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Úvodní slovo prezidenta President’s Foreword

Uplynulý rok přinesl povzbuzující zprávy. 
Nás těší, že banky těžké období přestály 
ve výborné kondici a úvěrovou expanzí 
ještě podpořily ekonomiku a ochránily 
ji před hlubším propadem. Zřetelně se 
potvrzuje, že zdravá a výkonná bankovní 
industrie je velkou konkurenční výhodou 
české ekonomiky a příslibem pro bu-
doucnost.

Druhou povzbudivou zprávou je, že se 
z velkého množství dílčích regulatorních 
iniciativ a systémových změn, kterými 
zejména evropské autority reagovaly 
na finanční krizi, začíná pomalu utvářet 
celkový obrázek regulačního rámce. 
Implementační náklady, které tento nový 
regulatorní rámec již vyvolává a ještě vy-
volá, budou podstatné. Není ale pochyb 
o tom, že i tento regulatorní balík české 
banky vstřebají bezporuchově a že svou 
základní funkci - tedy financovat ekono-
miku - i v tomto ještě více regulovaném 
světě zvládnou dobře.

Třetí dobrou zprávou je, že navzdory 
některým negativním kampaním zaměře-
ným na bankovní sektor (tzv. poplatková 
iniciativa nebo sektorová daň), zůstává 
i nadále české bankovnictví v očích laické 
i odborné veřejnosti důvěryhodné.

Klíčová zásluha o vybudování stávající 
silné pozice bankovního sektoru náleží 
tisícům jeho zaměstnanců, kteří dokázali, 
navzdory komplikovanému a turbulentní-

mu vývoji posledních dvou dekád a stále 
se měnícímu prostředí, vybudovat odvětví, 
jež je pilířem funkční české ekonomiky, 
oporou a hybnou silou pozitivních změn 
v ekonomice i ve společnosti. S jejich 
podporou proto dokáže naše bankovnictví 
i jeho asociace nadále reflektovat měnící 

se požadavky doby a kultivovat svou pozi-
tivní tvář. A tyto požadavky doby se mění 
zásadně a rychle.

Nové nebo sílící výzvy a příležitosti vní-
máme v oblasti digitalizace ekonomiky, 
rozvoje informačních technologií, vazby 

The past year has brought encouraging 
news. We are pleased that banks have 
survived the difficult times in excellent 
shape and supported the economy and 
protected it from an even deeper decline 
by expanding their credit offering. This 
is a clear confirmation of the idea that 

a healthy, productive banking industry 
represents a great competitive advantage 
for the Czech economy and holds great 
promise for the future.

The second piece of good news is that 
an overall outline for the regulatory rules 

is starting to take shape out of the large 
number of partial regulatory initiatives 
and system changes that EU authorities 
have been using to react to the financial 
crisis. This new regulatory framework is 
already necessitating significant imple-
mentation costs, and more costs are yet 
to come. However, there is no doubt that 
Czech banks will absorb this regulatory 
package without a problem and that they 
will continue to fulfill their basic function 
– financing the economy – in this more 
highly regulated environment.

The third piece of good news is that 
despite certain negative campaigns 
targeting the banking sector (such as 
the bank fees initiative and sectoral tax), 
Czech banking has retained its credibility 
in the eyes of the public as well as in the 
professional community.

The critical factor in achieving the 
current strong position occupied by the 
banking sector has been the thousands 
of employees working in the sector, who 
have overcome the complicated and 
turbulent developments over the last two 
decades and the constantly changing 
environment and managed to build an in-
dustry that is the cornerstone of a work-
ing Czech economy, the mainstay of and 
driving force behind positive changes in 
the economy and in society. The support 
of these employees will help our banking 
industry as well as CBA itself to continue 

Pavel Kavánek 

Prezident ČBA 
President CBA
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na eGovernment, boje proti kybernetic-
kému riziku a snížení využívání hotovost-
ních operací v ekonomice. Aktivity aso-
ciace na tomto poli přinesou členským 
bankám nejen synergické efekty v úspoře 
nákladů, ale budou také obecněji pro-
spěšné celé ekonomice a společnosti.

Jsem také rád, že asociace i jednotlivé 
banky intenzivně vnímají společensko- 
odpovědnostní rozměr svých aktivit a po-
važují tuto agendu za významný prvek 
své vlastní prezentace. Hodnota spole-
čensko-odpovědnostních iniciativ spočí-
vá - kromě jiného - v jejich spontánním 
charakteru. I díky tomu banky mohou 
navenek vystupovat jako skutečná služba 
veřejnosti.

Děkuji všem, kdo se na výrazném úspě-
chu bankovní industrie podílejí a přeji 
nám všem další úspěšný rok. 

reflecting the changing requirements of 
the day and to cultivate a positive image. 
And these requirements are truly chang-
ing, fundamentally and quickly.

We see new or growing challenges and 
opportunities in the area of computeriz-
ing the economy, developing information 
technology, ties to eGovernment, the 
fight against cyber risk and decreasing 
the number of cash operations in the 
economy. CBA’s activities in this regard 
will give member banks synergy in the 
form of cost savings as well as generally 
benefiting the economy and society as 
a whole. 

I am also glad that CBA and individual 
banks are so highly aware of the corpo-
rate social responsibility inherent in their 
activities and that they treat it as a signi-
ficant aspect of their professional pre-
sentation. The value of corporate social 
responsibility initiatives lies, among other 
things, in their spontaneous nature. This 
helps make it possible for banks to act 
externally as a true public service.

My deepest thanks go to everyone in-
volved in the considerable success of the 
banking industry and I wish us all another 
successful year. 

Úvodní slovo 
prezidenta 
 
President’s  
Foreword
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Úvodní slovo výkonného ředitele Managing Director’s Foreword

Česká bankovní asociace je dobře 
fungující a věrohodnou institucí, jejímž 
prostřednictvím banky pozitivně ovlivňují 
ekonomiku, přispívají ke konkurenčnímu 
prostředí, vytvářejí a prosazují pravidla 
férového podnikání či komunikují společ-
ná témata. Naše aktivity jsou odvíjeny od 
Strategie, která byla zformulována v roce 
2011 a inovována v roce 2013. V ní jsme 
si předsevzali asociaci přetvořit a rozšířit 
její ambici od obhajoby úzce sektoro-
vých zájmů směrem ke společenské 
odpovědnosti, k aktivní účasti v diskusi ke 
klíčovým společenským tématům doby 
a k nesobecké prezentaci klíčové role 
bank v ekonomice.

ČBA se vydala s velkým nasazením 
cestou naplňování této strategie a je 
dnes viditelnější a vlivnější více než dříve. 
Veřejnost vnímá české bankovnictví jako 
doménu stability, do značné míry imunní 
vůči vnějším i vnitřním ekonomickým, 
regulatorním i politickým turbulencím. 
Banky mají důvěru svých klientů a part-
nerů, odborný hlas a názory ČBA jsou 
vnímány s respektem. 

Naše roky budovaná image a pozitivní 
výsledky naší práce vedou ke zvyšování 
poptávky po „produktech“ naší asoci-
ace. Našimi „klienty“ jsou v prvé řadě 
členské banky, které v posledních letech 
přicházejí stále s novými impulzy k roz-
voji aktivit asociace, ale naše slovo je 
také poptáváno ze strany státní správy, 

neziskových organizací i zástupců jiných 
sektorů. Síť našich kontaktů se proto 
v uplynulém roce dále rozšířila. Tematicky 
jsme široce rozkročení od ryze sekto-
rových bankovních otázek přes obecná 
ekonomická a právní témata až po otázky 
společensko-odpovědnostní. Není tedy 

divu, že ve více jak dvaceti pracovních 
týmech asociace dnes působí bezmála 
pět set expertů bank – a právě oni jsou 
tím největším aktivem, které asociace má. 
A výsledky jsou vidět – snad za všechny 
je zde třeba zmínit naši aktivitu související 
s rekodifikací soukromého práva v České 

The Czech Banking Association (CBA) 
is a well-functioning and trustworthy 
institution through which banks can have 
a positive influence on the economy, con-
tribute to the competitive environment, 
create and promote rules for fair business 
practices and communicate on topics 

of shared interest. Our activities derive 
from our Strategy document, which was 
written in 2011 and revisited in 2013. In 
this strategy we resolved to transform the 
association, expanding its role from simply 
defending a narrow set of sector interests 
to include corporate social responsibility, 

active participation in key social topics of 
the day and an unselfish presentation of 
the key role banks play in the economy.

CBA set out to fulfill this strategy with 
great dedication and today is more visible 
and influential than ever before. The pub-
lic perceives the Czech banking sector as 
a stable domain, to a large extent immune 
to external and internal economic, regula-
tory and political turbulence. Banks have 
the trust of their clients and partners and 
CBA’s expert voice and opinions are heard 
with respect. 

We have spent years building our im-
age and achieving positive results in our 
work, both of which lead to increased 
demand for our association’s “products”. 
Our “clients” are first of all our member 
banks, which have frequently suggested 
new ideas over the last several years to 
expand the association’s activities. How-
ever, our opinion is also in demand from 
government administration authorities, 
non-profits and representatives of other 
sectors. This made our contact network 
continue to grow over the past year as 
well. We deal with diverse topics ranging 
from issues purely concerning the bank-
ing sector to general economic and legal 
topics and corporate social responsibility 
issues. So it is hardly surprising that almost 
five hundred bank experts are active today 
in over twenty CBA task forces — they are 
CBA’s greatest asset. And the results are 

Pavel Štěpánek

Výkonný ředitel 
Managing Director
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republice, o níž — stejně jako o aktivitách 
dalších — se čtenář této zprávy dočte 
podrobněji v dalších částech textu.

Inovovaná strategie vnesla do společné 
asociační platformy i některá nová téma-
ta, dosud sledovaná bankami jen jednot-
livě. Zde mohou být příkladem otázky 
kybernetické bezpečnosti či podpory 
a rozvoje bezhotovostní ekonomiky. Ino-
vovaný styl je vnášen i do externí komuni-
kace – obsah se nemění, ale komunikaci 
dáváme prvek „human touch“, tedy důraz 
na to, co přinášejí banky lidem a společ-
nosti, a oslovujeme nejen odbornou ale 
i širokou veřejnost.

Striktně držíme nekonkurenční profil 
činnosti asociace, obchodními otázkami 
a strategiemi našich členů se zásadně 
nezabýváme. Ve vztahu k našim členům 
naši činnost kultivujeme tak, aby kaž-
dý hlas a názor byl slyšet - a také vzat 
v úvahu, aby žádný námět nezapadl a aby 
každý náš člen cítil, že může směřování 
asociace účinně ovlivnit.

Chtěl bych poděkovat touto cestou za 
podporu, kterou banky asociaci dávají, 
expertům bank, pracujícím v našich pra-
covních strukturách, prezidiu za strate-
gické vedení, i kolegům ze sekretariátu, 
kteří pro společné asociační dílo pracují 
s plným nasazením.

clear — for instance, our activities con-
cerning the recodification of private law 
in the Czech Republic, to mention just 
one example. You can read about these 
and other activities in more detail in the 
following sections. 

The reimagined strategy introduced some 
new topics to the shared association plat-
form, which the banks had previously pur-
sued individually, such as cyber security 
or support and development of a cashless 
economy. The new style carries over into 
external communication as well; the con-
tents do not change, but we add a bit of 
“human touch” – emphasizing what banks 
offer to people and society and address-
ing the general public in addition to the 
professional community.

We maintain a strictly non-competitive 
profile for the association’s activities and 
never address the business issues or 
strategies of our members. In relation to 
our members, we make sure that every 
voice and opinion is heard and taken 
into consideration, so that no suggestion 
falls through the cracks and every CBA 
member feels that it can have an effective 
influence on the future direction of the 
association.

I would like to take this opportunity to 
offer my thanks to banks for the support 
they give the association, to bank experts 
working in our working structures, to the 
Executive Board for its strategic leader-
ship, and to colleagues from the secreta-
riat, who are fully committed to their work 
for the association’s common cause. 

Úvodní slovo 
výkonného ředitele

Managing 
Director’s 
Foreword
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Rok 2013 měl být rokem obratu české 
ekonomiky k růstu a měl znamenat ko-
nec již téměř půl dekády trvajících slab-
ších makroekonomických dat, které při-
cházejí z naší ekonomiky (průměrný růst 
reálného českého HDP od roku 2008 se 
pohybuje kolem nuly). Tato očekávání se 
dlouhou dobu v průběhu loňského roku 
jevila jako nereálná, ovšem konec roku 
přinesl mnoho informací, které takovýto 
výhled začínají znovu podporovat.

SVĚTOVÁ EKONOMIKA – PŘED  
ZRYCHLENÍM RŮSTU?

Světové hospodářství v roce 2013 dosáh-
lo růstu pouze kolem 3 %, zhruba tedy na 
úrovni předchozího roku. Evropské země 
byly přitom hlavním zdrojem špatných 
zpráv – ekonomiky eurozóny jako celku 
vykážou za minulý rok pokles HDP kolem 
0,5 %. Přibližně o třetinu, na hodnotu 
mírně pod 2 % se snížil růst USA. Jediným 
z hlavních ekonomických celků, který 
zlepšil svůj výkon, bylo reformující se 
Japonsko. 

Potvrdil se předpoklad odpojení ekono-
mického vývoje jednotlivých hlavních 
ekonomických celků, což potvrzuje 
například relativně slabší růst ekonomik 
Latinské Ameriky (směřující také pod 3% 
hodnotu růstu za minulý rok). Naopak, 
přes jisté znepokojivé známky ohledně 
dalšího vývoje se podařilo udržet velmi 
rychlý hospodářský růst Číně.

Přesto však pokračování růstu globální 
ekonomiky tempy mezi 3 a 4 % ročně 
(vyššímu z čísel se blíží prognózy pro 
roky 2014 a 2015) ukazuje na to, že 
většina zemí se již neutkává s pokračující 
recesí. Spíše však hledají cestu k nor-
malizaci ekonomických politik (fiskální 
a měnové) a navedení ekonomik do 
„nového normálu“, zřejmě s růstovými 
tempy nižšími, než co země zažívaly před 
rokem 2008, ale zato s vývojem méně 
rizikovým a více stabilním.

Ovšem jak pokračování v rozpočtové 
konsolidaci směrem k udržitelné podobě 
veřejných financí, tak i normalizace dnes 
neobvykle uvolněné měnové politiky 
(využívající i nestandardní opatření) 
představují pro udržení dobrého tempa 
ekonomického růstu jistý problém.

EVROPSKÉ EKONOMIKY BRZDÍ  
SVĚTOVÝ RŮST

Vývoj v Evropě nebyl v roce 2013 celkově 
příliš příznivý. Současně ale platí, že 
byl v důsledku značně rozdílné situace 
jednotlivých zemí vemi diferencovaný. 
Podobně jako pro českou ekonomiku 
platí, že nejnovější zveřejněná data jsou 
příslibem zlepšení.

Ačkoliv začátek roku přinesl (mezičtvrt-
letní) pokles HDP zemí eurozóny a sta-
gnaci zemí EU, druhé čtvrtletí přineslo 
viditelné zlepšení (0,3 % v EMU,  

Last year, 2013, was meant to be the year 
the Czech economy would spring back to 
life, heralding the end of nearly half a dec-
ade of persistently weak macroeconomic 
data coming from the economy (the aver-
age growth of the Czech real GDP since 
2008 has been hovering at around zero). 
These expectations appeared unfounded 
for most of last year, although the end of 
the year started to show signs supporting 
this outlook.

WORLD ECONOMY – ABOUT TO SEE 
FASTER GROWTH?

The world economy achieved growth 
of only about 3% in 2013, approximately 
the level of the previous year. European 
countries were responsible for most of 
the bad news – the Eurozone economies 
as a whole recorded a decline in GDP 
for last year of about 0.5%. Growth in the 
USA dropped by about a third to slight-
ly under 2%. One of the major global 
economic zones that improved its per-
formance was Japan with its economic 
reforms. 

The prediction of a disconnect between 
economic developments in the individual 
major global economic zones proved 
valid, as confirmed by the relatively weak 
growth in Latin American economies, for 
instance (mostly under 3% growth rates 
for last year). In contrast, despite certain 
worrying signs regarding further devel-

opments, China managed to maintain its 
very rapid growth rates.

However, the continued growth of the 
global economy at between 3% and 4% 
per year (the prognosis for 2014 and 
2015 comes close to the latter num-
ber) indicates that most countries are 
no longer facing continued recession. 
Instead, they are looking for ways to 
standardize their economic policies (both 
fiscal and monetary) and lead their econ-
omies to a “new normal”, apparently with 
lower growth rates than the countries 
experienced prior to 2008, but also with 
development that is less risky and more 
stable.
Of course, both the continuing budget 
consolidation towards sustainability of 
public finances and standardization of 
the currently unusually relaxed monetary 
policies (incl. using non-standard meas-
ures) represent somewhat of a problem 
for maintaining a good rate of economic 
growth.

EUROPEAN ECONOMIES HOLDING 
BACK GLOBAL GROWTH

Overall development in Europe was not 
particularly encouraging in 2013. It was 
quite differentiated, however, due to the 
significantly different situations in indi-
vidual countries. Just as with the Czech 
economy, the most recent data published 
seem promising. 

Makroekonomický vývoj v roce 2013 
a výhled na další období

Macroeconomic Development in 2013 
and Outlook for the Next Year
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resp. 0,4 % pro celou EU). Další kvartál 
znamenal opětovné zpomalení růstu (na 
0,1 % resp. 0,3 % - opět mezičtvrtletně), 
ovšem závěrečné čtvrtletí přineslo zase 
optimističtější údaje (0,3% pro eurozónu 
a 0,4 % pro celou EU).

Zatímco vývoj například v Německu pod-
statně překonal výše zmíněné průměrné 
hodnoty Unie, země jako Itálie, Španěl-
sko, Malta či Finsko nejméně v polovině 
roku vykázaly mezičtvrtletní poklesy. 

Přesto však právě země nejvíce ohrože-
né krizí vykázaly loni podstatné zlepšení. 
Například Portugalsko zaznamenalo 
mezikvartální pokles pouze počátkem 
roku, Španělsko má sice malé, ale kladné 
přírůstky od druhého pololetí. Tempo 
meziročního poklesu řecké ekonomiky se 
snížilo o více než polovinu (z 5,5 % v prv-
ním čtvrtletí na 2,6 % ve čtvrtletí čtvrtém). 
Jedinou zemí EU, kde dle dat zveřejně-
ných v polovině února 2014 došlo loni ke 
zhoršení ekonomiky je překvapivě Finsko.

VÝHLED PRO ROK 2014 JE PRO  
ZAHRANIČÍ POMĚRNĚ OPTIMISTICKÝ

Lednový ekonomický výhled zveřejněný 
Mezinárodním měnovým fondem, ukazu-
je poměrně optimistický obrázek dalšího 
vývoje (blíže viz graf č. 1).

Z našeho pohledu je nejdůležitější, že 
hlavním motorem zlepšení růstu světové 
ekonomiky pro roky 2014 a 2015 je zlep-
šení stavu ekonomik právě v Evropě. Po-
sun od zhruba půl procentního poklesu 
v roce 2013 k více než 1% růstu v letech 
2014 a 2015 je vzhledem k velikosti ev-
ropské ekonomiky (HDP EU je vyšší než 
HDP Spojených států) pro růst světové 
ekonomiky zásadní.

Vzhledem k rozhodující roli evropské 
poptávky na vývoj naší ekonomiky proto 
tyto informace znamenají poměrně příz-
nivé podmínky pro obrat naší ekonomiky 
z poklesu či stagnace k růstu.

Although the year started off with a de-
cline in GDP (quarter-on-quarter) for 
Eurozone countries and stagnation for  
EU countries, Q2 offered a visible im-
provement (0.3% in EMU, 0.4% for the 
whole EU). Q3 suffered another slow-
down in growth (to 0.1% and 0.3% - once 
again quarter-on-quarter), but Q4 closed 
out the year with more optimistic num-
bers (0.3% for the Eurozone and 0.4%  
for the whole EU). 

While development in Germany, for 
instance, significantly exceeded the EU 
average as mentioned above, countries 
like Italy, Spain, Malta and Finland record-
ed quarter-on-quarter declines, at least at 
mid-year. 

Despite this fact, it was the very countries 
most affected by the crisis that showed 
major improvement last year. Portugal, for 
instance, recorded a quarter-on-quarter 
decline only at the beginning of the year, 
and Spain has small but positive growth 

since the last two quarters of 2013. The 
Greek economy’s year-on-year decline 
slowed by more than half (from 5.5% 
in Q1 to 2.6% in Q4). Data published in 
mid-February 2014 indicate that the only 
EU country that experienced a worsening 
of the economy last year was – surprising-
ly –Finland. 

THE OUTLOOK FOR 2014 ABROAD  
IS RELATIVELY OPTIMISTIC 

The January economic outlook pub-
lished by the International Monetary Fund 
displays a relatively optimistic picture of 
further developments (for more detail see 
graph 1).

The most important thing from our 
perspective is that the main force driving 
improved growth in the world economy 
for 2014 and 2015 comes from improved 
performance in Europe. Moving from 
approximately a half percentage point 
decline in 2013 to more than 1% growth 

Makroekonomický 
vývoj v roce 2013 
a výhled na další 
období

Macroeconomic 
Development in 
2013 and Outlook 
for the Next Year

Graf 1 – Prognóza růstu světových ekono-
mik 

Graph 1 – Growth Prognosis for World 
Economies

Zdroj: MMF, 2014
Source: IMF, 2014

Graf 2 – Růst HDP v kvartálech  
(meziroční srovnání) 

Graph 2 – GDP Growth by Quarter  
(Year-on-year Comparison)

Zdroj: ČSÚ
Source: CSO
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BYL ROK 2013 ROKEM ČESKÉHO  
OBRATU?

Loňský vývoj české ekonomiky byl z hle-
diska zveřejněných čísel o vývoji HDP 
velmi dramatický. Po překvapivě hlubo-
kém propadu ekonomiky počátkem roku 
(pokles mezi čtvrtletími o 1,3 %) došlo ve 
2. čtvrtletí na pozitivní přírůstek o 0,3 %. 
S napětím očekávaná data za 3. čtvrtletí 
nejprve přinesla negativní překvapení po-
klesu o 0,5 % (tak zvaný předběžný odhad 
ČSÚ), ale ten byl poté postupně korigován 
až na růst o 0,2 %, viz graf č. 2. 

Nový obrázek tak je příznivější - vypadá to, 
že česká ekonomika konečně spěje k růs-
tu a předběžný odhad za poslední loňské 
čtvrtletí toto zatím potvrzuje. Ekonomika 
vykázala velmi vysoké růstové tempo  
0,6 % mezi čtvrtletími, což znamená  
silný meziroční růst o 0,8 %.

Zlepšená kondice ekonomiky spolu 
s pokračováním obezřetné fiskální politiky 
přivedly státní rozpočet ke schodku jen 
mírně nad 80 miliardami Kč, což teoretic-
ky vytváří dobrý předpoklad pro směrování 
rozpočtové politiky k nízkým deficitům.

Ne zcela dobrý celkový vývoj ekonomiky 
se jen částečně podepsal na nezaměst-
nanosti, která sice dosáhla absolutně nej-
vyšších zaznamenaných hodnot (přesáhla 
poprvé hodnotu 600 tisíc), ale i tak patří 

míra nezaměstnanosti v Evropě k těm 
nižším.

Zdrojem ekonomického poklesu (dosa-
vadní odhad očekává výsledek za celý 
rok kolem -1 %) byl zejména další propad 
investic. Slabá byla i spotřeba domácností, 
která však zřejmě směřovala k mírně klad-
ným hodnotám. Dobrý stav podnikové 
sféry v kombinaci se zahraniční poptávkou 
zajistily, že čisté vývozy růst posilovaly.

Základní data za ekonomiku, tak jak je shr-
nuje prognóza ČBA z ledna 2014 (finální 
data za rok 2012 a skutečná data za 1-3. 
čtvrtletí a odhad výsledku za 4. čtvrtletí 
loňského roku) ukazují, že z pohledu ce-
loročních dat se obrat v české ekonomice 
loni nedostavil, viz Tabulka č. 1.

Naopak, pokračující pokles ekonomiky 
vedl ke zhoršení ve vývoji nezaměstna-
nosti a propad investic i nadále pokračoval 
(odhad za rok 2014 nepracuje s předběž-
nými daty za 4. čtvrtletí loňského roku).

NOVÉ UDÁLOSTI

Vnější vývoj není zdrojem překvapení pro 
ekonomický výhled. Postupné oživení ev-
ropských ekonomik naznačují předběžná 
data za konec roku 2013 a uklidnění situ-
ace na finančních trzích by mohly snížit 
stres, ve kterém se některé státy nacházejí.

in 2014 and 2015 will be critical for global 
economic growth, given the absolute size 
of the European economy (GDP of the EU 
is greater than GDP of the United States). 
Since European demand plays such 
a decisive role in Czech economic 
development, this information means rela-
tively positive conditions for turning the 
economic performance from decline or 
stagnation towards growth.

WAS 2013 THE YEAR THE CZECH ECO-
NOMY TURNED AROUND?

Last year saw quite dramatic develop-
ments in the Czech economy from the 
standpoint of the published data on GDP. 
After a surprisingly sharp drop in the econ-
omy at the beginning of the year (1.3% 
drop quarter-on-quarter), the second 
quarter saw positive growth of 0.3%. The 
eagerly awaited data for the third quarter 
first brought an unpleasant surprise in 
the shape of a 0.5% decrease (the CSO 
preliminary estimate), but this was later 
several times re-assessed with the final 
value of 0.2% growth, see graph 2. 

The new view is more optimistic – it 
appears that the Czech economy is finally 
coming around to start growing, and 
the preliminary estimate for the fourth 
quarter of last year appears to confirm this 
for now. The economy had a very high 
growth rate of 0.6% quarter-on-quarter, 

which means a strong growth year-on-
year of 0.8%.

The improved economic conditions along 
with continued prudent fiscal policies 
have brought the state budget to a deficit 
of just slightly over CZK 80 billion, which 
in theory forms a good basis for directing 
the fiscal policy towards low deficits. 

The weaker overall economic devel-
opment has only manifested itself  in 
unemployment figures, which did reach 
the highest recorded absolute numbers 
(breaking 600,000 for the first time), but 
still represent an unemployment rate that 
is on the lower end in Europe. 

One source of the economic slump (the 
current estimate predicts a result of about 
-1% for the whole year) was another fall 
in investments. Household consumption 
was also weak, although it did maintain 
slightly positive growth. The relatively 
good condition of the business sector and 
growing foreign demand ensured that net 
exports contributed to growth.

The economic data, as summarized by 
the CBA projection from January 2014 
(final data for 2012 and real data for Q1 
– Q3 and an estimate for Q4 last year) 
indicate that the Czech economy did not 
turn around last year from the perspective 
of data for the entire year, see Table 1.

Makroekonomický 
vývoj v roce 2013 
a výhled na další 
období

Macroeconomic 
Development in 
2013 and Outlook 
for the Next Year

TABULKA 1 – VYBRANÉ UKAZATELÉ 2012 2013

HDP -1 -1

Nezaměstnanost 7 7,7

Inflace 3,3 1,5

Spotřeba domácností -2,2 0,2

Investice -4,5 -3,8

Zdroj: ČBA

TABLE 1 – INDICATOR 2012 2013

GDP -1 -1

Unemployment 7 7.7

Inflation 3.3 1.5

Household consumption -2.2 0.2

Investments -4.5 -3.8

Source: CBA
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Není zřejmé, jaké důsledky pro ekonomi-
ku bude mít povolební situace. Progra-
mové dokumenty nové vlády naznačují 
pnutí mezi 3 základními proměnnými: 
rozpočtovými prioritami prohlubujícími 
schodek, nezvyšováním většiny daní a pří-
slibem udržení schodků pod 3% hranici. 
Je zřejmé, že při naplnění alespoň části 
programových priorit a bez zvýšení příjmů 
může deficity pod 3 % zajistit jen podstat-
né oživení ekonomiky. To by sice snížilo 
nominální schodek veřejných rozpočtů, 
prohluboval by se však schodek strukturál-
ní, který je nejvhodnější indikací toho, zda 
je fiskální politika udržitelná.

Nejpodstatnější novou informací je roz-
hodnutí centrální banky z listopadu 2013 
využívat směnný kurz jako nástroj měnové 
politiky a cílit jeho úroveň nad 27 korun za 
euro. Tento krok má dopady na prognózu 
všech podstatných ekonomických veličin 
(mimo jiné se zvýší inflace a růst ekonomiky 
se dočasně také navýší). Zásadní nejistotou 
je však doba trvání této politiky a způsob, ja-
kým bude ukončena (s tím, že oddálení vý-
stupu z tohoto polo-fixního kurzu by mohlo 
vést mimo jiné k riziku nárůstu inflace, která 
by mohla mít negativní vliv na ekonomiku).

VÝHLED NA ROKY 2014 A 2015

Prognóza ČBA z ledna 2014 představuje 
poměrně optimistický pohled na vývoj 
v letech 2014 a 2015 viz Tabulka č. 2.

Oživení by mělo v roce 2014 a 2015 nabý-
vat na síle, ovšem jen postupně by se mělo 
promítat do zlepšení situace na pracovním 
trhu. V roce 2014 stojí růst na čistých vý-
vozech, nicméně v roce 2015 by již tempo 
růstu investic mělo přesáhnout růst HDP. 
Soukromá spotřeba bude sice růst, ale 
poroste celkově pomaleji než HDP. 

Zásadní pro obrat vývoje české ekonomiky 
je zlepšení stavu ekonomiky eurozóny, 
kdy by letos mělo dojít k obratu z poklesu 
o 0,4 % na růst o 1 % v tomto roce. 

Nejistoty do tohoto výhledu přináší mimo 
jiné vývoj fiskální politiky, kdy není zřejmé, 
jaká bude rozpočtová strategie vlády. 
Stejně tak není zřejmé, jak vývoj ekonomi-
ky ovlivní ukončení využívání směnného 
kurzu jako nástroje měnové politiky.

On the contrary, the continued economic 
recession led to a worse unemployment 
and the fall in investments continued (the 
estimate for 2014 does not factor in the 
preliminary data for Q4 of 2013).

NEW EVENTS

Developments abroad do not bring about 
any surprises to the economic outlook. 
The preliminary data for the end of 2013 
indicate a gradual recovery of European 
economies and a more stable situation 
on financial markets could ease the stress 
certain countries are currently under.

It is not clear what consequences the re-
cent parliamentary elections in the Czech 
Republic will have for the economy. The 
new government’s agenda documents 
indicate a tension between three basic 
variables: budget priorities deepening the 
deficit, no increase in most taxes, and the 
promise to keep deficits under 3%. Obvi-
ously if the government follows through 
on at least some of the agenda priorities 
with no increase in revenues, deficits can 
only stay under 3% with a major eco-
nomic recovery. This would decrease the 
nominal budget deficit, but the struc-
tural deficit, which is the best indicator 
of whether a fiscal policy is sustainable, 
would get worse.

The most important new information is 
the CNB decision from November 2013 to 
use the exchange rate as a monetary pol-
icy tool and to target levels of more than 
CZK 27 / 1 euro. This step has an impact 
on the outlook for all major economic 
factors (among other things, inflation will 
increase and economic growth will also 
temporarily increase). The major unknown 

factor is the duration of this policy and the 
method of ending it (delaying the end of 
this semi-fixed exchange rate could pose 
a risk of higher inflation, which could have 
a negative impact on the economy).

OUTLOOK FOR 2014 AND 2015

The CBA projection from January 2014 
presents a relatively optimistic view of de-
velopment in 2014 and 2015, see Table 2.

The recovery should get stronger in 2014 
and 2015, although this will be reflected 
in improvements on the job market only 
gradually. Growth in 2014 is based on net 
exports, but in 2015 the growth rate for in-
vestments should pass up growth in GDP. 
Private consumption will grow, but at an 
overall slower rate than GDP. 

The critical factor for turning Czech 
economic development around will be 
improvement in the Eurozone economy, 
which should see a reversal from a 0.4% 
decline to a 1% growth this year. 

The main uncertainty in CBA outlook 
is the fiscal policy, since the govern-
ment’s budget strategy is not yet known. 
It is also unclear how economic develop-
ment will influence the decision to stop 
using the exchange rate as a monetary 
policy tool. 

Makroekonomický 
vývoj v roce 2013 
a výhled na další 
období

Macroeconomic 
Development in 
2013 and Outlook 
for the Next Year

TABULKA 2 – VYBRANÉ UKAZATELE 
TABLE 2 – REAL ECONOMIC INDICATORS

2013 2014 2015

HDP GDP -1 1,9 2,5

Nezaměstnanost Unemployment 7,7 7,7 7,2

Inflace Inflation 1,5 1,2 2,3

Spotřeba soukr. Consumption, private 0,2 0,8 1,9

Investice Investment -3,8 1,1 2,8

HDP eurozona GDP, Eurozone -0,4 1 1,5

Kurz euro Exchange rate, euro 25,7 27,1 26,3

3M Pribor 3M Pribor 0,47 0,4 0,5

Deficit vlády Government deficit 2,9 2,9 2,9

Dluh vlády Government debt 47,7 48,9 49,8

Úvěry podniky Credit - corporations 1,7 4,3 6,5

Úvěry domácnosti Credit - households 4 4,7 5,5

Zdroj: ČBA
Source: CBA
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OBECNĚ ÚVODEM

Vývoj v bankovním sektoru je přirozeně 
úzce provázán s celkovým ekonomickým 
vývojem ČR. Skutečně se zdá, že v roce 
2013 vybředla česká ekonomika ze sice 
mělké, ale poměrně dlouhé recese (od 
posledního kvartálu 2011 do prvního kvar-
tálu 2013). Za celý rok byl však zazname-
nán pokles HDP, dle údajů ČSÚ aktuál-
ních k 1. 4. 2014 o 0,9 %. Celkově slabá 
investiční aktivita i spotřeba domácností 
(s určitým dílčím zlepšováním v průběhu 
roku) nevytvářela zcela příznivé prostředí 
pro bankovní sektor. 

Přesto byla zaznamenána pozitivní 
meziroční dynamika úvěrů, nicméně 
dynamika nových úvěrů je velmi rozdílná 
v jednotlivých segmentech (podobně 
jako v sektorech národního hospodářství). 
Poptávku stimuluje silný konkurenční boj 
o klienty ve většině segmentů a prostředí 
nízkých úrokových sazeb, kde ČNB po-
nechala po celý rok základní dvoutýdenní 
REPO sazbu na 0,05 % a dále uvolňovala 
měnovou politiku prostřednictvím osla-
bení kurzu koruny.

Navzdory celkovému ekonomickému 
poklesu zůstává tuzemský bankovní 
sektor ve výborné kondici. Je naprosto 
stabilní, ziskový, velmi likvidní a kapitálově 
skvěle vybavený. Hypoteční a následnou 
finanční krizi ustály tuzemské banky bez 
jakýchkoliv problémů a bez nutnosti 

jakékoliv pomoci ze strany státu. Kapitá-
lová vybavenost je navíc dále posilována 
ze zadržených zisků. V roce 2013 se dále 
mírně zlepšovala (s určitými výkyvy) kvali-
ta úvěrového portfolia bank. Určité obavy 
do budoucna tak vyvolává především 
kumulovaný dopad výrazných a ne zcela 
koordinovaných regulatorních změn, jež 
se valí na evropské banky.

STRUKTURA BANKOVNÍHO SEKTORU

V roce 2013 nedošlo v českém bankov-
ním sektoru z hlediska struktury k žád-
ným zcela zásadním posunům. K 31. 12. 
2013 mělo bankovní licenci celkem 44 
subjektů (tj. o 1 více než na začátku roku 
2013), z čehož bylo 21 poboček zahra-
ničních bank a 5 stavebních spořitelen. 
Ke změnám tak dochází především ze 
dvou důvodů: změna strategie někte-
rých evropských či globálních finančních 
skupin (opuštění nabídky bankovních 
služeb skupinou AXA v ČR, transformace 
slovenské sesterské banky na pobočku 
tuzemské UniCredit Bank) či atraktivita 
trhu a jeho růstový potenciál, jež lákají 
nové subjekty (např. pobočka MEINL 
Bank či pobočka Western Union Interna-
tional Bank).

Z dlouhodobého hlediska je struktura 
spíše stabilizována. Čtyři velké banky 
(nad 250 mld. Kč aktiv) měly ke konci 
roku 2013 přibližně 58,7 % aktiv, 53,8 % 
hrubých úvěrů a 59,7 % vkladů klientů. 

GENERAL INTRODUCTION

Developments in the banking sector are 
naturally closely linked with the overall 
economic development in the Czech Re-
public. It appears that in 2013 the Czech 
economy lifted itself out of a shallow, but 
fairly long, recession (from Q4 2011 to Q1 
2013), even though the Czech Statistical 
Office (CSO) recorded a GDP decline for 
the year as a whole, by 0.9% according 
to the latest CSO data. The overall weak 
investment activity and household con-
sumption (with a partial improvement in 
the course of  the year) did not create an 
ideal growth conditions for the banking 
sector. 

Despite this fact, last year saw positive 
credit growth year-on-year, although the 
growth in new loans varies widely in the 
individual segments (just like in the sectors 
of the economy). The robust competition 
for clients in most segments helps to 
stimulate demand, along with the low in-
terest rate environment, where CNB kept 
the basic two-week REPO rate at 0.05% 
for the whole year (as well as easing the 
monetary policy by weakening the Czech 
koruna exchange rate).

Despite the overall economic decline, the 
Czechbanking sector remains in excellent 
shape. It is absolutely stable, profitable, 
with plenty of liquidity and excellent capi-
tal adequacy. Domestic banks weathered 

the mortgage crisis and subsequent global 
financial crisis without any difficulties or 
needing any government support. More-
over, capital adequacy continues to grow 
due to retained earnings. 2013 also saw 
a mild improvement (with certain fluctua-
tions) in the quality of bank credit portfo-
lios. Any concerns for the future are thus 
primarily due to the cumulative impact of 
the major – and not entirely coordinated – 
regulatory initiatives and changes.

STRUCTURE OF THE BANKING SECTOR

No major structural shifts took place in 
the Czech banking sector in 2013. As of 
December 31, 2013, a total of 44 entities 
held a banking license (i.e. one more than 
at the beginning of 2013), 21 of which 
were branches of foreign banks and 5 of 
which were building societies. Changes 
are occurring primarily for two reasons: 
a change in strategy for some European 
or global financial groups (the AXA group 
no longer offering banking services in 
the Czech Republic, transformation of 
the Slovak affiliated bank into a branch 
of the domestic UniCredit Bank) or the 
market’s attractiveness and potential for 
growth that draws in new subjects (such 
as the branch of MEINL Bank or branch of 
Western Union International Bank).

The structure is fairly stabilized from 
a long-term perspective. Four large banks 
(over CZK 250 billion in assets) held 

Bankovní sektor v roce 2013 Banking Sector in 2013
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O konkurenčním charakteru trhu hovoří 
dynamický nárůst podílu středních bank 
a i některých nových hráčů na trhu z řad 
malých bank – určitý dílčí pokles ke konci 
roku je dán větším podílem velkých bank 
díky zahrnutí aktiv slovenské pobočky 
UniCredit Bank. 

VÝVOJ OBCHODŮ

Ke konci roku disponovaly banky celkem 
5163,3 mld. Kč aktiv, což znamená me-
ziroční nárůst o 11 % - v tom je nicméně 
schován efekt zahrnutí aktiv slovenské 
pobočky a také efekt slabší koruny vlivem 
devizových intervencí ze strany ČNB. 
Objem klientských úvěrů vzrostl meziroč-
ně o 6,6 % na 2514,8 mld. Kč. Také objem 
klientských vkladů v tuzemských bankách 
se dále zvyšoval až na 3405,4 mld. Kč, 
tj. meziročně o 6,2 %. Díky tomu mají 

tuzemské banky stále velmi komfortní 
likviditní pozici, kdy celosektorový podíl 
klientských úvěrů ke klientským vkladům 
činil 73,8 % ke konci prosince 2013. To 
představuje v evropském srovnání velmi 
příznivou hodnotu a umožňuje tak velmi 
malou závislost na mezibankovních trzích 
(kam se po globální finanční krizi vrací 
důvěra prozatím velmi pomalu) či na 
případných likviditních dodávacích opera-
cích ze strany centrální banky.

Výše zmíněný údaj o celkovém růstu 
úvěrů o 6,6 % v sobě - kromě statistické-
ho efektu slabší koruny - nese i značně 
rozdílný vývoj v jednotlivých segmentech. 
Objem úvěrů nefinančním podnikům 
vzrostl celkově o 3,8 %, ale v segmen-
tu nefinančních podniků platí zkreslení 
dynamiky vlivem slabšího kurzu obzvláště 
(cizoměnové úvěry tvoří přes 22 % všech 

approximately 58.7% of the assets, 53.8% 
of gross loans and 59.7% of the client 
deposits as of the end of 2013. The com-
petitive nature of the market can be seen 
in the dynamic growth in the market share 
of mid-sized banks and even of some 
small banks that are new to the market; 
the partial decline at the end of the year is 
due to the larger share of large banks after 
including the assets of the Slovak branch 
of UniCredit Bank.  

TRANSACTION DEVELOPMENTS

As of the end of last year, banks had  a to-
tal of CZK 5,163.3 billion of assets, which 
means a growth of 11% year-on-year, 
although this also reflects the inclusion of 
assets from the Slovak branch and the sta-
tistical effect of the weakened crown due 
to CNB’s currency interventions. The vol-

ume of client loans grew by 6.6% year-on-
year to CZK 2,514.8 billion. The volume 
of client deposits in domestic banks also 
continued to grow to CZK 3,405.4 billion, 
i.e. by 6.2% year-on-year. This means 
domestic banks still have a very comfort-
able liquidity position, with a sector-wide 
ratio of client loans to client deposits of 
73.8% as of December 2013. This is a very 
good result as compared to the rest of 
Europe, allowing our banks to enjoy very 
little dependence on interbank markets 
(where mutual trust has thus far been only 
slowly  returning after the global financial 
crisis) and any potential liquidity-providing 
operations from the central bank. 

The above mentioned data on overall loan 
growth of 6.6% reflects the quite different 
developments in individual segments. 
The volume of credit to non-financial 

Bankovní sektor  
v roce 2013 
 
Banking Sector in 
2013

Podíl skupin bank na aktivech  
bankovního sektoru

Share in Banking Sector Assets  
by Groups of Banks 

Zdroj: ČNB
Source: CNB

Vývoj objemu vkladů  
a úvěrů v bankách

Bank Deposit and Loan  
Volume – Developments 

Zdroj: ČNB (databáze ARAD)
Source: CNB ARAD 
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úvěrů). Po přibližném očištění o vliv 
slabšího kurzu byla i tak zaznamenána 
pozitivní meziroční dynamika růstu úvěrů 
nefinančním podnikům o 2,1 %. Ačkoliv 
mají objemové statistiky nových obchodů 
velmi omezenou vypovídací schopnost, 
je i tak zvýšená opatrnost podniků zna-
telná především u nových investic, a tedy 
nových investičních úvěrů. Za rok 2013 
byly uzavřeny smlouvy na nové koruno-
vé úvěry nefinančním podnikům (bez 
„kontokorentních, revolvingových úvěrů 
a pohledávek z karet“) v objemu 500,5 
mld. Kč, což je o 28 % méně než v roce 
2012.

Úvěry obyvatelstvu se zvýšily v roce 2013 
o 4,5 %. Hlavním tahounem tohoto růstu 
byly hypoteční úvěry (+6,6 %), což bylo 
dáno především atraktivitou nízkých 
sazeb a nižších cen nemovitostí. K určité-

mu oživení došlo i v segmentu spotřebi-
telských úvěrů, jejichž objem se zvyšoval 
od poloviny roku, aby dosáhl meziroční 
dynamiky růstu o 1,7 % ke konci prosince.

Určité efekty sice mělké, ale poměrně 
dlouhé recese, jsou znatelné i ve ztrátách 
ze znehodnocení bankovního sektoru. 
Jejich objem vzrostl oproti roku 2012 
o 28,1 % na 20,7 mld. Kč, což je stále ale 
nižší hodnota než v roce 2010 (22,5 mld. 
Kč) či 2011 (25,5 mld. Kč). Celková kvalita 
úvěrového portfolia se však v roce 2013 
mírně zlepšovala – objem i podíl klasi-
fikovaných úvěrů sice postupně rostly, 
hlavně však v segmentu nerezidentů. 
U domácností a podniků se podíly úvěrů 
v selhání i klasifikovaných úvěrů snižova-
ly. Současně platí, že krytí problematic-
kých úvěrů opravnými položkami je na 
velice komfortní úrovni - ke konci roku 

corporations grew by a total of 3.8%, but 
the non-financial corporation segment is 
still skewed especially by the weakened 
crown (foreign currency loans make up 
more than 22% of the total volume of 
non-financial corporations’credit). Even 
after approximating the value without 
the influence of the weakened exchange 
rate, credit to non-financial corporations 
still saw positive growth dynamic of 2.1% 
year-on-year. Although volume data on 
new transactions have to be interpreted 
very cautiously, elevated levels of caution 
can still be seen in businesses, especially 
on new investments and thus also new 
investment loans. Contracts for new CZK 
loans to non-financial corporations (not 
including “overdrafts, revolving loans 
and credit card debt”) concluded in 2013 
amounted to CZK 500.5 billion, which is 
28% less than in 2012.

Loans to households increased by 4.5% in 
2013. The main factor driving this growth 
was mortgage loans (+6.6%), which was 
primarily motivated by the low interest 
rates and low real estate prices. Some 
recovery did occur in the consumer credit 
segment, where volume increased in the 
second half of the year to achieve growth 
of 1.7% year-on-year as of the end of 
December.

The shallow recession has also had 
noticeable effects in losses from im-
pairment of the banking sector. The 
impairment grew by 28.1% from 2012 to 
CZK 20.7 billion, which is still lower than 
in 2010 (CZK 22.5 billion) or 2011 (CZK 
25.5 billion). The overall quality of the 
credit portfolio improved slightly in 2013, 
however, the volume and share of classi-
fied loans saw gradual growth, mainly in 

Bankovní sektor  
v roce 2013 
 
Banking Sector in 
2013

Průměrné úrokové sazby z nových 
úvěrůnefinančním podnikům v měsících

Average Interest Rates on New Loans to 
Non-financial Corporations, in Months

Zdroj: ČNB (databáze ARAD)
Source: CNB ARAD 

Vývoj kapitálové přiměřenosti Developments in Capital Adequacy

Zdroj: ČNB
Source: CNB
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2013 bylo opravnými položkami kryto 
57,6 % všech úvěrů v selhání (oproti např. 
jen 21,9 % v sektoru družstevních zálo-
žen). To hovoří o velmi obezřetné politice 
tuzemských bank.

KAPITÁLOVÁ VYBAVENOST

Český bankovní sektor je nadále skvěle 
kapitálově vybaven. K 31. 12. 2013 činil 
ukazatel kapitálové přiměřenosti sektoru 
17,22 %. Většina kapitálu je navíc tvořena 
vysoce kvalitním Tier 1 kapitálem (Tier 1 
kapitálová přiměřenost činila 16,90 %). 

Kapitál a stabilita bank jsou navíc dále 
posilovány schopností bank dosahovat 
ziskovosti i v době zvýšených nákladů na 
riziko. Celkový objem čistého zisku se 
sice v roce 2013 snížil oproti rekordnímu 
roku 2012 o 4,5 % na 61,4 mld. Kč. Stále 
je však dosahováno vysokých hodnot 
návratnosti aktiv (1,28 %) a Tier 1 kapitálu 
(18,48 %). Při celkově klesajících čistých 
úrokových výnosech (-2,2 %), poplat-
kových výnosech (-0,6 %) a rostoucích 
nákladech na riziko (+28,2 %) muselo 
docházet k dalším úsporám a optimaliza-
ci ve správních nákladech (-1,4 %).

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 prosinci 2013 a opětovně potvrdilo 
dobré zdraví tuzemského bankovního 
sektoru.

the non-residential segment. The share 
of non-performing loans and classified 
loans dropped both for households and 
businesses. At the same time ”problemat” 
loans are covered by allowances at a very 
comfortable level – as of the end of 2013, 
allowances covered 57.6% of all non-per-
forming loans (as compared to e.g. just 
21.9% in the credit union sector). This 
demonstrates the very prudent policies of 
Czech banks.
 
CAPITAL ADEQUACY

The Czech banking sector continues 
to enjoy excellent capital adequacy. As 
of December 31, 2013, the capital ratio 
for the sector stood at 17.22%. Most of 
the capital is made up of high-quality 
Tier 1 capital (Tier 1 capital ratio came to 
16.90%). 

Capital adequacy and stability  are fur-
ther fosteredby banks’ ability to remain 
profitable even in times of increased risk 
costs. The net profits are lower than the 
record levels of 2012, by 4.5%, but still 
stood at CZK 61.4 billion and the sector 
still achieved high values of return on 
assets (1.28%) and Tier 1 capital (18.48%). 
With an overall decline in net interest 
revenues (-2.2%) and fee revenues (-0.6%) 
and growing risk costs (+28.2%), further 
savings and optimization had to take place 
in administration costs (-1.4%).

The stability and resilience of the Czech 
banking sector is regularly confirmed by 
CNB’s stress tests, some of which work 
with very negative economic scenarios in 
the form of a deep economic decline with 
other sensitivity analyses. CNB’s last round 
of stress tests was published in December 
2013 and again re-confirmed the very 
healthy status of the domestic banking 
sector. 

Bankovní sektor  
v roce 2013 
 
Banking Sector in 
2013
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Hlavní pozornost bankovního sektoru 
v roce 2013 z pohledu legislativní činnos-
ti Parlamentu zaujímaly předpisy souvise-
jící s dokončením projektu rekodifikace 
soukromého práva. Jednalo se především 
o tzv. doprovodnou legislativu, bez které 
by ovšem efektivní spuštění rekodifikace 
nebylo myslitelné. V této souvislosti ČBA 
připomínkovala a zasazovala se o včasné 
přijetí tzv. změnového zákona, t.j. zákona, 
který novelizoval několik stovek právních 
předpisů v souvislosti s přijetím NOZ, 
ale i změnového zákona, který promítal 
rekodifikační principy a terminologii do 
oblasti veřejného práva, zejména daňo-
vých předpisů. Zásadní úsilí pak sekre-
tariát ČBA za podpory Právní komise 
a Hypoteční komise, resp. Pracovní 
skupiny pro katastr nemovitostí napřel do 
procesu projednávání nového katastrální-
ho zákona a jeho prováděcích vyhlášek. 
ČBA významně přispěla k tomu, že nový 
katastrální zákon byl včas prosazen do 
legislativního procesu a v rámci jeho 
projednávání podpořila později přijaté 
změny směřující jak k lepší informova-
nosti účastníků řízení o stavu a změnách 
právních vztahů k jejich nemovitostem, 
tak změny bránící bezbřehým možnos-
tem uplatňování opravných prostředků 
proti rozhodnutím katastrálních úřadů 
o vkladu práva. V úzké spolupráci s ČÚZK 
tedy ČBA přispěla k přijetí zcela nového, 
moderního katastrálního zákona, s jehož 
principy se banky ztotožňují, a to v termí-
nu, který bankám umožnil implementaci 

požadavků plynoucích z tohoto zákona 
do svých vnitřních systémů a procesů.

V souvislosti s dovršením legislativního 
procesu rekodifikace soukromého práva 
a s ohledem na avizovanou připravenost 
nové vládní koalice přistoupit k novelizaci 
NOZ došlo i k novému nastavení priorit 
a zaměření Implementačního týmu NOZ, 
který bude nadále, v úzkém propojení 
s Právní komisí, pracovat na stanoviscích 
ČBA k připravovaným novelám NOZ 
(technické a věcné), a to ve spolupráci 
s Ministerstvem spravedlnosti. Při vyhod-
nocování prvních zkušeností s praktickou 
aplikací rekodifikačních předpisů úzce 
komunikujeme především s Notářskou 
komorou ČR, ale také s Českou advokátní 
komorou.

Další oblastí zájmu ČBA je úprava pravidel 
pro výpočet nákladů nalézacího a vy-
konávacího řízení v soudních sporech 
o tzv. bagatelní pohledávky. Ve spoluprá-
ci s Platformou pro odpovědné finance 
(jejímž je ČBA zakládajícím členem spolu 
s o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Poradna při 
finanční tísni, ČLFA, Úřadem finančního 
arbitra a Úřadem vládního zmocněnce 
pro lidská práva) podporujeme a aktiv-
ně spoluvytváříme či připomínkujeme 
návrhy novelizací občanského soudního 
řádu, exekučního řádu a advokátního 
tarifu, směřující k nápravě současného 
nežádoucího stavu, kdy dlužník bagatel-
ních pohledávek je neúměrně zatěžován 

Most of the banking sector’s attention 
in 2013 from the perspective of Parlia-
ment’s legislative activities went to the 
regulations related to completing the pro-
ject of recodification of private law. This 
particularly involved the „accompanying“ 
legislation, however without this accom-
panying legislation the recodification as 
a whole could not possibly be launched. 
In this connection, CBA commented 
and promoted the timely passage of 
the Amending Act, i.e. an act amend-
ing several hundred legal regulations in 
connection with enactment of the NOZ, 
as well as an amending act reflecting the 
recodification principles and terminology 
in the area of public law, in particular tax 
regulations. The CBA secretariat, with the 
support of the Legal Commission and 
Mortgage Commission, or Real Estate 
Working Group, put substantial effort into 
the process of discussing the new Land 
Registry Act and its implementing decrees. 
CBA played a significant role in getting the 
new Land Registry Act into the legislative 
process and, during the discussions on 
the act, supported the changes passed lat-
er aimed at keeping the participants to the 
proceedings better informed of the status 
and changes of the legal relationships to 
their real properties, as well as preventing 
limitless opportunities to apply remedial 
measures against decisions of cadastral 
offices on entry of rights. Hence, CBA in 
close partnership with the Czech Office 
for Surveying, Mapping and Cadastre con-

tributed to the enactment of a completely 
new, modernized Land Registry Act, with 
principles the banks can agree with and 
in a time frame that allowed banks to 
implement the requirements under the 
new act into their own internal systems 
and processes.

In connection with completing the leg-
islative process for the recodification of 
private law and with regard to the new 
government coalition’s declared readi-
ness to amend the NOZ, new priorities 
and areas of focus were set for the NOZ 
Implementation Team, which will contin-
ue to work in close concert with the Legal 
Commission on CBA’s position state-
ments on the amendments being pre-
pared for the NOZ (technical and material) 
in cooperation with the Ministry of Jus-
tice. In assessing the first experiences with 
practical application of the recodification 
regulations, we communicate primarily 
with the Czech Notarial Chamber and the 
Czech Bar Association.

Another of CBA’s areas of interest is the 
modified rules for calculating costs of 
finding and enforcement proceedings 
in court disputes with “petty” claims. We 
have been working with the Platform for 
Responsible Finance (of which CBA is 
a founding member, along with Člověk 
v tísni (People in Need), Poradna při 
finanční tísni (Debt Advisory Center), ČLFA 
(Czech Leasing and Financial Association), 

Právní komise Legal Commission 
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souvisejícími neadekvátně vysokými ná-
klady nalézacího a vymáhacího řízení, ale 
také k nastavení rozumných pravidel pro 
zrovnoprávnění interního vymáhání baga-
telních pohledávek. V širším pohledu na 
problematiku nákladů vymáhacího řízení 
se zaměřujeme i na předpisy upravující 
odměny insolvenčních správců. 

Soustavnou pozornost věnuje bankovní 
sektor navrhovaným změnám v oblasti 
práva spotřebitelských úvěrů, které se 
na sklonku roku 2013 zaměřily na snahy 
o zastropování RPSN. Tento záměr, při-
nejmenším v aktuálně navržené podobě 
(vazba na výši lombardní sazby) považu-
jeme za nevhodný a ve svých důsledcích 
škodlivý zejména pro nízkopříjmové 
a sociálně ohrožené skupiny obyvatel. 

Velkým tématem posledního čtvrtletí 
roku 2013 s velmi pravděpodobným 
přesahem do roku 2014 je deklarova-
ný záměr vlády na zřízení tzv. Národní 
evidence účtů. V této souvislosti rozsáhle 
komunikujeme s relevantními správními 
a regulatorními úřady (FAÚ, NBÚ, ČNB, 
Nejvyšší státní zastupitelství, Policie 
České republiky) s cílem nabídnout jako 
efektivnější, nákladově mnohem přízni-
vější a z hlediska implementace časově 
podstatně méně náročnou variantu spo-
čívající v nastavení elektronické komu-
nikace mezi bankami a subjekty opráv-
něnými zjišťovat informace podléhající 
bankovnímu tajemství na bázi existující 
elektronické výměny dat mezi bankami 
a exekutory.

Financial Arbiter’s Office and Office of the 
Government Commissioner for Human 
Rights) to support and actively help create 
or comment on draft amendments to the 
Civil Procedure Code, Distraint Code and 
Attorney’s Fees Regulation. Our aim is to 
rectify the current unfortunate situation 
where people who owe petty amounts 
are disproportionately burdened with 
unreasonably high costs of proceedings, 
as well as to set up reasonable rules for 
equalizing the internal enforcement of 
petty claims. From a wider perspective on 
the issue of enforcement costs, we also 
focus on the regulations governing remu-
neration of insolvency administrators. 

The banking sector pays constant atten-
tion to changes proposed in the area of 
consumer credit law, which at the end of 
2013 were mainly concerning attempts to 
set a cap on RPSN (APCR). We consider 
this intention, at least in the currently pro-
posed form (connected to the Lombard 
rate), to be unsuitable and damaging in 
its effects particularly on low-income and 
socially disadvantaged groups of people. 

A major topic in the last quarter of 2013, 
which will probably carry over into 2014, 
is the government’s declared intention of 
establishing a National Accounts Regis-
ter. We are in extensive communication 
regarding this matter with the relevant 
administrative and regulatory authorities 
(FAU, NBU, CNB, Supreme Public Pros-
ecutor’s Office, Czech Police Force) in 
order to promote an option that is more 
efficient, much more affordable, and sig-
nificantly less time-consuming, and which 
consist of setting electronic communica-
tion between banks and subjects author-
ized to access information subject to 
bank secrecy on the basis of existing data 
exchange between banks and distraint 
officers. 

Právní komise

Legal Commission 
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Bankovní sektor se v roce 2013 připra-
voval na účinnost nového občanského 
zákoníku (NOZ) a zákonu o obchodních 
korporacích a družstvech (ZOK), které 
nabyly platnost od 1. 1. 2014. Intenzivní 
přípravy se uskutečnily formou revize 
a změnou procesů a smluvní dokumen-
tace.  Vzhledem k rozsáhlosti změn byl 
již v roce 2012 ustaven Implementační 
tým ČBA s hlavním cílem - zajistit bezpro-
blémové fungování bank. Pro sdílení 
postupů a zkušeností s procesním zajiště-
ním projektů byla vytvořena skupina pro-
jektových manažerů implementace NOZ, 
jako součást Implementačního týmu. 

Hlavním rizikem úspěšné implementace 
byla nejistota ohledně účinnosti nové 
právní úpravy, zpoždění se schválením 
navazujících předpisů a konkrétního 
fungování rejstříků vedených notářskou 
komorou a katastru nemovitostí. 

Implementační tým se v roce 2013 zamě-
řil na analýzu zásadních dopadů, změn 
a sporných právních problémů a nalezení 
praktických řešení, s využitím závěrů 
workshopů, seminářů, interních právních 
oddělení a stanovisek výkladové skupiny 
při Ministerstvu spravedlnosti - KANCL. 

Jako příklad je možné uvést zástavu po-
hledávek, která je zásadní pro komerční 
financování. Do konce roku 2013 nebylo 
známo konkrétní fungování, způsob 
získávání informací a zpoplatnění nových 

rejstříků notářské komory. Rejstřík zástav 
není nastaven tak, aby zajistil rychlý on-
line dostupný přístup k v něm uloženým 
údajům, což přineslo nová rizika spojená 
s účinky zápisů v rejstříku pro práva tře-
tích osob včetně věřitelů. Pořadí zástav-
ního práva banky může být ohroženo, 
pokud nebude zapsáno do rejstříku  
a / nebo pokud před jeho zřízením 
nebude ověřena (ne)existence v rejstříku 
zapsané zástavy ke shodné pohledávce. 
Dalším rizikem je hrozba neplatnosti 
zástavy jednotlivého aktiva podnikatele, 
které mohlo být zastaveno v rámci zásta-
vy závodu. 

Mnoho interpretačních otázek vyvolává 
korporační úprava, např. novinka - monis-
tický systém, nová pravidla odpovědnosti 
managementu a pravomocí pro schva-
lování konkrétních jednání korporace. 
Praktickým problémem jsou rozporné 
názory na formu plných mocí pro jednání 
ve formě notářského zápisu. 

V rámci edukační roviny a jako vhodná 
forma pro sdílení názorů expertů vý-
znamných advokátních kanceláří, akade-
mické sféry a autorů zákona, zástupců 
dotčených orgánů ČÚZK, MF, Burzy cen-
ných papírů Praha a Centrálního registru 
cenných papírů, ČNB a pracovníků bank 
byly zorganizovány workshopy zaměře-
né na konkrétní bankovní témata, např. 
obchodní podmínky; rodinné majetkové 
právo; platební styk; hypotéky; nabídka 

The banking sector spent 2013 preparing 
for the new Civil Code (NCC) and Act 
on Business Corporations and Cooper-
atives Associations (ABC), which took 
effect as of January 1, 2014. Intensive 
preparations took place in the form of 
revising and amending processes and 
contractual documentation. Given the 
extensive nature of the changes, a CBA 
Implementation Team was set up already 
in 2012 with the primary goal of ensuring 
that banks can run their business without 
restrictions. A group of project managers 
for the NCC implementation was also 
set up as part of the Implementation 
Team in order to share procedures and 
experience regarding project manage-
ment.

The main risk factor for successful imple-
mentation consisted of the uncertainty 
regarding the effective date of the new 
legislation, delayed approval of the related 
regulations and the specific functioning 
of the registers maintained by the Notarial 
Chamber and Real Estate Registry. 

The Implementation Team focused 
in 2013 on analyzing the key impacts, 
changes and controversial legal prob-
lems and on finding practical solutions, 
using conclusions reached in workshops, 
seminars, in-house legal departments 
and opinion statements of the Ministry of 
Justice Expert group for implementing 
new legislation. 

To provide an example, one can refer 
to the pledge of receivables, which is of 
fundamental importance  for commercial 
financing influenced by the introduction of 
the new Notarial Chamber Pledge Regis-
ter. Until 2013 the process of the pledge 
registration, the implementation practice, 
fees and the exact legal effects remained 
unclear. The new pledge register does not 
provide effective and online access to the 
registered data, which brought new risks 
associated with the effects of entries in 
the register on third party rights, including 
creditor rights. There is a new risk of the 
uncertainty of the bank´s security priority 
of the unregistered pledge and/or if no 
verification is made prior to establishing the 
pledge of whether any pledges are already 
entered into the register on the same re-
ceivable. Another risk factor is the possible 
invalidity of the pledge of an individual 
asset that may have already been pledged 
as part of pledging the business assets.  

The company law raises many different 
questions of interpretation, such as the 
new one-tier system, new corporate gov-
ernance rules for management liability and 
powers for approving specific corporate 
conduct. One practical problem is the con-
flicting opinions on powers of attorney to 
act in the form of a notarial deed. 

Workshops were organized on an educa-
tional level and as an appropriate mode of 
opinion sharing between bank employees, 
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bankovních služeb mimo pobočky; ná-
jem; syndikované úvěry; korporátní pro-
blematika bank a monistické uspořádání 
a problematika rejstříků cenných papírů.
Pro útvary bank zajištující nákup mate-
riálu, služeb a softwarových produktů, 
byly vytvořeny tzv. Smluvní kuchařka 
a Licenční smluvní kuchařka - pomůcky 
pro tvorbu a kontrolu smluv se vzorovými 
formulacemi. 

Implementační tým se v roce 2014 se 
zaměří na novelu OZ a ZOK s využitím 
závěrů workshopů a zkušeností bank 
s konkrétním fungováním nové úpravy 
a up-date modelové smlouvy pro syndi-
kované úvěry / klubové financování.  

experts from major law firms, academia, 
and the drafters of the legislation, as well 
as representatives of the relevant authori-
ties Czech Office for Surveying, Mapping 
and Cadastre, Ministry of Finance, Prague 
Stock Exchange and the Central Securities 
Register and Czech National Bank. These 
workshops covered specific banking top-
ics such as general terms and conditions; 
family property law, payment transactions; 
mortgages; bank services offered outside 
the branch office; lease; syndicated loans; 
corporate bank issues and one-tier organi-
zation and securities registers.

The “Contract Cookbook” and “License 
Agreement Cookbook” were put together 
to serve as guidelines and model provision 
for drafting and checking contracts to 
help bank departments in charge of pur-
chasing materials, services and software 
products. 

The Implementation Team focus  
in 2014 on draft amendments to the  
NCC and ABC reflecting  conclusions 
reached in workshops and bank expe-
rience with the specific functioning of 
the new legislation and on update of the 
Syndicate loan / club financing model 
agreement. 

Nový občanský 
zákoník 

New Civil Code 
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NAŘÍZENÍ O KAPITÁLOVÝCH POŽADAV-
CÍCH (CRR) A SMĚRNICE O KAPITÁLO-
VÝCH POŽADAVCÍCH (CRD IV) 

Hlavní pozornost bankovního sekto-
ru v roce 2013 byla v oblasti bankovní 
regulace věnována změnám basilejských 
pravidel, která jsou v EU implementována 
prostřednictvím nařízení o kapitálových 
požadavcích (CRR) a směrnice o kapitálo-
vých požadavcích (CRD IV). Toto nařízení 
a směrnice jsou jednou z reakcí na finanč-
ní krizi. Jejich cílem je posílit odolnost 
bankovního sektoru a snížit pravděpo-
dobnost a vážnost budoucích finančních 
krizí, jakož i odstranit nedostatky stávající 
směrnice o kapitálových požadavcích.  

Směrnice řeší vstup do odvětví, dohled, 
kapitálové polštáře, řízení a správu spo-
lečnosti (corporate governance), sankce 
a pravidla zveřejňování údajů příslušnými 
orgány. Ačkoli směrnice stanoví termín 
pro transpozici do konce r. 2013, nestalo 
se tomu tak u nás z důvodu pádu vlády 
a parlamentním volbám. Na základě do-
savadního vývoje legislativního procesu 
usuzujeme, že k transpozici dojde v dru-
hé polovině roku 2014.

Od 1. 1. 2014 přímo účinné nařízení pře-
devším definuje jednotlivé složky kapitálu, 
stanoví kapitálové požadavky, rizikové 
váhy a omezuje velké angažovanosti. 
Nově zavádí ukazatele likvidity a páko-
vého poměru (leverage) a řeší otázku 

úvěrového rizika protistrany a zveřejňová-
ní informací. 

Směrnice a nařízení předpokládají, že 
Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) 
připraví řadu technických norem, které 
budou specifikovat příslušná ustanovení 
směrnice a nařízení.  K plné implementa-
ci všech ustanovení směrnice a nařízení 
dojde od roku 2019.

Český bankovní sektor je zdravý, kapitálo-
vá přiměřenost bank neustále roste a při 
pokračování tohoto trendu by neměl mít 
sektor jako celek problém plnit všechny 
požadavky směrnice a nařízení. Nelze 
však vyloučit dílčí problémy některých 
jednotlivých institucí. 

Primárním cílem bylo zlepšení orientace 
členských bank v problematice CRR/CRD 
IV a vytvoření vhodných předpokladů pro 
jejich zdárnou implementaci v členských 
bankách. 

RÁMEC PRO OZDRAVNÉ POSTUPY A ŘE-
ŠENÍ PROBLÉMŮ ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ

Zvýšenou pozornost jsme věnovali 
rovněž návrhu směrnice Evropského par-
lamentu a Rady, kterou se stanoví rámec 
pro ozdravné postupy a řešení problémů 
úvěrových institucí (BRRD). 

Tato směrnice je další z reakcí na finanční 
krizi a má zajistit, aby řešení problémů 

THE CAPITAL REQUIREMENTS REGULATI-
ON (CRR) AND CAPITAL REQUIREMENTS  
DIRECTIVE (CRD IV) 

Most of the banking sector’s attention in 
2013 in the area of bank regulation was 
taken up by changes in the Basel rules, 
which are implemented in the EU via the 
Capital Requirements Regulation (CRR) and 
Capital Requirements Directive (CRD IV). 
The CRR and CRD IV together form one 
of the reactions to the financial crisis. They 
are designed to make the banking sector 
more resilient and decrease the likelihood 
and severity of future financial crises, as 
well as to eliminate shortcomings in the 
current Capital Requirements Directive. 

The CRD IV addresses entering the indus-
try, supervision, capital buffers, corporate 
governance, sanctions and rules for pub-
lishing information by the relevant bodies. 
Although the CRD IV stipulates a deadline 
for transposition by the end of 2013, this 
did not happen here in CR due to the 
change in government and parliamentary 
elections. Based on the development in 
the legislative process thus far, we esti-
mate that the transposition will occur in 
the second half of 2014.

As of January 1, 2014, the directly effec-
tive CRR primarily defines the individual 
capital components, stipulates the capital 
requirements and risk weights and large 
exposure limits. It newly also introduc-

es the liquidity ratios and leverage and 
addresses the issue of counterparty credit 
risk and disclosure of information. 

The CRD IV and CRR anticipate that the 
European Banking Authority will prepare 
a number of technical standards that 
will specify the relevant provisions of the 
CRD IV and CRR. Full implementation of 
all provisions of the CRD IV and CRR will 
occur in 2019.

The Czech banking sector is robust, bank 
capital adequacy is constantly growing 
and, if this trend continues, the sector as 
a whole should have no trouble meeting 
all requirements of the CRD IV and CRR. 
However, isolated problems in certain 
individual institutions may occur. 

The primary goal was to improve member 
banks’ understanding of the CRR/CRD IV 
issue and to create suitable preconditions 
for successfully implementing them in 
member banks. 

FRAMEWORK FOR RECOVERY AND RESO-
LUTION OF CREDIT INSTITUTIONS

We also paid special attention to the draft 
directive of the European Parliament and 
of the Council stipulating the framework 
for bank recovery and resolution (BRRD). 

This directive is another reaction to the 
financial crisis and is meant to ensure that 
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bank proběhlo rychle, bez využití peněz 
daňových poplatníků a se zachováním 
podstatných finančních a ekonomických 
funkcí dané banky z hlediska celého ban-
kovního systému, čímž se minimalizuje 
riziko pro finanční stabilitu. Hlavními body 
jsou přípravná a preventivní opatření, kdy 
banky a orgány připraví plány ozdravných 
postupů a řešení problémů bank. Směrni-
ce kromě jiného zavádí nástroj odepsání 
závazků (bail in) jako nástroj rekapitalizace 
a řešení problémů bank a fondy pro řešení 
problémů bank s cílovou úrovní  
1 % z krytých vkladů, které má být dosaže-
no během 10 let, a to formou příspěvků 
bank stanovených s přihlédnutím k jejich 
rizikovému profilu.

Bankovní sektor tak bude zatížen dalšími 
náklady jednak ve formě příspěvků do 
fondu jednak ve formě administrativních 
nákladů na implementaci a plnění poža-
davků směrnice. To bude mít přímý vliv na 
snížení zisku bank a omezí možnost posí-
lení jejich kapitálu formou nerozděleného 
zisku, což se projeví v omezení potenciálu 
pro poskytování úvěrů s negativním dopa-
dem na růst HDP. 

ČBA iniciovala spolupráci s partnerskými 
asociacemi a nastavila užší spolupráci 
bankovních asociací zemí Visegrádské 
skupiny, v rámci které bylo kromě jiného 
připraveno společné stanovisko české, 
maďarské a polské bankovní asociace 
k návrhu vyjádření Evropské bankovní 
federace (EBF) k návrhu směrnice BRRD. 
Ve společném stanovisku jsme kromě 
jiného upozornili na to, že návrh vyjád-
ření EBF posiluje roli mateřských bank 
a příslušných orgánů jejich zemí, což by 
mohlo mít negativní dopad na dceřiné 
společnosti a příslušné členské státy. 

V případě, že je nutná vzájemná podpora 
v rámci skupiny, musí být volena tak, aby 
byla zachována stabilita a finanční zdraví 
instituce poskytující podporu. Zdůraz-
nili jsme, že automatické poskytování 
podpory v rámci skupiny by mohlo vést 
k morálnímu hazardu některých členů 
skupiny, kteří by v době prosperity bene-
fitovali z více rizikových angažovaností 
a v případě problémů spoléhali na pod-
poru ostatních členů skupiny. Upozornili 
jsme dále, že zpracování plánů obnovy 
a řešení problémů bank pouze na úrovni 
skupiny by mohlo vést k nevyváženým 
požadavkům na jednotlivé instituce, kdy 
by větší podporu poskytovaly lépe kapitá-
lově vybavené instituce.

bank problems can be resolved quickly, 
without using taxpayer money and while 
maintaining the material financial and 
economic functions of the particular 
bank from the standpoint of the entire 
banking system, which minimizes the risk 
to financial stability. The main points are 
preparatory and preventive measures, 
where banks and authorities prepare bank 
recovery and resolution plans. Among 
other things, the directive introduces the 
bail in as a tool for recapitalization and 
bank resolution, as well as resolution 
funds, with a target level of 1% of the cov-
ered deposits, which should be achieved 
over a period of 10 years, in the form of 
bank contributions considering their risk 
profiles.

The banking sector will thus be burdened 
with additional costs, firstly in the form 
of contributions to the fund, and sec-
ondly in the form of administrative costs 
for implementation and fulfilment of the 
requirements under the directive. This will 
have a direct impact on banks’ profits and 
will limit their opportunity to strengthen 
their capital in the form of retained profit, 
which will then limit the potential for 
providing credit, with a negative impact 
on GDP growth. 

Collaboration with partner associations
CBA has initiated and set up close col-
laboration with banking associations in 
countries from the Visegrad Group, which 
resulted – among other things – in a joint 
position of the Czech, Hungarian and 
Polish banking associations on the draft 
statement of the European Banking Feder-
ation (EBF) on the draft BRRD. In this joint 
position, we pointed out that the EBF draft 
statement strengthens the role of parent 

banks and the relevant authorities in their 
countries, which could negatively affect 
subsidiaries and the relevant member 
states. In the event that mutual support 
is needed within the group, it must be 
chosen so as to preserve the stability and 
financial health of the institutions pro-
viding the support. We emphasized that 
automatic provision of support within the 
group could lead to a moral hazard for 
some members of the group, who would 
benefit from more risk exposure in times 
of prosperity and rely on the support of 
other members of the group in times of 
trouble. We also pointed out that pre-
paring the bank recovery and resolution 
plan only at the group level could lead to 
disproportionate requirements on indi-
vidual institutions, when institutions with 
better capitalization would provide greater 
support. 

Bankovní regulace
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RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ 
NA FINANČNÍM TRHU 

V roce 2013 byla ve spolupráci s právní 
kanceláří Allen & Overy aktualizována 
Rámcová smlouva o obchodování na fi-
nančním trhu (Czech Master Agreement) 
tak, aby zohlednila nově přijaté nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
o OTC derivátech, ústředních protist-
ranách a registrech obchodních údajů 
(EMIR), dále změny v pravidlech obcho-
dování s emisními povolenkami a nový 
občanský zákoník. Hlavní přínos pro 
bankovní sektor spočívá již v samotné 
existenci standardní smluvní dokumen-
tace pro široké spektrum bankovních 
produktů. Czech Master Agreement ban-
kám umožňuje používání jednotného 
formátu zejména pro protistrany a jiné 
právnické osoby s vyřešeným problé-
mem sjednání závěrečného vyrovnání. 
Pro banky je rovněž důležité, že se jedná 
o smlouvu, na kterou je vyhotoven 
právní posudek, který uznává i ČNB, a že 
předmětná smlouva je jednou ze dvou 
rámcových smluv (vedle ISDA), kterou 
lze použít i pro účely snížení kapitálové-
ho požadavku. 
 
HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

Ve spolupráci s právní kanceláří  
Allen & Overy probíhají také práce na 
projektu zlepšení právní úpravy hypoteč-
ních zástavních listů (HZL), jehož cílem 

je odstranit problémy se současným 
zněním české legislativy pro oblast HZL 
a umožnit bankám financovat se jejich 
prostřednictvím u Evropské centrální 
banky. Navrhováno je výrazné rozšíření 
a doplnění současné úpravy HZL v zá-
koně o dluhopisech. Pokud jde o ostatní 
zákony a právní předpisy, navrhuje se 
několik zásadních změn, z nichž nejdů-
ležitější by měla zcela změnit současnou 
úpravu HZL v insolvenčním zákoně. 
Počítá se rovněž s úpravami zákona 
o bankách, občanského soudního řádu, 
exekučního řádu a obchodního zákoníku 
(resp. nového občanského zákoníku). 
Návrhy na rozšíření a doplnění součas-
né právní úpravy HZL jsou diskutovány 
s bankami, které se účastní projektu, a se 
zástupci Ministerstva financí ČR. 

Spojením sil v obou zmiňovaných projek-
tech na platformě asociace šetří náklady 
bankovního sektoru, které by jinak byly 
vynaloženy na externí právní služby.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) o OTC derivátech, ústředních pro-
tistranách a registrech obchodních údajů 
(EMIR).

Nařízení má přispět ke stabilizaci trhu 
s deriváty zavedením norem pro ústřední 
protistrany, registry obchodních údajů 
a řízení rizik. Bankám to vyvolává nákla-
dy na implementaci a plnění požadavků 
nařízení. Předpokladem pro splnění 

MASTER AGREEMENT ON TRADING  
ON THE FINANCIAL MARKET 

In 2013, CBA collaborated with the law 
offices of Allen & Overy to update the 
Master Agreement for Financial Transac-
tions (Czech Master Agreement) to re-
flect the newly passed Regulation of the 
European Parliament and of the Council 
(EU) on OTC derivatives, central counter-
parties and trade repositories (EMIR), as 
well as the changed rules on trading in 
emission allowances and the new Civil 
Code. The main benefit for the banking 
sector consists of the very existence of 
standard contractual documentation for 
a wide spectrum of banking products. 
The Czech Master Agreement will allow 
banks to use a unified format, especial-
ly for counterparties and other legal 
entities, with the problem of arranging 
final settlement already resolved. Another 
significant point for banks is that a le-
gal opinion has been drawn up on this 
agreement and is recognized by CNB, 
and that the agreement under discus-
sion is one of two master agreements 
(in addition to ISDA) that can be used for 
the purposes of lowering capital require-
ments. 
 
MORTGAGE BONDS

Work is also ongoing with Allen & 
Overy on a project to improve legisla-
tion regarding mortgage bonds, which 

is intended to eliminate the problems 
with the current Czech legislation on 
mortgage bonds and allow banks access 
to financing via mortgage bonds from 
the European Central Bank. Significant 
expansion and additions are proposed for 
the current mortgage bond legislation in 
the Act on Bonds. With regard to other 
acts and legal regulations, several fun-
damental changes have been proposed, 
the most important of which would 
completely change the current treatment 
of mortgage bonds in the Insolvency 
Act. Modifications are also expected to 
be made to the Act on Banks, the Civil 
Procedure Code, the Enforcement Code 
and the Commercial Code (respective-
ly the new Civil Code). Proposals for 
expanding and adding to the current 
mortgage bond legislation are under dis-
cussion with the banks taking part in the 
project, as well as with representatives of 
the Czech Ministry of Finance. 

Combining forces in both projects on the 
CBA platform saves costs for the banking 
sector that would otherwise be spent on 
external legal services.

Regulation of the European Parliament 
and of the Council (EU) on OTC deriv-
atives, central counterparties and trade 
repositories (EMIR) 

This regulation should contribute to 
stability on the derivatives market by 
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vykazovacích povinností daných naříze-
ním EMIR je, že každá smluvní strana má 
tzv. Legal Entity Identifier (LEI). Z iniciativy 
členských bank bylo dosaženo toho, že 
přidělování LEI se ujal Centrální depozitář 
cenných papírů, a to za poplatky, které 
jsou cca o polovinu nižší než u zahranič-
ních přidělovatelů. Dochází tak kromě 
možnosti komunikovat v češtině i k úspo-
ře nákladů bank a jejich klientů.  

introducing standards for central coun-
terparties, trade repositories and risk 
management. It requires expenditures 
from banks on implementation and 
fulfilment of the requirements under the 
regulation. A prerequisite for meeting the 
reporting obligations under EMIR is that 
each contracting party has a Legal Entity 
Identifier (LEI). At the initiative of member 
banks, the Central Securities Depository 
is now responsible for granting LEIs and 
the fees are approximately half of what 
they would be with foreign authorities. 
This represents the advantage of com-
munication in Czech as well as cost 
savings for banks and their clients. 

Finanční trh
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JEDNOTNÁ OBLAST PRO PLATBY  
V EURECH 

V bankovním sektoru v oblasti platebního 
styku i v roce 2013 pokračovaly přípravy 
na zavedení Jednotné oblasti pro platby 
v eurech (SEPA), související s působením 
ČBA v Evropské radě pro platební styk 
(EPC) a navazující na evropskou legislati-
vu. Nařízení EP a Rady (EU) č. 260/2012, 
které stanovuje technické a obchodní 
požadavky na bezhotovostní úhrady 
a inkasa v eurech, upravuje přechod od 
nejednotného platebního styku v zemích 
EHP na jednotná pravidla a celoevropské 
standardy. Cílem je eliminovat rozdíly 
mezi domácími a přeshraničními euro-
vými platbami. Pro banky v ČR platí sice 
pro přechod na SEPA pozdější povinné 
termíny (31. 10. 2016) než v zemích euro-
zóny (2014) a část příprav probíhá v rámci 
finančních skupin, přesto bylo nutné 
zabývat se jak inovacemi SEPA schémat 
připravovanými v rámci EPC, tak aplikací 
Nařízení č. 260/2012. Část bank v ČR se 
k SEPA schématům již připojila a svým 
klientům SEPA platby umožňuje, další 
banky se postupně připojují. V uplynulém 
roce byl v gesci Národního koordinačního 
výboru SEPA aktualizován Rámcový plán 
zavedení SEPA v ČR. ČBA i v roce 2013 
pokračovala v již dříve nastavené spolu-
práci čtyř asociací středoevropských zemí 
(Maďarska, Rakouska, SR a ČR) spočívající 
v diskusích a výměně zkušeností k aktuál-
ně řešeným problémům.

PODPORA NOVÝCH TECHNOLOGIÍ FOR-
MOU STANDARDIZACE

V platebním styku se silně promítá nástup 
nových technologií, výrazně měnících 
platební produkty i distribuční kanály. Si-
tuace vyvolává potřebu orientovat se stá-
le více na oblast inovativních plateb a na 
využití potenciálu, který přináší elektro-
nizace a zefektivňování procesů cestou 
automatizovaného zpracování. Moderní 
technologie přispívají ke zlepšení úrovně 
služeb klientům, kterým nové produkty 
přinášejí vyšší kvalitu i komfort. Standardi-
zace vybraných postupů příznivě ovliv-
ňuje náklady subjektů a přispívá k celko-
vému rozšíření nabídky služeb. V ČBA 
byl proto vytvořen Standard pro QR kód, 
který upravuje používání formátu pro 
sdílení platebních informací, umožňuje 
snadný přenos parametrů platby z QR 
kódu do platebního příkazu bez nutnosti 
přepisovat jednotlivé údaje platby ručně 
a tím zvyšuje komfort klientů při zadávání 
platby. Dále byl vytvořen Národní standar-
dizovaný formát pro XML výpisy z účtů, 
a to na základě požadavků SEPA a platné 
evropské legislativy, ukládající bankám 
povinnost nabídnout svým klientům (od 
31. 10. 2016) XML formát zpráv, pokud 
o to klient požádá. Cílem standardu pro 
výpisy z účtů bylo též snížit roztříštěnost 
obsahového uspořádání, která zvyšuje 
nákladnost jejich zpracování. 

SINGLE EURO PAYMENTS AREA

The banking sector’s engagement in the area 
of payment transactions in 2013 involved con-
tinued preparations for introducing a Single 
Euro Payments Area (SEPA) in connection 
with CBA’s work in the European Payments 
Council (EPC) and relating to EU legislation. 
Regulation of the European Parliament and 
of the Council (EU) No. 260/2012, which 
stipulates the technical and business require-
ments for credit transfers and direct debits in 
euro, regulates the transition from non-unified 
payments in EEA countries to the unified 
rules and EU-wide standards. The goal is to 
eliminate differences between domestic and 
cross-border euro payments. Banks in the 
Czech Republic do have later mandatory 
dates for transition to SEPA (October 31, 2016) 
than in Eurozone countries (2014) and some 
of the preparations are taking place within 
their financial groups, but it was still necessary 
to deal with innovations to the SEPA plans 
being prepared in the EEA as well as the appli-
cation of Regulation No. 260/2012. Some of 
the banks in the Czech Republic have already 
joined SEPA and enable their clients to send 
SEPA payments, and other banks are coming 
on board slowly. In the past year the SEPA 
National Coordination Committee oversaw 
the update of the SEPA Implementation Plan 
for the Czech Republic. CBA also continued 
in 2013 with the previously arranged collabo-
ration between banking associations of four 
Central European countries (Hungary, Austria, 
Slovakia and the Czech Republic), consisting 

of discussions and exchange of experience 
on problems currently being addressed. 

SUPPORT FOR NEW TECHNOLOGIES IN 
THE FORM OF STANDARDIZATION

Payment transactions strongly reflect the 
adoption of new technologies, which bring 
great changes to payment products and 
distribution channels. The situation calls for 
focusing more and more on innovative pay-
ments and taking advantage of the potential 
inherent in computerization and improving 
the efficiency of processes through automatic 
processing. Modern technology helps improve 
the level of services, providing clients with 
greater quality and convenience. Standardizing 
selected procedures has a positive influence 
on the subjects’ costs and contributes to the 
overall expansion of services offered. For this 
reason CBA created a QR Code Standard, 
which regulates use of the format for sharing 
payment information, enables easy transfer of 
payment parameters from the QR code to the 
payment order without needing to copy the 
individual data manually, thereby making pay-
ments more convenient for clients. The Na-
tional Standardized Format for XML Account 
Statements was also created on the basis of 
the requirements of SEPA and EU legislation, 
which require banks to offer their clients (as of 
October 31, 2016) messages in XML format, 
if the client requests. The account statement 
standard was also intended to reduce the frag-
mentation of the content layout, which makes 
processing them more expensive. 

Platební styk Payment System
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Bankovní sektor v oblasti daňové v roce 
2013 zaznamenal nejrozsáhlejší změnu 
tuzemských daňových zákonů z důvodu 
reakce na rekodifikaci soukromého práva. 
Původní záměr zapracovat novou ter-
minologii a zohlednit nové instituty, jež 
se budou aplikovat s účinností nového 
občanského zákoníku od 1. 1. 2014, byl 
při realizaci rozšířen i o věcné změny 
s rekodifikací nesouvisející, a dále byla 
posunuta účinnost vybraných ustanovení 
zákona o daních z příjmů přijatých v sou-
vislosti se zavedením jednoho inkasního 
místa z 1. 1. 2015 na 1. 1. 2014. Zákon 
o dani z převodu nemovitostí byl na-
hrazen novým zákonem o dani z nabytí 
nemovitých věcí a daň darovací a daň 
dědická se staly součástí zákona o daních 
z příjmů. 

V oblasti již platné daňové legislativy 
řešila ČBA s MF, GFŘ a SFÚ aplikační 
problémy a z pohledu odborné praxe vý-
znamně přispěla k racionalizaci procesů 
v oblasti srážkové daně a DPH. 

Významně posílil trend k rozšiřování 
mezinárodní výměny informací mezi 
daňovými správami jednotlivých zemí 
a k přechodu k jejich výměně na auto-
matické bázi. V létě 2013 se členské státy 
EU zavázaly přijmout novelu k rozšíření 
směrnice o zdanění příjmů z úspor, která 
umožňuje automatickou výměnu infor-
mací v EU již od roku 2005.  Evropská 
komise navrhla další rozšíření nové směr-

nice o správní spolupráci, která předpo-
kládá od 1. 1. 2015 automatickou výmě-
nu informací o jiných formách příjmů, 
v takovém rozsahu, že objem informací, 
které by si na jejím základě členské státy 
vyměňovaly, by byl de facto stejný jako 
ten, k jehož výměně se zavázaly na zákla-
dě amerického zákona FATCA. Principy 
a postupy FATCA uvedené ve vzorových 
dohodách  IGA  v modelech I a II přebírá 
i OECD do svého návrhu společného 
standardu automatické výměny informací 
v oblasti daní. 

ČBA se tématu implementace FATCA vě-
nuje již delší dobu velmi intenzivně a spo-
lupracuje při tom jak s MF, kde je členem 
pracovní skupiny pro FATCA, tak s dalšími 
asociacemi. Vytvořila vlastní platformu, 
která napomáhala bankám připravit se na 
plnění povinností, které z FATCA pro ně 
a pro jejich klienty vyplývají. Díky tomuto 
společnému úsilí v tuto chvíli probíhá 
příprava na implementaci FATCA tak, že 
se vše stihne v potřebných termínech.
  
ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ

Aktivity v bankovním sektoru se v roce 
2013 výrazně posunuly od účetní 
problematiky směrem k výkaznictví. To 
bylo dáno především nutností detailního 
posouzení rozsáhlých nových jednot-
ných evropských požadavků na reporting, 
vyjádřených v jednotných reportovacích 
rámcích COREP (kapitál a kapitálové 

In the area of taxes the banking sector 
observed the most extensive changes in 
national tax laws in 2013 as a reaction to 
the recodification of private law. The orig-
inal intention was to incorporate the new 
terminology and institutions that would 
be applied when the new Civil Code took 
effect as of January 1, 2014, but this had to 
be expanded to include material changes 
not related to the recodification as well 
as moving the effective date of selected 
provisions from the Income Tax Act from 
January 1, 2015 to January 1, 2014 in 
connection with introducing collecting 
point. The Real Estate Transfer Tax Act was 
replaced with a new Real Estate Acquisition 
Tax Act and the Gift Tax and Inheritance Tax 
are now part of the Income Tax Act. 

With reference to tax legislation already 
in force, CBA worked with the Ministry of 
Finance, General Financial Directorate, 
and the Specialized Tax Offices to address 
problems in application and made a signifi-
cant contribution to rationalizing processes 
in the area of withholding tax and VAT from 
the standpoint of professional practice. 

The trend toward expanding the interna-
tional exchange of information between 
tax administrators in individual countries 
and transition to making such exchange 
automatic has significantly increased. In 
summer 2013, EU member states commit-
ted to pass an amendment to expand the 
directive on taxation of savings income, 

which allows automatic information 
exchange in the EU starting in 2005. The 
European Commission proposed another 
expansion of the new directive on admin-
istrative cooperation, which anticipates au-
tomatic exchange of information on other 
forms of income as of January 1, 2015 in 
a scope such that the volume of informa-
tion member states would be exchanging 
thereunder would be de facto the same as 
what they agreed to under the American 
FATCA. The OECD is also adopting the 
principles and procedures of FATCA as set 
forth in models I and II of the IGA for its 
proposed common reporting standard for 
automatic exchange of tax information. 

CBA has been devoting a great deal of 
energy to FATCA implementation for 
some time, cooperating with the Minis-
try of Finance, where CBA is a member 
of the FATCA working group, as well as 
with other associations. CBA created its 
own platform to help banks get ready for 
fulfilling the obligations resulting from 
FATCA for banks and their clients. Thanks 
to these joint efforts, preparations for FAT-
CA implementation are currently going 
according to schedule.
  
ACCOUNTING AND REPORTING

The banking sector’s activities in 2013 
made a major shift from accounting 
issues toward reporting. This was primar-
ily due to needing a detailed assessment 

Daně, účetnictví a výkaznictví Taxes, Accounting and Reporting
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požadavky), FINREP (finanční výkazy), LE 
(velké angažovanosti), LR (páka) a likvidi-
ta, navazujících na nové evropské před-
pisy související s CRD IV/CRR. Příslušné 
ITS (Implementation Technical Standards) 
připravované EBA budou v ČR přímo 
účinné a věcný obsah příslušných výkazů 
musí být dodržen bez výjimky. 
Tradičně výborná součinnost ČBA s ČNB 
při přijímání změn ve výkaznictví pro ČNB 
na následující rok byla v roce 2013 rozší-
řena o spolupráci na přípravě metodiky 
zcela nově vykazovaných oblastí (refinan-
cované úvěry, nové požadavky ECB na 
sběry dat v oblasti statistiky platebního 
styku).

of the extensive new unified European 
requirements for reporting as expressed 
in the Common Reporting Framework 
(COREP – capital and capital require-
ments), financial reporting (FINREP), large 
exposure (LE), leverage ratio (LR) and 
liquidity, with reference to the new EU 
regulations in connection with the CRD 
IV/CRR. The relevant Implementation 
Technical Standards (ITS) prepared by EBA 
will be directly effective in the CR and the 
material contents of the relevant reports 
must be adhered to without exception. 

The traditionally excellent collaboration 
between CBA and CNB in enacting re-
porting changes for CNB for the follow-
ing year expanded in 2013 to include 
cooperation on preparing the method 
of a completely new reporting area (loan 
refinancing, new ECB requirements for 
data collection in the area of payment 
transaction statistics).

Daně, účetnictví  
a výkaznictví

Taxes, Accounting 
and Reporting
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V oblasti interního auditu (IA) ČBA rozvíjela 
úspěšnou praxi započatou v předešlém 
období a ve spolupráci s Českým insti-
tutem interních auditorů připravila dvě 
setkání pro interní auditory. Ceněným 
přínosem těchto akcí je, že poskytují 
prostor pro odbornou rozpravu a sdílení 
zkušeností otevřený všem zájemcům 
z členských bank, ale též IA z ostatních 
finančních institucí. V roce 2013 se na 
nich přední odborníci z členských bank, 
ČNB, MF a poradenských společností 
PWC a Deloitte CZ zaměřili zejména na 
aktuální vývoj legislativy a regulace pro 
finanční sektor a jejich dopady na český 
trh, na současnou situaci na finančních 
trzích a na témata spolupráce kontrolních 
a ujišťovacích funkcí a vztahy compliance 
a interního auditu.

In this area CBA has developed on its 
successful practice from the previous year 
and worked with the Czech Institute of 
Internal Auditors to plan two sessions for 
internal auditors. These events provide 
valuable benefits by providing a space for 
professional debate and sharing expe-
riences that is open to anyone who is 
interested from member banks as well 
as internal auditors from other financial 
institutions. In 2013, leading experts from 
member banks, CNB, the Ministry of 
Finance, and consulting firms PWC and 
Deloitte CZ focused especially on current 
developments in legislation and regulation 
for the financial sector and their impact 
on the Czech market, the current situation 
on financial markets, and the topics of 
cooperation between the roles of inspec-
tion and assurance and the relationship 
between compliance and internal audit. 

Interní audit Internal Audit 
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IMPLEMENTACE NOVELY ZÁKONA  
O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

Bankovní sektor se ve spotřebitelské ob-
lasti zbýval novelou zákona č. 145/ 2010 
Sb. o spotřebitelském úvěru ze dne 31. 1. 
2013. Komise pro spotřebitelské otázky se 
v dubnu 2013 věnovala vyjasnění otázek 
týkajících se implementace novely s od-
borem ochrany spotřebitele ČNB. Jednalo 
se zejména o formulář předsmluvních 
informací a obchodní podmínky. Odbor 
ochrany spotřebitele ČNB pověřený do-
hledem nad dodržováním zákona přitom 
vyjádřil stanoviska k vybraným tématům 
– zejména k hodnocení úvěruschopnosti 
klientů. 

DISKRIMINACE VE FINANČNÍCH SLUŽ-
BÁCH

Dalším sledovaným tématem v roce 
2013 bylo téma možné diskriminace, jež 
bylo řešeno již od října 2012. Na základě 
několika klientských stížností Komise pro 
spotřebitelské otázky diskutovala s od-
borem ochrany spotřebitele ČNB a také 
s Kanceláří veřejného ochránce práv 
(VOP) téma možné diskriminace z důvodu 
věku i cizí státní příslušnosti při přístupu 
k některým úvěrovým produktům bank. 
ČNB vyjádřila stanovisko, že za diskrimi-
naci lze považovat, pokud banka apriori 
odmítá poskytnout některý ze svých 
produktů spotřebitelům pouze z důvodu 
jejich vyššího věku nebo cizí státní přísluš-

nosti, aniž by docházelo k individuálnímu 
posouzení úvěruschopnosti spotřebitele. 
V návaznosti na tento pracovní dialog byla 
provedena kontrola a revize webových 
stránek a procesů bank z pohledu možné 
diskriminace a v několika málo případech 
byly provedeny úpravy. V březnu 2013 se 
bankovní sektor vyjádřil k výzkumu kance-
láře VOP na téma přístup seniorů k finanč-
ním službám. Podle Kanceláře VOP je 
nepřípustné nastavení maximální věkové 
hranice pro poskytování služby, ale jako 
dodatkové kritérium pro posouzení, zda 
bude služba poskytnuta, se věk používat 
může. V září 2013 byly zveřejněny výsled-
ky výzkumu, podle kterých se vyskytuje 
v praxi bank diskriminace z důvodu věku 
pouze ojediněle, což potvrdili v prosinci 
2013 i zástupci Kanceláře VOP. 

SPOTŘEBITELSKÉ OTÁZKY V EVROPSKÉ 
LEGISLATIVĚ 

ČBA  monitorovala iniciativy Evropské ko-
mise i Evropského parlamentu týkající se 
ochrany spotřebitele, vyhodnocovala je-
jich možné dopady na retailové obchody 
bank v ČR a aktivně se účastnila přípravy 
stanovisek EBF. Z řady návrhů na regulaci 
retailových obchodů je třeba zmínit oblast 
základních platebních účtů. Začátkem 
května 2013 Evropská komise zveřejnila 
návrh direktivy EU o osobních bankovních 
účtech, resp. o porovnatelnosti poplatků 
za platební účty, o switchingu platebních 
účtů a o přístupu k základnímu platební-

IMPLEMENTATION OF THE AMENDMENT  
TO THE CONSUMER CREDIT ACT

In the consumer area, the banking sector 
primarily dealt with the amendment to Act 
No. 145/2010 Coll., on consumer credit, 
dated January 31, 2013. The Consumer 
Affairs Commission addressed clarifica-
tions for the questions concerning the im-
plementation of the amendment with the 
CNB Consumer Protection Department 
in April 2013. This mainly involved the 
form for pre-contractual information and 
the business terms and conditions. The 
CNB Consumer Protection Department, 
in charge of supervising compliance with 
the law, made a position statement on 
selected topics, in particular evaluating 
client creditworthiness. 

DISCRIMINATION IN FINANCIAL SERVI-
CES

Another topic monitored in 2013 was po-
tential discrimination, a topic which came 
up in October 2012. After few client com-
plaints, the Consumer Affairs Commission 
held discussions with the CNB Consumer 
Protection Department as well as with the 
Office of the Ombudsman regarding pos-
sible discrimination due to age or foreign 
nationality in granting access to certain 
bank credit products. CNB expressed its 
position that it can be considered discrim-
ination if a bank refuses a priori to provide 
any of its products to consumers purely 

due to their advanced age or foreign 
nationality without making an individual 
assessment of the consumer’s credit-
worthiness. An inspection and review of 
bank websites and processes was carried 
out with reference to this working dialog 
from the standpoint of possible discrim-
ination and in a few cases modifications 
were made. In March 2013 the banking 
sector expressed its opinion to the survey 
prepared by the Office of the Ombuds-
man on senior citizens’ access to financial 
services. According to the Office of the 
Ombudsman, setting a maximum age 
for providing services is unacceptable, 
but age can be taken into account as 
a supplementary criterion for assessing 
whether to provide the service. The results 
of the survey were published in Septem-
ber 2013, showing that age discrimination 
only appears in bank practices in isolated 
incidents, as confirmed by representa-
tives of the Office of the Ombudsman in 
December 2013. 

CONSUMER AFFAIRS IN EU LEGISLATION 

CBA monitored the initiatives of the Euro-
pean Commission and European Parlia-
ment concerning consumer protection, 
evaluated their potential impact on bank 
retail transactions in the CR and took 
active part in preparing the EBF opinions. 
One of the many proposals for regulating 
retail transactions worth mentioning is 
basic payment accounts. At the beginning 

Spotřebitelské otázky Consumer Affairs
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mu účtu.  Komise ČBA pro spotřebitelské 
otázky a komise ČBA pro platební styk při-
pravily k návrhu direktivy stanovisko, které 
bylo využito jak pro jednání s MF o návrhu 
direktivy, tak při přípravě stanoviska EBF. 
Stanovisko ČBA bylo zohledněno v rám-
cové pozici MF. Podle ČBA v ČR neexis-
tuje s ohledem na vysokou míru konku-
rence v cenové oblasti problém přístupu 
k základnímu platebnímu účtu. Výhrady 
přetrvávají u požadavku na speciální výpis 
poplatků s ohledem na na měsíční výpisy 
z platebního účtu podle direktivy o plateb-
ních službách. Bankovní sektor EU se staví 
proti přeshraničnímu switchingu (neexistu-
jící poptávka ze strany spotřebitelů, velmi 
problematická a nákladná implementace) 
a poukazuje na řadu problémů spojených 
s navrhovanými změnami fungujícího 
vnitrostátního switchingu.

 

of May 2013, the European Commission 
published a draft EU directive on personal 
bank accounts, or about the compa-
rability of fees for payment accounts, 
about switching payment accounts and 
about access to basic payment account. 
The CBA Consumer Affairs Commission 
and CBA Payment Systems Commission 
prepared a position statement on the 
proposed directive that was used for ne-
gotiations with the Ministry of Finance re-
garding the proposed directive as well as 
in preparing the EBF position statement. 
The CBA position statement was reflected 
in the framework position of the Ministry 
of Finance. In CBA’s opinion, there is no 
problem in the Czech Republic with ac-
cess to basic payment account, given the 
high level of price competition. Reserva-
tions remain regarding the requirement 
of having a special statement of fees with 
regard to the monthly payment account 
statements under the Payment Services 
Directive. The EU banking sector has tak-
en a stand against cross-border switching 
(no consumer demand, very problematic 
and costly implementation) and refers to 
a number of problems associated with 
the proposed changes to the functioning 
domestic switching. 

Spotřebitelské 
otázky

Consumer Affairs
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KATASTR NEMOVITOSTÍ

Komise ČBA pro hypoteční obchody se vě-
novala zejména problematice vztahů bank 
s katastrem nemovitostí (Český úřad země-
měřičský a katastrální – ČÚZK). Pracovní 
skupina pro katastr zorganizovala několik 
jednání/seminářů zástupců bank s vedením 
a experty ČÚZK a průběžně vedla dialog 
s katastrem, kdy vyjasňovala otázky právně 
– metodické i IT povahy, přičemž v řadě 
případů katastr zohlednil připomínky bank. 
Vyjasňování se týkalo zejména rozsáhlého 
a komplikovaného formuláře návrhu na 
vklad, který byl povinný od začátku roku 
2013 a začátkem 2014 byl ještě podstatně 
upraven – operativní řešení řady nastalých 
problémů umožnilo bankám informovat 
katastr o změnách souvisejících se zajiště-
ním úvěrů klientů a nedošlo tak k ohrožení 
úvěrových obchodů bank zajištěných 
nemovitostmi. Průběžně se řešily i problé-
my s využíváním webových služeb katastru 
a jejich vývoj. Podařilo se rozjet výhradně 
pro banky pilotní provoz pro platby za 
výmazy zástavních práv inkasem, které 
mohou snížit pracnost na straně bank. Od 
začátku roku 2014 zavedl katastr na žádost 
bank cenový limit pro elektronicky stažené 
listy vlastnictví, což představuje významnou 
úsporu nákladů pro banky v oblasti rozsáh-
lých listů vlastnictví. 

SMĚRNICE O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ

Direktiva EU o úvěrech na bydlení/hy-
potékách z března 2014 výrazně ovlivní 
fungování hypotečního trhu v členských 
státech EU a její implementace do dvou 
let bude pro banky nákladná. Komise 
proto sledovala přípravu direktivy EU, a to 
prostřednictvím účasti na činnosti orgánů 
Evropské hypoteční federace / Evropské 
bankovní federace. Informace o přípravě 
direktivy byly v komisi vyhodnocovány 
z pohledu možných dopadů na český 
hypoteční trh, komise se zapojila i do 
přípravy stanovisek k navrhované regulaci 
v rámci EHF i EBF. Tato stanoviska ovlivnila 
výsledek jednání o připravované regulaci, 
který nakonec banky považují za férový 
kompromis mezi ochranou spotřebitele 
a zajištěním udržitelnosti úvěrového bu-
sinessu. Podle direktivy má věřitel spotře-
biteli poskytnout řadu informací, měla by 
být zavedena pro spotřebitele možnost 
odstoupení od smlouvy, dále právo spo-
třebitele na předčasné splacení; direktiva 
mj. také upravuje poskytování poraden-
ských služeb a zakládá regulaci a dohled 
pro zprostředkovatele úvěru. 

REAL ESTATE REGISTER

The CBA Commission for Mortgage 
Banking primarily addressed the issue 
of relations between banks and the Real 
Estate Register (Czech Office for Sur-
veying, Mapping and Cadastre – CUZK). 
The Cadastre Working Group organized 
several meetings/seminars of bank repre-
sentatives with management and experts 
from the CUZK and maintained ongoing 
dialog with the cadastre, clarifying issues 
of a legal methodical and IT nature. In 
many of these cases the cadastre reflect-
ed bank comments. This clarification 
pertained especially to the extensive and 
complicated entry proposal form, which 
was mandatory as of the beginning of 
2013 and was considerably adjusted at the 
beginning of 2014 – this flexible solution 
for a number of problems that had come 
up enabled banks to inform the cadastre 
of changes related to loan security for 
clients and avoid jeopardizing bank credit 
transactions secured with real property. 
Problems with using the cadastre’s web 
services and their development were also 
addressed as they came up. A pilot pro-
gram was launched exclusively for banks 
wherein payments for deleting liens can 
be made by direct debit, which can make 
the process less labor intensive for banks. 
As of the beginning of 2014, the cadastre 
has introduced a price limit on electroni-
cally downloaded deeds of ownership at 
the request of banks, which represents 

significant cost savings for banks in the 
area of extensive deeds of ownership. 

MORTGAGE CREDIT DIRECTIVE

The EU Mortgage Credit Directive of March 
2014 will have a major impact on how the 
mortgage market works in EU member 
states and its implementation within two 
years will be very costly for banks. For this 
reason, the Commission monitored the 
preparation of the EU directive, by means 
of participating in the activities of the 
bodies of the European Mortgage Feder-
ation / European Banking Federation. The 
Commission assessed the information on 
preparing the directive from the perspec-
tive of its potential impact on the Czech 
mortgage market and also got involved 
in preparing opinion statements on the 
proposed regulation within the EMF and 
EBF. These opinion statements influenced 
the result of the negotiations regarding the 
regulation being prepared, which banks 
ultimately consider to be a fair compro-
mise between consumer protection and 
maintaining the sustainability of the credit 
business. The directive states that the cred-
itor should provide the consumer with a lot 
of information and the consumer should 
become entitled to withdraw from the 
agreement and to repay the loan earlier. 
The directive also regulates, among other 
things, provision of advisory services and 
establishes regulation and supervision for 
credit intermediaries. 

Hypoteční obchody Mortgage Banking
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Pracovní skupina pro oceňování nemo-
vitého majetku ČBA se pravidelně setká-
vala 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.  

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, stavebních 
inspektorů. Jedním z témat bylo - změna 
zákona o hospodaření s energiemi - nut-
nost pořizování PENB (Průkaz energetické 
náročnosti budov) a význam energetických 
úspor. Promítnutí energeticky úsporných 
objektů do tržní hodnoty nemovitostí. 

Pracovní skupina se zabývala i situací na 
realitním trhu spojenou 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 Civil Code (NCC), Land Regis-
try Act and the possibility of unifying the 
valuation software (sw) used by individual 
banks. 

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

In addition to this, an extraordinary 
meeting was held on the issue of price 
mapping and building inspectors. One 
of the topics was an amendment to the 
Energy Management Act and the neces-
sity of acquiring PENB (Building Energy 
Performance Certificate), the significance 
of energy saving and reflecting energy 
efficient buildings in the market price of 
the property. 

The WG also addressed the situation 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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Komise komunikace naplňuje dlouhodo-
bě roli ČBA v oblasti zastupování zájmů 
bankovního sektoru na veřejnost. ČBA se 
svou komunikací soustřeďuje na zdůrazňo-
vání pozitivní role konkurenčního prostředí 
přinášející jasné benefity pro klienty, na 
schopnost seberegulace a příspěvku k roz-
voji ekonomiky České republiky.

Banky byly v roce 2013 zataženy podni-
katelskou iniciativou právníků a vymáhací 
společností  BSP LP sdružených kolem 
iniciativy Jdeto.de a Poplatky zpět do soud-
ních sporů s vlastními klienty. Předmětem 
sporů bylo vracení údajně neoprávněně 
a nelegálně účtovaného poplatku za vede-
ní úvěrového účtu u hypotečních a spotře-
bitelských úvěrů. Aktivita ČBA v této oblasti 
se soustředila na komunikaci s médii a ve-
řejností s cílem pravdivě a nestranně mo-
nitorovat průběh sporu, soudních jednání 
a jejich výsledku a též se záměrem uvádět 
na pravou míru celou řadu nepravdivých 
tvrzení této údajně spotřebitelské iniciativy. 
Hlavními argumenty ČBA byla především 
nutnost chápání ceny za vedení tohoto 
účtu jako součásti celkové ceny za úvěr 
a dále zdůrazňování skutečnosti, že smlou-
vy uzavřené svobodně, ze kterých bylo již 
plněno, nelze zpětně zpochybňovat. Přes 
často jednostranný přístup řady médií se 
podařilo tyto teze veřejnosti komunikovat.

Bankovní sektor a především sami klien-
ti bank i v roce 2013 čelili hackerským 
útokům směřovaným na zcizení klientovy 
identity a jeho přístupových údajů k elek-
tronickému bankovnictví a na následné 
odcizení části jeho prostředků prostřed-
nictvím podvodně autorizované transakce. 
Tyto útoky se stávají stále sofistikovanější 
a nově se od podzimu 2013 orientují na 
kompromitaci chytrého mobilního telefonu 
a obejití dvoufaktorové autentizace. Rolí 
intenzivní sektorové komunikace realizova-
né ČBA v tomto případě bylo jasně, včasně 
a nepanicky upozornit klienty na rizika 
spojená s hackerskými útoky a dále v dlou-
hodobém horizontu vzdělávat klientskou 
veřejnost prostřednictvím desatera dopo-
ručení bezpečného využívání internetu 
a elektronického bankovnictví. 

The Communications Commission fulfills 
CBA’s long-term role in representing the 
interests of the banking sector in public. 
CBA focuses its communications efforts 
on stressing the positive role of a com-
petitive environment, which brings clear 
benefits for clients, offers the ability to 
self-regulate and contributes to develop-
ing the Czech economy.

Banks were drawn into court disputes with 
their own clients in 2013 due to the busi-
ness initiative of lawyers and the debt col-
lection company BSP LP and their projects 
called Jdeto.de and “Poplatky zpět” (Give 
Fees Back). The lawsuits were over the al-
legedly unauthorized and illegally charged 
account maintenance fee on mortgage 
and consumer accounts. CBA’s activities 
in this regard focused on communicating 
with the media and the public, in order to 
provide truthful and unbiased monitoring 
of developments in the dispute, the court 
cases and their results, as well as to set the 
record straight on a large number of false 
allegations of this supposedly consumer 
initiative. CBA’s main arguments were that 
the account maintenance fee must be 
understood as part of the overall price of 
the loan and stressing the fact that legal 
agreements freely concluded and already 
performed under cannot be called into 
question retroactively. Despite the often 
one-sided reporting in many media sourc-
es, we managed to communicate these 
ideas to the public.

The banking sector – and especially 
clients themselves – faced cyber-attacks 
in 2013 intended to steal clients’ identi-
ties and access details to their e-banking, 
leading to stealing part of the account bal-
ance by means of fraudulently authorized 
transactions. These attacks are becoming 
more and more sophisticated and as 
of autumn 2013 they are also aiming at 
compromising smartphones and getting 
around the two-factor authentication. 
CBA’s role in intensive communication 
within the sector in this case consisted of 
clear, timely and calm warnings to clients 
of the risks associated with cyber-attacks 
and, in the longer term, to educate clients 
of the golden principles of safe internet 
and e-banking use. 

Komunikace Communications 
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NOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY EGAP

V oblasti exportního financování byla pro 
ČBA v roce 2013 jednoznačně nejdůležitěj-
ším tématem novelizace Všeobecných po-
jistných podmínek (VPP) EGAP pro pojištění 
vývozního odběratelského úvěru (tj. produkt 
„D“). Cílem speciálního týmu ČBA, který 
se této problematice věnoval, bylo upravit 
původní návrh nových VPP z dílny EGAP 
tak, aby neohrozil existenci celého pro-
duktu „D“. Původní návrh totiž nastavoval 
povinnosti v praxi nesplnitelné, či splnitelné 
pouze s obrovskými náklady, a vystavoval 
banky značným rizikům a nejistotám. 

Výsledkem velmi intenzivních jednání trva-
jících rok a půl byly výrazné úpravy textace 
a principů VPP, a to takovým způsobem, 
že nyní jsou - dle názoru členů Komise pro 
exportní financování při ČBA - v praxi pou-
žitelné (nicméně bude záležet na vnitřním 
posouzení v jednotlivých bankách). Výraz-
ných úprav se dočkaly některé definice 
(např. Kontrola, Vymahatelnost, Monitoring), 
otázky vzniku a trvání pojištění, požadavky 
na obsah úvěrové smlouvy, požadavky na 
právní stanoviska, povinností pojištěného, 
výluk a krácení pojistného plnění a dalších 
sankčních ustanovení a mnoho dalších. 
ČBA požádala společně s EGAP ČČNB 
o stanovisko k uznatelnosti pojištění s no-
vými pojistnými podmínkami jako osobního 
zajištění ve smyslu bankovní regulatoriky. 
ČNB neshledala důvody, proč by tomu tak 
být nemělo – při splnění všech podmínek 

VPP, pojistné smlouvy a bankovní regulace. 
Nové pojistné podmínky jsou účinné od 1. 
1. 2014 s (ne zcela oficiálním) tříměsíčním 
přechodným obdobím pro rozpracované 
případy. 

PODPORA EXPORTU – VZÁJEMNÉ DO-
ROVNÁVÁNÍ ÚROKOVÝCH SAZEB

Druhým důležitým tématem v oblasti ex-
portního financování byl systém dorovnává-
ní úrokových rozdílů (IMU). ČBA se podařilo 
dostat na pořad jednání a prosadit schválení 
novely zákona č. 58/1995 Sb. o pojišťování 
a financování vývozu se státní podporou, 
která byla dlouze vyjednávána s MF, MPO, 
ČEB a EGAP a která má za cíl konečně 
zprovoznit systém IMU v ČR jako poten-
ciálně účinného (a prozatím chybějícího) 
nástroje státní podpory exportu. Novela je 
účinná od 3. 8. 2013. ČBA nyní prosazuje 
urychlené vydání (již dohodnuté) prováděcí 
vyhlášky ze strany Ministerstva financí. 

Význam systému IMU spočívá především 
v tom, že umožní exportérům nabídnout 
se svým exportem i financování s atraktivní 
pevnou úrokovou sazbou po celou dobu 
čerpání a splatnosti i dlouhodobého ex-
portního úvěru, a to na bázi pevné úrokové 
vazby CIRR vyhlašované měsíčně ze strany 
OECD. Doposud měly komerční banky 
v této oblasti možnosti značně omezené 
vzhledem k existenci značného úrokového 
rizika při dlouhých splatnostech úvěrů. To 
se díky systému IMU podaří z bank sejmout. 

NEW EGAP INSURANCE TERMS AND 
CONDITIONS

The most important topic of 2013 for CBA in the 
area of export finance was without doubt the  
the new EGAP General Insurance Conditions 
(GIC) for insurance on export buyer’s credit (i.e. 
product “D”). CBA had a special team to address 
this issue whose goal was to modify the original 
draft of the new GIC so as not to endanger the 
very existence of the product “D”. This danger 
came about because the original draft set con-
ditions that could not be fulfilled in practice, or 
could be fulfilled only at great cost, and would 
expose banks to significant risk and uncertainty. 

The very intense and extensive negotiations 
lasted a year and a half and resulted in major 
changes to the wording and principles in the 
GIC, to the extent that they are now usable in 
practice – in the opinion of the members of the 
CBA Export Finance Commission (although it 
will depend on the internal assessment within 
individual banks). Many adjustments were 
made in some of the definitions (e.g. Inspec-
tion, Enforceability, Monitoring), as well as the 
issues of commencement and duration of the 
insurance, requirements for contents of a credit 
agreement and requirements for legal opinions, 
obligations of the insured, exclusions and 
reduction of indemnification, other penalty pro-
visions, and so on. CBA and EGAP requested 
CNB to provide a position statement on the ac-
ceptability of insurance with the new insurance 
GIC as unfunded credit protection as defined 
by the CRR. CNB found no reason why this 

should not be so, provided that all conditions 
in the GIC, insurance agreement and banking 
regulation are met. The new GIC took effect as 
of January 1, 2014 with a (not entirely official) 
three-month transition period for cases already 
in the process. 

EXPORT SUPPORT – INTEREST MAKE-UP

The other major topic in the area of export 
finance was the interest make-up (IMU) system. 
CBA managed to get on the agenda for the 
meeting of the Parliament and achieve final 
approval of the amendment to Act No. 58/1995 
Coll., on insuring and financing exports with gov-
ernment support, which was the subject of long 
discussions with the MF, MPO, CEB and EGAP 
and the goal of which is to finally get the IMU 
system up and running in the CR as a potentially 
effective (and currently missing) tool for export 
support. The amendment took effect on August 
3, 2013. CBA is now promoting accelerated 
issuance of the (already agreed) implementing 
decree on the part of the Ministry of Finance. 

The significance of the IMU system lies largely in 
the fact that it allows exporters to offer financing 
with an attractive fixed interest rate along with 
their exports for the entire period of drawdown 
and repayment even of a long-term export 
credit on the basis of a fixed CIRR, as published 
each month by the OECD. Commercial banks 
have been quite limited in their options in this 
regard up until now, given the significant interest 
risk of long-term loan maturities. The IMU sys-
tem Should help significantly in the respect.

Exportní financování Export Finance
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Vývoj na úseku bankovní a finanční 
bezpečnosti v uplynulém období sice na 
jedné straně potvrdil dlouhodobý trend, 
který je charakterizován mírným pokle-
sem počtu přímých fyzických útoků proti 
bankám a bankomatům, avšak na druhé 
straně, v logice s jeho dalším rozvojem, 
zaznamenal zvýšený zájem kriminálních 
živlů o oblast internetového bankovnictví. 
Současně byla v minulém roce i v České 
republice zaznamenána, mimo tradiční-
ho skimmingu, vlna nových útoků proti 
bankomatům, dosud známá jen ze zahra-
ničí pod označením „CASH TRAPPING“. 

Dominantní bezpečností událostí podzi-
mu minulého roku byly pro banky přípa-
dy úspěšného prolomení dvoufaktorové 
autorizace pro přístup do internetového 
bankovnictví (zasílání autorizačních SMS 
na mobilní telefon). ČBA v té souvislos-
ti vydala varování před phishingovými 
útoky, které se pokouší ovládnout jak 
počítač, tak mobilní telefon klienta. Scé-
nář útoků je obdobný jako v minulosti, 
klient je virem přesměrován například 
do podvrženého systému internetového 
bankovnictví, kde je mu nabídnuta insta-
lace nového bezpečnostního balíčku pro 
mobilní telefon. Systémy bank v těchto 
případech napadeny nebyly, virus je cílen 
zejména na nepozorného klienta a jeho 
oklamání. 

Nebezpečí prolomení dvoufaktorové 
autorizace vyvolalo v bankovní indust-

rii řadu opatření, která směřují jednak 
ke zrychlení a zefektivnění spolupráce 
mezi bankami navzájem a mezi bankami 
a příslušnými institucemi, jejímž cílem je 
zabránit finančním ztrátám v důsledku 
tohoto typu bezpečnostních incidentů 
či alespoň přispět k minimalizaci těch-
to ztrát, a jednak k osvětě bankovních 
klientů v otázkách zásad bezpečného 
chování při používání internetového ban-
kovnictví. Významnou součástí těchto 
opatření je komunikace tématu bezpeč-
ného chování při používání internetban-
kingu do médií. 

Specifické případy krádeží vloupáním do 
bankomatů nazývané „CASH TRAPPING“ 
byly zaznamenány v letních měsících 
2013. Na rozdíl od skimmingu je tato 
trestná činnost velice rychlá, pachate-
lé se přemisťují zpravidla motorovými 
vozidly ve velmi krátkém čase k jinému 
bankomatu. Při uvedené trestné činnos-
ti není třeba do bankomatu instalovat 
elektronické zařízení, které monitoruje 
elektronické údaje z platebních karet 
či zadání PIN kódu, pachatelé zasunou 
ocelový přípravek (vidličky) do výdajové-
ho peněžního dispenzoru, který násled-
ně násilím vyjmou i s odcizenými penězi. 
Bankomat zaznamená neuskutečněný 
výběr, k odečtu peněz z účtu karty tedy 
nedochází.

Vzhledem k charakteru uvedené trest-
né činnosti byly vytvořeny předpoklady 

On the one hand, developments in the 
area of banking and financial security 
have confirmed the long-term trend in 
the past year, wherein the number of 
direct physical attacks against banks and 
ATMs has dropped slightly. On the other 
hand, however, given the growth of 
internet banking, criminal activities have 
increased in this area. At the same time, 
in addition to the traditional skimming 
the Czech Republic also registered 
a wave of new attacks against ATMs, pre-
viously known only in other countries, 
called cash trapping. 

The biggest bank security incident of last 
fall was definitely the successful cases 
of breaking the two-factor authorization 
for accessing internet banking (send-
ing authorization text messages to cell 
phones). CBA issued a phishing warning 
in this regard against attacks that would 
attempt to take over clients’ computers 
as well as cell phones. The attack sce-
nario is similar to past scenarios: a virus 
redirects the client to a false internet 
banking system, for instance, where 
he is asked to install a new cell phone 
security package. Bank systems were 
not attacked in these cases, as the virus 
particularly targets non-vigilant clients to 
deceive. 

The danger presented by breaking the 
two-factor authorization inspired a num-
ber of measures in the banking industry, 

some of which aimed to increase the 
speed and efficiency of cooperation 
between individual banks as well as be-
tween banks and the relevant institutions 
whose goal is to prevent financial losses 
as a result of this type of security inci-
dents or at least help to minimize such 
losses. Other measures are intended 
to raise awareness among bank clients 
regarding the principles of safe internet 
banking. An important part of these 
measures involves communicating with 
the media on the topic of safe internet 
banking. 

Specific cases of theft by breaking into 
ATMs called cash trapping occurred in 
summer 2013. Unlike skimming, this 
criminal activity is very quick, with perpe-
trators moving around very quickly, usu-
ally by car, to another ATM. This crime 
does not require installing any electronic 
device in the ATM to monitor electronic 
data from cards or PIN entries; instead, 
perpetrators insert a steel product (fork) 
into the cash dispenser and then rip it 
out along with the stolen money. The 
ATM records an incomplete withdrawal, 
so no money is withdrawn from the card 
account.

Given the nature of this crime, require-
ments were set especially for speed and 
immediacy of exchanging the relevant 
information on the occurrence of such 
crime between the bank, ATM operator 

Bankovní a finanční bezpečnost Banking and Financial Security
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zejména pro rychlost a bezprostřednost 
vzájemné výměny relevantních informací 
o jejím výskytu mezi bankou, provozova-
telem napadeného bankomatu a poli-
cií. Byl vytvořen seznam kontaktů pro 
komunikaci s příslušnými orgány policie, 
pro spolupráci při zajišťování důkazů 
a v operativních postupech zaměřených 
proti uvedené trestné činnosti.

and the police. A list of contacts was 
made for communication with the rele-
vant police authorities and for cooper-
ating in gathering evidence and flexible 
measures aimed against the above 
stated crime.

Bankovní a finanční 
bezpečnost

Banking and 
Financial Security
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PŘÍPRAVA PŘÍŠTÍHO PROGRAMOVACÍHO  
OBDOBÍ EU 2014-2020 

V roce 2013 byla ustavena Pracovní 
skupina pro kohezní politiku při ČBA. 
Jejím cílem je na základě dlouhodobé 
zkušenosti s financováním a realizací 
dotovaných projektů přispět k efektivnímu 
nastavení pravidel pro následující pro-
gramovací období EU (2014-2020), a to 
včetně pravidel pro využívání finančních 
nástrojů a negrantových forem podpory. 
Cílem je tedy také minimalizovat počet 
projektů, jež jsou sice ze strany přísluš-
ných míst schváleny, ale které nakonec 
nemohou být realizovány pro nedostupné 
financování. 

Zástupci této nové pracovní skupiny se 
aktivně zapojili do činnosti odborných 
pracovních a oponentních skupin na jed-
notlivých řídících orgánech - na ryze ne-
komerčním a sektorovém základě. Aktivně 
tak působí v Pracovní skupině pro inova-
tivní finanční nástroje při Ministerstvu pro 
místní rozvoj (MMR), Oponentní pracovní 
skupině pro jednotné metodické pro-
středí při MMR, Pracovní skupině č. 5 pro 
finanční nástroje při Ministerstvu průmyslu 
a obchodu (MPO), Pracovní skupině č. 6 
„Horizontální témata“ při MPO, v Platformě 
Ministerstva životního pro budoucí kohezi 
2014-2020 a v Expertní skupině pro imple-
mentaci nového Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání při Ministerstvu 
školství, mládeže a tělovýchovy.

Připomínkována ze strany ČBA tak již byla 
celá řada přípravných dokumentů jednotli-
vých řídících orgánů. Mezi tyto dokumen-
ty patří např. Metodický pokyn pro řízení 
výzev, hodnocení a výběr projektů MMR, 
návrh Evropské komise ohledně maximál-
ní výše odměn správců fondů, Metodický 
pokyn pro oblast zadávání veřejných zaká-
zek od MMR, Metodický pokyn k finanč-
ním tokům MMR, různé verze Operačního 
programu Podnikání a inovace, různé ver-
ze materiálu k využití finančních nástrojů 
v rámci OP PIK, přípravné dokumenty pro 
Operační program Životní prostředí, pří-
pravné materiály Pracovní skupiny pro ino-
vativní finanční nástroje při MMR a další.

PREPARATIONS  FOR THE NEXT EU  
PROGRAMME PERIOD 2014-2020 

The CBA Working Group for Cohesion 
Policy was set up in 2013. Its goal is to 
use long-term experience with financing 
and implementing supported projects to 
help set effective rules for the following 
EU Programme Period (2014 – 2020), 
including rules for using financial instru-
ments and other non-grant forms of 
support. In other words, the ultimate goal 
is to minimize the number of projects 
that are approved by the authorities but 
ultimately cannot be implemented for 
lack of accessible financing. 

Representatives of this new working 
group took part in the activities of the 
working and opponent groups in the in-
dividual managing authorities, on a purely 
non-commercial basis for the sector. They 
thus take an active part in the Working 
Group for Innovative Financial Instruments 
at the Ministry for Regional Development 
(MMR), Opponent Working Group for 
a Unified Methodical Environment at the 
MMR, Working Group No. 5 for Financial 
Instruments at the Ministry of Industry 
and Trade (MPO), Working Group No. 6 
“Horizontal Topics” at the MPO, the Plat-
form for Future Cohesion 2014 – 2020 at 
the Ministry for the Environment, and the 
Expert Group for Implementing the New 

Operational Programme “Research, Devel-
opment and Education” at the Ministry of 
Education, Youth and Sports.
CBA also gave comments on a large 
number of preparatory documents for 
individual managing authorities. These 
documents include, for instance, the 
MMR Policy Guidelines for Managing 
Challenges, Assessing and Choosing 
Projects, European Commission proposal 
regarding the maximum remuneration for 
fund administrators, MMR Policy Guide-
line for Awarding Public Contracts, MMR 
Policy Guideline for Financial Flows, 
various versions of the Operational Pro-
gramme Business and Innovation, various 
versions of materials for introducing 
financial instruments under the OP Busi-
ness and Innovation, preparatory docu-
ments for the Operational Programme 
Environment, preparatory materials for 
the MMR Working Group for Innovative 
Financial Instruments, and so on. 

Pracovní skupina pro kohezní politiku Working Group for Cohesion Policy
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V prvním roce existence Nadačního fondu 
České bankovní asociace bylo vypsáno 
jedno grantové řízení, jehož cílem bylo 
vybrat projekty zaměřené na prohloubení 
spolupráce mezi základními školami (uči-
teli), rodiči žáků a žáky a na motivaci žáků 
v zájmu o studium a vzdělání. 

Grantové řízení probíhalo od srpna do 
poloviny září s tím, že grant bude udělen 
na období školního roku 2013/2014. Cel-
kem se přihlásilo 23 zájemců. Do užšího 
výběru postoupilo pět žadatelů, kteří byli 
pozváni na osobní pohovory. S volbou 
vhodných kandidátů pomáhala obecně 
prospěšná společnost Neziskovky.cz 
společně s Odborným poradním orgánem 
fondu, složeným ze zástupců mateřských, 
základních a středních škol, občanských 
sdružení a dětských psychologů. 

Správní rada fondu nakonec s přihlédnutím 
k doporučení odborné poradní skupiny vy-
brala dva projekty, jejichž cílem je podpora 
vzdělávání a výchovy prostřednictvím lepší 
spolupráce školy, rodičů a dětí. Jedním je 
projekt „Příběh mojí rodiny“ obecně pro-
spěšné společnosti Člověk v tísni a dalším 
projektem je „Co umím“ obecně prospěšné 
společnosti EDUin. 

Na projektu nadačního fondu participují 
jako dárci tyto členské banky: ČSOB, a.s., 
Raiffeisenbank, a.s., UniCredit Bank Czech 
Republic and Slovakia, a.s., GE Money Bank 
a.s., Hypoteční banka, a.s., Českomoravská 

stavební spořitelna, a.s. a Českomoravská 
záruční a rozvojová banka, a.s.  

PODPOŘENÉ PROJEKTY V ROCE 2013

Člověk v tísni s projektem „Příběh mojí 
rodiny“ čerpá z dlouholetých zkušeností 

vzdělávacího programu Jeden svět na 
školách. Tento projekt je zaměřený nejen 
na žáky, ale rovněž na učitele, kterým 
pomáhá obohatit vyučování moder-
ních československých dějin o práci 
s metodou orální historie. Děti pak mají 
možnost aktivně se zapojit a vytvořit svůj 

One grant proceeding was held in the 
first year of existence of the CBA Endow-
ment Fund, the purpose of which was 
to choose projects focused on deepen-
ing collaboration between elementary 
schools (teachers), parents and students, 
as well as motivating students to take an 

interest in their studies and their educa-
tion. 

The grant proceeding lasted from August 
until midway through September, with the 
grant scheduled to be awarded for the 
2013/2014 school year. There were 23 ap-

plicants in all. Five made it to the short list 
and were invited for personal interviews. 
Suitable candidates were chosen with 
the help of Neziskovky.cz and the expert 
advisory body to the fund, made up of 
representatives of preschools, elementary 
and high schools, civic associations and 
child psychologists. 

The administrative board of the fund ulti-
mately took the recommendations of the 
expert advisory body into account and 
chose two projects aimed at supporting 
education and training via improved col-
laboration between schools, parents and 
children. One of the projects is called 
“The Story of My Family”, proposed by 
Člověk v tísni (People in Need), and the 
other is “What I Can Do”, proposed by 
EDUin. 

The following member banks are taking 
part in the endowment fund project as 
donors: ČSOB, a.s., Raiffeisenbank, a.s., 
UniCredit Bank Czech Republic and 
Slovakia, a.s., GE Money Bank a.s., Hypo-
teční banka, a.s., Českomoravská stave-
bní spořitelna, a.s. and Českomoravská 
záruční a rozvojová banka, a.s.  

PROJECTS SUPPORTED IN 2013

The People in Need project called “The 
Story of My Family” draws on the years 
of experience the educational program 
Jeden svět (One World) has in schools. 

Kamarádi vzdělání – Nadační fond 
České bankovní asociace pro podporu 
vzdělávání

Friends of Education – Czech Banking 
Association Foundation Fund for 
Education
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vlastní projekt. Výsledky jejich práce pod 
vedením učitelů budou za účasti rodi-
čů a prarodičů prezentovány na závěr 
celého projektu jako jeho symbolické 
vyvrcholení. Vedle toho vzniknou pod 
hlavičkou projektu i audiovizuální mate-
riály, které budou dostupné na internetu 
a budou sloužit jako on-line lekce nejen 
pro učitele, ale i pro rodiče a žáky. 
 
Společnost EDUin s projektem „Co 
umím“ vytvořila on-line nástroj, díky 
němuž budou žáci, rodiče i učitelé moci 
sledovat pokroky, které dítě dělá. Jedná 
se o on-line portfolio informací kaž-
dého žáka, kam mu učitelé a lidé, kteří 
umí posoudit, co dítě umí, zapisují jeho 
dovednosti. Portfolio by mělo být dopl-
něno o přehled dovedností, které by žák 
základní školy měl v různých oblastech 
mít, například znalost informačních tech-
nologií nebo světového jazyka. Důležitou 
sekci by měly představovat i výtvory, kte-
ré dítě tvoří v rámci svého volného času. 

Informačním kanálem nadačního fondu je 
webová stránka www.kamaradivzdelani.cz. 
Zde jsou uvedeny základní informace 
o fondu samotném, o jeho poslání, 
o grantových řízeních a o podpořených 
projektech. 

This project is intended not just for 
students, but for teachers as well, as it 
will help enrich the teaching of recent 
Czechoslovak history by using oral histo-
ry. Children have the opportunity to get 
involved and create their own project. 
Teachers will present the results of the 
students’ work, with parents and grand-
parents present, at the conclusion of 
the project as the symbolic culmination. 
Audio-visual materials will also be created 
under the project that will be available 
online as lessons for teachers, parents 
and students. 
 
The EDUin project called “What I Can 
Do” created an online tool to allow 
students, parents and teachers to follow 
the child’s progress. This online portfolio 
contains information on each student, 
where teachers and other people who 
can assess what the child knows can 
write down his or her accomplishments. 
The portfolio should also include an 
overview of the accomplishments an el-
ementary student should have in various 
areas, such as computer skills or a for-
eign language. Another important section 
concerns things the child creates in his 
or her spare time.

The endowment fund’s website is  
www.kamaradivzdelani.cz. Here you can 
find the basic information about the fund 
itself, its mission, its grant proceedings 
and 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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Zájem o vedení spotřebitelského dialogu 
zaměřeného na identifikaci a potírání nee-
tických, predátorských a lichevních praktik 
na trhu úvěrů vedl ČBA k založení Platfor-
my pro odpovědné finance jako společ-
ného pracovního orgánu, jehož členy jsou 
i ČLFA, Člověk v tísni (ČvT), Poradny při 
finanční tísni, Úřad Finančního arbitra a též 
Úřad vládního zmocněnce pro lidská práva. 

V roce 2013 byla hlavním tématem pro-
blematika vymáhání pohledávek a s ním 
spojených nákladů, která vyústila v pod-
poru Platformy návrhu ČvT na novelizaci 
OSŘ a Exekučního řádu, jehož záměrem 
je snížení nákladů dlužníka v nalézacím 
a vymáhacím řízení ohledně tzv. bagatelních 
pohledávek (do 10 tisíc Kč jistiny). Cílem této 
poslanecké novely, která mj. zásadně snižu-
je odměny advokátů, je změnit dosavadní 
neblahou praxi spočívající v tom, že právě 
u sporů o bagatelní pohledávky docházelo 
ke zcela neadekvátnímu, často i několika-
násobnému, nárůstu dlužné částky právě 
o částky náhrady nákladů řízení. To ve svém 
důsledku vedlo k ještě hlubšímu zadlužování 
dlužníků a někdy jejich propadu do dluhové 
spirály. Současně dojde i ke zrovnoprávnění 
přiznané náhrady hotových výdajů na úkon 
bez ohledu na to, jestli se strana nechala 
zastupovat advokátem či nikoliv.

Diskuse o možných opatřeních na poli 
boje s lichvou jako trestným činem vyústila 
v legislativní návrh Platformy, který ná-
sledně podala skupina poslanců, a též byl 

přejat do vládní novely, aby na seznam 
trestných činů, jichž se může dopustit práv-
nická osoba, byl doplněn právě trestný čin 
lichvy. V oblasti spotřebitelského úvěru se 
Platforma naopak shodla na nevhodnosti 
řešení lichevních praktik formou zavedení 
stropů na RPSN, které by dle členů Plat-
formy poškodilo především sociálně slabé 

vrstvy obyvatel, vedlo by ke zvýšení počtu 
obětí lichvy, postihlo by pouze seriózní 
poskytovatele úvěrů a omezilo by existenci 
finančních produktů s krátkou dobou splat-
nosti. V tomto smyslu se Platforma obrátila 
na poslance se společným připomínkovým 
materiálem.  

CBA’s interest in engaging in dialogue with 
consumers regarding identifying and elim-
inating unethical, predatory and usurious 
practices on the credit market led it to es-
tablish the Platform for Responsible Finance 
as a joint task force with members including 
ČLFA, Člověk v tísni (People in Need), the 
Debt Advisory Center, Financial Arbitra-

tor’s Office and the Office of the Govern-
ment Commissioner for Human Rights. 

The main topic in 2013 was debt enforce-
ment and the related costs, which cul-
minated in the Platform’s support for the 
People in Need proposal to amend the 
Civil Procedure Code and Enforcement 

Procedure Code, the goal of which was to 
decrease debtors’ costs in the finding and 
enforcement proceedings on “petty” claims 
(up to CZK 10,000 capital). This amend-
ment, which drastically lowers lawyers’ 
fees, among other things, is intended to 
change the current unfortunate practice 
whereby petty claims end up with com-
pletely inappropriate inflation of the amount 
owed – often several times over – due to 
compensation for legal costs. This result-
ed in the debtors getting even further into 
debt, sometimes falling into a debt spiral. 
The amendment will also lead to equaliz-
ing compensation acknowledged for cash 
costs per act, regardless of whether the 
party was represented by an attorney or not.

The discussion of possible measures to 
take in the fight against usury as a criminal 
offense resulted in draft legislation from 
the Platform, which was then submitted 
by a group of Deputies and incorporated 
into the government amendment to add 
the criminal offense of usury to the list of 
criminal offenses. In the area of consumer 
credit, however, the Platform agreed that it 
would be inappropriate to address usurious 
practices by introducing a RPSN cap, which 
in the opinion of Platform members would 
primarily harm the socially disadvantaged 
and increase the number of usury victims, 
only affecting reputable credit providers and 
limiting the existence of short-term financial 
products. The Platform contacted the Dep-
uties with joint comments to this effect. 

Platforma pro odpovědné finance Platform for Responsible Finance
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STUDIE

Jednou z hlavních činností, na kterou se 
Vědecké grémium zaměřuje, je vytváření 
odborných studií zaměřených jak dovnitř, 
tak vně bankovního sektoru. Cílem těchto 
aktivit je přispět do diskusí o aktuálních 
především ekonomických tématech 
analýzou a nezávislým pohledem orgánu 
složeného ze zástupců bank, akademické 
obce a dalších ekonomů. 

V první polovině roku 2013 tak byla 
vypracována projektovým týmem Vědec-
kého grémia další studie z fiskální oblasti, 
tentokrát s hlavním zaměřením na oblast 
skutečného plnění státního rozpoč-
tu v porovnání se schváleným plánem 
(rozpočtem). Studie byla prezentována 
odborné veřejnosti v září 2013 a spolu 
s předchozí analýzou možného nastavení 
fiskálního pravidla v ČR představuje příspě-
vek českých bankéřů do diskuse o jedné 
z klíčových makroekonomických politik 
dnešní doby – rozpočtové politice.

Ve druhé polovině roku byla započata prá-
ce na dalších dvou studiích. První z nich 
se zabývá ingerencemi státu do finanč-
ního sektoru – se zaměřením na analýzu 
přímých zásahů státu do finančního sekto-
ru (ve formě vlastních finančních institucí 
či v podobě různých finančních nástrojů). 
Druhým tématem je úvěrový cyklus a jeho 
vazba na reálný ekonomický cyklus v ČR. 
Na základě poměrně strukturované a hlu-

boké analýzy dat o úvěrování (a ve vazbě 
na reálnou ekonomiku) za posledních cca 
15 let jsou identifikovány hlavní trendy 
v této oblasti. U obou studií je očekáváno 
dokončení v prvních měsících roku 2014. 

MAKROEKONOMICKÁ PROGNÓZA

Významným příspěvkem skupiny členů 
Vědeckého grémia, hlavních ekonomů 
z členských bank, je pravidelné zve-
řejňování kvartální makroekonomické 
prognózy ČBA. Na její přípravě se úzce 
podílí předseda Vědeckého grémia Luděk 
Niedermayer, dále Pavel Sobíšek (hlavní 
ekonom UniCredit Bank), Jan Vejmělek 
(hlavní ekonom Komerční banky), Martin 
Lobotka (makroekonom České spořitelny), 
Petr Gapko (hlavní ekonom GE Money 
Bank), Jaromír Šindel (hlavní ekonom 
Citibank), Petr Dufek (makroekonom 
ČSOB a Helena Horská (hlavní ekonomka 
Raiffeisenbank) a Michal Brožka (ekonom 
Raiffeisenbank).  Během diskusí vzniká 
určitý konsensuální ekonomický výhled 
bankovního sektoru, který je k dispozici 
všem členům i široké veřejnosti.  

STUDY

One of the Scientific Council’s main 
pursuits is creating specialized studies for 
both internal and external purposes. The 
goal is to contribute to the discussion 
on topical, primarily economic topics, by 
analysis and the independent viewpoint of 
a body made up of bank representatives, 
academics and other economists. 

A Scientific Council’s project team 
planned another fiscal study in the first 
half of 2013, this time mainly focusing on 
the area of actual government budget 
performance as compared to the ap-
proved budget (plan). The study was 
presented to the professional community 
in September 2013 and, along with the 
previous analysis of possibly setting the 
fiscal rule in the CR, represents Czech 
bankers’ contribution to the discussion on 
one of the key macroeconomic policies 
of the day –fiscal policy.

In the second half of the year project 
teams began work on two more studies. 
The first addresses government interfer-
ence in the financial sector, concentrat-
ing on an analysis of direct government 
interventions in the financial sector (in the 
form of its own financial institutions or 
various financial instruments). The second 
study explores the credit cycle and how 
it relates to the real economic cycle in 
the CR. A relatively structured and deep 

analysis of the data on lending (in relation 
to the real economy) for approx. the past 
15 years helped to identify main trends in 
this area. Both studies are expected to be 
finalized in the first few months of 2014. 

MACROECONOMIC PROGNOSIS

One important contribution from certain 
members of the Scientific Council, lead 
economists from member banks, comes 
in the form of publishing the CBA quar-
terly macroeconomic prognosis. This 
prognosis is compiled under the close 
collaboration of Luděk Niedermayer 
(the Scientific Council Chairman), Pavel 
Sobíšek (chief economist at UniCredit 
Bank), Jan Vejmělek (chief economist at 
Komerční banka), Martin Lobotka (mac-
roeconomist at Česká spořitelna), Petr 
Gapko (chief economist at GE Money 
Bank), Jaromír Šindel (chief economist at 
Citibank), Petr Dufek (macroeconomist 
at ČSOB), Helena Horská (chief econo-
mist at Raiffeisenbank) and Michal Brožka 
(economist at Raiffeisenbank).  Group 
discussions lead to a certain consensus 
on the economic outlook of the banking 
sector, which is then made available to all 
members as well as the general public

Vědecké grémium ČBA CBA Scientific Council 
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Etický výbor zřízený v roce 2008 je 
poradním orgánem Prezidia ČBA a jeho 
hlavním úkolem je dohled nad vyřizová-
ním agendy klientských stížností a podá-
ní, jež souvisejí s dodržováním Kodexu 
finančního trhu a Etického kodexu ČBA. 
Současně monitoruje i dodržování nava-
zujících 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 
navzájem odporuje zásadám stanove-
ným Etickým kodexem ČBA.

Na pravidelných zasedáních Etického 
výboru se členové seznamují se všemi 
podáními doručenými kanceláři ČBA a se 
souhrnným přehledem a zprávou o vyříze-
ní stížností za uplynulé období. Kromě této 
agendy jsou diskutovány i návrhy a aktuální 
změny v legislativě upravující jednání se 
zákazníky a ochranu spotřebitele. Pro zís-
kání komplexního přehledu o vývoji situace 
na českém finančním trhu jsou sledovány 
i zprávy o vyřizování stížností úřadem Fi-
nančního arbitra ČR, Ministerstvem financí, 
Českou obchodní inspekcí a dle potřeby 
probíhá komunikace se Samostatným 
odborem ochrany spotřebitele ČNB.  

V uplynulém roce se klienti obrátili na 
kancelář ČBA s celkem třiatřiceti podá-

ními. Jako stížnost bylo možné kvali-
fikovat méně než jednu třetinu z nich. 
Nejčastěji klienti upozorňovali na postup 
bank, který z jejich pohledu neodpovídal 
pravidlům stanoveným v Kodexu chování 
mezi bankami a klienty (celkem v šesti 
podáních). Dle uskutečněných šetření 

však pravidla v těchto případech poruše-
na nebyla. 

Většina stížností byla řešena ve spolu-
práci s dotčenou bankou a zbývající byly 
vyřízeny přímo kanceláří ČBA, aniž by 
Etický výbor musel jakkoli zasahovat. 

Established in 2008, the Ethics Com-
mittee is an advisory body for the CBA 
Executive Board with the primary task of 
supervising the handling of client com-
plaints and submissions connected to 
adhering to the CBA Code of Ethics and 
Financial Market Code. The committee 

also monitors adherence to the related 
codes issued by CBA, especially those 
focused on certain specific aspects of 
the relationship between banks and 
clients/consumers, such as the Mobility 
Code, Housing Loan Code and Code 
of Conduct between Banks and Clients. 

Another, equally important task of the 
Ethics Committee is to monitor and 
propose solutions for situations where 
conduct between member banks goes 
against the principles in the CBA Code 
of Ethics.

At the regular Ethics Committee meet-
ings, members review all submissions 
delivered to the CBA office, a summary 
and a complaint resolution report for 
the previous period. In addition to the 
above, they also discuss the proposals 
and current changes in legislation reg-
ulating conduct toward customers and 
consumer protection. In order to gain 
a comprehensive overview of the devel-
opments on the Czech financial market, 
the complaint resolution reports of the 
Czech Financial Arbiter’s Office, Ministry 
of Finance and Czech Trade Inspection 
are monitored. Fair relationship with the 
CNB Consumer Protection Department 
is maintained and discussions organized 
as necessary. 

In total 33 clients submissions were 
delivered to the CBA office last year. Even 
less than one third of the submissions 
could have been qualified as complaints. 
Clients referred mostly to the putative 
breaches of the rules stipulated in the 
Code of Conduct between Banks and 
Clients (six submissions in total). Subse-
quent investigations in banks, however, 
did not proved any such breach. 

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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Obsahově se stížnosti týkaly zejména 
smluvních podmínek uvěrových smluv, 
uzavírání účtů a jejich převodů do jiných 
bank, postoupení pohledávek za klienty 
třetím osobám a obchodních sdělení. 

Členy Etického výboru jsou tradičně ex-
perti 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 
Špaček, CSc., prof. JUDr. PhDr. Michal 
Tomášek, DrSc., doc. Ing. Zdeněk Chytil, 
CSc., který je dlouholetým předsedou 
Etického výboru, a do listopadu i Ing. Jiří 
Klumpar. V prosinci byla prezidiem na 
jeho místo jmenována Ing. Jitka Pantůč-
ková, CSc. Současně je členem Etického 
výboru i jeden zástupce prezidia ČBA, 
kterým je Ing. Vladimír Staňura, a z titulu 
své funkce i výkonný ředitel ČBA, Ing. 
Pavel Štěpánek, CSc.

Most of the complaints were addressed 
in cooperation with the concerned 
bank and the rest were handled by the 
CBA office directly without any need of 
intervention of the Ethics Committee. In 
terms of contents the complaints were 
mainly related to the contractual con-
ditions of credit agreements, closing of 
accounts, switching accounts, assigning 
receivables against clients to third parties, 
and commercial communications. 

The members of the Ethics Committee 
are traditionally legal and economic 
experts who represent the academic 
community as well as the professionals 
from different areas of the banking  
community. Current members include 
Mgr. Petr Karel, Ph.D., Ing. Petr Špaček, 
CSc., prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, 
DrSc., doc. Ing. Zdeněk Chytil, CSc., who 
has been Chairman of the Ethics Com-
mittee for many years, and – up until 
November – also Ing. Jiří Klumpar. In De-
cember the Executive Board appointed 
Ing. Jitka Pantůčková, CSc. in his place. 
The Ethics Committee also includes 
one representative of the CBA Executive 
Board, Ing. Vladimír Staňura, as well as 
the CBA Managing Director, Ing. Pavel 
Štěpánek, CSc., by virtue of his office.

Etický výbor

Ethics Committee
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ČBA pro své členy každoročně  
připravuje edukační semináře na aktu-
álně diskutovaná témata. Za uplynulý 
rok jsme uspořádali devět obecných 
tématicky zajímavých seminářů a zorga-
nizovali nebo zaštiťovali celkem dvacet 
tři seminářů k tématům souvisejícím s vy-
dáním nového Občanského zákoníku.

TEMATICKÉ SEMINÁŘE ČBA

Březen 
 − Foregin account tax compliance  

act - FATCA
 − Reklama v oblasti finančních služeb

Duben 
 − Daň z finančních transakcí

Květen 
 − Zástavy výrobních a provozních 

budov, strojů a zařízení

Září
 − Implementace EMIR a emisní 

povolenky

Říjen
 − Zákon o obětech trestných činů 

a jeho dopady na trestní, insolvenční 
a jiná řízení

Listopad 
 − Vymáhání práva při exportu 

a exportním financování v Ruské 
federaci

 − Prevence finanční kriminality

Prosinec 
 − Foregin account tax compliance  

act - FATCA

CBA offers its member education semi-
nars on current hot topics every year. We 
have organized nine seminars in the past 
year on interesting topics and twenty 
three seminars on related to the issuance 
of the new Civil Code. 

CBA TOPICAL SEMINARS

March
 − Foreign Account Tax Compliance  

Act – FATCA 
 − Advertising in the Area of Financial 

Services

April
 − Financial Transactions Tax

May
 − Pledges of Manufacturing and Op-

erational Buildings, Machinery and 
Equipment

September
 − Implementing EMIR and emission 

allowances

October
 − Act on the Victims of Criminal Of-

fenses and Their Impact on Criminal, 
Insolvency and Other Proceedings 

November
 − Enforcing Rights in Exports and Ex-

port Financing in the Russian Feder-
ation

 − Preventing Financial Crime

December
 − Foreign Account Tax Compliance  

Act – FATCA 

Semináře 2013 Seminars in 2013
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TEMATICKÉ SEMINÁŘE ČBA K NOZ

Leden
 − Workshop obchodní podmínky
 − Workshop Rodinné právo, SJM, 

jednání osob s omezenou 
způsobilostí

 − Workshop platební styk
 − Konference Svěřenectví v NOZ 

ve světle institutů trust, fiducie 
a treuhand

Únor 
 − Workshop Hypoteční úvěry I.

 
Březen 

 − Workshop Hypoteční úvěry II.
 − Workshop Zprostředkovatelé, 

franšíza, prodeje mimo pobočky

Duben  
 − Workshop syndikované úvěry dle 

NOZ

Květen  
 − Seminář Zajištění dluhů ve srovnávací 

perspektivě pořádaný Centrem 
srovnávacích studií a ČAK s podporou 
ČBA

 − Seminář Clifford Chance, JUDr. 
Richter Zajištěné korporační 
financování – praktické otázky 
vyplývající z NOZ a ZOK, RSTS

Červen   
 − Workshop monistický systém 

a další problematika korporátního 
uspořádání bank

 − Workshop přechodná ustanovení 

Srpen  
 − Workshop nájem dle NOZ 

Září  
 − Seminář s podporou KŠB Korporační 

problematika klientů a.s. a s.r.o. I.
 
Říjen  

 − Seminář s podporou AK CMS 
Korporační problematika klientů 
mimo s.r.o. a a.s.

 − Seminář s podporou KŠB Korporační 
problematika klientů a.s. a s.r.o. II. 

 − Workshop k Smluvní kuchařce
 
Listopad  

 − Workshop Vedení a evidence 
cenných papírů s podporou 
Centrálního depozitáře cenných 
papírů Praha

 − Workshop Odpovědnost statutárních 
orgánů

 − Seminář ČÚZK

Prosinec  
 − Workshop daně a NOZ
 − Workshop transakční rizika

CBA TOPICAL SEMINARS ON THE NEW 
CIVIL CODE

January 
 − Workshop on general terms and 

conditions
 − Workshop on family law, marital 

property regime, capacity to act 
legally of persons with limited legal 
capacity

 − Workshop on payment transactions
 − Conference on the new Civil Code 

Trust in the light of the concepts of 
trust, fiduciaries and treuhand

 
February 

 − Workshop on mortgage loans I
 
March 

 − Workshop on mortgage loans II
 − Workshop on agent, franchises and 

off-site sales
 
April 

 − Workshop on syndicated loans under 
the new Civil Code

 
May 

 − Seminar on debt security in 
a comparative perspective, organized 
by the Center for Comparative 
Studies and Czech Bar Association 
with the support of CBA

 − Seminar on secured corporate 
financing – practical issues resulting 
from the new Civil Code and the Act 
on Corporations with the support of 
JUDr. Richter, Clifford Chance

 

June  
 − Workshop on one-tier system and 

other issues in the bank corporate 
organization

 − Workshop on temporary provisions 
 
July 

 − Workshop on lease under the new 
Civil Code 

 
September 

 − Seminar on corporate issue PLC,  
LLC with the support of KŠB 

 
October 

 − Seminar on corporate issue of the 
clients PLC and LLC with the support 
of CMS

 − Seminar on corporate issue of the 
clients PLC and LLC with the support 
of KŠB

 − Workshop on the Contract Cookbook
 
November  

 − Workshop on registration and 
settlement of securities with the 
support of the Central Securities 
Depository Prague

 − Workshop on statutory bodies’ liability
 − Seminars on the new Cadastrial Law 

with the support of the Czech Office 
for Mapping and Cadastre

 
December  

 − Workshop on taxes influenced by the 
new Civil Code

 − Workshop on transactional risks

Semináře 2013

Seminars in 2013
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Složení orgánů ČBA
Bodies of the ČBA

Mario Drosc

(od / since 1. 1. 2013)

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

Henri Bonnet

(do / till 1. 8. 2013)

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

Albert Le Dirac'h

(od / since 2. 8. 2013)

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. 
Milan Smyčka 
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 Jandlová 
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

Pracovní skupiny 
Working Groups

Předseda
Chairperson

Odborný gestor ČBA
CBA Staff Support

Pracovní skupina „digitým“
Working Group Digiteam 

Tomáš Hládek 

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 kohezní poliiku 
Working Group for Cohesion Policy

Jan Hanuš 
Komerční banka, a.s.

Jiří Bušek

Pracovní skupina pro oceňování majetku 
Working group for Property Appraisal

Pavel Zídek 
ČMSS, a.s.

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

Helena Brychová

Pracovní skupina pro otázky HR 
Working Group for HR Policy

Helena Brychová

Pracovní skupina pro privátní bankovnictví 
Working group for Private Banking

Pavel Tichý 
Československá obchodní banka, a.s.

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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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 orgánech 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, 
 − Skupina hlavních ekonomů, 
 − Výbor pro retailové bankovnictví, 
 − Výbor pro komunikaci, 
 − Pracovní skupina pro DPH, 
 − Pracovní skupina pro fyzickou  

bezpečnost, 
 − Expertní skupina pro regulaci  

platebního styku,
 − Pracovní skupina pro FTT,
 − Pracovní skupina pro exportní  

Financování,
 − Pracovní skupina pro statistiku.

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 
a Rakouskem. 

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 spoři-
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, 
 − Chief Economists' Group, 
 − Retail Committee, 
 − Communication Committee, 
 − VAT Working Group, 
 − Physical Security Working Group, 
 − Payments Regulation Expert Group,
 − FTT Working Group,
 − Export Credit Working Group,
 − Statistics 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 ROCE 2013 PRACOVAL DOZORČÍ VÝ-
BOR V NEZMĚNĚNÉM SLOŽENÍ:

 − Jan Jeníček (Raiffeisenbank, a.s.),
 − Ladislav Macka (Českomoravská záruč-

ní a rozvojová banka, a.s.),
 − František Máslo (Citibank Europe plc),
 − Jan Sadil (Hypoteční banka, a.s.).

DOZORČÍ VÝBOR ČESKÉ BANKOVNÍ 
ASOCIACE VYKONÁVÁ ÚKOLY, KTERÉ MU 
NÁLEŽEJÍ PODLE STANOV ČBA, TEDY 
PŘEDEVŠÍM:

 − dohlíží na věcnou stránku činnosti 
asociace,

 − dohlíží na dodržování přijatých usnese-
ní Prezidia ČBA,

 − provádí kontrolu hospodaření asociace,
 − posuzuje návrh rozpočtu asociace 

před jeho projednáním v Prezidiu 
a předložením, 

 − ke schválení na výročním Shromáždění 
členů ČBA. 

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 2013, podrobně prověřil pl-
nění rozpočtu a jeho jednotlivých kapitol 
a shledal jej bez závad. Na Shromáždění 
členů ČBA v červnu 2014 doporučí Do-
zorčí 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 asocia-
ce jako celku a oceňuje práci těch, kteří 

se podíleli na dosažených výsledcích 
uplynulého období. 

THE SUPERVISORY COMMITTEE CONTI-
NUED ITS WORK IN 2013 WITH THE SAME 
MEMBERSHIP FROM THE YEAR BEFORE:

 − Jan Jeníček (Raiffeisenbank, a.s.),
 − Ladislav Macka (Českomoravská záruční 

a rozvojová banka, a.s.),
 − František Máslo (Citibank Europe plc),

 − Jan Sadil (Hypoteční banka, a.s.).

THE CBA SUPERVISORY COMMITTEE 
PERFORMS THE TASKS ASSIGNED TO IT 
UNDER THE CBA ARTICLES, PRIMARILY AS 
FOLLOWS:

 − supervising the material aspect of 

CBA’s activities,
 − supervising adherence to the reso-

lutions passed by the CBA Executive 
Board,

 − inspecting CBA’s economic manage-
ment,

 − assessing CBA’s proposed budget prior 
to discussion on the Executive Board 
and submission for approval to the 
annual CBA Members’ Assembly.

The Supervisory Committee approves of 
CBA’s activities over the past year, which 
complied with the CBA Articles as well 
as its main goals as specified in the CBA 
Action Plan, which is updated each year by 
the Executive Board.

The Supervisory Committee inspected the 
economic management for 2013, verified 
the implementation of the budget and 
individual budget sections in detail and 
found them to be without defect. At the 
CBA Members’ Assembly in June 2014, the 
Supervisory Committee will recommend 
approving the CBA financial statement. 

The Supervisory Committee deems 
CBA’s activities to be appropriate to the 
intentions stated in the Articles and finds 
no defect in CBA’s business management. 
For this reason the Supervisory Committee 
approves of CBA’s activities as a whole and 
expresses its appreciation for the work of 
everyone who contributed to the results 
achieved last year. 

Zpráva Dozorčího výboru Supervisory Committee

Ladislav Macka

Předseda  
Dozorčího výboru 
Chairman of the  
Supervisory Board
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Seznam členů k 31. 12. 2013 
List of Members as of 31, December 2013

1 Air  Bank, a.s. 49 895,0  ∞ 

2 Česká exportní banka, a.s. 95 323,9  ∞ 

3 Česká spořitelna, a.s. 855 879,1  ∞ 

4 Českomoravská stavební spořitelna, a.s. 165 584,8  ∞ 

5 Českomoravská záruční  
 a rozvojová banka, a.s. 98,04   

6 Československá obchodní banka, a.s. 920 524,3  ∞ 

7 Equa bank, a.s. 18 168,3                  

8 Evropsko-ruská banka, a.s. 5 873,1  ∞ 

9 Fio Banka, a. s. 27 640,4   

10 GE Money  Bank, a.s. 135 742,3   

11 Hypoteční banka, a.s. 213 947,8    ∞ 

12 J & T Banka, a.s. 104 767,6  ∞ 

13 Komerční banka, a.s.  773 891,8   ∞ 

14 LBBW Bank a.s. 31 466,4   

15 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. 82 155,3   

16 PPF banka a.s. 104 818,0     

17 Raiffeisenbank a.s. 196 686,8  ∞ 

18 Raiffeisen stavební spořitelna a.s. 81 905,7       

19 Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. 99 231,0   

20 UniCredit Bank Czech Republic, a.s 464 622,0  ∞ 

21 Sberbank CZ, a.s 70 500,0   ∞ 
 (dříve/before Volksbank CZ, a.s.)     

22 Wüstenrot hypoteční banka a.s. 24 970,3  ∞ 

23 Wüstenrot – stavební spořitelna a.s. 43 015,5  ∞ 

Plní členové  Full Members

Banky Bilanční suma k 31. 12. 2013 (v mil. Kč) Poznámka
Banks Total assets as of 31. 12. 2013 (CZK million) Note

Plní členové  Full Members

Banky Bilanční suma k 31. 12. 2013 (v mil. Kč) Poznámka
Banks Total assets as of 31. 12. 2013 (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. 2013 (v mil. Kč) Země centrály
Branches of Foreign Banks (single licence principle)  Total assets as of 31. 12. 2013 (CZK million) Domicile of the Head Office

24 AXA Bank Europe, organizační složka, ukončení činnosti k 30. 11. 2013 n/a Belgie  Belgium 

25 Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch, organizační složka 5 819,0  Nizozemsko  Netherlands 

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

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

28  COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha 45 386,8 Německo  Germany 

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

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

31  HSBC Bank plc – pobočka Praha 70 404,0 ∞ Velká Británie  Great Britain 

32  ING Bank N.V.  136 824,3 Nizozemsko  Netherlands 

33  Oberbank AG, pobočka Česká republika  16 591,9 Rakousko  Austria 

34 Poštová banka a.s., pobočka Praha 4 441,5 Slovensko  Slovakia 

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

36  Všeobecná úverová banka, a.s., organizační složka Praha, Gruppo Banca Intesa Sao Paolo n/a Slovensko  Slovakia 

37  Waldviertler Sparkasse Bank AG n/a Rakousko  Austria 

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

Seznam členů  
k 31. 12. 2013
 
List of Members  
as of 31, December 
2013

∞ finanční údaje dle IFRS
 financial date based on IFRS
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Základní údaje o členech k 31. 12. 2013 
Basic Data about Members as of 31, December 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 
(ukončení činnosti 30. 11. 2013 )
(closing of activities 30. 11. 2013)

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) 
(od/since 1. 1. 2013) 

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: Georg Georgiev,  
General Manager 

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

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: Michal Nebeský,  
General Manager

COMMERZBANK Aktien-
gesellschaft 
  
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

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: Jiří Klumpar, Chairman  
of the Board of Directors & CEO
Share capital subscribed (MCZK): 4 000 

Plní členové  Full Members

Základní údaje  
o členech  
k 31. 12. 2013 

Basic Data about 
Members as of  
31, December 2013
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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

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

Plní členové  Full Members

Základní údaje  
o členech  
k 31. 12. 2013 

Basic Data about 
Members as of  
31, December 2013
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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
BIC: EQBKCZPP
Chief officer: Petr Řehák, Chairman of the 
Board of Directors & CEO  
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

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

Plní členové  Full Members

Základní údaje  
o členech  
k 31. 12. 2013 

Basic Data about 
Members as of  
31, December 2013
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GE Money Bank, a.s.

Mailing address: BB Centrum,  
Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4
Tel.: +420 224 441 111
Fax: +420 224 441 500
Internet: www.gemoney.cz
Bank code: 0600
BIC: AGBACZPP
Chief officer: 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

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 

Plní členové  Full Members

Základní údaje  
o členech  
k 31. 12. 2013 

Basic Data about 
Members as of  
31, December 2013
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J&T BANKA, a.s.

Mailing address: Pobřežní 14,  
186 00 Praha 8
Tel.: +420 221 710 111
Fax: +420 221 710 211
Internet: www.jtbank.cz
e-mail: info@jtbank.cz
Bank code: 5800
BIC: JTBP CZ PP
Chief officer: Patrik Tkáč, Chairman of the 
Board, 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 (do/till 1.8.2013)
Albert Le Dirac´h, Chairman of the  
Board & CEO (od/since 2.8.2013)
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

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

Plní členové  Full Members

Základní údaje  
o členech  
k 31. 12. 2013 

Basic Data about 
Members as of  
31, December 2013
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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: Ivan Ivančo, Director

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 (do/till 7.10.2013), Petr Jirásko, General 
Manager (od/since 8.10.2013)
Share capital subscribed (MCZK): 769

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: Mario Drosc, Chairman  
of the Board of Directors & CEO  
(od/since 1.1.2013)
Share capital subscribed (MCZK): 9 357

Plní členové  Full Members

Základní údaje  
o členech  
k 31. 12. 2013 

Basic Data about 
Members as of  
31, December 2013
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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)
Vladimír Šolc, Chairman of the Board  
of Directors (od/since 1.8.2013)
Share capital subscribed (MCZK): 2 005 

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

Plní členové  Full Members

Základní údaje  
o členech  
k 31. 12. 2013 

Basic Data about 
Members as of  
31, December 2013
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UniCredit Bank Czech  
Republic and Slovakia, a.s.

(od/since 12/2013) 

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: 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: Franz Pruckner, Chairman  
of the Board, Gerhard Hufnagl,  
Vice-Chairman of the Board

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
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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,
Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4  
(od/since 17.9.2013) 
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 (do/till 31.12.2013)

Základní údaje  
o členech  
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Basic Data about 
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31, December 2013

Plní členové  Full 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.



 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 


