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  Úvodní slovo
  prezidenta

President’s
Foreword

Pavel kavánek 
prezident čBa 
president CBa

uplynulý rok byl pro české bankovnictví 

úspěšný. Jsem rád, že mohu konstatovat, že 

česká bankovní asociace přispěla k tomuto 

úspěchu svým významným dílem. přinášíme 

konstruktivní vklad ke stabilitě země, 

naplňujeme roli experta, partnera i opinion 

makera, rozvíjíme pozitivní dialog s partnery. 

opíráme se přitom o vysokou profesionalitu 

našich lidí a díky jejich expertize nabízíme 

inovativní přístupy v diskusi, jak dále podpořit 

a rozvíjet tvůrčí potenciál společnosti 

a ekonomickou prosperitu. 

Daří se nám upevňovat a rozvíjet ta 

nejdůležitější aktiva, která máme a kterými jsou 

důvěra klientů i širší veřejnosti, bezproblémová 

finanční obslužnost ekonomiky a oprávněná 

reputace jedné z nejlépe fungujících 

bankovních industrií v evropském prostoru. 

Je to výsledek obětavé a vysoce profesionální 

práce desetitisíců zaměstnanců bankovních 

domů, jejich kreativního přístupu k rozvíjení 

bankovních služeb, stejně jako obezřetného 

přístupu k rozvíjení obchodních modelů i k péči 

o prostředky, které jim klienti svěřují do péče. 

Výkon bankovní industrie se samozřejmě 

projevuje i v konkrétních finančních ukazatelích, 

které zařadí i rok 2016 mezi ty úspěšné. Výsledky 

uplynulého roku vytvářejí prostor a budou 

Předmluva a souhrnné informace o bankovním sektoru
introduction

Úvodní slovo prezidenta
President’s Foreword

last year was a successful one for the Czech 

banking sector. I am glad to be able to note 

that the Czech Banking association has made 

a significant contribution to this success. We 

are bringing a constructive contribution to the 

stability of the country, we are fulfilling the role 

of an expert, partner and opinion maker, we are 

developing a positive dialogue with partners. 

In doing so we rely on the high professionalism 

of our people and thanks to their expertise, 

we offer innovative approaches in discussions 

on how to further promote and develop 

the creative potential of society and 

economic prosperity.

We have managed to consolidate and develop 

the most important assets that we have - the 

trust of our clients and the wider public, 

providing seamless financial services to the 

economy and the justified reputation as one 

of the best performing banking industries 

in the european area. this is a result of the 

dedicated and highly professional work of tens 

of thousands of banks' employees, their creative 

approach to the development of banking 

services, as well as of prudent approach to 

developing business models and to taking care 

of the resources that clients have entrusted 

to their care. the performance of the banking 

industry is understandably reflected also in 
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použity pro další posílení bank a vytvoření 

předpokladů pro to, aby banky mohly pružně 

reagovat na finanční potřeby ekonomiky 

a podporovat hospodářský růst. Banky tak 

budou nadále beze zbytku naplňovat očekávání, 

která byla již bezmála před dvaceti lety spojena 

s rozhodnutím o jejich privatizaci zahraničním 

vlastníkům, tedy že tento transformační krok 

přinese ekonomice stabilní finanční podporu.

Výzvy, kterým ale současně čelíme, nejsou 

vůbec malé – pokračuje překotný nárůst 

regulace bankovnictví – bohužel už ne jenom 

cestou importu evropských regulatorních 

pravidel, ale také tuzemské provenience. 

politickým a regulatorním hitem je ochrana 

spotřebitele. narůstá nebezpečí morálního 

hazardu. prudce se rozvíjí digitalizace a s ní 

spojený vpád nových subjektů na trh finančního 

zprostředkování. tzv. Fintechy vytvářejí 

prostředí pro pozitivní synergické efekty mezi 

technologickým rozvojem a tradičními způsoby 

finančního zprostředkování. na žebříčku 

operačních rizik se na vrchol derou rizika 

kybernetické bezpečnosti.

Věřím, respektive nemám pochyby, že 

v náročných zkouškách, které nás čekají, banky 

opět obstojí, stejně jako obstály doposud. naší 

komparativní výhodou je smysl pro službu 

ekonomice, otevřenost dialogu a závazek 

přispět k budování důvěry nejen mezi klienty 

a bankami, ale obecněji v celé společnosti.

Mé poděkování za příspěvek k úspěšnému roku 

2016 směřuje k bankám, které činnost asociace 

podporují, k bankovním expertům, kteří se 

zapojují do činnosti v pracovních strukturách 

asociace, k aparátu sekretariátu asociace i ke 

spolupracujícím institucím. Bez této podpory 

a velkého pracovního nasazení se asociace 

neobejde, a proto si jí velmi vážím.

přeji českému bankovnictví a naší asociaci 

hodně zdaru do dalšího roku.

specific financial indicators, which will also place 

the year of 2016 among the successful ones. 

the results of the past year create opportunities 

for and will be used to further strengthen the 

banks and create conditions enabling banks 

to flexibly respond to the financial needs of 

the economy and promote economic growth. 

Banks will thus continue to fully meet the 

expectations that were associated with the 

decision on their privatization to foreign 

owners almost twenty years ago, i.e. that this 

transformative act would bring stable financial 

support to economy. 

However, the challenges that we are currently 

facing are not at all little – the precipitous 

increase in banking regulation continues 

- unfortunately no longer only by way of 

importing european regulatory rules, but also 

through rules of domestic origin. Consumer 

protection is a political and regulatory 

hit. the risk of moral hazard is increasing. 

Digitisation is rapidly developing as well 

as the associated incursion of new entities 

in the market of financial intermediation. 

“Fintechs” create an environment for positive 

synergies between technological development 

and the traditional methods of financial 

intermediation. Cyber security risks are 

making their way to the top in the ranking of 

operational risks. 

I believe, and I have no doubt, that banks will 

withstand the difficult tests that await us again, 

as they have before. our comparative advantage 

is the sense for servicing economy, being open 

to dialogue and a commitment to contribute 

to building trust, not only between clients and 

banks, but more broadly throughout society.

My thanks for the contribution to a successful 

2016 go to banks supporting the activities of 

the association, to banking experts who are 

involved in the activities of the association's 

working structures, the staff of the association's 

Secretariat and the cooperating institutions. 

the association cannot do without this support 

and without this great commitment and this is 

why I appreciate them very much. 

I wish the Czech banking and our association 

good luck in the next year.
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  Úvodní slovo
  výkonného ředitele

Managing 
Director‘s Foreword

Pavel Štěpánek
výkonný ředitel čBa 
Managing Director CBa

česká bankovní asociace s plným nasazením 

naplňuje mandát, který jí svěřili její členové. 

Jsem rád, že mohu podat zprávu nejen o tom, 

že si asociace udržuje, ale že dokonce dále 

posiluje své renomé a vliv. Děje se tak díky 

pokračující podpoře, kterou jí poskytují její 

členové. Bankovní asociace se konstituovala 

jako respektovaná expertní autorita, přispívá 

podstatným způsobem ke zlepšování kreditu 

české bankovní industrie a úspěšně rozvíjí 

široké spektrum expertních i lobbyistických 

aktivit, spojených s obhajobou zájmů bankovní 

industrie. aktivně zadržujeme nepřiměřené 

a nesmyslné regulatorní smrště. přitom 

„jdeme s dobou“ a průběžně inovujeme náš 

komunikační styl nejen směrem k odborné, ale 

také k široké veřejnosti.

uplynulý rok nebyl z pohledu asociačních 

agend vůbec jednoduchý. regulatorní 

tsunami neoslabuje, ale naopak narůstá. 

oproti minulosti, kdy převažujícím zdrojem 

regulatorních změn byla transpozice evropské 

legislativy do českého práva, se v uplynulém 

roce začal prosazovat i stále viditelnější proud 

legislativních změn čistě české provenience. 

Motivem těchto návrhů je úprava dlouhodobě 

zaužívaného právního vztahu mezi věřiteli 

a dlužníky. Jejich schválením by se masivně 

změnila balance vztahů  

the Czech Banking association has been 

fulfilling the mandate entrusted to it by its 

members with full commitment. It gives 

me pleasure to be able to report that 

the association has not only maintained 

but even further enhanced its reputation 

and influence. this has been possible due 

to the continued support provided to 

the association by its members. the Banking 

association has established itself as a respected 

expert authority; it substantially contributes 

to improving the good name of the Czech 

banking industry and has been successfully 

developing a wide range of expert and lobbying 

activities connected with the defence of 

the interests of the banking industry. We are 

actively containing excessive and meaningless 

regulatory turbulences. at the same time, 

we are “moving with the times”, continuously 

innovating our style of communication, not only 

towards the communities of experts but also to 

the general public. 

 the past year was far from being easy from 

the perspective of the association‘s agendas. 

the regulatory tsunami has not abated, but is 

has been rather increasing. unlike in the past, 

when the predominant source of regulatory 

changes was the transposition of european 

legislation into Czech law, an increasingly 

Úvodní slovo výkonného ředitele
Managing Director‘s Foreword

Předmluva a souhrnné informace o bankovním sektoru
introduction
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věřitel-dlužník ve prospěch dlužníka a na úkor 

věřitele s nedohlédnutelnými důsledky pro 

úvěrový proces a řízení rizika. Banky,  jako 

nejvýznamnější věřitele v ekonomice, to zajímá 

nesmírně, a proto i jejich asociace vystupuje 

velmi aktivně s cílem brzdit excesy a nabízet 

alternativní a přijatelnější řešení. 

S nárůstem masivního nasazení výpočetní 

techniky a internetových služeb, s nástupem 

digitálních bank, s provázáním bankovních 

systémů se systémy subdodavatelů 

a outsourcerů a s rostoucím významem 

kybernetického světa a v něm i kybernetické 

identity banky, prudce rostou rizika plynoucí 

z kybernetické oblasti. Banky si uvědomují 

odpovědnost za bezpečí finančního sektoru 

v zemi, za důvěru veřejnosti v technologický 

pokrok a ve schopnost poskytovatelů služeb 

a dalších institucí ochránit občana před 

kybernetickým nebezpečím. nejen, že samy 

věnují značné úsilí této oblasti, ale kybernetická 

bezpečnost se také dostává mezi klíčové agendy 

bankovní asociace.

Dnešní asociace, to je 21 pracovních komisí 

či skupin, několik set expertů z bank, stovky 

pracovních jednání v našich prostorách, 

prakticky každodenní pracovní kontakt 

s českou národní bankou, s ministerstvy 

financí, spravedlnosti či vnitra, s národním 

bezpečnostním úřadem, policií čr a s dalšími 

zájmovými uskupeními. asociace zajišťuje 

širokospektrální monitoring zamýšlené 

i připravované legislativy, udržuje intenzivní 

public affairs dialog s poslaneckou sněmovnou 

i Senátem, rozvíjí dialog s neziskovým sektorem 

i s akademickým světem a v neposlední řadě 

asociace poskytuje plejádu informačních služeb 

svým členům.

Vliv bankovní asociace stojí a padá s podporou 

jejích členů. proto chci touto cestou poděkovat 

všem členům asociace za důvěru i za úsilí, které 

k posílení asociace vynakládají.

noticeable flow of legislative changes which are 

purely of Czech origin has also become evident. 

the motive of these drafts is to modify the long 

established legal relationship between creditors 

and debtors. their approval would massively 

change the balance of creditor-debtor relations 

in favour of the debtor and at the expense of 

the creditor with unforeseeable consequences 

for the credit process and risk management. 

Banks, being the most significant creditors in 

the economy, are extremely interested in this 

and therefore their association is very active 

in deterring excesses and offering alternative 

and more acceptable solutions.

With the increase in massive deployment of 

computer technology and Internet services, 

with the advent of digital banks, the interlinking 

of banking systems with the systems of 

subcontractors and outsourcers and with 

the growing importance of the cyber world 

and the cyber identities of banks in that world, 

the risks arising from the cyber area are rising 

sharply. Banks are aware of the responsibility for 

the safety of the financial sector in the country, 

for public confidence in technological progress 

and in the ability of service providers and other 

organizations to protect the citizen against 

cyber threats. not only that they themselves 

geared considerable efforts towards this area, 

but cyber security is also becoming one of 

the key agendas of the Banking association. 

the association today - that‘s 21 working 

commissions or groups, several hundred experts 

from banks, hundreds of working sessions at 

our premises, almost a daily working contact 

with the Czech national Bank, the Ministries 

of Finance, Justice and Interior, the national 

Security authority, police of the Czech republic 

and other interest groups. the association 

provides a monitoring of a broad spectrum 

of the intended and draft legislation, 

it maintains an intensive public affairs dialogue 

with the Chamber of Deputies and the Senate, 

promotes dialogue with the non-profit sector 

and the academic world and, last but not least, 

the association provides a great variety of 

information services to its members.

the influence of the Banking association stands 

and falls with the support of its members. 

therefore, I want to use this opportunity to 

thank all the members of the association 

for their trust and for their efforts spent on 

strengthening the association.

Úvodní slovo výkonného ředitele
Managing Director‘s Foreword

Předmluva a souhrnné informace o bankovním sektoru
introduction
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Rok 2016: Nižší 
nezaměstnanost 
a návrat inflace

2016: Record low 
unemployment 
and return of inflation

When the extraordinary impulse produced 

by a delayed uptake from eu funds died out 

the Czech economy has slightly slowed down in 

2016 as had been expected. Growth of the Gross 

Domestic product has reached 2.3%. the strong 

result of 2015 has set a high benchmark for 

2016 and the developments can therefore 

be assessed favourably. the good condition 

of economy was demonstrated by strong 

indicators of business and consumer confidence. 

Consumer confidence in particular reached 

historic highs at the end of the year. 

In December 2016, the y-o-y increase in 

consumer prices stood at 2%, the inflation target 

of the central bank has thus been achieved and 

the moment of exit from the exchange rate 

commitment has approached. the result of the 

state budget that ended with a surplus of CzK 

62 billion was a positive surprise. 

Czech economy has not been yet visibly affected 

by any of the existing external risks such as trade 

wars, Brexit or the slump in demand for cars. 

Foreign demand developed quite favourably 

– the euro area economy grew by 1.7%, while 

the growth of GDp of the main trading partner – 

Germany – has moved close to 2%.

po vyprchání mimořádného impulzu 

opožděného dočerpávání eu fondů česká 

ekonomika v roce 2016 dle očekávání mírně 

zpomalila. růst hrubého domácího produktu 

dosáhl 2,3 %. Silný výsledek roku 2015 nastavil 

pro rok 2016 vysokou srovnávací základnu 

a vývoj lze tedy celkově hodnotit příznivě. 

o dobré kondici ekonomiky svědčily silné 

ukazatele důvěry podnikatelů i spotřebitelů. 

především spotřebitelská důvěra se v závěru 

roku dostala na historická maxima. 

V prosinci 2016 dosáhl meziroční růst 

spotřebitelských cen 2 %, čímž byl splněn

inflační cíl centrální banky a přiblížil se 

moment exitu z kurzového závazku. příznivým 

překvapením byl výsledek státního rozpočtu 

s přebytkem 62 mld. Kč. 

Do české ekonomiky se zatím viditelně 

nepromítlo žádné z existujících vnějších rizik, 

jako jsou obchodní války, Brexit či propad 

poptávky po automobilech. zahraniční 

poptávka se vyvíjela vcelku příznivě – 

ekonomika eurozóny vzrostla o 1,7 %, přičemž 

růst HDp u hlavního obchodního partnera 

německa se těsně přiblížil 2 %.

Rok 2016: nižší nezaměstnanost a návrat inflace
2016: Record low unemployment and return of inflation

Předmluva a souhrnné informace o bankovním sektoru
introduction
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introduction
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Graf 1: Vývoj hDP, spotřeby domácností a investic

Chart 1: Development of GDp, private consumption and investments

zdroj: čSÚ

Source: the Czech Statistical office (CSo) 
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V souladu s očekáváními ze začátku roku byla 

hlavním tahounem hospodářského růstu 

v roce 2016 spotřeba domácností, která stoupla 

o 2,9 %. naopak investiční poptávka propadla 

o 3,6 %, v důsledku extrémně silné srovnávací 

základny z předchozího roku. nerovnoměrné 

čerpání eu fondů je faktorem, který rozkolísává 

hospodářský cyklus. V roce 2016 se dařilo 

zahraničnímu obchodu, který podpořila silná 

zahraniční poptávka po produkci domácího 

zpracovatelského průmyslu i stále uměle 

oslabovaná koruna. 

z pohledu na nabídkovou stranu ekonomiky 

je příznivé, že růst byl zakotven napříč všemi 

odvětvími s výjimkou stavebnictví. nejvyšší 

růst hrubé přidané hodnoty o 4,8 % sice 

opět zaznamenal exportně orientovaný 

zpracovatelský průmysl, silná domácí 

poptávka ale podpořila rovněž všechny druhy 

služeb. pozadu nezůstalo ani peněžnictví 

a pojišťovnictví s růstem přidané hodnoty 

o 2,8 %. pokračující růst ekonomiky přinesl 

zesílené napětí na trhu práce. 

nezaměstnanost pokračovala v průběhu 

celého roku v poklesu, průměrná míra 

registrované nezaměstnanosti měřená dle 

domácí metodiky klesla ze 6,5 % na 5,5 %. 

podle metodiky eurostatu dosáhla v prosinci 

2016 česká míra nezaměstnanosti pouhých 

3,5 %, což byla nejnižší hodnota v celé eu, kde 

průměrná nezaměstnanost v prosinci 2016 

činila 8,2 %. ekonomický růst generoval nové 

pracovní příležitosti, pro které zaměstnavatelé 

stále obtížněji nalézali vhodné zaměstnance. 

Ke konci roku úřady práce zaznamenaly 133 tisíc 

volných pracovních míst. tlak na růst mezd 

byl vyvolán nejen nedostatkem pracovních 

sil, ale i vládním zvyšováním minimální 

mzdy. průměrná nominální mzda v roce 2016 

vzrostla o 4,2 %, což při průměrném zvýšení 

spotřebitelských cen o 0,7 % znamenalo růst 

reálné mzdy o 3,5 %. Inflace zůstala pod 1 % po 

většinu roku 2016. od listopadu nastal rychlý 

obrat k růstu cen tažený především pohonnými 

hmotami a potravinami. V prosinci 2016 byl 

nečekaně dosažen 2% inflační cíl, čímž byla 

splněna podmínka centrální banky k ukončení 

kurzového závazku.

tabulka č. 1 nabízí základní makroekonomický 

přehled let 2015-2016 a výhled čBa pro rok 

2017. Spotřebitelé i podnikatelé se po několika 

letech stabilních cen budou potýkat s řádově 

vyšší inflací a otázkou je, jak bude reagovat 

reálná ekonomika. Spotřeba domácností 

v roce 2017 nadále poroste, protože se opírá 

o silný trh práce, kde je tlak na mzdy viditelný 

na všech úrovních. Vláda opakovaně zvýšila 

minimální mzdy, které se týkají vesměs méně 

kvalifikovaných zaměstnanců, u vyšších 

kvalifikací se zaměstnanci rovněž nemusí bát 

žádat o zvýšení mzdy. průměrná mzda by 

v roce 2017 měla stoupnout o téměř 5 %, což 

by při dosud očekávané inflaci nepříliš vysoko 

nad 2 % znamenalo reálný růst mezd kolem 

2,5 %. nečekaně vysoký vzestup inflace je ale 

Rok 2016: nižší nezaměstnanost a návrat inflace
2016: Record low unemployment and return of inflation
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the main driver of the economic growth in 

2016, as had been expected at the start of 

the year, was household consumption which 

increased by 2.9%. on the contrary, investment 

demand fell by 3.6% as a result of an extremely 

strong comparison base from the previous year. 

the uneven absorption of eu funds is a factor 

which has been disrupting the business cycle. 

In 2016, foreign trade was doing well, supported 

by strong foreign demand for the production 

of the domestic manufacturing and the still 

artificially weakened crown. 

looking at the supply side of economy, 

the favourable fact is that that growth was 

driven by all its sectors, with the only exception 

of construction. although the highest 

growth in gross value added, by 4.8%, was 

again experienced by the export-oriented 

manufacturing industry, the strong domestic 

demand likewise supported all types of services. 

neither financial nor insurance activities fell 

behind with 2.8% growth of value added. 

Continued economic growth has brought 

increased tension on the labour market. 

unemployment continued to decline 

throughout the year, the average registered 

unemployment rate, measured according to 

domestic methodology, declined from 6.5% 

to 5.5%. according to eurostat methodology, 

Czech unemployment rate reached only 3.5% 

in December 2016, which was the lowest level 

in the eu, where the average unemployment 

rate stood at 8.2% in December 2016. economic 

growth generated new job opportunities for 

which employers found suitable employees 

with increasing difficulties. By the end of 

the year, labour offices registered 133,000 

job vacancies. Wage pressure was generated 

not only by the shortage of labour, but also 

by the Government's increasing of minimum 

wages. the average nominal wage in 2016 

increased by 4.2%. With the average increase in 

consumer prices by 0.7% this meant an increase 

of real wages by 3.5%. Inflation stayed below 

1% for most of 2016. Since november, there 

was a rapid shift to the growth of prices driven 

mainly by prices of fuel and food. In December 

2016, the 2% inflation target was unexpectedly 

reached and the condition of the central bank 

for exit from the exchange rate commitment 

was thus met. 

table no. 1 provides a basic macroeconomic 

figures for 2015-2016 and the CBa's outlook 

for 2017. Consumers and entrepreneurs will 

be faced, after several years of stable prices, 

with much higher inflation and the question 

is how real economy will respond. Household 

consumption in 2017 will continue to grow 

because it is based on a strong labour market, 

where the pressure on wages is visible at all 

levels. the government has repeatedly raised 

the minimum wages which relate mostly to 

low-skilled workers; higher-skilled employees 

do not have to be afraid to ask for a pay increase 

either. the average wage in 2017 should rise 
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rizikem, díky němuž může spotřeba domácností 

růst pomaleji oproti aktuálně očekávanému 

tempu 2,8 %. 

rok 2017 je rokem volebním a spotřeba vlády 

stoupne minimálně o 2 %. lze očekávat oživení 

investiční poptávky, která byla v roce 2016 slabší 

kvůli vysokému srovnávacímu základu roku 

2015. Vzestup investic by se měl přiblížit 3 %, 

díky čemuž by měl zaznamenat vyšší dynamiku 

i celý hospodářský růst. nicméně stejně jako 

v předchozích letech bude platit to, že investice 

a import jsou spojené nádoby, a tedy že 

s každým oživením investic přichází i oslabení 

příspěvku čistého vývozu pro růst HDp. Dopad 

čistého exportu na dynamiku HDp bude v roce 

2017 přibližně neutrální.

exportní výkon bude po více než třech letech 

ovlivněn vývojem kurzu koruny, odchod 

z kurzového závazku může mít ale dopady na 

všechny složky poptávky. V případě hladkého 

přistání nečekáme silnější negativní dopady 

na ekonomiku. zlevnění dovozu může 

podpořit spotřebu určitého spektra zboží, 

zlevnit investice i část vstupů vývozců, což 

může částečně kompenzovat zhoršení cenové 

konkurenceschopnosti vývozu. V případě 

silnějších turbulencí měny hrozí oslabení 

exportní výkonnosti, čímž se mohou zvýšit 

obavy podnikatelů a potažmo i spotřebitelů, 

týkající se udržitelnosti dosavadního příznivého 

ekonomického vývoje. Mírný optimismus 

vzbuzuje to, že odchod z kurzového závazku 

by měl probíhat v relativně příznivém kontextu 

zahraniční poptávky, na druhé straně ale  měnová 

politika eCB hladké přistání podporovat nebude. 

růst v eurozóně lze očekávat přibližně na 

trajektorii roku 2016, důvěra v ekonomiku 

ovšem může být podlomena průběhem 

volebního roku v řadě evropských zemí.

Rok 2016: nižší nezaměstnanost a návrat inflace
2016: Record low unemployment and return of inflation
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by almost 5%. this, in view of the inflation level 

which is so far expected not to be much higher 

than 2%, would mean a real wage growth of 

about 2.5%. the unexpectedly large increase 

in inflation is, however, a risk which may make 

household consumption grow more slowly 

against the expected rate of 2.8%.

the year of 2017 is an election year and 

government consumption will rise by at least 

2%. We can expect a revival of investment 

demand, which in 2016 was weaker due to 

the high comparative base from 2015. the 

increase of investments should be close to 

3%, which should result in higher dynamics of 

the entire economic growth. However, as in 

previous years, it will be true that investments 

and imports are communicating vessels and 

that therefore every revival of investment is also 

followed by a weakening of the contribution of 

net exports to GDp growth. the impact of net 

exports on the dynamics of the GDp in 2017 will 

be approximately neutral.

after more than 3 years, export performance 

will be influenced by the development 

of the crown's exchange rate; leaving the 

exchange rate commitment may, however, 

produce impacts on all components of demand. 

We expect no stronger negative impacts on 

the economy in the case of a soft landing, 

which is our base scenario. Cheaper imports 

may encourage consumption of a certain 

range of goods, make investment cheaper as 

well as a part of inputs from exporters, which 

may partially offset the deterioration in price 

competitiveness of exports. In the case of 

stronger currency turbulences there will be 

a threat of a weaker export performance, which 

may increase concerns of entrepreneurs and 

thus also consumers related to the sustainability 

of the favourable economic development 

so far. Moderate optimism is also inspired by 

the fact that the exit from the exchange rate 

commitment should take place in the context 

of a relatively favourable external demand, 

on the other hand, however, the monetary 

policy of eCB will not support the soft landing. 

Growth in the euro area can be expected to 

be approximately on the trajectory of 2016, 

confidence in the economy, however, may be 

undermined during the election year in many 

european countries.
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tabulka č. 1: Vybrané ukazatele

table no. 1: Selected Indicators

hDP
/ gDP (%)

spotřeba 
domácností
/ household 

consumption
(%)

spotřeba vlády
/ government 
consumption

(%)

hrubá tvorba 
fixního kapitálu

/ gross fixed 
capital formation

(%)

Míra inflace: 
cPi průměr

/ inflation rate: cPi  
average

(%)

Míra registrované 
nezaměstnanosti 

průměr
/ Registered 

unemployment 
rate average

(%)

směnný kurz czk/
eUR: průměr 

/ exchange rate 
eUR / czk: average

základní sazba Čnb 
2t RePo průměr 

/ cnb base 2t RePo 
rate average 

(%)

bankovní úvěry 
domácnostem
 / bank loans to 

households 
(%)

bankovní úvěry 
nefinančním 

podnikům
/ bank loans to non-
financial enterprises

(%)

2015 4,6 3,1 2,0 9,1 0,3 6,5 27,28 0,05 6,5 5,9

2016 2,3 2,9 1,5 -3,6 0,7 5,5 27,03 0,05 7,8 6,6

2017 (f ) 2,6 2,8 2,0 2,7 2,2 4,9 26,60 0,05 6,4 5,5

zdroj: čSÚ, čnB, předpověď čBa

Source: CSo, CnB, CBa's forecast 

Rok 2016: nižší nezaměstnanost a návrat inflace
2016: Record low unemployment and return of inflation
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Bankovní sektor 2016: 
přísnější regulace, 
silnější konkurence 

Banking sector in 2016: 
stricter regulation, 
increasing competition

Domácí banky v roce 2016 operovaly v prostředí 

solidně rostoucí ekonomiky, ale dále zpřísňující 

regulace a zostřující konkurence. základní 

úrokové sazby zůstaly na technické nule po celý 

rok. Měnová politika podporuje poskytování 

úvěrů, současně ale centrální banka zpřísňuje 

regulační i makroobezřetnostní požadavky. 

Velkou výhodou českého bankovního 

sektoru je nízký podíl problémových úvěrů 

se selháním (npl, non-performing loans). 

Ke konci roku 2016 byla česká hodnota 2,5 % 

dle srovnatelné metodiky v rámci eu jednou 

z nejnižších. zároveň má čr jedno z nejvyšších 

pokrytí rizik opravnými položkami (coverage 

ratio) 63 %.  Kvalita úvěrového portfolia je 

hlavním důvodem toho, že byly české banky 

schopny generovat zisk i v roce 2016 navzdory 

zmiňovaným výzvám.

In 2016, banking sector operated in the 

environment of solid macroeconomic 

performance, however under stricter 

regulation and increasing competitiveness. 

Basic interest rates remained at technical 

zero during the whole year. Monetary policy 

has been supportive for loan creation, on 

the other hand, regulatory tightening as 

well as macroprudential regulation works in 

opposite direction.

one of major advantages of the domestic 

banking sector has been low ratio of non-

performing loans. In the framework of eu, 

the internationally comparable level of 2.5% 

represented one of the lowest npls in the 

eu at the end of 2016. at the same time, the 

coverage ratio amounting to 63% belongs 

to the highest among european peers. Good 

quality of domestic loans is thus the main 

reason for profitability of the Czech banking 

sector in 2016 even under many above 

mentioned challenges. 

bankovní sektor 2016: přísnější regulace, silnější konkurence
banking sector in 2016: stricter regulation, increasing competition

Předmluva a souhrnné informace o bankovním sektoru
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introduction
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ukazatel krytí opravnými položkami (%)

provisioning Coverage ratio (%)

zdroj: data evropská komise, graf: čBa

Source: european Commission

Graf 2: Úvěry se selháním (npl) v zemích eu

Chart 2: non-performing loans in eu
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bankovní sektor: základní fakta

Ke konci roku 2016 disponovalo bankovní 

licencí celkem 45 subjektů. Strukturu 

bankovního sektoru tvoří 4 velké banky, 

5 středně velkých bank, 8 malých bank, 

23 poboček zahraničních bank a 5 stavebních 

spořitelen. 37 subjektů je pod kontrolou 

zahraničních vlastníků, z toho je 14 bank 

a 23 poboček. Domácí vlastníci kontrolují 

8 bank, z toho dvě jsou banky se státní účastí. 

Ke konci roku 2016 činila celková hodnota aktiv 

bankovního sektoru 5 961,4 mld. Kč aktiv, což 

znamená meziroční nárůst o vysokých 9 %. 

růst aktiv byl rovnoměrně rozprostřen napříč 

bankovním sektorem, takže na čtyři velké banky 

připadlo ke konci roku 2016 opět 59 % aktiv. 

aktiva bankovního sektoru představují 

122 % HDp. 

český bankovní sektor je dlouhodobě velmi 

dobře kapitálově vybaven. Ke konci roku dosáhl 

ukazatel kapitálové přiměřenosti 18,45 %. 

Většina kapitálu je navíc tvořena vysoce 

kvalitním tier 1 kapitálem (tier 1 kapitálová 

přiměřenost činila 17,91 %). čistý zisk za rok 

2016 vzrostl o 12,7 % na 74,7 mld. Kč, ovšem 

částečně díky jednorázovým faktorům. 

návratnost aktiv dosáhla 1,27 % a ve vztahu 

k tier 1 kapitálu 17,9 %. 

banking sector: basic facts

towards the end of 2016, a total of 45 entities 

held banking licenses. the structure of the 

banking sector was created by 4 large banks,  

5 medium-sized banks, 8 small banks,  

23 branches of foreign banks and 5 building 

societies. 37 entities were controlled by foreign 

owners including 14 banks and 23 branches. 

Domestic owners controlled 8 banks, two of 

which were banks co-owned by the state. 

at the end of 2016, the total value of the 

banking sector's assets amounted to CzK  

5,961 bn., which was a year-on-year increase of 

9%. the increase in assets was evenly spread 

across the banking sector. therefore, four large 

banks (i.e. banks with assets exceeding CzK 

250 bn.) accounted for 59% of the total volume 

of assets, which was exactly the same share 

as a year before. the banking sector's assets 

represented 122% of GDp.

the Czech banking sector has long been well 

capitalized. Year-end capital adequacy ratio 

reached 18.45%. Furthermore, most of the 

capital consists of a high-quality tier 1 capital 

(tier 1 capital adequacy ratio stood at 17.91%). 

net profit for 2016 amounted to CzK 74.7 bn. 

increasing thus by 12.7 %, y/y, partly due to 

one-off factors. return on assets reached 

1.27 % and 17.9 % relative to tier 1 capital. 

bankovní sektor: úvěry a vklady 

zdravý bankovní sektor dokázal i v roce 2016 

při zpřísňující regulaci a sílící konkurenci nejen 

v rámci bank, ale i technologických společností 

(tzv. Fintech) podporovat prostřednictvím 

nabídky úvěrů hospodářský růst.

objem bankovních úvěrů v české ekonomice 

dosáhl ke konci roku 2016 2 950,4 mld. Kč – 

o rovných 6 % více než před rokem. Domácnosti 

měly ke konci roku načerpány úvěry v hodnotě 

1 330,3 mld. Kč, tedy o 7,7 % více než o rok 

dříve, úvěry podnikové sféře činily 976,1 mld. Kč, 

s meziročním růstem o 6 %.

rok 2016 byl rokem hypotečního boomu 

i rokem obnovení zájmu o spotřebitelské 

úvěry. Domácnosti během roku načerpaly 

od bank a stavebních spořitelen úvěry na 

bydlení v hodnotě 337 mld. Kč, o 15 % více 

než v roce 2015. od října 2016 začalo platit 

nové doporučení centrální banky, aby hodnota 

ltV nepřesahovala 95 % a současně aby podíl 

nových hypoték s ukazatelem ltV v intervalu 

85-90 % nečinil více než 10 % z hypoték nově 

poskytnutých v daném čtvrtletí. přesto ani 

poslední čtvrtletí nepřineslo velké ochlazení 

zájmu o hypotéky. Bankovní úvěry na spotřebu 

rostly ještě rychleji – domácnosti si během roku 

2016 vypůjčily 105,1 mld. Kč, tedy o 29 % více 

než v roce 2015. 

banking sector: loans and deposits 

Czech banking sector has supported 

the economic growth by offering loans even 

under stricter regulation and increasing 

competition from the part of technological 

companies (Fintechs). 

the total volume of loans provided by banks 

grew by 6%, year-on-year, to CzK 2,950 bn. 

at the end of 2016. By the end of 2016, 

households’ loans amounted to CzK 1,330 bn., 

which was by 7.7% more than a year ago. 

In 2016, housing loans boomed and consumer 

loans recovered. During 2016, households 

have newly drawn housing loans totalling CzK 

337 bn., which was a year on year increase of 

15%. new consumer loans amounted to CzK 

105 bn., which represented year on year growth 

of 29%. 

as of october 2016, new recommendations 

have come into force as for housing loans. 

Firstly, banks have been recommended not to 

exceed the 95% level of the ltV indicator of 

new retail loans secured by residential property 

and secondly, percentage of new retail loans 

secured by residential property with an ltV 

of 85–90% should not exceed 10% of the total 

respective loans newly provided. In spite of this, 

in the last quarter of 2016, the growth of new 

mortgage loans has not weakened. 

bankovní sektor 2016: přísnější regulace, silnější konkurence
banking sector in 2016: stricter regulation, increasing competition
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tabulka: Hlavní ukazatele vývoje úvěrů

table: Banking loans: main indicators

zdroj: čnB, araD

Source: CnB, aVraDV

Absolutní výše
(mld. Kč) / Volume 

 (CZK bn.)

2 950,4

1 330,3

1 053,3

185,4

976,1

485,3

337,0

105,1

509,6

Celkový objem úvěrů k 31. 12. 2016 
/ Total loans (as of year-end 2016) 31.12.2016

obyvatelstvo - úvěry (domácnosti, rezidenti) / households (residents)

Úvěry na bydlení / housing loans

spotřebitelské úvěry / consumer loans

nefinanční podniky (rezidenti) - úvěry / non-financial companies (residents)

Nové úvěry (rok 2016)
/ New loans (2016) 

obyvatelstvo, bydlení, spotřeba, ostatní / households

- z toho úvěry na bydlení / housing loans

- z toho úvěry na spotřebu / consumer loans

nefinanční podniky / non-financial companies

Meziroční
změna (v %) / Change, 

y/y (in %)

6,0

7,7

8,4

8,6

6,0

16,1

15,0

29,1

-16,2

bankovní sektor 2016: přísnější regulace, silnější konkurence
banking sector in 2016: stricter regulation, increasing competition
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vyšší o 95,4 mld. Kč.

Výhled pro rok 2017

rok 2017 bude ve znamení tvrdší regulace 

a makroobezřetnostní politiky. od počátku roku 

2017 budou banky nově tvořit proticyklickou 

kapitálovou rezervu ve výši 0,5 % z celkového 

objemu rizikově vážených aktiv. od ledna 2017 

budou pro některé systémově významné banky 

platit vyšší sazby kapitálové rezervy ke krytí 

systémového rizika. 

Konec roku 2016 přinesl rovněž nový zákon 

o spotřebitelském úvěru a nové omezení 

poskytování hypoték. od 1. dubna se banky 

mají řídit přísnějším doporučením ohledně 

ukazatele ltV. Bankám se doporučuje, aby 

ukazatel ltV žádného retailového úvěru 

zajištěného rezidenční nemovitostí nepřesáhl 

90 % (pro první 3 měsíce roku 2017 platí 95 %). 

nově je bankám doporučeno, aby podíl nově 

poskytnutých retailových úvěrů zajištěných 

rezidenční nemovitostí s ukazatelem ltV 

v intervalu 80-90 % nečinil více než 15 % 

objemu příslušných nových úvěrů poskytnutých 

v daném čtvrtletí. V souhrnu jde o celou 

řadu nových opatření, jejichž celkový efekt 

pravděpodobně povede k tomu, že růst úvěrů 

domácnostem v roce 2017 mírně zpomalí. 

zájem podniků o nové úvěry by měl díky 

očekávanému oživení investiční poptávky 

naopak zrychlit.

6.2% to CzK 572.3 bn. With low interest rates, 

people prefer the immediate availability 

of deposited funds. 

outlook for 2017

In 2017, stricter regulation and macroprudential 

policy measures will apply. as of beginning 

of the year banks are obliged to create 

countercyclical buffer amounting to 0.5% of 

risk weighted assets (rWa). Some systemically 

important banks will be obliged to create 

higher capital reserves as for the systemic 

risk coverage. 

new legislation on consumer loans has come 

into force in December 2016. Moreover, as of 

april 2017, banks have been recommended 

not to exceed the 90 % level of ltV (concerning 

new retail loans secured by residential 

property). at the same time, the respective 

loans with an ltV of 80–90 % should not exceed 

15% of the total amount of these loans newly 

provided. this is a combination of measures 

which will probably lead to some slowdown 

in loans granted to households. on the other 

hand, the demand of domestic companies 

for new loans is expected to recover due to 

expected strengthening of investment demand.

nově podniky během roku načerpaly úvěry 

v objemu 509,6 mld. Kč, což představuje 

meziroční pokles 16 %, který je daný vysokou 

srovnávací základnou roku 2015. objem úvěrů 

denominovaný v korunách meziročně mírně 

klesl, zatímco objem úvěrů v cizích měnách 

stoupl o téměř 30 %. zájem o eurové úvěry 

stoupal s blížícím se ukončením kurzového 

závazku, protože jde o určitou formu 

kurzového zajištění.

Celkově ke konci roku 2016 objem vkladů 

přesahoval objem úvěrů o více než třetinu. 

převis vkladů nad úvěry je generován sektorem 

domácností, kde domácnosti mají uloženo na 

vkladech u domácích bank téměř o polovinu 

větší objem prostředků, než jaký čerpaly na 

úvěrech. V podnikové sféře je objem vkladů 

a úvěrů přibližně vyrovnaný. převis vkladů nad 

úvěry sice znamená relativně nízkou závislost 

bank na financování na mezibankovním trhu, 

současně ale omezuje účinnost měnové politiky.

Ke konci roku 2016 měly domácnosti u bank 

uloženo 1 959,5 mld. Kč, tedy o 8,6 % více 

než vloni. Více než 70 % úspor přitom měly 

domácnosti uloženy na netermínovaných 

vkladech. naopak objem termínovaných vkladů 

ke konci roku klesl o 6,2 % na 572,3 mld. Kč.  

při nízkých úrokových sazbách lidé 

preferují okamžitou dostupnost uložených 

prostředků. Ke konci roku 2015 byl objem 

vkladů o 155,8 mld. Kč vyšší než před rokem, 

zatímco objem úvěrů obyvatelstvu byl 

the loans granted to companies amounted 

to CzK 976.1 bn., which was by 6% more 

than a year before. the volume of loans 

denominated in CzK slightly declined, while 

the volume denominated in foreign currencies 

rose by almost 30%, y/y. In particular exporting 

companies preferred loans denominated in eur 

as the exit from exchange rate commitment 

was expected to come soon after the end of 

March 2017. new loans granted to companies 

during 2016 declined by 16% as a consequence 

of high base for comparison from 2015.

the unique position of the Czech banking 

sector, where there is excess of deposits over 

loans, continues to persist. overall, the volume 

of deposits exceeded the volume of loans by 

more than one third by the end of 2016. the 

excess of deposits over loans is generated by 

the household sector, where savings exceeded 

their loans by almost one half. In the corporate 

sector, the volumes of deposits and loans 

are more or less balanced. While this means 

a low banks' reliance on the interbank market 

funding, the monetary policy, however, has at 

the same time a lower efficiency in supporting 

the economic activity.

towards the end of 2016, households had 

deposited CzK 1,959 bn. with banks, i.e. 

8.6% more than the year before. More than 

70% of household deposits were non-term 

deposits. on the contrary, the volume of 

term deposits fell at the end of the year by 

bankovní sektor 2016: přísnější regulace, silnější konkurence
banking sector in 2016: stricter regulation, increasing competition

Předmluva a souhrnné informace o bankovním sektoru
introduction
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Legislativní oblast

Legislative area

Defence of the principle of balancing the 

rights of the creditor and the debtor

the year of 2016, like 2015, was marked by 

a clearly identifiable legislative trend towards 

a further shift of the legal environment in the 

direction of strengthening the rights of debtors, 

clearly to the detriment of creditors. especially 

the last quarter of the last year was exceptional 

in this regard. this could probably be attributed 

to reflections according to which the time that 

could be used for legislative purposes was 

growing short because of the parliamentary 

elections scheduled for october 2017. as in 

2015, the CBa's legal Commission, together 

with the CBa's Commission for the Workout, 

considered emphasizing and consistently 

defending the fundamental principle that 

debts should be repaid to be one of its most 

important tasks vis-à-vis authors of legislative 

proposals in the past year; this principle had 

to be newly defended both in the consumer 

area (where the consumer is in a position of an 

increasingly protected debtor) and especially in 

the area of the recovery process. 

It is certainly worth noting that the main stream 

of these changes does not come through 

the transposition of european law, as has 

been mostly the case so far, but is primarily of 

domestic origin.

obrana principu vyváženosti práv věřitele 

a dlužníka

rok 2016 se nesl, podobně jako rok 2015, ve 

znamení jednoznačně identifikovatelného 

legislativního trendu směřujícího k dalšímu 

vychýlení právního prostředí směrem 

k posilování práv dlužníků, a to jednoznačně 

na úkor věřitelů. obzvláště poslední 

čtvrtletí minulého roku bylo v tomto ohledu 

mimořádné, což lze patrně přičítat úvahám 

o krátícím se legislativně využitelném čase 

s ohledem na parlamentní volby plánované 

na říjen 2017. podobně jako v roce 2015 

považovala právní komise čBa spolu s Komisí 

čBa pro Workout i v uplynulém roce za jednu 

ze svých nejdůležitějších úloh ve vztahu 

k předkladatelům legislativních předloh 

připomínání a důslednou obranu základního 

principu, že dluhy se mají plnit. tento princip 

bylo třeba nově obhajovat jak ve spotřebitelské 

oblasti (kdy spotřebitel je v pozici stále 

chráněnějšího dlužníka), tak zejména v oblasti 

vymáhacího procesu.

Jistě je hodno zřetele, že hlavní proud 

těchto změn nepřichází – tak jako tomu 

bylo převážně doposud – prostřednictvím 

transpozice evropského práva, ale je primárně 

tuzemské provenience.

z pohledu vztahu věřitele a dlužníka obsahuje 

návrh novely procesních předpisů řadu 

Průřez činností
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vysoce kontroverzních námětů. především 

mají být vztyčeny bariéry sloužící k omezení 

podávaných exekučních návrhů a k jejich 

prodražení (náhrada hotových výdajů za úkony 

v první fázi exekučního řízení a povinná záloha 

na náklady exekuce). exekutor by měl získat 

možnost zastavit exekuční řízení i bez souhlasu 

oprávněného, pokud povinný po jistou dobu 

není výdělečně činný nebo pokud exekuce 

po určenou dobu probíhá bezvýsledně. 

předpokládá se zavedení povinných záloh 

exekutorům. Velmi kontroverzní je také 

idea koncentrace exekucí vedených proti 

témuž povinnému u jednoho soudního 

exekutora, což fakticky znamená plíživé 

zavedení tzv. teritoriality soudních exekutorů. 

Samostatnou a velmi komplikovanou kapitolou 

je pak snaha o zavedení tzv. chráněného účtu, 

resp. nalezení jeho funkčního a nákladově 

únosného modelu.  

u návrhu novely insolvenčního zákona postačí 

zmínit snad jen to jeho ustanovení, podle 

kterého ke splnění oddlužení bude dostačující, 

pokud dlužník za 7 let zaplatí hotové výdaje 

a odměnu insolvenčního správce, náklady 

spojené s udržováním a správou majetkové 

podstaty dlužníka a náklady na vypracování 

a podání návrhu na povolení oddlužení. 

to může snadno vést k absurdní situaci, 

kdy dlužníku bude potvrzeno splnění 

oddlužení a bude osvobozen od placení 

svých pohledávek, aniž by došlo k jakémukoli 

uspokojení nezajištěných věřitelů. 

právní komise čBa se v roce 2016 zabývala 

i dalšími legislativními předlohami. za všechny 

uveďme nový zákon o platebním styku, 

novelu zákona o bankách, zákona o čnB 

nebo rozsáhlou novelu zákona o obchodních 

korporacích, o přípravách na implementaci 

GDpr nemluvě. na pořadu jednání komise 

se opakovaně objevují i témata navazující 

na předchozí legislativní vývoj, a to zejména 

v souvislosti s pokračující implementací nového 

zákona o spotřebitelském úvěru, ale také 

zákona o hazardních hrách a zákona o centrální 

evidenci účtů.

From the perspective of the relationship 

between creditors and debtors, the draft 

amendment of the civil procedure rules 

contains a number of highly controversial 

topics. above all, barriers are to be erected 

serving to limit filed actions for enforcement 

and to make them more expensive 

(reimbursement of cash expenses for acts in 

the first stage of enforcement proceedings 

and a compulsory advance for the costs of 

enforcement). the distrainor should be given 

a possibility to stop execution proceedings 

even without the consent of the creditor, if the 

obligated person is not gainfully employed for 

a certain period of time or if the enforcement 

procedure has been ineffectual for a certain 

period of time. Introduction of mandatory 

advance payments to distrainors is expected. 

the idea of    concentrating enforcement 

procedures conducted against the same 

obligated person with one bailiff which de 

facto means an introduction of a creeping, so-

called territoriality of bailiffs, appears to be also 

strougly controversial. a highly complicated 

chapter of its own is the effort to introduce 

a so-called protected account, or rather to find 

its functional and cost-effective model.

 

In the case of the draft amendment to 

the Insolvency act, it is perhaps only sufficient 

to mention its provision according to which 

in order to reach debt discharge it would be 

enough for the debtor to pay off the cash 

expenses and the reward of the bankruptcy 

administrator fot the period of seven years, 

the costs connected with the maintenance 

and administration of the debtor's property 

and the costs connected with the preparation 

of and making the motion to permit 

debt discharge. this may easily lead to an 

absurd situation when the debtor receives 

a confirmation that he/she has satisfied 

the conditions for debt discharge and will be 

freed from paying debts without achieving 

any satisfaction for the unsecured creditors.  

the CBa's legal Commission also dealt with 

other legislative proposals in 2016. let us take 

the following examples among many - the new 

payment Methods act, an amendment to the 

act on Banks, the act on payments the Czech 

national Bank or an extensive amendment to 

the Business Corporations act, not to mention 

preparations for the implementation of GDpr. 

recurring themes building on the previous 

legislative developments appear on the agenda 

of the Commission, especially in connection 

with the ongoing implementation of the new 

law on consumer credits, but also the law on 

gambling and the law on the central register 

of accounts.
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Bankovní regulace

Banking regulation

threat of forthcoming 

regulatory measures

In 2016, the main theme for the banking sector 

in the area of banking regulation included also 

threats of the upcoming regulatory measures 

from the perspective of the stability, resilience 

and opportunities for further development 

of the Czech banking system. the CBa 

emphasized in discussions with the Ministry of 

Finance (MF), the CnB, eBa and eBF and in its 

comments concerning the pending regulatory 

measures in the area of sovereign exposures 

and the minimum requirement for eligible 

liabilities that the starting position in the Czech 

republic is different (high capital adequacy 

and liquidity of banks, excess of deposits over 

loans, high proportion of government bonds 

on banks' balance sheets, lack of eligible 

liabilities, underdeveloped capital market, etc.). 

We have also prepared a quantified estimate 

of the impacts of the minimum requirement 

on the eligible liabilities on the Czech 

banking sector.

 

Failure to take account of our particularities 

and an inflexible approach to the application 

of regulatory measures, i.e. their strict 

application to all on an equal basis, could 

threaten the competitiveness of banks, forcing 

them to change business models, leading 

to an increased risk in their balance sheets 

and ultimately also increase costs of banks 

hrozba připravovaných 

regulatorních  opatření

Hlavním tématem pro bankovní sektor 

v roce 2016 byly v oblasti bankovní regulace 

u připravovaných regulatorních opatření 

také jejich hrozby, a to z pohledu stability, 

odolnosti a možnosti dalšího rozvoje 

českého bankovního systému. V diskuzích 

a připomínkách k připravovaným regulatorním 

opatřením v oblasti suverénních expozic 

a minimálního požadavku na způsobilé závazky 

čBa zdůrazňovala Ministerstvu financí (MF), 

čnB, eBa a eBF odlišnou výchozí situaci v české 

republice (vysoká kapitálová vybavenost 

i likvidita bank, přebytek vkladů nad úvěry, 

vysoký podíl státních dluhopisů v bilancích 

bank, nedostatek způsobilých závazků, 

nedostatečně rozvinutý kapitálový trh atd.). 

zpracovali jsme rovněž kvantifikovaný odhad 

dopadů minimálního požadavku na způsobilé 

závazky na český bankovní sektor.

nezohlednění našich specifik a neflexibilní 

přístup k uplatňování regulatorních opatření, 

tedy jejich striktní uplatňování vůči všem stejně, 

by mohl ohrozit konkurenční schopnost bank, 

nutit je ke změně obchodních modelů, vést ke 

zvýšení rizika v jejich bilancích a v neposlední 

řadě i k navýšení nákladů bank s negativním 

dopadem na jejich ziskovost, a tím i ke 

snížení schopnosti bank posilovat kapitál 

z vytvořeného zisku. to by bylo v příkrém 

bankovní regulace
banking regulation
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with a negative impact on their profitability 

and thereby reduce the ability of banks to 

strengthen capital from generated profits. this 

would be in direct conflict with the overall 

objective of regulatory measures to reduce risk 

and strengthen the resilience of the banking 

sector. the CBa's views in this respect are 

similar to those of the MF and the CnB. Certain 

opinions of the CBa were also reflected in 

the opinions of eBF sent to eBa. 

Deposit insurance

In connection with the implementation of the 

eu Directive on Deposit Guarantee Schemes in 

the Czech law the CBa dealt with the practical 

operational aspects such as informing clients, 

insurance of small financial institutions and 

data transmission to the Financial Market 

Guarantee System (FMGS). In this context, 

the shortening of the time limit for payout of 

deposit compensation to 7 business days which 

took effect from 1 June 2016 places exceptional 

demands on banks in terms of the preparedness 

of systems and the quality of data. 

In discussions between experts from the banks 

themselves, but also between representatives of 

banks and the Ministry of Finance, the CnB and 

the FMGS, certain provisions were clarified and 

an optimal approach was sought to meeting 

the requirements of the act. the CBa managed 

to achieve the goal of minimizing the burden 

on banks' operating costs while providing 

clients with information that is not only 

comprehensive, but also beneficial for them.

rozporu s obecným cílem regulatorních opatření 

riziko snižovat a posilovat odolnost bankovního 

sektoru. názory čBa jsou v tomto směru 

obdobné názorům MF a čnB. některé názory 

čBa byly zapracovány i do stanoviska eBF 

zaslaného eBa. 

Pojištění vkladů

V návaznosti na implementaci směrnice eu 

o systémech pojištění vkladů do českého 

právního řádu se čBa věnovala praktickým 

provozním aspektům jako je informování 

klientů, pojišťování malých finančních 

institucí a předávání údajů Garančnímu 

systému finančního trhu (GSFt). V této 

souvislosti mimořádné nároky na banky 

z hlediska připravenosti systémů a kvality 

dat klade zkrácení lhůty na výplatu vkladů na 

7 pracovních dní, ke kterému došlo od 1. 6. 2016.

 

V diskuzích mezi experty z bank navzájem, 

ale také zástupců bank s MF, čnB a GSFt byla 

vyjasňována některá ustanovení a hledán 

optimální přístup k naplňování požadavků 

zákona. čBa se podařilo dosáhnout cíle 

minimalizovat zátěž bank provozními náklady 

a zároveň poskytovat klientům informace, které 

jsou nejen srozumitelné, ale pro ně přínosné.

bankovní regulace
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Master agreement for 

financial transactions 

In the area relating to financial market, work on 

the Master agreement for Financial transactions 

(Czech Master agreement) has continued into 

2016; the agreement has been amended to 

reflect the practical experience of banks with 

its use, to take regard of the specificities of 

different counterparties (insurers, investment 

funds, pension companies) and of the new 

regulatory requirements (eMIr, FatCa).

the key benefit of the Czech Master agreement 

for the banking sector is 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 particular for counterparties and other 

legal entities with resolved problem of agreeing 

final settlement. For banks, it is also important 

that this agreement for which a legal opinion 

has been drawn up is also recognized by the 

CnB, and that the agreement in question is 

one of two master agreements (in addition to 

ISDa), which can also be used for the purpose of 

reducing the capital requirement.

 the CBa has prepared the Master agreement 

for Financial transactions in cooperation 

with allen & overy law firm and further 

enhancements of the Czech Master agreement 

are under way to take into account the specifics 

Rámcová smlouva o obchodování na 

finančním trhu

I v roce 2016 pokračovaly v oblasti finančního 

trhu práce na rámcové smlouvě o obchodování 

na finančním trhu (Czech Master agreement), 

která byla upravena tak, aby odrážela praktické 

zkušenosti bank s jejím používáním, zohlednila 

specifika různých protistran (pojišťovny, 

investiční fondy, penzijní společnosti) i nové 

regulatorní požadavky (eMIr, FatCa). 

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.

čBa připravila rámcovou smlouvu 

o obchodování na finančním trhu ve spolupráci 

s právní kanceláří allen & overy a připravuje se 

i další vylepšení Czech Master agreement, aby 

byla zohledněna specifika klientů/spotřebitelů 

a bylo ji možno používat i pro tento typ klientů. 

Finanční trh

Financial market
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Další úpravy Czech Master agreement budou 

diktovány regulatorními požadavky. 

 

hypoteční zástavní listy

V roce 2016 také pokračovaly práce na projektu 

zlepšení právní úpravy hypotečních zástavních 

listů (Hzl), jehož cílem je odstranit problémy se 

současným zněním české legislativy pro oblast 

Hzl a umožnit bankám financovat se jejich 

prostřednictvím u evropské centrální banky. 

navrženo bylo 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 zcela mění současnou úpravu Hzl 

v insolvenčním zákoně. navrženy byly rovněž 

úpravy zákona o bankách, zákona o podnikání 

na kapitálovém trhu, zákona o ozdravných 

postupech a řešení krize na finančním trhu 

a některých dalších zákonů. návrhy na rozšíření 

a doplnění současné právní úpravy Hzl 

byly diskutovány s bankami, které se účastní 

projektu, a se zástupci MF a MSp a také čnB. 

návrh zákona byl schválen vládou a postoupen 

do poslanecké sněmovny parlamentu. 

projekt realizují vybrané členské banky ve 

spolupráci s právní kanceláří allen & overy .

of clients/consumers and to enable it to be used 

also for this type of client. Further amendments 

of the Czech Master agreement will be dictated 

by regulatory requirements. 

Mortgage bonds

In 2016, work also continued on the project of 

improving the legal regulation of mortgage 

bonds (MB), the aim of which is to eliminate 

the issues with the current wording of the Czech 

legislation on the mortgage bonds and to 

allow banks to finance themselves through 

them at the european Central Bank. It has 

been proposed to significantly extend and 

complement the current legal regulation of the 

MB in the act on Bonds. regarding other laws 

and legal norms, several major changes have 

been proposed, the most important of which 

completely changes the current regulation 

of MB in the Insolvency act. amendments 

have been also proposed of the act on 

Banks, the law on Conducting Business on 

the Capital Market, the act on recovery 

and resolution in the Financial Market and 

certain other laws. proposals to expand and 

supplement the current legal regulation of MB 

were discussed with the banks participating 

in the project, and representatives of the 

Ministry of Finance, the Ministry of Justice 

and also the CnB. the draft of the act was 

approved by the Government and submitted 

to the parliament. 

the project is implemented by selected 

member banks in cooperation with 

allen & overy law firm. 
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the vast majority of services that banks offer 

to their clients begins or ends with financial 

transfers. Such services, collectively referred to 

as payment services, are therefore of interest 

to the CBa, its member banks, their clients 

and regulators.

rules of payment services are governed both 

by the european legislation, and of course by 

the domestic one, which respects european 

rules. In 2016, there were several significant 

changes: an amendment to the act no. 

284/2009 Coll., act on payments, was adopted, 

which introduced an institute of basic payment 

accounts based on paD, the european payment 

account Directive; procedures were established 

for changing providers of banking services 

(switching or the mobility of clients) as well as 

rules that should lead to an easier comparability 

of bank fees. While basic payment accounts are 

not a major issue in the Czech republic, the new 

legislative rules regarding the procedure for 

switching the bank upon the client's decision 

has given rise to many amendments. It was 

necessary to amend the CBa Standard of 

customer mobility (known as the Mobility 

Codex, regulating the procedures until 

the amendment of the act became effective) 

and procedures in all banks had to be modified.

 

the effective date of the rules on the 

comparability of fees has so far been postponed 

due to the fact that eBa (the european Banking 

naprostá většina služeb, které banky nabízejí 

svým klientům, začíná nebo končí převodem 

finančních prostředků. takové služby, souhrnně 

nazývané platebními, jsou proto předmětem 

zájmu čBa, členských bank, jejich klientů, 

ale i regulátorů. 

pravidla pro platební služby jsou upravena 

jak evropskou legislativou, tak samozřejmě 

i legislativou domácí, která tu evropskou 

respektuje. V roce 2016 došlo k několika 

zásadním změnám: byla přijata novela 

zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, 

kterou byl na základě evropské směrnice 

paD (payment account Directive) zaveden 

institut tzv. základních platebních účtů, byly 

stanoveny postupy při změně poskytovatele 

bankovních služeb (tzv. switching či mobilita 

klientů) a pravidla, která by měla vést ke snazší 

porovnatelnosti bankovních poplatků. zatímco 

základní platební účty nejsou v čr zásadním 

problémem, vyvolala nová legislativní pravidla 

pro postup při změně banky, ke které se klient 

rozhodl, mnoho úprav. Bylo nutné novelizovat 

Standard čBa pro oblast mobility klientů 

(nazývaný Kodex mobility, upravoval postupy 

do doby účinnosti novely zákona), bylo nutné 

upravit postupy ve všech bankách. 

Účinnost pravidel pro porovnatelnost poplatků 

byla prozatím odložena vzhledem k tomu, 

že prozatím nebyl ze strany eBa (european 

Banking authority) vytvořen a evropskou komisí 

Platební styk

System of payments
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authority) has not yet drafted and the european 

Commission has not yet approved a list of 

10 to 20 most representative banking services 

in the eu. 

Changes in the Czech legislation on 

payment services were not finished with 

the implementation of the eu payments 

account directive (paD). Fundamental changes 

will be brought by the second directive on 

payment services in the internal market -  

pSD 2 (the payment Services Directive) which 

has to be implemented into national legislation 

by January 2018. the Ministry of Finance 

of the Czech republic therefore prepared 

a draft of a completely new act on payments, 

which should, in addition to all current rules, 

determine who and under what conditions 

can be the payment service provider and 

which activities it can develop and under 

what conditions.

Completion of the legislative process won’t be 

an easy one even in the case of pSD 2: so far, 

eBa has not developed regulatory technical 

standards (rtS) for secure authentication 

and communications. But exactly those rtS 

are of fundamental importance especially for 

the banks' cooperation with brand new players 

in the field of payment services. these will be 

various non-bank providers, which the new 

legislation enables to participate in payment 

services to some extent.

schválen seznam 10 – 20 nejreprezentativnějších 

bankovních služeb v eu. 

Implementací směrnice paD změny v české 

legislativě platebních služeb neskončily. 

zcela zásadní změny přinese druhá směrnice 

o platebních službách na vnitřním trhu pSD 2 

(payment Services Directive), která má být do 

národních legislativ implementována do ledna 

2018. Ministerstvo financí čr proto připravilo 

návrh zcela nového zákona o platebním styku, 

který by měl kromě všech dosavadních pravidel 

stanovit kdo a za jakých podmínek může být 

poskytovatelem platebních služeb a jaké aktivity 

může za jakých podmínek vyvíjet. 

ani v případě pSD 2 nebude dokončení 

legislativního procesu jednoduché: eBa 

prozatím nevypracovala tzv. regulatorní 

technické standardy (rtS) pro oblast bezpečné 

autentizace a komunikace. ty jsou přitom 

zásadní zejména pro spolupráci bank se zcela 

novými hráči na poli platebních služeb. těmi 

budou různí nebankovní poskytovatelé, kterým 

dává nová legislativa možnost se v určitém 

rozsahu do platebních služeb zapojit.

Platební styk
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It is obvious that the topic of digitization of 

various services ceased to be of interest only 

to banks and other financial institutions, which 

have been providing many of their services 

electronically for several years, but that it is 

gradually becoming interesting and vital for 

many other areas as well. Because of this, these 

topics, among other things, became the focus 

of attention of regulators, including at the 

european level. the european Commission and 

the Council have adopted different regulatory 

tools that affect and in the future will continue 

to affect the banking sector, among others. as 

the most important legal documents for banks 

could be mentioned, nIS Directive (network 

and Information Security Directive), or eIDaS 

regulation or GDpr - General Data protection 

regulation (please see Chapter personal Data 

protection). therefore number of new legislative 

norms or amendments of the existing ones 

are being prepared in the Czech republic in 

this context. the CBa has been following this 

development very carefully because many of 

these norms could have a fairly major impact 

on banks and their activities, for instance on 

payment services, risk management or on 

the operation and security requirements on ItC 

systems and software applications.

among the changes that were prepared in 

2016 is, for instance, amendment to act no. 

181/2014, Coll., on cyber security, which was 

sent to the legislative process by the national 

Je zřejmé, že téma digitalizace nejrůznějších 

služeb přestalo být pouze předmětem zájmu 

bank a dalších finančních institucí, které mnohé 

své služby poskytují elektronickou cestou již po 

několik let, ale že se postupně stává zajímavým 

a zásadním i pro mnohé další oblasti. I díky 

tomu se stala tato témata středem pozornosti 

regulátorů, a to i na evropské úrovni. evropská 

komise a rada přijaly různé regulatorní nástroje, 

které mají a i v budoucnu budou mít vliv kromě 

jiných i na bankovní sektor. Mezi takové patří 

např. směrnice nIS (network and Information 

Security) nařízení eIDaS nebo GDpr -  obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů (viz kapitola 

ochrana osobních údajů). V této souvislosti je 

v čr připravována řada nových legislativních 

norem či novelizace stávajících. tento vývoj 

čBa velmi pečlivě sleduje, protože mnohé 

z těchto norem mohou mít na banky a na jejich 

činnost, např. na platební služby, hodnocení rizik 

nebo na provoz a požadavky na bezpečnost 

ItC systémů a softwarových aplikací poměrně 

zásadní vliv.

Mezi změny, které byly v roce 2016 připraveny, 

patří např. novelizace zákona č. 181/2014 Sb., 

o kybernetické bezpečnosti, kterou v závěru 

roku zaslal do legislativního procesu 

národní bezpečnostní úřad (nBÚ). protože je 

kybernetická bezpečnost oblastí, ve které se 

banky rovněž snaží na půdě čBa spolupracovat 

a čelit tak společně nejrůznějším typům 

kybernetických hrozeb a útoků, zapojila se čBa 

Digitalizace a kybernetická 
bezpečnost

Digitisation and cybersecurity
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Security authority (nSa) at the end of the year. 

as cyber security is an area in which banks are 

also endeavouring to cooperate within the CBa 

and thus face up jointly different types of 

cyber threats and attacks, the CBa has become 

actively involved in the interdepartmental 

consultation process on the above mentioned 

act and it cooperates with the nSa on 

the drafting of the implementing decree as well. 

CBa member banks have invested considerable 

resources in protecting their systems and 

applications against various types of cyber 

threats and attacks in recent years. the CBa 

constantly pays considerable attention to 

the protection, technical support, and education 

of bank customers who are often the most 

vulnerable link in the bank - communication - 

client chain. 

the CBa also cooperates with many state 

institutions which play an irreplaceable role 

in the field of cyber security, digitization and 

e-government. Besides the already mentioned 

nSa these institutions include the CnB, 

the police of the Cr, and many government 

ministries (Interior, Justice, and Finance).

aktivně do mezirezortního připomínkového 

řízení k uvedenému zákonu a spolupracuje 

s nBÚ i na tvorbě prováděcí vyhlášky.

členské banky čBa investovaly v posledních 

letech nemalé prostředky do ochrany svých 

systémů a aplikací před nejrůznějšími typy 

kybernetických hrozeb a útoků. nemalá 

pozornost je ze strany čBa trvale věnována 

ochraně, technické podpoře a vzdělávání 

klientů bank, kteří jsou v řetězci banka – 

komunikace – klient často tím nejzranitelnějším 

elementem. čBa spolupracuje i s mnoha 

státními institucemi, které na poli kybernetické 

bezpečnosti, digitalizace a e-governmentu 

hrají nezastupitelnou roli. Vedle již zmíněného 

nBÚ patří mezi takové instituce čnB, 

policie čr či mnohá ministerstva (vnitra, 

spravedlnosti, financí).
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the complexity of implementing the IFrS 9 

Financial Instruments Standard (effective from 

1 January 2018) as a rule required banks to 

adopt a project solution and it was naturally 

also the central theme of bank accounting. 

the delay of the required prior endorsement of 

the Standard in the eu structures objectively 

slowed down the process of its implementation 

into national accounting legislation. therefore, 

the CBa actively initiated the process by 

successfully submitting a draft amendment 

to existing accounting Decree no. 501/2002, 

Coll., which was accepted by the Ministry 

of Finance (MF) and chosen by the MF as 

a regulation through which the standard will be 

adopted. talks between the CBa and the MF on 

subsequently reflecting it in the amended act 

on the Income taxes will continue into the first 

quarter of 2017.

 

the MF has introduced the first set of material 

solutions that will serve as a background 

document for a draft recodification of 

taxation on income (amendment of the act 

on the Income taxes). In its position, the CBa 

focused on a theme that has been monitored 

by banks on a long-term basis, namely on 

the linkage between the applied accounting 

framework and the determining of the taxable 

amount. the CBa has recommended to the MF 

to develop a concept allowing for proceeding 

from the economic result determined in 

accordance with the international accounting 

Komplexita implementace standardu IFrS 9 

Finanční nástroje (účinnost od 1. 1. 2018) si 

v bankách standardně vyžádala projektové 

řešení a přirozeně byla stěžejním tématem 

i v oblasti bankovního účetnictví. zdržením 

nezbytného předchozího endorsementu 

standardu ve strukturách eu objektivně došlo 

ke zpomalení procesu jeho implementace 

do tuzemské účetní legislativy. čBa proto 

tento proces aktivně iniciovala, když 

úspěšně předložila Ministerstvem financí 

(MF) akceptovaný návrh novelizace stávající 

účetní vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou MF 

zvolilo jako předpis, jehož prostřednictvím 

bude standard převzat. Jednání čBa 

a MF k návaznému promítnutí do novely 

zákona o daních z příjmů bude pokračovat 

i v 1. čtvrtletí 2017.

MF představilo první souhrn věcných řešení, 

která budou podkladem pro návrh rekodifikace 

zdanění příjmů (nzDp). Ve svém stanovisku 

se čBa soustředila na bankami dlouhodobě 

sledované téma, a to na vazbu mezi použitým 

účetním rámcem a stanovením základu daně. 

Doporučila MF rozpracovat koncept umožňující 

vycházet z výsledku hospodaření zjištěného 

podle mezinárodních účetních standardů, 

na který by navazovaly v nzDp definované 

výjimky a odchylky.

evropská komise v lednu 2016 v reakci na 

projekt oeCD BepS (Base erosion and profit 

Daně, účetnictví, výkaznictví
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standards which would serve as a basis for 

exceptions and derogations defined in the 

amended act on the Income taxes.

the european Commission has issued an anti-

tax avoidance and evasion package in January 

2016 in response to oeCD' BepS (Base erosion 

and profit Shifting) project, including two 

legislative proposals implementing some of 

the actions of project BepS, and certain other 

proposals. a number of measures have been 

proposed as alternatives, which gives Member 

States certain flexibility in their implementation. 

In connection with ataD (anti-tax avoidance 

Directive), a directive proposed to counter tax 

avoidance and evasion, the CBa rejected for 

the MF especially a proposal to limit interest 

deductions, which related also to loans 

between unrelated parties in the submitted 

wording, and recommended that the proposed 

limitations should continue to relate only to 

transactions between related parties, and 

furthermore, that it should not apply to banks, 

where acceptance and payment of interest is 

part of the core business activities and does not 

relate to a dilution of the tax base and to profit 

shifting in any way. 

In the course of 2016, the introduction of 

automatic exchange of information within 

the framework of international cooperation in 

tax matters further gained scale. the legislative 

process for the transposition of Council 

Directive 2014/107/eu (DaC II) was completed 

as well as the introduction of the Common 

reporting Standard (CrS) for the automatic 

exchange of information in tax matters. along 

with lex FatCa they have been incorporated 

into Czech law through the act on International 

Cooperation in tax administration. the CBa 

organised an educational seminar on 

the topic for financial institutions, and several 

workshops in cooperation with a renowned 

consulting company and with experts from 

the Ministry of Finance and from the General 

Financial Directorate (GFD). It has negotiated 

amendments of its complementary 

methodology for the CrS with the GFD in order 

to better reflect the banking practice. 

In May 2016, regulation (eu) 2016/867 of 

the european Central Bank on the collection 

of granular credit and credit risk data 

(eCB/2016/13) was finally approved.

this ambitious european project, called 

anaCredit, poses a challenge for the banks 

and for the CnB in terms of the demanding 

implementation which is incommensurable 

with other collections of data. a joint CnB - 

CBa working group on anaCredit has been 

established to prepare methodological and 

technical documentation for its successful 

implementation; the working group 

successfully continued its work in 2016 in 

accordance with its timetable, framework and 

partial objectives.

Shifting) vydala balíček proti vyhýbání se 

daňovým povinnostem, obsahující dva 

legislativní návrhy, které implementují některé 

z akcí projektu BepS, a některé další návrhy.

Řada opatření byla navržena alternativně, což 

členským státům poskytuje určitou flexibilitu při 

jejich implementaci. V souvislosti s navrženou 

směrnicí proti vyhýbání se daňovým 

povinnostem tzv. ataD (anti-tax avoidance 

Directive) čBa pro MF především odmítla 

návrh na omezení odečitatelnosti úroků, který 

se v předloženém znění vztahoval i na úvěry 

mezi nespřízněnými osobami, a doporučila, 

aby se navržené omezení nadále týkalo pouze 

transakcí mezi spřízněnými subjekty, a dále, 

aby se netýkalo bank, kde přijímání a vyplácení 

úroků je součástí základního předmětu 

podnikání a nikterak nesouvisí s rozmělňováním 

daňového základu a přesouváním zisků. 

V průběhu roku 2016 docházelo k dalšímu 

rozšiřování zavádění automatické výměny 

informací v rámci mezinárodní spolupráce 

v oblasti daní. Byl završen legislativní proces 

k transpozici směrnice rady 2014/107/

eu (tzv. DaC II) a zavedení tzv. globálního 

standardu pro automatickou výměnu 

informací v oblasti daní (tzv. CrS). Spolu s „lex 

FatCa“ byly začleněny do českého právního 

řádu prostřednictvím zákona o mezinárodní 

spolupráci při správě daní. čBa k tématu 

uspořádala pro finanční instituce edukativní 

seminář a několik workshopů ve spolupráci 

s renomovanou poradenskou společností 

a experty MF a GFŘ. S GFŘ vyjednala úpravy 

jeho doprovodné metodiky k CrS tak, aby lépe 

reflektovala bankovní praxi.  

V květnu 2016 bylo definitivně schváleno 

nařízení eCB (eu)2016/867 o shromažďování 

potřebných údajů o úvěrech a o úvěrovém 

riziku (eCB/2016/13). tento ambiciózní 

evropský projekt, tzv. anaCredit, představuje 

pro banky i pro čnB výzvu, z hlediska 

náročnosti implementace nesouměřitelnou 

s ostatními sběry dat. pro zajištění metodických 

a technických podkladů pro jeho úspěšnou 

implementaci byla ustavena společná pracovní 

skupina čnB a čBa k anaCredit, která v souladu 

se svým harmonogramem, rámcovým 

cílem a dílčími cíli v roce 2016 úspěšně 

pokračovala v práci.
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Interní audit

Internal audit

problematika interního auditu je v rámci čBa 

spravována Komisí pro vnitřní audit (KVa). 

Vysoce expertní zastoupení vytváří prostor 

pro sdílení nejlepších zkušeností a zázemí pro 

podporu dalšího rozvoje profese interního 

auditu. Společně s čIIa a ve spolupráci  

s předními poradenskými společnostmi pořádá 

KVa k aktuální problematice setkání interních 

auditorů z finanční oblasti. V roce 2016 se konala 

dvě taková setkání, ve spolupráci s čnB a se 

společnostmi Deloitte a pWC.

the functions of the internal audit are addressed 

by the CBa's Commission for Internal audit. 

the highly expert platform creates a forum 

for sharing best practices and a base for the 

support of the further development of the 

internal audit profession. the Commission for 

Internal audit organizes meetings on current 

issues of internal auditors from the financial 

sector together with the Czech Institute of 

Internal auditors and with leading consulting 

companies. In 2016, two such meetings were 

held in cooperation with the Czech national 

Bank and with Deloitte and pWC companies.

interní audit
internal audit
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In the first half of 2016, the key and common 

theme in the area of mortgage business 

and consumer issues was the drafting of 

the new law on consumer credit. the bill 

was submitted to the Chamber of Deputies 

at the end of 2015. the law transposes the 

eu directive on mortgages/housing loans 

and - based on the decision of the Ministry 

of Finance (MF) - it also includes the previous 

regulation of providing consumer credit that 

has been modified to a certain extent and 

a new regulation of distribution (including 

regulation of non-bank providers of consumer 

credit). at the beginning of 2016, the Ministry 

of Finance has prepared an extensive technical 

amendment to the law in close cooperation 

with the CBa which the Ministry of Finance 

submitted to the Chamber of Deputies. During 

the negotiations on about 100 amendments 

proposed by deputies in the committees of 

the Chamber of Deputies, the CBa continued 

to communicate with the Ministry of Finance, 

when the CBa team of experts operationally 

prepared opinions for the MF, which prepared 

positions for the Chamber of Deputies 

on amendments proposed by deputies. 

a number of meetings were held between 

the CBa's Secretariat management and key 

deputies, to whom a representative of the CBa 

explained the opinion of the banking sector 

on the amendments proposed by the Mps, 

which would adversely affect the market. In 

June 2016, the Chamber of Deputies adopted 

Hlavním a společným tématem pro oblast 

hypotečních obchodů a spotřebitelských otázek 

byla v 1. pololetí 2016 příprava nového zákona 

o spotřebitelském úvěru. návrh zákona byl 

předložen poslanecké sněmovně parlamentu 

(pSp) na konci roku 2015. zákon je transpozicí 

direktivy eu o hypotékách / úvěrech na 

bydlení a z rozhodnutí Ministerstva financí 

(MF) také zahrnuje do jisté míry upravenou 

dřívější regulaci poskytování spotřebitelského 

úvěru a novou regulaci distribuce (včetně 

regulace nebankovních poskytovatelů 

spotřebitelských úvěrů). na začátku roku 2016 

připravilo MF v úzké spolupráci s čBa rozsáhlý 

technický pozměňovací návrh k zákonu, 

který MF předložilo pSp. V průběhu jednání 

o cca 100 poslaneckých pozměňovacích 

návrzích ve výborech pSp pokračovala 

komunikace čBa s MF, kdy tým expertů 

čBa operativně připravoval vyjádření pro 

MF, které zpracovávalo pro pSp stanoviska 

k poslaneckým pozměňovacím návrhům. 

uskutečnila se řada jednání vedení Sekretariátu 

čBa s klíčovými poslanci, kterým zástupce čBa 

vysvětloval stanovisko bankovního sektoru 

k poslaneckým pozměňovacím návrhům, 

které by negativně ovlivnily trh. V červnu 2016 

pSp přijala zákon o spotřebitelském úvěru 

se zahrnutím pouze velmi malého počtu 

pozměňovacích návrhů (včetně technického). 

V červenci 2016 schválil návrh zákona Senát 

beze změn. zákon s účinností od 1. 12. 2016 

významně ovlivní fungování trhu – u hypoték 

Spotřebitelské otázky 
a hypoteční obchody

Consumer issues 
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a law on consumer credit which included only 

a very small number of amendments (including 

the technical one). In July 2016, the Senate 

approved the bill without any changes. the 

act which comes into force on 1 December 

2016 will significantly influence the functioning 

of the market – in the case of mortgages, the 

lender newly provides a range of information, 

a cooling-off period is introduced for the 

consumer before signing the agreement, the 

consumer has the right to early repayment. 

the law, among other things, also regulates the 

provision of advisory services and activities of 

credit intermediaries.

In H2 2016, the key topic for the mortgage area 

was the intention of the CnB (supported by the 

Ministry of Finance) to enact the competence of 

the Czech national Bank to set limits in the area 

of managing risks associated with providing 

mortgages. the CnB's aim is to significantly 

reduce the increase in the volume of provided 

mortgages as a measure to limit the potential 

threat to the stability of the financial sector in 

the future. representatives of the CBa have met 

several times on the subject with the CnB and 

with the Ministry of Finance at different levels 

and experts from banks prepared a number 

of comments on the draft amendment to the 

act on the CnB. In 2017, the legislative process 

will continue. 

In 2016, future development of the regulation 

of retail financial services in the eu represented 

another topic in consumer affairs. the CBa's 

Consumer affairs Commission prepared 

responses to the public consultation of 

the european Commission (eC) on retail 

financial services at the end of 2015. the aim 

of the eC Green paper is to remove barriers for 

cross-border transactions. a critical opinion 

of the CBa on the problematic intentions of 

the eC was sent directly to the eC and also to 

eBF and eHF as an input for their opinions. 

In Q1 2016, the CBa's Secretariat actively 

participated in the work on the preparation of 

opinions of the european associations and in 

the following period it has also participated in 

several meetings of the eBF retail Committee 

with representatives of the eC on the subject. 

efforts to push through the action plan of 

the european Commission which will not 

include the original highly questionable 

intentions regarding the future direction of 

regulatory developments in the eu market of 

retail financial services (such as, for instance, 

product standardization, price regulation, cross-

border sales and portability of complex and 

long-term products) have been successful.

věřitel nově poskytuje řadu informací, pro 

spotřebitele je zavedena lhůta na rozmyšlenou 

před podepsáním smlouvy, má právo na 

předčasné splacení. zákon mj. také upravuje 

poskytování poradenských služeb a činnost 

zprostředkovatelů úvěrů. 

Ve 2. pololetí 2016 byla v hypoteční oblasti 

stěžejním tématem záměr čnB (za podpory MF) 

uzákonit kompetenci čnB stanovovat limity 

v oblasti řízení rizik spojených s poskytováním 

hypoték. Cílem čnB je citelně snížit růst objemu 

poskytovaných hypoték jako opatření k omezení 

možného ohrožení stability finančního sektoru 

v budoucnu. zástupci čBa se s čnB a MF na 

různých úrovních několikrát k danému tématu 

sešli a experti bank připravili řadu připomínek 

k návrhu novely zákona o čnB. V roce 2017 

bude legislativní proces pokračovat.

Druhým tématem v rámci spotřebitelské oblasti 

byl v roce 2016 také budoucí vývoj regulace 

retailových finančních služeb v eu. Komise pro 

spotřebitelské otázky čBa zpracovala na konci 

roku 2015 odpovědi na veřejnou konzultaci 

evropské komise (eK) o retailových finančních 

službách. Cílem tzv. zelené knihy eK je odstranit 

bariéry pro přeshraniční obchody. Kritické 

stanovisko čBa k problematickým záměrům 

eK bylo odesláno přímo eK i do eBF a eHF 

jako vstup pro jejich stanoviska. V 1. čtvrtletí 

2016 se Sekretariát čBa aktivně účastnil práce 

na přípravě stanovisek evropských asociací 

a v dalším období se také zúčastnil několika 

jednání Výboru pro retail eBF se zástupci eK 

na dané téma. podařilo se prosadit, že akční 

plán eK nebude obsahovat původní velmi 

problematické záměry týkající se dalšího směru 

vývoje regulace trhu eu retailových finančních 

služeb (jako např. standardizaci produktů, 

regulaci cen, přeshraniční prodej a portabilitu 

složitých a dlouhodobých produktů).
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the year of 2016 was characterized by a rising 

growth of prices of residential and commercial 

real estate. the Working Group for property 

appraisal could not ignore this development 

and it has therefore focused not only on 

monitoring it but also on discussions of experts 

on how to take account of that fact or to what 

extent it should be reflected in estimating the 

market values, mortgage lending values as well 

as customary real estate prices.

the real estate market was also influenced by 

a number of regulatory measures that either had 

come into force, or which were in the drafting 

process in 2016. these were the amendment 

to the Consumer Credit act, the Bonds act and 

the act on the Czech national Bank, which 

were analysed and actively commented on by 

the working group in order to maintain, as far 

as possible, a balance between meeting the 

needs of bank customers, the business goals 

of banks and to ensure adequate collateral 

risk management. a new regulation of the tax 

on the acquisition of immovable assets and 

its impact on the valuation methodologies of 

individual member banks also became a topic 

to of discussion. In 2016, the working group also 

continued to focus on improving the quality of 

appraisal and of the whole process of valuation 

of assets in banks, which should be helped 

by standardization.

rok 2016 byl charakteristický zesilujícím růstem 

cen rezidenčních i komerčních nemovitostí. 

tento vývoj nemohl být opomenut pracovní 

skupinou oceňování majetku, která se věnovala 

nejen jeho monitoringu, ale rovněž odborným 

diskusím, jakým způsobem resp. mírou 

tuto skutečnost zohlednit při odhadování 

tržních a zástavních hodnot a obvyklých 

cen nemovitostí.

na trh nemovitostí měla vliv i řada regulatorních 

opatření, která buď vstoupila v účinnost, nebo 

se nacházela v roce 2016 v procesu přípravy. 

Jde o novely zákona o spotřebitelském úvěru, 

zákona o dluhopisech a zákona o české 

národní bance, které byly pracovní skupinou 

analyzovány a aktivně připomínkovány s cílem 

pokud možno zachovat rovnováhu mezi 

naplňováním potřeb bankovních klientů, 

obchodními cíli bank a jejich adekvátním 

řízením rizika zajištění. Diskutovaným tématem 

se rovněž stala nová úprava daně z nabytí 

nemovitých věcí a její dopad do metodik 

oceňování jednotlivých členských bank. I v roce 

2016 pokračovalo zaměření se pracovní skupiny 

na zvyšování kvality ocenění i celého procesu 

oceňování majetku v bankách, ke kterému má 

přispět standardizace. 

rozpracovali jsme problematiku tzv. 

započitatelné plochy u komerčních nemovitostí, 
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zapojili se spolu se zástupci royal Institution 

of Chartered Surveyors (rICS) do přípravy 

International property Measurement Standards 

(IpMS) a čBa se na popud pracovní skupiny stala 

členem koalice prosazující tyto standardy. 

zvyšování kvality oceňování majetku je 

také činnost, které se členové skupiny 

věnují průběžně i v rámci svého působení 

v jednotlivých členských bankách a stavebních 

spořitelnách čBa.

We have worked on the issues of a so-called 

included floor area in commercial real estate, we 

have participated, together with representatives 

of the royal Institution of Chartered Surveyors 

(rICS), in the preparation of International 

property Measurement Standards (IpMS) and 

upon the input of the working group, the CBa 

became a member of the coalition enforcing 

these standards.

Improving the quality of property valuation is 

also an activity which the members of the group 

perform on a continuous basis in the CBa's 

member banks and building societies.

Pracovní skupina oceňování majetku
Working group for Property appraisal
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throughout the whole year of 2016, 

communication was predominantly aimed 

at emphasising the theme of cyber security. 

another and equally important subject for 

communication were legislative issues which 

we need to talk about not only with all parties 

involved, i.e. not only with those who create 

and draft them, but also with those who will 

be affected by them at the end. the CBa 

regularly contributes its economic analyses 

and comments to communications with 

the communities of experts. 

the topic of cyber security and dissemination 

of the key principles of security have 

become the content of most of the projects 

implemented by the CBa throughout the year. 

a study “Security of electronic payments” was 

presented to media at a press conference in the 

first half of the year; the study confirmed that 

the risk of cyber threats to payments in Czech 

banks is one of the smallest ones in europe. 

at a press conference in the second half of 

the year, the results of the CBa Security Index, 

which was based on a current survey of the 

CBa, were presented. the survey confirmed 

that the Czechs did not place much emphasis 

on the security of their data, as evidenced by 

the fact that only a fourth had their mobile 

phones secured. In the second half of the year a 

campaign #bezpecnebanky was also launched 

which introduced exclusive cooperation with 

young Youtubers.  

Celým rokem 2016 se linul hlavní komunikační 

směr věnující se kybernetické bezpečnosti. 

Dalšími a neméně důležitými tématy byla 

komunikace legislativních otázek, o kterých je 

potřeba mluvit se všemi zapojenými stranami, 

tedy nejen s těmi, kdo je vytváří a navrhuje, 

ale taky s těmi na koho pak dopadnou. 

Do komunikace k odborné veřejnosti čBa 

pravidelně přispívá svými ekonomickými 

analýzami a komentáři.

téma kybernetické bezpečnosti a šíření 

hlavních zásad zabezpečení se stalo celoroční 

náplní většiny projektů, které čBa uskutečnila. 

Médiím byla na tiskové konferenci v 1. polovině 

roku prezentována studie Bezpečnost 

elektronických plateb, která potvrdila, že riziko 

kybernetického ohrožení plateb v českých 

bankách je v rámci evropy jedno z nejmenších. 

na tiskové konferenci ve 2. polovině roku pak 

byly představeny výsledky Indexu bezpečnosti 

čBa, který vychází z aktuálního průzkumu čBa. 

ten potvrzuje, že češi na bezpečnost svých 

dat nedávají příliš velký důraz, což dokazuje 

fakt, že mobilní telefon má zabezpečen 

jen jedna čtvrtina. Ve 2. polovině roku také 

odstartovala kampaň #bezpecnebanky, v rámci 

které byla představena exkluzivní spolupráce 

s mladými youtubery. ti se do kampaně 

zapojili prostřednictvím autorských videí, ve 

kterých vysvětlují nástrahy nebo upozorňují 

na nebezpečné situace z internetového 

prostředí. Součástí kampaně bylo spuštění nově 
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they took part in the campaign by adding 

their own videos that explained the pitfalls 

and dangers or drew attention to dangerous 

situations in the Internet environment. a part 

of the campaign was the launch of the newly 

created microsite www.bezpecnebanky.cz. 

the CBa disseminated the theme of 

cybersecurity through its traditional project 

Bankers go to Schools in the secondary schools, 

too. Schools became increasingly interested in 

the topic also after the Czech tV aired the story 

in evening news. at the same time a microsite 

www.bankeridoskol.cz was created last year 

for the project through which students and 

schools could apply for the third year. 

the topics and news in the legislative area 

that will have an effect on consumers include 

the Consumer Credit act, which came into 

force in December 2016. the CBa endeavoured 

to show in a little information campaign that 

not all provisions which give the impression of 

being pro-consumer are of benefit to the final 

consumer and will protect him. the mini 

campaign was launched in cooperation with 

paper Hospodářské noviny (Hn), through an 

article printed in Hn, preceded by discussion 

and by making a video that was published 

on the website aktualne.cz. the campaign 

was complemented by press releases and by 

subsequent participation in the discussion on 

the morning show on Czech radio two.

an important and indispensable part of 

the centre of economic analysis is the CBa's 

Scientific Council (SC), which in 2016 prepared 

and presented 4 quarterly macroeconomic 

forecasts to the media, which society considers 

being an important part of the prediction of 

the further development of the economy. 

the CBa, in collaboration with the university 

of economics, created a study "retail Bank 

2025: Intergenerational Conflict or Consensus?" 

exploring the ideas on a further development 

of the banking sector over the next 10 years. 

the main conclusions of the study are that 

bank branches have their meaning and will not 

extinguish, banks are perceived as institutions 

with the highest customer comfort and even 

the younger generation prefers the services of 

banks to those provided by the non-banking 

sector. the study was presented to the media 

and published in printed form. nine members 

of the SC contributed with their own texts 

to the creation of a compendium „Monetary 

policy after the Financial Crisis" that the 

CBa has issued in a printed form and also as 

a publication which is available online.

the CBa has been mentioned in the media 

during its routine communication altogether 

1,109 times in the past year.

vytvořené microsite www.bezpecnebanky.cz.  

téma kyberbezpečnosti čBa šířila 

prostřednictvím tradičního projektu Bankéři 

do škol i na středních školách. zájem škol 

o téma vzrostl také po odvysílání reportáže 

vysílané v událostech české televize. Současně 

k projektu vznikla i microsite  

www.bankeridoskol.cz, prostřednictvím které 

se mohli studenti i školy do loňského třetího 

ročníku hlásit.

Mezi témata a novinky v legislativní oblasti, 

které budou mít vliv na spotřebitele, patří 

zákon o spotřebitelském úvěru, který vstoupil 

v platnost od prosince 2016. čBa se snažila 

prostřednictvím malé informační kampaně 

ukázat, že ne všechna prospotřebitelsky 

vypadající ustanovení jsou pro konečného 

spotřebitele výhodná a ochrání ho. Mini 

kampaň byla zahájena ve spolupráci 

s Hospodářskými novinami (Hn), a to 

prostřednictvím článku v tištěných Hn, kterému 

předcházela debata a pořízení videozáznamu 

zveřejněného na stránkách aktualne.cz. 

Kampaň doplňovaly tiskové zprávy a následná 

účast na diskuzi v dopoledním pořadu na 

čro Dvojka. 

Důležitou a nepostradatelnou součástí centra 

ekonomické expertízy je Vědecké grémium čBa 

(VG), které v roce 2016 zpracovalo a médiím 

prezentovalo 4 čtvrtletní makroekonomické 

prognózy, jež jsou společností považovány 

za důležitou součást predikce dalšího vývoje 

ekonomiky. čBa ve spolupráci s VŠe vytvořila 

studii „retailová banka 2025: Mezigenerační 

střet nebo shoda?“ na téma představ dalšího 

vývoje bankovního sektoru v následujících 

10 letech. Hlavními závěry studie jsou, 

že bankovní pobočky mají svůj význam 

a nezaniknou, banky jsou vnímány jako 

instituce s největším zákaznickým pohodlím 

a i nejmladší generace preferuje služby bank 

před nebankovním sektorem. Studie byla 

prezentována médiím a vydána i v tištěné 

podobě. Devět členů VG se svými autorskými 

texty podíleli na vytvoření sborníku „Měnová 

politika po finanční krizi“, který čBa vydala jako 

tištěnou i online dostupnou publikaci.

čBa byla v médiích za uplynulý rok 

zmíněna v rámci své běžné komunikace 

celkem 1 109 krát.
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Financial education is becoming an area which 

is often spoken about in society; however, 

based on a CBa survey, Czechs have an average 

knowledge of the fundamentals of financial 

literacy. this is why the year of 2016, like 

the previous one, was a year when the CBa 

pursued both the existing activities as well as 

new projects.

In the second year of the european Money 

Week, a europe-wide educational campaign, 

the CBa launched an updated and redesigned 

website www.financnivzdelavani.cz, which is 

to provide advice and recommendations on 

how to best understand the world of finance. 

results of a CBa survey on financial literacy, 

including the results of the newly set CBa's 

financial literacy index, were presented to the 

media at a press conference. the CBa sent 

Bankers to Schools for the third year. this year, 

too, it has become a success once again thanks 

to the topical theme of cyber security. Students 

learnt basic information from bankers (bank 

executives and experts in cyber security) not 

only about threats in the online environment, 

but also received important advice on how 

to defend themselves against these dangers 

threatening the personal data of Internet users 

and their funds. the project aims to highlight 

the importance of educational topics and 

deepen students' knowledge using unusual 

communication paths.

Finanční vzdělávání se stává oblastí, o které 

se ve společnosti často mluví, ale na základě 

průzkumu čBa mají češi jen průměrné znalosti 

základů finanční gramotnosti. proto byl rok 

2016 stejně jako ten předchozí rokem, kdy 

se čBa věnovala jak stávajícím aktivitám, tak 

i projektům novým.

V rámci druhého ročníku celoevropské 

vzdělávací kampaně the european Money Week 

čBa spustila aktualizovanou a redesignovanou 

webovou stránku www.financnivzdelavani.cz, 

která má poskytnout rady a doporučení, jak 

se nejlépe vyznat ve světě financí. na tiskové 

konferenci byly také médiím představeny 

výsledky průzkumu čBa týkající se finanční 

gramotnosti včetně výsledků nově nastaveného 

Indexu finanční gramotnosti čBa. třetí rok čBa 

vyslala Bankéře do škol. I tento ročník se díky 

aktuálnímu tématu kybernetické bezpečnosti 

stal opět úspěšným. Studenti se od bankéřů 

(vrcholových manažerů bank a specialistů na 

kybernetickou bezpečnost) dozvěděli základní 

informace nejen o hrozbách v online prostředí, 

ale také důležité rady, jak se těmto nebezpečím 

ohrožujícím osobní data a peníze uživatelů 

internetu bránit. Cílem celého projektu je 

upozornit na důležitost edukačních témat 

a prohloubení znalostí studentů s využitím 

neobvyklé komunikační cesty.

V první polovině roku 2016 pokračoval 

vzdělávací cyklus Finanční gramotnost s čBa. 

Finanční vzdělávání
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českomoravská komora odborových svazů ho 

pravidelně jednou týdně zveřejňovala na blogu 

odboryplus.cz. Smyslem projektu byla krátká 

povídání o světě financí a praktické návody 

doplněné tematickými obrázky animátora pavla 

Koutského rozšířit prostřednictvím internetu 

a distribucí přes odborovou strukturu tak, aby 

se letáček i v tištěné podobě dostával k těm, kdo 

s počítačem třeba vůbec nepracují.

Financial literacy with the CBa, a training 

cycle, continued in the first half of 2016. 

the Bohemian-Moravian Confederation of trade 

unions regularly published it once a week on its 

blog odboryplus.cz. the purpose of the project 

was to disseminate short stories about the world 

of finance and practical guidance accompanied 

by thematic pictures of animator pavel Koutský 

via the Internet and through the union structure 

so that the leaflet, also in a printed form, would 

get to those who perhaps do not work with 

a computer at all.
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extensive amendment of egaP's internal rules 

the main topic in the area of export financing 

in Q1 2016 was an amendment of eGap's 

internal rules. the need for their amendment 

came in consequence with the amendment 

of the act on Insurance, according to which 

the rules of the eu Solvency II Directive 

newly apply to eGap (although the directive 

itself contains an exception for state export 

insurance companies) and also in connection 

with measures resulting from a CnB on-site 

supervision. In relation to clients and exporters, 

the amendment of eGap's rules which came 

into effect on 1 March 2016, has newly 

established territorial limits in accordance with 

the rating, and size of the country, among 

others, as well as differentiated premium 

rates according to the risk assessment of the 

borrower, it has introduced formalized rules 

relating to the collateralisation requirements 

according to the risk of the borrower 

(including regular assessment and verification 

of recoverability) and the like. the CBa's 

Commission for export Finance (CeF) sent a 

summary of its key comments on these new 

rules to the management of eGap in May, 

particularly with regard to its potential negative 

impact on the international competitiveness 

of Czech export financing. CeF management 

subsequently led discussions on the issue with 

the ministries – shareholders of eGap and with 

the CnB Supervision.

Rozsáhlá novela vnitřních předpisů egaP

V 1. čtvrtletí 2016 bylo hlavním tématem 

v oblasti exportu novela vnitřních předpisů 

eGap. tato novela byla uskutečněna v souvislosti 

s novelou zákona o pojišťovnictví, podle níž 

se na eGap nově vztahují pravidla evropské 

směrnice Solvency II (přestože směrnice 

sama pro státní exportní pojišťovny obsahuje 

výjimku), a také v souvislosti s opatřeními 

vyplývajícími z dohlídky čnB. novela předpisů 

eGap s účinností od 1. 3. 2016 ve vztahu 

ke klientům a exportérům nově stanovila 

mj. teritoriální limity dle ratingu a velikosti 

země, diferencovala pojistné sazby dle 

rizikovosti dlužníka, zavedla formalizovaná 

pravidla požadavků na zajištění dle rizikovosti 

dlužníka (včetně pravidelného oceňování 

a ověřování jejich vymahatelnosti) apod. 

Komise pro exportní financování čBa (KeF) 

v květnu zaslala vedení eGap připomínky 

k nově nastavenému systému pojištění, 

především s ohledem na jeho negativní vliv na 

mezinárodní konkurenceschopnost financování 

exportu. Vedení KeF následně vedlo diskuze 

k problematice s akcionářskými ministerstvy 

eGap a s dohledem čnB.

systém státní podpory financování exportu 

Druhou oblastí exportu, na kterou byla 

zaměřena v polovině roku pozornost, byl 

systém státní podpory financování exportu 

Exportní financování
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state export financing support system

the second area to which CeF devoted attention 

in the middle of the year was the system of 

state support to Czech exports financing and 

its international competitiveness. Members 

of CeF devoted their energy to preparing 

a comparative analysis of foreign export 

financing support systems in order to propose 

the optimization of principles for the Czech one. 

the analysis will be completed in early 2017 

based on data collected by banks. In December, 

members of CeF also sent their comments 

on a draft paper on the status and future of 

the state export financing support system 

intended for the discussion of the Government. 

template of egaP insurance contract for 

export buyer credits

the main topic of Q4 2016 was a continuation 

of discussions with eGap on a draft template 

of the eGap insurance contract for export 

buyer credits, the realisation of which by banks 

would threaten to have a major impact on 

the eligibility of the quality of collateral in terms 

of capital adequacy in accordance with the Crr/

CrD IV. CeF raised a number of fundamental 

observations which were largely accepted. 

a change of the wording, the material substance 

of which has been negotiated in advance, will 

be fine-tuned in Q1 2017.

české republiky a jeho mezinárodní 

konkurenceschopnost. členové KeF svou 

energii věnovali přípravě srovnávací analýzy 

zahraničních systémů podpory financování 

exportu s cílem navrhnout optimalizaci zásad 

systému podpory financování exportu pro čr. 

analýza bude na základě dat shromážděných 

bankami dokončena na začátku roku 2017. 

V průběhu prosince členové KeF rovněž zaslali 

připomínky k návrhu materiálu do vlády 

čr o stavu a budoucnosti systému státní 

podpory exportu.

Šablona pojistné smlouvy egaP pro vývozní 

odběratelské úvěry

Hlavním tématem ve 4. čtvrtletí 2016 bylo 

pokračování diskuze s eGap k návrhu 

šablony pojistné smlouvy eGap pro vývozní 

odběratelské úvěry, jehož realizace na 

straně bank hrozila zásadním dopadem do 

uznatelnosti kvality zajištění co do kapitálové 

přiměřenosti dle Crr/CrD IV. KeF uplatnila řadu 

zásadních připomínek, které byly z velké části 

akceptovány. Věcně předjednaná změna textace 

se bude dolaďovat v průběhu 1. čtvrtletí 2017.
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Developments in the field of banking and 

financial security in the past period can be 

characterized by stagnation of crime aimed 

at banks in its "physical" form and by a rise in 

the number of cyber-attacks. 

 

the number of bank robberies in the area 

of   physical security remained unchanged 

on a y-o-y basis (10 cases); the number of 

physical attacks on atMs had been initially 

declining for a long time on a y-o-y basis in 

the same period, by up to two thirds, but then 

again soared. the biggest problem remained 

skimming, which is most often carried out 

by organized international groups in the 

Czech republic, especially from the Balkan 

countries, mostly from Bulgaria and from 

romania. When combating this type of 

crime the speed of cooperation between the 

banks operating the attacked atM and the 

competent authorities of the police of the Czech 

republic remains a key aspect. organizational 

preconditions enabling such cooperation 

were created and this cooperation is working 

very well. Furthermore, a new kind of attack 

against atMs appeared in the Czech republic, 

known in the world as the black box attack. 

this is a logical attack, the principle of which 

consists in disconnecting the cash dispenser 

from the atM's controlling pC. the attacker 

then connects his/her own HW with dedicated 

SW to the cash dispenser and uses the SW to 

Vývoj na úseku bankovní a finanční bezpečnosti 

v uplynulém období lze charakterizovat 

stagnací kriminality zaměřené proti bankám 

v její „fyzické“ podobě a vzestupem počtu 

útoků kybernetických.

V oblasti fyzické bezpečnosti se meziročně 

počet loupežných přepadení bank nezměnil 

(10 případů), počet fyzických útoků proti 

bankomatům ve stejném období v meziročním 

srovnání zpočátku dlouho klesal až o 2/3 

případů, následně však opět prudce stoupl. 

největším problémem 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. Dále se v čr objevil 

nový druh útoku na atM, ve světě označovaný 

jako Black Box attack. Jedná se o logický útok, 

jehož princip spočívá v odpojení podavače 

peněz od ovládacího pC atM. na podavač 

peněz útočník připojí vlastní HW s dedikovaným 

SW, pomocí kterého předává do podavače 

příkazy k výdeji hotovosti. přístup do vnitřní 

části atM je útočníky řešen 2 způsoby, buď 

disponují originálním klíčem od obslužné 

části atM (metoda použitá v čr), nebo násilné 
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issue commands to the atM to dispense cash. 

attackers access the internal infrastructure of 

the atM in two ways – they either have the 

original key to the servicing part of the atM (the 

method used in the Czech republic) or they 

forcefully enter through the front of the atM 

(drill a hole, a method used mainly abroad). 

the misuse of personal data for financial frauds 

and for remotely setting up bank accounts 

under a false identity continues to be an issue. 

Careless people respond to attractive job offers 

on internet or to offers of providing non-bank 

loans on favourable terms and will send copies 

of their personal documents upon request of 

a false advertiser. the next step is that personal 

data are misused for opening a bank account 

that can be used for criminal activities, including 

money laundering. 

the legal framework which directly influences 

banks' activities in the aMl area has been 

amended in the last period by adoption of 

amendment to act no. 253/2008, Coll., on 

selected measures against legitimization of 

proceeds of crime and financing of terrorism, 

based on the newly adopted eu legislation, 

namely 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 or 

terrorist financing and regulation (eu) 2015/847 

of the european parliament and of the Council 

on information accompanying transfers of 

funds. the amendment was published as act 

no. 368/2016, Coll. 

cyber attacks

In the field of cyber security more attacks were 

reported in the form of phishing and their forms 

have been modified. In addition to the original 

e-mails, such as “We could not deliver a package 

to you, your Czech post" other messages are 

also used, for instance e-mails like "We register 

your outstanding receivable in our books, Your 

o2", "We shall seize your assets, executor" or 

"Do you want to speed up your internet? We 

have a solution for you, a free application - your 

internet service provider”. the aim remains to 

control the pC and the smart mobile phone of 

the bank's client, obtain the security elements 

(login, password, SMS), which allow access to 

internet banking and a subsequent theft of the 

client's funds. Stolen funds are then typically 

diverted by a "Money Mule”, a Czech citizen 

hired based on a job advertisement promising 

income for work from home for a foreign entity; 

the “Money Mule” undertakes to make transfers 

of funds from the business activities of the 

foreign entity through his/her account and for 

a commission. the consequences for people 

in the position of a “Money Mule” can include 

criminal penalties for offences of receiving and 

handling the proceeds of crime.

vniknutí přes přední část atM (vyvrtání díry, 

používáno především v zahraničí). 

problémem i nadále zůstává zneužívání 

osobních údajů k finančním 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 přijetím novely zákona 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. 

tato novela byla publikována jako zákon 

368/2016 Sb. 

kybernetické útoky

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 chytrého 

mobilního telefonu klienta banky, získání jeho 

bezpečnostních prvků (login, Heslo, SMS), 

které umožňují 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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Kohezní politika

Cohesion policy

ani ve třetím roce programového období 

2014-2020 se banky, které předfinancují 

a spolufinancují projekty dotované či 

financované za použití finančních nástrojů 

(Fn) z eu fondů, nepřestaly setkávat s tržně 

nekonformním a byrokratickým přístupem 

některých ministerstev v roli řídících orgánů. 

přes snahu Ministerstva financí čr (MF) vláda 

neschválila navržený přístup k centralizované 

správě Fn, a ani banky nepovažovaly navrženou 

fondovou variantu za ideální. V reakci na 

váznoucí přechod od dosud převládajících 

dotací k vyššímu využití návratného financování 

(Fn by měly postupně tvořit alespoň 

10 % celkové alokace) a preferenci Ministerstva 

průmyslu a obchodu mezi Fn upřednostňovat 

přímé poskytování úvěrů státem před s trhem 

slučitelnými zárukami, zaslala čBa řídícím 

a certifikačním orgánům v dubnu svou 

analytickou studii „Využití finančních nástrojů 

Kohezních fondů v čr, efekty vytěsňování 

a multiplikace“, kvantitativně i kvalitativně 

prokazující problematičnost takových přístupů.

pracovní skupina čBa pro kohezi a Fn 

(pS) byla v řadě jednání s řídícími orgány 

v rozdílné míře úspěšná. přes intenzivní 

snahu čBa o optimální nastavení parametrů 

operačního programu podnikání a inovace 

pro konkurenceschopnost nedošlo k rozjezdu 

programu expanze a ani k odbourání 

nesmyslných kritérií a přístupů (udržení 

zaměstnanosti po dobu 5 let, majetkové 

Banks which pre-finance and co-finance 

Cohesion projects that are either subsidized 

or financed by financial instruments (FI) 

from eu funds are, in the third year of the 

programming period 2014-2020, continuously 

confronted with market non-compliant and 

bureaucratic approaches of certain ministries 

in their role of eSI Funds management bodies. 

Despite the efforts developed by the Ministry 

of Finance of the Cr (MF), the government 

has not approved the proposal to centralize 

the management of the FI, and banks did not 

consider the proposed fund-based option as 

ideal either. In response to the slow-moving 

transition from the still prevailing subsidies to 

a higher utilization of repayable financing (FI 

should gradually make up at least 10% of the 

total eSIF allocation) and to the preferences 

of the Ministry of Industry and trade to favour 

direct lending by the state to the market 

compatible guarantees, the CBa sent its 

analytical study entitled “use of financial 

instruments of cohesion funds in the Czech 

republic, crowding out and multiplication 

effects" to managing and certifying authorities 

in april. the study demonstrates, both 

qualitatively and quantitatively, the problematic 

nature of such approaches. 

the CBa's Working Group for Cohesion policy 

and FI (the “WG”) held with different success 

a number of meetings with the managing 

authorities. Despite the CBa's efforts to set 
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zástavy u velkých projektů, poplatky za záruky 

čMzrB apod.). na jednání monitorovacího 

výboru programu je čBa zvána jen ad hoc, 

není zařazena ani mezi stálé hosty. oproti 

tomu spolupráce s Ministerstvem životního 

prostředí, kde je čBa členem Monitorovacího 

výboru  operačního programu Životní prostředí, 

probíhá k oboustranné spokojenosti, třecí 

plochy (odbourání zákazu zástav za majetek 

žadatelů a úprava souvisejících předpisů) 

jsou pružně řešeny. V říjnu proběhla diskuze 

zástupců pS s ředitelkou zastoupení evropské 

investiční banky v čr ke  zkušenostem 

a k nastavení spolupráce bank a eIB. o nastavení 

Fn bylo debatováno i se zástupci Úřadu vlády 

čr. zkušeností bank v této oblasti se zdá být 

připraveno využít i Ministerstvo pro místní 

rozvoj jako metodický orgán.

up optimal parameters of the operational 

programme enterprise and Innovation for 

Competitiveness, the expansion programme 

had not started till end 2016, and some 

absurd criteria and approaches have not been 

eliminated either (maintaining employment 

for a period of 5 years, property pledges for 

large projects, fees for guarantees from the 

Czech-Moravian Guarantee and Development 

Bank, etc.). the CBa is invited to meetings of 

the Monitoring Committee of the programme 

only on an ad hoc basis and it is not even 

included among permanent guests. In contrast, 

cooperation with the Ministry of environment, 

where the CBa is a member of the Monitoring 

Committee of the operational programme 

environment, is progressing to mutual 

satisfaction; the sources of friction (elimination 

of the prohibition of pledges for the property 

of the applicants and amendments of related 

regulations) are flexibly solved. In october, 

discussion between representatives of the WG 

and the Director of the representation of 

the european Investment Bank in the Czech 

republic was held regarding experience and 

cooperation between banks and the eIB. 

the setup of the FI was also discussed with 

representatives of the office of the Government 

of the Czech republic. the Ministry for regional 

Development as a methodical body seems 

to be ready to use experience of banks in 

this area, too.

kohezní politika
cohesion policy

Průřez činností
operational Review



46

Ochrana osobních údajů

Protection of personal data

na konci dubna 2016 bylo na evropské úrovni 

přijato nařízení ep a rady (eu) 2016/679 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů (tzv. General Data 

protection regulation, GDpr). ačkoli je nařízení 

přímo účinné, při jeho implementaci lze 

očekávat dosud zcela přesně nespecifikované 

úpravy vnitrostátní legislativy. Je možné, že 

některé ze změn se dotknou i bankovního 

sektoru, resp. nelze vyloučit ani dílčí novely 

bankovní legislativy. ty by měly proběhnout do 

data účinnosti GDpr, jímž je 25. 5. 2018.

pracovní skupina čBa pro ochranu osobních 

údajů se dohodla na vytipování těch ustanovení 

GDpr, které se přímo či nepřímo dotýkají 

činnosti bank a budou mít na ni a na náklady 

bank nejzásadnější dopady. 

regulation (eu) 2016/679 of the european 

parliament and of the Council on the protection 

of natural persons with regard to the processing 

of personal data and on the free movement of 

such data (General Data protection regulation, 

GDpr) was adopted at the european level at 

the end of april 2016. although the regulation 

is directly applicable, modifications of national 

legislation which have not been so far specified 

can be expected during its implementation. It 

is possible that some of the changes will affect 

the banking sector; we cannot exclude partial 

amendments of the laws on banking either. 

the changes should be adopted prior to the 

effective date of GDpr, which is 25 May 2018.

the CBa's Working Group for personal Data 

protection has agreed to identify the provisions 

of GDpr that directly or indirectly affect the 

activities of banks and that will have the most 

significant impact on these activities as well as 

on the costs borne by banks. 
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It also agreed to work in areas of common 

interest, namely:

•	 Discussion on provisions of GDpr which are  

 unclear and on their interpretation   

 (discussion platform among banks),

•	 Formulation and collection of qualified  

 questions regarding the interpretation  

 of unclear or disputed provisions vis-à-vis  

 the responsible domestic or eu institutions  

 (particularly the office for personal Data  

 protection, the Ministry of Finance, the CnB,  

 eBF, Wp 29),

•	 active participation in national working  

 bodies dealing with the implementation of  

 GDpr into Czech legislation (Working  

 Group functioning under the auspices of  

 the office of the Government of the Czech  

 republic, inter-ministerial and   

 departmental working groups).

a CBa representative attended the november 

meeting of the Working Group, which is broadly 

based on stakeholders and which started 

to work at the office of the Cr Government. 

the Ministry of Finance should deal with 

the need to reflect some of the GDpr provisions 

in the banking legislation and, together with 

the CnB, it will participate in the work of an 

inter-ministerial coordination group chaired by 

the Ministry of Interior of the Czech republic. 

zároveň se shodla na práci v oblastech 

společného zájmu, jimiž jsou:

•	 diskuse nejasných ustanovení GDpr a jejich  

 interpretace (diskusní platforma mezi  

 bankami), 

•	 formulace a shromažďování kvalifikovaných  

 dotazů na výklad nejasných či sporných  

 ustanovení vůči odpovědným domácím  

 či eu institucím (zejména ÚooÚ, MF čr,  

 čnB, eBF, Wp 29), 

•	 aktivní účast v celostátních pracovních  

 orgánech zabývajících se implementací  

 GDpr do české legislativy (pracovní skupina  

 při Úřadu vlády čr, meziresortní a resortní  

 pracovní skupiny).

zástupce čBa se zúčastnil listopadového 

jednání pracovní skupiny, která na široce 

založené bázi stakeholders začala fungovat při 

Úřadu vlády čr. potřebou promítnutí některých 

ustanovení GDpr do bankovní legislativy se 

bude zabývat Ministerstvo financí čr, které se 

zároveň společně s čnB bude účastnit práce 

meziresortní koordinační skupiny pod vedením 

Ministerstva vnitra čr. 
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support for job training of bank employees

the new law on consumer credit, which 

came into force on 1 December 2016, newly 

imposes the requirement to prove qualification 

by passing a mandatory examination at an 

accredited institution. at the same moment, 

a two years' period has started to apply, 

during which it is necessary to provide for 

examining and, of course, for a prior training 

of all employees and external associates of the 

banking sector, who take part in the distribution 

of consumer loans (hereinafter the “associates”). 

according to the new law, consumer credits 

include also all consumer loans for housing, 

i.e. also the most widespread mortgage loans, 

which have not been regulated so far. 

Besides the associates who are directly involved 

in the distribution, i.e. in providing and 

mediating consumer loans, the requirement to 

pass qualification testing applies also to those 

who are responsible for the distribution, both 

in the branch network and, in the hierarchy 

of the bank's management, up to the highest 

level of members of the boards. all in all, 

the requirement for passing a proficiency 

examination relates to dozens of thousands of 

employees in the banking sector alone.

 

Based on demand from member banks and 

in accordance with the assignment of the 

CBa's executive Board, the CBa office of 

Podpora profesní přípravy zaměstnanců bank

prokazování odbornosti pomocí povinně 

absolvované zkoušky u akreditované instituce 

požaduje nově zákon o spotřebitelském úvěru, 

který vstoupil v platnost 1. prosince 2016. 

Ve stejném okamžiku začala běžet dvouletá 

lhůta, během níž je nutné zajistit prozkoušení, 

a samozřejmě i tomu předcházející proškolení, 

všech zaměstnanců a externích spolupracovníků 

bankovního sektoru, jež se podílejí na distribuci 

spotřebitelských úvěrů (dále jen „pracovníci“). 

Mezi spotřebitelské úvěry podle nového 

zákona patří i veškeré úvěry na bydlení včetně 

nejrozšířenějších hypotečních úvěrů, které 

dosud regulovány nebyly. 

Kromě pracovníků, kteří se na distribuci, tedy 

poskytování i zprostředkování spotřebitelských 

úvěrů, podílejí přímo, se požadavek na 

prokázání odbornosti týká i těch, kdo jsou za 

distribuci odpovědni, a to jak v pobočkové síti, 

tak v hierarchii vedení banky až do nejvyšší 

úrovně členů představenstev. V celkovém 

souhrnu se požadavek na složení odborné 

zkoušky týká desítek tisíc pracovníků jen 

v samotném bankovním sektoru.

na základě poptávky ze strany členských bank 

a zadání prezidia čBa připravil sekretariát 

asociace koncepci systému, který umožňuje 

realizovat zkoušky včetně přípravy na ně za 

minimální náklady. Součástí služby je také 
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the association has prepared a concept of 

the system that allows for realizing the tests, 

including their preparation, at a minimal cost. 

the service also includes an opportunity to 

use an e-learning course, which has been 

developed for this purpose. at the same time, 

the CBa applied to the Czech national Bank for 

accreditation for this activity and we were one of 

the first institutions to receive the accreditation 

in early 2017.

the key aspect of CBa preparations for 

the newly introduced requirement of 

qualification testing was that the carrying out 

of examinations has to be transparent in all 

respects. at the same time, the goal was to offer 

member banks as well as all other providers, 

intermediaries and the interested public a way 

of carrying out the tests and their respective 

record keeping, which would not burden them 

with excessive red tape or financial costs.

the CBa launched a website for the project 

www.cbaeduca.cz.

the CBa has made and continues to make 

a fundamental contribution to all phases 

from preparing the new Consumer Credit 

act and its implementing regulations up to 

significantly participating in the preparation 

of the methodology and the actual content 

of the examination questions and technical 

solutions for carrying out the testing. 

although, besides the CBa, other institutions, 

too, received accreditation for testing and 

a competitive environment was thus created, 

the input of the association into the carrying 

out of the examinations, both regarding the 

process and the contents, consists entirely of 

defending the sectoral interests and the high 

quality standard of fulfilling the requirements 

of the law.

možnost využít e-learningový kurz, který 

byl pro tento účel vyvinut. Současně čBa 

požádala českou národní banku o akreditaci 

pro tuto činnost a tuto akreditaci jsme jako 

jedno z prvních pracovišť také počátkem roku 

2017 získali.

V rámci příprav na nově zaváděné prokazování 

odbornosti bylo klíčovým hlediskem, 

aby provádění zkoušek bylo po všech 

stránkách transparentní. zároveň bylo cílem 

nabídnout členským bankám, ale i všem 

dalším poskytovatelům, zprostředkovatelům 

a zájemcům z řad veřejnosti takový způsob 

realizace zkoušek a jejich evidenci, která 

je nezatíží nadbytečnou byrokracií ani 

finančními náklady. 

K projektu spustila čBa webové stránky 

www.cbaeduca.cz.

čBa měla a nadále má zásadní přínos 

ve všech fázích přípravy nového zákona 

o spotřebitelském úvěru, prováděcích vyhlášek 

až po významný podíl na zpracování metodiky 

i vlastního obsahu zkouškových otázek 

a technických řešení pro provádění zkoušek. 

I když akreditaci pro provádění zkoušek získaly 

vedle čBa i další instituce, a tím byl založeno 

konkurenční prostředí, vklad asociace do 

procesního i obsahového provádění zkoušek 

setrvává veskrze na obhajobě sektorového 

zájmu a vysokého kvalitativního standardu 

naplnění požadavku zákona.
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an interest in conducting a consumer dialogue 

aimed at identifying and combating unethical, 

predatory and usurious practices in the credit 

market led the CBa in 2013 to the founding of 

the platform for responsible Finance as a joint 

working body, whose members consist of člFa 

(the Czech leasing and Financial association), 

člověk v tísni (people in need), česká asociace 

pojišťoven (the Czech Insurance association), 

poradna při finanční tísni (Debt advisory 

Centre),  Úřad Finančního arbitra (the Financial 

arbiter’s office) and also a representative of 

agentura pro sociální začleňování (the agency 

for Social Inclusion). 

Members of the platform mainly focused 

on the area of debt collection and on the 

debtor - distrainor - lender relationship. 

also discussed were mainly the initiatives 

of the Czech Chamber of Distrainors aiming 

at regulating the status and powers of the 

distrainors, but also their financial remuneration, 

including the proposal submitted by certain 

Senators to establish the local jurisdiction 

of distrainors. although members of the 

platform did not agree on joint positions in 

this particular area, all discussions contributed 

to a better understanding of the issues and of 

potential risks.

In the area of consumer credit, the platform 

on the contrary unanimously agreed on 

the inappropriateness of introducing caps 

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), česká asociace 

pojišťoven, poradna při finanční tísni, Úřad 

Finančního arbitra a též zástupce agentury pro 

sociální začleňování. 

V centru pozornosti členů platformy byly 

především oblast vymáhání dluhů a vztah 

dlužník – exekutor – věřitel. Diskutovány byly 

především iniciativy exekutorské komory 

čr směřujícím k úpravě postavení a pravomocí 

exekutorů, ale i jejich finančního zajištění, a to 

včetně návrhu části exekutorů a některých 

senátorů na zavedení místní příslušnosti 

exekutorů. Jakkoli se členové platformy na 

společných stanoviscích k této problematice 

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.  

Platforma pro 
odpovědné finance

Platform for 
Responsible Finance

Platforma pro odpovědné finance
Platform for Responsible Finance
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on the apr, which, according to members of 

the platform, would harm especially the socially 

vulnerable groups of the population, would 

lead to an increase in the number of victims of 

usury, would affect only the reputable lenders 

and would reduce the existence of financial 

products with short maturities. exchange of 

views among members of the platform during 

2016 also focused on certain aspects of the draft 

law on consumer credit, the draft amendment 

to the Insolvency act (with particular emphasis 

on the proposals to soften conditions of debt 

relief and the issue of multiple executions).

Výměna názorů členů platformy se v průběhu 

roku 2016 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).

Platforma pro odpovědné finance
Platform for Responsible Finance
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Vědecké grémium ČBA

CBA Scientific Council

Hlavní úlohou Vědeckého grémia čBa (VG) jsou 

diskuze odborníků v oblasti makroekonomiky 

a finančnictví tak, aby česká bankovní asociace 

(čBa) měla co nejširší přehled o pohledech 

expertů nejen z bankovního sektoru, ale 

i z akademické sféry a dalších institucí na 

současné otázky vývoje reálné ekonomiky, 

bankovnictví a celého finančního sektoru. Jedná 

se přitom nejen o vývoj na domácí scéně, ale 

v celkovém kontextu globálního vývoje. Stálou 

výzvou je aktivní zapojení členů VG, kteří mají 

skutečný zájem do debaty aktivně vnést své 

poznatky a zkušenosti tak, aby v rámci čBa 

vznikaly kvalitní výstupy na aktuální témata. 

V roce 2016 vznikly dvě publikace. V únoru 

2016 byla dokončena analýza VG, zpracovaná 

v rámci spolupráce s FFÚ VŠe „retailová banka 

2025: Mezigenerační střet nebo shoda?".  

V květnu 2016 byl dokončen sborník textů 

členů VG s názvem „Měnová politika po finanční 

krizi“ obsahující 9 odborných textů na téma 

zásadních teoretických problémů aktuálního 

vývoje měnové politiky i z pohledu její domácí 

i zahraniční praxe. Sborník je veřejnosti 

k dispozici v tištěné i elektronické podobě na 

webových stránkách čBa. 

podskupinou VG je skupina hlavních ekonomů, 

respektive analytických týmů jednotlivých 

komerčních bank. tato skupina aktuálně 

sdružuje všechny významnější komerční 

the key task of the CBa's Scientific Council 

(SC) is to hold discussions of experts in 

macroeconomics and finance to provide 

the Czech Banking association (CBa) with 

the broadest possible overview of opinions 

of experts, not only from the banking 

sector, but also from the academia and from 

other institutions, on the current issues of 

developments of the real economy, banking 

and the entire financial sector. this relates 

not only to the developments at home but in 

the overall context of global developments. 

a constant challenge is the active involvement 

of SC 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.

two publications came into existence in 2016. In 

February 2016, an analysis of the SC “retail Bank 

2025: Intergenerational Conflict or Consensus?” 

was completed which was prepared in 

cooperation with the Faculty of Finance and 

accounting of the university of economics. 

In May 2016, a compendium of texts written 

by the SC members was completed entitled 

"Monetary policy after the Financial Crisis" 

containing 9 specialized texts on the topic of 

fundamental theoretical problems of current 

developments of monetary policy, also in 

terms of its domestic and foreign practice. 

the compendium is available to the public 

Vědecké grémium Čba
cba scientific council
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in a printed and in an electronic form on the 

website of the CBa. 

a subgroup in the SC is a group of chief 

economists, or rather analytical teams of 

individual commercial banks. the group 

currently brings together all the major 

commercial banks that generate their own 

forecasts of the macroeconomic development 

of the Czech republic (česká spořitelna, čSoB, 

Komerční banka, InG Bank, J&t Banka, uniCredit 

Bank, raiffeisenbank, Moneta Money Bank, 

Citibank). the resulting forecast of the CBa 

is then a real cross-section of analyses and 

forecasts produced by the domestic sector 

of the commercial banking. In 2016, four 

quarterly forecasts were again prepared by 

the CBa - in January, april, July and october. 

the forecasts were presented in accordance 

with the established practice to the media by 

two (rotating) economists from commercial 

banks and by the CBa's Chief economist.

banky, které vytvářejí vlastní prognózy 

makroekonomického vývoje čr (česká 

spořitelna, čSoB, Komerční banka, InG Bank, J&t 

Banka, uniCredit Bank, raiffeisenbank, Moneta 

Money bank, Citibank). Výsledná prognóza čBa 

je pak skutečným průřezem analýz a prognóz 

vytvářených v domácím sektoru komerčního 

bankovnictví.  V roce 2016 byly v rámci čBa opět 

vytvořeny čtyři čtvrtletní prognózy – v lednu, 

dubnu, červenci a říjnu. prognózy byly dle 

ustáleného zvyku představeny médiím dvěma 

(rotujícími) ekonomy z komerčních bank a hlavní 

ekonomkou čBa.

Vědecké grémium Čba
cba scientific council
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Slovo předsedy Etického 
výboru Prezidia ČBA

doc. ing. zdeněk chytil, csc.
předseda Etického výboru Prezidia ČBA
Chairman of the Ethics Committee 
of the CBA Executive Board

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 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.

Během uplynulého roku se klienti obrátili 

na kancelář čBa celkem devatenáctkrát. 

V porovnání s uplynulými lety jde o poměrně 

razantní snížení počtu podání. navíc v naprosté 

většině nás klienti oslovili s dotazy nebo 

žádostmi o radu, jak v určité situaci postupovat. 

Jako stížnost bylo možné kvalifikovat 

pouhých pět podání. po obsahové stránce 

byly nejčastějším tématem údaje v úvěrových 

registrech a úvěry jako takové. Ve dvou 

případech byla ze strany klientů vyjádřena 

pochybnost o souladu daného jednání 

s ustanoveními Kodexu chování mezi bankami 

a klienty a ve dvou případech směřoval podnět 

k dodržování etického kodexu čBa. Kancelář 

čBa se všemi podáními důkladně zabývala 

a dotčené banky požádala o vyjádření, případně 

the ethics Committee, which is an advisory 

body to the CBa executive Board, oversees the 

handling 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 which focus 

on certain specifics in the relationship between 

banks and clients/consumers, for example 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. over the past year, clients contacted 

the CBa office 19 times in total. In comparison 

with previous years it is a fairly drastic reduction 

in the number of submissions. In addition, 

the vast majority of our clients approached 

us with questions or requests for advice on 

how to proceed in a certain situation. only five 

submissions could be qualified as complaints. 

as for the contents of the submissions, their 

most frequent topics were data in credit 

registers and credits as such. In two cases, 

clients expressed doubt about the compliance 

of a given conduct with the provisions of the 

Code of Conduct between Banks and Clients, 

and in two cases the submissions related to 

Chairman of the Ethics 
Committee of the CBA 
Executive Board´s Foreword
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the observance of 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 rules has occurred. 

the CBa office provided for solutions to all 

complaints and also for answers to all the 

questions and requests that is has received 

in accordance with the CBa internal policies; 

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.

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 řešení všech stížností a také 

odpovědi na všechny doručené dotazy a žádosti, 

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 systém. Současně vyjadřují 

svojí plnou podporu projektům, kterými 

čBa přispívá ke zvýšení finanční vzdělanosti 

české populace.

slovo předsedy etického výboru Prezidia Čba
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Semináře

Seminars

January

•	 Seminar on act on national registers

•	 Seminar on legal issues concerning personal  

 data protection

april

•	 Czech national Bank findings from on-site  

 inspections in the field of cloud services

June

•	 Seminar payment Services and   

 Fintech (pSD2)

november

•	 Seminar Blockchain – new technologies for  

 the Finance Sector

December

•	 Seminar on new aMl legislation

•	 Seminar preventing Financial Crime

•	 Seminar GDpr intensively: detailed   

 information on the new legal framework  

 concerning personal data protection

Leden

•	 Seminář k zákonu o základních registrech

•	 Seminář k aktuálním právním otázkám  

 ochrany osobních údajů

Duben

•	 poznatky čnB z kontrol na místě v oblasti  

 cloudových služeb

Červen

•	 Seminář na téma platební služby a Fintech  

 dle pSD2

Listopad

•	 Seminář Blockchain – nové technologie pro  

 finanční sektor

Prosinec

•	 Seminář zaměřený na aktuální problematiku    

 nové aMl legislativy

•	 Seminář prevence finanční kriminality

•	 Seminář GDpr intenzivně: detailní   

 seznámení s novou právní úpravou   

 osobních údajů

semináře
seminars
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Newslettery, občasné studie, 
publikace, microsite

Newsletters, Occasional Papers, 
Publications, Microsite

newslettery, občasné studie, publikace, microsite
newsletters, occasional Papers, Publications, Microsite
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Složení orgánů ČBA

Bodies of the CBA

viceprezident

Vice-president

Jiří kunert

předseda představenstva a generální ředitel  

Chairman of the Board of Directors & Ceo

uniCredit Bank Czech republic and 

Slovakia, a.s.

prezident

president

Pavel kavánek

předseda dozorčího výboru

Chairman of the Supervisory Board 

československá obchodní banka, a.s.

Prezidium
Executive Board

organizace a struktura
organisation and structure
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bodies of the Čba
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albert Le Dirac'h

předseda představenstva 

a generální ředitel / 

Chairman of the Board 

of Directors & Ceo

Komerční banka, a.s.

igor Vida

předseda představenstva 

a generální ředitel / 

Chairman of the Board 

of Directors & Ceo

raiffeisenbank a.s.

tomáš salomon

předseda představenstva / Chairman 

of the Board of Directors

česká spořitelna, a.s.

tomáš spurný

předseda představenstva 

a generální ředitel / 

Chairman of the Board 

of Directors & Ceo

Moneta Money Bank, a.s.

Vladimír staňura

předseda představenstva / 

Chairman of the Board of Directors

českomoravská stavební 

spořitelna, a.s.

organizace a struktura
organisation and structure
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bodies of the Čba
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František Máslo

předseda Dozorčího výboru

Chairman of the Supervisory Board

ředitel Compliance / 

Compliance Head

Citibank europe plc, 

organizační složka

Jan sadil

předseda představenstva / 

Chairman of the Board of Directors

Hypoteční banka, a.s.

Jan Jeníček

předseda představenstva / 

Chairman of the Board of Directors

raiffeisen stavební spořitelna a.s.

Jiří Plíšek

předseda představenstva / 

Chairman of the Board of Directors

Stavební spořitelna české 

spořitelny, a.s.

Dozorčí výbor

Supervisory Board

Dozorčí výbor
supervisory board
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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.

Petr Procházka

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

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

Ladislav Pauker

Komise pro finanční trh
Financial Market Commission

Pavel Řezníček
Commerzbank AG, pobočka Praha

Petr Vojáček

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

Vladimír 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.

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

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

Tomáš Hládek 

Komise právní
Legal Commission 

Aleš Blažek
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

MONETA 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 pro  Workout (změna z PS na komisi 4. 2. 2016) 

Workout Commission (change from WG to Commission 4. 2. 2016)

Jaroslav Schönfeld

Česká spořitelna, a.s.
Filip Hanzlík

Komise

Commissions

komise
commissions
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Pracovní skupiny 
Working groups

Předseda
chairperson

odborný gestor Čba
cba staff support

Pracovní skupina pro digitalizaci
Working Group Digiteam

Monika Laušmanová 
Česká spořitelna, a.s.

Tomáš Hládek

Pracovní skupina pro kohezní politiku
Working Group for Cohesion Policy

Jan Hanuš
Komerční banka, a.s.

Petr Procházka

Pracovní skupina pro oceňování majetku
Working Group for Property Appraisal

David Dušek
UniCredit Bank 
Czech Republic and Slovakia, a.s.

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

Petr Procházka

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 skupiny

Working Groups

Pracovní skupiny
Working groups
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Organizační schéma

Organisational Chart

shromáždění 
členů Čba

assembly of cba 
Members

sekretariát
secretariat

Komise pro 
komunikaci a SOF 
Communication 

and CSR 
Commission

Komise právní
Legal Commission

Pracovní skupina 
pro ochranu 

osobních údajů
Working Group 

for Personal Data 
Protection

Komise pro 
platební styk

Payment Systems 
Commission

Komise pro 
finanční trh

Financial Market 
Commission

Pracovní skupina 
pro okamžité 

platby
Working Group 

for Instant 
Payments

Komise pro 
bankovní 
a finanční 

bezpečnost 
Banking and 

Financial Security 
Commission

Komise pro 
vnitřní audit

Internal Audit 
Commission

Pracovní skupina 
pro oceňování 

majetku
Working Group 

for Property 
Appraisal

Komise pro 
účetnictví 

a reporting 
Accounting and 

Reporting 
Commission

Komise pro 
bankovní regulaci 

Banking 
Regulation 

Commission

Pracovní skupina 
pro Czech open 

banking standard
Working group 

Czech open 
banking standard

Komise pro 
exportní 

financování 
Export Finance 

Commission

Komise daňová
Tax Commission

Pracovní skupina 
pro privátní 

bankovnictví
 Working group for 

Private Banking

Komise pro
 Workout
Workout 

Commission

Pracovní skupina 
pro otázky HR 

Working Group for 
HR Policy

Pracovní skupina 
Switching 

(mobilita klientů)
Working group 

Switching

Komise pro
 spotřebitelské 

otázky
Consumer Affairs 

Commission

Pracovní skupina 
pro katastr

Working Group 
for Cadaster

Pracovní skupina 
pro XML standardy

Working group 
XML Standards

Komise pro 
hypoteční 
obchody 
Mortgage 
Banking 

Commission

Pracovní skupina 
pro kohezní 

politiku
Working Group 

for Cohesion 
Policy

Pracovní skupina 
pro SEPA

Working group 
SEPA

Vědecké 
grémium
scientific 
council

etický výbor 
ethics committee

Prezidium
executive board

Dozorčí výbor 
supervisory 

board
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ČBA a mezinárodní 
zapojení

CBA and international 
involvement 

For the CBa is very crucial to monitor events 

and initiatives in the european union, to take 

part in public consultations and to be involved 

in all stages of the process of drafting banking 

legislation, whether directly or through its 

participation in preparing opinions for the 

european Banking Federation. also important 

are information on the developments and the 

positions of other member countries. the CBa 

uses this information to take part in the process 

of preparation and transposition of european 

directives into national legislation as effectively 

as possible and to allow banks to prepare for the 

planned changes well and efficiently.

cba and activities towards the structures 

and institutions of the european Union

the CBa has been closely cooperating with 

regulators as well as experts at the permanent 

representation of the Czech republic in Brussels 

on the “european” or “Basel”topics already in the 

process of drafting them. the CBa's Secretariat 

also actively participates in public consultations 

of the european Commission and the european 

Banking authority (eBa); it co-operates with 

representatives of the european parliament and 

the european Investment Bank (eIB), as well.

cba and european regional cooperation

the CBa initiated the establishment of 

an informal working platform of banking 

pro čBa je zcela zásadní, aby sledovala dění 

a iniciativy na půdě evropské unie, zapojila 

se do veřejných konzultací a všech stádií 

procesu příprav legislativy, ať už přímo či 

prostřednictvím podílu na přípravě stanovisek 

pro evropskou bankovní federaci. Důležité 

jsou také zprávy o postupu a pozici ostatních 

členských zemí. tyto informace čBa využívá 

k tomu, aby se mohla co nejúčinněji zapojit 

do procesu přípravy a transpozice evropských 

směrnic do národní legislativy a aby se samotný 

bankovní sektor dobře a efektivně připravil na 

plánované změny.

Čba a aktivity vůči strukturám 

a institucím evropské unie

čBa na evropských či basilejských tématech již 

ve fázi jejich koncipování na odborné úrovni 

úzce spolupracuje s regulátory a s představiteli 

Stálého zastoupení čr v Bruselu. Sekretariát 

čBa spolupracuje a aktivně vstupuje také 

do veřejných konzultací evropské komise 

či evropského orgánu pro bankovnictví 

(eBa), spolupracuje se zástupci evropského 

parlamentu či evropské investiční banky (eIB).

Čba a evropská regionální spolupráce

čBa v roce 2012 iniciovala založení neformální 

pracovní platformy bankovních asociací tzv. 

visegrádských zemí, která se v roce 2014 

rozrostla na V6. Jejími členy jsou kromě čBa 

Čba a mezinárodní zapojení
cba and international involvement
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associations of the Visegrad countries in 

2012, which has enlarged itself into V6 in 

2014. In addition to the CBa, its members 

are the banking associations of Croatia, 

Hungary, poland, Slovakia and Slovenia. the 

platform meets regularly to exchange expert 

knowledge from different areas of banking 

regulation, allowing to compare the proposed 

local regulation with an international context 

and, where appropriate, to coordinate 

opinions within the bodies of the european 

Banking Federation.

Questions of cooperation in developing 

services in accordance with Sepa standards, 

which are the subject of regular informal 

meetings of experts on payment systems of 

the Central europe (Czech republic, Croatia, 

Hungary, austria, and Slovakia), are regularly 

discussed, too.

cba, european banking associations and 

international cooperation 

Since eu accession in 2004, the CBa is a 

member of the european banking Federation 

(ebF), which affiliates national associations of 

commercial banks of eu countries, Switzerland, 

norway and Island (www.ebf-fbe.eu).

the CBa is involved in co-deciding on policy 

issues and key opinions of the eBF on drafts of 

new eu banking legislation, it participates in 

joint responses to public consultations of the 

european Commission, and the like, through 

the executive Committee of the eBF. Most 

expert commissions and some of the working 

groups of the CBa have their representatives 

in the working bodies of the eBF, allowing 

the CBa to take advantage of participating in 

formulating and aligning positions within the 

european banking sector.

representatives of the CBa were active in the 

following eBF committees and working groups 

in the past period: 

•	 legal Committee 

•	 Banking Supervision Committee 

•	 economic and Monetary affairs Committee

•	 Chief economist Group 

•	 Business Finance Committee 

•	 export Finance Working Group 

•	 Fiscal and tax Committee 

•	 Communications Committee

•	 Financial education project Group  

•	 payments Systems Committee

•	 Cyber Security Working Group

•	 expert group for the implementation of  

 the payment Services Directive

•	 Consumer affairs Committee

•	 anti-Money laundering  

 and anti-Fraud Committee

•	 physical Security Working Group 

 

the eBF, together with the association of 

european saving institutions, cooperative 

bankovní asociace Chorvatska, Maďarska, 

polska, Slovenska a Slovinska. tato platforma se 

pravidelně schází k pracovním jednáním s cílem 

výměny poznatků z různých oblastí bankovní 

regulace, což umožňuje navrhovanou lokální 

regulaci postavit do mezinárodního kontextu, 

a případně koordinovat stanoviska v rámci 

orgánů evropské bankovní federace. 

pravidelně jsou také diskutovány otázky 

spolupráce na poli rozvoje služeb podle 

standardů Sepa, kterým se věnují pravidelné 

neformální schůzky expertů platebního styku 

středoevropského regionu (čr, Chorvatska, 

Maďarska, rakouska, Slovenska).

Čba, evropská bankovní sdružení 

a mezinárodní spolupráce

od vstupu do eu v roce 2004 je čBa členem 

evropské bankovní federace (ebF), která 

sdružuje národní asociace komerčních bank 

zemí eu, Švýcarska, norska a Islandu. 

(www.ebf-fbe.eu) 

prostřednictvím Výkonného výboru eBF čBa 

spolurozhoduje o koncepčních otázkách 

a zásadních stanoviscích eBF k návrhům 

nové legislativy evropské unie, podílí se na 

společných odpovědích na veřejné konzultace 

evropské komise apod. Většina odborných 

komisí a některé z pracovních skupin čBa mají 

v pracovních orgánech eBF své zástupce, díky 

čemuž čBa využívá možnosti podílet se na 

formování a slaďování pozic v rámci evropského 

bankovního sektoru.

V uplynulém období zástupci čBa působili 

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

eBF společně se sdružením evropských 

spořitelen, družstevních bank a dalšími 

specializovanými bankovně-finančními 

asociacemi tvoří Výbor evropského 

bankovního sektoru (european Banking 

Industry Committee, eBIC). tento výbor zajišťuje 
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banks and other specialised banking-financial 

associations, forms the european banking 

industry committee, eBIC. the Committee 

provides for representative and coordinated 

opinions of the industry especially on issues 

of mutual interest throughout the process of 

drafting, adopting, implementing and requiring 

financial legislation of the european union 

(www.ebic.org).

the eBF is also member of the international 

banking Federation, ibFed, which aims to 

represent the interests of the groups of national 

banking associations of every continent on a 

global level, to influence legislative, regulatory 

and other initiatives affecting the banking 

industry on a global level (www.ibfed.org).

Important is the CBa's membership in the 

european Payments council (ePc), the supreme 

self-regulating european body in the payment 

operations of the commercial sector, roofing 

banks, savings institutions, co-operative banks 

and three appropriate european banking 

federations or associations. the CBa represents 

Czech institutions in the epC plenary and the 

CBa's representatives are working in the most 

significant working groups (Sepa payment 

Schemes WG and Cards WG) 

(www.europeanpaymentscouncil.eu).

the CBa is also represented in the european 

commission's Payment systems Market expert 

group functioning under the auspices of the 

Directorate-General for Financial Stability, 

Financial Services and Capital Markets union 

(ec.europa.eu/info/departments/financial-

stability-financial-services-and-capital-markets-

union_en). 

Since 2006, the CBa has been a member of the 

european Money Markets institute, eMMi, 

euribor®. (www.emmi-benchmarks.eu/euribor-

org/about-euribor.html). 

the CBa's Mortgage Banking Commission 

is a member of the european Mortgage 

Federation where we are represented in 

the executive Committee and in the legal 

Committee (www.hypo.org).

representatives of the CBa member institutions 

are involved in the activities of other european 

bodies on a basis of individual membership 

of their own institutions. Six building saving 

banks (the CBa members) are thus involved in 

the european Federation of building societies 

(www.efbs.org) within the framework of the 

stand-alone association of Czech Building 

Savings Banks.

reprezentativní a koordinovaná stanoviska 

industrie zejména ve věcech společného zájmu 

v průběhu procesu navrhování, přijímání, 

implementace a vymáhání finanční legislativy 

evropské unie. (www.ebic.org) 

eBF je rovněž členem Mezinárodní bankovní 

federace (International Banking Federation, 

IBFed), která má za cíl zastupovat zájmy skupin 

národních bankovních asociací jednotlivých 

kontinentů na globální úrovni, ovlivňovat 

legislativní, regulatorní a další iniciativy 

dopadající na globální bankovní industrii. 

(www.ibfed.org)

Významné je členství čBa v evropské platební 

radě (european payments Council, epC), která je 

nejvyšším samoregulačním evropským orgánem 

komerčního sektoru v platebním styku, 

zastřešujícím banky, spořitelny, družstevní banky 

a tři příslušné evropské bankovní federace, 

resp. sdružení. čBa zastupuje české instituce 

v představenstvu a v plenárním shromáždění 

epC, její zástupci působí v nejdůležitějších 

pracovních skupinách (pro platební schémata 

Sepa a pro platební karty). 

(www.europeanpaymentscouncil.eu)

čBa má také zastoupení ve skupině poradců 

evropské komise pro otázky platebního styku 

(payment Systems Market expert Group) při 

Directorate-General for Financial Stability, 

Financial Services and Capital Markets union.  

(ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-

financial-services-and-capital-markets-union_en)

od roku 2006 je čBa členem evropského 

institutu pro peněžní trhy (european Money 

Markets Institute, eMMI), euribor®. 

(www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/about-

euribor.html) 

Komise čBa pro hypoteční obchody je členem 

evropské hypoteční federace (european 

Mortgage Federation), v níž jsme zastoupeni ve 

Výkonném a právním výboru. (www.hypo.org) 

Do činnosti dalších evropských orgánů se 

zapojují zástupci členských organizací čBa na 

základě individuálního členství jejich vlastních 

institucí. Šest stavebních spořitelen (členů čBa) 

je tak v rámci samostatné asociace českých 

stavebních spořitelen zapojeno do evropského 

sdružení stavebních spořitelen (european 

Federation of Building Societies). (www.efbs.org)
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Zpráva dozorčího výboru

Report of the Supervisory 
Committee

Throughout 2016, the Supervisory Committee 

was composed as follows:

 

•	 Jan Jeníček (Raiffeisenbank),

•	 František Máslo (Citibank),

•	 Jiří Plíšek (Stavební spořitelna ČS),

•	 Jan Sadil (Hypoteční banka).

 

František Máslo was elected the Chairperson of 

the Supervisory Committee at the meeting of the 

Supervisory Committee held on 26 February 2016.

 

The Supervisory Committee of the Czech Banking 

Association performs the tasks which are due to 

it under the Statuses of the CBA and in particular, 

the Supervisory Committee:

 

•	 Supervises the material aspects of the  

 CBA‘s activities;

•	 Supervises compliance with the resolutions  

 adopted by the Executive Board;

•	 Inspects the CBA‘s financial management;

•	 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 Statuses and with 

the key areas of its activities, specified by the 

Executive Board of the Czech Banking Association.

 The Supervisory Committee conducted an audit 

po celý rok 2016 pracoval Dozorčí výbor 

v tomto složení:

•	 Jan Jeníček (raiffeisenbank),

•	 František Máslo (Citibank),

•	 Jiří plíšek (Stavební spořitelna čS),

•	 Jan Sadil (Hypoteční banka).

na jednání Dozorčího výboru dne 26. února 

2016 byl zvolen jeho předsedou František Máslo.

 

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. 

Dozorčí výbor pozitivně zhodnotil činnost 

asociace v uplynulém období, která 

odpovídala jak stanovám, tak hlavním cílům 

činnosti, konkretizovaným prezidiem české 

bankovní asociace. 

Dozorčí výbor provedl kontrolu hospodaření 

za rok 2015, podrobně prověřil plnění rozpočtu 

a jeho jednotlivých kapitol a shledal jej bez 
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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 on 10 October 2016 to approve the 

financial statements of the CBA.

 

The Supervisory Committee audited the financial 

management for the year of 2016 in March 2017 

and it shall submit the results of the audit to the 

Members’ Assembly for its approval in June 2017.

 

The Supervisory Board deems the activities of the 

Czech Banking Association to be compliant with 

the intentions as expressed in the Statutes of the 

Association and it 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 period.

 

František Máslo

Chairman of the Supervisory Committee

závad. na shromáždění členů 10. října 2016 

doporučil Dozorčí výbor schválit účetní 

závěrku čBa. 

Kontrolu hospodaření za rok 2016 provedl 

Dozorčí výbor v březnu 2017, a ke schválení ji 

předloží na shromáždění členů v červnu 2017.

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. 

František Máslo 

předseda Dozorčího výboru
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Základní údaje o členech

Basic Data about Members

air bank, a.s. 

člen skupiny ppF 

Mailing address: Hráského 2231/25, 

148 00 praha 11 – Chodov

phone,  fax: +420 224 175 350

Web: www.airbank.cz

e-mail: info@airbank.cz

Bank code: 3030

BIC: aIra Cz pp

Chief officer: Michal Strcula 

předseda představenstva a generální ředitel / 

Chairman of the Board of Directors & Ceo

bank of china 

(Hungary) Close ltd. prague branch, 

odštěpný závod

Mailing address: na Florenci 2116/15, 

110 00 praha 1

phone: +420 225 986 666

Fax: +420 225 986 699

Web: www.bankofchina.com/hu/

e-mail: service.cz@bankofchina.com

Bank code: 8250

BIC: BKCH Cz pp

Chief officer: Wenbo Hou 

generální ředitel / General Manager

bnP Paribas Fortis sa/nV 

pobočka česká republika 

(člen skupiny Bnp paribas)

Mailing address: ovocný trh 8, 

117 19 praha 1

phone: +420 225 436 000

Fax: +420 225 436 028

Web: www.bnpparibas.com

Bank code: 6300

BIC: GeBa Cz pp

Chief officer: George Georgiev 

generální ředitel / General Manager

bnP Paribas Personal Finance sa

odštěpný závod

Mailing address: Karla engliše 5/3208, 

150 00 praha 5 

phone: +420 257 080 111

Fax: +420 257 080 128

Web: www.cetelem.cz

e-mail: cetelem@cetelem.cz

Bank code: 3050

BIC: BppF Cz p1

Chief officer: emmanuel Bourg 

generální ředitel / General Manager

Členové České bankovní asociace
Members of the czech banking association
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citibank europe plc

organizační složka

Mailing address: Bucharova 2641/14, 

158 02 praha 5

phone: +420 233 061 111

Fax: +420 233 061 617

Web: www.citibank.cz

Bank code: 2600

BIC: CItI Cz pX 

Chief officer: Michal nebeský

generální ředitel / Citi Country 

officer / General Manager

coMMeRzbank aktiengesellschaft

pobočka praha

Mailing address: Jugoslávská 1, 

120 21 praha 2 

phone: +420 221 193 111

Fax: +420 221 193 699

Web: www.commerzbank.cz

e-mail: info@commerzbank.cz

Bank code: 6200

BIC: CoBa Cz pX

Chief officer: Michael thomas Krüger 

generální ředitel /General Manager

Česká exportní banka, a.s.

Mailing address: Vodičkova 34/701,  

p. o. Box 870, 111 21 praha 1

phone: +420 222 841 100

Fax: +420 224 226 162

Web: www.ceb.cz

e-mail: ceb@ceb.cz 

Bank code: 8090

BIC: Czee Cz pp

Chief officer: Karel Bureš

předseda představenstva a generální ředitel / 

Chairman of the Board of Directors & Ceo

Česká spořitelna, a.s.

Mailing address: olbrachtova 1929/62, 

140 00 praha 4

phone: +420 956 711 111

Web: www.csas.cz

e-mail: csas@csas.cz

Bank code: 0800

BIC: GIBa Cz pX

Chief officer: tomáš Salomon

předseda představenstva a generální ředitel / 

Chairman of the Board of Directors and Gene-

ral Manager (od 1. 1. 2016)

Členové České bankovní asociace
Members of the czech banking association
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Českomoravská stavební spořitelna, a.s.

Mailing address: Vinohradská 3218/169, 

100 17 praha 10 

phone: +420 225 221 111

Fax: +420 225 225 999

Web: www.cmss.cz

e-mail: info@cmss.cz

Bank code: 7960

Chief officer: Vladimír Staňura 

předseda představenstva / 

Chairman of the Board of Directors

Českomoravská záruční  

a rozvojová banka, a.s.

Mailing address: Jeruzalémská 964/4, 

110 00 praha 1

phone: +420 255 721 111

Fax: +420 255 721 110

Web: www.cmzrb.cz

e-mail: info@cmzrb.cz

Bank code: 4300

BIC: CMzr Cz p1

Chief officer: Jiří Jirásek, 

předseda představenstva a generální 

ředitel / Chairman of the Board & Ceo 

(od/since 1. 1. 2016)

Československá obchodní banka, a.s. 

Mailing address: radlická 333/150, 

150 57 praha 5 

phone: +420 224 111 111  

Web: www.csob.cz 

e-mail: info@csob.cz

Bank code: 0300

BIC: CeKo Cz pp

Chief officer: John Hollows

předseda představenstva 

a generální ředitel / 

Chairman of the Board & Ceo 

Deutsche bank aktiengesellschaft 

Filiale Prag

organizační složka

Mailing address: Jungmannova 34/750, p.o. 

Box 829, 111 21 praha 

phone: +420 221 191 111

Fax: +420 221 191 411 

Web: www.deutsche-bank.cz

Bank code: 7910

BIC: Deut Cz pX

Chief officer: Martin Bartyzal

generální ředitel / Chief 

Country officer

Členové České bankovní asociace
Members of the czech banking association

základní údaje o členech
basic Data about Members



75

equa bank, a.s

Mailing address: Karolinská 661/4, 

186 00 praha 8

phone: +420 222 010 111

Fax: +420 222 010 444

Web: www.equabank.cz

e-mail: info@equabank.cz

Bank code: 6100

BIC: eQBKCzpp

Chief officer: petr Řehák 

předseda představenstva a generální ředitel / 

Chairman of the Board of Directors & Ceo

eRb bank, a.s. 

(licence odebrána 24. 10. 2016)

Mailing address: Štefánikova 78/50, 

150 00 praha 5

phone: +420 236 073 757 

Web: www.erbank.cz

e-mail: info@erbank.cz

Bank code: 2210

BIC: FICH Cz pp

Chief officer: roman Jakubovič popov 

předseda představenstva / Chairman of the 

Board of Directors 

anton alexandrovič Sučkov

místopředseda představenstva a generální 

ředitel / Deputy Chairman of the Board of 

Directors and General Manager

expobank cz, a.s.

Mailing address: Vítězná 126/1, 

150 00 praha 5 

phone: +420 233 233 233

Fax: +420 233 233 299

Web: www.expobank.cz 

e-mail: info@expobank.cz

Bank code: 4000

BIC: eXpn Cz pp

Chief officer: Mãris avotinš

předseda představenstva a generální ředitel / 

Chairman of the Board of Directors & Ceo

Fio banka, a.s. 

   

Mailing address: V Celnici 10, 

117 21 praha 1

phone: +420 224 346 111

Fax: +420 224 346 110

Web: www.fio.cz

e-mail: fio@fio.cz

Bank code: 2010

BIC: FIoB Cz pp

Chief officer: Jan Sochor 

předseda představenstva / Chairman of the 

Board and Director

Členové České bankovní asociace
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základní údaje o členech
basic Data about Members
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hsbc bank plc

pobočka praha    

  

Mailing address: Florentinum,  

na Florenci 2116/15, 110 00 praha 1 

phone: +420 225 024 555

Fax: +420 225 024 550

Web: www.hsbc.cz

Bank code: 8150

BIC: MIDl Cz pp

Chief officer: Michael Hordley

generální ředitel / Chief 

executive officer

hypoteční banka, a.s

Mailing address: radlická 333/150, 

150 57 praha 5

phone: +420 224 116 515

Fax: +420 224 119 722

Web: www.hypotecnibanka.cz

e-mail: info@hypotecnibanka.cz

Bank code: 2100

Chief officer: Jan Sadil

předseda představenstva a generální ředitel / 

Chairman of the Board of Directors & Ceo

ing bank n. V.   

 

   

Mailing address: českomoravská 2420/15, 

190 00 praha 9 

phone: +420 257 474 111 

Fax: +420 257 474 582

Web: www.ingbank.cz

e-mail: klient@ing.cz

Bank code: 3500

BIC: InGB Cz pp

Chief officer: Jaroslav Vittek

Country Manager Czech republic 

(do/till 31. 9. 2016), 

Isold Heemstra, Country Manager 

Czech republic (od/since 1. 9. 2016)

J&t banka, a.s.

Mailing address: pobřežní 14, 

186 00 praha 8

phone: +420 221 710 111 

Fax: +420 221 710 211 

Web: www.jtbank.cz

e-mail: info@jtbank.cz

Bank code: 5800

BIC: JtBp Cz pp

Chief officer: patrik tkáč

předseda představenstva / Chairman 

of the Board, 

Štěpán ašer, generální ředitel / 

General Manager

Členové České bankovní asociace
Members of the czech banking association

základní údaje o členech
basic Data about Members
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komerční banka, a.s.

Mailing address: na příkopě 33/969, 

114 07 praha 1

phone: +420 955 511 111

Fax: +420 224 243 020

Web: www.kb.cz

e-mail: mojebanka@kb.cz

Bank code: 0100

BIC: KoMB Cz pp

Chief officer: albert le Dirac´h

předseda představenstva a generální ředitel / 

Chairman of the Board & Ceo 

mbank s.a.

organizační složka

 

Mailing address: Sokolovská 668/136d, 

186 00 praha 8 

phone: +420 221 854 100 

Fax: +420 221 854 102 

Web: www.mbank.cz 

e-mail: kontakt@mbank.cz

Bank code: 6210

BIC: BreX Cz pp

Chief officer: pawel Kucharski

generální ředitel / General manager

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. 

 

  

Mailing address: Bělehradská 128, čp. 222, 

120 21 praha 2

phone: +420 222 824 111

Fax: +420 222 824 113

Web: www.modrapyramida.cz

e-mail: info@modrapyramida.cz

Bank code: 7990

Chief officer: David Formánek

předseda představenstva 

a generální ředitel / Chairman 

of the Board & Ceo

Moneta Money bank, a.s. 

(od 1. 5. 2016, dříve Ge Money Bank)  

 

Mailing address: BB Centrum, 

Vyskočilova 1422/1a, 140 28 praha 4

phone: +420 224 441 111

Fax: +420 224 441 500

Web: www.moneta.cz

Bank code: 0600

BIC: aGBa Cz pp

Chief officer: tomáš Spurný

předseda představenstva a generální ředitel / 

Chairman of the Board & Ceo 

Členové České bankovní asociace
Members of the czech banking association

základní údaje o členech
basic Data about Members
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MUFg bank (europe) 

(od 1. 5. 2016, dříve Bank of tokyo-Mitsubishi 

uFJ (Holland) n. V. prague Branch, 

organizační složka) 

Mailing address: Klicperova 3208/12, 

150 00 praha 5

phone: + 420 257 257 911

Fax: + 420 257 257 957

Web: www.nl.bk.mufg.jp

e-mail: btmu-prague@cz.mufg.jp 

Bank code: 2020

BIC: BotKCzpp

Chief officer: taketoshi obata

generální ředitel / Chief executive officer

oberbank ag

pobočka česká republika

Mailing address: nám. I. p. pavlova 5, 

120 00 praha 2

phone: +420 224 190 100

Fax: +420 224 190 138

Web: www.oberbank.cz

e-mail: praha@oberbank.cz

Bank code: 8040

BIC: oBKl Cz 2X

Chief officer: robert pokorný

ředitel / Director

Poštová banka, a.s.

pobočka česká republika

Mailing address: prosecká 851/64, 

190 00 praha 9 

phone: +420 222 330 400

Fax: +420 222 330 425

Web: www.postovabanka.sk,  

www.postovabanka.cz

e-mail: info@pabk.sk

Bank code: 2240

BIC: poBn Cz pp

Chief officer: Miroslav Halička

ředitel / Director

PPF banka, a.s.

Mailing address: evropská 17/2690, 

160 41 praha 6

phone: +420 224 175 888

Fax: +420 224 175 980

Web: www.ppfbanka.cz

e-mail: info@ppfbanka.cz

Bank code: 6000

BIC: pMBpCzpp

Chief officer: petr Jirásko

předseda představenstva a generální ředitel / 

Chairman of the Board & General Manager 

Členové České bankovní asociace
Members of the czech banking association

základní údaje o členech
basic Data about Members
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Raiffeisenbank, a.s.

Mailing address: Hvězdova 1716/2b, 

140 78 praha 4

phone: +420 234 405 222

Web: www.rb.cz

e-mail: info@rb.cz

Bank code: 5500

BIC: rzBC Cz pp

Chief officer: Igor Vida

předseda představenstva a generální ředitel /

Chairman of the Board of Directors & Ceo

Raiffeisen stavební spořitelna, a.s.

Mailing address: Koněvova 2747/99, 

130 45 praha 3

phone: +420 271 031 111

Fax: +420 222 581 156

Web: www.rsts.cz

e-mail: rsts@rsts.cz

Bank code: 7950

Chief officer: Jan Jeníček

předseda představenstva / Chairman 

of the Board of Directors

the Royal bank of scotland plc

organizační složka 

(činnost banky ukončena k 30. 6. 2016) 

Mailing address: Jungmannova 745/24, 

p. o. Box 773, 111 21 praha 1

phone: +420 244 051 111

Fax: +420 244 052 222

Web: www.rbs.cz 

Bank code: 5400

BIC: aBna Cz pp

Chief officer: anders ljunggren

generální ředitel / Country executve

stavební spořitelna České spořitelny, a.s.

Mailing address: Vinohradská 180/1632, 

130 11 praha 3

phone: +420 224 309 111

Fax: +420 224 309 112

Web: www.burinka.cz 

e-mail: sekretariat@burinka.cz

Bank code: 8060

Chief officer: Jiří plíšek 

předseda představenstva / 

Chairman of the Board

Členové České bankovní asociace
Members of the czech banking association

základní údaje o členech
basic Data about Members
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Unicredit bank czech Republic and  

slovakia, a.s.

Mailing address: Želetavská 1525/1, 

140 95 praha 4 

phone: + 420 955 911 111

Fax: +420 221 112 132

Web: www.unicreditbank.cz

e-mail: info@unicreditgroup.cz

Bank code: 2700

BIC: BaCX Czpp

Chief officer: Jiří Kunert

předseda představenstva a generální ředitel / 

Chairman of the Board & General Manager

sberbank cz, a.s.

Mailing address: u trezorky 921/2, 

158 00 praha 5 – Jinonice 

(změna adresy od 1. 2. 2016)

phone: +420 221 969 911

Fax: +420 221 969 951

Web: www.sberbankcz.cz

e-mail: mail@sberbankcz.cz

Bank code: 6800

BIC: VBoe Cz 2X

Chief officer: Vladimír Šolc

předseda představenstva a generální ředitel / 

Chairman of the Board of Directors & Ceo

Všeobecná úverová banka, a.s.

pobočka praha

Mailing address: pobřežní 3, 

186 00 praha 8

phone: +420 221 865 111

Fax: +420 221 865 555

Web: www.vub.cz

e-mail: infovub@vub.cz

Bank code: 6700

BIC: SuBa Cz pp

Chief officer: Stefano Burani

generální ředitel / General Manager

Waldviertler sparkasse bank ag

Mailing address: Klášterská 126/II, 

377 01 Jindřichův Hradec

phone: +420 384 344 111

Fax: +420 384 344 108

Web: www.wspk.cz

e-mail: info@wspk.cz

Bank code: 7940

BIC: SpWt Cz 21

Chief officer: Franz pruckner

předseda představenstva / 

Chairman of the Board, 

Gerhard  Hufnagl 

místopředseda představenstva / 

Vice-Chairman of the Board

Členové České bankovní asociace
Members of the czech banking association

základní údaje o členech
basic Data about Members
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Wüstenrot hypoteční banka, a.s.

Mailing address: na Hřebenech II 1718/8,

140 23 praha 4

phone: +420 257 092 092

zelená linka: +420 800 225 555

Fax: +420 257 092 605

Web: www.wuestenrot.cz

e-mail: kontakt@wuestenrot.cz

Bank code: 7980

Chief officer: lars Kohler

předseda představenstva a generální 

ředitel / Chairman of the Board 

& General Manager 

(od/since 1. 1. 2016)

Wüstenrot – stavební spořitelna, a.s.

Mailing address: na Hřebenech II 1718/8, 

140 23 praha 4 

phone: +420 257 092 092 

zelená linka: +420 800 225 555

Fax: +420 257 092 159

Web: www.wuestenrot.cz

e-mail: kontakt@wuestenrot.cz.

Bank code: 7970

Chief officer: lars Kohler

předseda představenstva a generální 

ředitel / Chairman of the Board 

& General Manager 

(od/since 1. 1. 2016)

zUno bank ag

organizační složka

Mailing address: Hvězdova 1716/2b, 

140 78 praha 4

phone: +420 245 699 999 

Web: www.zuno.cz 

e-mail: info@zuno.cz 

Bank code: 2310 

Chief officer: peter lakata

generální ředitel / General Manager

Poznámka

note

bank code

Identifkační kód banky dle čnB 

(tuzemský platební styk) 

Bank Identifier

Code Stipulated by CnB 

(domestic payments)

bic

Identifkační kód banky 

dle S.W.I.F.t.

Bank Identifier Code provided 

by S.W.I.F.t.

Členové České bankovní asociace
Members of the czech banking association

základní údaje o členech
basic Data about Members
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czech banking association

ČesKá bANKoVNí AsoCiACe
CZeCh bANKiNg AssoCiATioNN

Vodičkova 30, 110 00 Praha 1

telefon

fax

web

e-mail

+420 224 422 080 

+420 224 422 082

+420 224 422 090

www.czech-ba.cz 

cba@czech-ba.cz


