruská banka, a.s. 3 626,5   ∞ 

9 Fio Banka, a. s. 18 561,4   

10 GE Money  Bank, a.s. 136 041,4   

11 Hypoteční banka, a.s. 201 176,6    ∞ 

12 J & T Banka, a.s. 85 087,4   ∞ 

13 Komerční banka, a.s.  689 456,8   ∞ 

14 LBBW Bank a.s. 30 049,4   

15 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. 82 146,8   

16 PPF banka a.s. 76 843,1     

17 Raiffeisenbank a.s. 197 628,2  ∞ 

18 Raiffeisen stavební spořitelna a.s. 83 641,3       

19 Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. 103 500,0   

20 UniCredit Bank Czech Republic, a.s 318 909,0  ∞ 

21 Sberbank CZ, a.s 61 312,0   ∞ 
 (dříve/before Volksbank CZ, a.s.)     

22 Wüstenrot hypoteční banka a.s. 20 148,9   ∞ 

23 Wüstenrot – stavební spořitelna a.s. 41 975,3  ∞ 

Plní členové  Full Members

Banky Bilanční suma k 31. 12. 2012 (v mil. Kč) Poznámka
Banks Total assets as of 31. 12. 2012 (CZK million) Note

Plní členové  Full Members

Banky Bilanční suma k 31. 12. 2012 (v mil. Kč) Poznámka
Banks Total assets as of 31. 12. 2012 (CZK million) Note

∞ finanční údaje dle IFRS / financial date based on IFRS
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Plní členové  Full Members

Pobočky zahraničních bank (v režimu jednotné licence)  Bilanční suma k 31. 12. 2012 (v mil. Kč) Země centrály
Branches of Foreign Banks (single licence principle)  Total assets as of 31. 12. 2012 (CZK million) Domicile of the Head Office

24 AXA Bank Europe, organizační složka 19 693,0 Belgie  Belgium 

25 Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch, organizační složka 6 442,0  Nizozemsko  Netherlands 

26 BRE Bank S.A., organizační složka podniku  20 301,0  Polsko  Poland 

27  Crédit Agricole Corporate & Investment Bank S.A., Prague, organizační složka n/a Francie  France 
 (ukončení členství  v ČBA 31.12.2012 / closing of the CBA membership 31.12.2012)    

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

29  COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha 28 570,0 Německo  Germany 

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

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

32  HSBC Bank plc – pobočka Praha 48,8 ∞ Velká Británie  Great Britain 

33  ING Bank N.V.  128 425,8 Nizozemsko  Netherlands 

34  Oberbank AG, pobočka Česká republika  4 843,0 Rakousko  Austria 

35 Poštová banka a.s., pobočka Praha 3 858,3 Slovensko  Slovakia 

36  The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka n/a Velká Británie Great Britain 

37  Všeobecná úverová banka, a.s., organizační složka Praha, Gruppo Banca Intesa Sao Paolo 7 166,7 Slovensko  Slovakia 

38  Waldviertler Sparkasse Bank AG  n/a Rakousko  Austria 

39 ZUNO BANK AG, organizační složka  n/a  Rakousko  Austria 

1 Bankovní institut vysoká škola, a.s., Praha (ukončení členství v ČBA k 31.12.2012 / closing  of the CBA membership 31.12.2012)  Česká republika  Czech Republic 

Nebankovní subjekty Non banks

∞ finanční údaje dle IFRS / financial date based on IFRS

Seznam členů 
k 30. 6. 2013
 
List of Members  
as of 30 June 2013



64

Základní údaje o členech k 30. 6. 2013 
Basic Data about Members as of 30 June 2013

Air Bank a.s.

člen skupiny PPF 

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

AXA Bank Europe

organizační složka 

Mailing address: Lazarská 13/8,  
120 00 Praha 2
Tel.: +420 225 021 222
Fax: +420 225 021 222
Internet: www.axa.cz, www.axabank.cz
e-mail: info@axabank.cz
Bank code: 2230
Chief officer: Ladislav Kročák,  
Managing Director

Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ 
(Holland) N.V. Prague Branch

organizační složka 

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

BNP Paribas Fortis 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 (do/till 31.8.2012),  
Georg Georgiev, General Manager  
(od/since 1.9.2012)

Plní členové  Full Members
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BRE Bank S.A.

organizační složka podniku

Mailing address: Sokolovská 668/136d,  
186 00 Praha 8 (od/since 1.5.2013)
Tel.: +420 221 854 100
Fax: +420 221 854 102
Internet: www.mbank.cz
e-mail: kontakt@mBank.cz
Bank code: 6210
Chief officer: Roman Truhlář,  
General Manager

Crédit Agricole Corporate  
& Investment Banking S.A.

organizační složka, (ukončení činnosti  
v ČR 31.12.2012, closing of activities  
in the Czech Republic 31.12.2012)

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 Ma-
nager (do/till 31.10.2012), Michal Nebeský, 
General Manager (od/since 1.11.2012)

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: Beate Gisela Simon,  
General Manager

Plní členové  Full Members

Základní údaje  
o členech  
k 30. 6. 2013 

Basic Data about 
Members as of  
30 June 2013
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Česká exportní banka, a.s.

Mailing address: Vodičkova 34/701,  
P. O. Box 870, 111 21 Praha 1
Tel.: +420 222 843 111
Fax: +420 224 226 162
e-mail: ceb@ceb.cz.
Internet: www.ceb.cz
Bank code: 8090
BIC: CZEECZPP
Chief officer: Tomáš Uvíra, Chairman of the 
Board & General Manager (do/ till 3.10.2012), 
Jiří Klumpar, Chairman of the Board of Di-
rectors & CEO (od/since 10.12.2012)
Share capital subscribed (MCZK): 4 000 

Česká spořitelna, a.s.

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

Českomoravská stavební  
spořitelna, a.s.

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

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 (MCZK): 2 131,5

Plní členové  Full Members

Základní údaje  
o členech  
k 30. 6. 2013 

Basic Data about 
Members as of  
30 June 2013
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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 (MCZK): 5 855

Deutsche Bank Aktien-
gesellschaft 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: 7910
BIC: DEUTCZPX
Chief Officer: Martin Bartyzal,  
Chief Country Officer

Equa bank a.s

Mailing address: Karolinská 661/4,  
186 00 Praha 8
Tel.: +420 222 010 111
Fax: +420 222 010 333
Internet: www.equabank.cz
E-mail: info@equabank.cz
Bank code: 6100
Chief officer: Leoš Pýtr, Chairman of the 
Board of Directors & CEO (do/till 10/2012), 
Petr Řehák, Chairman of the Board of Di-
rectors & CEO  
(od/since 22.10.2012
Share capital subscribed (MCZK): 2 260

Evropsko-ruská banka, a.s.

Mailing address: Štefánikova 78/50,  
150 00 Praha 5
Tel.: 420 236 073 757
Fax: 420 236 073 750
Internet: www.erbank.cz
E-mail: info@erbank.cz
Bank code: 2210
BIC: FICHCZPP
Chief Officer: Jiří Vaňhara, Deputy Chair-
man of the Board of Directors
Share capital subscribed (MCZK): 600

Plní členové  Full Members

Základní údaje  
o členech  
k 30. 6. 2013 

Basic Data about 
Members as of  
30 June 2013
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Fio banka, a.s.

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

GE Money Bank, a.s.

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

HSBC Bank plc

pobočka Praha

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

Hypoteční banka, a.s

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

Plní členové  Full Members

Základní údaje  
o členech  
k 30. 6. 2013 

Basic Data about 
Members as of  
30 June 2013
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ING Bank N. V.

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

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 (MCZK): 3858,1

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 (MCZK): 19 005

LBBW Bank CZ a.s.

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

Plní členové  Full Members

Základní údaje  
o členech  
k 30. 6. 2013 

Basic Data about 
Members as of  
30 June 2013



70

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 (MCZK): 562,5

Oberbank AG

pobočka Česká republika

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

Poštová banka, a.s.

pobočka Česká republika

Mailing address: Sokolovská 17,  
186 00 Praha 8
Tel.: 420 222 330 400
Fax: 420 222 330 425
Internet: www.postovabanka.sk, 
www.postovabanka.cz
E-mail: info@pabk.sk
Bank code: 2240
BIC: POBN CZ PP
Chief Officer: Marek Tarda, Chairman  
of the Board of Directors & General  
Manager

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 (MCZK): 769

Plní členové  Full Members

Základní údaje  
o členech  
k 30. 6. 2013 

Basic Data about 
Members as of  
30 June 2013
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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 & CEO (do/
till 31.12.2012), Mario Drosc, Chairman of 
the Board of Directors & CEO (od/since 
1.1.2013)
Share capital subscribed (MCZK): 9 357

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 and General Manager
Share capital subscribed (MCZK): 650

The Royal Bank of Scotland plc 

organizační složka
 

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

Sberbank CZ., a.s. 

(od/since 28.2.2013)
(dříve/before 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.sberbankcz.cz
e-mail: mail@sberbankcz.cz
Bank code: 6800
BIC: VBOE CZ 2X
Chief officer: Libor Holub, Chairman of the 
Board of Directors & CEO (do/till 30.6.2013)
Share capital subscribed (MCZK): 2 005 

Plní členové  Full Members

Základní údaje  
o členech  
k 30. 6. 2013 

Basic Data about 
Members as of  
30 June 2013
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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 (MCZK): 750

UniCredit Bank  
Czech Republic, a.s.

Mailing address: Želetavská 1525/1,  
140 95 Praha 4
Tel.: + 420 955 911 111
Fax: +420 221 112 132
Internet: www.unicreditbank.cz
e-mail: info@unicreditgroup.cz
Bank code: 2700
BIC: BACX CZPP
Chief officer: Jiří Kunert, Chairman  
of the Board & General Manager
Share capital subscribed (MCZK): 8 750,0

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  
(do/till 31.12.2012), Marco Sisti, Director  
(od/since 5.3.2013)

Waldviertler Sparkasse Bank AG 

Mailing address: Klášterská 126/II,  
377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: +420 384 344 111
Fax: +420 384 344 108
Internet: www.wspk.cz
e-mail: info@wspk.cz
Bank code: 7940
BIC: SPWTCZ21
Chief officer: Gerhard Hufnagl, Chairman 
of the Board of Directors & Director (do/till 
09/2012) a (od/since 09/2012) Vice-Chair-
man of the Board Franz Pruckner, Chairman 
of the Board (od/since 09/2012)

Plní členové  Full Members

Základní údaje  
o členech  
k 30. 6. 2013 

Basic Data about 
Members as of  
30 June 2013
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Wüstenrot hypoteční banka a.s.

Mailing address: Na Hřebenech II 1718/8,  
140 23 Praha 4 
Tel.: +420 257 092 092,  
Zelená linka: 800 225 555
Fax: +420 257 092 605
Internet: www.wuestenrot.cz
e-mail: kontakt@wuestenrot.cz
Bank code: 7980
Chief officer: Pavel Vaněk, Chairman  
of the Board & General Manager
Share capital subscribed (MCZK): 1090

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: +420 257 092 159
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 (MCZK): 1 070,364

ZUNO BANK AG

organizační složka
(od/since 1.5.2013)

Mailing address: Na Rybníčku 1329/5,  
120 00 Praha 2 
Tel: +420 245 699 999 
Internet: www.zuno.cz 
e-mail: info@zuno.cz 
Bank code: 2310 
Chief Office: Miloš Matula,  
General Manager, CIO/ COO

Plní členové  Full Members

Základní údaje  
o členech  
k 30. 6. 2013 

Basic Data about 
Members as of  
30 June 2013
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Bankovní institut vysoká škola, a.s.

(ukončení činnosti v ČBA k 31.12.2012,  
closing of the CBA membership 31.12.2012)  

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

Nebankovní subjekty Non-banks Members
Poznámka
Note

BANK CODE  
Identifikační kód banky dle ČNB (tu-
zemský 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.

Základní údaje  
o členech  
k 30. 6. 2013 

Basic Data about 
Members as of  
30 June 2013



 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 


