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Introduction 

Jsem rád, že mohu toto úvodní slovo 

začít – stejně jako v předchozích letech 

– konstatováním, že uplynulý rok byl 

pro českou bankovní industrii rokem 

dobrým. Banky nadále bez poruchy 

plní svou klíčovou úlohu v ekonomice 

a slouží potřebám klientů – tedy 

spravují prostředky střadatelů a financují 

hospodářské aktivity. Vážíme si toho, že 

bankovní systém požívá nadále vysoké 

důvěry nejširší veřejnosti a společně, 

stejně jako každý zvlášť, pracujeme na 

tom, abychom tuto důvěru dále kultivovali 

a upevňovali. Daří se nám to, i když se 

svět – a to nejen ten bankovní – mění 

rychle a doslova před očima.

Rok 2015 byl úspěšný pro celou 

ekonomiku a banky na tom měly 

významný podíl, stejně jako v předchozích 

těžkých letech, kdy pomáhaly tlumit 

průvodní znaky krize. Dynamický růst 

úvěrového financování ekonomiky 

pokračuje již několikátým rokem 

a důležité přitom také je, že to není na 

úkor jeho kvality. Souhrnné finanční 

charakteristiky sektoru dokládají jeho 

vysokou stabilitu a v mnoha ukazatelích, 

třeba v kapitálové přiměřenosti či 

v poměru úvěrů k depozitům, jej staví na 

přední místa mezinárodních srovnávacích 

žebříčků. Je to úspěch, ale je to také 

závazek. 

I am glad to be able to introduce this 

foreword by noting, as in previous years, 

that the past year was a good year for the 

Czech banking industry. Banks continue to 

fulfil their key role in the economy without 

fail and serve the needs of clients, i.e. they 

manage the funds of savers and finance 

economic activities. We appreciate the 

fact that the banking system continues 

to enjoy high confidence of the general 

public and collectively, as well as 

individually, are working to cultivate and 

consolidate this confidence further. We 

are succeeding in it, even though the 

world - not just the banks - is changing 

rapidly and literally before our own eyes. 

The year 2015 was successful for the 

whole economy and banks contributed to 

it significantly, as in previous difficult years, 

when they helped to mitigate the signs 

accompanying the crisis. The dynamic 

growth of credit financing of the economy 

has continued for several years while it 

is also important that it has not been at 

the expense of its quality. The summary 

financial characteristics of the sector 

demonstrate its high stability and in many 

indicators, such as the capital adequacy 

ratio or the loans to deposits ratio, put it to 

the forefront of international comparative 

rankings. It is a success, but it is also 

a commitment.

Úvodní slovo  
prezidenta

President’s  
Foreword

Pavel Kavánek

prezident ČBA 

President CBA
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Úvodní slovo prezidenta

President’s Foreword 

I would like to thank everyone here 

who is involved in the success of the 

Association and I wish us all success well 

into the next season.

The past year has seen the confirmation 

of certain phenomena that influence 

today’s banking with growing intensity. 

We experienced a continuation of the 

regulatory tsunami; statist and at the 

same time populist tendencies of policy 

makers are intensifying and last, but not 

least, the competition in many segments 

of financial intermediation continues 

to intensify. Another determining 

trend is the digitization process and 

the associated challenges, which is to 

protect us all together – including banks 

and their clients - from the dangers of 

cybercrime.

I have confidence in the ability of banks 

and of their people, who are the most 

valuable asset that the banks have, to 

meet these challenges. Therefore, I do 

not view the changing environment 

pessimistically but I see it as a challenge 

to innovation, creativity and adaptation, 

and I know that banks can continue to 

face this challenge as they did before. 

Our Association is and will continue 

to be our liason and support in these 

efforts; we associate expert resources 

on its platform and create the necessary 

synergies there. 

Uplynulý rok přinesl potvrzení některých 

jevů, které dnešní bankovnictví 

ovlivňují s narůstající intenzitou. Zažili 

jsme pokračování regulatorního 

tsunami, posilují etatistické a současně 

populistické tendence policy makerů 

a v neposlední řadě se neustále zostřuje 

konkurence v řadě segmentů finančního 

zprostředkování. Dalším určujícím 

trendem je postup digitalizace a s tím 

spojené výzvy, kterou je ochránit nás 

všechny společně – banky a jejich klienty 

nevyjímaje – od nebezpečí kybernetické 

kriminality.

Mám důvěru ve schopnost bank a jejich 

lidí, kteří jsou tím nejcennějším aktivem, 

které banky mají, těmto výzvám čelit. 

Proto se na měnící se prostředí nedívám 

pesimisticky, ale vnímám jej jako výzvu 

k inovaci, tvořivosti a adaptaci a vím, že 

této výzvě dokážou i nadále banky čelit 

stejně jako doposud. Prostředníkem 

a podporou nám v tom je a bude naše 

asociace, na jejíž platformě sdružujeme 

expertní síly a vytváříme potřebné 

synergie. 

Děkuji všem, kdo se na úspěchu asociace 

podílejí a přeji nám všem mnoho úspěchů 

i do dalšího období.
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Česká bankovní asociace zůstává 

agilní platformou, pružně reagující na 

potřeby svých členů i na překotný vývoj 

regulatorního prostředí. Budujeme 

asociaci jako centrum expertizy a dialogu, 

jako servisní organizaci pro své členy 

ale také jako vlivného hráče při dialogu 

s exekutivou a legislativními orgány. 

I v roce 2015 jsme dále spolupracovali 

také s neziskovým sektorem 

i akademickým světem. 

Asociace, to jsou dnes v prvé řadě různé 

expertní platformy – komise, pracovní 

skupiny, ad hoc ustavené týmy pro řešení 

specifických témat – i v roce 2015 jich 

bylo aktivních více jak dvacet. Do naší 

práce je dnes zapojeno zhruba 500 

expertů z bank. Jde tedy o koncentraci 

expertizy, které se žádná jiná instituce 

nevyrovná, navíc s velmi širokým záběrem 

– na jiném místě v této výroční zprávě 

najde čtenář přehledné schéma, které 

ukazuje základní asociační strukturu. 

Činnost expertních platforem podporuje 

malý sekretariát, který zdaleka není 

jen administrativně servisní jednotkou, 

ale výrazně se zapojuje do profilování 

odborných výstupů z asociačních agend.

Významnou komponentou činností 

asociace zůstává vnější komunikace 

– naučili jsme média a jejich 

The Czech Banking Association remains 

an agile platform which has been flexibly 

responding to the needs of its members and 

to the rapid development of the regula-

tory environment. We have been building 

the Association as a centre of expertise and 

dialogue, a service organization for its mem-

bers, but also as an influential player in the 

dialogue with the executive and legislative 

bodies. In 2015, we have also continued our 

cooperation with the non-profit sector and 

with academia. 

The present Association primarily stands for 

various expert platforms - commissions, 

working groups, the ad hoc teams estab-

lished to answer specific topics. In 2015, 

too, more than twenty of them were active. 

Some 500 experts from banks are involved 

in our work today. It is therefore such a con-

centration of expertise that no other institu-

tion can match and, in addition, with a very 

wide-ranging focus; the reader will find 

a clear overview showing the basic structure 

of the Association in another part of this 

annual report. The activities of the expert 

platforms are supported by a small Secre-

tariat that it is not at all just a service unit, but 

is significantly involved in profiling expert 

outputs from the Association’s agendas. 

External communication remains an impor-

tant component of the Association’s activi-

Úvodní slovo 
výkonného ředitele

Managing 
Director’s Foreword

Pavel Štěpánek

Výkonný ředitel

Managing Director
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Úvodní slovo výkonného ředitele

Managing Director’s Foreword 

position. A burning issue in connection 

with the constantly increasing quantitative 

regulation of banking business remains 

a risk of moral hazard generated by this 

regulation.

Regarding the conglomerate of topics 

associated with the technological devel-

opments, digitization, promoting cashless 

economy and increasing cybersecurity, 

their significance in our activities is con-

stantly growing and will continue to do so. 

You will find more details about the various 

activities of the Association in the follow-

ing pages of this annual report. I would 

like to thank here all member banks for the 

support they provide to their association. 

The Association is a voluntary organization. 

Everything that the Association achieved 

was always based on agreement. I am 

pleased that the members of the Associa-

tion can regard the fact that we work on 

the basis of consensus of opinion as a great 

value and a contribution to the quality of 

the Association’s output, that everyone 

knows that, regardless of their size, busi-

ness focus or ownership structure, their 

views will not be lost and that they will be 

respected. This is also a promise that the 

Association will meet the expectations 

placed in it by its member banks also in the 

future.

ties - we have taught the media - and the 

public through them - to perceive us just as 

we are: as a community of expertise with 

a specifically non-confrontational style of 

communication. This is our contribution to 

the strengthening of public confidence in 

the banking sector. 

In recent years, the Association trans-

formed from a small to a medium-sized 

entity. Demand for our activities comes 

from several key directions - the first is the 

development of the regulatory environ-

ment and, more generally, a broad current 

of (not only) banking legislation, which 

influences the conditions for banking busi-

ness either directly or more remotely. The 

second direction is the demand articulated 

towards the Association by its member 

banks. And finally, the third comes from the 

precipitous changes in the financial market, 

coupled with digitization and escalation of 

competition in the market.

Regarding the regulatory rules, European 

and Czech regulators - unfortunately - 

still have not lost any of their regulatory 

enthusiasm and so the tidal wave of new 

initiatives still continues at full strength. We 

are fighting to avoid any unnecessary bur-

den on our banking sector brought by the 

regulatory initiatives and to prevent them 

from worsening its excellent competitive 

prostřednictvím veřejnost nás vnímat 

právě takové, jací jsme: jako společenství 

expertizy se specificky nekonfrontačním 

komunikačním stylem. To je náš 

příspěvek k posilování důvěry veřejnosti 

v bankovnictví. 

V uplynulých letech se asociace 

přeměnila z malého na středně velký 

subjekt. Poptávka po naší činnosti 

přichází z několika hlavních směrů 

– tím prvním je vývoj regulatorního 

prostředí a obecněji širokého proudu 

(nejen bankovní) legislativy, která blíže 

či vzdáleněji ovlivňuje podmínky pro 

bankovní podnikání. Tím druhým směrem 

je poptávka, kterou vůči své asociaci 

artikulují samy členské banky. A konečně 

tím třetím jsou překotné změny na 

finančním trhu, spojené s digitalizací 

a s vyostřováním konkurenčního prostředí 

na trhu.

Pokud jde o regulatoriku, evropští 

i čeští regulátoři – bohužel – stále ještě 

neztratili nic ze svého regulatorního 

nadšení, a tak příbojová vlna nových 

iniciativ stále neslábne. Bojujeme o to, 

aby regulatorní iniciativy nevyvolaly 

zbytečnou zátěž pro náš bankovní sektor 

a nezhoršily jeho skvělou konkurenční 

pozici. Palčivým tématem, spojeným 

s probíhajícím kvantitativním nárůstem 

regulace bankovního podnikání, zůstává 

riziko morálního hazardu, touto regulací 

vyvolávaného. 

Pokud jde o konglomerát témat, 

spojených s technologickým vývojem, 

digitalizací, propagováním bezhotovostní 

ekonomiky a se zvyšováním kybernetické 

bezpečnosti, jejich váha v našich 

aktivitách neustále narůstá a bude tomu 

tak i nadále. 

Podrobněji se o jednotlivých činnostech 

asociace dočtete na dalších stránkách 

této výroční zprávy. Chtěl bych na tomto 

místě poděkovat všem členským bankám 

za podporu, kterou své asociaci dávají. 

Asociace je dobrovolným sdružením. 

Vše, čeho dosáhla, bylo vždy na základě 

dohody. Jsem rád, že členové asociace 

mohou vnímat jako velkou hodnotu 

a vklad do kvality asociačního výstupu 

skutečnost, že pracujeme na bázi 

názorového konsensu, že všichni vědí, že 

bez ohledu na jejich velikost, obchodní 

zaměření či vlastnickou strukturu jejich 

názor nezapadne a bude respektován. Je 

to i příslibem, že i v budoucnosti dostojí 

asociace očekávání, která s ní její členské 

banky spojují.
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Rok 2015 byl pro českou ekonomiku 

příznivý

V roce 2015 se česká ekonomika zařadila 

mezi nejrychleji rostoucí země, a to 

nejen v evropském kontextu. Globální 

hospodářský růst v roce 2015 dosáhl 

3,1 %, americká ekonomika přidala 

2,4 %, země platící eurem 1,6 %. ČR 

rostla nejrychleji i v rámci sousedních 

zemí – německá ekonomika v roce 2015 

zaznamenala růst o 1,7 %, Slovensko 

a Polsko rostly shodně tempem 3,6 %. 

Vnější prostředí pro českou ekonomiku 

vytvářelo relativně příznivé poptávkové 

prostředí, které umocnil i vliv dalších 

faktorů.

Prognózy růstu byly opakovaně 

korigovány směrem vzhůru v průběhu 

celého roku – výsledný růst o 4,2 % 

byl téměř dvojnásobkem hodnoty 

všeobecně očekávané až do května 

2015, kdy byly publikovány předběžné 

údaje za první čtvrtletí. Vývoj v dalších 

čtvrtletích potvrdil překvapivě rychlý růst 

tažený souhrou příznivých, leč dočasně 

působících faktorů. Hospodářský růst 

byl tažen z větší části domácí poptávkou, 

vliv zahraničního obchodu byl neutrální. 

Význam zahraničního obchodu 

tak na první pohled vypadá méně 

významně, než jaká je jeho skutečná role 

2015 was favourable for Czech economy

In 2015, Czech economy was counted 

among the fastest growing countries, 

not only in the European context. Global 

economic growth attained the rate of 

3.1% in 2015; the US economy grew 

by 2.4%, Eurozone countries by 1.6%. 

The Czech Republic grew fastest also 

compared to the neighbouring countries 

- Germany’s economy recorded a growth 

of 1.7% in 2015; Slovakia and Poland 

have both grown at the same rate of 

3.6%. The external environment created 

a relatively favourable climate of demand 

for the Czech economy which has been 

additionally intensified by the influence of 

other factors. 

Growth forecasts have been repeatedly 

adjusted upwards throughout the year - 

the resulting growth of 4.2% was nearly 

twice higher than the rate that had been 

generally expected until May 2015, 

when preliminary figures for the first 

quarter were released. Developments 

in the following quarters confirmed 

the surprisingly rapid growth driven by 

the interplay of positive factors which, 

however, had a temporary effect. The 

economic growth was driven largely by 

the domestic demand, the impact of 

foreign trade was neutral. At first glance, 

Makroekonomický vývoj 
v roce 2015 a výhled na 
další období

Macroeconomic 
Development in 2015 and 
Outlook for the Next Year
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Makroekonomický vývoj v roce 2015 a výhled na další období

Macroeconomic Development in 2015 and Outlook for the Next Year 

infrastructure. The financial and insurance 

industries added solid 4.1% to the growth. 

In 2014, firms under foreign control were 

doing extraordinarily well, they created 

approximately one-third of the gross 

domestic product in the Czech economy 

and have a dominant importance in 

most of the successful export industries. 

Profits of multinational companies rose 

by one third, according to preliminary 

CSO estimates, to CZK 400 billion. Almost 

one half, i.e. CZK 180 billion, have been 

reinvested by these companies back into 

the Czech subsidiaries. This, too, was 

an important impulse for the domestic 

investment activity and for the economic 

growth, in the following year, i.e. 2015.

The improved economic situation was 

reflected also in the labour market. 

Employment and the real wage in the 

economy grew with the decline in the 

unemployment rate. At the end of the 

year, the employment offices reported 

approximately 100,000 vacancies. 

The unemployment rate averaged 

6.5%, which was a relatively significant 

decline compared with 7.7% in 2014. 

The average nominal wage increased by 

3.4%, which translates into an average 

increase of more than three per cent 

growth in real wages given the average 

the importance of foreign trade thus 

looks to be significantly less important 

than the actual role it played in the 

economy. Opportunities have been 

developing for domestic investments and 

consumer demand on the background of 

a solid performance of exports. 

 

Investments, including stocks, which 

increased by almost 10% for the full 

year, were a dominant factor of growth 

and gross fixed capital formation 

alone increased by 7.3%. Household 

consumption, which grew with minimal 

fluctuations throughout the year, rose by 

2.8%, which corresponded to the increase 

of real household incomes. Government 

consumption increased by 2.8%; this was 

strongly assisted by the implementation 

of the remaining resources from the 

European funds.

Looking at the supply side of the 

economy we can see as a positive 

fact that growth was not driven only 

by the excellent performance of the 

manufacturing industry with the 7.3% 

growth of value added but that it has 

spread over to practically the entire 

service industry across the board. Also, 

the construction industry recorded 

a growth of value added by 3% in 

connection with investments in the 

v ekonomice. Na pozadí solidní exportní 

výkonnosti se rozvíjí prostor pro domácí 

investiční i spotřebitelskou poptávku.

Dominantním faktorem růstu byly 

investice včetně zásob, které za celý rok 

vzrostly o téměř 10 %, samotné investice 

stouply o 7,3 %. Spotřeba domácností, 

která rostla během celého roku 

s minimálními výkyvy, se zvýšila o 2,8 %, 

což odpovídalo růstu reálných příjmů 

domácností. Spotřeba vlády se zvýšila 

o 2,8 %, k čemuž velmi silně přispělo 

dočerpávání evropských fondů. 

Z pohledu na nabídkovou stranu 

ekonomiky je příznivé, že růst nebyl 

založen jen na vynikajícím výkonu 

zpracovatelského průmyslu s růstem 

hrubé přidané hodnoty o 7,3 %, ale plošně 

se přenesl i do prakticky celého sektoru 

služeb. Rovněž stavebnictví vykázalo 

růst přidané hodnoty o 3 %, v souvislosti 

s investicemi do infrastruktury. 

Peněžnictví a pojišťovnictví přidalo k růstu 

solidních 4,1 %. 

V roce 2014 se mimořádně dařilo firmám 

pod zahraniční kontrolou, které v české 

ekonomice vytvářejí přibližně třetinu 

hrubého domácího produktu a mají 

dominantní význam ve většině úspěšných 

exportních odvětví. Zisky nadnárodních 

firem stouply z podle předběžných 

odhadů ČSÚ o celou třetinu na 400 mld. 

Kč. Téměř polovinu, tedy 180 mld. Kč, 

tyto firmy reinvestovaly zpět do českých 

dceřiných firem. I toto byl důležitý 

impulz pro domácí investiční aktivitu 

a hospodářský růst v následujícím roce, 

tedy roce 2015.

Zlepšení hospodářské situace se 

projevilo i na trhu práce. V ekonomice 

rostla zaměstnanost a reálná mzda 

při poklesu míry nezaměstnanosti. Ke 

konci roku úřady práce zaznamenaly 

100 tisíc volných pracovních míst. Míra 

nezaměstnanosti v průměru činila 6,5 

%, což byl relativně výrazný pokles ve 

srovnání se 7,7 % v roce 2014. Průměrná 

nominální mzda stoupla o 3,4 %, což při 

průměrném zvýšení spotřebitelských cen 

o 0,3 % znamenalo více než tříprocentní 

růst reálné mzdy. Slabý růst cen byl 

způsoben hlubokým propadem světových 

cen minerálních paliv a obecně nízkou 

inflací v globálním měřítku. Solidní růst 

ekonomiky, slabá inflace a silný trh 

práce posílily důvěru spotřebitelů, nízká 

inflace a zmírnění napětí na trhu práce 

se promítlo do ukazatelů spotřebitelské 

důvěry, které na konci roku 2015 dosáhly 

historicky rekordních pozitivních hodnot. 
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year’s momentum of approximately 3%. 

Household demand will be supported 

by a strong labour market and by weak 

inflation. Unemployment should fall 

below 6% on the average; companies 

will increasingly face a shortage of 

skilled labour. The growth of average 

nominal wage will accelerate to 4%. Rising 

wages and declining unemployment 

will continue to support the appetite of 

households for spending. The growth 

in consumer prices will remain to be 

subdued and the real purchasing power 

of households will thus increase the most 

since 2007.

Inflation is likely to remain below the 

inflation target throughout the year and 

the growth of prices will not exceed 1% 

on the average. The intervention policy 

will remain in force throughout 2016. 

Exporters will have one more year to 

enjoy the benefits of the exchange rate 

commitment, providing a certainty of 

exchange rate development. Foreign 

demand should show a moderate but 

steady growth. The close concurrence 

of the dynamics of exports and imports 

will lead to a neutral contribution of net 

exports to the economic growth. 

increase of 0.3 % in consumer prices. 

The weak growth in prices was caused 

by a deep slump in world oil prices and 

the generally low inflation globally. The 

solid economic growth, low inflation and 

a strong labour market also strengthened 

consumer confidence; low inflation and 

the alleviation of tension on the labour 

market were reflected in the indicators of 

consumer confidence, the positive values 

of which reached a historical record at the 

end of 2015.

Table No. 1 provides a basic 

macroeconomic overview of years 

2014-2015 and the CBA outlook for 2016. 

In 2016, certain extraordinary factors 

will wear out, leading to a slowdown 

in growth to around 2.5%. The main 

factor of the expected weakening are 

investments, which in 2015 strengthened 

due to a combination of unique and one-

off impulses significantly associated with 

the full implementing of the remaining 

EU funds. The expected increase in 

investment demand by 1.5%, given the 

strong comparative base of 2015, is 

a good result. Investment demand will 

continue in 2016, supported by the 

willingness of banks to lend.

Consumer demand will be the key 

source of growth and it will maintain last 

Tabulka č. 1 nabízí základní 

makroekonomický přehled let 

2014 - 2015 a výhled ČBA pro rok 2016. 

V roce 2016 dojde k vyčerpání některých 

mimořádných faktorů, což povede 

ke zpomalení růstu ke 2,5 %. Hlavním 

faktorem očekávaného oslabení jsou 

investice, které v roce 2015 posílily 

v důsledku kombinace unikátních 

a jednorázových impulzů, značně 

spojených s dočerpáváním EU fondů. 

Očekávaný vzestup investiční poptávky 

o 1,5 % je s ohledem na silný srovnávací 

základ roku 2015 velmi dobrý výsledek. 

Investiční poptávka bude i v roce 2016 

podporována ochotou bank poskytovat 

úvěry. 

Hlavním zdrojem růstu bude spotřebitelská 

poptávka, která udrží loňskou dynamiku 

kolem 3 %. Poptávka domácností bude 

podpořena silným trhem práce a slabou 

inflací. Nezaměstnanost by v průměru 

měla klesnout pod 6 %, firmy budou stále 

častěji narážet na nedostatek kvalifikované 

pracovní síly. Růst průměrné nominální 

mzdy se zrychlí na 4 %. Rostoucí mzdy 

a snižující se nezaměstnanost budou 

nadále podporovat chuť domácností 

utrácet. Růst spotřebitelských cen zůstane 

utlumený a reálná kupní síla domácností 

se tak zvýší nejvíce od roku 2007. 

Inflace pravděpodobně zůstane po 

celý rok pod inflačním cílem a růst cen 

v průměru nepřekročí 1 %. Intervenční 

režim zůstane v platnosti i v průběhu 

celého roku 2016. Exportéři si budou 

ještě jeden rok užívat výhod kurzového 

závazku, poskytující jistotu kurzového 

vývoje. Zahraniční poptávka by měla 

vykázat mírný, ale stabilní nárůst. Těsný 

souběh dynamiky exportu a importu 

povede k neutrálnímu příspěvku čistého 

vývozu pro hospodářský růst. 

Makroekonomický vývoj v roce 2015 a výhled na další období

Macroeconomic Development in 2015 and Outlook for the Next Year 
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Graf 1: Vývoj HDP, spotřeby domácností a investic 

Chart 1: Development of GDP, household consumption and investments 

Spotřeba vlády, %, y/y  

Government consumption, %, y/y

Hrubá tvorba fixního kapitálu, %, y/y 

Gross fixed capital formation, %, y/y
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Tabulka č. 1: Vybrané ukazatele 

Table No. 1: Selected Indicators

HDP  

/ GDP (%)

Nezaměstnanost  

/ Unemployment 

(%)

Inflace  

/ Inflation 

(%)

Spotřeba 

domácností 

/ Household 

consumption 

(%)

Investice  

/ Investments 

(%)

HDP eurozóna  

/ Eurozone  GDP 

(%)

Kurz Euro 

/ Euro  

exchange  

rate 3M Pribor (%)

Vládní saldo 

/ Balance of 

government 

institutions (%)

Dluh vlády  

/ Government 

debt (%)

Úvěry 

podniky / 

Loans to 

companies 

(%)

Úvěry 

domácnosti 

/ Loans to 

households 

(%)

2014 2,0 7,7 0,4 1,5 2,0 0,9 27,5 0,36 -1,9 42,7 0,1 4,6

2015 4,2 6,6 0,3 2,8 7,3 1,6 27,3 0,31 -0,4 41,1 6,4 6,0

2016 (f) 2,4 5,6 0,7 3,0 1,5 1,5 27,0 0,29 -1,0 40,5 5,8 6,6

 

Makroekonomický vývoj v roce 2015 a výhled na další období

Macroeconomic Development in 2015 and Outlook for the Next Year 



13Předmluva

Introduction 

Rok 2015 potvrdil stabilitu i ziskovost 

bankovního sektoru

V roce 2015 české bankovnictví potvrdilo 

nezastupitelnou roli při financování 

domácího hospodářského růstu, jenž 

pro domácí banky znamenal otevření 

širšího prostoru pro obchodní aktivity, 

ale rovněž zostřil konkurenční výzvy. 

Domácí banky jsou rovněž nuceny se 

vyrovnávat s tzv. novým normálem, 

ztělesňovaným přísnějším regulačním 

prostředím, silnou konkurencí nejen 

v rámci bankovního sektoru, ale rovněž 

s nebankovními poskytovateli některých 

finančních služeb a v neposlední řadě 

i prodloužením období mimořádně 

nízkých úrokových sazeb v globálním 

kontextu. Banky se postupně musejí 

vyrovnávat s velmi širokým okruhem 

nových regulatorních požadavků, kdy ani 

přesné dopady jednotlivých opatření, ale 

zejména jejich celkový synergický efekt 

nelze přesně odhadnout. Další výzvou pro 

banky je to, že musejí nalézat rovnováhu 

v situaci, kdy je měnová politika 

aktivizuje k masivní úvěrové kreaci, na 

straně druhé je regulatorní požadavky 

a makroobezřetnostní politika nabádají 

k opatrnosti.

2015 confirmed the stability and 

profitability of the banking sector

In 2015, the Czech banking industry 

confirmed its irreplaceable role in 

funding domestic economic growth, 

which, for domestic banks, resulted 

in opening broader opportunities for 

business activities, but it also aggravated 

competitive challenges. Domestic banks 

have been also compelled to cope 

with a “New Normal” embodied by 

a stricter regulatory environment, strong 

competition not only within the banking 

sector, but also with non-bank providers 

of certain financial services and last but 

not least, by the extended period of 

exceptionally low interest rates in a global 

context. Banks have to gradually cope 

with a very wide range of new regulatory 

requirements, when not only the precise 

impact of the individual measures, but 

particularly the impact of their overall 

resulting synergy, cannot be even 

accurately estimated. Another challenge 

for banks is that they must find a balance 

in a situation where the monetary policy 

stimulates them to a massive loan activity 

while on the other hand the regulatory 

requirements and macroprudential policy 

encourage them to exercise prudence. 

 

Bankovní sektor v ČR 
v roce 2015

Banking Sector in 2015
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16.84% relative to Tier 1 capital. 

The banking sector and the real economy

 

The situation in the banking sector is closely 

interlinked with the situation in the real 

economy: just as the improving economic 

situation has helped the profitability of 

the banking sector, the banking sector 

backed the economic recovery by offering 

loans. The total volume of loans provided 

by banks grew by 5.6%, year-on-year, to 

CZK 2,782.9 billion at the end of 2015. 

The unique position of the Czech banking 

sector, where there is excess of deposits 

over loans, thus continues to persist. 

Overall, the volume of deposits exceeded 

the volume of loans by 26.5% by the end of 

2015. The excess of deposits over loans is 

generated by the household sector, where 

households have saved 52.3% more funds 

on deposits in domestic banks than they 

drew in loans. In the corporate sector, 

the volumes of deposits and loans are 

more or less balanced. While this means 

a low banks’ reliance on the Central Bank 

and on interbank market funding, the 

monetary policy, however, has at the same 

time a lower efficiency in supporting the 

economic activity.

At the end of 2015, the amount of loans 

amounted to CZK 1,235.3 billion in the 

Banking sector: basic overview

 

The structure of the banking sector 

remained virtually unchanged in 2015. 

Towards the end of 2015, a total of 46 

entities held banking license. The structure 

of the banking sector was created by 4 

large banks, 8 medium-sized banks, 6 

small banks, 23 branches of foreign banks 

and 5 building societies. 38 entities were 

controlled by foreign owners including 15 

banks and 23 branches. Domestic owners 

controlled 8 banks, two of which were 

banks co-owned by the state. 

Towards the end of 2015, the total value 

of the banking sector’s assets amounted 

to CZK 5,470 billion, which is a year-

on-year increase of 3.0%. The banking 

sector’s assets represent 122.2% of GDP. 

Four large banks (i.e. banks with assets 

exceeding CZK 250 billion) accounted for 

59% of the total volume of assets.

The Czech banking sector has long been 

well capitalized. In 2015, capital ratios have 

risen further. Year-end capital adequacy 

ratio reached 18.41%. Furthermore, most 

of the capital consists of a high quality 

Tier 1 capital (Tier 1 capital adequacy 

ratio stood at 17.95%). Net profit for 2015 

increased by 6% and reached CZK 66.9 

billion Return on assets reached 1.21% and 

Bankovní sektor: základní fakta

Struktura bankovního sektoru se v roce 

2015 meziročně prakticky nezměnila. Ke 

konci roku 2015 disponovalo bankovní 

licencí celkem 46 subjektů. Strukturu 

bankovního sektoru tvořily 4 velké banky, 

8 středně velkých bank, 6 malých bank, 

23 poboček zahraničních bank a 5 

stavebních spořitelen. 38 subjektů bylo 

pod kontrolou zahraničních vlastníků, 

z toho je 15 bank a 23 poboček. Domácí 

vlastníci kontrolovali 8 bank, z toho dvě 

byly banky se státní účastí. 

Ke konci roku 2014 činila celková hodnota 

aktiv bankovního sektoru 5 470 mld. Kč 

aktiv, což znamená meziroční nárůst 

o 3,0 %. Aktiva bankovního sektoru 

představují 122,2 % HDP. Z celkového 

objemu aktiv připadlo 59 % na čtyři 

velké banky (tedy banky s aktivy nad 

250 mld. Kč).

Český bankovní sektor je dlouhodobě 

velmi dobře kapitálově vybaven. V roce 

2015 kapitálové poměry dále vzrostly. 

Ke konci roku dosáhl ukazatel kapitálové 

přiměřenosti 18,41 %. Většina kapitálu 

je navíc tvořena vysoce kvalitním Tier 1 

kapitálem (Tier 1 kapitálová přiměřenost 

činila 17,95 %). Čistý zisk za rok 2014 

vzrostl o 6 % a dosáhl 66,9 mld. Kč. 

Návratnost aktiv dosáhla 1,21 % a ve 

vztahu k Tier 1 kapitálu 16,84 %. 

Bankovní sektor a reálná ekonomika

Situace v bankovním sektoru a reálné 

ekonomice je úzce propojena: stejně 

jako zlepšující se hospodářská situace 

napomohla ziskovosti bankovního 

sektoru, bankovní sektor podpořil 

prostřednictvím nabídky úvěrů 

hospodářské oživení. Celkový objem 

úvěrů, poskytnutý bankami vzrostl 

meziročně o 5,6 % na 2782,9 mld. Kč 

v závěru roku 2015. Unikátní pozice 

českého bankovního sektoru, ve kterém 

existuje převis vkladů nad úvěry, tedy 

nadále přetrvává. Celkově ke konci roku 

2014 objem vkladů přesahoval objem 

úvěrů o 26,5 %. Převis vkladů nad úvěry 

je generován sektorem domácností, kde 

domácnosti měly v závěru roku uloženo 

na vkladech u domácích bank o 52,3 % 

větší objem prostředků, než jaký čerpaly 

na úvěrech. V podnikové sféře je objem 

vkladů a úvěrů přibližně vyrovnaný. Tato 

situace sice znamená nízkou závislost 

bank na centrální bance i na financování 

na mezibankovním trhu, současně má ale 

měnová politika při podpoře ekonomické 

aktivity nižší účinnost.

Bankovní sektor v ČR v roce 2015

Banking Sector in 2015 
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total volume of CZK 607.8 billion, which 

represents a y-o-y increase of 11, 6%. 

More than three-quarters of loans are 

denominated in CZK, but during the past 

two years, clients have been gradually 

increasingly interested in loans in euros. 

The volume of loans denominated in euros 

reached CZK 200.6 billion by the end of 

2015, i.e. a y-o-y increase of 6.9%.

In terms of the individual sectors, the most 

loans have been drawn by companies 

dealing with real estate activities - at the end 

of 2015 their volume reached CZK 326.9 

billion, which was 5.6% more than a year 

earlier. The context of the high appetite for 

mortgages and of the real estate market 

recovery is evident. Next in line is the 

manufacturing industry, with total loans of 

CZK 245.2 billion, a y-o-y increase of 1.8%.

Thanks to the good condition of the Czech 

economy the quality of the loan portfolio 

of Czech firms and households continued 

to improve in 2015. In the corporate sector, 

the share of bad loans decreased to 5.7% 

at the end of 2015 (compared to 6.6% at 

year-end 2014). In the household sector, 

the overall share of bad loans decreased 

y-o-y to 4% (4.7% at end of 2014). Best 

quality loans were mortgage loans, where 

the share of bad loans stood at only 2.2% 

at the end of 2015.

sector of households, 8.2% more than 

a year ago. Housing loans dominated 

- at the end of the year, the volume of 

bank housing loans reached CZK 971.8 

billion, representing a y-o-y growth of 8%. 

Unlike consumer loans, people borrow 

loans for new housing almost exclusively 

from banking institutions. During 2015, 

households drew new loans of CZK 418.7 

billion, which was 19.3% more than in 

2014. Seventy percent of new loans in 

2015 went to housing where the total 

volume of CZK 294.8 billion represented 

an increase of 22.8%, y-o-y.

Towards the end of 2015, households had 

deposited CZK 1,881.5 billion with banks, 

i.e. 5.5% more than the year before. Two-

thirds of household deposits were non-

term deposits. On the contrary, the volume 

of term deposits fell at the end of the year 

by 4.9% to CZK 631.4 billion. With low 

interest rates, people prefer the immediate 

availability of deposited funds. Towards the 

end of 2015, the volume of deposits was 

by CZK 97.7 billion. higher than a year ago, 

while the volume of loans to households 

was higher by CZK 94.1 billion. 

By the end of 2015, companies had taken 

CZK 920.9 billion in bank loans, i.e. 5.3% 

more than at the end of 2014. During the 

year, companies drew new loans in the 

Domácnosti měly ke konci roku 2015 

u bank rozpůjčováno 1235,3 mld. Kč, o 8,2 

% více než před rokem. Úvěrům dominuje 

bydlení – v závěru roku dosáhl objem 

bankovních úvěrů na bydlení 971,8 mld. 

Kč, což představuje meziroční růst 8 %. 

Na rozdíl od spotřebitelských půjček si 

lidé na nové bydlení půjčují téměř výlučně 

u bankovních institucí. Během roku 

2015 domácnosti nově načerpaly úvěry 

v objemu 418,7 mld. Kč, což bylo o 19,3 % 

více než v roce 2014. Sedmdesát procent 

nových úvěrů směřovalo v roce 2015 do 

bydlení, kde celkový objem 294,8 mld. Kč 

představoval růst o 22,8 %.

Ke konci roku 2015 měly domácnosti 

u bank uloženo 1 881,5 mld. Kč, tedy 

o 5,5 % více než vloni. Dvě třetiny 

přitom měly domácnosti uloženy na 

netermínovaných vkladech. Naopak 

objem termínovaných vkladů ke konci 

roku klesl o 4,9 % na 631,4 mld. Kč. Při 

nízkých úrokových sazbách lidé preferují 

okamžitou dostupnost uložených 

prostředků. Ke konci roku 2015 byl objem 

vkladů o 97,7 mld. Kč vyšší než před 

rokem, zatímco objem úvěrů obyvatelstvu 

byl vyšší o 94,1 mld. Kč. 

Podniky měly ke konci roku 2015 u bank 

rozpůjčováno 920,9 mld. Kč, o 5,3 % více 

než ke konci roku 2014. Nově podniky 

během roku načerpaly úvěry v objemu 

607,8 mld. Kč, což představuje meziroční 

vzestup o 11,6 %. Více než tři čtvrtiny 

úvěrů jsou denominovány v Kč, nicméně 

během posledních dvou let se postupně 

zvyšuje zájem klientů o úvěry v eurech. 

Ke konci roku 2015 dosáhl objem úvěrů 

denominovaných v EUR 200,6 mld. Kč 

s meziročním vzestupem o 6,9 %.

Z pohledu jednotlivých odvětví mají nejvíce 

úvěrů načerpáno podniky zabývající se 

činností v oblasti nemovitostí – ke konci 

roku 2015 jejich objem dosáhl 326,9 mld. 

Kč, což bylo o 5,6 % více než o rok dříve. 

Souvislost s vysokým zájmem o hypotéky 

a oživením trhu s nemovitostmi je zřejmá. 

Dalším v pořadí je zpracovatelský průmysl 

s celkovou výší úvěrů 245,2 mld. Kč 

a meziročním vzestupem o 1,8 %. 

Díky dobré kondici české ekonomiky 

se v roce 2015 dále zlepšovala i kvalita 

úvěrového portfolia českých podniků 

i domácností. V podnikové sféře klesl podíl 

úvěrů se selháním ke konci roku 2014 na 

5,7 % (oproti 6,6 % ke konci roku 2014). 

V sektoru domácností celkově klesl podíl 

úvěrů se selháním meziročně na 4 % (4,7 % 

ke konci roku 2014). Nejlepší kvalitu měly 

hypoteční úvěry, kde podíl úvěrů  

se selháním činil na konci roku 2015  

pouze 2,2 %.

Bankovní sektor v ČR v roce 2015

Banking Sector in 2015 
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Obrázek 1: Kapitálové poměry 

Chart 1: Capital Ratios
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Obrázek 2: Vývoj hypotečního trhu 

Chart 2: The development of mortgage market 

Objem hypoték (mld. Kč) - levá osa 

Volume of mortgages (CZK billion)

- left axis

 

Tempo růstu hypoték, y/y, % - pravá osa

Growth rate of mortgages, y/y, %  

- right axis
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Rok 2015 lze bez větší nadsázky označit 

za „rok práv dlužníka“, popř. za „rok snah 

o vytěsňování práv věřitele“. Věřitelé, 

zejména pak ti institucionální, v jeho 

průběhu čelili, a zajisté i v následujícím 

roce budou čelit, neutuchajícím snahám 

určitých segmentů politické reprezentace 

o významné přenastavení křehké 

rovnováhy mezi právy a povinnostmi 

věřitelů a dlužníků, a to ve prospěch 

posledně jmenovaných.  

Nejnovější novelizace občanského 

soudního řádu a exekučního řádu, která 

zavádí řadu nových a z aplikačního 

hlediska složitě uchopitelných opatření 

zejména na poli vymáhání pohledávek, 

nabývá účinnosti teprve s počátkem roku 

2016. Další změny nabydou účinnosti 

k 1. 6. 2016, resp. k 1. 1. 2017. S blížícími 

se volbami se v politickém diskurzu 

opět vynořovaly návrhy na zavedení tzv. 

teritoriality soudních exekutorů. Ve fázi 

odborné diskuze mezi Ministerstvem 

spravedlnosti (MSp) a Legislativní radou 

vlády se připravuje další série změn 

pravidel vymáhacího procesu, včetně 

např. snahy o zavedení tzv. chráněného 

účtu. V oblasti insolvenčního řízení 

přichází MSp se stále novými iniciativami 

směřujícími k rozředění povinnosti 

dlužníka splácet dluhy, a to zejména 

prostřednictvím změkčování podmínek 

Without much exaggeration, the year of 

2015 can be described as “the year of the 

debtor’s rights”, or perhaps “the year of 

efforts to diminish the creditor’s rights”. 

Creditors, especially the institutional 

ones, have been facing unrelenting 

efforts of certain segments of the political 

establishment to significantly realign the 

delicate balance between the rights and 

obligations of creditors and debtors in 

favour of the latter throughout the whole 

year; they will undoubtedly continue to 

face them in the next year as well.

The latest amendment to the Civil 

Procedure Code and to the Enforcement 

Procedure Code, which introduces 

a number of new measures particularly 

in the field of debt collection that are 

difficult to grasp from the point of view 

of their application, takes effect only at 

the beginning of 2016. Other changes 

will come into effect on 1 June 2016, 

respectively as at 1 January 2017. With 

elections approaching, proposals for the 

introduction of the so-called territoriality 

of bailiffs have been surfacing again in 

the political discourse. Another series 

of changes to the rules of the recovery 

process is being prepared and is in the 

phase of technical discussions between 

the Ministry of Justice (MoJ) and the 

Government’s Legislative Council 
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principle that debts have to be repaid. 

This principle had to be newly defended 

both in the consumer area, where the 

consumer is in a position of an ever more 

protected debtor, and especially in the 

recovery process. 

 

In the past year, the CBA exerted 

maximum efforts to cope with a giant 

task of expert meetings and talks with the 

Ministry of Finance (MF) on the final shape 

of the draft act on consumer credit, 

where the main negotiating burden 

was borne by the Mortgage Banking 

Commission and by the Consumer 

Affairs Commission and their expert 

guarantor which received support of 

the CBA Secretariat. Besides, the CBA 

Legal Commission also focused its 

attention on proposals for changes to 

the Insolvency Act, the Civil Procedure 

Code and the Bailiffs’ Code. In the field 

of civil law with impact on real-estate 

legal relations, a debate was started in 

the course of 2015 about the initiative, 

on the basis of which a blanket priority 

statutory lien in favour of the association 

of unit owners (condominiums) should 

emerge, as an instrument of securing 

the receivables of the association 

towards the unit owners. The CBA sees 

this proposal in a very negative way; its 

adoption would lead to a fundamental 

including, for instance, efforts to 

introduce a so-called protected account. 

As for the insolvency proceedings, the 

MoJ is constantly introducing new 

initiatives aimed to dilute the obligations 

of the borrower to repay debts, 

particularly through the softening of 

conditions for debt relief. 

Clearly, neither 2015 was a period of 

much desired legislative reticence 

in the area of regulating the rules of 

debt enforcement and insolvency 

administration and generally in the 

interaction between the rights and 

obligations of debtors and creditors. This 

area has been experiencing turbulent, 

sometimes even hasty legislative 

developments approximately for the 

past two years; the banks have been 

continuously facing new, difficult to 

administer, often internally inconsistent 

and sometimes conflicting requirements 

that they are forced to deal with in 

a fairly rapid succession. Even though it 

may sound a little bit difficult to believe 

more than a quarter century after the 

revolutionary socio-political change in 

1989, the year of 2015 was a period in 

which the CBA and, in particular, its Legal 

Commission and the Workout Working 

Group, had to bring to attention and to 

consistently defend the fundamental 

pro oddlužení.Ani rok 2015 tedy zjevně 

nebyl obdobím tolik žádoucí legislativní 

zdrženlivosti v oblasti pravidel exekuční 

a insolvenční agendy a obecně v oblasti 

vzájemné interakce práv a povinností 

dlužníků a věřitelů. Ta v posledních zhruba 

dvou letech prochází leckdy až překotným 

legislativním vývojem a na banky jsou 

kladeny stále nové, administrativně 

náročné a nezřídka i vnitřně rozporné 

až protichůdné požadavky, s nimiž jsou 

nuceny se vypořádávat v poměrně 

rychlém sledu. Jakkoli to více než čtvrt 

století od přelomových společensko-

politických změn v roce 1989 může znít 

málo uvěřitelně, stal se rok 2015 pro ČBA 

a zejména pro její Právní komisi a Pracovní 

skupinu Workout obdobím připomínání 

a důsledné obrany základního principu, 

že dluhy se mají platit. Tento princip bylo 

třeba nově obhajovat jak ve spotřebitelské 

oblasti (kdy spotřebitel je v pozici stále 

chráněnějšího dlužníka), tak zejména 

v oblasti vymáhacího procesu.

V uplynulém roce se ČBA s maximálním 

nasazením vyrovnala s mamutím 

úkolem v podobě expertních jednání 

s Ministerstvem financí (MF) o výsledné 

podobě návrhu zákona o spotřebitelském 

úvěru, kde hlavní vyjednávací zátěž 

nesla Komise pro hypoteční obchody 

a Komise pro spotřebitelské otázky a jejich 

odborný garant za podpory Sekretariátu 

ČBA. Právní komise ČBA zaměřila svoji 

pozornost kromě toho i na návrhy změn 

insolvenčního zákona, občanského 

soudního řádu a exekučního řádu. Na 

poli občanského práva s dopadem do 

oblasti právních vztahů k nemovitostem 

již v průběhu roku 2015 započala debata 

o iniciativě, na jejímž základě by mělo 

vznikat plošné prioritní zákonné zástavní 

právo ve prospěch sdružení vlastníků 

jednotek, a to jako zajišťovací prostředek 

ve vztahu k pohledávkám sdružení za 

vlastníky jednotek. ČBA vnímá tento návrh 

velmi negativně, neboť jeho přijetím by 

došlo k zásadnímu přenastavení pravidel 

v oblasti poskytování hypotečních úvěrů, 

resp. nemalé procento hypotečních 

úvěrů by oproti stávajícímu stavu 

pravděpodobně nemohlo být bankami 

poskytováno a téměř jistě by došlo ke 

zdražení tohoto produktu. Pozornost 

ČBA byla v uplynulém roce zaměřena i na 

návrh zákona o Centrální evidenci účtů, 

který pro banky stanoví novou reportovací 

povinnost a s tím související investiční 

náklady, jakkoli podle přesvědčení ČBA by 

pro dosažení pružnější výměny některých 

bankovních informací s oprávněnými 

správními úřady bylo možné za mnohem 

nižších nákladů využít modifikovaný a již 

nyní plně funkční systém distribuované 

výměny informací rutinně používaný 
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readjustment of the rules of mortgage 

lending, or rather an appreciable 

percentage of mortgage loans could 

probably not been provided by banks 

compared to the current situation; and it 

would almost certainly make the product 

more expensive. The CBA focused its 

attention in the past year also on the 

draft act on the central register of 

bank accounts which establishes a new 

reporting duty for the banks leading to 

related investment costs, although in 

the opinion of the CBA, it would have 

been possible to achieve a more flexible 

exchange of certain banking information 

with the eligible administrative 

authorities by using a modified and now 

fully functional system of distributed 

exchange of information routinely used 

in the relationship between banks and 

distrainors at a much lower cost. The 

CBA initiated intensive collaboration with 

the Ministry of Finance on the issue of 

the practical implementation of certain 

provisions of the new act on gambling 

in particular with the aim to rationalize 

the costs of banks in connection with the 

launch of the proposed list of prohibited 

payment accounts as much as possible.

ve vztahu mezi bankami a exekutory. 

Intenzivní spolupráci s MF iniciovala 

ČBA v otázce praktické implementace 

některých ustanovení nového zákona 

o hazardních hrách, a to zejména 

s cílem maximální racionalizace nákladů 

bank v souvislosti se zprovozněním 

zamýšleného seznamu zakázaných 

platebních účtů.
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V roce 2015 probíhaly rozsáhlé přípravy, 

které vyústily v konečnou úpravu systému 

pojištění vkladů, zejména v souvislosti 

s transpozicí evropské legislativy. 

V souladu s § 198 odst. 1 a § 252 zákona 

č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech 

a řešení krize na finančním trhu, došlo 

od 1. 1. 2016 ke změně Fondu pojištění 

vkladů, zřízeného na základě zákona 

č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 

pozdějších předpisů, na Garanční systém 

finančního trhu (GSFT, Garanční systém). 

V této souvislosti mluvíme o změně, 

nevzniká tedy zcela nová entita, nýbrž 

dochází ke změně názvu zastřešující 

organizace a k doprovodným změnám dle 

výše uvedených právních norem. Změně 

předcházel přípravný proces, který trval 

minimálně rok a byl formálně završen 

přijetím příslušných zákonů. 

V Garančním systému jsou zřízeny dva 

řídicí orgány. Jedním z nich je správní 

rada, která bude činit strategická 

rozhodnutí a dohlížet na práci výkonné 

rady. Správní rada má pět členů 

jmenovaných ministrem financí, přičemž 

dva členové jsou dle zákona zaměstnanci 

ministerstva financí, dva členové 

zaměstnanci České národní banky a jeden 

člen správní rady je jmenován na návrh 

České bankovní asociace. Druhý orgán, 

výkonná rada je odpovědná za běžný 

In 2015, extensive preparations took place 

resulting in the final legal regulation of 

the deposit guarantee system, especially 

in connection with the transposition of 

European legislation. In accordance with 

Article 198, paragraph 1 and with Article 

252 of Act No. 374/2015. Coll., on Recovery 

and Resolution in the Financial Market, 

a change has occurred transforming the 

Deposit Insurance Fund, established by Act 

No. 21 / 1992, Coll., on Banks, as amended, 

into the Financial Market Guarantee System 

(GSFT, the Guarantee System) as from 

1 January 2016. In this context we talk 

about a change, as no entirely new entity 

has been created but a change in the name 

of the umbrella organization has been 

made and the accompanying changes have 

taken place in accordance with the above 

legal norms. The change was preceded by 

a preparatory process that lasted at least 

one year and was formally completed by 

the adoption of the relevant laws. 

Two governing bodies have been 

established in the Guarantee System. 

The Board of Directors, which will make 

strategic decisions and supervise the work 

of the Management Board. The Board of 

Directors has five members appointed 

by the Minister of Finance and according 

to the law, two members are employees 

of the Ministry of Finance, two members 
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resolution authority and that will be used if 

a crisis situation occurs. 

The CBA participated in the implementation 

of the EU Directive on Deposit Guarantee 

Schemes in the Czech law through 

consultations with the Ministry of Finance 

and with the CNB and through its active 

involvement in the comment procedure. 

We have minimized the burden on the 

banking sector associated with the newly 

introduced protection of temporarily 

high deposits also above the cap of EUR 

100 thousand resulting from real estate 

transactions relating to private residential 

properties and deposits relating to certain 

events in the life of the depositor (marriage, 

divorce, retirement, dismissal at work, 

disability or death).

Particularly the new requirements to inform 

clients about the deposit guarantee system 

and shortening of the period during which 

the payment of compensations of deposits 

must commence (only 7 working days from 

1 June 2016) are substantial in terms of 

costs borne by banks. A big change is the 

introduction of risk-weighted contributions 

that newly reflect the level of the risk that 

the institution represents for the entire 

market.

are employees of the Czech National Bank, 

and one member of the Board of Directors is 

appointed upon the nomination of the Czech 

Banking Association. The Management Board 

is responsible for the day-to-day agenda and 

shall also act on behalf of the Guarantee System 

towards third parties. The Management Board 

has three members appointed by the Board of 

Directors. On 6 January 2016, the Minister of 

Finance appointed a new Board of Directors 

composed of Dušan Hradil (MF), Chairperson, 

Karel Bauer (CNB), Vice-Chairperson, Ondřej 

Landa (MF), Member, Radek Urban (CNB), 

Member, Josef Tauber (CBA), Member. At the 

meeting of the GSFT Board of Directors held on 

12 January 2016, the new Management Board, 

a new statutory body established by the law, was 

appointed from the employees (of the “former” 

Deposit Insurance Fund), composed as follows: 

Renata Kadlecova, Chairperson, Tomaš Hejduk, 

Member, Roman Kahanek, Member.

The basic pillar of the Guarantee System will 

continue to be the Deposit Insurance Fund, 

which does not cease to exist, but is integrated 

into the Financial Market Guarantee System as 

its accounting unit without legal personality. 

Compared with the current situation, the 

contents of its work remain unchanged. The 

newly formed Resolution Fund (also integrated 

into the Guarantee System as an accounting unit 

without legal personality) will be used to deposit 

funds that are available to the CNB as the 

provoz a bude zároveň za Garanční 

systém jednat vůči třetím osobám. 

Výkonná rada má tři členy, které do 

funkce jmenuje správní rada. Dnem 

6. 1. 2016 jmenoval ministr financí novou 

správní radu ve složení Ing. Dušan Hradil 

(MF), předseda, Ing. Karel Bauer (ČNB), 

místopředseda, Mgr. Ondřej Landa (MF), 

člen, Ing. Radek Urban (ČNB), člen, Ing. 

Josef Tauber (ČBA), člen. Na zasedání 

správní rady GSFT dne 12. 1. 2016 byla 

z řad zaměstnanců („bývalého“ Fondu 

pojištění vkladů) jmenována výkonná rada 

GSFT, nový zákonem vytvořený statutární 

orgán v tomto složení: Ing. Renáta 

Kadlecová, předsedkyně, JUDr. Tomáš 

Hejduk, člen, Ing. Roman Kahánek, člen. 

Základním pilířem Garančního systému 

bude i nadále Fond pojištění vkladů, 

jenž nezaniká, nýbrž se integruje do 

Garančního systému finančního trhu 

jako jeho účetní jednotka bez právní 

osobnosti. Náplň jeho činnosti se ve 

srovnání se stávajícím stavem nemění. 

Nově zřízený Fond pro řešení krize (opět 

je integrován pod Garanční systém jako 

účetní jednotka bez právní osobnosti) 

bude sloužit k ukládání finančních 

prostředků, které jsou k dispozici ČNB 

jako orgánu pro řešení krize a budou 

použity v případě krizových situací. 

ČBA se konzultacemi s MF a ČNB 

a aktivním zapojením do připomínkového 

řízení podílela na implementaci směrnice 

EU o systémech pojištění vkladů do 

českého právního řádu. Minimalizovali 

jsme zátěž bankovního sektoru spojenou 

s nově zavedenou ochranou dočasně 

vysokých vkladů i nad hranici 100 tis. EUR 

plynoucích z operací s nemovitostmi 

týkajících se soukromých obytných 

nemovitostí a vkladů spojených s určitými 

životními událostmi vkladatele (svatba, 

rozvod, odchod do důchodu, propuštění 

ze zaměstnání, invalidita nebo smrt). 

Zásadní z hlediska nákladů bank jsou 

tak především nové požadavky na 

informování klientů o systému pojištění 

vkladů a zkrácení lhůty, během níž musí 

být výplata náhrad vkladů zahájena (od 

1. 6. 2016 pouze 7 pracovních dní). Velkou 

změnou je zavedení rizikově vážených 

příspěvků, které nově zohledňují míru 

rizika, které pro celý trh daná instituce 

představuje.
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Rámec pro ozdravné postupy a řešení 

krize úvěrových institucí

V zájmu minimalizace zatížení bank 

a vytvoření vhodných předpokladů 

pro zdárnou implementaci v členských 

bankách se ČBA aktivně zapojila do 

neformálních konzultací se zástupci 

MF a ČNB a i do připomínkového řízení 

k návrhu zákona o ozdravných postupech 

a řešení krize na finančním trhu, kterým 

se implementuje směrnice EU, kterou 

se stanoví rámec pro ozdravné postupy 

a řešení krize úvěrových institucí (BRRD). 

Tato směrnice je jednou z reakcí na 

finanční krizi a má zajistit, aby řešení 

problémů bank proběhlo rychle, bez 

využití peněz daňových poplatníků a se 

zachováním podstatných finančních 

a ekonomických funkcí dané banky 

z hlediska celého bankovního systému. 

Tím se minimalizuje riziko pro finanční 

stabilitu. Hlavními body jsou přípravná 

a preventivní opatření, kdy banky a orgán 

pro řešení krize připraví plány ozdravných 

postupů a řešení problémů bank. Dále se 

zavádí nástroj odepsání závazků (bail-

in) jako nástroj rekapitalizace a řešení 

problémů bank a fond pro řešení krize 

s cílovou úrovní 1 % z krytých vkladů, které 

má být dosaženo do konce roku 2024, 

a to formou příspěvků bank stanovených 

s přihlédnutím k jejich rizikovému profilu.

Framework for Credit Institutions’ 

Recovery and Resolution Procedures 

 

In order to minimize the burden on banks 

and to create adequate prerequisites 

for the successful implementation by 

Member Banks, the CBA has taken an 

active part in informal consultations 

with representatives of the Ministry of 

Finance and of the CNB as well as in 

the comments procedures on the draft 

law on the recovery and resolution 

procedures in the financial market, which 

implements the EU Directive establishing 

a framework for the Bank Recovery 

and Resolution Directive (BRRD). This 

directive is one of the responses to the 

financial crisis; its aim is to ensure that the 

resolution of banks’ problems proceeds 

quickly, without using taxpayers’ money, 

while maintaining the essential financial 

and economic functions of the bank in 

terms of the entire banking system, thus 

minimizing the risk to financial stability. 

The main focus is on preparatory and 

preventative measures where banks 

and the resolution authority prepare 

plans for the recovery procedures and 

for the resolution of banks’ problems. 

Furthermore, an instrument for writing 

off obligations (bail-in) is introduced as 

a recapitalization tool and an instrument 

for the resolution of banks’ problems and 
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a resolution fund with a target level of 1% 

of covered deposits to be achieved by 

the end of 2024 through contributions 

of banks fixed with regard to their risk 

profiles.

The banking sector is thus burdened 

with additional costs both in the form of 

contributions to the Fund (CZK 2,959 mil. 

in 2016) as well as the administrative costs 

for the implementation and for complying 

with the requirements of the law. This will 

have a direct effect on reducing banks’ 

profit and will reduce the possibility 

of strengthening their capital through 

retained earnings, resulting in constrains 

on their potential for lending with 

a negative impact on the GDP growth.

Bankovní sektor je tedy zatížen dalšími 

náklady jednak ve formě příspěvků do 

fondu (2959 mil. Kč v roce 2016), jednak 

ve formě administrativních nákladů na 

implementaci a plnění požadavků zákona. 

To bude mít přímý vliv na snížení zisku 

bank a omezí možnost posílení jejich 

kapitálu formou nerozděleného zisku, 

což se projeví v omezení potenciálu pro 

poskytování úvěrů s negativním dopadem 

na růst HDP.
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Rámcová smlouva o obchodování na 

finančním trhu

V roce 2015 pokračovala spolupráce ČBA 

s právní kanceláří Allen & Overy (AO) na 

Rámcové smlouvě o obchodování na 

finančním trhu (Czech Master Agreement), 

která byla upravena na záporné úrokové 

sazby. Hlavní přínos Czech Master 

Agreement pro bankovní sektor spočívá 

již v samotné existenci standardní smluvní 

dokumentace pro široké spektrum 

bankovních produktů. Czech Master 

Agreement bankám umožňuje používání 

jednotného formátu zejména pro protistrany 

a jiné právnické osoby s vyřešeným 

problémem 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 kapitálového požadavku. 

Banky ve spolupráci s AO připravují další 

vylepšení Czech Master Agreement, 

které bude nejen diktováno regulatorními 

požadavky (EMIR, FATCA, MiFID 2 / MiFIR), 

ale také požadavkem bank na úpravu 

Czech Master Agreement pro pojišťovny, 

investiční fondy a penzijní společnosti, 

jakož  i praktickými zkušenostmi bank 

s používáním Czech Master Agreement. 

 

Master Agreement for Financial 

Transactions 

The CBA continued cooperation with the 

law firm Allen & Overy (AO) on the Master 

Agreement for Financial Transactions 

(Czech Master Agreement) in 2015, which 

was adjusted to negative interest rates. 

The key benefit of the Czech Master 

Agreement for the banking sector lies in 

the very existence of standard contractual 

documentation for a wide range of 

banking products. The Czech Master 

Agreement allows banks to use a standard 

format in respect of counterparties and 

other entities with resolved problem of 

agreeing final settlement. For banks, it is 

also important that this is an agreement 

for which a legal opinion has been drawn 

up, which is also recognized by the 

CNB, and that the above said agreement 

is one of two master agreements (in 

addition to ISDA), which can be used also 

for the purpose of reducing the capital 

requirement. 

Banks are preparing an additional 

improvement of the Czech Master 

Agreement in cooperation with the AO, 

which will not only be dictated by the 

regulatory requirements (EMIR, FATCA, 

MiFID 2/MiFIR), but also by banks’ 

requirement to modify the Czech Master 
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and the Commercial Code ( the new Civil 

Code respectively). The proposals for 

expanding and supplementing the current 

legislation on the MBs were discussed 

with the banks participating in the project, 

with representatives of the Ministries of 

Finance and Justice and with the CNB.

Joining forces on the 

Association’s platform saves the costs 

of the banking sector on external legal 

services, which would otherwise be spent 

by each bank separately.

Agreement for insurance companies, 

investment funds and pension companies, 

as well as by banks’ practical experience 

in using the Czech Master Agreement.

Mortgage bonds

In cooperation with the law firm Allen 

& Overy, work progressed in 2015 on 

a project of improving the legal regulation 

of mortgage bonds (MBs), extending into 

2016. The aim is to eliminate the issues 

with the current wording of the Czech 

legislation on the MBs and to allow banks 

to get funds from the European Central 

Bank through them. For the preparation 

of the proposals AO is using knowledge 

gained from consultations with a rating 

agency and from discussions with their 

German and Belgian colleagues, as the 

proposal is based on German and Belgian 

legislation.

It is proposed to significantly expand 

and complement the current provisions 

of the Act on Bonds. As regards other 

laws and legal regulations, several 

major changes are proposed, the most 

important of which should completely 

amend the current legal regulation of 

the MBs in the Insolvency Act. It is also 

envisaged to modify the Banking Act, the 

Civil Procedure Code, the Bailiffs’ Code 

Hypoteční zástavní listy

Ve spolupráci s právní kanceláří Allen 

& Overy v roce 2015 probíhaly práce 

na projektu zlepšení právní úpravy 

hypotečních zástavních listů (HZL) 

s přesahem do roku 2016. Cílem je 

odstranit problémy se současným 

zněním české legislativy pro oblast HZL 

a umožnit bankám financovat se jejich 

prostřednictvím u Evropské centrální 

banky. Pro přípravu návrhů jsou využívány 

AO poznatky z konzultací s ratingovou 

agenturou a z diskuzí se svými 

německými a belgickými kolegy, z jejichž 

úpravy návrh vychází.

Navrhováno je výrazné rozšíření 

a doplnění současné úpravy HZL v zákoně 

o dluhopisech. Pokud jde o ostatní zákony 

a právní předpisy, navrhuje se několik 

zásadních změn, z nichž nejdůležitější 

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 současné právní 

úpravy HZL byly diskutovány s bankami, 

které se účastní projektu, a se zástupci 

ministerstva financí a spravedlnosti  

a také ČNB. 

Spojení sil na platformě asociace šetří 

náklady bankovního sektoru, které by jinak 

byly vynaloženy každou bankou zvlášť na 

externí právní služby.

Finanční trh

Financial Market

Průřez činností

Operational Review

 



28

Platební styk je oblastí, kde členské 

banky ČBA dlouhodobě spolupracují. 

Je to dáno jak nutností – každý převod 

jakékoliv transakce, do které jsou 

zapojeny účty klientů dvou různých bank, 

jistý stupeň spolupráce vyžaduje – tak 

i snahou o snižování nákladů, zvyšování 

bezpečnosti, zrychlování služeb. Zároveň 

je ale i platební styk oblastí, která je 

předmětem zájmu evropských i domácích 

regulátorů. Jejich cílem je na jedné 

straně sjednocení pravidel pro určité typy 

bankovních služeb (příkladem může být 

celoevropský projekt SEPA – Single Euro 

Payments Area), na straně druhé otevření 

trhu s tradičně bankovními službami i pro 

další, nebankovní subjekty (jazykem nové 

Směrnice o platebních službách 2 tzv. třetí 

strany, third party payments providers). 

Nejinak tomu bylo i v roce 2015.

Nová legislativa

Na základě evropské směrnice připravilo 

Ministerstvo financí návrh úprav 

domácí legislativy, konkrétně zákona 

o platebním styku, jehož dosud platná 

verze je z roku 2009 (zákon č. 284/2009 

Sb., v následujících letech došlo pouze 

k několika drobným úpravám). Úpravy se 

týkají zavedení tzv. základních platebních 

účtů, změny poskytovatele bankovních 

služeb (tzv. switching) a porovnatelnosti 

Payments services are an area of 

a long standing cooperation among 

the CBA member banks. This is due to 

both a necessity - any transfer of any 

transaction that involves accounts of 

customers of two different banks requires 

a certain degree of cooperation - as well 

as to efforts to reduce costs, increase 

security and accelerate services. At the 

same time, payment services are an area 

that is of interest to both the European 

and domestic regulators, whose aim is, 

on the one hand, to unify rules for certain 

types of banking services (an example can 

be the pan-European SEPA - Single Euro 

Payments Area), on the other hand, to 

open up the traditional banking services 

to other, non-banking entities (called third 

parties, third party payments providers, 

in the language of the new Payment 

Services Directive 2). The situation was 

not different in 2015.

New Legislation 

The Ministry of Finance has prepared 

draft amendments to the domestic 

legislation pursuant to the European 

Directive, namely to the Act on Payment 

System, the valid version of which comes 

from 2009 (Act 284/2009, Coll., only 

a few minor changes were made in 

the following years). The modifications 
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it also many challenges that cannot be 

addressed without close cooperation. 

One of the key areas of cooperation is the 

effort of banks to jointly face various kinds 

of cyber threats and attacks.

On the one hand, banks are trying to offer 

some technical support and “education” 

to their clients. They are, unfortunately, 

quite often gullible or careless and 

become the weakest link in the security 

chain of the entire process. On the 

other hand, banks are introducing new 

applications and methodologies, aiming 

to prevent any possible unauthorized 

drawing of funds from any account.

The CBA has paid attention to these 

questions also in the past year which 

has led and will quite certainly continue 

to lead to the enhancing of the quality 

of banking services and increasing their 

security

concern the introduction of so-called 

basic payment accounts, switching the 

provider of the banking services and the 

comparability of fees. The legislative 

process was not completed by the end of 

2015. It is, however, already now certain 

that it will be necessary to start a larger 

modification of the above-mentioned act 

in 2016 in connection with the adoption 

of the revised directive on payment 

services in the internal market, which is to 

be implemented into national legislation 

by January 2018. 

A fundamental change was brought 

to banks by a decree of the Ministry 

of Justice, which at the end of 2014 

introduced electronic writs of execution 

into the Czech law. The aim of this step, 

which was initiated by the CBA, is to 

build on the successful already digitalised 

collaboration with distrainors and to 

allow for the highest possible degree 

of automation of the demanding, yet 

sensitive processes associated with the 

execution for debt. 

Digitalisation and Cybersecurity

The process of digitalisation of payment 

services, which is widely supported by 

banks in the Czech Republic and which 

is on a relatively high level, brings with 

poplatků. Legislativní proces nebyl do 

konce roku 2015 ukončen. Již dnes je 

však jisté, že bude nutné přistoupit v roce 

2016 k rozsáhlejší změně uvedeného 

zákona, a to v souvislosti s přijetím 

revidované směrnice o platebních 

službách na vnitřním trhu, která má být do 

národních legislativ implementována do 

ledna 2018.

Zásadní změnu přinesla pro banky 

vyhláška Ministerstva spravedlnosti, 

kterou byly na konci roku 2014 do 

české legislativy zavedeny elektronické 

exekuční příkazy. Cílem tohoto kroku, 

který iniciovala ČBA, bylo navázat 

na úspěšnou spolupráci v oblasti 

digitalizace součinnosti s exekutorskými 

úřady a umožnit co nejvyšší stupeň 

automatizace náročných a přitom 

citlivých procesů spojených s exekucemi.

Digitalizace a kybernetická bezpečnost

Proces digitalizace platebních služeb, 

který je bankami v ČR široce podporován 

a je na poměrně vysoké úrovni, s sebou 

přináší i řadu problémů, které se 

neobejdou bez úzké spolupráce. Jednou 

ze zásadních oblastí spolupráce je snaha 

bank společně čelit nejrůznějším typům 

kybernetických hrozeb a útoků.

Na straně jedné se banky snaží o určitou 

technickou podporu a „vzdělávání“ svých 

klientů. Ti jsou bohužel poměrně často 

důvěřiví či neopatrní a stávají se tak 

nejslabším článkem řetězu bezpečnosti 

celého procesu. Na straně druhé zavádějí 

banky nové aplikace a metodické postupy, 

jejichž cílem je zabránit tomu, aby bylo 

možné jakékoliv finanční prostředky 

neoprávněně odčerpat z kteréhokoliv 

účtu. 

I těmto otázkám byla v uplynulém roce 

na půdě ČBA věnována pozornost, která 

vedla a i nadále zcela jistě povede ke 

zkvalitnění bankovních služeb a zvýšení 

jejich bezpečnosti.

Platební styk

Payment Services

Průřez činností

Operational Review

 



30

Pokračující vývoj v oblasti automatické 

mezinárodní výměny informací pro 

daňové účely se promítl i do přijímání 

tuzemské legislativy. Ministerstvo 

financí (MF) připravilo zásadní novelu 

zákona č.164/2013 Sb., o mezinárodní 

spolupráci při správě daní, s cílem 

obsáhnout v jednom zákoně celou úpravu 

mezinárodní spolupráce při správě daní 

prostřednictvím automatické výměny 

informací. Předmětná novela transponuje 

směrnici Rady 2014/107/EU (tzv. DAC II), 

a zároveň zavádí tzv. globální standard 

pro automatickou výměnu informací 

v  oblasti daní (globální standard, CRS). 

Sjednocuje postupy při automatické 

výměně informací pro daňové účely dle 

globálního standardu s  postupy, které 

vyžaduje FATCA, implementovaná v  ČR 

prostřednictvím zákona č. 330/2014 Sb. 

(„lex FATCA“), který bude po přijetí novely 

zrušen. Finančním institucím v  ČR se 

novelou ukládá povinnost prověřit, 

zda vedou oznamované účty, včetně 

vyhledávání ve stávajících evidencích. 

Dále budou povinny zjišťovat konkrétní 

údaje týkající se určitých klientů 

a uchovávat údaje o oznamovaných 

účtech po stanovenou dobu a následně 

je oznámit Specializovanému finančnímu 

úřadu. Finanční účty jsou rozděleny do 

kategorií podle toho, zda patří fyzickým 

osobám nebo entitám, zda jde o účty 

The ongoing developments in the 

automatic international exchange of 

information for tax purposes have been 

also reflected in the adoption of domestic 

legislation. The Ministry of Finance (MF) 

has prepared a major amendment to Act 

No.164/ 2013, Coll., the International 

Co-operation in Tax Administration 

Act, in order to encompass the entire 

regulation of international cooperation in 

tax administration through the automatic 

exchange of information in one law. The 

said amendment is transposing the Council 

Directive 2014/107 / EU (called DAC II), 

and it also introduces a global standard for 

the automatic exchange of information 

in tax matters (Global Standard, CRS). 

It unifies procedures for the automatic 

exchange of information for tax purposes 

in accordance with the global standard 

with the procedures required by FATCA, 

implemented in the Czech Republic 

through Act No. 330/2014 (“Lex FATCA”), 

which will be abolished after the adoption 

of the amendment. In accordance with 

the amendment, financial institutions in 

the Czech Republic have an obligation to 

examine whether they maintain accounts 

that they are liable to report, including 

searching in existing records. They will 

also be obliged to establish specific 

information relating to certain customers 

and to keep records on reported accounts 
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nové nebo dříve existující a zda mají nižší 

nebo vysokou hodnotu. Pro jednotlivé 

kategorie se uplatní odpovídající postupy 

pro prověřování a zjišťování účtů 

podléhajících oznamovací povinnosti, 

včetně příslušných lhůt. Kategorie 

účtů jsou upraveny v  Dohodě FATCA 

a přílohách směrnice DAC II. Lhůta 

pro splnění oznamovací povinnosti 

finančních institucí se odvíjí od závazku 

ČR předat informace jinému (smluvnímu 

či členskému) státu každoročně do konce 

září. Finanční instituce tak musí údaje 

o oznamovaných účtech předat SFÚ do 

30. června roku následujícího po roce, 

k  němuž se údaje vztahují. První předání 

informací z finančních institucí by mělo 

proběhnout do 30. 6. 2017. ČBA stejně 

jako v případě „lex FATCA“ v minulém 

období provází banky celým přípravným 

procesem. V průběhu 2015 uspořádala 

pro finanční instituce několik edukativních 

seminářů, workshopů a pracovních 

setkání ve spolupráci s renomovanou 

poradenskou společností a za účasti 

zástupců MF a finanční správy. Završení 

legislativního procesu se očekává v závěru 

1. čtvrtletí 2016. 

Stěžejním tématem v oblasti účetnictví 

bank je implementace účetního standardu 

IFRS 9. Většina velkých bank působících 

na území ČR používá pro vedení 

účetnictví Mezinárodní účetní standardy, 

v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, v platném znění. Mezinárodní 

účetní standardy jsou pro aplikaci v EU 

implementovány Nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 

a Nařízením Komise (ES) č. 1126/2008. Pro 

daňové účely jsou banky, stejně jako ostatní 

daňové subjekty, povinny při stanovení 

základu daně podle zákona č. 586/1992 

Sb., o daních z  příjmů, v  platném znění 

vycházet z  výsledku hospodaření bez 

vlivu Mezinárodních účetních standardů. 

Současné znění účetních předpisů pro 

banky, tedy zákona o účetnictví, prováděcí 

vyhlášky č.  501/2002 Sb., i dalších 

Českých účetních standardů, je v  oblasti 

klasifikace a oceňování nástrojů prakticky 

v  souladu s  Mezinárodními účetními 

standardy. Pro daňové účely tak v  této 

oblasti není třeba provádět zvláštní úpravy 

nebo vést duplicitní evidenci finančních 

nástrojů. Standard IFRS 9 Finanční nástroje 

publikovaný v červenci 2014 nahradí 

současný standard IAS 39 Finanční nástroje: 

účtování a oceňování od 1. 1. 2018. Má 

za cíl zjednodušit přístup standardu IAS 

39 v  oblastech klasifikace a oceňování 

finančních nástrojů a obezřetnější postoj 

k tvorbě opravných položek finančních 

aktiv, kdy se přechází z  konceptu vzniklých 

ztrát na koncept očekávaných ztrát. 

Datum účinnosti je pro použití standardu 

for a specified period and subsequently 

report them to a Specialized Financial 

Authority (SFA). Financial accounts are 

divided into categories according to 

whether they belong to individuals or 

entities, whether the accounts are new or 

have been previously existing, and whether 

they have a lower or a high value. For each 

category, appropriate procedures apply 

for examining and identifying accounts 

subject to the reporting duty, including 

the applicable time limits. The categories 

of accounts are governed by the FATCA 

Agreement and by the Annexes to DAC 

II Directive. The deadline for complying 

with the reporting obligations for 

financial institutions are governed by the 

commitment of the Czech Republic to 

convey information to another (contractual 

or member) State annually, before the end 

of September. 

Financial institutions thus must convey 

the data on the reported accounts to the 

SFA before 30 June of the year following 

the year to which they relate. The first 

transmission of information from financial 

institutions should take place before 30 

June 2017. The CBA, as in the case of 

“Lex FATCA” in the past, walked the banks 

through the entire preparatory process. 

During 2015, it organized a number 

of educational seminars for financial 

institutions, workshops and meetings in 

collaboration with a renowned consulting 

company and with the participation of 

representatives of the Ministry of Finance 

and the Financial Administration. The 

legislative process is expected to be 

finalized at the end of Q1 2016.

The dominant topic in bank accounting is 

the implementation of IFRS 9 accounting 

standard. Most of the major banks 

operating in the Czech Republic use 

International Accounting Standards for 

bookkeeping in accordance with Act 

No. 563/1991, Coll., on Accounting, 

as amended. International Accounting 

Standards to be applied in the EU are 

implemented by Regulation (EC) No 

1606/2002 of the European Parliament and 

of the Council and by Regulation (EC) No 

1126/2008. For tax purposes, the banks, 

like other tax entities, are required, when 

determining the tax base in accordance 

with Act No. 586/1992, Coll., on Income 

Taxes, as amended, to base it on the 

economic results without the influence of 

International Accounting Standards. The 

current wording of the accounting rules 

for banks, i.e. Act No. 563/1991, Coll., the 

Implementing Decree No. 501/2002, Coll., 

and of other Czech accounting standards 

in the field of instruments classification and 

measuring are virtually in accordance with 
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v EU podmíněno schválením Evropskou 

komisí, které se očekává v průběhu prvního 

čtvrtletí 2016. Implementační projekty pro 

zavedení IFRS 9 se nicméně v  bankách již 

rozběhly, aby byly banky včas připraveny. 

ČBA usiluje o to, aby došlo k přizpůsobení 

českých účetních předpisů nové evropské 

(a mezinárodní) regulaci, což by i nadále 

zajišťovalo srovnatelnost účetních 

výkazů bank, které při vedení účetnictví 

postupují podle českých účetních 

předpisů, s  účetními výkazy bank, které 

postupují podle Mezinárodních účetních 

standardů. Bez promítnutí IFRS 9 do 

českých účetních předpisů by banky, které 

vedou účetnictví podle Mezinárodních 

účetních standardů, byly nuceny přijmout 

opatření pro zajištění zvláštního postupu 

pro účely účetnictví a zvláštního přístupu 

pro klasifikaci a ocenění aktiv pro daňové 

účely (podle českých účetních pravidel), 

což by znamenalo zvýšené náklady na 

implementaci dvojí evidence a zvýšené 

administrativní náklady na její vedení a na 

kontrolu správnosti.

Z  dlouhodobého hlediska ČBA podporuje 

zavedení možnosti vycházet pro daňové 

účely z  výsledku hospodaření zjištěného 

podle Mezinárodních účetních standardů, 

což by bylo vhodným řešením i v  daném 

případě.

Novou výzvu v oblasti sběru dat 

představuje evropský projekt zaměřený na 

sběr statistických dat z bank na granulární 

bázi, pro který se vžilo zkrácené označení 

AnaCredit. Projekt bude realizován 

prostřednictvím nařízení ECB (Regulation 

of the European Central Bank on the 

collection of granular credit and credit 

risk data). Text Nařízení procházel 

v průběhu roku 2015 vývojem, který byl 

završen v prosinci 2015 zveřejněním 

návrhu na webu ECB; schválení Nařízení 

se očekává v první polovině 2016. 

Nařízení se bude vztahovat na země 

eurozóny a pro Českou republiku bude 

tedy mít zatím povahu doporučení. ČR 

se však už rozhodnutím bankovní rady 

ČNB k  projektu AnaCredit přihlásila 

a ČNB bude dle jeho požadavků 

a pravidel předávat informace získané 

z  finančních institucí přímo ECB. 

K realizaci Nařízení v  ČR bude vydána 

vyhláška, neboť nebude přímo účinné. 

Projekt AnaCredit je velmi ambiciózní a z  

hlediska své implementační náročnosti 

není souměřitelný s  ostatními sběry 

dat v  oblasti statistiky či dohledu. V  

rámci implementace v bankách bude 

časově nejnáročnější analýza a příprava 

interních databází. Případná nedostupnost 

konkrétního údaje totiž vyvolá v  bance 

zásah do primárního systému. ČNB 

proto s ČBA ustavila společnou pracovní 

the International Accounting Standards. No 

special adjustments are therefore needed in 

this area for tax purposes and no duplicate 

records of financial instruments have 

to be kept. IFRS 9 Financial Instruments 

Standard published in July 2014 will replace 

the current IAS 39 Financial Instruments: 

Recognition and Measurement Standard 

from 1 January 2018. It aims to simplify 

the approach to the IAS 39 Standard in 

the areas of classifying and measuring 

financial instruments and to introduce 

a more cautious approach to the creation 

of corrective items of financial assets 

where there is a move from the concept of 

incurred losses to the concept of expected 

losses. The effective date for the use of 

the Standard in the EU is subject to the 

approval by the European Commission, 

which is expected during the first quarter of 

2016. Projects for the implementation and 

the launch of IFRS 9, however, have already 

been started by banks to ensure that they 

are ready in time. The CBA exerts efforts 

to adapt the Czech accounting standards 

to the new European (and international) 

regulation, which would continue to ensure 

the comparability of financial statements of 

banks which proceed according to Czech 

accounting standards in bookkeeping 

with the financial statements of banks that 

proceed according to the International 

Accounting Standards. Without reflecting 

IFRS 9 in the Czech Accounting standards 

the banks, which keep their accounts 

according to International Accounting 

Standards, would be compelled to take 

measures to ensure a special procedure 

for accounting purposes and a special 

approach to the classification and 

measurement of assets for tax purposes 

(according to Czech Accounting Rules), 

which would lead to increased costs for 

the implementation of dual record keeping 

and to increased administrative costs for its 

maintenance and for checking its accuracy.

In the long term, the CBA supports the 

introduction of a possibility to proceed 

for tax purposes from the economic 

results established in accordance with the 

International Accounting Standards, which 

would be an appropriate solution in this 

case, too. 

A new challenge in the field of data 

collection is a European project aimed 

at collecting statistical data from banks 

based on granular credit data, which 

became known by its shortened name 

AnaCredit. The project will be implemented 

through the ECB Regulation (Regulation 

of the European Central Bank on the 

Collection of Granular Credit and Credit 

Risk Data). The wording of the regulation 

has been developed during 2015 and 
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skupinu ČNB/ČBA k AnaCredit, která 

se v  první řadě zaměřuje na řešení 

metodických otázek. Jejím rámcovým 

cílem je připravit metodické a technické 

podklady pro úspěšnou implementaci 

projektu AnaCredit jak na straně bank, tak 

na straně ČNB, aby ostrý sběr dat mohl 

být spuštěn k referenčnímu měsíci březnu 

2018.

ČBA vyšla vstříc poptávce uživatelů 

finančních informací a na půdě své 

Komise pro účetnictví a reporting 

připravila a nabídla členským bankám 

k využití nový Standard bankovních 

aktivit. Standard umožňuje rozšíření 

zveřejňovaných informací za oblast vkladů 

a úvěrů nad rámec stanovený pro povinně 

zveřejňované informace o finanční situaci 

banky vyhláškou ČNB č. 163/2014.

has been completed in December 2015 

when a proposal was published on the 

ECB website; the regulation approval is 

expected in the first half of 2016. The 

regulation will apply to the Eurozone 

countries and thus it will so far have a form 

of a recommendation for the Czech 

Republic.

The Czech Republic, however, has already 

joined the AnaCredit project through 

a decision of the CNB Bank Board and 

the CNB will convey information obtained 

from financial institutions directly to the 

ECB in accordance with the requirements 

and rules of the project. A decree will be 

issued to implement the regulation in 

the Czech Republic because it will not 

directly effective. Project AnaCredit is very 

ambitious and in terms of the demands 

required by its implementation it is not 

commensurate with other data collections 

in the field of statistics and supervision. In 

terms of its implementation in banks, the 

most time-consuming will be the analysis 

and the preparation of internal databases. 

A potential unavailability of specific 

information will require an intervention 

into the core system of the bank. The 

CNB therefore established a joint CNB 

/ CBA AnaCredit Working Group with 

the CBA, which is primarily focused on 

resolving methodological issues. Its general 

objective is to prepare the methodological 

and technical basis for the successful 

implementation of the AnaCredit Project 

both on the part of the banks and on the 

part of the CNB so that live data collection 

can be launched as at the reference month 

of March 2018. 

The CBA decided to meet the demand 

from users of financial information and its 

Accounting and Reporting Commission 

prepared a new Standard of Banking 

Activities and offered it to member banks 

for use. The Standard allows for extending 

the scope of the published information 

beyond the area of   deposits and loans 

and beyond the framework set for the 

mandatorily published information on the 

financial position of the Bank by the CNB 

Decree No. 163/2014.
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Problematika interního auditu je 

zastřešena Komisí ČBA pro vnitřní 

audit (KVA). KVA je vysoce expertní 

platformou poskytující svým členům 

prostor pro odbornou rozpravu a sdílení 

zkušeností. Mimo to v součinnosti 

s ČIIA a renomovanými poradenskými 

společnostmi pořádá setkání interních 

auditorů z finanční oblasti k aktuálním 

tématům, určená všem zájemcům 

z IA z členských bank, ale též interním 

auditorům z ostatních finančních institucí. 

V roce 2015 proběhla s vynikajícím 

ohlasem dvě taková setkání, ve spolupráci 

se společností EY a s ČNB.

The functions of the internal audit are 

covered by the CBA’s Internal Audit 

Commission (IAC). IAC is a highly expert 

platform providing its members with 

opportunities for professional debate 

and sharing experience. In addition, it 

organizes meetings of internal auditors 

from the financial sector on current 

topics in cooperation with the CIIA 

and renowned consulting companies, 

intended for all interested staff of the 

internal audits from member banks, 

but also for internal auditors from other 

financial institutions. In 2015, two such 

meetings took place in cooperation with 

EY and the CNB and they have received 

great response.
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Hlavním tématem roku 2015 byla příprava 

nového zákona o spotřebitelském úvěru, 

který přináší implementaci Směrnice EU 

o hypotékách a současně sjednocuje 

legislativní úpravu nad poskytování všech 

úvěrů spotřebitelům (spotřebitelský úvěr). 

Intenzivní jednání ČBA s Ministerstvem 

financí o zásadních i dílčích otázkách 

vyústila v celou řadu ústupků ze strany 

předkladatele, které bankovní sektor 

hodnotí jako vyvážený kompromis a které 

se odrazily v konečné podobě vládního 

návrhu zákona předloženého Poslanecké 

sněmovně Parlamentu 22. 12. 2015.

Směrnice EU stanoví poskytovatelům úvěrů 

na bydlení nové informační povinnosti 

a zároveň spotřebitelům garantuje lhůtu 

na rozmyšlenou před podepsáním 

smlouvy a právo na předčasné splacení. 

Kromě implementace směrnice přináší 

návrh zákona novou regulaci a dohled 

nad poskytovateli nebankovních úvěrů 

a zprostředkováním všech spotřebitelských 

úvěrů. K novým požadavkům, které 

dopadnou na celý finanční sektor, patří 

zejména nutnost prokazování odborné 

kvalifikace u všech zaměstnanců, včetně 

vedoucích pracovníků a externích partnerů, 

kteří se zabývají distribucí spotřebitelských 

úvěrů nebo jsou za ni zodpovědní.

The dominant theme of 2015 was the 

preparation of the new law on consumer 

loan, which brings the implementation of 

the EU Mortgage Directive; it also unifies 

the legislative regulation of the granting 

of all credits to consumers (consumer 

loan). The CBA’s intensive negotiations 

with the Ministry of Finance (MF) on both 

the fundamental issues and partial issues 

resulted in a range of concessions from 

the proposer of the law which the banking 

sector sees as a balanced compromise 

and which has been reflected in the final 

version of the bill act submitted by the 

government to the Parliament’s Chamber 

of Deputies on December 22nd, 2015.

The EU directive sets out new information 

obligations for the credit providers 

and at the same time it guarantees 

a cooling off period to consumers before 

signing the agreement and the right 

to early repayment. In addition to the 

implementation of the directive the bill 

brings new regulation and supervision 

of non-bank credit providers and of 

the arranging of all consumer loans. 

Among the new requirements that will 

have an impact on the entire financial 

sector are especially the necessity of 

proving professional qualifications for 

all employees, including executives and 

external partners who are engaged in 

Spotřebitelské otázky 
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banks, regarding the introduction of the 

portability of services when consumers 

move to another EU Member State, 

including mortgages. The EC also wants 

to facilitate cross-border switching of 

consumer loans and is also considering 

the standardization of products at the EU 

level. There is a new EU requirement to 

eliminate differences in product pricing 

(fees and interest rates) between individual 

EU Member States. The critical opinion of 

the CBA on the intentions of the European 

Commission has been sent directly to 

the EC, EBF and EHF; the Secretariat then 

actively participated in CBA discussions 

when preparing opinions of the European 

associations.

In 2015, a dialogue continued between 

the Working Group for Land Register 

(operating under the Mortgage Banking 

Commission) with the ČÚZK (Czech 

State Administration of Land Surveying 

and Cadastre) when legal questions and 

questions of methodology were clarified 

as well as issues of IT nature (including 

meetings of representatives of banks with 

the management and experts of the ČÚZK). 

Banks used the opportunity to comment 

on the upcoming new services of the land 

register, the most interesting of which 

was a remote access to a collection of 

documents of the real estate cadastre.

the distribution of consumer credit or are 

responsible for it.

The implementation of the new regulation 

will have a significant effect on the 

functioning of the mortgage market in 

particular, but to some extent, also on the 

market of consumer loans other than for 

housing. Banks will be required to modify 

their contractual documents as well as 

their internal processes and IT systems. 

The expected implementation costs will in 

fact be higher than for the implementation 

of the original consumer credit act in the 

context of the transposition of the EU 

directive on consumer credit.

The CBA monitored the initiatives of 

the European Commission (EC) and 

of the European Banking Federation 

(EBA) regarding consumer protection 

in general, evaluated their possible 

impacts on the retail business of banks 

in the CR and actively participated in the 

preparation of opinions of EBF and the 

European Mortgage Federation (EMF). 

CBA’s Consumer Affairs Commission 

prepared answers to the EC public 

consultation on retail financial services in 

December 2015. The aim of the so-called 

EC Green Paper is to remove barriers to 

cross-border transactions. The document 

contains ideas, which are unacceptable for 

Implementace zákona významně ovlivní 

fungování zejména hypotečního trhu, 

ale do určité míry i trhu spotřebitelských 

úvěrů jiných než na bydlení. Banky budou 

muset v souvislosti s novou legislativou 

upravit své smluvní dokumenty, nastavení 

vnitřních procesů a IT systémů. Očekáváné 

náklady na implementaci přitom budou 

vyšší než při implementace původního 

zákona o spotřebitelském úvěru v rámci 

transpozice směrnice EU o spotřebitelských 

úvěrech.

ČBA sledovala iniciativy Evropské komise 

(EK) i Evropské bankovní federace (EBA) 

týkající se obecně ochrany spotřebitele, 

vyhodnocovala jejich možné dopady na 

retailové obchody bank v ČR a aktivně se 

účastnila přípravy stanovisek EBF i Evropské 

hypoteční federace (EHF). Komise pro 

spotřebitelské otázky ČBA zpracovala 

v prosinci 2015 odpovědi na veřejnou 

konzultaci EK o retailových finančních 

službách. Cílem tzv. Zelené knihy EK 

je odstranit bariéry pro přeshraniční 

obchody. Dokument obsahuje pro banky 

nepřijatelné úvahy o zavedení portability 

služeb – přenositelnosti služeb při přesunu 

spotřebitele do jiného členského státu EU, 

a to včetně hypoték. EK také chce usnadnit 

přeshraniční switching u spotřebitelských 

úvěrů a zvažuje i standardizaci produktů 

na úrovni EU. Nově se objevuje požadavek 

EU na odstranění rozdílů v cenách 

produktů (poplatků i úrokových sazeb) 

mezi jednotlivými členskými státy EU. 

Kritické stanovisko ČBA k záměrům EK 

bylo odesláno přímo EK i do EBF a EHF, 

následně se Sekretariát ČBA aktivně 

účastnil diskusí při přípravě stanovisek 

evropských asociací. 

V roce 2015 pokračoval dialog Pracovní 

skupiny pro katastr (působící v rámci 

komise pro hypoteční obchody) s ČÚZK 

(Český úřad zeměměřičský a katastrální), 

kdy se vyjasňovaly otázky právně 

metodické i IT povahy (včetně setkání 

zástupců bank s vedením a experty ČÚZK). 

Banky využívaly možnost se vyjádřit 

k připravovaným novým službám katastru, 

z nichž nejzajímavější byl dálkový přístup 

do sbírky listin katastru nemovitostí.

Spotřebitelské otázky a hypoteční obchody
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Pracovní skupina oceňování majetku 

věnovala své úsilí v roce 2015 dvěma 

základním okruhům. 

Prvním z nich bylo zapojení se do 

přípravy nové legislativy. Členové skupiny 

aktivně připomínkovali věcný záměr 

nového zákona o oceňování majetku, 

který připravilo Ministerstvo financí. 

Se zástupci ministerstva byla vedena 

jednání o cílech zákona, nástrojích k jejich 

dosažení a konečně i o jeho samotné 

předpokládané podobě a struktuře. 

Druhým aktualizovaným právním 

předpisem, který se dotýká oblasti 

oceňování nemovitých věcí pro banky, 

je zákon o spotřebitelském úvěru. Jeho 

novela, která se v mezidobí dostala 

k projednání Poslaneckou sněmovnou 

PČR, byla pracovní skupinou rovněž 

analyzována a připomínkována.

V obou případech jsme dosáhli shody 

s předkladateli zákona na změnách, které 

budou na jedné straně představovat 

zlepšení kvality služeb poskytovaných 

koncovým uživatelům a na druhé straně 

povedou k adekvátnímu řízení rizika 

zajištění českých bank. 

S těmito cíli souvisí i druhý okruh činnosti 

- zaměření se na zvyšování kvality 

The working group for property appraisal 

focused its efforts on two key areas in 

2015. 

The first was the group’s involvement 

in the preparation of new legislation. 

Members of the group actively 

commented on the intent of a new act 

on property appraisal, drafted by the 

Ministry of Finance. Talks were held with 

representatives of the ministry concerning 

the objectives of the act, the tools to 

achieve them, and finally, on its assumed 

form and structure.

The consumer credit act is the second 

updated legislation that relates to 

property appraisal in banks. The 

amendment to the act, which was 

discussed by the Chamber of Deputies 

in the meantime, was also analysed and 

commented on by the working group. 

In both cases, we have reached 

agreement on changes with the 

proposers of the draft act that on the one 

hand will lead to improving the quality of 

services provided to end users and on the 

other hand will lead to an adequate risk 

management of the collateral in Czech 

banks. 

Pracovní skupina 
oceňování majetku

Working Group for 
Property Appraisal

Průřez činností

Operational Review

 



38

Improving the quality of property 

valuation is also an activity that the group 

members are dealing with as part of their 

jobs in individual CBA member banks and 

building societies.

The second area of activity is related to 

these objectives - focus on improving 

the quality of appraisal and of the whole 

process of valuation of assets in banks. 

Given the importance of expertise of 

the appraisers, we held discussions with 

representatives of academia and of 

certification bodies, with an emphasis 

on the needs of higher and postgraduate 

education in the appraisal of immovable 

assets for banking purposes, maintaining 

the qualifications of appraisers and their 

verification. We also held negotiations 

on the needs of banks in terms of 

the valuation of immovable assets 

with representatives of professional 

organizations of property appraisers.

Last but not least, we have intensely dealt 

with preparations of the “Standards for 

the Appraisal of Immovable Properties 

for the Purposes of the Valuation of the 

Collateral of Financial Institutions’, which 

should contribute to the harmonization 

and a common interpretation of various 

basic concepts and approaches used in 

the appraisal of property for the purposes 

of the collateral. The standards will be 

issued by the Czech Banking Association 

in the first half of 2016.

ocenění i celého procesu oceňování 

majetku v bankách. S ohledem na význam 

odbornosti odhadců jsme jednali se 

zástupci akademické obce a certifikačních 

orgánů s důrazem na potřeby 

vysokoškolského i postgraduálního 

vzdělávání v oblasti oceňování 

nemovitých věcí pro bankovní účely, 

udržování kvalifikace odhadců a jejího 

ověřování. Jednání ohledně potřeb bank 

z hlediska oceňování nemovitých věcí 

jsme vedli také se zástupci profesních 

organizací odhadců majetku.

V neposlední řadě jsme se intenzívně 

věnovali přípravě „Standardů oceňování 

nemovitých věcí pro účely ohodnocení 

zajištění finančních institucí“, které by 

měly přispět k harmonizaci a společnému 

výkladu jednotlivých základních pojmů 

a přístupů používaných při oceňování 

nemovitostí pro potřeby zástavy. 

Standardy budou Českou bankovní 

asociací vydány v prvním pololetí roku 

2016.

Zvyšování kvality oceňování majetku 

je také činnost, které se členové 

skupiny věnují i v rámci svého působení 

v jednotlivých členských bankách 

a stavebních spořitelnách ČBA.
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Celému roku 2015 vévodila tři zcela 

zásadní témata. Prvním tématem byla 

regulace a morální hazard v bankovním 

sektoru. Druhým, stejně důležitým 

tématem, byla bezpečnostní oblast, 

hackerské útoky na klienty a následná 

edukace veřejnosti. Třetím tématem, na 

jehož komunikaci se ČBA zaměřila, byla 

digitalizace bankovních procesů.

Celoročním tématem komunikace bylo 

téma regulace a morálního hazardu. 

V první polovině roku ČBA vydala 

elektronickou bilingvní publikaci Karla 

Kabelíka Bankovní regulace: Trendy 

a dopady / Banking Regulation: Trends 

and Impacts. Cílem bylo navázat na 

úspěch anglické verze této knihy, která 

byla publikována knižně na konci roku 

2014 a jejíž všechny výtisky byly vzhledem 

k velikému zájmu o aktuální téma 

rozebrány. Ve spolupráci s Hospodářskými 

novinami byla uskutečněna a natočena 

třídílná série diskuzí s následným 

zveřejněním sestříhaného videozáznamu 

na stránkách Aktualne.cz a doprovodným 

článkem v tištěných Hospodářských 

novinách. Jednotlivé díly byly věnovány 

různým pohledům na témata regulace 

a morálního hazardu. V říjnu byla 

diskuze podpořena výroční mezinárodní 

konferencí ČBA s podporou ČNB 

s názvem Qui Bono regulace?, na které 

Three unquestionably key topics 

dominated the whole of 2015. The 

first topic was regulation and moral 

hazard in the banking sector. The 

second, equally important topic was the 

security area, hackers’ attacks on clients 

and the subsequent education of the 

public. The third topic, on which the 

CBA communication focused, was the 

digitalization of banking processes. 

The topic of regulation and moral hazard 

was one on which communication 

focused throughout the entire year. In 

the first half of the year, the CBA issued 

a bilingual publication written by Karel 

Kabelík: “Banking Regulation: Trends 

and Impacts”. The aim was to build on 

the success of the English version of 

the book, which was published in book 

form at the end of 2014 and whose 

prints were all out of print due to the 

great interest in the current topic under 

discussion. In cooperation with daily 

Hospodářské noviny, three parts of 

a series of discussions were completed, 

subsequently filmed and published as an 

edited video on Aktualne.cz website with 

an accompanying article printed in the 

daily Hospodářské noviny. The parts were 

dedicated to different perspectives on the 

topics of regulation and moral hazard. 

In October, discussion was supported by 
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conference was organized on the topic 

of security and customer behaviour in 

the online environment. During the year 

press releases were issued warning on the 

spreading frauds committed by hackers 

according to the current situation. 

The CBA prepared a joint press 

conference in cooperation with the 

Association of Small and Medium-

Sized Enterprises and Crafts of the 

Czech Republic and presented a survey 

whose main objective was to learn how 

Czech enterprises and small / medium 

businesses communicate with banks on 

an electronic level. 

Other communications took place on an 

individual basis. 

The CBA has been mentioned a total 

of 1,109 times in the media in the past 

year in the context of its everyday 

communication in legislative and 

economic topics and of the above-

mentioned projects.

the annual CBA International Conference 

supported by the CNB, called “Qui Bono 

Regulation?” with Simon Hills from the 

British Banking Association as the key 

speaker. 

A campaign of prevention against cyber 

dangers continued throughout 2015, too. 

The aim was to highlight the potential 

ongoing and current risks posed by fake 

Internet banking sites, one-off recurring 

waves of phishing and use of someone 

else’s identity on social networks in order 

to misuse funds. A separate follow-up 

campaign was continued whose main 

objective was to educate the general 

public in the safe use of electronic 

banking; in collaboration with the Idnes.cz 

Information Server, further series of 

“Inspector in Trouble” videos were 

published within two months. The aim 

of the videos, where the main role is 

played by Tomáš Matonoha in the role 

of a scatterbrain, Žak Kluzó, is a fun 

way to highlight the most common 

errors in security that users commit 

on the Internet, in the form of absurd 

comparison with identical situations in 

real life. “Secure Banking” a Facebook 

profile was also launched together with 

the campaign, where information on 

security and warnings of present attacks 

are regularly published. Further, a press 

jako hlavní řečník vystoupil Simon Hills 

z Britské bankovní asociace. 

I v roce 2015 pokračovala kampaň 

v oblasti prevence proti kybernetickému 

nebezpečí. Cílem bylo poukázat na 

možná stále trvající a aktuální rizika 

v podobě falešných stránek internetového 

bankovnictví, nárazových opakujících 

se phishingových vln a využívání cizí 

identity na sociálních sítích za účelem 

vylákání finančních prostředků. V rámci 

navazující samostatné kampaně, jejímž 

hlavním cílem byla edukace široké 

veřejnosti v oblasti bezpečného používání 

elektronického bankovnictví, byly ve 

spolupráci s informačním serverem Idnes.cz 

v rozmezí dvou měsíců zveřejňovány 

další díly v rámci série videí „Inspektor 

v nesnázích“. Cílem videí je vtipnou 

formou upozornit na nejčastější chyby 

v oblasti bezpečnosti, které uživatelé 

na internetu dělají, formou absurdního 

porovnání s identickou situací 

v reálném životě. S kampaní byl také 

spuštěn facebookový profil Bezpečné 

bankovnictví, kde jsou pravidelně 

zveřejňovány informace o bezpečnosti 

a varování před aktuálními útoky. Dále 

byla uspořádaná tisková konference 

k tématu bezpečnosti a chování klientů 

v online prostředí. V průběhu roku pak 

byly vydány upozorňující tiskové zprávy 

na šířící se podvody hackerů dle aktuální 

situace. 

ČBA ve spolupráci s Asociací malých 

a středních podniků a živnostníků 

ČR zpracovala a na společné tiskové 

konferenci představila průzkum, jehož 

hlavním cílem bylo dozvědět se, jak 

komunikují čeští živnostníci a malé/střední 

firmy s bankami na elektronické úrovni. 

Ostatní komunikace probíhala na 

individuální bázi. 

ČBA byla v médiích za uplynulý rok 

zmíněna v rámci své běžné komunikace 

v legislativních a ekonomických tématech 

a výše zmíněných projektech celkem 

1 109 krát.
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Finanční vzdělávání je již téměř 10 let 

nedílnou součástí pracovního záběru 

ČBA. Rok 2015 se nesl jak v duchu 

zcela nových projektů, tak ve znamení 

již ověřených aktivit, kterým svědčí 

pravidelné opakování.

V rámci prvního ročníku celoevropské 

vzdělávací kampaně The European 

Money Week uspořádala ČBA v druhém 

březnovém týdnu Jarmark finančního 

vzdělávání pro učitele základních škol 

v Praze a blízkém okolí. Odpoledne 

věnované představení netradičních 

pomůcek k výuce základů finanční 

gramotnosti se setkal s příznivým ohlasem 

a vysloužil si proto pokračování hned 

v listopadu. Podzimní jarmark byl zaměřen 

na představení možnosti zapojit do výuky 

též externí lektory a byl připraven pro širší 

spektrum učitelů v Ostravě. 

Jeden den; 90 minut; 36 bankéřů; 

33 středních škol. To je zkratka 

charakterizující druhý ročník projektu 

Bankéři jdou do škol. Každý z bankéřů 

si připravil učební hodinu, která byla 

letos tematicky věnována především 

digitalizaci, moderním technologiím 

a bezpečnosti na internetu. Cílem celého 

projektu je upozornit na důležitost 

finanční gramotnosti a prohloubení 

znalostí studentů s využitím neobvyklé 

Financial education has been an integral 

part of the CBA’ scope of work for almost 

10 years. The year of 2015 was marked by 

both entirely new projects as well as by 

already proven activities which deserves 

repetition on regular basis.

In the first year of the European Money 

Week, a Europe-wide education 

campaign, the CBA organised a Fair of 

Financial Education for primary school 

teachers in Prague and its surroundings 

in the second week of March. The 

afternoon, which was dedicated to the 

introduction of unconventional tools for 

teaching elementary financial literacy 

has met with a favourable response and 

thus earned the right to be continued 

in November. The Autumn Fair was 

focused on presenting opportunities to 

engage also external lecturers in teaching 

and was designed for a wider circle of 

teachers in Ostrava. 

1 day; 90 minutes; 36 bankers; 33 

secondary schools. This is an acronym 

describing the second year of the 

project Bankers Go to School. Each 

of the bankers had prepared a lesson, 

the themes of which this year was 

digitization, modern technology and 

internet security. The aim of the project 

is to highlight the importance of financial 
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will probably continue into future years 

either in its present format, or in a slightly 

modified one.

literacy and knowledge of students when 

using unusual communication paths. 

Presentation of top bankers as real flesh-

and-bones people, who are not afraid to 

try out the role of the teacher, not only 

contributes to education itself, but serves 

mainly as an element of motivation. 

The cycle called “Financial Literacy with 

the CBA” has been continuing for the third 

year; it is presented on odboryplus.cz, 

the blog of the Czech-Moravian 

Chamber of Labour Unions. These short 

presentations on the financial world 

and practical guides accompanied by 

thematic illustrations of animator Pavel 

Koutský, serve to educate and entertain. 

Dissemination through the Internet is 

complemented by distribution through 

the trade union structures, so the leaflet 

in a printed form reaches out also to 

those who perhaps do not work with 

a computer at all.

The educational activity of the CBA 

designed for children’s homes has 

a somewhat narrower scope of focus. 

Another chapter has been added to 

this educational programme this year 

designed for children approaching 

adulthood and thus leaving the institution, 

i.e. lectures for teachers and care persons 

in children’s homes. This project, too, 

komunikační cesty. Představení 

vrcholových bankéřů jako lidí z masa 

a kostí, kteří se nebojí vyzkoušet si roli 

učitele, přispívá nejen k samotnému 

vzdělávání, ale slouží především jako 

motivační prvek. 

Již třetím rokem pokračuje i cyklus 

Finanční gramotnost s ČBA, který je 

prezentován na blogu Českomoravské 

komory odborových svazů odboryplus.cz. 

Krátká povídání o světě financí a praktické 

návody doplněné tematickými obrázky 

animátora Pavla Koutského slouží 

k osvětě i pobavení. Šíření prostřednictvím 

internetu je doplněno o distribuci přes 

odborovou strukturu, a tak se letáček 

v tištěné podobě dostává i k těm, kdo 

s počítačem třeba vůbec nepracují. 

Trochu užší záběr má vzdělávací aktivita 

ČBA určená dětským domovům. 

K osvětovému programu připravenému 

pro děti blížící se věku dospělosti a tedy 

opuštění ústavu, přibyla letos další 

kapitola, a to přednášky pro pečovatele 

a učitele v dětských domovech. I tento 

projekt bude v této či trochu obměněné 

podobě pokračovat zřejmě i v dalších 

letech.
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Vztahy s EGAP 

ČBA v oblasti exportního financování 

v roce 2015 pokračovala v těsné 

spolupráci s vedením EGAP, a to jak 

v oblasti uvádění Všeobecných pojistných 

podmínek do praxe, tak nového přístupu 

EGAP ke spoluúčasti bank a zohlednění 

průběhu škod v minulosti zavedením 

systému bonus-malus. Společným cílem 

obou stran bylo zajistit jeho technickou 

proveditelnost, banky současně kladly 

velký důraz na nutnost zachovat 

konkurenceschopnost českého systému 

pojištění exportu vůči zahraničí. Dialog 

EGAP s jednotlivými bankami i na úrovni 

Komise pro exportní financování (KEF) 

– EGAP probíhal prakticky až do konce 

roku. Dalšími společně projednávanými 

tématy byla i nová formulace sankční 

klauzule pro Rusko a reakce na náměty 

Platformy exportérů Svaz průmyslu 

a dopravy ČR na změny praxe při 

uzavírání pojistných smluv. 

Dorovnávání úrokových sazeb

V návaznosti na jednání s KEF ČBA 

a s Ministerstvem průmyslu a obchodu 

(MPO) v roce 2014 Ministerstvo financí 

(MF) připravilo „Návrh vyhlášky, kterým 

se mění vyhláška č. 278/1998 Sb., 

k provedení zákona č. 58/1995 Sb., 

Relations with EGAP

The CBA continued its close cooperation 

with the management of EGAP in the 

field of export finance in 2015, both in 

implementing the General Terms and 

Conditions of Insurance in real life and 

in introducing the new approach taken 

by EGAP to the participation of banks 

and to taking into account the course 

of the damage in the past through the 

introduction of a bonus-malus system. 

The common goal of both parties was to 

ensure its technical feasibility; banks at 

the same time placed great emphasis on 

the need to maintain the competitiveness 

of the Czech system of export insurance 

compared to foreign countries. EGAP ś 

dialogue with individual banks, and at the 

level of the Export Finance Commission 

(EFC) - EGAP, continued almost until the 

end of the year. Other topics discussed 

together included a new formulation of 

a penalty clause for Russia and a response 

to the inputs made by the Platform 

of Exporters of the Confederation of 

Industry of the Czech Republic to change 

the practices of concluding insurance 

contracts. 
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is obliged to issue a decree and has not 

done so yet. Given that private banks will 

not be allowed to get involved into CIRR 

financing in real life due to changes in 

calculation and the system margin, the 

CBA, the MIT and the Government Office 

raised critical comments, which will be 

apparently neglected by the MF.

Interest make-up 

Following negotiations with the 

CBA’s Export Finance Commission 

(EFC) and with the Ministry of Industry 

and Trade (MIT) in 2014, the Ministry of 

Finance (MF) prepared a “Draft Decree 

amending Decree No. 278/1998, Coll., 

implementing Act No. 58/1995, Coll., 

on insurance and financing of exports 

with state support and supplementing 

Act No. 166/1993 Coll., on the Supreme 

Audit Office, as amended, as amended 

by Act No. 60/1998 Coll., as amended”, 

in the wording of which the Ministry 

makes the interest make-up system 

“operational”; the creation of the system 

was imposed by the relevant law on the 

support to exports. The MF, however, did 

not take into account the modifications 

presented by the CBA in the earlier stages 

of preparations for the implementation 

of the system and did not include the 

CBA in the interdepartmental comment 

procedure. 

The position of the submitter, i.e. the 

MF, was made clear by the wording of 

the explanatory report: “MF ... does not 

have to effectively use this tool for export 

support”. Therefore the MF proposed 

only a formal remedy of the current 

situation, where the Ministry of Finance 

o pojišťování a financování vývozu se 

státní podporou a o doplnění zákona č. 

166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním 

úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve 

znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů“, v jejímž textu 

„zprovozňuje“ systém dorovnávání 

úrokových rozdílů, jehož vytvoření 

uložil příslušný zákon o podpoře 

exportu. MF však v úpravě návrhy, 

které ČBA předkládala v předchozích 

etapách přípravy na realizaci systému, 

nezohlednilo a v meziresortním 

připomínkovém řízení ČBA ani neoslovilo.  

 Z textu předkládací zprávy jasně vyplynul 

postoj předkladatele a to, že „MF … 

nemusí efektivně tento nástroj podpory 

exportu využívat“. Navrhlo tak pouze 

formální nápravu současného stavu, kdy 

je MF povinno vyhlášku vydat, ale zatím 

tak neučinilo. Vzhledem k tomu, že 

soukromým bankám nebude vlivem 

změny výpočtu i systémové marže 

umožněno praktické zapojení do CIRR 

financování, ČBA a rovněž MPO a Úřad 

vlády uplatnily zásadní připomínky, které 

však podle všeho zůstanou ze strany MF 

neoslyšeny.
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Vývoj na úseku bankovní a finanční 

bezpečnosti v uplynulém období lze 

charakterizovat dalším poklesem kriminality 

zaměřené proti bankám v její „fyzické“ 

podobě a vzestupem počtu útoků 

kybernetických.

V oblasti fyzické bezpečnosti se meziročně 

významně snížil jak počet loupežných 

přepadení bank (z 19 na 10), tak i počet 

fyzických útoků proti bankomatům (z 24 na 

16). Kromě opakujících se případů skimmingu 

byla zaznamenána nová modifikace útoku 

proti bankomatu nazývaného „CASH 

TRAPPING“, spočívající v nahrazení dosud 

používané „vidličky“ postupem, v jehož 

důsledku dojde k podvázání podavače 

bankovek a jeho zadržení v pozici, která 

umožňuje odcizení hotovosti. Největším 

problémem však zůstal skimming, který na 

území ČR nejčastěji provádějí organizované 

mezinárodní skupiny, zejména ze zemí 

Balkánu, nejčastěji z Bulharska a Rumunska. 

Při potírání tohoto druhu trestné činností 

zůstává klíčovou rychlost spolupráce 

banky provozující napadený bankomat 

s příslušnými orgány Policie ČR. Organizační 

předpoklady umožňující takovou spolupráci 

byly vytvořeny a jejich funkčnost lze označit 

jako velmi dobrou.

Stále rostoucím problémem i nadále zůstává 

zneužívání osobních údajů k finančním 

Trends in the field of banking and 

financial security in the past period can be 

characterized by a further drop in crime 

directed against the banks in its “physical 

form” and a rise in the number of cyber-

attacks.

In the area of   physical security, both the 

number of bank robberies significantly 

declined y-o-y (from 19 to 10) and the 

number of physical attack on ATMs (from 

24 to 16). In addition to repeated cases of 

skimming there was a new modification of 

attacks against ATMs called “cash trapping”, 

consisting of the replacement of the 

previously used “fork” by a process, which 

hampers the feeder of banknotes and blocks 

it in a position that enables the theft of cash. 

The biggest problem is skimming, which is 

committed in the area of Czech Republic 

most often by organized international groups, 

especially groups from the Balkans, mostly 

from Bulgaria and Romania. In combating 

this type of criminal activity remains the 

major key the speed of cooperation between 

the bank, operating the attacked ATM and the 

competent authorities of Police of the Czech 

Republic. Organizational conditions for such 

cooperation have been developed and we 

can say that they work very well. 

The misuse of personal data for financial 

fraud and the remote opening of bank 
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Cyber-security

In the field of cyber security there have 

been further attacks in the form of so-

called phishing while their form has been 

modified. In addition to the original e-mails 

like “We could not deliver your package, 

your Czech Post” other e-mail messages 

have been also used like “We have your 

outstanding debt in our records, your O2”, 

“We will distrain you”, distrainor” or “Do you 

want to speed up your Internet? We have 

a solution for you in the form of free apps 

- your Internet provider”. The goal remains 

to be able to control the computer and the 

mobile phone of a bank client, obtain his/

her security elements (login, password, 

SMS), enabling access to his/her Internet 

banking and subsequent theft of the 

client’s funds

The stolen money is then typically 

diverted via the so-called. “Money Mule”, 

a Czech citizen hired on an employment 

advertisement, promising income from 

work from home for a foreign entity, to 

which the money mule undertakes to make 

transfers of funds from its business activities 

through his/her account for a commission. 

The citizen in a positon of a “Money Mule” 

can be subsequently charged for criminal 

activities in participating in the legalization 

of proceeds from crime.

accounts under a false identity remain to be 

a growing issue. Careless people respond to 

attractive job offers on internet or to offers 

of non-bank loans under favourable terms 

and send copies of their personal documents 

upon the request of a false advertiser. In the 

next step, personal information is misused for 

opening a bank account that can be used by 

criminals as “anonymous” for their criminal 

activities, including money laundering.

The legal framework which directly affects 

the activities of banks in the AML area has 

been recently modified by an amendment 

of the CNB Decree No. 281/2008, Coll., on 

certain requirements for the system of internal 

principles, procedures and control measures 

against the legalization of proceeds from 

crime and terrorist financing, published under 

No. 129/2014, Coll. In the course of 2016, the 

currently discussed amendment to Act No. 

253/2008, Coll., on certain measures against 

the legalization of proceeds from crime and 

terrorist financing, based on the newly adopted 

EU legislation, namely on the Directive (EU) 

2015/849 of the European Parliament and 

of the Council on the prevention of the use 

of the financial system for the purposes of 

money laundering and on the Regulation (EU) 

2015/847 of the European Parliament and of 

the Council on information accompanying 

transfers of funds, should enter into force and 

effect. 

podvodům a zakládání bankovních účtů na 

dálku pod cizí identitou. Neopatrné osoby 

reagují na lákavé internetové nabídky 

práce nebo poskytnutí nebankovního 

úvěru za výhodných podmínek a na 

vyžádání falešného inzerenta pošlou kopie 

svých osobních dokladů. Osobní údaje 

jsou v dalším kroku zneužity k založení 

bankovního účtu použitelného k páchání 

trestné činnosti, včetně praní špinavých 

peněz.

Právní rámec, který přímo ovlivňuje 

činnost bank na AML úseku, byl 

v uplynulém období pozměněn novelou 

vyhlášky ČNB č. 281/2008 Sb., o některých 

požadavcích na systém vnitřních zásad, 

postupů a kontrolních opatření proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti 

a financování terorismu, publikované pod 

č. 129/2014 Sb. V průběhu roku 2016 by 

pak měla vstoupit v platnost a účinnost 

i aktuálně projednávaná novela zákona 

č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních 

proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 

a financování terorismu, vycházející z nově 

přijaté EU legislativy, konkrétně Směrnice 

EP a Rady (EU) 2015/849 o předcházení 

využívání finančního systému k praní 

peněz a financování terorismu a nařízení 

EP a Rady (EU) 2015/847 o informacích 

doprovázejících převody peněžních 

prostředků. 

Kybernetická bezpečnost

Na úseku kybernetické bezpečnosti byly 

zaznamenány další útoky v podobě tzv. 

phishingu – přičemž jejich forma byla 

modifikována. Kromě původního emailu 

typu „nemohli jsme Vám doručit balík, 

Vaše Česká pošta“ jsou používány i jiné, 

např. emailové zprávy typu „vedeme za 

Vámi neuhrazenou pohledávku, Vaše O2“, 

„budeme Vás exekuovat, Exekutor“ až po 

„chcete zrychlit svůj internet?, máme pro 

Vás řešení v podobě aplikace zdarma – Váš 

internetový poskytovatel“. Cílem zůstává 

ovládnutí počítače a mobilního telefonu 

klienta banky, získání jeho bezpečnostních 

prvků (Login, Heslo, SMS), umožňujících 

přístup do jeho internetového bankovnictví 

a následné odcizení finančních prostředků 

klienta. Odcizené peníze jsou pak 

zpravidla vyváděny prostřednictvím 

tzv. „Money Mule“, českého občana 

najatého na základě pracovního inzerátu, 

slibujícího výdělek za práci z domova pro 

zahraniční osobu, pro kterou se zaváže 

prostřednictvím svého účtu a za provizi 

provádět převody finančních prostředků 

z jejích obchodních aktivit. Důsledkem 

pro občana v pozici „Money Mule“ pak 

může být trestní postih za podílnictví na 

legalizaci výnosů z trestné činnosti.
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Pokračující přípravy programového 

období 2014 – 2020 a finančních 

nástrojů

V průběhu roku 2015 kulminovalo čerpání 

EU fondů alokovaných ČR na období 

2007 – 2013 a paralelně se odpovědná 

ministerstva v roli řídících orgánů nových 

operačních programů adaptovala na 

priority, chystala operační programy 

a nové předpisy nadcházejícího období. 

V programovém období 2014 – 2020 

má při čerpání EU fondů pokračovat 

přechod od dotací k návratným formám 

financování, tzv. finančním nástrojům 

(dále FN). Mělo by jít minimálně o 10 % 

z celkové alokace, tedy o 2,4 mld. EUR 

a jedním z hlavních cílů jejich využití 

by mělo být vyvolání co nejvyššího 

pákového efektu v podobě soukromého 

kofinancování.

FN by podle platné EU legislativy měly 

být uplatňovány všude tam, kde existuje 

nebo hrozí selhání trhu, a to pro projekty, 

které jsou sice finančně životaschopné, 

ale nemohou získat dostatečné 

financování z tržních zdrojů. Běžným 

tržním produktům by neměly konkurovat, 

ale naopak je vhodně doplňovat. Ve 

srovnání s dotacemi by jejich atraktivním 

prvkem měla být jednoduchost 

a menší náročnost získání. Přístup 

Continuing preparations for the 2014 

- 2020 programming period and for 

Financial Instruments 

 

In the course of 2015, the drawing of EU 

funds allocated to the Czech Republic 

for the period 2007-2013 culminated; in 

parallel, the responsible ministries were 

adapting to priorities in their roles of the 

Managing Bodies of the new operational 

programs, they prepared Operational 

Programmes and new regulations for 

the coming period. In the Programming 

Period 2014 – 2020, a partial shift 

from subsidies to repayable forms of 

financing, so-called Financial Instruments 

(hereinafter FI), should continue. This 

should amount to at least 10% of the total 

allocation – i.e. to EUR 2.4 billion and one 

of the main goals of using them should be 

to generate the biggest possible leverage 

effect in the form of private co-financing.  

Under the current EU legislation, the 

FI should be applied wherever there 

is a market failure or where a risk of 

market failure exists, in projects that 

are financially viable, but cannot obtain 

sufficient funding from the market 

sources. They should not compete with 

normal market products but should 

rather complement them appropriately. In 

comparison with subsidies, their attractive 
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element should consist of simplicity and 

lower severity of their acquisition. The 

approach taken by domestic Managing 

Bodies, however, does not always match 

this; there is concern in the ministries 

that the substitution of subsidies by 

Financial Instruments would lead to a lack 

of demand, the criteria that have been 

set, however, are not simpler compared 

with subsidies and direct loans that are 

being considered instead of a systematic 

support for multiplication, for instance in 

a form of guarantees, threaten to crowd 

out commercial financing from the 

market. 

During 2015, representatives of the 

CBA’s Working Group for Cohesion 

Policy attended a series of meetings 

including the Monitoring Committees of 

the Operational Programme Enterprise 

and Innovations for Competitiveness, in 

which they continuously and consistently 

warned against the foregoing. The most 

intensive discussions were held with the 

Ministry of Industry and Trade at both 

the level of the Managing Director and 

Deputy Minister and at the working level, 

and they will continue in this spirit in the 

first half of the coming year.

tuzemských řídicích orgánů však tomu 

ne vždy odpovídá, z nahrazování dotací 

finančními nástroji na ministerstvech 

panují obavy z nedostatečné poptávky, 

nastavená kritéria však nebývají oproti 

dotacím jednodušší, a zvažované přímé 

úvěry namísto systematické podpory 

multiplikace např. formou osvědčených 

záruk hrozí vytěsňováním komerčního 

financování z trhu.

V průběhu roku 2015 se zástupci 

Pracovní skupiny pro kohezní 

politiku ČBA zúčastnili řady jednání 

včetně Monitorovacích výborů 

operačních programů pro Životní 

prostředí či pro Podnikání, inovace 

a konkurenceschopnost, na kterých na 

výše uvedené skutečnosti kontinuálně 

a konzistentně upozorňovali. 

Nejintenzivnější jednání jak na úrovni 

výkonného ředitele ČBA a náměstka 

ministra, tak na pracovní úrovni 

probíhala s MPO a v tomto duchu 

budou pokračovat i v první polovině 

následujícího roku.

Pracovní skupina pro kohezní politiku

Working Group for Cohesion Policy
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V průběhu roku 2015 pokračovala 

jednání o návrhu Obecného nařízení 

o ochraně osobních údajů (dále GDPR). 

Obecného přístupu v Radě EU bylo 

dosaženo v závěru roku a rovněž na něm 

bylo dosaženo shody i v trialogu mezi 

Radou, Komisí a Evropským parlamentem. 

Závěrečné formální hlasování v Radě 

proběhne nejspíše až v dubnu 2016, takže 

na přípravu členských zemí zbude cca 22 

měsíců.

Účelem má být zavedení silného 

a jednotného legislativního rámce pro 

ochranu osobních údajů, posílení práv 

fyzických osob a omezení byrokracie 

pro podniky v této oblasti. Dosud platná 

směrnice bude nahrazena nařízením, 

jež bude v členských státech přímo 

platné a vynutitelné. Návrh přináší celou 

řadu nových požadavků na správce 

a zpracovatele údajů a současně nově 

vymezuje práva fyzických osob ve 

vztahu ke zpracování a uchovávání jejich 

osobních údajů.

During 2015, discussions continued 

on the draft General Data Protection 

Regulation (hereinafter GDPR); the 

Council achieved consensus in its general 

approach at the end of the year, and 

consensus was also found in the trialogue 

among the Council, Commission and the 

European Parliament. Final formal Council 

vote will take place probably in April 2016 

so that Member States are left with about 

22 months for preparations. 

The purpose should be to establish 

a strong and unified legislative framework 

for personal data protection, strengthen 

the rights of individuals and cut red tape 

for businesses in this area. The directive 

which has been in force so far will be 

replaced by a regulation, which will be 

directly valid and enforceable in Member 

States. The draft introduces a whole new 

set of requirements on the administrator 

and data processor and at the same time, 

it newly defines the rights of individuals in 

relation to the processing and storage of 

their personal data.

Ochrana osobních údajů

Personal data protection
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V návaznosti na požadavky stanovené 

v návrhu zákona o spotřebitelském úvěru, 

bude v budoucnu nutné prokazovat 

splnění kvalifikačních předpokladů 

u pracovníků (zaměstnanců i externích 

spolupracovníků), kteří se zabývají 

distribucí všech typů spotřebitelských 

úvěrů nebo jsou za ni zodpovědni, 

a to až do výše vrcholného vedení 

bank. Konkrétně to bude znamenat 

složení zkoušky podle typu odbornosti 

u instituce, která je pro provádění 

odborných zkoušek akreditována Českou 

národní bankou. Tento požadavek 

se odrazí buď přímo ve vnitřních 

vzdělávacích systémech bank, protože 

při splnění stanovených podmínek se 

takovou institucí může stát i samotná 

banka, anebo k jeho splnění banka využije 

služeb externí instituce, které bude muset 

zahrnout do nákladů. 

Přestože parametry celého zkouškového 

systému a veškeré předpoklady jeho 

nastavení nebyly v okamžiku předložení 

návrhu zákona ještě zcela vyjasněny, 

byla v roce 2015 zahájena intenzivní 

jednání v rámci Pracovní skupiny 

ČBA pro personální otázky. V první 

etapě jednání došlo k identifikaci 

nejproblematičtějších bodů v návrhu 

zákona a navržení formulačních změn. 

Ve druhé fázi se personalisté zaměřili na 

The new bill on Consumer Loans sets up 

the qualification requirements for the staff 

(employees and external collaborators) 

who are engaged in the distribution of 

all types of consumer loans and who 

are responsible for such distribution, 

up to the senior management of banks. 

To prove the qualification any person 

concerned has to pass an aptitude test 

depending on the type of consumer 

loan at an institution accredited by the 

Czech National Bank. The new legal 

requirements will have a significant 

impact on costs and human resources 

arrangements. If prescribed conditions 

are met, the bank itself may become an 

accredited institution or use services of 

an external institution for professional 

testing.

Although the parameters of the whole 

system of examinations and all the 

prerequisites for its setup have not 

been fully clarified at the time when 

the bill was submitted, intensive talks 

have been launched in 2015 within the 

CBA’s working group for personnel 

questions. In the first stage of discussions, 

the most challenging points in the bill 

were identified and wording changes have 

been proposed. In the second phase, 

HR professionals focused on the area of 

the   practical realization of the tests and 

Personální otázky

Personnel matters
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how they should be handled by particular 

banks. The established findings indicate 

that the CBA should be not only involved 

in the traditional form of negotiations on 

the wording of the relevant implementing 

regulations, which will be decisive for 

the final form of testing, but it should 

also cooperate on tests preparation. At 

the same time a request came up for the 

CBA to become an accredited institution 

and offer its services to the banks, which 

do not consider their own accreditation. 

The relevant wording of the CNB 

implementing regulations or an outline of 

the concept of professional examinations 

were not yet at the disposal at the end of 

2015, and therefore the working group for 

personnel questions will continue in its 

discussions and will focus on resolving all 

major points in the coming year.

oblast praktické realizace zkoušek a jejich 

uchopení z pohledu konkrétních bank. 

Z provedených zjištění vyplynulo, že 

úkolem ČBA by měla být nejen tradiční 

vyjednávání o podobě příslušných 

prováděcích předpisů, které budou pro 

konečnou podobu zkoušek určující, ale 

také spolupráce na přípravě podoby 

otázek. Současně vyvstala poptávka po 

tom, aby se ČBA stala akreditovanou 

institucí a nabídla svoji službu bankám, 

které o vlastní akreditaci neuvažují nebo 

ji nakonec nevyužijí. Ke konci roku 2015 

nebylo ještě k disposici relevantní znění 

příslušných prováděcích předpisů, ani 

nástin koncepce odborných zkoušek 

ze strany ČNB, a proto bude Pracovní 

skupina pro personální otázky pokračovat 

v jednáních a na řešení všech zásadních 

bodů se zaměří v následujícím roce.

Personální otázky

Personnel matters
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Nadační fond České bankovní asociace 

v rámci třetího roku své existence 

podpořil dva projekty, které byly vybrány 

v rámci grantového řízení. Nově se v rámci 

grantové výzvy hledaly dva typy projektů. 

A to projekty, jejichž prostřednictvím 

dojde k prohloubení spolupráce mezi 

základními školami (učiteli), rodiči žáků 

a žáky, což přispěje k posílení vnitřní 

motivace žáků o studium a vzdělání. 

A nově se jednalo oprojekty, které 

prostřednictvím mentoringu či kolegiální 

podpory (spolupráce učitelů) zvyšují 

kvalitu učitelské práce, především ve 

smyslu vyhodnocování jejích dopadů na 

učení žáků. 

Do grantového řízení, které probíhalo od 

poloviny června do poloviny července, 

bylo podáno celkem 31 projektových 

žádostí. Do užšího výběru se dostalo šest 

žadatelů, kteří byli pozváni na osobní 

pohovory. Na vyhodnocení došlých 

projektů se podílela obecně prospěšná 

společnost Neziskovky.cz a s volbou 

vhodných kandidátů pomáhali někteří 

členové Odborného poradního orgánu 

fondu, který je složen ze zástupců 

mateřských, základních a středních 

škol, občanských sdružení a dětských 

psychologů. 

The Endowment Fund of the Czech 

Banking Association has supported two 

projects in the third year of its existence 

that were selected under the grant 

programme. Two types of projects 

were newly sought when the call was 

made to apply for the grants, namely 

projects through which cooperation 

between primary schools (teachers), 

parents of pupils and pupils would 

deepen, which would contribute to the 

strengthening of the internal motivation 

of pupils for learning and education and 

newly projects, increasing the quality 

of teachers’ work, especially in terms 

of assessing their impacts on student 

learning through mentoring or peer to 

peer support (teacher collaboration). 

A total of 31 project applications were 

submitted to the grant proceedings, 

which took place from mid-June to  

mid-July. Six applicants made it to the 

shortlist and were invited for personal 

interviews. Neziskovky.cz, a generally 

beneficial society contributed to the 

assessment of the projects received, and 

some members of the fund’s Specialist 

Advisory Body, which comprises 

representatives of maternity, primary and 

secondary schools, civic associations 

and child psychologists, helped with the 

selection of suitable candidates.

Kamarádi vzdělání - 
Nadační fond České 
bankovní asociace na 
podporu vzdělávání

Friends of Education 
- Czech Banking 
Association‘s Endowment 
Fund to Support 
Education
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friends of the school in the events in 

school and in its immediate vicinity. 

This type of education is perceived 

by pupils as a meaningful and useful 

process; they are working on something 

that will effectively serve them and be 

close to them. A fundamental aspect 

of the method is cooperation and 

communication with pupils’ parents and 

with other fellow citizens. During the 

project, all information will be published 

on the website of the program School 

for Sustainable Development, as well as 

on the social networking programmes 

School for Sustainable Development 

and SEVER. At the end of the project an 

electronic booklet will be available with 

examples of good practice. 

“Collegial support in the form 

of collaborative teaching” of the 

elementary school in Prague - Kunratice

The key idea behind the project is to 

prove that the collaboration of two 

teachers based on peer support in 

education allows every child to actively 

develop, learn an experience joy while 

learning. Teaching methodology of 

collaborative teaching will be presented 

to the participating schools as part of 

the project which has been developed 

and implemented with the support of the 

In the end, the fund’s administrative 

board, taking in to regard the 

recommendations of the Specialist 

Advisory Body, selected two different 

projects which have already been 

running for some time or which are 

based on the already running projects, 

are trying to develop them further and 

spread them to other schools. These are 

projects “Together we help each other 

and together we educate ourselves” 

of the SEVER Centre of Environmental 

Education and Ethics Horní Maršov, 

non-profit organisation, from the Hradec 

Králové region and “Collegial support in 

the form of collaborative teaching” of the 

elementary school in Prague - Kunratice.

Projects supported in 2015 

 

Together we help each other and 

together we educate ourselves – 

the SEVER Centre of Environmental 

Education and Ethics Horní Maršov, non-

profit organisation 

The project aims to motivate elementary 

school students, especially the first 

degree students, to focus on learning 

through special methods of project 

teaching - a sense-of-place education 

programme. The second main pillar is 

to involve parents, students and other 

Správní rada fondu nakonec 

s přihlédnutím k doporučení odborné 

poradní skupiny vybrala dva odlišné 

projekty, které již nějakou dobu fungují 

anebo vycházejí z již běžících projektů 

a dále se je snaží rozvíjet a šířit i do 

dalších škol. Jedná se o projekty „Spolu 

si pomáháme, společně se vzděláváme“ 

Střediska ekologické výchovy SEVER 

Horní Maršov, o.p.s. z Královehradeckého 

kraje a „Kolegiální podpora formou párové 

výuky“ pražské základní školy Kunratice.

Projekty podpořené v roce 2015 

Spolu si pomáháme, společně se 

vzděláváme – Středisko ekologické 

výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. 

 

Projekt má za cíl motivovat žáky 

základních škol, zejména pak žáky I. 

stupně, k zájmu o učení prostřednictvím 

speciální metody projektového vyučování 

– místně zakotvené výuky. Druhým 

hlavním pilířem je do dění ve škole 

a v jejím bezprostředním okolí zapojit 

rodiče žáků a další přátele školy. Místně 

zakotvená výuka vychází z vlastních 

zkušeností a potřeb žáků, kteří je vnímají 

ve vztahu ke škole a jejímu blízkému okolí. 

Při tomto typu výuky žáci vnímají učení 

jako smysluplný užitečný proces, pracují 

na něčem, co jim bude účelně sloužit 

a bude jim blízké. Základním aspektem 

metody je spolupráce a komunikace žáků 

s rodiči a dalšími spoluobčany. V průběhu 

projektu budou všechny informace 

zveřejňovány na webových stránkách 

programu Škola pro udržitelný život, dále 

i na sociálních sítích programu Škola 

pro udržitelný život a SEVER. Na konci 

projektu bude v elektronické podobě 

k dispozici brožura s příklady dobré praxe.

Kolegiální podpora formou párové výuky 

– Základní škola Kunratice 

Hlavní myšlenkou projektu je ověřit, že 

spolupráce dvou učitelů založená na 

kolegiální podpoře ve výuce umožňuje, 

aby se každé dítě aktivně rozvíjelo, učilo 

a prožívalo při výuce radost. V rámci 

projektu se bude na zapojených školách 

prezentovat metodika párové výuky 

vyvíjená a zaváděná s podporou projektu 

„Pomáháme školám k úspěchu“ v ZŠ 

Kunratice od školního roku 2010/2011. 

Součástí je také spolupráce s rodiči 

a zapojení „rodičovských“ organizací 

při školách do podpory párové výuky. 

Výstupem projektu bude metodický 

materiál ze škol z různého prostředí, který 

bude obsahovat příklady dobré praxe 

spolupráce dvou učitelů i školy a rodičů. 

Metodický materiál bude na závěrečné 

konferenci poskytnut na elektronickém 

Kamarádi vzdělání

Friends of Education
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project “Helping Schools to Succeed” in 

Kunratice Elementary School since the 

school year 2010/2011. The project also 

includes cooperation with parents and 

the involvement of “parent” organizations 

in schools to support collaborative 

teaching. The project outcome will be 

a methodological material from schools 

from different backgrounds, which will 

include examples of good practice of 

cooperation of two teachers, schools 

and parents. The methodical material 

will be provided at the final conference 

on electronic media. The progress 

of the project will be presented and 

continuously updated on the website of 

Kunratice Elementary School. 

 

The information channel of the 

endowment fund is website  

www.kamaradivzdelani.cz. Here,  

you can find the basic information 

about the fund itself, its mission, grant 

procedures and supported projects.

nosiči. Průběh projektu bude představen 

a průběžně aktualizován na webových 

stránkách ZŠ Kunratice.

Informačním kanálem nadačního fondu je 

webová stránka kamaradivzdelani.cz. Zde 

jsou uvedeny základní informace o fondu 

samotném, o jeho poslání, o grantových 

řízeních a o podpořených projektech.

Kamarádi vzdělání

Friends of Education
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V centru pozornosti členů Platformy 

byly především oblast vymáhání dluhů 

a vztahu dlužník – exekutor – věřitel. 

Diskutovány byly postoje k řadě 

poslaneckých návrhů směřujících 

ke změkčení podmínek vymáhání, 

stejně jako iniciativa části exekutorů 

a poslanců na zavedení místní příslušnosti 

exekutorů. Jakkoli se členové Platformy 

na společných stanoviscích neshodli, 

všechny diskuse přispěly k lepšímu 

porozumění problematiky a možných 

rizik. 

V oblasti spotřebitelského úvěru se 

Platforma naopak jednoznačně shodla 

na nevhodnosti řešení lichevních 

praktik formou zavedení stropů na 

RPSN, které by dle členů Platformy 

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 splatnosti. Výměna názorů 

členů Platformy se v průběhu roku 

2015 zaměřila také na některé aspekty 

návrhu zákona o spotřebitelském úvěru, 

návrhu novely insolvenčního zákona 

(zejména s důrazem na návrhy v oblasti 

změkčování podmínek oddlužení a na 

problematiku vícečetných exekucí) 

a v neposlední řadě též na modality právní 

Members of the Platform predominantly 

focused on   debt collection and the 

debtor – bailiffs – creditor relationships in 

2015. They also discussed their positions 

on a number of parliamentary proposals 

aimed at easing the debt enforcement 

conditions as well as an initiative of 

certain bailiffs and MPs to establish local 

jurisdictions for bailiffs (territoriality). 

Although members of the Platform 

have not always arrived at a consensus 

regarding joint positions, all discussions 

contributed to a better understanding of 

the issues and potential risks involved.

In the area of   consumer credit, the Platform 

on the contrary unanimously agreed 

on the inappropriateness of introducing 

ceilings on the APR as a solution to 

usurious practices, which, as members of 

the Platform feel, would primarily affect 

the socially disadvantaged population, 

would lead to an increase in the number 

of victims of usury, would affect only 

reputable credit providers and would 

reduce the existence of financial products 

with short repayment terms. The members 

of the Platform also exchanged their views 

in 2015 especially on certain aspects of 

the draft law on the consumer loan, the 

draft amendment to the Insolvency Act 

(with particular emphasis on the proposals 

to ease debt relief conditions and on the 

Platforma pro  
odpovědné finance
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issue of multiple executions for debt) and 

last, but not least, on the modalities of the 

legal regulation of the so called protected 

account. Cooperation was established 

with the Chamber of Bailiffs of the Czech 

Republic in order to achieve a deeper 

insight into the issues connected with the 

collection of receivables.

The focus on pursuing a consumer 

dialogue aimed at identifying and fighting 

against unethical, predatory and usurious 

practices in the loan market, led the 

CBA to the founding of the Platform for 

Responsible Finance in 2013 as a joint 

working body, whose members are also 

the ČLFA (the Czech Leasing and Financial 

Association), Člověk v tísni (ČvT - People 

in Need), Poradna při finanční tísni (Debt 

Advisory Centre), Úřad finančního arbitra 

(Financial Arbiter’s Office) and Úřad 

vládního zmocněnce pro lidská práva 

(Office of the Government Plenipotentiary 

for Human Rights) later replaced as 

part of the reorganization of agendas 

within the Office of the Government 

by a representative of the Agentura pro 

sociální začleňování (Agency for Social 

Inclusion). Česká asociace pojišťoven (The 

Czech Insurance Association) became 

a new member of the Platform in 2015. 

úpravy tzv. chráněného účtu. V zájmu 

hlubšího poznání problematiky vymáhání 

pohledávek byla navázána spolupráce 

s Exekutorskou komorou ČR.

Zájem o vedení spotřebitelského dialogu 

zaměřeného na identifikaci a potírání 

neetických, predátorských a lichevních 

praktik na trhu úvěrů vedl ČBA v roce 

2013 k založení Platformy pro odpovědné 

finance jako společného 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 

(později v rámci reorganizace agend 

v rámci Úřadu vlády ČR nahrazen 

zástupcem Agentury pro sociální 

začleňování). V průběhu roku 2015 se 

novým členem Platformy stala Česká 

asociace pojišťoven.

Platforma pro odpovědné finance
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Hlavní úlohou členů Vědeckého grémia 

(VG) je vést diskuze na úrovni odborníků 

z oblasti makroekonomiky a finančnictví 

tak, aby Česká bankovní asociace měla co 

nejširší názorovou základnu vystavěnou 

na pohledech expertů nejen z bankovního 

sektoru, ale i z akademické sféry a dalších 

institucí. VG se zaměřuje na současné 

otázky vývoje reálné ekonomiky, 

bankovnictví a celého finančního sektoru 

nejen v české ekonomice, ale i v kontextu 

globálního vývoje. Stálou výzvou je aktivní 

zapojení členů, kteří mají skutečný zájem 

do debaty vnést své poznatky a zkušenosti 

tak, aby v rámci ČBA vznikaly kvalitní 

výstupy na aktuální témata. V roce 2015 se 

do VG se podařilo získat nové perspektivní 

členy, kterými jsou: Lukáš Kovanda (hlavní 

ekonom společnosti Roklen), Petr Sklenář 

a Pavel Ryska (hlavní ekonom a analytik 

J&T Banka), Karel Dyba (profesor VŠE), 

Jakub Seidler (hlavní ekonom ING), Bojka 

Hamerníková (prorektorka NEWTON 

College), Petr Teplý (docent VŠE), Oldřich 

Dědek (profesor UK), Martin Mandel 

(profesor VŠE).

Pravidelnou aktivitou je zapojení 

hlavních ekonomů či výzkumných týmů 

komerčních bank do čtvrtletně vytvářené 

a publikované makroekonomické 

prognózy ČBA. V současné době se na 

tvorbě makroekonomické prognózy 

The main task of members of the 

Scientific Council (SC) is to hold 

discussions at the level of experts 

in macroeconomics and finance to 

provide the Czech Banking Association 

with the broadest possible platform of 

opinions, built on the views of experts 

not only from the banking sector, but 

also from the academia and from other 

institutions. The SC focuses on the 

current issues of developments of the 

real economy, banking and the entire 

financial sector, not only in the Czech 

economy, but also in the context of global 

developments. A constant challenge is 

the active involvement of members who 

have a genuine interest in sharing their 

knowledge and experience in the debate 

so that the outputs generated by the CBA 

on current topics are of good quality. In 

2015, the SC managed in gaining new 

promising members, namely: Lukáš 

Kovanda (Chief Economist at Roklen), Petr 

Sklenář and Pavel Ryska (Chief Economist 

and analyst of J & T Banka), Karel Dyba 

(Professor at the University of Economics), 

Jakub Seidler (chief economist at ING), 

Bojka Hamerníková (Vice-President at 

NEWTON College), Petr Teplý (Associate 

Professor at the University of Economics), 

Oldřich Dědek (Professor at the Charles 

University), Martin Mandel (Professor at 

the University of Economics).

Vědecké grémium ČBA

CBA Scientific Council

Průřez činností
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independent views of a body composed 

of representatives of banks, academia 

and other economists. During 2015, the 

SC focused on cooperation in preparing 

“Bank 2025”, a study on a vision of the 

future of banking. The study maps the 

new current trends and attempts to 

establish the main trends of changes in 

the banking sector over the next decade. 

SC members worked together to create 

a final form of the questionnaire which 

was sent to the respondents involved. The 

initial form of the study was presented 

to the members of the Scientific Council 

for comments and it has been finalized 

after incorporating them. The study was 

completed in late 2015 and published in 

early 2016.

Chief economists and research teams 

from commercial banks are regularly 

involved in creating the quarterly 

published CBA macroeconomic forecasts. 

Currently, nine banks participate in 

the creation of CBA macroeconomic 

forecasts. A higher number of individual 

forecasts are beneficial in the sense of 

a broader perspective on macroeconomic 

developments; on the other hand, it is 

more complicated in terms of a greater 

differentiation of estimates, leading to 

a more challenging process of finding 

consensus opinions. Currently, the 

following banks and their representatives 

participate in the preparation of CBA 

macroeconomic forecasts: ČSOB (Martin 

Kupka and Petr Dufek), Komerční banka 

(Jan Vejmělek, Viktor Zeisel), Česká 

spořitelna (David Navrátil), UniCredit Bank 

(Pavel Sobíšek), ING Bank (Jakub Seidler), 

Raiffeisenbank (Helena Horská, Michal 

Brožka), Citibank (Jaromír Šindel), GE 

Money Bank (Petr Gapko), J&T Banka (Petr 

Sklenář). 

Another key activity of the SC consists 

of creating expert studies on the 

current issues related to banking and 

to the real economy. The aim of these 

activities is to contribute to debates 

about the current, mainly economic and 

financial topics, by offering analyses and 

ČBA podílí již 9 bank. Vyšší počet 

individuálních prognóz je přínosný 

ve smyslu širšího záběru pohledu na 

makroekonomický vývoj, je ovšem 

složitější z pohledu vyšší diferenciace 

odhadů, což vede k náročnějšímu 

procesu hledání konsenzuálních 

stanovisek. V současné době se na 

přípravě makroekonomické prognózy 

ČBA podílejí tyto banky a jejich zástupci: 

ČSOB (Martin Kupka a Petr Dufek), 

Komerční banka (Jan Vejmělek, Viktor 

Zeisel), Česká spořitelna (David Navrátil), 

UniCredit Bank (Pavel Sobíšek), ING Bank 

(Jakub Seidler), Raiffeisenbank (Helena 

Horská, Michal Brožka), Citibank (Jaromír 

Šindel), GE Money Bank (Petr Gapko), J&T 

Banka (Petr Sklenář). 

Další nosnou činností VG je vytváření 

odborných studií zaměřených na aktuální 

problémy spojené s bankovnictvím 

a reálnou ekonomikou. Cílem těchto 

aktivit je přispět do diskusí o aktuálních 

především ekonomických a finančních 

témat analýzou a nezávislým pohledem 

orgánu složeného ze zástupců bank, 

akademické obce a dalších ekonomů. 

V průběhu roku 2015 se VG věnovalo 

spolupráci na studii zaměřené na vizi 

budoucnosti bankovnictví „Banka 2025“. 

Tato studie mapuje současné nové 

trendy, a pokouší se nalézt hlavní směry 

změn bankovnictví v příštích deseti 

letech. Členové VG spolupracovali na 

vytvoření a definitivní podobě dotazníku 

rozesílaného osloveným respondentům. 

Prvotní podoba studie byla předložena 

členům vědeckého grémia k připomínkám 

a finalizována po jejich zapracování. 

Studie byla dokončena v závěru roku 2015 

a publikována na počátku roku 2016.

Vědecké grémium ČBA
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Etický výbor, který je poradním orgánem 

Prezidia ČBA, dohlíží na vyřizování agendy 

klientských stížností a podání, jež souvisejí 

s dodržováním Kodexu finančního 

trhu a Etického kodexu ČBA. Současně 

monitoruje i dodržování navazujících 

kodexů, které ČBA vydala a které jsou 

zaměřeny na určitá specifika vztahu 

mezi bankami a klienty - spotřebiteli, 

např. Kodex mobility klientů nebo 

Kodex chování mezi bankami a klienty. 

V neposlední řadě Etický výbor sleduje 

a doporučuje řešení v situacích, kdy by 

chování jednotlivých členských bank 

odporovalo zásadám stanoveným 

v Etickém kodexu ČBA.

Dvaatřicet podání, která klienti během 

uplynulého roku kanceláři ČBA adresovali, 

směřovalo po obsahové stránce nejčastěji 

k úvěrovým vztahům a platebnímu styku. 

V naprosté většině šlo o dotazy nebo 

žádosti o radu, jak v určité situaci 

postupovat. Jako stížnost bylo možné 

kvalifikovat třináct podání, v nichž 

klienti žádali o prošetření nebo 

posouzení postupu banky v konkrétním 

případě. V šesti podáních byla ze strany 

klientů vyjádřena pochybnost o souladu 

daného jednání s ustanoveními Kodexu 

chování mezi bankami a klienty a ve třech 

případech směřoval podnět k dodržování 

Etického kodexu ČBA. Kancelář ČBA 

The Ethics Committee, which is an 

advisory body to the CBA Executive 

Board, oversees the administration 

of client complaints and filings which 

relate to compliance with the Financial 

Market Code and the Ethical Code of the 

CBA. At the same time it also monitors 

compliance with the related codes issued 

by the CBA and which focus on certain 

specifics in the relationship between 

banks and clients/consumers, for example 

the Client Mobility Code, or the Code 

of Conduct between Banks and Clients. 

Last, but not least, the Ethics Committee 

monitors and recommends solutions in 

situations where the conduct of individual 

member banks would be inconsistent 

with the principles stipulated by the 

Ethical Code of the CBA. 

 

Thirty-two filings which were submitted 

by clients to the CBA office during 

2015 were mostly dealing with credit 

relationships and the payment system. In 

their vast majority, they were queries or 

requests for advice on how to proceed in 

a certain situation. Thirteen submissions 

could be classified as complaints in which 

clients were asking for an investigation 

into or a review of the course of action 

taken by a bank in a particular case. 

In six submissions clients expressed 

doubts about compliance of a particular 

Slovo předsedy Etického 
výboru Prezidia ČBA

Foreword from Chairman 
of the Ethics Committee 
of the CBA Executive 
Board

doc. Ing. Zdeňek Chytil, CSc.
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conduct with the provisions of the Code 

of Conduct between Banks and Clients 

and in three cases inputs were dealing 

with compliance with the Ethical Code 

of the CBA. The CBA office thoroughly 

examined all the submissions and asked 

the banks concerned for their positions 

and, where appropriate, to re-examine the 

cases. None of these cases have however 

produced new findings or proved that 

a breach of the conducts has occurred. 

The CBA office provided for answers to 

all the questions and requests that is has 

received in accordance with the CBA 

internal policies and also, in coordination 

with the bank concerned, handled all the 

complaints; there was no need for the 

Ethics Committee to intervene directly.

Members of the Ethics Committee, 

who are experts on the law and on the 

economy and who represent both the 

academic community and the genuinely 

practical sphere of the banking sector, 

consider the system of complaints 

resolution within the CBA structure to be 

a stable and efficient system in the long 

term. At the same time they express their 

full support to the projects through which 

the CBA assists in increasing the financial 

literacy of the Czech population.

se všemi podáními důkladně zabývala 

a dotčené banky požádala o vyjádření, 

případně též o opakované prošetření 

případů. Nová zjištění nebo potvrzení, 

že k porušení pravidel došlo, však žádné 

z nich nepřineslo. 

V souladu s vnitřními předpisy ČBA 

zajistila kancelář ČBA odpovědi na 

všechny doručené dotazy a žádosti 

a zároveň ve spolupráci s dotčenou 

bankou vyřídila všechny stížnosti, aniž by 

Etický výbor musel přímo zasahovat. 

Členové Etického výboru, kterými jsou 

experti z oborů právních a ekonomických, 

reprezentující jak akademickou obec, 

tak ryze praktickou sféru bankovního 

sektoru, považují systém vyřizování 

stížností v rámci struktury ČBA za 

dlouhodobě stabilní a efektivní. Současně 

vyjadřují svojí plnou podporu projektům, 

kterými ČBA přispívá ke zvýšení finanční 

vzdělanosti české populace.

Průřez činností
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Semináře 2015

2015 Seminars

Průřez činností

Operational Review

 

ČBA pro své členy připravuje edukační 

semináře na aktuálně diskutovaná témata. 

Za uplynulý rok jsme uspořádali 12 

obecných tematicky zajímavých seminářů.

Tematické semináře ČBA

Leden 

 – Seminář k problematice SEPA

Únor 

 – 7. setkání interních auditorů

Březen

 – Seminář FATCA a CRS s  MF a GFŘ

Květen

 – Seminář CMS Cameron McKenna - 

EMIR – současný stav a budoucí vývoj

Září 

 – Seminář ČNB ke krizovému řízení 

(aplikaci pravidel BRRD v podmínkách 

ČR)

 – Seminář Příprava na CRS v praxi 

s Deloitte

CBA organizes educational seminars for 

its members on relevant topics. 

We organized twelve general seminars 

on topics of interest last year.

CBA Topical Seminars

January

 – Seminar SEPA

February 

 – 7. meeting Internal Auditors

March

 – Seminar FATCA, CRS

May

 – Seminar EMIR – CMS Cameron 

McKenna

September

 – Seminar Czech National Bank about 

bank resolution (BRRD application of 

the rules in the Czech Republic)

 – Seminar - Preparing for CSR in 

practice - Deloitte
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Listopad

 – Poznatky ČNB z kontrol na místě 

v oblasti likvidity 

 –  Seminář k  implementaci nařízení 

EIDAS

 – Seminář s Českým úřadem 

zeměměřičským a katastrálním 

k aktuálním novinkám

 – Seminář k výsledkům studie 

Capgemini o vývoji platebního styku 

ve světě

Prosinec 

 – Seminář Prevence finanční kriminality

 – 8. setkání interních auditorů

November

 – Czech National Bank findings from 

on-site inspections in the field of 

operational risks

 – Seminar – Implementation of 

Regulation EIDAS

 – Seminar – changes in services 

provided by Czech Office for 

Surveying, Mapping and Cadastre

 – Seminar - results of a study on 

developments of payment systems in 

the world - Capgemini

December

 – Seminar Preventing Financial Crime

 – 8. meeting Internal Auditors

Semináře 2015

2015 Seminars
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Newslettery, občasné 
studie, publikace, 
microsite

Newsletters, Occasional 
Papers, Publications, 
Microsite
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Organisation and Structure 

Prezidium

Executive BoardSložení orgánů ČBA

Bodies of the ČBA

prezident

President

 

Pavel Kavánek

předseda dozorčího výboru 

ČSOB

Chairman of the Supervisory 

Board of CSOB 

Československá obchodní 

banka, a.s.

viceprezident 

Vice-President

Pavel Kysilka 

(do / till 31. 12. 2015)

předseda představenstva 

Chairman of the Board of 

Directors 

Česká spořitelna, a.s.
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Organisation and Structure 

Složení orgánů ČBA

Bodies of the ČBA 

Prezidium

Executive Board

Albert Le Dirac'h

předseda 

představenstva  

a generální ředitel

Chairman  

of the Board  

of Directors  

& CEO

Komerční  

banka, a.s.

Igor Vida

(od / since  

1. 1. 2015) 

předseda 

představenstva  

a generální ředitel

Chairman  

of the Board  

of Directors  

& CEO

Raiffeisenbank 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 and 

Slovakia, a.s.

Sean Morrissey

(do / till 30. 9. 2015)

předseda 

představenstva  

a generální ředitel

Chairman  

of the Board 

of Directors  

& CEO

GE Money  

Bank, a.s.

Tomáš Spurný

(od / since 1. 10. 

2015)

předseda 

představenstva  

a generální ředitel

Chairman  

of the Board 

of Directors  

& CEO

GE Money  

Bank, a.s.
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Dozorčí výbor

Supervisory Board

Jan Jeníček

předseda 

představenstva  

Chairman of the 

Board of Directors

Raiffeisen stavební 

spořitelna a.s.

František Máslo

ředitel 

Compliance

Compliance Head

Citibank Europe 

plc, organizační 

složka

Jan Sadil

předseda 

představenstva  

Chairman of the 

Board of Directors 

& CEO 

Hypoteční  

banka, a.s.

Předseda  

Dozorčího výboru 

Chairman of the 

Supervisory Board 

Ladislav Macka

(do / till 31. 12. 2015)

předseda 

představenstva  

a generální ředitel

Chairman of the 

Board of Directors,  

General Manager

Českomoravská 

záruční a rozvojová 

banka, a.s.

Jiří Plíšek

předseda 

představenstva  

Chairman of the 

Board of Directors

Stavební spořitelna  

České spořitelny, a.s.

Etický výbor

Ethics Committee

Předseda

Chairman

Zdeněk Chytil

Vysoká škola ekonomická, Praha

Vědecké grémium

Scientific Council

Předseda

Chairman

Eva Zamrazilová

Sekretariát

Secretariat

Výkonný ředitel

Managing Director

Pavel Štěpánek

Složení orgánů ČBA

Bodies of the ČBA 
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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

Miloš Večeřa 
Raiffeisenbank a.s.

Helena Zavázalová  
(do/till 09/2015)
Petr Procházka  
(od/since 10/2015)

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 Cadaster 
 Pracovní skupina pro statistiku  
 Working Group for Statistics

Vladimír Vojtíšek 
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

František Bouc
Česká spořitelna, a.s.

Jan Matoušek (do/till 08/2015)

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
 Pracovní skupina SEPA 
 Working Group SEPA

Martin Kadorík 
Komerční banka, a.s. 
Martin Kadorík 
Komerční banka, a.s. 
Tomáš Fíla 
Komerční banka, a.s. 
Milan Smyčka 
Komerční banka, a.s. 
Helena Rokl-Šrámková  
(od/since 05/2015) 
UniCredit Bank Czech Republic  
and Slovakia, a.s.

Tomáš Hládek 

Komise právní 
Legal Commission 

Jarmila Brčáková (do/till 5/2015) 
Raiffeisenbank a.s. 
Aleš Blažek (od/since 5/2015) 
Československá obchodní banka, a.s.

Filip Hanzlík

Komise pro spotřebitelské otázky 
Consumer Affairs Commission 

Milena Brabcová 
Československá obchodní 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

Bohuslav Poduška
Československá obchodní banka, a.s.

Jarmila Šímová

Komise

Commissions



70Organizace a struktura

Organisation and Structure 

Pracovní skupiny 
Working Groups

Předseda
Chairperson

Odborný gestor ČBA
CBA Staff Support

Pracovní skupina pro digitalizaci
Working Group Digiteam 

Tomáš Hládek 

Pracovní skupina pro kohezní poliiku 
Working Group for Cohesion Policy

Jan Hanuš 
Komerční banka, a.s.

Helena Zavázalová  
(do/till 9/2015)
Petr Procházka  
(od/since 10/2015)

Pracovní skupina pro oceňování majetku 
Working Group for Property Appraisal

Pavel Zídek (do/till 6/2015) 
ČMSS, a.s.
David Dušek (od/since 7/2015) 
UniCredit Bank Czech Republic  
and Slovakia, a.s.

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

Helena Zavázalová  
(do/till 9/2015)
Petr Procházka  
(od/since 10/2015)

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.

Helena Zavázalová  
(do/till 9/2015)
Filip Hanzlík 
(od/since 10/2015)

Pracovní skupiny

Working Groups
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Komise pro  
komunikaci a SOF
Communication  

and CSR  
Commission

Komise pro  
platební styk

Payment Systems 
Commission

Komise pro  
bankovní 
a finanční 

bezpečnost
Banking and 

Financial Security  
Commission

Komise pro  
účetnictví 

a reporting
Accounting  

and Reporting 
Commission

Komise pro  
exportní 

financování
Working Group for 

Export Finance

Pracovní skupina 
„Workout“

Working Group  
Workout

Pracovní skupina  
pro otázky HR

Working Group for  
HR Policy

Pracovní skupina  
pro katastr

Working Group for  
Cadaster

Komise pro 
spotřebitelské 

otázky
Consumer Affairs 

Commission

Pracovní skupina  
pro kohezní 

politiku
Working Group for  

Cohesion Policy

Komise pro  
hypoteční 
obchody

Mortgage Banking 
Commission

Pracovní skupina  
pro ochranu  

osobních údajů
Working Group 

for Personal Data 
Protection

Pracovní skupina 
pro digitalizaci
Working Group 

Digiteam

Pracovní skupina 
pro oceňování 

majetku
Working Group for 
Property Appraisal

Pracovní skupina 
k regulaci distribuce  
na finančních trzích

Working Group  
for Regulation on 
Financial Market 

Distribution

Pracovní skupina 
pro privátní 

bankovnictví
Working group for 

Private Banking

Komise právní
Legal Commission

Komise pro 
finanční trh

Financial Market 
Commission

Komise  
pro vnitřní audit

Internal Audit 
Commission

Komise pro  
bankovní regulaci

Banking 
Regulation 

Commission

Komise daňová
Tax Commission

Shromáždění  
členů ČBA 

Assembly of CBA 
Members 

Dozorčí výbor
Supervisory Board

Sekretariát
Secretariat

Vědecké grémium
Scientific Council

Etický výbor
Ethics Committee

Prezidium
Executive Board

Organizační schéma 

Organisational Chart



72

Organizace a struktura

Organisation and Structure 

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 v rámci 

Výkonného výboru 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 bankovní komunity; 

zatím je tato možnost využívána v rozdílné 

míře, dané kapacitou a zainteresovaností 

jednotlivých pracovních orgánů ČBA na 

daných tématech. Monitorování příprav 

legislativy EU, stanoviska EBF a informace 

o postupu ostatních členských zemí hrají 

stále důležitější roli při zapojení ČBA do 

transpozičních prací do národní legislativy 

a pro přípravu samotných bank na 

předpokládané změny. 

CBA is a member of the European 

Banking Federation (EBF), affiliating 

national associations of the commercial 

banks in the EU countries, Switzerland, 

Norway and Iceland, which has a great 

importance for CBA activities. CBA 

is also a member of the European 

Banking Industry Committee (EBIC) 

– an interest body, linking major 

European organizations and acting 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 Executive 

Committee decisions on conceptual 

issues and attitudes, taken by the EBF. 

Most of the CBA expert commissions 

and some of the working groups have 

their representatives in the EBF working 

bodies, expanding thus an opportunity 

for the CBA to take part in concerting of 

the standpoints of the European 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 transposition procedures and in 

the preparation of banks for expected 

changes.

ČBA a evropská bankovní 
sdružení

CBA a European Banking 
Associations
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Important is a membership in 

European Payments Council (EPC), 

who is the supreme self-regulating 

body in the payment operations of 

the commercial sector, roofing banks, 

savings institutions, co-operative banks 

and their three European banking 

federations or associations. CBA 

represents the Czech institutions in the 

EPC Plenary and CBA representatives 

are working in the most significant 

working groups (SEPA Payment 

Schemes WG, Cash WG and Cards WG). 

CBA is a member of European Money 

Markets Institute (EMMI) since the year 

2006. 

CBA is a member of the European 

Mortgage Federation, both at the level 

of the Executive Committee, and Legal 

Committee. 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.

CBA EBF representatives acted in the 

following ebf committees and working 

groups:

 – Legal Committee

 – Banking Supervision Committee,

 – Economic and Monetary Affairs 

Committe

 – Chief Economists Group and 

Statistics’ WG

 – Business Finance Committee

 – Export Finance Working Group

 – Financial Markets Committee

 – Fiscal Committee

 – Communication Committee

 – Financial Education Project Group 

 – Payment Systems Committee

 – Cyber Security WG

 – Expert group for the implementation 

on the Payment Services Directive

 – Retail Committee

 – Anti-Fraud and Anti-Money Laundering 

Committee

 – Physical Security Working Group

V uplynulém období působili zástupci 

ČBA v těchto výborech a pracovních 

skupinách EBF:

 – Výbor právní

 – Výbor pro bankovní dohled,

 – Výbor pro ekonomické a měnové 

otázky

 – Pracovní skupina hlavních ekonomů

 – Výbor pro financování podniků,

 – Pracovní skupina pro financování 

vývozu

 – Výbor pro fiskální a daňové záležitosti,

 – Výbor pro komunikaci

 – Projektová skupina pro finanční 

vzdělávání

 – Výbor pro platební styk a systémy

 – Pracovní skupina pro kybernetickou 

bezpečnost

 – Expertní skupina pro implementaci 

Směrnice ES o platebních službách

 – Výbor pro spotřebitelské otázky

 – Výbor proti podvodům a praní 

špinavých peněz

 – Pracovní skupina pro fyzickou 

bezpečnost

Významné je členství zástupce ČBA v 

Boardu 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 

instituce v Plenárním shromáždění EPC 

a její zástupci působí v nejdůležitějších 

pracovních skupinách (pro platební 

systémy SEPA, pro hotovosti a pro 

platební karty). 

Od roku 2006 je ČBA členem European 

Money Markets Institute (EMMI).

ČBA je členem Evropské hypoteční 

federace, v níž jsme zastoupeni na úrovni 

Výkonného výboru a Právního výboru. 

Do činnosti dalších evropských orgánů 

se zapojují zástupci členských organizací 

ČBA na základě individuálního členství 

jejich vlastních institucí. Šest stavebních 

spořitelen (členů ČBA) je v rámci 

samostatné Asociace českých stavebních 

spořitelen členy Evropského sdružení 

stavebních spořitelen.

ČBA a evropská bankovní sdružení

CBA a European Banking Associations 
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Zpráva Dozorčího výboru

Supervisory Committee

Po celý rok 2015 pracoval Dozorčí výbor 

v tomto složení: 

 – Jan Jeníček (Raiffeisenbank)

 – Ladislav Macka (Českomoravská 

záruční a rozvojová banka)

 – František Máslo (Citibank)

 – Jiří Plíšek (Stavební spořitelna ČS)

 – Jan Sadil (Hypoteční banka)

K datu 31. prosince 2015 ukončil členství 

v Dozorčím výboru Ladislav Macka, který 

pracoval jako předseda; volba nového 

předsedy bude uskutečněna v roce 2016. 

Dozorčí výbor České bankovní asociace 

vykonává úkoly, které mu náležejí podle 

stanov ČBA, tedy především: 

 – dohlíží na věcnou stránku činnosti 

asociace

 – dohlíží na dodržování přijatých 

usnesení prezidia

 – provádí kontrolu hospodaření asociace

 – posuzuje návrh rozpočtu asociace 

před jeho projednáním v prezidiu 

a předložením ke schválení na 

výročním shromáždění členů. 

Throughout 2015, the composition 

of the Supervisory Committee was as 

follows: 

 – Jan Jeníček (Raiffeisenbank);

 – Ladislav Macka (Českomoravská 

záruční a rozvojová banka);

 – František Máslo (Citibank);

 – Jiří Plíšek (Stavební spořitelna ČS); and

 – Jan Sadil (Hypoteční banka).

Ladislav Macka who held the role 

of the Chairman of the Supervisory 

Committee terminated his membership 

in the Supervisory Committee as at 31 

December 2015. Elections of the new 

chairperson will be carried out in 2016.



75Organizace a struktura

Organisation and Structure 

The Supervisory Committee conducted 

an audit of the financial management 

for the year 2015, examined in detail the 

implementation of the budget and its 

individual chapters and found them to 

be free of any defects. The Supervisory 

Committee recommended to the CBA 

Members’ Assembly in October 2015 to 

approve the financial statements of the 

CBA.

 

The Supervisory Board deems the 

activities of the Czech Banking 

Association to be compliant with the 

intentions as expressed in the Articles 

of association and has also found 

the financial management of the 

Association to be without any flaws. The 

Supervisory Board therefore appreciates 

the activities of the Czech Banking 

Association as a whole and recognizes 

the work of those who contributed to 

the achievements of the past year.

Ladislav Macka 

Chairman of the Supervisory Committee

The CBA Supervisory Committee 

performs the tasks which are due to it 

under the CBA Articles of association 

and in particular, the Supervisory 

Committee: 

 – Supervises the material aspects of 

CBA‘s activities;

 – Supervises compliance with the 

resolutions adopted by the Executive 

Board; 

 – Inspects CBA‘s financial management; 

and

 – Reviews the draft budget of the 

Association before it is discussed by 

the Executive Board and submitted for 

approval to the annual CBA Members‘ 

Assembly.

The Supervisory Committee positively 

viewed the activities of the Association 

in the past period, which complied with 

both its Articles of association and with 

the key areas of its activities, specified in 

the CBA’s Action Plan, which is updated 

by the Executive Board every year. 

Dozorčí výbor pozitivně zhodnotil 

činnost asociace v uplynulém období, 

která odpovídala jak stanovám, tak 

hlavním cílům činnosti, konkretizovaným 

v každoročně prezidiem aktualizovaném 

Akčním plánu ČBA.

Dozorčí výbor provedl kontrolu 

hospodaření za rok 2014, podrobně 

prověřil plnění rozpočtu a jeho 

jednotlivých kapitol a shledal jej bez 

závad. Na shromáždění členů v říjnu 2015 

doporučil Dozorčí výbor schválit účetní 

závěrku ČBA. 

Dozorčí výbor považuje činnost České 

bankovní asociace za odpovídající 

záměrům vyjádřeným ve stanovách 

a rovněž v hospodaření asociace 

neshledává žádné závady. Dozorčí výbor 

proto pozitivně hodnotí činnost České 

bankovní asociace jako celku a oceňuje 

práci těch, kteří se podíleli na dosažených 

výsledcích uplynulého období. 

Ing. Ladislav Macka 

předseda Dozorčího výboru

Zpráva Dozorčího výboru

Supervisory Committee 
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Členové

Members 

1 Air Bank a.s. 76 413,4  ∞ 

2 Česká exportní banka, a.s.  88 686,2  ∞ 

3  Česká spořitelna, a.s. 901 277,9  ∞ 

4 Českomoravská stavební spořitelna, a.s. 153 215,4  ∞ 

5 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 31,3    

6 Československá obchodní banka, a.s. 956 325,0  ∞ 

7 Equa bank a.s. 36 991,1   

8 Evropsko-ruská banka, a.s. n/a   

 /ERB bank, a.s. (od/since 5.8.2015)    

9 Fio Banka, a.s. 57 611,3   

10 GE Money Bank, a.s. 140 037,0   

11 Hypoteční banka, a.s. 236 195,0  ∞ 

12 J & T Banka, a.s. 146 989,7  ∞  

13 Komerční banka, a.s. 835 526,0  ∞ 

14 Expobank CZ a.s.  21 798,9   

15 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. 89 103,6   

16 PPF banka a.s. 103 084,0    

17 Raiffeisenbank a.s. 246 325,0  ∞ 

18 Raiffeisen stavební spořitelna a.s. 75 579,9   

19 Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. 79 726,9   

20 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 547 218,0  ∞ 

21 Sberbank CZ, a.s. 76 609,0  ∞ 

22. Wüstenrot hypoteční banka a.s. 27 869,0  ∞ 

23. Wüstenrot – stavební spořitelna a.s. 36 904,0  ∞ 

Plní členové

Full Members

Banky Bilanční suma k 31. 12. 2015 (v mil. Kč) Poznámka
Banks Total assets as of 31. 12. 2015 (CZK million) Note

∞ finanční údaje dle IFRS

 financial data audited according IFRS

Seznam členů

List of Members
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Členové

Members 

24 Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch, organizačni složka  n/a  Nizozemsko/Netherlands 

25 mBank S.A., organizačni složka n/a  Polsko/Poland 

26 Citibank Europe plc, organizačni složka  n/a Irsko/Ireland 

27 COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha n/a Německo/Germany 

28 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizačni složka n/a Německo/Germany 

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

30 HSBC Bank plc – pobočka Praha 53  838,3  ∞ Velká Británie/ Great Britain 

31 ING Bank N.V. 124 004,2 Nizozemsko/Netherlands 

32 Oberbank AG pobočka Česka republika 26  636,9 Rakousko/Austria 

33 Poštová banka a.s., pobočka Česká republika 8  870,7 Slovensko/Slovakia 

34 The Royal Bank of Scotland N.V. plc, organizační složka n/a Velká Británie / Great Britain 

35 Všeobecná  úverová banka, a.s., organizační složka Praha 19  463,0 Slovensko/Slovakia 

36 Waldviertler Sparkasse Bank AG n/a Rakousko/Austria 

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

Plní členové

Full Members

Pobočky zahraničních bank (v režimu jednotné licence)  Bilanční suma k 31. 12. 2015 (v mil. Kč) Země centrály
Branches of Foreign Banks (single licence principle)  Total assets as of 31. 12. 2015 (CZK million) Domicile of the Head Office

∞ finanční údaje dle IFRS

 financial data audited according IFRS

78Seznam členů

List of Members
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79

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: Michal Strcula, Chairman of 

the Board of Directors & CEO 

Share capital subscribed (MCZK): 500

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

e-mail: BTMU-PRAGUE@cz.mufg.jp 

Bank code: 2020

BIC: BOTKCZPP

Chief officer: Taketoshi Obata, Chief 

Executive Officer

Základní údaje o členech

Basic Data about 
Members
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Members 

80Základní údaje o členech

Basic Data about Members

BNP Paribas Fortis SA/NV

pobočka Česká republika  

(člen skupiny BNP Paribas) 

Mailing address: Ovocný trh 8,  

117 19 Praha 1

Tel.: +420 225 436 000

Fax: +420 225 436 028

Internet: www.bnpparibas.com

Bank code: 6300

BIC: GEBACZPP

Chief officer: George Georgiev,  

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, Citi Country 

Officer/General Manager 

COMMERZBANK Aktiengesellschaft 

  

pobočka Praha

Mailing address: Jugoslávská 1,  

120 21 Praha 2

Tel.: +420 221 193 111

Fax: +420 221 193 699

Internet: www.commerzbank.cz

e-mail: info@commerzbank.cz

Bank code: 6200

BIC: COBACZPX 

Chief Officer: Beate Gisela Simon,  

General Manager (do/till 04/2015),  

Michael Thomas Krüger, General Manager  

(od/since 05/2015)

Česká exportní banka, a.s.

Mailing address: Vodičkova 701/34,  

P. O. Box 870, 111 21 Praha 1

Tel.: +420 222 841 100

Fax: +420 224 226 162

e-mail: ceb@ceb.cz.

Internet: www.ceb.cz

Bank code: 8090

BIC: CZEECZPP

Chief officer: Karel Bureš, Chairman of the 

Board of Directors & CEO

Share capital subscribed (MCZK): 4 000 
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Basic Data about Members

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 (do/till 31.12.2015) 

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  

(do/till 31.12.2015)

Share capital subscribed (MCZK): 2 132

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: John Arthur Hollows, 

Chairman of the Board & CEO

Share capital subscribed (MCZK): 5 855
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Basic Data about Members

Deutsche Bank  

Aktiengesellschaft Filiale Prag

organizační složka 

Mailing address: Jungmannova 34/750,  

P.O. Box 829, 111 21 Praha 1

Tel.: +420 221 191 111

Fax: +420 221 191 411

Internet: www.deutsche-bank.cz

Bank code: 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: +420 222 010 444

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. 

ERB bank, a.s.  

(změna názvu od/since 5.8.2015) 

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: Roman Jakubovič Popov, 

Chairman of the Board of Directors,  

Anton Alexandrovič Sučkov, Deputy 

Chairman of the Board of Directors and 

General Manager (od/since 16.2.2015)

Share capital subscribed (MCZK): 946

Expobank CZ, a.s 

Mailing address: Vítězná 126/1, 150 00 Praha 5

Tel.: +420 233 233 233

Fax: +420 233 233 299

Internet: www.expobank.cz 

e-mail: info@expobank.cz

Bank code: 4000

BIC: EXPNCZPP

Chief officer: Mãris Avotiŋš, Chairman of 

the Board of Directors & CEO

Share capital subscribed (MCZK): 1 539,5
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Fio banka, a.s.

Mailing address: V Celnici 10,  

117 21 Praha 1

Tel.: 420 224 346 111

Fax: 420 224 346 110

Internet: www.fio.cz

E-mail: fio@fio.cz

Bank code: 2010

Chief Officer: Jan Sochor,  

Chairman of the Board and Director

Share capital subscribed (MCZK): 760

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 (do/till 30.9.2015), 

Tomáš Spurný, Chairman of the Board  

& CEO (od/since 1.10.2015)

Share capital subscribed (MCZK): 511

HSBC Bank plc

pobočka Praha

Mailing address: Florentinum,  

Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 225 024 555

Fax: +420 225 024 550

Internet: www.hsbc.cz

Bank code: 8150

BIC: MIDLCZPP

Chief officer: Michael Hordley, 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
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ING Bank N. V.

Mailing address: Českomoravská 2420/15, 

190 00 Praha 9

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: Jaroslav Vittek, Country 

Manager Czech Republic

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): 10 638,1

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: Albert Le Dirać h, Chairman 

of the Board & CEO 

Share capital subscribed (MCZK): 19 005

mBank S.A. 

organizační složka

Mailing address: Sokolovská 668/136d,  

186 00 Praha 8 

Tel.: +420 221 854 100

Fax: +420 221 854 102

Internet: www.mbank.cz

e-mail: kontakt@mbank.cz

Bank code: 6210

Chief officer: Roman Truhlář,  

General Manager (do/till 12.1.2015),  

Pawel Kucharski, General Manager  

(od/since 02/2015)
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Modrá pyramida stavební  

spořitelna, a.s.

Mailing address: Bělehradská 128/222, 

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: David Formánek,  

Chairman of the Board & CEO

Share capital subscribed (MCZK): 562,5

Oberbank AG

pobočka Česká republika

Mailing address: nám. I.P.Pavlova 5,  

120 00 Praha 2

Tel.: +420 224 190 100

Fax: +420 224 190 138

Internet: www.oberbank.cz

e-mail: praha@oberbank.cz

Bank code: 8040

BIC: OBKLCZ2X 

Chief Officer: Robert Pokorný, Director

Poštová banka, a.s.

pobočka Česká republika

Mailing address: Prosecká 851/64,  

190 00 Praha 9

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  

(do/till 31.3.2015), Miroslav Halička, Director 

(od/since 1.4.2015)

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 Jirásko, Chairman of the 

Board & General Manager

Share capital subscribed (MCZK): 769
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Raiffeisenbank a.s.

Mailing address: Hvězdova 1716/2b,  

140 78 Praha 4

Tel.: +420 234405222

Internet: www.rb.cz

e-mail: info@rb.cz

Bank code: 5500

BIC: RZBCCZPP

Chief officer: Igor Vida, Chairman  

of the Board of Directors & CEO  

(od/since 1.1.2015) 

Share capital subscribed (MCZK): 11 060,8

Raiffeisen stavební spořitelna a.s.

Mailing address: Koněvova 2747/99,  

130 45 Praha 3

Tel.: +420 271 031 111

Fax: +420 222 581 156

Internet: www.rsts.cz

e-mail: rsts@rsts.cz

Bank code: 7950

Chief officer: Jan Jeníček,  

Chairman of the Board of Directors

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. 

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: Vladimír Šolc, Chairman of 

the Board of Directors & CEO

Share capital subscribed (MCZK): 2 806 
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Stavební spořitelna  

České spořitelny, a.s.

Mailing address: Vinohradská 180/1632,  

130 11 Praha 3

Tel.: +420 224 309 111

Fax: +420 224 309 112

Internet: www.burinka.cz

e-mail: sekretariat@burinka.cz

Bank code: 8060

Chief officer: Jiří Plíšek, Chairman  

of the Board of Directors

Share capital subscribed (MCZK): 750

UniCredit Bank Czech  

Republic and Slovakia, a.s.

Mailing address: Želetavská 1525/1,  

140 95 Praha 4

Tel.: + 420 955 911 111

Fax: +420 221 112 132

Internet: www.unicreditbank.cz

e-mail: info@unicreditgroup.cz

Bank code: 2700

BIC: BACX CZPP

Chief officer: Jiří Kunert, Chairman  

of the Board & General Manager

Share capital subscribed (MCZK): 8 750,0

Všeobecná úverová banka, a.s.

Bratislava, organizační složka Praha, 

Gruppo Banca Intesa Sao Paolo

Mailing address: Pobřežní 3,  

186 00 Praha 8

Tel.: +420 221 865 111

Fax: +420 221 865 555

Internet: www.vub.cz

e-mail: infovub@vub.cz

Bank code: 6700

BIC: SUBACZPP

Chief officer: Marco Sisti, Director (do/till 

09/2015), Stefano Burani (od/since 10/2015) 

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
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Wüstenrot hypoteční banka a.s.

Mailing address: Na Hřebenech II 1718/8,  

140 23 Praha 4 

Tel.: +420 257 092 092,  

Zelená linka: 800 225 555

Fax: +420 257 092 605

Internet: www.wuestenrot.cz

e-mail: kontakt@wuestenrot.cz

Bank code: 7980

Chief officer: Pavel Vaněk, Chairman  

of the Board & General Manager  

(do/till 31.12.2015)

Share capital subscribed (MCZK): 1090

Wüstenrot – stavební spořitelna a.s.

Mailing address: Na Hřebenech II 1718/8,  

140 23 Praha 4 

Tel.: +420 257 092 092

Zelená linka: 800 225 555

Fax: +420 257 092 159

Internet: www.wuestenrot.cz

e-mail: kontakt@wuestenrot.cz.

Bank code: 7970

Chief officer: Pavel Vaněk, Chairman  

of the Board & General Manager  

(do/till 31.12.2015)

Share capital subscribed (MCZK): 1 070,364

ZUNO BANK AG

organizační složka

Mailing address: Hvězdova 1716/2b,  

140 78 Praha 4  

Tel: +420 245 699 999 

Internet: www.zuno.cz 

e-mail: info@zuno.cz 

Bank code: 2310 

Chief Office: Peter Lakata, General 

Manager

Poznámka

Note

Bank code 

 

Identifikační kód banky dle ČNB 

(tuzemský platební styk) Bank 

Identifier 

Code Stipulated by CNB  

(domestic payments)

BIC

Identifikační kód banky dle 

S.W.I.F.T.

Bank Identifier Code Provided  

by S.W.I.F.T.



Česká bankovní asociace  

Czech Banking Associaton 

 Vodičkova 30 

 110 00 Praha 1  

 

tel. +420 224 422 080  

 +420 224 422 082  

fax +420 224 422 090  

internet www.czech-ba.cz  

e-mail cba@czech-ba.cz 


