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Pokračujeme v úspěšném plnění naší mise

Český bankovní sektor je v dobré kondici a v uplynulém období opětovně potvrdil svou 
pozici stabilizující, důvěryhodné a vlivné součásti ekonomiky. Banky jsou s chodem 
ekonomiky spjaty těsněji než jakékoliv jiné odvětví. Silné a zdravé banky zajišťují rychlý 
a bezchybný tok peněz, poskytují prostředky na financování investic a disponují silným 
know-how v oblasti finančního řízení firem. Mohou tak hospodářský růst významně 
podporovat a zpětně je na něm závislý úspěch jejich podnikání.

Finanční svět – a s ním i banky – se ale prudce mění, a i když tradiční pojetí bankovnictví 
není v defenzivě, stojí před námi výzva využít nových příležitostí, které nabízí digitalizace, 
otevírání trhu finančních služeb nové konkurenci a poskytování finančních služeb 
orientovaných na potřeby zákazníka. Přitom klienti předpokládají, že jejich data 
a finanční prostředky budou v bankách vždy v bezpečí, ale současně očekávají větší 
decentralizaci v poskytování služeb a stále více online chytrých zařízení. Měníme proto 
přístupy k organizaci vývoje produktů, a přitom reflektujeme smýšlení zákazníků a jejich 

We continue successfully accomplishing our mission

The Czech banking sector is in good health and it has reaffirmed its position as 
a stabilizing, trustworthy and influential part of the economy in the past period. Banks 
are connected with the operation of the economy more closely than any other industry. 
Strong and healthy banks ensure a fast and flawless flow of money, they provide funding 
for investment financing, and have strong know-how in the area of corporate financial 
management. They can therefore significantly support economic growth and conversely, 
the success of their business is dependent on it.  

However, the financial world - and banks with it - are rapidly changing, and although 
the traditional concept of banking is not on the defensive, we are facing the challenge 
of taking an advantage of the new opportunities offered by digitization, the opening 
up of the financial services market to new competition, and of providing customer-centric 
financial services. At the same time, clients expect that their data and funds will always 
be safe in banks, but together with this, they expect a greater decentralization in service 

Úvodní slovo prezidenta President´s Foreword

Pavel Kavánek 
prezident ČBA / President CBA
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preference, stejně jako to, že jejich očekávání překračují tradiční hranice finanční industrie. 
Stále více také využíváme existující data, analytiku a digitální stopu a rozvíjíme využití 
umělé inteligence. 

Digitalizace je velkou příležitostí, současně však také přináší i hrozby, které banky musejí 
zvládnout. Nejde jen o ochranu vlastních systémů bank a spravovaných dat před kyberne-
tickými útoky a o ochranu identity a peněz klientů. A nejde také jen o to, že každý z klientů 
by měl přistupovat ke svému internetovému bankovnictví odpovědně a chránit třeba své 
přístupové údaje do něj stejně jako chráníme hotovost v peněžence. 

Rizika digitální sféry jsou dnes daleko komplexnější. Nejenže neumíme střežit své soukromí, 
ale také nedovedeme kriticky pracovat s informacemi a rozpoznávat fámy a lži. Vše se 
navíc šíří na sociálních sítích s mimořádnou rychlostí – řeč není o dnech ani o hodinách, 
a dokonce možná ne ani o minutách. Věci se mohou dít doslova v reálném čase. To je 
ovšem prostředí, které banky nesmějí ignorovat a vnímat jen tak, že se to děje „tam venku“ 
a bank se to netýká. Správnou reakcí je neustále pracovat na posilování důvěry v banky, 
jejich stabilitu být transparentní a aktivní v komunikaci a investovat do společenské 
odpovědnosti.

A heslem dne se také stává společná koordinovaná akce celého finančního systému, ale 
rovněž spolupráce s veřejným sektorem. O možnostech, jak těžit z příležitostí, které přináší 
digitalizace, a jak vytvářet synergie mezi digitálními strategiemi veřejného a soukromého 
sektoru, vede bankovní industrie se státními institucemi dialog již řadu let. Jsou příklady, 
kdy se podařilo úvahy o spolupráci dovést až k realizaci konkrétních projektů, např. v oblasti 
kybernetické bezpečnosti. Potřebujeme ale více.

Věřím však, že tyto i další výzvy zvládneme stejně úspěšně, jako jsme zvládli všechny 
předchozí. Máme pro to všechny předpoklady: inovativní potenciál, potřebnou expertizu, 
zkušenosti, investiční kapacitu a solidní reputaci. A máme velice profesionální asociaci, 
která si vydobyla velmi vlivné a respektované postavení jak v naší bankovní komunitě, tak 
ve směru k našim partnerům, k médiím i k široké veřejnosti.

Děkuji všem, kdo se na výrazném úspěchu bankovní industrie podílejí. Přeji nám všem dále 
rostoucí příspěvek českých bank ke konkurenčním výhodám české společnosti.

delivery and more and more on-line smart devices. That is why we are changing the way 
we organize product development, while reflecting our customers‘ mindsets and their 
preferences, as well as the fact that their expectations go beyond the traditional boundaries 
of the financial industry. We are also increasingly using the existing data, analytics and 
digital footprint and develop the use of artificial intelligence. 

Digitization is a great opportunity, but it also brings threats that banks have to cope with. 
It is not only about protecting banks‘ own systems and the data they are managing from 
cyberattacks and protecting clients‘ identity and money. And it‘s not only that each client 
should approach the internet banking responsibly and protect his/her access data just as 
he or she would protect the cash in his/ her wallet.

The risks of the digital world are far more complex today. Not only we don‘t know 
how to guard our privacy, but we are also unable to work critically with information 
and recognize rumours and lies. What‘s more, everything is spreading on social networks 
with extraordinary speed - it‘s not a matter of days or hours, and maybe even of minutes. 
Things can happen literally in real time. Of course, this is an environment that banks must 
not ignore and perceive as something that is simply happening „out there“ and that does 
not concern banks. The correct response is to keep on relentlessly working to strengthen 
confidence in banks, their stability, to be transparent and active in communication, and to 
invest in social responsibility.

Concerted and co-ordinated action of the entire financial system, but also cooperation 
with the public sector, have also become the order of the day. For many years, the banking 
industry has been pursuing a dialogue with state institutions on how to benefit from the 
opportunities provided by digitization and how to create synergies between the digital 
strategies of the public and private sectors. There are examples of how we managed to 
carry out discussions on cooperation all the way to the implementation of specific projects, 
such as in the field of cyber security. But we need more. 

I believe, however, that we will manage these and other challenges as successfully as we 
managed all the previous ones. We have all the prerequisites for this: the innovative 
potential, the required expertise, experience, investment capacity and a solid reputation. 
And we have a very professional Association that has earned a very influential and 
respected position both in our banking community and among our partners, the media 
and the general public.

Předmluva a souhrnné informace o bankovním sektoru   |   Úvodní slovo prezidenta
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I would like to thank all those who have been involved in the significant success of the banking 
industry. I wish all of us to see a growing contribution of Czech banks to the competitive 
advantages of Czech society.  

Předmluva a souhrnné informace o bankovním sektoru   |   Úvodní slovo prezidenta
Introduction  |   President’s Foreword1



8

Na začátku to nejdůležitější: Česká bankovní asociace je na vrcholu svého vlivu, je 
respektovanou institucí jak v odborné obci, v bankovní komunitě, tak i u našich partnerů. 
Své postavení jsme si vydobyli seriózností, velkou expertizou, korektností v pracovní 
komunikaci i v lobbistických aktivitách a v posledním období také výrazným nárůstem 
vnější komunikace směrem k tradičním médiím a čím dál více i v oblasti sociálních sítí. 

Toto by nebylo možné, kdyby se nám nedostávalo cenné podpory ze strany členských 
bank. Kombinovaná expertiza bezmála pěti stovek bankovních expertů, kteří docházejí 
pracovat do odborných struktur asociace – ať už stálých komisí, či agilních týmů – a jejich 
zaujetí pro společné dílo jsou naší největší silou. Za to jim všem na tomto místě vyslovuji 
upřímný dík. Často opakuji, že asociace může být jen tak dobrá, jak dobrou ji chtějí mít její 
členské banky. A naši členové chápou asociaci přesně tak, jaká by měla být – jako společné 
dílo, servisní organizaci, šanci pro hledání a nalézání konsenzu, a konečně jako místo, kde 
jsou sektorové zájmy nadřazeny zájmům konkurenčním. Mimochodem si velmi vážím toho, 
že všichni do jednoho, kdo mají co do činění s asociací, si jsou přesně vědomi striktních 
limitů našeho společného díla daných legislativou na ochranu hospodářské soutěže. 

The most important thing to begin with: the Czech Banking Association is at the height 
of its influence; it is an institution which is respected both by the professional community 
and the banking community, as well as by its partners. We have earned our position 
due to our seriousness, vast expertise, by being fair in our professional communication 
and lobbying activities, and also due to a significant increase of external communication 
towards traditional media in the most recent period and - more and more -also in the area 
of social networks. 

This would have been impossible without the valuable support received from the Member 
Banks. The combined expertise of nearly five hundred banking experts who come to 
work in the professional structures of the Association - whether standing commissions 
or agile teams - and their commitment to common effort work are our greatest strength. 
I would like to express my sincere thanks to all of them for this here. I often say that the 
Association can only be as good as its Member Banks want it to be. And our Members 
see the Association exactly the way it should be - as a joint effort, a service organization, 
a chance to seek and find consensus, and finally, as a place where sectoral interests prevail 

Úvodní slovo výkonného ředitele Managing Director‘s Foreword 

Pavel Štěpánek
výkonný ředitel ČBA / Managing Director CBA
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Má-li Česká bankovní asociace zůstat stejně viditelná a vlivná jako doposud, musí být nejen 
lídrem některých nových témat, ale musí se i sama proměňovat a přizpůsobovat model 
svého fungování dobovým požadavkům. Stejně jako naše členské banky, i my se stále více 
spoléháme na agilní model práce, který nám umožňuje rychleji a efektivněji řešit témata, 
jejichž obsah by dříve procházel různými pracovními strukturami, tj. komisemi asociace. 
Agilní modus fungování bank nám ovšem čas od času také nezjednodušuje život, protože 
odvrácenou stránkou agility je riziko ztráty institucionální paměti, kontinuity východisek 
nebo riziko nejistoty kontaktních seznamů – což jsou ovšem další ingredience, které jsou 
pro úspěch specifické mise asociace podmiňující. Přesto si myslím, že se nám daří tento 
nový svět reflektovat.

Konečně viditelnost a vliv České bankovní asociace jsou zajištěny i naší schopností být 
nejen reaktivními, ale také předvídavými díky včasnému monitoringu hybných témat doby, 
ať už v regulaci, nebo obecněji v hospodářské politice, a to ještě v čase jejich zárodku. 
Proto jsme se v poslední době orientovali například na fintechový fenomén nebo na 
oblast udržitelných financí a budeme se věnovat i dalším okruhům. Naučili jsme se totiž, 
že v momentě, kdy je některé takové téma již vtěleno do návrhu regulace, bývají šance jej 
ovlivnit již omezenější. 

Pokud jde o naše vztahy s institucemi nebo třeba s jinými zájmovými sdruženími či 
s neziskovým sektorem, poslední rok přinesl – s několika málo výjimkami – dobré zprávy. 
Těžkým tématům se nevyhýbáme a vždy předkládáme konstruktivní návrhy alternativních 
a schůdných řešení. Naši partneři to vidí a oceňují to.

Podrobnější přehled o naší činnosti v uplynulém roce přinášejí následující části této výroční 
zprávy. Pevně věřím, že čtenáře přesvědčí, že činnost České bankovní asociace dává smysl, 
stejně jako dává smysl ji dále rozvíjet.

Děkuji svým kolegyním a kolegům ze sekretariátu asociace za obětavou práci a našim 
členským bankám ještě jednou vyjadřuji dík za podporu.

over competitive interests. By the way, I appreciate very much that each and every one 
of us who have something to do with the Association are very well aware of the strict 
limits of our common work laid down by the competition law.    

If the Czech Banking Association is to remain as visible and influential as it has been so 
far, it has to be not only the leader in certain new topics, but it must also change itself 
and align the model of its operation to the demands of the times. Like our Member 
Banks, we too are increasingly relying on agile work patterns that enable us to address 
more quickly and efficiently topics, the content of which would have been previously 
channelled through different working structures, i.e. commissions of the Association. 
Of course, the agile modus operandi of banks does not make our lives easier from time to 
time, because the downside of agility is a risk of losing institutional memory, continuity 
of starting points, or the risk of uncertainty regarding the contact lists, which are obviously 
additional ingredients and conditions for the success of the Association‘s specific mission. 
Still, I think that we have been managing to reflect this new world.   

Finally, the visibility and influence of the Czech Banking Association are also ensured by our 
ability to be not only reactive, but also our ability to predict thanks to the timely monitoring 
of the vital topics of the time, whether in the regulatory area, or, more generally, in 
economic policy, at the time when they are still embryonic. That is why we have recently 
focused on the fintech phenomenon or the area of sustainable finance, and we will also 
concentrate on other areas as well. Indeed, we have learned that at the moment when such 
a topic has already been embodied in the draft regulation, the chances to influence it are 
more limited.

Regarding our relations with institutions or, for instance, with other interest groupings 
or with the non-profit sector, the last year brought good news with a few exceptions. 
We are not avoiding difficult issues and always put forward constructive suggestions 
for alternative and viable solutions. Our partners see this and they appreciate it. 

The following sections of the Annual Report provide a more detailed overview of our activities 
over the past year. I firmly believe that the reader will be convinced that the activities 
of the Czech Banking Association make sense, just as it makes sense to develop it further.

I would like to thank my colleagues from the Association‘s Secretariat for their dedicated 
work and once again express my thanks to our Member Banks for their support. 

Předmluva a souhrnné informace o bankovním sektoru   |   Úvodní slovo výkonného ředitele
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První signály svědčící o obratu hospodářského cyklu v zemích našich hlavních obchodních 
partnerů i v České republice jako takové začaly přicházet už v první polovině roku. Přestože 
tempo hospodářského růstu bylo za rok 2018 výrazně nižší než o rok dříve, výsledná 2,9 % 
jsou velmi solidním výsledkem, který indikuje, že ekonomika se stále ještě pohybovala 
nad svým potenciálem. Hlavním faktorem celoročního růstu byla domácí poptávka, 
zejména investiční aktivita. To je na jedné straně odrazem napjaté situace na trhu práce 
a nárůstu firemních investic do robotizace a automatizace, na straně druhé měl vliv i růst 
vládních investic v závěru roku. Tvorba hrubého fixního kapitálu přispěla 1,9 p. b., spotřeba 
domácností 1,0 p. b. a výdaje vládních institucí 0,7 p. b. Zahraniční poptávka přispěla 
0,4 p.b. Průběh cyklu ilustruje graf 1 (odhady růstu HDP pro roky 2019 a 2020 jsou převzaty 
z únorové prognózy ČBA).

Ačkoli stále solidní tempo růstu bylo doprovázeno mírně přebytkovými veřejnými 
financemi, mírně se snižujícím veřejným dluhem a v zásadě vyrovnaným běžným účtem 
platební bilance, na trhu práce v průběhu roku významně narůstala nerovnováha. Míra 
nezaměstnanosti1 3,1 % byla nejenom nejnižší v historii ČR a nadále i srovnatelně nejnižší 
v rámci EU jako celku, ale prohlubovala se rovněž mezera mezi narůstajícím počtem 
volných pracovních míst a počtem uchazečů o volná pracovní místa.

Hospodářský cyklus ve vyspělých ekonomikách se během roku 2018 dostal za vrchol 
a poté na počátek sestupné fáze. V roce 2018 činil jejich růst podle údajů Mezinárodního 
měnového fondu 2,4 %, v roce 2019 by se měl zpomalit na 2,1 %. Světový obchod 
snižuje tempo růstu ještě rychleji, k čemuž negativně přispívalo rovněž zvyšující se 
pnutí v globálních obchodních vztazích. Za zásadní prvek nejistoty proto z hlediska 
budoucího vývoje české proexportně orientované ekonomiky v krátkém i středním 
období považujeme poměrně četná rizika přicházející zvnějšku – probíhající spory mezi 
USA a Čínou ohledně vzájemného obchodu hrozící přerůst v obchodní válku, úvahy USA 
o možném uvalení cel na dovoz automobilů z EU, navrhované evropské emisní limity pro 
dopravní prostředky a pro oblast energetiky, nejistotu ohledně povahy vystoupení Velké 
Británie z EU. Z dlouhodobé perspektivy však za zásadní považujeme především otázku 

The first signals indicating a turning point in the economic cycle in of our main 
trading partners countries, as well as in the Czech Republic itself, started surfacing 
as early as in the first half of the year. Although the economic growth rate in 2018 was 
significantly lower than a year earlier, the resulting 2.9 % provide a very solid result 
showing that the economy was still performing above its potential. Domestic demand, 
in particular investment activity, was the main factor driving the full-year growth. This 
reflects, on the one hand, the tightening of the labour market and increase in corporate 
investment in robotization and automation and, on the other hand, the effect of growth 
in government investment at the end of the year. The gross fixed capital formation 
contributed 1.9 pp, household consumption 1.0 pp and general government expenditure 
0.7 pp. Foreign demand contributed 0.4 pb. The course of the cycle is illustrated in the 
chart 1 (GDP growth estimates for 2019 and 2020 have been taken from the CBA‘s 2019 
February forecast).

Although the still solid growth rate was accompanied by a small general government 
surplus, slightly declining government debt and in essence balanced balance 
of current payments, labour market disequilibria significantly increased during 
the year. The unemployment rate1 of 3.1% was not only the lowest in the history of 
the Czech Republic and continued to be the comparably lowest one in the EU as a whole, 
but the gap between the increasing number of vacancies and the number of job seekers 
also increased.

The business cycle in advanced economies passed the peak during 2018 and then moved 
to the beginning of the downturn phase. According to the International Monetary Fund, 
their GDP growth stood at 2.4% in 2018 and should slow down to 2.1% in 2019. World trade 
has been reducing the growth rate even faster, which has also been adversely affected by 
increasing tensions in global trade relations. Therefore, from a forward-looking perspective 
of the development of the Czech export-oriented economy in the short and medium 
term, we regard the relatively numerous risks coming from the outside as an essential 
element of uncertainty - the ongoing disputes between the US and China regarding 

2018: rok obratu hospodářského cyklu 
a narůstajících externích rizik

2018: The year of the turning point of the business cycle 
and of increasing external risks

1Podle metodiky MPSV – podle metodiky ILO je míra nezaměstnanosti v ČR dokonce 2,1 %. 1In accordance with MoLSA methodology – in accordance with ILO methodology, 
the unemployment rate in the CR is even 2.1 %.
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Graf 1: HDP y/y - roční data v %, HDP y/y - Q data v % (Zdroj: ČSÚ a ČBA)
Chart 1: GDP y/y - annual data in %, GDP y/y - Q data (Sources: the Czech Statistical Office and the CBA)
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udržitelnosti českých veřejných financí z hlediska stárnutí populace a s ním spojené 
potřeby zásadní reformy penzijního systému a financování zdravotnictví. 

Výrazným rysem hospodářského vývoje v průběhu roku 2018 byla stejně jako v minulém 
období cenová stabilita – průměrná roční míra inflace dosáhla 2,1 % a i v průběhu roku 
se hodnoty pohybovaly v blízkosti cíle centrální banky. Měnová politika přitom nemohla 
spoléhat na původní předpoklad setrvale posilujícího měnového kurzu v podmínkách 
konvergující ekonomiky. Negativní tržní sentiment vůči měnám středoevropského regionu 
či pokračující překoupenost koruny po ukončení kurzového závazku ČNB vedly během roku 
k několika epizodám posilování a následně oslabování, při nichž se česká koruna v průběhu 
roku pohybovala v koridoru mezi 25–26 CZK/ EUR (s max. 25,19 a min. 26,075).  Rostoucí 
inflační tlaky přicházející zejména z trhu práce tak absorbovala úroková politika. Počínaje 
únorem 2018 zvyšovala Bankovní rada ČNB sazby celkem pětkrát, takže hlavní měnově-politický 
nástroj dvoutýdenní (2T) repo sazba postupně vzrostla z 0,50 % na 1,75 % p.a. (viz graf 2).

Relativně rychlý růst cen energií ve druhém pololetí 2018 byl kompenzován cenami 
potravin, jejichž růst se ke konci roku prakticky zastavil. Nejvýznamnější impulz pro 
dynamiku spotřebitelských cen dodávala jádrová inflace tažená zejména cenami 
neobchodovatelných statků (především imputovaného nájemného, ale i cenami ve 
službách). Růst regulovaných cen naopak výrazně ke konci roku tlumily vládou schválené 
slevy na jízdném pro studenty a seniory. Nadále se snižovaly ceny zemního plynu pro 
domácnosti. Podzimní útlum meziročního růstu cen ropy na světových trzích se do 
tuzemských cen pohonných hmot promítl po původně dvouciferném růstu teprve v závěru 
roku na výslednou meziroční hodnotu 6,1 %. 

Na trhu nemovitostí odrážel cenový vývoj jednak pokračující stagnaci, resp. velmi 
pomalou výstavbu nových bytů na straně nabídky, zejména v závěru roku pak pokračující 
přitvrzování makroobezřetnostních opatření centrální banky, která ovlivnila pokles zájmu 
o nové hypotéky v listopadu a prosinci. Původně silný růst nabídkových cen bytů v průběhu 
loňského roku zpomaloval, až se přiblížil k dynamice realizovaných cen. Meziregionální 
srovnání u nabídkových cen přitom odráželo poměrně srovnatelnou dynamiku, zatímco 
růst realizovaných cen starších bytů byl v Praze citelně pomalejší než v ostatních částech 
republiky. Vzhledem k omezené nabídce se však nové byty v hlavním městě prodávaly za 
ceny výrazně vyšší než o rok dříve (v průběhu roku až o 16 %).

their mutual trade which threaten to escalate into a trade war, the US considerations to 
possibly impose customs duties on imports of cars from the EU, proposed EU emission 
limits for vehicles and energy, the uncertainty about the nature of the United Kingdom‘s 
exit from the EU. From the long-term perspective, however, we consider the issue of Czech 
public finance sustainability in terms of the aging of the population and the related need 
for a fundamental reform of the pension system and the health-care financing to be 
particularly crucial.

As in the previous period, price stability was a distinct feature of the economic 
development during 2018 - the average annual inflation rate was 2.1%, and the values 
stayed close to the central bank‘s target also during the year. At the same time, monetary 
policy could not rely on the initial assumption of a steadily strengthening foreign exchange 
rate under the conditions of converging economy. The negative market sentiment towards 
the Central European currencies, or the continuing overbought of the koruna following 
the termination of the CNB‘s exchange rate commitment, led to several episodes of 
strengthening and then weakening during the year, during which the Czech koruna floated 
in the corridor between 25–26 CZK / EUR (with max.  25.19 and min. 26.075). Growing 
inflationary pressures, coming particularly from the labour market, were thus absorbed by 
the interest rate policy. Since February 2018, the Bank Board of the CNB has raised rates 
a total of five times therefore gradually increasing the main monetary policy instrument, 
the two-week (2W) repo rate, from 0.50% to 1.75% p.a. (See Chart 2).

The relatively rapid increase in the prices of energies in the second half of 2018 was 
offset by food prices, whose growth has come to a virtual standstill at the end of the year. 
The most significant impetus for the dynamics of consumer prices was generated by core 
inflation driven mainly by prices of non-marketable assets (mainly imputed rentals, but 
also prices in services). By contrast, increases in administered prices were significantly 
dampened by government-approved fare reductions for students and seniors at the end 
of the year. Prices of natural gas for households continued to decline. The autumn fall in 
the y-o-y growth of oil prices in world markets translated into domestic fuel prices only 
after the initial double-digit growth at the end of the year with the resulting year-on-year 
value of 6.1%.

Price developments in the real estate market reflected both the continuing stagnation, 
or rather a very slow construction of new apartments on the supply side, and, especially 
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Chart 2: CZK/EUR exchange rate vs CNB 2W repo-rate 2018 (Sources: the CNB, ARAD)
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Jaký očekávali hlavní ekonomové bank na přelomu let 2018/2019 vývoj do budoucna? 
Tabulka 1 obsahuje základní makroekonomické údaje za rok 2018 a výhled ČBA na léta 
2019 a 2020. Pro rok 2019 prognóza ČBA předpokládala postupné snižování dynamiky 
ekonomického růstu až na 2,6 %. Přes zpomalení německé ekonomiky v závěru roku 
2018 na hranu technické recese existovaly signály, že zakázkové knihy klíčových českých 
vývozců jsou pro nejbližší období plné. Výkony exportérů však mohl dočasně zvyšovat efekt 
předzásobení v Británii před termínem brexitu. Navazující období od druhého čtvrtletí 
2019 dále již přináší větší nejistoty, které by mohly narůstat v čase. Nicméně v roce 2020 
prognóza s dalším zpomalením růstu nepočítala (růst reálného HDP byl odhadován na 
2,5 %) vzhledem k odhadu, že zpomalení růstu v eurozóně se v roce 2020 již nebude dále 
prohlubovat. Poptávka z eurozóny by se tak mohla stát stabilizujícím faktorem ekonomické 
dynamiky i v naší velmi otevřené ekonomice.

Na snížení růstové dynamiky by se měly rovnoměrně podílet domácí faktory, ať už jde 
o soukromou a vládní spotřebu, nebo o investice. Zároveň by však ještě měly přetrvávat 
určité symptomy přehřátí, zejména nízká nezaměstnanost a výrazný růst mezd, a to 
v roce 2019 na úrovni bezmála sedmi procent s možnými negativními dopady zejména 
pro firmy s vyšším podílem mzdových nákladů. Očekávané snížení mzdové dynamiky 
na pět procent v roce 2020 už lépe odpovídá dlouhodobější výkonnosti ekonomiky. 
Postupné zpomalování růstu soukromé spotřeby mezi lety 2018, 2019 a 2020 pak odpovídá 
předpokládanému mzdovému vývoji.

Salda veřejných rozpočtů působila v posledních letech na ekonomický cyklus spíše 
neutrálně. V roce 2019 však fiskální politika vyšle do ekonomiky expanzivní impulz (cca 1 % 
HDP). Je otázkou, zda ve fázi zmírňování hospodářského růstu s nepříznivým dopadem na 
dynamiku příjmové strany veřejných rozpočtů a při zohlednění dalšího očekávaného růstu 
úrokových sazeb nezaloží taková expanze nejistotu ohledně prostoru pro reakci fiskální 
politiky v případě, že by ekonomika byla zasažena větším vnějším šokem.

Scénář ČBA předpokládal pro celý horizont prognózy do roku 2020 zpevňování koruny, 
a to v ročních průměrech za rok 2019 proti 2018 o 25 haléřů a za rok 2020 proti roku 2019 
o dalších 55 haléřů. Samotný devizový kurz tak měl sehrávat roli stabilizačního činitele 
inflačního vývoje. To nemění nic na samotném předpokladu, že měnově-politické úrokové 
sazby nadále porostou – oproti úrovni konce roku 2018 celkově o 50 bazických bodů v roce 
2019 a o dalších 25 bazických bodů v roce 2020. Prognóza tak pracuje s předpokladem, že 
trajektorie růstu těchto úrokových sazeb by měla být pozvolnější, než se očekávalo. 

at the end of the year, the continued tightening of the central bank‘s macro-prudential 
measures, which affected the decline in demand for new mortgages in November and 
December. The previously strong growth in offer prices of housing prices was slowing 
down during the last year until it moved closer to the dynamics of prices realized. At the 
same time, the inter-regional comparison of offer prices reflected relatively comparable 
dynamics, while the growth in realized prices of older apartments was significantly slower 
in Prague than in other parts of the country. However, due to the limited offer, new flats 
in the capital were sold at prices significantly higher than a year earlier (up to 16% during 
the year).

What future developments did banks‘ chief economists expect at the turn of 2018/2019? 
Table 1 contains basic macro-economic data for 2018 and the CBA‘s outlook for 
2019 & 2020. For 2019, the CBA‘s forecast anticipated a gradual slowing-down of 
the dynamics of economic growth of up to 2.6%. Despite the economic slowdown 
in Germany at the end of 2018, to the verge of technical recession, there were signs 
that the order books of key Czech exporters were full for the nearest future. Exporters‘ 
performance, however, could be temporarily increased by the effect of frontloading in 
Britain before the Brexit deadline. The following period, from Q2 2019, already brings more 
uncertainties that might have increased over time. However, the forecast did not anticipate 
a further growth slowdown in 2020 (real GDP growth was estimated at 2.5%), whereas it 
was predicted that the slowdown of growth in the euro area would not get any deeper 
in 2020. Thus, demand from the euro area could become a stabilizing factor in economic 
dynamics even in our highly open economy. 

Domestic factors, whether private and government consumption, or investments, 
should contribute equally to reducing the growth dynamics. At the same time, certain 
signs of overheating, in particular low unemployment and significant wage growth 
should, however, still persist at nearly seven per cent in 2019, with possible negative 
effects, especially for firms with a higher share of wage costs. The expected reduction in 
wage dynamics to five percent in 2020 already better corresponds to the longer-term 
performance of the economy. The gradual slowdown in private consumption growth 
between 2018, 2019 and 2020 then corresponds to projected wage developments. 

The government balances had a rather neutral effect on the business cycle in recent years. 
However, in 2019, fiscal policy will provide a stimulus boosting the economy (about 1% of 
GDP). The question is whether - at a stage of dampening economic growth with a negative 
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Inflace by se měla na celém horizontu prognózy pohybovat blízko dvouprocentní hranice, 
i když spíš těsně nad touto úrovní, a neměla by tedy být problémem. Stabilitu inflace 
pomůže udržet nejen posilující koruna, ale také např. očekávaná stabilita cen ropy.

Pokud jde o celkový vývoj bankovních úvěrů, s prognózou je kompatibilní predikce jejich 
dalšího růstu jak v roce 2019, tak v roce 2020 s dynamikou o něco nižší než v roce 2018. 
Překvapením není odhad zpomalení růstu úvěrů domácnostem v roce 2019 proti roku 
2018, a to zejména kvůli nižší poptávce po hypotékách. 

effect on the dynamics of the revenue side of public budgets and taking into account 
the further forecasted increase in interest rates - such expansion will not create uncertainty 
regarding the room for fiscal policy to respond if the economy is affected by a larger 
external shock.

The CBA scenario assumed a strengthening of the koruna in annual averages for the entire 
forecast horizon until 2020, by 0.25 CZK in the year 2019 compared to 2018 and by 
another 55 hellers in 2020 against 2019. The foreign currency exchange rate itself was 
thus supposed to play the role of a stabilizing factor in the path of inflation. This does not 
change anything in the assumption itself that monetary policy interest rates will continue 
to rise – by a total of 50 basis points in 2019 compared to the end of 2018, and by another 
25 basis points in 2020. The forecast thus works with the assumption that the growth 
trajectory of these interest rates should be more gradual than was expected. 

Inflation should remain close to the 2% threshold over the entire forecast horizon, 
albeit rather just above this level, and therefore it should not be a problem. Not only 
the strengthening koruna, but also, for instance, the expected stability of oil prices, will 
help to maintain the stability of inflation.  

Regarding the overall development of bank loans, the prediction of their further growth 
in both 2019 and in 2020, with slightly lower dynamics than in 2018, is compatible with 
the forecast. The estimated slowdown in the growth of household loans in 2019, compared 
to 2018, is not surprising, especially due to a lower demand for mortgages.
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Růst reálného 
HDP / Real GDP 

growth 
(%)

Podíl nezaměstna-
ných osob (MPSV): 

průměr / Share 
of unemployed 

persons (MoLSA): 
average 

(%)

Průměrná nominální 
mzda / Average 
nominal wage

Míra inflace: CPI 
průměr / Inflation rate: 

CPI average
(%)

Vládní deficit/přebytek 
(HDP) / Government 

deficit/surplus (of GDP)
(%)

Vládní dluh (HDP) / 
Government debt 

(of GDP)
(%)

Růst spotřeby 
domácností  reálně / 
Growth of household 
consumption in real 

terms
(%)

Růst vládní spotřeby 
reálně / Government 

consumption growth in 
real terms

(%)

Růst investic reálně / 
Investment growth 

in real terms
(%)

Růst reálného HDP 
v eurozóně / Real GDP 

growth in the euro area
(%)

2018 2,9 3,1 8,1 2,1 0,7 32,4 3,1 3,9 10,1 1,9

2019 (f ) 2,6 3,1 6,9 2,2 0,0 31,0 3,2 2,4 3,5 1,5

2020 (f ) 2,5 3,0 5,0 2,0 0,0 30,2 2,8 1,9 3,0 1,4

Směnný kurz CZK/EUR: 
průměr / CZK/EUR 

exchange rate: average

Cena ropy (USD za barel): 
BRENT průměr / The price 

of oil (USD per
 barrel): BRENT average

Základní sazba 
ČNB 2T REPO: průměr / 

CNB 2W REPO base 
rate: average

(%)

Základní sazba ECB: 
průměr / ECB base 

rate: average
(%)

3M-PRIBOR: průměr / 
3M-PRIBOR: average

(%)

Růst bankovních úvěrů 
klientských / Growth in 

bank loans to clients 
(%)

Růst bankovních úvěrů 
domácnostem / Growth in 
bank loans to households 

(%)

Růst bankovních úvěrů 
(nefinančním) 

podnikům / Growth 
in bank loans 

to (non-financial) 
corporations 

(%)

Růst bankovních 
vkladů klientských 

celkem / Total growth in 
customer bank deposits 

(%)

2018 25,64 71,70 1,75 0 1,27 7,2 7,9 5,7 6,6

2019 (f ) 25,39 66 2,25 0,25 2,30 5,0 5,9 4,0 6,0

2020 (f ) 24,84 70,00 2,5 0,5 2,65 4,8 5,5 3,8 5,3

Tabulka 1: Vybrané ukazatele období 2018–2020 (Zdroj: ČSÚ, ČNB, předpověď ČBA – únor 2019)
Table 1: Selected indicators for the period 2018-2020 (Sources: the Czech Statistical Office, the CNB, the CBA forecast – February 2019)
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Rok 2018 krom postupně zpomalujícího, i když stále solidního tempa hospodářského růstu 
postavil před banky řadu výzev. Některé z nich, jako jsou komplexní a nadále se zpřísňující 
regulace či vysoce konkurenční prostředí, se dají označit za tradiční a bankovní domy jsou 
na ně zvyklé. Nové výzvy nicméně přicházely z vnějšího prostředí a do podnikání přinášely 
řadu nejistot, a to ať už se týkaly hrozby neuspořádaného brexitu, obchodních válek, nebo 
dopadů připravovaných či schválených emisních limitů na automobilový průmysl nebo 
energetiku. Na druhé straně stále napjatá situace na trhu práce nutí podniky k investicím 
do robotizace, digitalizace a dalších moderních technologií šetřících pracovní sílu, což pro 
financující banky otevírá řadu příležitostí. 

Je proto potěšitelné, že český bankovní sektor stále patří na jednotném trhu Evropské unie 
mezi ty nejstabilnější, solidně kapitalizované, nadprůměrně ziskové a v mezinárodním 
srovnání obstojí i z hlediska finančního zdraví charakterizovaného mimořádně nízkým 
podílem problémových úvěrů se selháním (dále NPL). To každoročně potvrzují nejenom 
výsledky náročných zátěžových testů České národní banky, která zkoumá odolnost sektoru 
jako celku i jednotlivých institucí na základě scénářů s dopadovými parametry nastavenými 
tvrději než ty, které na unijní úrovni používá Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), ale 
svědčí o tom i hodnoty ukazatelů finančního zdraví.

Souhrnná kapitalizace českého bankovního sektoru trvale překračuje předepsané 
kapitálové požadavky a celkový kapitálový poměr bank podle srovnatelných údajů EBA 
dosáhl 18,6 %, přičemž 97,8 % kapitálu bylo tvořeno nejkvalitnějším Tier 1 kapitálem. 
I nadále zůstává jednou z hlavních výhod srovnatelně nízký podíl NPL, jehož hodnota 
podle metodiky používané EBA oproti loňsku dále klesla na 1,4 %, a zůstala tak jednou 
z nejnižších mezi členskými zeměmi EU, zatímco míra krytí NPL opravnými položkami se 
s 57,7 % nacházela mezi nejvyššími. 

Kvalita úvěrového portfolia, efektivní a obezřetné řízení rizik a nákladů jsou ve středním 
období hlavními důvody toho, že české banky jsou i přes výše uvedené výzvy stále ziskové.

Besides the gradually slowing, but still solid economic growth, 2018 posed a number 
of challenges to banks. Some of them, such as comprehensive and increasingly stringent 
regulations or the highly competitive environment, can be described as traditional 
and banks have been used to them. New challenges, however, were coming from 
the external environment and brought many uncertainties to business, whether they 
concerned the threat of chaotic Brexit, trade wars, or the impact of the pending or 
approved emission limits on the automotive or energy sectors. On the other hand, the still 
tense situation on the labour market is forcing businesses to invest in robotics, digitization 
and other modern labour-saving technologies, opening up a number of opportunities 
for financing banks.

It is therefore gratifying that the Czech banking sector is still one of the most stable 
and strongly capitalized ones in the single market of the European Union, with an above-
average profitability and, compared internationally, it would do well in terms of financial 
health characterized by an exceptionally low share of non-performing loans (hereinafter 
the “NPL”). Each year, this is confirmed not only by the results of the challenging stress 
tests of the Czech National Bank, which examines the resilience of the sector as a whole 
and of individual institutions on the basis of scenarios with impact parameters that are set 
harder than those used by the European Banking Authority (EBA), but it is also evidenced 
by the values of financial health indicators.

The aggregate capitalization of the Czech banking sector consistently exceeds regulatory 
capital requirements and the total capital ratio of banks in accordance with comparable 
EBA data reached 18.6%, while 97.8% of the capital was formed by the highest quality Tier 
1 capital. One of the main advantages is the still comparatively low share of NPLs, whose 
value, according to the methodology used by EBA, decreased further to 1.4% compared 
to the previous year, thus remaining one of the lowest among EU Member States, while 
the coverage ratio of NPLs by allowances of 57.7% was among the highest.  

The quality of credit portfolio and the efficient and prudential risk and cost management 
in the medium term are the main reasons why Czech banks are still profitable despite 
the above-mentioned challenges.

Bankovní sektor v roce 2018: 
robustnost a efektivnost tváří v tvář výzvám 

Banking sector in 2018: 
robustness and efficiency in the face of challenges

Předmluva a souhrnné informace o bankovním sektoru   |   Bankovní sektor v roce 2018: robustnost a efektivnost tváří v tvář výzvám
Introduction  |   Banking sector in 2018: robustness and efficiency in the face of challenges1



18

* není k dispozici
* not available 

Obr. 1: Úvěry se selháním v EU (zdroj: EBA)
Figure 1: Non-performing loans in the EU  (source: EBA)
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Bankovní sektor: základní fakta

Ke konci roku 2018 se počet subjektů působících v ČR a disponujících bankovní licencí 
zvýšil oproti předchozímu roku o dva a stoupl na celkem 49. Strukturu bankovního sektoru 
tvoří 4 velké banky, 5 středně velkých bank, 9 malých bank, 26 poboček zahraničních bank 
a 5 stavebních spořitelen. Celkem 40 subjektů – 14 bank a 26 poboček – je pod kontrolou 
zahraničních vlastníků. Domácí vlastníci kontrolují 9 bank, z toho dvě jsou banky se 
státní účastí. 

Ke konci roku 2018 stoupla celková hodnota aktiv bankovního sektoru o 3,8 % a činila 
7 332 mld. Kč. Podle očekávání se sice nezopakoval jejich mimořádný meziroční nárůst 
z předchozího období (o 17,6 % mezi léty 2016 a 2017), k němuž došlo v prvním čtvrtletí 
roku 2017 v důsledku očekávání, že ČNB ukončí tehdy již čtvrtým rokem trvající kurzový 
závazek. Na druhou stranu se ale nepotvrdilo ani očekávání, že česká měna začne razantněji 
posilovat, a proto aktiva i nadále, byť daleko mírněji, rostla. Na konci roku se objem aktiv 
v poměru k HDP snížil pouze mírně, na cca 138 %. 

Čistý zisk za rok 2018 ve srovnání s předchozím rokem narostl o 8,9 % - na cca 82 mld. Kč. 
Návratnost kapitálu podle srovnatelných údajů EBA dosáhla 14,6 % a návratnost aktiv 
dosáhla 1,2 %. 

Banking sector: basic overview  

By the end of 2018, the number of entities operating in the Czech Republic and having 
a banking license increased by two compared to the previous year and rose to a total 
of 49. The structure of the banking sector consists of 4 large banks, 5 medium-sized banks, 
9 small banks, 26 branches of foreign banks and 5 building societies. A total of 40 entities 
- 14 banks and 26 branches - are under the control of foreign owners. Domestic owners 
control 9 banks, of which two are banks with state participation.

By the end of 2018, the total value of the banking sector‘s assets rose by 3.8% and 
amounted to CZK 7,332 billion. Although, as had been expected, their extraordinary 
year-on-year increase from the previous period (by 17.6% between 2016 and 2017), which 
occurred in the first quarter of 2017 due to the expectation that the CNB would end its 
exchange rate commitment then lasting for the fourth year, did not repeat, on the other 
hand, neither did the expectation that the Czech currency would start to strengthen more 
dynamically come true, and therefore the assets continued to grow, albeit much more 
moderately. At the end of the year, the volume of assets relative to GDP decreased only 
slightly, to approximately 138%. 

The net profit for 2018 grew by 8.9% y-o-y, to approximately CZK 82 billion. In accordance 
with comparable EBA data, the return on equity stood at 14.6% and the return on assets 
reached 1.2%.

Předmluva a souhrnné informace o bankovním sektoru   |   Bankovní sektor v roce 2018: robustnost a efektivnost tváří v tvář výzvám
Introduction  |   Banking sector in 2018: robustness and efficiency in the face of challenges1



20

Obr. 2: Návratnost kapitálu (ROE) a aktiv (ROA) bank v EU (zdroj: EBA)
Figure 2: Return on equity (ROE) and return on assets (ROA) in banks in EU (Source: EBA)
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Bankovní sektor: úvěry a vklady 

Český bankovní sektor v roce 2018, v prostředí postupně se zpřísňující měnové politiky 
(celkem 5 zvýšení dvoutýdenní repo sazby z 0,5 na 1,75 %), náročného regulatorního 
rámce a silné konkurence, ať už mezi bankami navzájem, či mezi bankami a nebankovními 
poskytovateli finančních služeb, podporoval prostřednictvím široké nabídky služeb expanzi 
malých, středních i velkých podniků, poskytoval moderní i tradiční služby domácnostem 
i veřejným institucím, ať už vládním, či municipalitám, včetně toho, že zajišťoval hladký 
a bezproblémový platební styk. Všemi výše uvedenými způsoby tak podporoval pokračující 
hospodářský růst a prosperitu země.

Celkový objem bankovních úvěrů v ČR ke konci roku 2018 oproti loňskému roku stoupl 
o 7,2 % a dosáhl 3 306,5 mld. Kč. Domácnostem poskytly banky úvěry v celkové výši 
1 550,5 mld. Kč, což bylo téměř o 8 % více než v roce předchozím, firemní úvěry na konci 
roku 2018 dosáhly úrovně 1 080,3 mld. Kč, přičemž meziročně narostly o 5,7 % (tempo 
jejich růstu tedy bylo o jeden procentní bod vyšší oproti roku 2017).

Podíváme-li se na vývoj v roce 2018 optikou nových obchodů, je obrázek následující. 
Domácnosti během roku načerpaly od bank a stavebních spořitelen nové úvěry na 
bydlení v hodnotě 357,5 mld. Kč, o 3,2 % více než v roce 2017. Očistíme-li však tento údaj 
o refinancované hypotéky a ty, kde došlo k nové fixaci úrokové sazby, pak se objem nově 
poskytnutých hypoték pohyboval na 52 % této hodnoty a dosáhl 186,9 mld. Kč, přičemž 
v letech 2017 a 2016 to bylo 50 %, resp. 47 % z nových hypotečních obchodů. Od října 2018 
navíc začalo platit doporučení centrální banky ohledně maximální přípustné výše ukazatelů 
poměru dluhu k příjmu (DTI nesmí překročit 9násobek čistého ročního příjmu) a poměru 
splátky úvěru k čistému měsíčnímu příjmu (DSTI max. 45 %). Poměrně silný pokles nových 
hypotečních obchodů na konci roku je z obr. 3 i 4 dobře patrný. 

Trend rychlých nárůstů bankovních úvěrů na spotřebu po několika letech, zdá se, skončil – 
domácnosti si během roku 2018 vypůjčily 116,4 mld. Kč, tedy o 1,5 % méně než v roce 2017. 

Trend se zřejmě změnil i v oblasti korporátního financování, protože po dvouciferném 
poklesu v roce 2017 se objem podnikových úvěrů konečně navýšil, byť o necelé 1 %. 
Podniky během roku nově načerpaly úvěry v objemu 461,8 mld. Kč. K jejich mírnému 
navýšení došlo i přesto, že v polovině programového období Evropských strukturálních 
a investičních fondů vrcholila snaha řídicích orgánů dočerpat alikvotní část alokace pro 

Banking sector: loans and deposits 

In 2018, the Czech banking sector, in an environment of gradually tightening monetary 
policy (a total of 5 increases in the CNB 2 W repo rate from 0.5% to 1.75%), a challenging 
regulatory framework and strong competition, whether between banks themselves 
or between banks and non-banking providers of financial services, supported 
the expansion of small, medium and large enterprises through a broad range of services, 
provided both modern and traditional services to households and public institutions, 
whether governmental or municipal, including ensuring smooth and trouble-free  
payments. It therefore supported the continued economic growth and prosperity 
of the country through all ways outlined above.  

The total volume of bank loans in the Czech Republic rose by 7.2% at the end of 2018 
compared to the previous year, reaching CZK 3,306.5 billion. Banks provided loans totaling 
CZK 1,550.5 billion to households, which was almost 8% more than in the previous year, 
with corporate loans reaching CZK 1,080.3 billion at the end of 2018, up 5.7% year-on-year 
(their growth rate was thus one percentage point higher than in 2017). 

If we look at developments in 2018 through the prism of new business, we get 
the following picture: households drew new housing loans from banks and building 
societies worth CZK 357.5 billion during the year, 3.2% more than in 2017. However, if 
we adjust this figure for refinanced mortgages and those with a renewed interest rate 
fixation, then the volume of newly granted mortgages was 52% of this value and reached 
CZK 186.9 billion, while in 2017 and 2016 it was 50%, or 47% of the new mortgage business. 
In addition, since October 2018, the central bank‘s recommendations began to apply 
regarding the maximum allowable level of the debt to income ratio  (DTI must not exceed 
9 times the annual net income) and the debt service (loan instalment) to the net monthly 
income ratio (DSTI max. 45%). The relatively strong drop in new mortgage transactions at 
the end of the year is shown clearly in Figures 3 and 4.

The trend of rapid increases in bank consumer lending seems to have ended after several 
years - households borrowed CZK 116.4 billion during the year 2018, i.e. 1.5% less than in 2017.

The trend has apparently changed in the area of corporate financing, too, because 
after a double-digit decline in 2017, the volume of corporate loans finally increased, 
albeit by less than 1%. In the course of the year, businesses drew new loans in 
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ČR. V poptávce po úvěrech se nejspíše projevila reakce podniků v oblasti zpracovatelského 
průmyslu na nedostatek kvalifikovaných uchazečů o práci ve formě investic do robotizace 
a digitalizace výroby. To, zda půjde o trend, se nejspíše potvrdí teprve v průběhu roku 2019, 
během nějž lze očekávat pokračující napětí na trhu práce. 

the volume of CZK 461.8 billion. Their slight increase occurred despite the fact that 
the efforts of managing authorities to fully absorb the aliquot part of the allocation for 
the Czech Republic culminated in the middle of the programming period of the European 
Structural and Investment Funds. The demand for credit most likely reflected the reaction 
of manufacturing companies to the lack of qualified job applicants in the form of investments 
in robotics and digitization of production. Whether this is a trend will be likely confirmed 
only during 2019, during which continuing tensions on the labour market can be expected. 
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Obr. 3: Nové obchody podle kategorií (Zdroj: ČNB, ARAD)
Figure 3: New transactions by category (Source: the CNB, ARAD) 
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Obr. 4: Struktura hypotečních obchodů v roce 2018 (Zdroj: ČNB, ARAD)
Figure 4: The structure of mortgage transactions in 2018 (Source: the CNB, ARAD)
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Tabulka 2: Hlavní ukazatele vývoje úvěrů v roce 2018 (Zdroj: ČBA)
Table 2: Main indicators of loan developments in 2018 (Source: CBA)

Absolutní výše (mld. Kč) / 
Absolute amounts (CZK billion)

Meziroční změna (v %) / 
Year-on-year change (%)

Celkový objem úvěrů (k 31. 12. 2018) / Total volume of loans (as at 31 Dec 2018) 3 306,4 7,2

Obyvatelstvo – úvěry (domácnosti, rezidenti) / Population – loans (households, residents) 1 550,5 7,9

Úvěry na bydlení / Housing loans 1 312,7 17,7

Spotřebitelské úvěry / Consumer loans 218,3 10,0

Nefinanční podniky (rezidenti) – úvěry / Non-financial corporations (residents) – loans 1 080,3 5,7

Nové úvěry (rok 2018) / New loans (2018)

Obyvatelstvo, bydlení, spotřeba, ostatní / Population, housing, consumption, other 517,7 1,0

        Z toho: Úvěry na bydlení / Of which: housing loans 357,5 3,2

        Z toho: Úvěry na spotřebu / Of which: consumer loans 116,2 - 1,5

Nefinanční podniky / Non-financial corporations 461,8 1,0
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Celkově ke konci roku 2018 objem klientských vkladů dosáhl 4 445,6 mld. Kč a přesahoval 
objem klientských úvěrů o téměř 34 %. Převis vkladů nad úvěry je tradičně generován 
sektorem domácností, kde domácnosti měly uložen na vkladech u domácích bank o 61 % 
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 transmisi 
měnové politiky. 

Domácnosti měly ke konci roku 2018 u bank uloženo 2 558,5 mld. Kč, tedy o 8 % více než 
vloni. Více než tři čtvrtiny svých úspor měly přitom uloženy na netermínovaných vkladech. 
Objem termínovaných vkladů ke konci roku vzrostl o necelá 2 % a představoval 560,8 mld. 
Kč. Při pouze velmi pomalu se zvyšujících úrokových sazbách tak lidé stejně jako v roce 
2016 a 2017 preferovali okamžitou dostupnost uložených prostředků. 

Výhled pro rok 2019 

Rizika přicházející z vnějšího prostředí popsaná v úvodu by v případě, že by se během roku 
2019 materializovala, ovlivnila strukturu platební bilance a hospodářský růst směrem dolů 
jak v průběhu roku 2019 (o podmínkách brexitu nebylo nic známo ještě ani v polovině 
prvního čtvrtletí 2019, hrozba obchodních válek nebyla rovněž odvrácena), tak ve středním 
období (vliv emisních limitů na energetický a zpracovatelský, zejména automobilový 
průmysl). Na bankovní sektor by dopadala zprostředkovaně prostřednictvím předem 
neodhadnutelných protisměrných efektů na poptávku po úvěrech.

Zdá se, že vlna nové regulace přicházející z Evropské unie již překročila svůj vrchol, a na 
tom by neměly nic podstatného změnit ani výsledky voleb do Evropského parlamentu, 
jmenování nové Evropské komise (EK), ani postupná výměna tří členů Výkonné rady 
ECB včetně jejího prezidenta. Proti jistým politickým rizikům lze na druhou stranu 
s mírným optimismem očekávat možnost, že nová EK na základě poptávky ze strany 
Rady EU a nového parlamentu konečně provede skutečné vyhodnocení dopadů regulace 
přijímané v průběhu globální finanční krize a po ní a alespoň se pokusí o její zjednodušení 
a zprůhlednění (první takový pokus přerušilo odstoupení komisaře Jonathana Hilla po 
oznámení výsledků britského referenda).

Přesto lze v průběhu roku očekávat dokončení některých významných legislativních 
předloh – zejména navržených v rámci tzv. balíčku pro snižování rizik v bankovním 

Overall, at the end of 2018, the volume of customers‘ deposits totalled CZK 4,445.6 billion 
and exceeded the volume of consumer credits by almost 34%. Traditionally, the overhang 
of deposits over loans is generated by the household sector, where households have 
deposited a volume of deposits with domestic banks which is 61% bigger than the volume 
of funds drawn from loans. In the corporate sector, the volume of deposits and loans 
is broadly equal. Although the excess of deposits over loans means a relatively low 
dependence of banks on interbank funding, it also limits the transmission of monetary policy.

At the end of 2018, households had CZK 2,558.5 billion deposits in banks, i.e. 8% more 
than in the previous year. They had more than three-quarters of their savings deposited on 
demand deposits. The volume of time deposits grew by almost 2% at the end of the year, 
amounting to CZK 560.8 billion. With only very slowly rising interest rates, people, like in 
2016 and 2017, preferred immediate availability of deposited funds.

Outlook for 2019 

Should the risks, coming from the external environment and outlined in the introduction, 
materialize in 2019, they would affect the structure of balance of payments and economic 
growth downwards both during 2019 (nothing was known about the conditions of Brexit 
even in the first quarter of 2019, the threat of trade wars was also not averted), and over 
the medium-term (the impact of emission limits on energy and manufacturing, especially 
the automotive industry). They would have an indirect impact on the banking sector 
through counteracting effects on the demand for loans which would have been impossible 
to estimate in advance. 

The wave of new regulation coming from the European Union seems to have already 
passed its peak, and the results of the European Parliament elections, the appointment 
of a new European Commission (EC), or the gradual replacement of the three members 
of the ECB‘s Executive Board, including its President, should not make any decisive 
difference. On the other hand and against the background of certain political risks, we may 
expect, with slight optimism, a possibility that the new EC will, based on demand from 
the EU Council and the new Parliament, finally undertake a genuine impact assessment 
of the regulation adopted during and after the global financial crisis and at least try to 
simplify it and make it more transparent (the first such attempt was interrupted by the 
resignation of Commissioner Jonathan Hill following the announcement of the results 
of the British referendum).
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sektoru – mezi něž patří novely CRD IV, CRR, BRRD. K nejvýznamnějším náležejí i možné 
novinky vyplývající z dosud projednávaného balíčku k revizi EU dohledového rámce 
včetně později doplněného návrhu svěřit pravomoci v oblasti regulace a dohledu AML 
napříč všemi sektory finančního trhu do rukou EBA. Zde však půjde zatím o dokončení 
započatého legislativního procesu s dopady teprve v dalším období. Materiální dopady na 
české banky lze ovšem naopak očekávat od implementace nedávno přijaté novely nařízení 
(ES) č. 924/2009, pokud jde o některé poplatky za přeshraniční platby denominované 
v eurech v Unii a poplatky za konverzi měny, která bez ohledu na rozdílnou realitu v zemích 
eurozóny a v zemích mimo ni stanovila povinnost sjednocení poplatků za přeshraniční 
transakce v eurech s poplatky účtovanými za vnitrostátní platby v národní měně členského 
státu (blíže viz kapitola Platební styk).

Ačkoli česká ekonomika v průběhu roku 2018 pravděpodobně vstoupila do sestupné fáze 
hospodářského cyklu, ČNB zvyšuje kapitálové polštáře. Byla prvním orgánem dohledu 
v Evropě (mimo Skandinávii), který v roce 2017 zavedl proticyklickou rezervu ve výši 0,5 %; 
na konci roku 2018, se nacházela na úrovni 1 %. V lednu 2019 byla tato rezerva dále 
zvýšena na 1,25 % a jsou oznámena další pololetní zvyšování o 25 bazických bodů, takže 
v lednu 2020 by měla dosáhnout 1,75 %.

Certain important legislative proposals can nevertheless be expected to be completed in 
the course of the year, especially those proposed in the so-called risk reduction measures 
package in the banking sector, which include amendments to CRD IV, CRR, BRRD. Among 
the most significant of them is possibly also new legislation resulting from the still 
discussed package related to the review of EU regulatory framework, which is still under 
discussion, including a proposal supplemented later to entrust EBA with AML regulatory 
and supervisory powers across all sectors of the financial market. Here, however, it is 
so far a completion of the legislative process which is under way with impacts only in 
the next period. On the other hand, material impacts on Czech banks can be expected 
from the implementation of the recently adopted amendment to Regulation (EC) No. 
924/2009 as regards certain charges for cross-border payments denominated in euro 
in the Union and for currency conversion charges which, irrespective of the different 
realities in the euro area countries and in the countries outside it, has set the obligation 
to unify the charges for cross-border transactions in euro with the fees charged for 
national payments in the national currency of the Member State (for more details, please 
see the chapter on Payment Services).

Although the Czech economy has probably entered the downward phase of the business 
cycle during 2018, the CNB is increasing capital buffers. It was the first supervisory authority 
in Europe (outside Scandinavia) to introduce a countercyclical buffer of 0.5% in 2017 and 
it reached 1% at the end of 2018. In January 2019, the buffer was further increased to 1.25% 
and further half-year increases of 25 basis points have been announced so that it should 
reach 1.75% in January 2020.

Předmluva a souhrnné informace o bankovním sektoru   |   Bankovní sektor v roce 2018: robustnost a efektivnost tváří v tvář výzvám
Introduction  |   Banking sector in 2018: robustness and efficiency in the face of challenges1
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Obrana principu přiměřenosti a racionality

Z legislativního pohledu ve vztahu k bankovnímu sektoru lze rok 2018 označit za 
mimořádně intenzivní, přičemž s řadou témat otevřených v minulém roce se budeme 
nepochybně potýkat i v dalších letech. Ve zkratce řečeno se loňský rok nesl ve znamení 
posilování ochrany spotřebitele a také opakovaných změn v pravidlech vymáhacího 
procesu. Konfrontace s těmito dvěma trendy pohltila v průběhu roku 2018 významnou 
část činnosti Komise právní ČBA, jakož i Komise ČBA pro Workout. Definičním znakem této 
činnosti proto byla obrana principů vyváženosti, přiměřenosti a racionality právní regulace.

Nutno přitom připomenout, že naprostá většina navrhovaných změn jak v oblasti vztahů 
mezi věřiteli a dlužníky, tak i na poli ochrany spotřebitele nemá původ v právu Evropské 
unie, nýbrž se jedná prakticky výhradně o domácí legislativní tvorbu. 

Z pohledu vztahu věřitele a dlužníka byl minulý rok charakterizován především zápasem 
o právní úpravu nových parametrů oddlužovacího procesu. To je jistě pochopitelné, neboť 
problematika tzv. dluhových pastí a masivní historické zadlužení nemalé části populace 
představují nezpochybnitelný problém, který však svojí povahou je spíše otázkou sociální. 
Je tedy sporné, nakolik je vhodné a možné jej účinně řešit prostředky insolvenčního práva. 
Stát se nadále vyhýbá skutečné odborné debatě na toto téma, zejména pak úvahám 
o tom, že neutěšenou sociální situaci více než 800 tisíc osob, proti nimž jsou vedeny 
vesměs vícečetné exekuce, přinejmenším sám zčásti umožnil a nedostatečně řešil. Návrh 
oddlužovací novely insolvenčního zákona v původní vládní podobě hodlal tento problém 
zjevně řešit zcela na úkor soukromých věřitelů. Po zhruba 18 měsíců trvající debatě ve 
výborech a podvýborech Poslanecké sněmovny a navzdory pozdějším pozměňovacím 
návrhům Senátu se nakonec podařilo dospět k rozumně vyváženému, důstojnému 
kompromisu, který posiluje odpovědnost věřitelů, ale zároveň nerezignuje ani na posilování 
odpovědnosti dlužníků.   

Právní komise ČBA se v roce 2018 zabývala i řadou dalších předloh. Mezi nejvýznamnější 
patří novela zákona o distribuci pojištění a následné expertní debaty s ČNB o výkladu 
klíčových ustanovení novely o pojistném zájmu, poněkud nešťastná novela směnárenského 

Defending the principles of proportionality and rationality

From the legislative perspective, the year of 2018 can be described in the banking sector 
as particularly intensive and we will undoubtedly face a number of issues opened last 
year in the coming years as well. In short, last year was marked by the strengthening 
of consumer protection as well as by repeated changes in the rules governing the recovery 
process. Confrontation with these two trends during 2018 consumed a significant part 
of the activities of the Legal Commission of the CBA as well as of the CBA‘s Commission 
for the Workout. The defence of the principles of balance, proportionality and rationality 
of legal regulation was therefore the defining characteristic of these activities. 
  
It should be noted at the same time that most of the changes proposed both in the areas 
of creditor - debtor relations and of consumer protection did not originate in European 
Union law but in reality, were almost exclusively a product of domestic legislation.   

From the perspective of the relationship between the creditor and the debtor, last year 
was characterized mainly by the struggle for the legal regulation of the new parameters 
of the debt deleverage process. This is certainly understandable because the issue 
of “debt traps” and of massive historical indebtedness of a large part of the population 
is an unquestionable problem, which, however, is more of a social issue by its nature. 
Consequently, it is questionable to what extent it is appropriate and possible to address it 
through the means available to the insolvency law. The state continues to avoid a genuine 
expert debate on this issue, especially to reflect on how it has itself, at least partly, 
enabled and inadequately addressed the dismal social situation of more than 800,000 
people who are subject to multiple executions. The draft debt deleverage amendment to 
the insolvency law in its original form submitted by the government intended to address 
this issue obviously at the expense of private creditors. After debates in the committees and 
subcommittees of the Chamber of Deputies, lasting approximately 18 months, and despite 
later Senate‘s amendments, a reasonably balanced, decent compromise has been finally 
reached that strengthens the creditor‘s responsibility, but at the same time does not refrain 
from strengthening the debtors‘ responsibility either.

Legislativní oblast Legislative Area
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zákona nesystematicky zavádějící právo spotřebitele do tří hodin odstoupit od 
směnárenské transakce bez uvedení důvodu nebo vládní návrh novely exekučního řádu, 
který by v předložené podobě neúměrně prodražil vymáhací řízení na straně oprávněného. 
V roce 2018 se znovu objevily poslanecké evergreeny v podobě návrhů na zákonné 
zastropování RPSN nebo na zavedení teritoriality soudních exekutorů. Precedentně 
nebezpečnou novinkou jsou pak návrhy na zákaz reklamy na spotřebitelské úvěry. Většina 
těchto legislativních témat s námi bohužel poputuje i rokem 2019.  

In 2018, the Legal Commission of the CBA also dealt with a number of other legislative 
drafts. Among the most significant are the amendment to the Act on Distribution 
of Insurance and Reinsurance and the following expert debates with the CNB on 
the interpretation of key provisions of the amendment on the insurable interest, 
a somewhat unfortunate amendment to the Currency Exchange Act, which introduces, 
in a non-systematic manner, the consumer‘s right to withdraw from a foreign currency 
exchange transaction within three hours without giving a reason or a government draft 
amendment to the Enforcement Code, which, as presented, would make the enforcement 
procedure excessively more expensive for the creditor. In 2018, parliamentary 
evergreens re-emerged in the form of proposals for the statutory capping of the APR or the 
introduction of the territoriality of distrainors. A dangerous new precedent is then formed 
by proposals to ban advertising for consumer loans. Unfortunately, most of these legislative 
issues will continue to accompany us in 2019, too.

Průřez činností   |   Legislativní oblast
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SONIA je projekt, který vede, koordinuje a financuje ČBA, a to na základě mandátu Prezidia 
ČBA z prosince 2018. Tento mandát ČBA je striktně stanoven jako koordinace aktivit 
směřujících k dosažení shody s relevantními úřady veřejné moci na znění nezbytných 
legislativních změn umožňujících vznik a fungování technologické komunikační platformy 
pracovně nazývané BankID a podpora schválení těchto zákonných úprav oběma komorami 
Parlamentu ČR. Jde tedy o nastavení hodnotově neutrálního právního rámce, který bankám 
umožní realizaci projektu. 

Podstata projektu SONIA spočívá v poskytování a potvrzování elektronické/digitální 
identity bankami osobám, které chtějí elektronickou formou čerpat služby e-governmentu 
či soukromých poskytovatelů. Projekt je plně v souladu s vládní koncepcí „Digitální Česko“, 
posílí důvěru veřejnosti v digitální ekonomiku a podpoří její rozvoj. Podobné projekty 
spočívající ve spolupráci bank a státu v oblasti digitalizace již mnoho let úspěšně usnadňují 
každodenní činnosti lidem v mnoha zemích (Dánsko, Švédsko, Kanada a další).

Pro vytvoření odpovídajícího právního rámce je potřeba uskutečnit nezbytné změny 
v několika zákonech. Především se jedná o zákon o bankách, kdy je nutné rozšíření 
kompetence bank, které dosud mohou pracovat s elektronickou identitou klientů jen 
omezeně (gestorem zákona je ČNB a Ministerstvo financí) a umožní bankám vybudovat 
BankID. Druhým zákonem je zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti a financování terorismu v gesci týkající se Finančního analytického úřadu 
a Ministerstva financí, který je třeba upravit tak, aby bankovní identita byla uznávaným 
prostředkem pro ověření. 

V souvislosti s výše uvedeným vede ČBA za externí právní podpory AK Rowan Legal 
a Havel Partners jednání o legislativním rámci pro realizaci projektu s představiteli ČNB, 
Ministerstva financí, Finančním analytickým úřadem, Ministerstva vnitra, Správy základních 
registrů a s úřadem vládního zmocněnce pro informační technologie a digitalizaci.

SONIA is a project which is managed, coordinated and funded by the CBA pursuant to 
the mandate of the CBA‘ Executive Board issued in December 2018. The CBA‘s mandate is 
strictly defined as coordination of activities aimed at reaching agreement with the relevant 
public authorities on the wording of the necessary legislative changes, enabling 
the establishment and functioning of a technological communication platform with the 
working title of BankID and at gaining support for the approval of these legal regulations 
by both Chambers of the Parliament of the Czech Republic. What is involved, therefore, is 
setting up a value-neutral legal framework that would allow banks to implement the project. 

The essence of Project SONIA consists of providing and validating the electronic/digital 
identity by banks to persons wanting to use e-government services or services of private 
providers electronically. The project is fully in line with the government concept of 
„Digital Czech Republic“, it will strengthen the public‘s confidence in the digital economy 
and support its development. Similar projects involving co-operation between banks and 
the state in the field of digitization have been successfully facilitating day-to-day activities 
of people in a number of countries (Denmark, Sweden, Canada and others) for many years.

In order to create an appropriate legal framework, it is necessary to make the appropriate 
amendments to several laws. Above all, this relates to the Act on Banks, where 
competencies of banks have to be extended, which so far can work with the electronic 
identity of clients only to a limited extent (the CNB and the Ministry of Finance are 
guarantors of the Act), thus allowing banks to build the BankID. Second is the AML Act, 
which falls into the responsibility of the Financial Analytical Unit and of the Ministry 
of Finance and which needs to be modified so that bank identity becomes a recognized 
means of verification.

In connection with the above, the CBA is conducting talks about the legislative framework 
for the implementation of the project with representatives of the CNB, the Ministry 
of Finance, the Financial Analytical Unit, the Ministry of the Interior, the National Registers 
Authority and the Office of the Government Plenipotentiary for IT and Digitization, with 
the external legal support provided by Rowan Legal and Havel Partners law firms. 

Projekt SONIA Project SONIA
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Začátek roku 2018 byl ve znamení zintenzivnění příprav Garančního systému finančního 
trhu (GSFT) na nabytí účinnosti Nařízení GDPR (25. 5. 2018), spočívajících mimo jiné 
v mapování umístnění osobních údajů, vytvoření komplexního interního předpisu 
o ochraně osobních údajů a jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů, přičemž 
výsledek těchto příprav byl kladně ohodnocen externím auditorem. 

V oblasti mezinárodní spolupráce probíhala mezi GSFT a jinými evropskými systémy po 
celý rok intenzivní jednání o podmínkách bilaterálních dohod provádějících uzavřenou 
Dohodu o spolupráci při přeshraničních výplatách náhrad pohledávek z vkladů, přičemž 
předjednané texty budou předloženy ke schválení a uzavření v první polovině roku 2019. 
Bylo též uzavřeno memorandum o spolupráci s tchajwanským systémem pojištění vkladů. 
Kromě obvyklých aktivit v rámci mezinárodních organizací se GSFT stal členem pracovní 
skupiny European Banking Authority (EBA) pro úpravu evropských předpisů o pojištění vkladů.      

GSFT dále pokračoval v testování svých procesů na platformě zátěžových testů, kde 
byl proveden test přeshraniční výměny dat se slovenským systémem pojištění vkladů 
a dokončen podrobný scénář komplexního zátěžového testu včetně testu operačních 
schopností a financování, který bude realizován v první polovině roku 2019. Ve spolupráci 
s ČBA byl též proveden Disaster Recovery Test na smluvním pracovišti ČBA. 

V oblasti financování proběhlo převzetí veškerého dluhopisového portfolia Fondem 
pojištění vkladů (FPV) od investičních manažerů do úplné vlastní správy GSFT. Kromě 
aktualizace investičních strategií byl dokončen návrh smlouvy o podmínkách aukcí, 
která umožní zrychlený způsob prodeje dluhopisů pro případ nutnosti dodatečného 
financování FPV. 
  
V návaznosti na novelu zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu 
došlo k úpravě Statutu GSFT a Statutu FŘK (Fond pro řešení krize). 

Nadále probíhá výplata náhrad pohledávek z vkladů u ERB bank, a.s., a vymáhání 
pohledávek GSFT z provedených výplat i u dalších institucí.

The beginning of 2018 was marked for the Financial Market Guarantee System (GSFT) by 
intensified preparations for the entry into force of the GDPR Regulation (May 25, 2018), 
which included, among other things, the mapping out of locations of personal data, 
the creation of a comprehensive internal regulation on the protection of personal data 
and the appointment of the data protection officer. The outcome of these preparations 
has been positively evaluated by an external auditor.

As regards international cooperation, intensive discussions were held throughout 
the year between the GSFT and other European systems on the terms of bilateral 
agreements implementing the concluded cooperation agreement on cross-border 
payouts of compensations of deposit claims. The pre-negotiated texts will be submitted 
for approval and conclusion in the first half of 2019. A memorandum of cooperation has 
been also concluded with the Taiwanese Deposit Guarantee Scheme. In addition to the 
regular activities within international organizations, the GSFT has become a member 
of the working group of the European Banking Authority (EBA) for amending European 
regulations on deposit insurance.   

The GSFT continued testing its processes on the platform of stress tests where a cross-border 
data exchange test with the Slovak Deposit Guarantee Scheme was conducted and a detailed 
comprehensive stress test scenario, including the test of operational capabilities and funding, 
was completed. The test will be run in the first half of 2019. A Disaster Recovery Test was also 
carried out in cooperation with the CBA at the CBA‘s contractor facility.

In the area of financing, the total bond portfolio was taken over by the Deposit Insurance 
Fund (the FPV) from investment managers and is fully under the GSFT‘s own management. 
In addition to updating the investment strategies, a draft agreement on the terms 
of auctions was completed, which will allow for an accelerated way of selling bonds in 
the event of the need for additional funding of the FPV.

Following the amendment to the Act on Recovery and Resolution in the Financial 
Market, the Statute of the GSFT and the Statute of the FRK (the Crisis Resolution Fund) 
were amended.

Garanční systém finančního trhu Financial Market Guarantee System
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Třicet čtyři bank, družstevních záložen a stavebních spořitelen a dvanáct obchodníků 
s cennými papíry odvedlo do GSFT v roce 2018 celkem 4 114 mil. Kč, z toho 3 111 mil. 
Kč bylo určeno pro FŘK a 1 003 mil. Kč pro FPV. Ke dni 31. 12. 2018 představoval objem 
prostředků ve FPV částku 31 684 mil. Kč a objem prostředků ve FŘK částku 9 171 mil. Kč. 
FPV je již naplněn.

The payout of compensations of claims from deposits at ERB bank, a.s., continues as well 
as recovery of the claims made by GSFT from payments effected also at other institutions.

Thirty-four banks, credit unions and building societies and twelve securities brokers 
contributed a total of CZK 4,114 million to the GSFT in 2018, of which CZK 3,111 million 
was intended for the FRK and CZK 1,003 million for the FPV. As at 31 December 2018, 
the volume of funds in the FPV amounted to CZK 31,684 million and the volume of funds 
in the FRK amounted to CZK 9,171 million. FPV is already full.

Průřez činností   |   Garanční systém finančního trhu
Operational review   |   Financial Market Guarantee System2



34

Bankovní balíček

Důležitým tématem v oblasti bankovní regulace jsou regulatorní opatření ke snížení rizik 
v bankovním sektoru, tzv. bankovní balíček (novela BRRD/SRMR a CRD/CRR), který Evropská 
komise zveřejnila 23. 11. 2016 a jehož projednávání v trialogu mezi Evropskou komisí, 
Evropským parlamentem a Radou vyvrcholilo v roce 2018. 

V návaznosti na interní analýzy návrhů předmětných směrnic a nařízení provedené 
v členských bankách ČBA a na diskusi zástupců bank se zástupci Ministerstva financí (MF) 
a ČNB byl zpracován a následně také aktualizován seznam témat s uvedením problémů 
a navrhovaného řešení z pohledu bank, který byl sdílen a diskutován s MF. Názory ČBA jsou 
obdobné názorům MF a ČNB. Úzká spolupráce zástupců MF se zástupci bank a ČNB bude 
pokračovat i při implementaci bankovního balíčku do českého právního řádu, aby byla 
zohledněna specifika českého bankovního sektoru a vhodně využity národní diskrece.

Mezi významné oblasti z novely BRRD pro české banky patří vztah home-host, kalibrace 
minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky (MREL), podřízenost MREL, prodej 
a křížové držení MREL. Z novely CRD/CRR věnovali zástupci bank pozornost především 
změnám týkajícím se kapitálových rezerv, proporcionalitě uplatňování požadavků, 
vykazování a zveřejňování a výjimkám u pákového poměru, především diskreci umožňující 
za určitých makroekonomických okolností vyjmout z výpočtu pákového poměru 
expozice vůči centrálním bankám. Stoupající požadavky na rozsah a frekvenci vykazování 
a zveřejňování, aniž je jasná jejich přidaná hodnota pro uživatele, kladou vysoké nároky na 
kapacity a jsou s nimi spojené i velké náklady.

Banking Package 

Regulatory measures for risk reduction in the banking sector, i.e. the “banking package” 
(BRRD/SRMR and CRD/CRR amendments), published by the European Commission on 
23 November 2016, the discussion of which in the trialogue between the European 
Commission, the European Parliament and the Council culminated in 2018, represent 
a significant topic in banking regulation. 

Following internal analyses of the relevant draft directives and regulations that had 
been undertaken by the Member Banks of the CBA and as a follow-up to the discussion 
of representatives of banks with representatives of the Ministry of Finance (hereinafter 
the MF) and of the CNB, a list of topics naming the issues and their proposed solutions 
from the perspective of the banks has been prepared, subsequently updated, shared 
and discussed with the MF. The CBA‘s views are similar to those of the MF and of the CNB. 
The close cooperation of representatives of the MF with representatives of banks and 
of the CNB will also continue in the implementation of the banking package into the Czech 
legal order in order to take into account the specificities of the Czech banking sector 
and to appropriately use national discretions.

As regards Czech banks, the important areas in the BRRD amendment include the home-host 
relationship, the calibration of the minimum requirement for own funds and eligible 
liabilities (MREL), the subordination of MREL, sale and cross holding of MREL. As regards 
the CRD/CRR amendment, representatives of banks paid particular attention to the changes 
pertaining to capital reserves, to proportionality in the application of requirements, in 
reporting and disclosure and to exceptions to leverage ratios, in particular to the discretion 
allowing exclusion of exposures to central banks from the calculation of the leverage 
ratio under certain macroeconomic conditions. Increasing requirements on the scope 
and frequency of reporting and disclosure, with no clear added value for users, place high 
demands on capacity and are also associated with high costs.  

Bankovní regulace Banking Regulation 
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Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu

Také v roce 2018 pokračovaly práce na Rámcové smlouvě o obchodování na finančním trhu 
(Czech Master Agreement). Na základě právní analýzy povinností, které nařízení Komise 
ze dne 4. 10. 2016 doplňující nařízení EMIR ukládá dotčeným subjektům v souvislosti 
s výběrem tzv. Initial Margin, byla ve spolupráci s právní kanceláří Allen & Overy upravena 
Czech Master Agreement včetně relevantních příloh a doplňků. Dále byla provedena úprava 
Czech Master Agreement, aby odpovídala potřebám pro uzavírání transakcí s emisními 
povolenkami pro účely čtvrtého obchodovacího období s emisními povolenkami.
 
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 niž 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. 

Případné další úpravy Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu jakož i Rámcové 
smlouvy o obchodování na finančním trhu se spotřebitelem budou vycházet z dalších 
regulatorních požadavků a praktických zkušeností s používáním obou smluv.

Hypoteční zástavní listy

V roce 2018 byly úspěšně ukončeny práce vybraných členských bank ve spolupráci s právní 
kanceláří Allen & Overy na projektu zlepšení právní úpravy hypotečních zástavních listů 
(HZL). Velmi dlouhý a z důvodu voleb opakovaný legislativní proces nakonec přece jen vedl 
ke zmodernizování zákona o dluhopisech a novelizovány byly také další zákony důležité pro 
podnikání bank (zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, zákon o ozdravných postupech 
a řešení krize na finančním trhu a zákon o podnikání na kapitálovém trhu). 

K novelizaci vedla potřeba odstranit nedostatky oproti právní úpravě jiných evropských 
zemí, absence výslovné úpravy institutu agenta pro zajištění, nedostatečná flexibilita 

Master agreement for financial transactions  

Work on the Master Agreement for Financial Transactions (the Czech Master Agreement) 
continued also in 2018. On the basis of legal analysis of obligations imposed on entities 
concerned by the Commission Delegated Regulation of 4 October 2016, supplementing 
the European Market Infrastructure Regulation (EMIR), in connection with the collection 
of the Initial Margin, the Czech Master Agreement, including the relevant annexes 
and supplements, has been modified in cooperation with Allen & Overy Law Firm. 
The Czech Master Agreement has also been amended to meet the requirements for 
concluding the transactions with emission allowances for the purposes of the fourth 
emission allowances trading period.   

The key contribution of the Czech Master Agreement to the banking sector lies in the very 
existence of a standard contractual documentation for a wide range of banking products. 
The Czech Master Agreement allows banks to use a standardised format, especially for 
counterparties and for other legal entities with resolved problem of agreeing the final 
settlement. It is also important for banks that it is an agreement for which a legal opinion 
has been drawn up, which is recognized also by the CNB, and that the agreement in 
question is one of the two master agreements (besides the ISDA), which can be used also 
for the purposes of reducing the capital requirement.

Any further potential amendments to the Master Agreement for Financial Transactions as well 
as to the Master Agreement for Financial Transactions with the Consumer will be based on 
further regulatory requirements and on practical experience in the use of both agreements. 
 
Mortgage bonds

In 2018, the work of selected member banks in co-operation with Allen & Overy Law Firm 
on the project of improving the legal regulation of mortgage bonds (MBs)  was successfully 
completed. A very long legislative process that was repeated due to elections has after all 
eventually led to modernizing the Act on Bonds, and also other laws which are important 
for banks‘ business (the Insolvency Act, the Act on Recovery and Resolution in the Financial 
Market and the Act on Business Activities on the Capital Market).  

Finanční trh Financial Market 

Průřez činností   |   Finanční trh
Operational review   |   Financial Market2



36

úpravy institutu společného zástupce a také negativní hodnocení právního rámce pro HZL, 
a tím pádem jejich nižší atraktivita pro emitenty a investory, především nejasný rozsah 
a režim tzv. hypoteční podstaty a automatické zesplatnění (akcelerace) závazků z HZL 
v případě prohlášení konkurzu na majetek emitenta.  

 The amendment was driven by the need to remedy the shortcomings in the legislation 
vis-a-vis the legal regulation in  other European countries, the absence of an explicit 
regulation of the institute of the security agent, the lack of flexibility in the regulation 
of the institute of common representative of bondholders and also the negative assessment 
of the legal framework for mortgage bonds leading to their lower attractiveness to issuers 
and investors, in particular the unclear scope and mode of the so-called mortgage estate 
and the automatic maturity trigger (acceleration) of the liabilities from the mortgage bonds 
in the event of insolvency proceedings against the assets of the issuer.
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Platební styk je jednou ze základních služeb, které banky poskytují svým klientům, 
a rok 2018 nebyl v tomto ohledu výjimkou. Byl to rok, ve kterém již bylo nutno uvedené 
služby poskytovat podle ustanovení nového zákona o platebním styku, jenž byl schválen 
na konci roku předcházejícího a jímž byla do českého právního řádu implementována 
směrnice PSD2. Tato evropská směrnice předpokládala vydání řady technických norem 
a doporučených postupů, které byly v průběhu roku postupně schvalovány a publikovány. 

Ne vše se podařilo „dotáhnout“: do konce roku nebyl stále k dispozici evropský registr 
institucí, které směrnice zná pod pojmem Third Party Providers, tzv. třetí strany. Dosud 
nebyla zprovozněna ani nová verze podobného národního registru licencovaných 
a registrovaných institucí (JERRS), který provozuje ČNB. Uskutečnila se celá řada jednání 
mezi ČBA a ČNB, jejichž cílem bylo vyjasnit, jaké požadavky budou na banky kladeny při 
posuzování a schvalování jejich API, aplikací, prostřednictvím kterých budou třetím stranám 
poskytovat data z platebního styku těch klientů, kteří k tomu dali souhlas. 

Po celý rok banky pracovaly tedy zejména na tom, aby vytvořily moderní, rychlé a bezpečné 
nástroje, s jejichž pomocí bude možné definovaným způsobem zpřístupňovat data jiným 
bankám nebo licencovaným třetím stranám. Při realizaci těchto projektů postupovaly 
banky většinou podle standardu pro Open Banking, který vypracovali odborníci z bank 
zastoupených ve speciální pracovní skupině ČBA. Ti svou práci neukončili, protože ze strany 
institucí EU postupně dochází k výkladu některých ustanovení směrnice i technických 
norem zcela měnících pohled na některé činnosti. Tyto změny jsou postupně do 
standardu zapracovávány.

Po celý rok probíhaly i procesy spojené s licencováním nových nebankovních institucí, 
které požádaly ČNB o možnost poskytovat svým klientům informace o bankovních účtech 
či zcela nové služby, jež zákon zná pod pojmem „nepřímé dání platebního příkazu“. V roce 
2018 vydala nakonec ČNB jedinou licenci, podle níž může daná společnost poskytovat 
informace o účtech. Ty získá od bank, samozřejmě v případě, že k tomu dají jednotliví klienti 
bank souhlas. 

V průběhu celého roku pracovaly banky také na realizaci změn iniciovaných předchozí 
evropskou směrnicí o základním účtu (Payment Account Directive, PAD). V EU byl vytvořen 

Payments represent one of the basic services that banks provide to their clients, and 2018 was 
no exception in this respect. It was a year when these services had to be already provided 
in accordance with the provisions of the new Act on Payment System, which had been 
adopted at the end of the preceding year and which has implemented the PSD2 Directive 
into the Czech legislation. The European Directive envisaged the publishing of a number 
of technical standards and recommended practices, which were gradually approved 
and published during the year.

Not everything has been brought to a successful conclusion; the European register 
of institutions, referred to in the Directive as Third-Party Providers, was still unavailable 
before the end of the year. A new release of a similar national register of licensed and 
registered institutions (so called JERRS) operated by the CNB is not yet operational either. 
A number of talks have been held between the CBA and the CNB to clarify the requirements 
that would be placed on banks when assessing and approving their APIs, applications 
through which they will provide third parties with data from the payments of those clients 
who have given their consent to do so.

Banks have therefore been working throughout the year to create modern, fast and 
secure tools through which it would be possible to make data accessible to other banks 
or licensed third parties in a defined manner. In the implementation of these projects, 
banks mostly proceeded in accordance with the Open Banking Standard developed by 
experts from banks represented in the CBA‘s special working group. They have not finished 
their work because the EU institutions have been gradually providing interpretation 
of certain provisions of the Directive and of technical standards, completely changing 
the perception of certain activities. These changes are being gradually incorporated into 
the standard.

Processes related to the licensing of new non-banking institutions that applied to 
the CNB for a possibility to provide their clients with information on bank accounts 
or a completely new service known as „ indirect payment order instruction” were also 
under way throughout the year. In 2018, the CNB finally issued only one license under 
which the company can provide account information which will be obtained from banks, 
provided, of course, that individual bank clients give their consent.

Platební styk Payment Services
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a schválen seznam základních, nejreprezentativnějších platebních služeb, na nějž v dubnu 
2018 navázalo vydání vyhlášky ČNB. Tou byl schválen „národní“ seznam deseti platebních 
služeb, které byly jednotně popsány a pojmenovány. Banky mají za povinnost tyto pojmy 
používat v komunikaci se svými klienty. 

Práce se nezastavily ani na projektu tzv. okamžitých plateb. Naopak: během letních 
prázdnin došlo k řadě testů, které prověřily, že na straně ČNB byly potřebné úpravy a nové 
funkce úspěšně dokončeny. Centrální banka tak v závěru roku byla schopna zprovoznit 
novou aplikaci, která umožňuje provádět okamžité mezibankovní převody částek do 
400 000 Kč v průběhu všech dní v roce včetně všech svátků, a to po 24 hodin denně. 
Prozatím se do pilotního provozu zapojily jen dvě banky, ale očekáváme, že další banky 
dokončí potřebné aplikace v řádu měsíců a že se do poskytování okamžitých plateb 
do konce roku 2019 zapojí. Sice se nejedná o povinnou službu, ale i tak bude zajímavé 
sledovat, jaký vliv bude mít nová možnost převodů peněz v řádu jednotek vteřin na celou 
oblast platebních služeb v ČR.

Složitá bude pro banky ze zemí mimo eurozónu implementace novely nařízení 924/2009, 
která prošla komplikovaným projednávacím a schvalovacím procesem. Jejím cílem je 
na jedné straně zavést strop poplatků pro přeshraniční platby denominované v eurech, 
a to maximálně do výše poplatků za domácí převody v domácí měně daného členského 
státu. Na straně druhé pak má být zvýšena přehlednost při platbách s konverzí měn. 
Dotčené banky se na různých jednáních a fórech opakovaně snažily vysvětlit, že politicky 
motivované změny nemají technický a ekonomický základ a že nebude vůbec jednoduché 
je zajistit. I přesto byla novela nařízení  v závěru roku 2018 schválena a nová pravidla budou 
muset banky v následujících letech zajistit.

Throughout the year, banks also worked to implement the changes initiated by 
the previous European Payment Account Directive (the PAD). A list of basic, most 
representative payment services has been created and approved in the EU followed by 
a publication of a CNB decree in April 2018. It approved a „national“ list of ten payment 
services that were described in unified terms and named. Banks are obliged to use these 
terms in communications with their clients.

Work did not stop on the project of “instant payments” either. On the contrary: during 
the summer holidays, a number of tests were carried out to verify that the necessary 
modifications and new functionalities had been successfully completed by the CNB. 
Thus, at the end of the year, the central bank was able to launch a new application that 
allowed instant interbank transfers of up to CZK 400,000 in all days of the year, including all 
holidays, 24 hours a day. For the time being, only two banks have joined the pilot operation, 
but we expect other banks to complete the necessary applications in a matter of months 
and to join the service of providing instant payments by the end of 2019. Although this 
is not a mandatory service, it will still be interesting to see how the new option of money 
transfers made within the matter of seconds will impact the area of payment services in 
the Czech Republic.

It will be difficult for non-euro area banks to implement the amendment to Regulation 
924/2009, which has undergone a complicated negotiation and approval process. Its aim 
is, on the one hand, to introduce a cap on fees for cross-border payments denominated 
in euro, up to a maximum of the fees for domestic transfers in the domestic currency 
of the particular Member State, on the other hand, the clarity of payments with currency 
conversion should be increased. The banks concerned have repeatedly attempted to 
explain at various meetings and fora that politically motivated changes do not have 
a technical and economic basis and that it will not be easy at all to provide for them. 
Despite this, the amendment of the regulation was approved at the end of 2018 and banks 
will have to provide for ensuring the new rules in the coming years.
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Digitalizace je pojem, který se stal v posledních letech poměrně moderním, často 
používaným. Aniž si to mnozí uvědomují, z pohledu bank jde o činnost, kterou zahájily již 
před mnoha lety: už desítky let si nikdo nedovede představit, že by se účty v bankách vedly 
„ručně“ formou zápisů do účetních knih nebo že by třeba mezi bankami putovaly poštou 
papírové platební příkazy. V transformaci svých dosud nedigitalizovaných služeb či ve 
vytváření a nabízení služeb nových, vyvíjených již v době, kdy se chytrý telefon postupně 
stává, zejména u mladší generace, nejčastějším komunikačním prostředkem s bankou, 
pokračovaly banky i v roce 2018.

K těmto krokům je v některých ohledech vedou i povinnosti stanovené legislativou: na 
konci roku 2017 byl přijat nový zákon o platebním styku (č. 370/2017 Sb.), kterým byla 
do českého právního řádu implementována Revidovaná směrnice o platebních službách 
(PSD2). Ta umožnila vznik nových nebankovních poskytovatelů některých platebních služeb 
a nařídila bankám „digitálně zpřístupnit“ pro tyto subjekty data svých klientů. Samozřejmě 
v těch případech, kdy k tomu tito jednotliví klienti dají souhlas. 

V průběhu roku byla směrnice PSD2 doplněna o další normy (Regulatory Technical 
Standards) a obecné postupy (Guidelines), jejichž vznik byl poměrně náročný a v mnohém 
ohledu poměrně nestandardní. Členské banky ČBA se v průběhu roku snažily i ve 
spolupráci s Českou národní bankou vyjasnit mnohé, co zůstalo při přípravě směrnice, a tím 
pádem i českého zákona nejasné, pracovaly na realizaci API pro Open Banking, upravovaly 
své systémy tak, aby byly připraveny naplnit povinnosti, které nabudou konečné platnosti 
ve 3. čtvrtletí roku 2019.

Další zásadní kroky byly bankami, a to včetně banky centrální, realizovány v projektu 
„Okamžitých plateb“, který by měl významnou měrou přispět k celkovému zrychlení platebního 
styku. Více informací o projektu Okamžitých plateb naleznete na straně 37.

Všechny bankovní systémy, tedy nejen nové funkce, které byly právě zmíněny, musejí být 
trvale chráněny před různými kybernetickými útoky, musejí trvale zajišťovat bezpečnost 
prostředků, které bankám svěřili jejich klienti. Banky jsou si těchto úkolů velmi dobře 
vědomy a trvale se jim věnují.

Digitisation is an often-used concept that has become relatively modern in recent years. 
Not many people realize that from the perspective of banks, it is an activity that banks have 
launched many years ago: for decades already, no one could imagine that bank accounts 
were kept „manually“, in the form of entries in general ledgers or that, for instance, printed 
payment orders were mailed from one bank to another. Throughout 2018, banks also 
continued to transform their yet non-digitalised services or create and offer new services, 
developed at the time when the smartphone has gradually become the most common 
means of communication with the bank, especially among the younger generation.

In certain respects, we are required to take these steps also due to obligations set by 
the legislation: the new Payment System Act (No. 370/2017, Coll.) has been adopted 
at the end of 2017, implementing the revised Payment Services Directive (PSD2) into 
the Czech legislation. It enabled the emergence of new non-banking providers of certain 
payment services and required banks to make their clients‘ data „ digitally available“ to 
these subjects provided, of course, that the individual clients give their consent to do so. 

In the course of the year, the PSD2 Directive has been supplemented by other norms 
(Regulatory Technical Standards) and general procedures (Guidelines), the creation 
of which has been relatively demanding and relatively non-standard in many respects. 
During the year, the Member Banks of the CBA sought to clarify, also in cooperation with 
the Czech National Bank, much of what had remained unclear in the preparation of the 
Directive, and thus also of the Czech law; they worked to implement API for the Open 
Banking and modified their systems so that they are prepared to meet the obligations 
which will finally take effect in Q3 2019.

Other major steps were taken by banks, including the central bank, in the „Instant 
Payments“ project, which should make a significant contribution to speeding up payments 
overall. During the year, several phases of preparations and testing of both the functionality 
and capacity were implemented. (for more information on Instant Payments project see 
page 37).

All banking systems, i.e. not just the new features that have just been mentioned, have 
to be permanently protected from various cyber-attacks, and they must constantly 
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I ČBA se jim v tomto ohledu snaží pomáhat. Stejně jako v roce předešlém byl i v roce 2018 
sekretariátem ČBA ve spolupráci s Národním úřadem pro kybernetickou a informační 
bezpečnost a s Českou národní bankou realizován test kybernetické bezpečnosti, 
během něhož byla prověřena připravenost členských bank čelit jednotlivě i společně 
kybernetickým útokům.

Povědomí o nových hrozbách, které obecně nazýváme kybernetické, ale bohužel 
často zaostává na straně klientů bank, kteří si je buď neuvědomují, nebo jim nevěnují 
dostatečnou pozornost v domnění, že „vše přece zařídí banka“. I v průběhu roku 2018 došlo 
k několika případům kybernetických útoků, jejichž analýzou se ukázalo, že jsou to nejčastěji 
klienti bank, kdo svou neopatrností přispěli k tomu, že se některé útoky podařilo pachatelům 
realizovat. Proto se banky trvale snaží pomáhat svým klientům a varovat je před všemi 
možnými způsoby, jimiž by mohly být jejich počítače či telefony napadeny a následně 
zneužity při krádeži dat a finančních prostředků.

ensure the security of funds entrusted to banks by their clients. Banks are very well 
aware of these tasks and they attend to them constantly. 

The CBA, too, is trying to help them in this regard. As in the previous year, the CBA 
Secretariat, in cooperation with the National Cyber and Information Security Agency 
and with the Czech National Bank, carried out a cyber security test also in 2018, in which 
the preparedness of the member banks to deal with cyber-attacks, both individually 
and jointly, was tested.

However, awareness of new threats, that are generally called cybernetic threats, is 
unfortunately often lagging behind on the part of bank customers who either do not 
realize them or who do not pay enough attention to them, thinking that „the bank will 
take care of everything“. In the course of 2018, too, there have been several cyber-attacks; 
their analyses have shown that most often, it is the bank customers who have contributed 
by their carelessness to the fact that the perpetrators have succeeded in committing 
some of the attacks. That‘s why banks are constantly trying to help their customers and 
warn them of all possible ways in which their computers or phones could be attacked 
and subsequently abused in the theft of data and financial funds. 
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Daně

I v roce 2018 pokračoval nastavený trend rozšiřování mezinárodní výměny informací 
v oblasti zamezení daňovým únikům. V květnu 2018 schválila Rada EU směrnici 2018/822 
týkající se povinné automatické výměny informací ve sféře daní ve vztahu k přeshraničním 
uspořádáním, která se mají oznamovat (tzv. DAC6). Vzhledem k tomu, že se tato 
oznamovací povinnost vztahuje na všechna uspořádání, jejichž uskutečňování poplatník 
daně zahájí v době od 25. června 2018, zorganizovala ČBA setkání v rámci Daňové komise 
se zástupci Ministerstva financí, kteří sdělili předběžné informace o záměru implementace 
v ČR. ČBA nadále pečlivě sleduje vývoj kolem implementace této směrnice a je připravena 
se aktivně zapojit do připomínkového řízení.

V červnu 2018 obdržela Poslanecká sněmovna Parlamentu vládní návrh zákona, jímž se 
mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, které mají dopad na banky. 
Výzvou pro rok 2018 byla implementace nového účetního standardu IFRS 16 Leasing, který 
se týká účetního vykazování majetku užívaného na základě leasingu (nájmu). Vzhledem 
k tomu, že řada ustanovení ZDP (zákon o dani z příjmů) nebyla kompatibilní s úpravou IFRS 
16, iniciovala ČBA jednání a zaslala dotaz na Ministerstvo financí k daňovému posouzení 
implementace IFRS 16 pro banky. Na základě toho došlo k úpravě znění zákona v rámci 
aktuálního daňového balíčku, který však ještě není schválen (vrácen Senátem s různými 
pozměňovacími návrhy dne 31. 1. 2019).

Také v roce 2018 ČBA pořádala pro banky semináře a workshopy o aktuálních tématech 
ve spolupráci s renomovanou poradenskou společností, s experty Ministerstva financí 
a s Generálním finančním ředitelstvím. Současně ČBA spolupracovala s Evropskou bankovní 
federací, kde prezentovala názory svých členů k navrhovaným změnám v oblasti legislativy. 

Účetnictví a výkaznictví

V oblasti reportingu stojí před bankami a ČNB řada výzev, jako je například přechod na 
nový sběrný systém SDAT, implementace AnaCredit nebo projekt MKT.  

Taxes

The current trend of growing international exchange of information in the field 
of preventing tax evasion continued also throughout 2018. In May 2018, the Council 
of the European Union approved Directive (EU) 2018/822 as regards mandatory 
automatic exchange of information in the field of taxation in relation to reportable 
cross-border arrangements (the “DAC6”). Due to the fact that the reporting obligation 
applies to all arrangements that are made available for implementation to the taxpayer 
starting from June 25, 2018, the CBA organized a meeting within the Tax Commission 
with representatives of the Ministry of Finance, who provided preliminary information 
on the intended implementation in the Czech Republic. The CBA continues to closely 
monitor the developments relating to the implementation of the Directive and it is 
prepared to actively participate in the consultation procedure.

In June 2018, the Chamber of Deputies received a government bill amending certain laws 
in the tax area and certain other laws that have an impact on banks. The challenge in 2018 
was the implementation of the new IFRS 16 Lease Accounting Standard, which deals with 
the accounting for assets used under a lease (hire). Given that many of the provisions 
of the Income Tax Act were incompatible with the IFRS 16 regulation, the CBA initiated 
negotiations and sent a request to the Ministry of Finance for a tax assessment of the 
implementation of IFRS 16 for banks. As a result, the wording of the Act was amended in 
the framework of the current tax package, which, however, has not yet been approved (it 
has been returned by the Senate on 31 January 2019 with various amendments). 

In 2018, too, the CBA organized seminars and workshops on topical issues for banks 
in cooperation with a renowned consulting company, experts from the Ministry 
of Finance and the General Financial Directorate. At the same time, the CBA cooperated 
with the European Banking Federation, where it presented the views of its members on 
proposed legislative changes.

Daně, účetnictví, výkaznictví Taxes, Accounting, Reporting
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V této souvislosti byla v roce 2018 ustanovena technická pracovní skupina pro S-DAT při 
ČNB, kam ČBA delegovala své zástupce, kteří se aktivně zapojili do činnosti skupiny. ČBA 
současně hájila zájmy svých členů při diskusích k návrhu harmonogramu implementace, 
kde informovala ČNB o nezbytných podmínkách, které je třeba dodržet, aby ambiciózní 
harmonogram implementace mohl být realizován.

V oblasti AnaCredit i v průběhu roku 2018 pokračovala úzká spolupráce ČNB a ČBA. V souladu 
s harmonogramem se uskutečnila řada setkání společné pracovní skupiny. V průběhu 
května byla zveřejněna druhá verze metodiky AnaCredit. S ohledem na potřebu 
jednotného postupu byl v červnu vypracován a zveřejněn Standard ČBA – Tvorba 
identifikátoru syndikovaného úvěru AnaCredit, současně pro potřeby výměny informací 
a identifikátorů pro syndikované úvěry. Každá banka určila tzv. SPOC (single point 
of contact), jejichž seznam je pravidelně aktualizován na stránkách ČBA. Harmonogram 
zahájení ostrého vykazování úvěrových dat do AnaCredit byl nastaven ve spolupráci s ČBA. 

Česká bankovní asociace se v roce 2018 také aktivně zapojila do konzultací s různými 
orgány státní správy či dohledu, např. do veřejné konzultace k souhrnu řešení koncepce 
nové účetní legislativy, zavedení plošného sběru dat pro účely stanovování referenční 
sazby CZEONIA. 

Accounting and Reporting

In the area of reporting, there are a number of challenges facing banks and the CNB, such 
as, for instance, transition to the new data collection system (SDAT), the implementation 
of AnaCredit, or the MKT project. 

In this context, a technical working group for S-DAT at the CNB was set up in 2018 to which 
the CBA delegated its representatives who have become actively involved in the group‘s 
activities. At the same time, the CBA defended the interests of its members in discussions 
on the draft implementation schedule, informing the CNB of the necessary conditions to 
be satisfied so that the ambitious implementation schedule could be implemented.

In the area of AnaCredit, close co-operation between the CNB and the CBA continued also 
in 2018. A number of meetings of the joint working group have been held in accordance 
with the timetable. In May, the second release of the AnaCredit methodology was 
published. With regard to the need for coherent procedure, the CBA Standard - Creation 
of the AnaCredit Syndicated Loan Identifier - was developed and published in June for 
the purposes of exchanging information and identifiers for syndicated loans at the same 
time. Each bank has designated the “SPOC” (the single point of contact), whose list is 
regularly updated on the CBA websites. The schedule for launching the live reporting 
of credit data to AnaCredit was set up in cooperation with the CBA.

In 2018, the Czech Banking Association has also actively participated in consultations with 
various government bodies or supervisory authorities, such as a public consultation on 
the summary solution to the concept of new accounting legislation, or the launching of full-
scale collection of data for the purposes of setting the CZEONIA reference interest rate.
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Oblast interního auditu je v rámci ČBA zastřešena Komisí pro vnitřní audit. Vysoce expertní 
zastoupení členských bank v komisi vytváří prostor pro odbornou rozpravu a sdílení 
zkušeností souvisejících s každodenním výkonem činností v rámci vnitřního auditu 
v bankách. Uskutečnila se také setkání se zástupci ČNB nad podněty z kontrol v úvěrových 
institucích. Současně jsme pokračovali i ve spolupráci s Českým institutem interních 
auditorů, kdy jsme se podíleli na přípravě dvou setkání pro interní auditory z finančních 
institucí. První setkání se uskutečnilo v dubnu 2018 ve spolupráci ČBA, ČIIA a poradenské 
společnosti PwC ČR a bylo zaměřeno na otázky robotizace procesů a na dopad na interní 
audit a dále na auditování „risk culture“. Druhé setkání se konalo v listopadu, tentokrát ve 
spolupráci s poradenskou společností Deloitte, a bylo věnováno aktuální problematice 
auditu GDPR (General Data Protection Regulation) a auditu cloudu. Účast na těchto akcích 
byla otevřena nejen všem zájemcům z členských bank, ale také interním auditorům 
z ostatních finančních institucí a přispěla k odborné diskusi o probíraných tématech 
a současně ke sdílení zkušeností.

The functions of the internal audit are addressed by the CBA‘s Commission for Internal 
Audit. The highly expert representation of the Member Banks in the Commission creates 
room for professional debate and for sharing experience related to the day-to-day 
performance of internal audit activities in banks. Meetings with representatives of the 
CNB also took place on inputs from audit controls in credit institutions. At the same 
time, we continued to cooperate with the Czech Institute of Internal Auditors and we 
have participated in the preparation of two meetings for internal auditors from financial 
institutions. The first meeting took place in April 2018 in cooperation with the CBA, the CIIA 
and PwC CR consulting company; it focused on the issues of process robotization and 
on the impact on internal audit as well as on auditing risk culture. The second meeting 
was held in November, this time in cooperation with Deloitte consulting company, and it 
focused on the current issue of the audit of the General Data Protection Regulation (GDPR) 
and on cloud audit. Participation in these events was open not only to all those interested 
from the Member Banks, but also to internal auditors from other financial institutions, 
and it has contributed to the expert debate of the topics discussed and, at the same time, 
to the sharing of experience.

Interní audit Internal Audit 
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Stěžejním tématem v oblasti hypotečních úvěrů/úvěrů na bydlení byl – tak jako 
v předchozím období – záměr ČNB uzákonit kompetenci ČNB stanovovat limity v oblasti 
řízení rizik spojených s poskytováním hypoték. Podle bank by tato regulace mohla omezit 
přístup spotřebitelů k hypotečním úvěrům. Ministerstvo financí rozeslalo zhruba v polovině 
roku 2018 do mezirezortního připomínkového řízení nový návrh novely zákona o ČNB, 
který obsahuje pravomoc ČNB řídit rizika úvěrů na bydlení stanovováním limitů pro 
poměrové ukazatele u spotřebitelských úvěrů zajištěných obytnou nemovitostí. Oproti 
původní verzi návrhu novely zákona o ČNB obsahuje návrh z roku 2018 několik změn 
v souladu s pozměňovacími návrhy, které byly v předchozím volebním období podpořeny 
tehdejším Rozpočtovým výborem – mj. se jedná o rozšíření pásma povoleného překročení 
stanovených úvěrových limitů z původně navržených 3 % na 5 % z celkového objemu úvěrů 
za čtvrtletí, o vynětí z regulace refinancovaných úvěrů, doplnění povinnosti ČNB přihlížet 
k dopadům na banky i zkrácení období pro přezkoumání nastavených limitů. Uvedené 
změny v navrhované regulaci prosazovala ČBA. 

Česká bankovní asociace k návrhu uplatnila řadu připomínek a vyjádřila se, že trh 
spotřebitelských úvěrů na bydlení by měl být regulován pouze prostřednictvím ukazatele 
LTV. S ohledem na platné Doporučení ČNB nepovažuje ČBA iniciativu ČNB spočívající 
v opětovném předložení návrhu novely zákona o ČNB za nezbytně nutnou. ČBA považuje 
za důležité pokračovat v diskusi o konkrétním parametrickém nastavení navrhované 
regulace. Na konci srpna 2018 se sešli zástupci ČBA, ČNB a Ministerstva financí (MF) za 
účelem projednání připomínek bankovního sektoru. Jak ústně, tak poté písemně byla 
drtivá většina připomínek ČBA odmítnuta. Do konce roku 2018 (ani v prvním čtvrtletí 
roku 2019) Ministerstvo financí nepředložilo návrh novely zákona o ČNB Poslanecké 
sněmovně. Proklamovaným cílem regulace rizik hypotečních úvěrů je podle ČNB citelně 
omezit růst objemu poskytovaných hypoték jako opatření k omezení možného ohrožení 
stability finančního sektoru v budoucnu. Ať už vlivem růstu úrokových sazeb u hypotečních 
úvěrů, nebo vlivem zpřísnění podmínek pro získání úvěru na bydlení podle Doporučení 
ČNB stanovujícího limity pro poměrové ukazatele, došlo ke konci roku 2018 k poklesu 
objemu nově poskytnutých hypotečních úvěrů.  

Novým tématem týkajícím se úvěrů na bydlení byla v roce 2018 otázka výše náhrady 
nákladů při předčasném splacení úvěrů na bydlení. V polovině září 2018 obdržela 

Like in the previous period, the CNB‘s intention to enact a competence authorising it to 
set limits in the risk management related to mortgage lending has become a central issue 
in the area of mortgage loans/housing loans. According to the banks, the regulation could 
restrain consumers‘ access to mortgage loans. Around mid-2018, the Ministry of Finance 
circulated a new draft amendment to the Act on the CNB in the inter-ministerial comment 
procedure, which contained the authority of the CNB to manage housing credit risk by 
setting limits on credit risk indicators for consumer loans secured by residential real estate. 
Compared to the original version of the draft amendment to the Act on the CNB, the draft 
from 2018 included several amendments, which were in line with the amendments 
that had been supported by the then Budget committee in the previous parliamentary 
term - among other things, extending the allowed span for exceeding credit limits from 
the originally proposed 3%  to 5% of the total volume of loans for the quarter, exemption 
of refinancing loans from the regulation, adding the CNB‘s obligation to take into account 
the impacts on banks and shortening the period for reviewing the set limits. The above-
mentioned changes in the proposed regulation were pursued by the CBA. 

The Czech Banking Association raised a number of comments on the draft and it had 
argued that the consumer credit market for housing loans should be regulated only 
through the LTV indicator. Taking regard of the current CNB Recommendation, the CBA 
does not consider the CNB‘s initiative to re-submit the draft amendment to the Act on 
the CNB as absolutely necessary. The CBA considers it important to continue to discuss 
the specific parameter setting of the proposed regulation. At the end of August 2018, 
representatives of the CBA, the Czech National Bank and the Ministry of Finance (MF) met 
to discuss the comments of the banking sector. The vast majority of the CBA‘s comments 
was then refused both orally and then in writing. The Ministry of Finance did not submit 
the draft amendment to the Act on the CNB to the Chamber of Deputies either before 
the end of 2018 (nor in the first quarter of 2019). The proclaimed aim of regulating 
mortgage credit risks is, according to the CNB, to significantly reduce the growth of 
the volume of mortgages granted as a measure to limit the potential threat to the 
stability of the financial sector in the future. Whether due to the increase in interest rates 
on mortgage loans or to the tightening of the conditions for obtaining a housing loan 
in accordance with the CNB Recommendation setting limits for credit risk indicators, 
the volume of newly granted mortgage loans decreased by the end of 2018.  

Spotřebitelské otázky a hypoteční obchody Consumer Issues and Mortgage Business
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ČBA od ČNB k vyjádření návrh odpovědi na tzv. často kladenou otázku (FAQ) týkající 
se účelně vynaložených nákladů, které lze po spotřebiteli požadovat v souvislosti 
s předčasným splacením spotřebitelského úvěru na bydlení podle zákona č. 257/2016 Sb., 
o spotřebitelském úvěru. Výklad ČNB příslušného ustanovení zákona o spotřebitelském 
úvěru považují banky za velmi problematický. Podle ČNB nemohou banky přenášet 
na spotřebitele ani části provize vyplacené zprostředkovateli, ani náklady vynaložené 
v souvislosti s obstaráním peněz – což je v rozporu s důvodovou zprávou zpracovanou 
Ministerstvem financí k návrhu zákona. Do konce září předal Sekretariát ČBA České 
národní bance stanovisko, ve kterém banky vyjádřily zásadní nesouhlas s výkladem 
ČNB, jaké náklady je věřitel oprávněn požadovat po spotřebiteli k náhradě v souvislosti 
s předčasným splacením spotřebitelského úvěru na bydlení. V říjnu 2018 se uskutečnila 
schůzka zástupců ČBA a ČNB, na které nedošlo ke sblížení stanovisek ČBA a ČNB. ČNB 
vyzvala banky, aby se obrátily na MF a jednaly o úpravě zákona. V listopadu 2018 se proto 
uskutečnilo jednání zástupců ČBA a MF, na kterém se MF vyjádřilo, že zatím neuvažuje 
o změně zákona o spotřebitelském úvěru, protože mají od spotřebitelských organizací 
informace, že regulace zavedená zhruba před dvěma lety zafungovala. Následně po 
jednání na základě požadavku zaslaly banky MF informace o tom, jak počítají výši 
odškodnění, co se týče úrokových nákladů a jak o tom informují klienty, a také jak 
zpoplatňovaly předčasné splacení úvěru na bydlení před účinností nového zákona 
o spotřebitelském úvěru. MF slíbilo, že po analýze podkladů z bank se rozhodne o dalším 
postupu. Začátkem března 2019 ČNB své problematické stanovisko zveřejnila. Výklad 
ČNB může mít vliv na trh – může vést k dalšímu růstu cen úvěrů a k omezení nabídky 
delších fixací úrokových sazeb.

Komise pro spotřebitelské otázky se také v roce 2018 zabývala praktickými zkušenostmi 
z uplatňování zákona o spotřebitelském úvěru účinného od 1. 12. 2016. Zákon je 
transpozicí směrnice EU o hypotékách/úvěrech na bydlení a z rozhodnutí MF také 
zahrnuje do jisté míry upravenou dřívější regulaci poskytování spotřebitelského 
úvěru a novou regulaci distribuce (včetně regulace nebankovních poskytovatelů 
spotřebitelských úvěrů). Na úrovni EU má proběhnout vyhodnocení fungování směrnice 
EU v roce 2019 – po 10 letech od jejího schválení. V září 2018 se uskutečnila schůzka 
členů komise ČBA pro spotřebitelské otázky se zástupci ČNB. Řada odborníků z ČNB se 
vyjádřila k otázkám/tématům předem zaslaným, na kterých se dohodly banky v rámci 
komise. Předmětem schůzky byly zejména nejčastější dohledové poznatky a zjištění 
a také fungování registru zprostředkovatelů ČNB. Banky byly seznámeny s výsledky 

The question of the amount of compensation for early repayment of housing loans 
became a new topic relating to housing loans in 2018. In mid-September 2018, the CBA 
received a draft response to the frequently asked questions (FAQ) from the CNB relating 
to the reasonably incurred costs that can be required from the consumer in connection 
with an early repayment of the housing loan pursuant to Act No. 257/2016, Coll, the Act 
on Consumer Credit. The CNB‘s interpretation of the relevant provisions of the Act on 
Consumer Credit is considered by banks to be very problematic. According to the CNB, 
banks cannot transfer even a part of the commission paid to the intermediary to 
the consumer, or costs incurred in connection with the procurement of money, which 
is in contradiction to the explanatory memorandum to the bill prepared by the Ministry 
of Finance. By the end of September, the CBA‘s Secretariat conveyed an opinion to 
the Czech National Bank in which banks expressed their fundamental disagreement 
with the CNB‘s interpretation as to what costs the creditor is entitled to demand from 
the consumer as compensation in connection with an early repayment of a consumer 
housing loan. In October 2018, a meeting between representatives of the CBA and 
representatives of the CNB took place; the opinions held by the CBA and by the CNB 
did not converge there. The CNB called on the banks to turn to the Ministry of Finance 
and to discuss amending the law.  A meeting of representatives of the CBA and the MF 
was therefore held in November 2018, where the MF noted that it did not yet consider 
amending the Act on Consumer Credit because it had information from consumer 
organizations that the regulation that had been introduced roughly two years ago has 
worked. Later, in response to a request from the MF, banks sent information to it as to how 
they calculate the level of compensation relating to interest costs and how they inform 
clients about it, as well as how they had charged the early repayment of housing loans 
before the new Act on Consumer Credit became effective.  At the beginning of March 
2019 the CNB has published its problematic opinion. The CNB´s interpretation can have 
an impact on the market – it can lead to further growth of prices of loans and it can limit 
the offer of longer fixations of interest rates.

In 2018, too, the Consumer Affairs Commission dealt with practical experience gained in 
the application of the Act on Consumer Credit, which became effective on 1 December 
2016. The Act is a transposition of the EU Mortgage Credit Directive and, based on 
a decision taken by the MF, it also includes the earlier regulation of providing consumer 
credit, amended to a certain extent, and a new regulation of distribution (including 
regulation of non-banking consumer credit providers). At the EU level, a review of the 
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dohledového šetření zaměřeného na to, jak banky přizpůsobily svou činnost novému 
zákonu o spotřebitelském úvěru. ČNB také banky informovala, čeho se týkala pouhá 
necelá stovka podání klientů od začátku roku 2018. Konstatovala přitom, že podání se 
daří řešit ve spolupráci s bankami. 

functioning of the EU Directive should take place in 2019 - 10 years upon its approval. 
In September 2018, a meeting of members of the CBA‘s Consumer Affairs Commission was 
held with representatives of the CNB. A number of experts from the CNB commented on 
issues/topics previously sent by banks and agreed by them in the commission. The subject 
of the meeting was to discuss in particular the most frequent supervisory findings and 
experience and also the functioning of the CNB‘s register of intermediaries. Banks were 
acquainted with the results of a supervisory examination which focused on how banks 
aligned their activities to the new Act on Consumer Credit. The CNB also informed 
the banks about what were the subjects of less then hundred of clients‘ submissions from 
the beginning of 2018. It noted that the submissions are being successfully resolved in 
cooperation with banks. 
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V roce 2018 se Pracovní skupina pro oceňování majetku (PSOM) scházela jak na 
pravidelných jednáních, tak na řadě setkání k jednotlivým specifickým tématům. 

Jednou z pravidelných agend PSOM zůstala spolupráce s externími odhadci a úsilí 
o zvyšování kvality jejich práce poskytováním průběžné metodické i jiné podpory, 
individuálních konzultací, pořádáním prakticky zaměřených školení pro externí odhadce, 
spolupodílením se na vzdělání i na odborné praxi řady nových členů odhadcovské obce. 
Pracovní skupina obdržela od zástupců externích odhadců také dopis týkající se postavení 
odhadců, jejich prestiže a odměňování. Touto problematikou se PSOM zabývala, nicméně 
ČBA není pro tato jednání vhodnou platformou, neboť jde o smluvní vztah odhadců 
s jednotlivými bankami, a tak jednání následně probíhala na této dvojstranné úrovni.

Z dalších témat, jimž se PSOM v rámci svých pravidelných jednání věnovala, stojí za 
zmínku zejména výměna zkušeností s aplikací regulace ze strany České národní banky 
(Doporučení k řízení rizik spojených s poskytováním retailových úvěrů zajištěných 
rezidenční nemovitostí), vyrovnání se s novými ustanoveními stavebního zákona (zrušení 
povinnosti ohlašování části dokončených nových staveb a jejich zápis do katastru 
nemovitostí), aplikace porovnávací hodnoty a také problematika  automatických 
oceňovacích systémů, jejich akceptace z pohledu bankovního dohledu, způsob jejich 
používání včetně rizik s tím souvisejících.

Mimořádná jednání PSOM pak byla věnována následujícím tématům: 

• Jednání se zástupci Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) týkající se procesu 
oceňování, obsahu oceňovacích zpráv, zohledňování rizik spojených s nemovitostí 
a transparentnosti pomocných výpočtů užívaných v oceňování.  

• Uplatňování jednotlivých kategorií hodnot (tržní hodnota, zástavní hodnota, mortgage 
lending value apod.) při ocenění všech (zejména velkých) komerčních nemovitostí bez 
ohledu na osobu zpracovatele. 

• Vypracování připomínek k novele zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, a jejich 
projednání se zodpovědnými pracovníky Ministerstva financí ČR.

In 2018, the Working Group for Property Appraisal (hereinafter “the WGPA”) met both 
at regular meetings and at a number of meetings that were held on specific topics.

Cooperation with external appraisers remained to be one of the regular agenda items 
of the WGPA as well as efforts to improve the quality of their work by providing continuous 
methodological and other support, individual consultations, holding practically oriented 
training workshops for external appraisers, participating in their education and in 
the professional practice of a number of new members of the appraisers‘ community. 
The working group has also received a letter from representatives of external appraisers, 
which dealt with the status of the appraisers, their prestige and their remuneration. 
The WGPA dealt with this issue, however, the CBA is not a suitable platform for these talks, 
since what is involved is the contractual relationship of the appraisers with the individual 
banks and thus the talks were subsequently held at the bilateral level. 

As regards other topics that were addressed by the WGPA at its regular meetings, it is worth 
to mention, in particular, the exchange of experience regarding the application of the Czech 
National Bank‘s regulation (Recommendation on the Management of Risks Associated with 
the Provision of Retail Loans Secured by Residential Property), coping with the new provisions 
of the Building Act (the abolition of the obligation to report parts of new constructions which 
have been completed and the obligation to enter them in the Land Register), the application 
of the comparative value as well as the issue of automatic valuation systems, their acceptance 
in terms of banking supervision, the way of their use, including the associated risks.

Extraordinary meetings of the WGPA were then held on the following topics:  

• Talks with representatives of the Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) 
relating to the valuation process, the content of valuation reports, taking into account 
the risks connected with the real estate and the transparency of the intermediate 
calculations used in the valuation.   

• Application of the different categories of values (market value, loan-to-value, 
mortgage lending value, etc.) in the valuation of all (in particular large) commercial 
real estate, irrespective of the person of the processor. 

Pracovní skupina pro oceňování majetku Working Group for Property Appraisal
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Konečně nelze opomenout, že i v roce 2018 pokračoval na trhu poměrně silný růst cen 
rezidenčních i komerčních nemovitostí, čemuž se členové PSOM věnovali v odborných 
diskusích, a to zejména z pohledu očekávaného budoucího vývoje a dlouhodobé 
udržitelnosti cen.

• Preparation of comments on the amendment to Act No. 151/1997, Coll., on property 
valuation, and their discussion with responsible employees of the Ministry of Finance. 

 
Finally, it should not be forgotten that also in the year 2018, the relatively strong growth 
of residential and commercial real estate prices continued in the market, which was 
reflected in the professional discussions of the WGPA members, especially in terms of 
the expected future developments and of the long-term sustainability of prices.
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Bankovnictví se v České republice řadí mezi nejdůvěryhodnější sektory. Stabilní 
a důvěryhodné banky stejně jako moderní a bezchybně fungující bankovní služby se však 
do jisté míry staly samozřejmostí a hrozí, že jejich důležitost a kvalita nebude doceněna. 
Dostatečně není vnímána ani vysoká konkurence na trhu. Proto je hlavním cílem České 
bankovní asociace ukazovat české banky jako zdravé a společensky odpovědné moderní 
instituce, které se pozitivně podílejí na fungování české ekonomiky a celé společnosti.

Komunikace ČBA byla v roce 2018 rozdělena do tří oblastí. Hlavní část komunikace tvořilo 
aktivní i reaktivní vysvětlování stanovisek bank k existující či připravované legislativě vůči 
rozhodovatelům a ovlivňovatelům v oblasti legislativy a hospodářské politiky, s nimiž bylo 
hovořeno zejména napřímo. Sekundárně pak skrze média či Twitter.

Směrem k odborné veřejnosti jsme se kromě výše uvedeného věnovali také tématům 
dotýkajícím se celého bankovního sektoru, např. digitalizaci a inovacím, platebnímu styku, 
kyberbezpečnosti, makroekonomické situaci v ČR, euru, problematice bydlení apod. 
Hlavním komunikačním kanálem byla média a sociální sítě.

Stranou nezůstala ani osvěta v oblasti kybernetické bezpečnosti a zacházení s financemi, 
jež mířila na širokou veřejnost. Jejím hlavním cílem bylo zvyšování finanční gramotnosti 
a sekundárně budování povědomí o bankovnictví jako o stabilním, spolehlivém 
a moderním sektoru. Hlavní komunikační kanály představovala média a Facebook. 

Minulý rok přinesl významné oživení externí komunikace ČBA, zejména pak posílení 
jejího proaktivního prvku. Oproti roku 2017 se zvýšil mediální zásah (2,5krát), současně 
jsme rozšířili škálu komunikovaných témat a zaměřili jsme se na jejich prezentaci nejen 
v médiích, ale také prostřednictvím našich sociálních sítí. 

Rok 2018 se nesl ve znamení 100. výročí naší republiky, od něhož byl odvozen hlavní projekt 
asociace nazvaný Republika & Banky. Základní myšlenkou bylo zlepšit pověst bankovního 
sektoru v očích veřejnosti a ukázat, že právě banky se výrazně podílely a podílejí na vývoji a 
formování podoby našeho státu a současně jsou jeho důležitou, přínosnou a odpovědnou 
součástí. Do projektu, ke kterému vznikla samostatná microsite a během něhož se 
realizovala série aktivit, se zapojily jednotlivé členské banky ČBA. Tyto aktivity zahrnovaly 

Banking ranks among the most trusted sectors in the Czech Republic. However, stable 
and trustworthy banks, as well as modern and seamless banking services, have become to 
some extent commonplace and there is a risk that their importance and quality will not be 
fully appreciated. The high level of competition on the market is not sufficiently recognised 
either. Therefore, the main objective of the Czech Banking Association is to present Czech 
banks as healthy and socially responsible modern institutions, which contribute positively 
to the functioning of the Czech economy and all society.

Communication of the CBA was divided into three areas in 2018. The main part of 
communication vis-a-vis decision-makers and influencers in legislation and in the 
economic policy consisted of active and reactive explanation of banks‘ opinions on existing 
or pending legislation, they were primarily addressed directly and, secondarily, through the 
media or via Twitter.  

In addition to the above, we also approached the professional public with issues affecting 
the entire banking sector, such as, for instance, digitization and innovations, payment 
systems, cyber security, the macroeconomic situation in the Czech Republic, the euro, 
housing issues, etc. The main communication channels were media and social networks.

Education in the fields of cyber security and of managing finances was not overlooked 
either and it was aimed at the general public. Its main objective was to increase financial 
literacy and, secondarily, to build up awareness of banking as a stable, reliable and modern 
sector. The main channels of communication were media and Facebook.

Last year brought a significant revival of the CBA‘s external communication, especially 
the strengthening of its proactive element. Compared to 2017, media reach increased 
(2.5 times); at the same time, we expanded the range of communicated topics and focused 
on their presentation not only in media but also through our social networks.  

The year 2018 was marked by the 100th anniversary of our republic. The main project 
of the Association called “Republic & Banks” was centred around this anniversary. The basic 
idea was to improve the reputation of the banking sector in the eyes of the public and to 
show that it was the banks that have contributed and continue to contribute significantly 

Komunikace Communication
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tiskovou konferenci Informační a kybernetická bezpečnost, která proběhla ve spolupráci s 
ČSOB; exkluzivní spolupráci se serverem iDNES.cz ve formě seriálu na téma vývoj bydlení, 
na kterém se podílela Hypoteční banka; odborné kolokvium s Hospodářskou komorou ČR 
s následnou tiskovou konferencí Koruna vs. euro, a v neposlední řadě medializaci studie 
Majetková i finanční situace českých domácností. 

Dalším významným prvkem externí komunikace, který navazoval na projekt Republika 
& Banky a doplňoval jej, byla odborná konference Banking in Motion 2018: Challenges 
of Customer Centric Provision Of Financial Services in the Digital Age, konaná v říjnu za 
účasti mezinárodních expertů a zástupců českých bank. 

Ke klíčovým tématům roku 2018 patřilo zadlužování a nová regulace hypotečních úvěrů. 
Nejen k těmto tématům se naši zástupci účastnili jako panelisté či speakeři expertních 
diskusí na konferencích apod. Výjimkou nebyly prezentace ve výborech a klubech 
Poslanecké sněmovny k otázkám legislativy směřující na decision-makers.

Hlavním tématem v oblasti finančního vzdělávání zůstala nadále kybernetické bezpečnost. 
Na jaře se na její podporu uskutečnila televizní kampaň. Jako v letech předchozích i v roce 
2018 byl měřen a následně medializován Index kybernetické bezpečnosti a proběhl projekt 
Bankéři do škol, kdy se představitelé bank vydali přednášet na střední i základní školy. 
Otázky na téma kyberbezpečnosti byly součástí také prvního ročníku soutěže ve finanční 
gramotnosti European Money Quiz (www.europeanmoneyquiz.cz), kterou zastřešuje 
Evropská bankovní federace (EBF). 

Tiskové konference, komunikaci a s tím spojené mediální výstupy každoročně opíráme 
o pravidelné průzkumy veřejného mínění, z nichž získáváme názory veřejnosti na banky, 
trendy v oblasti bankovních služeb, kyberbezpečnost, zadlužování i spotřebitelské chování. 
Současně prostřednictvím těchto průzkumů měříme index finanční gramotnosti, index 
kybernetické bezpečnosti a index rizikového zadlužování. Nepostradatelnou součástí naší 
komunikace jsou ekonomické expertizy a prognózy budoucího vývoje české ekonomiky 
v souvislosti s možnými dopady.

to the development and shaping of our state and that, at the same time, they are an 
important, beneficial and responsible part of it. Individual CBA Member Banks participated 
in the project, for which a separate microsite was created and during which a series of 
activities took place. These activities included a press conference on Information and 
Cyber Security, which was held in cooperation with ČSOB; exclusive cooperation with 
server iDNES.cz in the form of a series on housing development, with the participation 
of Hypoteční banka; a professional colloquium with the Czech Chamber of Commerce, 
followed by press conference Crown vs. Euro, and last but not least, ensuring media 
coverage of a study called The Property and Financial Situation of Czech Households.

Another important element of external communication, which was linked to Project 
Republic & Banks and which complemented it, was a professional conference Banking in Motion 
2018: Challenges of Customer Centric Provision of Financial Services in the Digital Age, held in 
October with the participation of international experts and representatives of Czech banks.  

The key themes in 2018 included indebtedness and the new regulation of mortgage loans. 
These were not the only topics of discussions in which our representatives participated 
either as panellists or speakers in expert discussions at conferences, etc. Presentations in 
the committees and clubs of the Chamber of Deputies on legislative issues addressed to 
decision-makers were no exception.

Cyber security remained as the key topic of financial education. In the spring, a TV 
campaign was launched to support it. As in previous years and in 2018, the Cyber Security 
Index was measured and subsequently made public, and Project Bankers Go to Schools 
was held, when bank representatives went to lecture at secondary and primary schools. 
Questions relating to cyber security were also part of the first annual European Money Quiz 
financial literacy competition (www.europeanmoneyquiz.cz), held under the auspices of 
the European Banking Federation (EBF).

Every year, we base our press conferences, communication and related media outputs on 
regular opinion polls, which provide us with public opinion on banks, trends in banking 
services, cyber security, indebtedness and consumer behaviour. At the same time, we use 
these surveys to measure the Financial Literacy Index, the Cyber Security Index and the 
Risk Indebtedness Index. Economic expert studies and forecasts of the future development 
of the Czech economy in the context of potential impacts are an essential part of our 
communication.
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Jakkoli lze na společnost nahlížet optikou rozmanitých zájmů a členění, odpovědnost 
za celkový vývoj leží společně na bedrech všech sektorů, a v konečném důsledku tedy 
na každém subjektu a každém člověku. Bankovní industrie si je své sounáležitosti dobře 
vědoma, což se dlouhodobě odráží v aktivitách vyvíjených silami společnými i jednotlivými.

Témata, která jsou Českou bankovní asociací iniciována, jsou spjata se světem financí, 
avšak svým rozsahem i pozitivním dopadem jej daleko přesahují. V tom právě spočívá 
hodnota společensko-odpovědnostních aktivit (CSR), jejichž nositelem je kromě 
samotných členských bank právě ČBA. Za podstatnou lze v tomto kontextu považovat 
především snahu na daná témata nejen upozorňovat, nýbrž přinášet možnosti či návrhy 
jejich řešení.

Tou nejsilnější CSR aktivitou je z našeho pohledu soustavné rozvíjení vzdělávacích 
činností směrem k široké veřejnosti, a to jak na poli finanční gramotnosti, tak v oblasti 
propagace bezpečného pohybu v digitálním světě a na internetu. Každoročně se proto 
ČBA podílí na projektech, které tuto osvětu přinášejí. V uplynulém roce tomu tak bylo 
u obsahové spolupráce s dětskou stanicí České televize ČT :D a při přípravě druhé série 
výukového seriálu finanční gramotnosti pro děti ve věku 8 až 12 let Bankovkovi, který patří 
jednoznačně mezi nejlepší počiny svého druhu.

Činnost ČBA je však zaměřena nejen na podporu, ale také na tvorbu a kompletní realizaci 
vlastních či sdílených aktivit. V rámci celoevropské kampaně European Money Week vždy 
představujeme výsledky každoročního průzkumu ČBA týkajícího se finanční gramotnosti 
široké veřejnosti. Každoročně také vysíláme bankéře do škol v rámci projektu Bankéři 
jdou do škol, v němž je stále hlavním tématem kybernetická bezpečnost. Studenti se 
od bankéřů (vrcholových manažerů bank a specialistů na kybernetickou bezpečnost) 
dozvídají o hrozbách v online prostředí, ale především získávají důležité rady, jak se těmto 
nebezpečím ohrožujícím osobní data a peníze uživatelů internetu bránit. Cílem projektu, 
který se každoročně rozšiřuje v řádech desítek zapojených škol i bankéřů, je netradiční 
komunikační cestou upozornit na závažnost edukačních témat. 

Protože samotná výuka a předávání znalostí představuje jen jednu stranu mince, zapojili 
jsme se i do zcela nové aktivity evropského bankovního sektoru, kterou je soutěž 

While society can be perceived through the prism of various interests and categorizations, 
the responsibility for overall development rests jointly on the shoulders of all sectors, 
and thus ultimately on each entity and each person. The banking industry is well aware 
of that sense of belonging, which has been reflected in the activities developed by joint 
and individual efforts in the long term. 

The topics initiated by the Czech Banking Association are linked to the world of finance, 
but their scope and positive impact extend far beyond it. This is exactly where the value 
lies of social responsibility (CSR) activities, pursued by the CBA, in addition to the Member 
Banks themselves. Above all, particularly the effort not only to raise the given topics but 
to come up with potential or proposed solutions to them can be seen as essential in 
this context. 
 
In our view, the strongest CSR activity is the continuous development of educational 
activities aimed at the general public, both in the field of financial literacy and of promoting 
safe behaviour in the digital world and on the Internet. Therefore, the CBA participates 
every year in projects that create such awareness. In the past year, this was the case 
of content cooperation with ČT: D, the children‘s channel of the Czech Television and 
the preparation of the second series of Bankovkovi (The Banknotes Family), a financial 
literacy educational series for children aged 8 to 12, which is clearly one of the best 
achievements of its kind.

However, the CBA‘s activities focus not only on the support, but also on the creation 
and complete realization of its own or shared activities. As part of the European Money 
Week campaign, we are always presenting the results of an annual CBA survey on financial 
literacy to the general public. We also send bankers to schools every year as part 
of the Bankers Go to Schools project, where cyber security still remains to be a major topic. 
Pupils learn about online threats from bankers (top bank managers and experts on cyber 
security), but above all, they receive important advice on how to protect themselves from 
these threats to personal data and to money of the Internet users. The aim of the project, 
which is annually expanding by dozens of participating schools and bankers, is to draw 
attention to the seriousness of the educational topics while using an unconventional 
method of communication. 

Společenská odpovědnost Social Responsibility
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European Money Quiz připravená Evropskou bankovní federací pro žáky 2. stupně 
základních škol. Soutěž mezi třídami probíhá formou krátkých kvízů na téma finanční 
gramotnosti. ČBA uspořádala národní kolo soutěže a zorganizovala vše potřebné, aby se 
zástupci vítězné třídy mohli zúčastnit evropského finále v Bruselu, kde se umístili v první 
desítce.  

Since the teaching itself and the transfer of knowledge represents only one side of the coin, 
we have also become involved in a completely new activity of the European banking sector, 
i.e. the European Money Quiz competition, prepared by the European Banking Federation 
for school pupils. Competition among classrooms takes the form of short financial 
literacy quizzes. The CBA organized a national round of the competition and arranged 
everything necessary to enable the representatives of the winning class to participate in 
the European finals in Brussels, where they ended up among the top ten.
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Komise pro exportní financování (KEF) ČBA, jejímiž členy jsou zástupci bank aktivně 
působících v oblasti exportního financování, se v roce 2018 věnovala především 
formulování jasných pozic českého bankovního sektoru ohledně nastavení a fungování 
státní podpory exportního financování. V polovině roku 2018 proto Prezidium ČBA 
schválilo Koncepci státní podpory financování exportu, kterou připravili členové KEF. 

Tento dokument poté vedení KEF představilo náměstkovi ministra financí Ondřeji Landovi. Na 
základě této prezentace vznikl ze strany Ministerstva financí podnět pro KEF ke zpracování 
detailnější představy o tom, jaké produkty v oblasti pojištění exportu by měly být 
k dispozici a jak by měly být optimálně nastaveny procesy a komunikační kanály. S cílem 
zformulovat tyto představy vznikly čtyři ad hoc pracovní skupiny, které v tuto chvíli pracují 
na zadání.

Komunikace se zástupci vlády a státní správy však není jedinou aktivitou KEF. Její práce 
spočívá i ve sledování regulatorních rizik a novinek, nevyjímaje revizi „basilejských“ 
předpisů CRD IV a CRR. Prostřednictvím členství ČBA v Evropské bankovní federaci jsme 
připomínkovali pasáže CRR tak, aby tranše exportních úvěrů se zajištěním oficiální ECA 
měly rizikovou váhu 0 % a zároveň nevstupovaly do výpočtu nově zaváděného povinného 
pákového poměru. Dalším tématem z regulatorní oblasti pak bylo například povinné 
tvoření oprávek u úvěrů v selhání.

In 2018, the CBA‘s Export Finance Commission (hereinafter referred to as the KEF), whose 
members are representatives of banks that are active on the Czech export finance market, 
focused in particular on formulating clear positions of the Czech banking sector regarding 
the set-up and the functioning of state support of export financing. In mid-2018, the CBA‘s 
Executive Board has therefore approved the Concept of State Aid to Export Financing 
prepared by the KEF members.

The document was then presented by the KEF‘s management to Mr. Ondřej Landa, Deputy 
Minister of Finance. Based on the presentation, the Ministry of Finance encouraged 
the KEF to prepare a more detailed opinion on which export insurance products should be 
available and what would be the optimal set-up of processes and communication channels. 
In order to formulate these ideas in detail, four ad-hoc working groups were established 
and they are currently working on their assignments.

However, communication with representatives of government and administration has 
not been the only activity of the KEF. Its work also included the monitoring of regulatory 
risks and news, including the revision of the „Basel“ CRD IV directive and CRR regulation. 
Through the CBA‘s membership in the European Banking Federation, we have provided 
our comments on the CRR provisions so that export credit tranches with official ECA 
guarantees had a 0% risk weight and, at the same time, were not included in the calculation 
of the newly introduced mandatory leverage ratio. Another topic in the regulatory area 
was, for example, the compulsory creation of provisions for non-performing loans. 

Exportní financování Export Financing
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Vývoj na úseku bankovní a finanční bezpečnosti v uplynulém období potvrdil trend 
z posledních let, kdy klesá počet násilných útoků proti bankám a jejich zařízením. 
Současně byl potvrzen předpoklad, že banky budou v budoucnu čelit stále rostoucímu 
počtu kybernetických útoků, přičemž variabilita těchto útoků poroste.

V oblasti fyzické bezpečnosti počet loupežných přepadení bank v meziročním srovnání 
opět klesl (1 případ), počet fyzických útoků proti bankomatům ve všech jejich formách 
ve stejném období zůstal meziročně srovnatelný. Na srovnatelné úrovni jako v roce 2017 
zůstal počet případů skimmingu na bankomatech, rovněž okruh zemí původu pachatelů 
se v zásadě nezměnil, snížil se však počet pachatelů. Oproti uvedenému roku významně 
poklesl počet případů sofistikovaného napadení bankomatu s cílem vynutit vydání 
hotovosti (podvodný HW a SW – tzv. BLACKBOX útok). Při potírání tohoto druhu trestné 
činnosti zůstává klíčovou rychlost spolupráce banky provozující napadený bankomat 
s příslušnými orgány Policie ČR. Organizační předpoklady umožňující takovou spolupráci 
byly vytvořeny již v minulosti a jejich aktuální funkčnost lze označit jako velmi dobrou. 
V minulém roce banky spolupracovaly s Policií ČR rovněž na opatřeních proti zvyšující se 
kriminalitě zaměřené proti seniorům (Legenda vnuk). 

Pokračovala standardní spolupráce bank s Finančním analytickým úřadem (FAÚ) podle 
zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu. Další významná spolupráce s FAÚ se týkala 5. kola hodnocení Moneyval, které se 
v České republice uskutečnilo v minulém roce, a uplatňování mezinárodních sankcí. FAÚ byl 
i v roce 2018 nejdůležitějším partnerem ČBA při uspořádání tradičního semináře Prevence 
finanční kriminalinality. 

Kybernetické útoky

Na úseku kybernetické bezpečnosti pokračovaly útoky v podobě tzv. phishingu, který má 
ve svých různých modifikacích za cíl ovládnutí počítače a chytrého mobilního telefonu 
klienta banky, získání bezpečnostních prvků, které umožňují přístup do jeho internetového 
bankovnictví, a následné odcizení finančních prostředků klienta.  

Developments in the area of banking and financial security over the past period have 
confirmed the trend from the past years, when the number of attacks targeting banks 
and their appliances has declined. At the same time, the assumption that banks would 
face a constantly increasing number of cyber-attacks in the future and that the variability 
of these attacks would increase has been confirmed. 
 
In the area of physical security, the number of robbery attacks on banks fell again  
year-on-year (1 case), while the number of physical attacks against ATMs in all their forms 
remained comparable in the same period year-on-year. The number of cases of ATM 
skimming remained at a level comparable to 2017 and also the number of countries 
of origin of offenders remained broadly unchanged, but the number of offenders 
decreased. Compared to the previous year, the number of sophisticated ATM attacks with 
the aim to force the ATM to hand out cash was significantly reduced (fraudulent HW and 
SW - the “BLACKBOX” attack). In combating this type of crime, the speed of cooperation 
between the bank operating the ATM that has been attacked and the relevant bodies 
of the Czech Police remains a key factor. Organizational prerequisites enabling such 
cooperation have been created in the past and their current functionality can be described 
as very good. Last year, banks also cooperated with the Czech Police on measures against 
increasing crime directed against seniors (Legend “Grandson”).

Standard cooperation with the Financial Analytical Unit (FAU) in accordance with the Act 
on Certain Measures Against Money Laundering and Terrorist Financing continued. 
Another important part of cooperation with the FAU concerned the preparation 
of the 5th round of the Moneyval evaluation that was held in the Czech Republic last year 
and the application of international sanctions. In 2018, too, the FAU was the most important 
partner of the CBA in organizing a traditional “Prevention of Financial Crime” seminar.

Cybernetic Attacks

In the area of cyber-security, attacks in the form of phishing continued in various 
modifications and have been aimed at controlling the computer and smart mobile phone 
of the bank‘s client, acquiring the security elements that allow access to the client‘s Internet 
banking, and then stealing the client‘s funds. 

Bankovní bezpečnost Banking Security 
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Phishing je jednou z významných příčin úniku citlivých dat (např. údaje o platebních 
kartách), je úspěšný jak ve formě již dobře známých e-mailových kampaní pod hlavičkami 
globálních i tuzemských brandů (PAYPAL, VISA, APPLE etc.), tak i v novějších verzích. 
Jednou z nejvíce nebezpečných forem phishingu je vytvoření falešného „ESHOPu“, na 
kterém je nabízeno zboží s velkými slevami. Pokud držitel karty na takovémto místě 
zadá své údaje o platební kartě, pak tato karta bývá zpravidla do tří měsíců zneužita na 
internetu. Objednané zboží klient neobdrží. Výnosy z této trestné činnosti jsou zpravidla 
konvertovány do některé z virtuálních měn s cílem zamezit přístup k těmto prostředkům 
a anonymizovat jejich držitele.  Nově se objevily podvodné verze jinak standardních aplikací 
pro operační systém ANDROID, distribuované do mobilních telefonů prostřednictvím 
důvěryhodného zdroje GOOGLE (např. Qrecorder, Call Blocker), které umožňovaly prolomit 
soukromí uživatele mobilního telefonu.

Phishing is one of the major sources of leakage of sensitive data (such as credit card details) 
and is successful both in the form of well-known e-mail campaigns under the labels of both 
global and domestic brands (PAYPAL, VISA, APPLE, etc.) as well as in newer versions. One 
of the most dangerous forms of phishing is the creation of a fake e-shop offering goods 
with large discounts. If the cardholder enters his/her credit card information on such 
website, then the card is usually misused over the internet within up to three months. 
The client never receives the ordered goods. As a rule, proceeds from the crime are 
converted into one of the virtual currencies in order to prevent access to these funds 
and to anonymize their owners. Fraudulent versions of otherwise standard applications 
for ANDROID operational system that allowed to break the privacy of the mobile phone 
user have newly emerged, distributed to mobile phones through a trusted GOOGLE source 
(for instance Qrecorder, Call Blocker). 
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Rok 2018 se stal v oblasti implementace Evropských strukturálních a investičních fondů 
(ESIF) přelomovým hned ve dvojím slova smyslu. Ministerstva zodpovědná za jednotlivé 
operační programy musela do konce roku prokázat Evropské komisi čerpání ve výši 
minimálně 50 % plánované alokace, a to pod hrozbou realokace, či dokonce krácení 
přislíbených fondů. Zároveň měl být vyčerpán i odpovídající podíl finančních nástrojů, 
tedy minimálně 10 % z prostředků alokovaných v uplynulém období. Pro řadu ministerstev 
to představovalo ještě větší výzvu než schopnost dosáhnout celkového požadovaného 
výsledku čerpání za příslušný operační program.

Ještě na začátku roku byly – vedle převládajících dotačních titulů – prakticky jedinou 
formou finančních nástrojů zvýhodněné, resp. bezúročné úvěry (program Českomoravské 
záruční a rozvojové banky Expanze – půjčka, nízkoúročené půjčky Státního fondu životního 
prostředí), ať už s povinnou účastí, či bez účasti komerčního spolufinancování. Banky 
přitom již několik let zdůrazňují, že takovou strategii považují vzhledem k situaci na trhu, 
tj. nízké úrokové sazby a přebytek likvidity, za problematickou. Stát a soukromý sektor 
na stejném trhu soutěží o nejlepší klienty – subjekty, které nemají problém získat tržní 
financování. Stát by si však – nejenom podle názoru bankovního sektoru – neměl s trhem 
konkurovat, ale naučit se co nejlépe se soukromým sektorem spolupracovat a intervenovat 
pouze v oblastech prokazatelného tržního selhání.  Cílem by měly být „smart“ veřejné 
investice, tj. efektivní vynakládání prostředků daňových poplatníků tak, aby pro danou 
investici přitáhly co největší objem soukromého kapitálu. Z dostupných finančních nástrojů 
toto kritérium splňují především záruky. 

Druhá polovina a závěr roku 2018 se však odehrály ve znamení úspěšného završení 
téměř tři roky trvajících debat pracovní skupiny s Ministerstvem průmyslu a obchodu. 
Ministerstvo se na základě společného tlaku ČBA a Asociace malých a středních podniků 
rozhodlo pověřit Českomoravskou záruční a rozvojovou banku (ČMZRB) spuštěním 
záručního programu Expanze nabízejícího portfoliové záruky za úvěry v rozsahu 4–25 mil. 
Kč pro malé a střední podniky. Dojde tak k potřebnému doplnění záručních instrumentů 
dostupných na českém trhu o dosud chybějící nástroj v oblasti úvěrování středně velkých 
projektů, neboť v současnosti ČMZRB nabízí pouze individuální či portfoliové záruky do 
výše 4 mil. Kč. Program „Expanze – záruky“ pro léta 2019–2023 bude z prostředků ESIF 
dotován částkou cca 1 mld. Kč ročně, průběžná výzva měla být vypsána do konce ledna 

As regards the implementation of the European Structural and Investment Funds (ESF), 
2018 became twice a breakthrough year in the sense of that word. By the end of the 
year, the ministries responsible for the individual operational programs had to prove to 
the European Commission that they had utilized at least 50% of the planned allocation 
under a threat of reallocation or even reduction of the promised funds. At the same time, 
the corresponding share of financial instruments should have been implemented, i.e. 
at least 10% of the funds allocated in the previous period. For a number of ministries, 
this was even a bigger challenge than the ability to achieve the overall required result 
of absorption for the relevant operational program.  

Still at the beginning of the year, virtually the only form of financial instruments, 
besides the prevalent grant schemes, were preferential, respectively interest-free loans 
(the Expansion - Loan Programme of the Czech-Moravian Guarantee and Development 
Bank, low-interest loans from the State Environmental Fund), whether with the mandatory 
participation or without the participation of commercial co-funding. For several years 
banks have been emphasizing that they regard such strategy as problematic given the 
market situation, i.e.  low interest rates and excess liquidity. The state and the private sector 
compete for the best clients in the same market - entities that do not have a problem in 
obtaining market funding. However, the state - not only in the opinion of the banking 
sector - should not compete with the market, but should learn how best to cooperate with 
the private sector and intervene only in areas of demonstrable market failure. The aim 
should be „smart“ public investments, i.e. efficient spending of taxpayers‘ money so as to 
attract as much private capital as possible for the investment. Of the available financial 
instruments, this criterion is met above all by guarantees. 

The second half of 2018 and the end of the year, however, were marked by the successful 
completion of nearly three years of discussions of the CBA Working Group with the Ministry 
of Industry and Trade. On the basis of joint pressure from the CBA and from the Association 
of Small and Medium-Sized Enterprises and Crafts, the Ministry decided to entrust 
the Czech-Moravian Guarantee and Development Bank (the ČMZRB) with the launch 
of the Expansion Guarantees Programme offering portfolio guarantees for loans in 
the range of CZK 4-25 million for small and medium-sized enterprises. The guarantee 
instruments available on the Czech market will thus be complemented by the needed 
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a žádosti zájemců by ČMZRB měla přijímat od 15. 2. 2019. Příznivé zprávy přicházely 
i z Ministerstva životního prostředí, které se intenzivně zabývalo možností svěřit ČMZRB 
prostředky pro záruční program v oblasti hospodaření s odpady.

and until now still missing instrument in the area of lending to medium-sized projects, 
as currently the ČMZRB offers only individual or portfolio guarantees up to CZK 4 million. 
The Expansion Guarantees Programme for the years 2019-2023 will be subsidized from 
the ESIF funds by approximately CZK 1 billion per year, the ongoing call for proposals 
should have been launched before the end of January, and the ČMZRB should have started 
receiving applications from 15 February 2019. Positive news came also from the Ministry 
of the Environment, which intensively considered the possibility of entrusting the ČMZRB 
with funds for a guarantee programme in the area of waste management. 
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Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je v členských zemích EU včetně ČR 
přímo účinné od 25. 5. 2018. Po zvládnutí přechodu jednotlivých bank na nová pravidla 
a splnění z toho vyplývajících institucionálních a informačních povinností se ve druhé 
polovině roku 2018 užší pracovní skupina zaměřila na přípravu návrhu textu „soft“ 
standardů zpracovaných i na základě výstupů z intenzivních konzultací s regulátory 
(Úřadem pro ochranu osobních údajů, Ministerstvem financí ČR a Českou národní bankou), 
které probíhaly od začátku roku 2018 prakticky až do konce 3. čtvrtletí. Finální podoba 
textu postupně vykrystalizovala do formy Rámcového výkladu některých ustanovení GDPR 
v bankovním sektoru (dále Rámcový výklad). 

Rámcový výklad byl na začátku prosince projednán na Prezidiu ČBA a na přelomu roku 
ještě konzultován s Úřadem pro ochranu osobních údajů s cílem poskytnout členským 
bankám co nejspolehlivější vodítka pro zacházení s osobními údaji. Postupy doporučené 
Rámcovým výkladem nepředstavují závazný výklad příslušných ustanovení, je na každé 
bance zvážit, jak GDPR bude interpretovat. Zejména se nejedná o Kodex chování ve smyslu 
doporučení článků 40 a 41 GDPR. S interpretací v nich obsaženou jsou nicméně srozuměni 
všichni členové České bankovní asociace, kteří se k tomuto dokumentu přihlásí. Dokument 
představuje obecně pojatou minimální míru ochrany subjektů osobních údajů, kdy není 
bráněno jednotlivým členským bankám zvolit v konkrétních případech vyšší míru ochrany 
zpracování osobních údajů na základě jejich specifických potřeb a postupů.

Vzhledem k tomu, že spolu s účinností GDPR bude třeba sdílet praktické zkušenosti 
bank z implementací jejích pravidel a že by v této souvislosti bylo žádoucí poučit se i ze 
zahraničních zkušeností, nominovala ČBA na základě doporučení užší pracovní skupiny 
svého zástupce do nově vzniklé pracovní skupiny Evropské bankovní federace „Data 
protection & privacy“, která se poprvé sešla 15. 11. 2018 s cílem připravit zaměření společné 
činnosti ve zbytku roku 2018 a na rok 2019. Základním posláním této pracovní skupiny 
je zprostředkovat komunikaci s evropskými institucemi (zejména EK, Rada a EP) týkající 
se některých specifik zpracování osobních údajů v bankovním sektoru, a to zejména 
s ohledem na sektorovou regulaci (např. v oblasti boje proti praní špinavých peněz, 
přeshraniční výměny informací pro daňové účely, pravidel pro poskytování jednotlivých 
druhů produktů) a také na nově připravované ePrivacy nařízení. 

The General Data Protection Regulation (GDPR) has been directly effective in EU Member 
States, including the Czech Republic, as of 25 May 2018. Once individual banks managed their 
transition to the new rules and to the fulfilment of  the institutional reporting requirements 
resulting therefrom in the second half of 2018, the CBA Narrow Working Group focused 
on draft wording of „soft“ standards developed on the basis of results of intensive 
consultations with the regulators (the Office for Personal Data Protection, the Ministry 
of Finance of the Czech Republic and the Czech National Bank), which had been running from 
the beginning of 2018 practically until the end of the 3rd quarter. The final form of the text 
has gradually crystallized into the “Recommended Interpretation of Certain Provisions of 
GDPR in the Banking Sector” (hereinafter referred to as the Framework Interpretation). 

The Framework Interpretation was discussed at the CBA‘s Executive Board at the beginning 
of December and, at the turn of the year, it was also consulted with the Office for Personal 
Data Protection, in order to provide member banks with the most reliable guidelines for 
processing personal data. The procedures recommended by the Framework Interpretation 
do not constitute a binding interpretation of the relevant provisions; it is up to each bank 
to consider how it will interpret GDPR. In particular, it is not a Code of Conduct within 
the meaning of recommendations of Articles 40 and 41 of the GDPR.  However, the 
interpretation contained in it is accepted by all Members of the Czech Banking Association 
who will sign up for the document. The document represents a generally understood 
minimum level of protection of personal data subjects, where individual Member Banks 
are not prevented from choosing a higher level of protection for the processing of personal 
data in specific cases, based on their specific needs and procedures. 

Given that along with the effect of the GDPR,  there will be a need for sharing practical 
experience of banks with the implementation of its rules, and that in this context 
it would be desirable to learn from foreign experience, the CBA nominated upon 
the recommendation of its Narrow Working Group  representative to the newly established 
Data Protection & Privacy Working Group of the European  Banking Federation, which met 
for the first time on 15 November 2018 to prepare the focus for joint work in the remaining 
part of 2018 and in 2019. The primary mission of the working group is to facilitate 
communication with European institutions (in particular with the EC, the Council and the 
EP) concerning certain specificities of the processing of personal data in the banking sector, 
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particularly with regard to the sectoral regulation (for instance in the field of combating 
money laundering, cross-border exchange of information for tax purposes, rules for 
the provision of individual types of products) and also with regard to the newly prepared 
ePrivacy Regulation.
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Česká bankovní asociace získala jako jeden z prvních subjektů akreditaci České 
národní banky k provádění všech typů zkoušek odborné způsobilosti podle zákona 
o spotřebitelském úvěru a již od roku 2017 funguje aplikace www.cbaeduca.cz, která slouží 
nejen k samotné realizaci zkoušek, ale zajišťuje také velmi efektivní a uživatelsky příjemnou 
přípravu na ně. V roce 2018 byla akreditace ČBA rozšířena i na oblast distribuce penzijních 
produktů a na kapitálový trh.

Pokračování projektu přineslo i v roce 2018 výsledky, jež potvrzují původní ideový záměr, 
a to nabídnout takové ošetření prokazování odbornosti, které bude představovat maximální 
efektivitu, využívat možné synergie a zároveň minimalizovat náklady. Skutečnost, že ČBA 
nyní zajišťuje odborné zkoušky pro 20 členských bank, tedy prakticky pro celý bankovní 
sektor, včetně všech největších finančních skupin, a pro celou řadu dalších institucí, je 
důkazem jedinečnosti a nesporných předností systému ČBA EDUCA. Úspěšnost projektu 
potvrzuje i zájem o další rozšíření, který bude ze strany ČBA naplněn podáním žádosti 
o akreditaci pro oblast pojištění.

Pod hlavičkou ČBA EDUCA se jen v oblasti spotřebitelských úvěrů uskutečnilo více než 
20 000 zkoušek, z toho téměř 14 000 úspěšně. Zkoušky probíhají elektronicky na tabletech. 
Pro uživatele aplikace ČBA EDUCA jde o známé prostředí, v němž probíhá i příprava, což 
přináší velmi pozitivní ohlasy i výsledky při zkouškách. Tento inovativní přístup k provádění 
zkoušek umožňuje nejen generování jedinečných zkouškových testů až v momentě 
spuštění zkoušky, ale také jejich stejně rychlé vyhodnocení v okamžiku ukončení testu, 
které navíc znemožňuje jakékoli ovlivnění zásahem lidské ruky. Využití kamerových systémů 
pro distanční dohled komisařů navíc zajišťuje nabídku největšího počtu termínů zkoušek 
s omezeným počtem účastníků do 25 osob. 

Zkoušky probíhají ve všech krajských městech celé České republiky a cvičné testy, které 
jsou jedním z prvků přípravy na zkoušku, jsou využívány v řádech milionů. Kvalitativně 
nejlepší dostupné technické ošetření nabízí evidenci všech uživatelských přístupů 
i možnost řízení a kontroly vzdělávacích prvků ze strany správců, zpravidla pracovníků 
HR oddělení.  

The Czech Banking Association has been accredited by the Czech National Bank as one 
of the first entities authorised to carry out all types of proficiency tests under the Act on 
Consumer Credit. Application www.cbaeduca.cz has been in operation since 2017; it is 
used not only to conduct the actual tests, but also enables a very effective and user-friendly 
preparation for them. In 2018, the CBA‘s accreditation has been extended to include 
the distribution of pension products and the capital market.  

In 2018, too, the continuing project yielded results that confirm the original concept 
of offering a method to prove proficiency that would deliver maximum efficiency and 
exploit possible synergies, while minimizing costs. The fact that the CBA currently provides 
proficiency exams for 20 Member Banks, i.e. virtually for the entire banking sector, 
including all the largest financial groups, and for a number of other institutions is a proof 
of the uniqueness and unquestionable advantages of the CBA EDUCA system. The success 
of the project is confirmed by the interest in its further expansion, which will be met by 
the CBA by submitting an application for accreditation in the insurance area.

More than 20,000 tests took place under the heading of CBA EDUCA in the area of consumer 
credits alone, of which almost 14,000 were successful. The tests are conducted electronically 
on tablets. For users of the CBA EDUCA application, this is a familiar environment in which 
preparations take place and this brings very positive feedback and test results. This innovative 
approach to exams enables not only the generation of unique examination tests right at 
the moment when the test is launched, but also their equally fast evaluation at the time 
of completion of the test which, in addition, prevents any human intervention. Moreover, 
the use of camera systems for remote supervision by the examination commissioners 
provides for the largest offer of exam dates with a number of participants limited to up 
to 25 persons.

The exams take place in all regional cities throughout the Czech Republic and the number 
of practice tests used, which are one of the elements of preparations for the exam, amounts 
to millions. The best quality available technical tools offer the recording of all user accesses 
as well as the possibility for administrators, usually the HR department staff, to manage and 
control the learning components. 

ČBA EDUCA CBA EDUCA
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Osvědčení vydávaná Českou bankovní asociací obsahují nejen jednoznačný číselný 
identifikátor, ale od samého počátku také praktický kontrolní prvek, a to QR kód, s jehož 
pomocí je možné si kdykoli ověřit pravost osvědčení. Za stávající situace jde v podstatě 
o jediný možný způsob kontroly ze strany subjektů, které jsou za prokazování odbornosti 
odpovědné. Absence centrálního registru, kterou členské banky v roli zaměstnavatelů 
pociťují velmi silně, tak může být v budoucnu částečně zmírněna možností evidovat 
a archivovat v systému ČBA EDUCA i osvědčení vydaná jinými akreditovanými osobami. 

From the very beginning, the certificates issued by the Czech Banking Association have 
contained not only a unique numerical identifier, but also a practical control element, 
namely the QR code, which enables verification of the authenticity of the certificate at any 
time. For entities which are responsible for proving proficiency, this is basically the only 
possible way of control under the current situation. The absence of a central register, 
which is felt very strongly by the Member Banks as employers, can be partially mitigated 
by the possibility of recording and archiving also certificates issued by other accredited 
entities in the CBA EDUCA system in the future.     
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Zájem o vedení spotřebitelského dialogu zaměřeného na identifikaci a potírání neetických, 
predátorských a lichevních praktik na trhu úvěrů a jejich vymáhání vedl ČBA v roce 2013 
k založení Platformy pro odpovědné finance jako společného pracovního a konzultačního 
fóra, jehož členy jsou i Česká leasingová a finanční asociace, nezisková organizace Člověk 
v tísni (ČvT), Česká asociace pojišťoven, Poradna při finanční tísni, Kancelář finančního 
arbitra a též zástupce Agentury pro sociální začleňování. 

V centru pozornosti členů Platformy byla především oblast vymáhání dluhů a vztahů 
dlužník – exekutor – věřitel. Diskutovány byly především některé parametry návrhu nové 
právní úpravy oddlužení (zejména s důrazem na návrhy v oblasti změkčování podmínek 
oddlužení a na problematiku vícečetných exekucí), vládní návrh novelizace exekučního 
řádu obsahující koncentraci exekučních řízení a opatření ke snížení počtu zahajovaných 
exekucí, ale také poslanecká iniciativa na zavedení místní příslušnosti soudních exekutorů. 
Jakkoli se členové Platformy na společných stanoviscích neshodli, všechny diskuse přispěly 
k lepšímu pochopení problematiky a možných rizik. 

V oblasti spotřebitelského financování se Platforma naopak jednoznačně a opakovaně 
shodla na nevhodnosti řešení lichevních praktik formou zavedení stropů na RPSN, které by 
dle členů Platformy poškodilo především sociálně slabé vrstvy obyvatelstva, vedlo by ke 
zvýšení počtu obětí lichvy, postihlo by pouze seriózní poskytovatele úvěrů a omezilo by 
existenci finančních produktů s krátkou dobou splatnosti. 

Výměna názorů členů Platformy se v průběhu roku 2018 dotkla i parametrů a metodiky 
zpracování Indexu spotřebitelského financování prezentovaného ČvT. 

Interest in pursuing a consumer dialogue aimed at identifying and combating unethical, 
predatory and usurious practices in the lending market and credit recovery, led the CBA 
to the founding of the Platform for Responsible Finance in 2013, as a joint and consultation 
forum, whose members are also the Czech Leasing and Financial Association, People in 
Need (the PiN), a non-profit organisation, the Czech Insurance Association, the Debt 
Advisory Centre, the Financial Arbiter’s Office and also a representative of the Agency 
for Social Inclusion.  

Members of the Platform focused their attention in particular on debt recovery and 
the debtor-distrainor-creditor relationship. Discussion involved especially certain 
parameters of the proposed new legal regulation of debt relief (with special emphasis on 
proposals to soften the conditions of debt relief and on the issue of multiple executions), 
the Government draft amendment to the Enforcement Code, containing concentration 
of execution proceedings and measures to reduce the number of executions started, but 
also the initiative of Members of Parliament to establish local jurisdiction of distrainors. 
Although members of the Platform did not agree on joint positions, all discussions 
contributed to a better understanding of the issues and of potential risks.

On the contrary, the Platform unanimously and repeatedly agreed on the inappropriateness 
of solving usurious practices by introducing caps on the APR in the area of consumer 
credit, which, according to members of the Platform, would harm especially the socially 
vulnerable groups of the population, lead to an increase in the number of victims of usury, 
would impact only the reputable credit lenders and reduce the existence of financial 
products with short maturities.  

The exchange of views among members of the Platform during 2018 also touched upon 
the parameters and methodology of drawing up the Index of Consumer Financing, 
presented by the PiN.

Platforma pro odpovědné finance Platform for Responsible Finance 
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Vědecké grémium ČBA je poradním orgánem asociace složeným ze špičkových ekonomů jak 
z akademické, tak z bankovní sféry a z oblasti byznysu. Schází se obvykle čtyřikrát ročně, aby 
účastníci setkání diskutovali některý z aktuálních problémů s přesahem a možným dopadem 
na české bankovnictví. Témata jsou vybírána s předstihem a rovněž s předstihem je dohodnuto, 
kdo ze členek či členů tohoto orgánu připraví na vybrané téma studii či prezentaci.

Tradiční součástí debat grémia bývá diskuse k situaci a výhledu vývoje globální, evropské 
a české ekonomiky a nejinak tomu bylo i v únoru 2018. V dubnu 2018 proběhla debata 
o alternativních řešeních problematiky odlivu dividend pod názvem „Odliv dividend: 
sektorové daně, nebo nulové zdanění reinvestic?“, v červenci odborné kolokvium ČBA 
a Hospodářské komory diskutovalo na téma „Přínosy a rizika přijetí eura v České republice 
očima soukromého sektoru“. Zaujala i listopadová debata nad prezentací výběrového 
šetření Hospodářské komory ČR „Gramotnost firem v oblasti finančního řízení“. 

The CBA‘s Scientific Council is the advisory body to the Association, composed of leading 
economists, both from the academic as well as the banking and business sectors. It usually 
meets four times a year and the participants of the meetings discuss some of the current 
problems with overlap and potential impact on Czech banking. The topics are selected in 
advance and it is also agreed in advance who from among the members of this body will 
prepare a study or a presentation on the selected topic.

A traditional part of the debates of the Council is a discussion on the situation and on 
the outlook for the global, European and Czech economic development and this was also 
the case in February 2018. In April 2018, the debate was held on alternative solutions 
to the issue of the outflow of dividends, entitled „Outflow of Dividends: Sectoral Taxes 
or Zero Taxation on Reinvestments?”; in July, a professional colloquium of the CBA and 
the Chamber of Commerce discussed the “Benefits and Risks of Adopting the Euro 
in the Czech Republic through the Eyes of the Private Sector”. The November debate 
on the presentation of a sample survey of the Czech Chamber of Commerce „Literacy 
of Companies in Financial Management“ was also thought-provoking. 

Vědecké grémium ČBA CBA Scientific Council 
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Etický výbor byl zřízen v roce 2008 jako poradní orgán Prezidia ČBA za účelem monitoringu 
dodržování Kodexu finančního trhu a navazujících kodexů zaměřených na specifické vztahy 
mezi bankami a klienty-spotřebiteli. Pod dohled Etického výboru spadá Etický kodex ČBA, 
který mj. stanoví i zásady chování mezi členskými bankami navzájem.

Na pravidelných zasedáních Etického výboru se členové seznamují se všemi podáními 
doručenými sekretariátu ČBA a se souhrnným přehledem a zprávou o vyřízení stížností 
za uplynulé období. Kromě této agendy jsou diskutovány i otázky související s finančním 
vzděláváním a také aktuální legislativní změny v oblasti ochrany spotřebitele. Pro získání 
komplexního přehledu o vývoji situace na českém finančním trhu jsou sledovány i zprávy 
o vyřizování stížností Kanceláří finančního arbitra ČR, Ministerstvem financí ČR a Českou 
národní bankou.  

Členy Etického výboru jsou tradičně experti z oborů právních a ekonomických, kteří 
reprezentují jak akademickou obec, tak ryze praktickou sféru bankovního sektoru. 
Etický výbor pod vedením předsedy prof. Ing. Zdeňka Chytila, CSc., pracoval v roce 

The Ethics Committee has been established in 2008 as an advisory body to the CBA Executive 
Board to monitor compliance with the Financial Market Code and other related codes 
focusing on specific relationships between banks and customers-consumers. The Ethical 
Code of the CBA, which among other things sets out the principles of conduct among 
the Member Banks themselves, also falls under the oversight of the Ethics Committee.

Members of the Ethics Committee are acquainted with all submissions lodged at the CBA‘s 
Secretariat at the regular meetings of the Committee as well as with a summary and a report 
on resolving the complaints in the previous period. In addition to this agenda, they discuss 
issues related to financial education and also current legislative changes in the area 
of consumer protection. Reports on the handling of complaints by the Office of the Financial 
Arbitrator, the Ministry of Finance of the Czech Republic and the Czech National Bank 
are also monitored in order to obtain a comprehensive knowledge of developments on 
the Czech financial market.

Slovo předsedy Etického výboru Prezidia ČBA Chairman´s of the Ethics Committee of the CBA Executive Board Foreword 

prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.
předseda Etického výboru Prezidia ČBA /    

Chairman of the Ethics Committee 
of the CBA Executive Board
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2018 v následujícím složení: paní Ing. Jitka Pantůčková a pánové Mgr. Petr Karel, Ph.D., 
Ing. Petr Špaček, CSc., a prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. Současně je ex officio 
členem Etického výboru i výkonný ředitel ČBA Ing. Pavel Štěpánek, CSc., a zástupce 
Prezidia ČBA, které nyní reprezentuje Ing. Pavel Kavánek.

Během své desetileté existence posuzoval Etický výbor různorodou škálu případů, jejichž 
řešení bylo zpravidla zajištěno administrativní cestou přímo kanceláří ČBA. Počet podání 
z dlouhodobého pohledu klesá a loňský rok toho byl jen dalším důkazem. To bezesporu 
svědčí o vysokém stupni disciplinovanosti celého bankovního sektoru. Úbytek stížností 
považujeme též za důsledek velmi efektivně nastavených a dobře fungujících procesů 
vyřizování stížností v členských bankách. Výslovné doporučení ve vztahu k dalšímu postupu 
musel Etický výbor přijmout jen dvakrát, ale ani v jednom z případů nebylo nutné činit 
žádná systémová opatření. 

Members of the Ethics Committee have been traditionally experts from the legal 
and economic fields, representing both the academia and the purely practical sphere 
of the banking sector. In 2018, the Ethics Committee, under the chairmanship of 
Zdeněk Chytil, was composed as follows: Jitka Pantůčková, Petr Karel, Petr Špaček and 
Michal Tomášek. At the same time, members include Pavel Štěpánek the Managing Director 
of the CBA, as an ex officio member of the Ethics Committee, and a representative of 
the CBA‘s Executive Board, who is currently Pavel Kavánek. 

During its ten years of existence, the Ethics Committee has examined a diverse range 
of cases, the solution of which was usually ensured directly by the CBA‘s Office through 
an administrative process. In the long run, the number of submissions has been declining 
and last year was just another proof of this. This undoubtedly testifies to a high degree 
of discipline throughout the banking sector. We also consider the decrease in the number 
of complaints as a consequence of a very effective and well-functioning complaint 
handling processes in the Member Banks. The Ethics Committee had to make only two 
explicit recommendations relating to the next steps procedure, but no systemic measures 
were required in either case. 
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Duben
• 13. setkání auditorů z finanční oblasti - robotizace procesů a dopad na interní audit 

a dále na auditování „risk culture“ (ČBA, ČIIA, PwC)

Květen
• Seminář k problematice vydávání a používání kvalifikovaných cetrifikátů podle 

směrnice PSD2
• Informační a kybernetická bezpečnost 

Červen
• Poznatky z dohledu IS/IT ve světle PSD2

Červenec
• Seminář NÚKIB – naplňování úkolů plynoucích pro banky z novelizace zákona 

o kybernetické bezpečnosti
• Přínosy a rizika přijetí eura v České republice očima soukromého sektoru

Říjen
• Banking in Motion - Výzvy a příležitosti poskytování zákaznicky orientovaných 

finančních služeb v digitálním věku

Listopad
• 14. setkání auditorů z finanční oblasti - aktuální problematika auditu GDPR a auditu 

cloudu (ČBA, ČIIA, Deloitte)
• Vybrané poznatky z kontrolní činnosti v oblasti poskytování investičních služeb 
• Vybrané poznatky z kontrolní činnosti v oblasti poskytování platebních služeb 
• Výsledky testu kybernetické bezpečnosti (ČNB, NÚKIB)
• Projekt SONIA
• Prevence finanční kriminality 

Prosinec
• Seminář a prezentace “World Payments Report” (Capgemini)

April
• 13th meeting of auditors from the financial sector - robotization of processes and 

impact on internal audit and, furthermore, on auditing the “risk culture “(CBA, CIIA, PwC)

May
• A seminar on the issue and use of qualified certificates under Directive PSD2
• Information and Cyber Security

June
• Findings from the IS/IT supervision in the light of PSD2

July
• NÚKIB (National Cyber and Information Security Agency) seminar– fulfilment 

of tasks arising for banks from the amendment to the Act on Cyber Security 
• The Benefits and Risks of Adopting the Euro in the Czech Republic through Eyes 

of Private Sector

October
• Banking in Motion - Challenges of Customer Centric Provision Of Financial Services 

in the Digital Age
November
• 14th meeting of auditors from the financial sector - current issues of the audit 

of the GDPR and audit of the cloud (CBA, CIIA, Deloitte)
• Selected findings from audits in the area of the provision of investment services 
• Selected findings from audits in the area of the provision of payment services 
• Cyber Security test results (CNB, NÚKIB)
• Project SONIA 
• Preventing Financial Crime

December
• “World Payments Report” (Capgemini) seminar and presentation 

Semináře Seminars
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Newslettery, publikace, microsite

Newsletters, Publications, Microsite
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Organizace a struktura

                   Organisation and Structure

 



71

Prezidium

Executive Board

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 dozorčí rady
Chairman of the Supervisory Board 
Československá obchodní banka, a. s.
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Jan Jeníček 

předseda představenstva / 
Chairman of the Board 
of Directors 
Reiffeisen stavební 
spořitelna a.s.
(kooptován/co-optation 
25. 1. 2018)

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.

Jan Juchelka

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

Petr Marsa
 
předseda dozorčí rady /
Chairman of the 
Supervisory Board
Fio banka, a. s.

Isold Heemstra
 
CEO ING Bank Česká republika / 
CEO ING Bank Czech Republic 
ING Bank N. V.

3 Organizace a struktura   |   Prezidium
Organisation and Structure   |   Executive Board



73

Dozorčí výbor

Supervisory Board

Jiří Feix

předseda představenstva a generální 
ředitel / Chairman of the Board 
and General Manager
Hypoteční banka, a. s.
(kooptován/co-optation 21. 11. 2018)

Jiří Plíšek

předseda Dozorčího výboru /  
Chairman of the Supervisory Board 
předseda představenstva / 
Chairman of the Board of Directors 
Stavební spořitelna 
České spořitelny, a. s. 

David Formánek

předseda představenstva  
a generální ředitel / Chairman 
of the Board of Directors 
and General manager
Modrá pyramida stavební 
spořitelna a. s. 
(kooptován/co-optation 
6. 2. 2018, do/till 31. 12. 2018)

Petr Řehák

předseda představenstva 
a generální ředitel / Chairman 
of the Board of Directors & CEO
Equa bank, a. s.

Jan Jeníček 

předseda představenstva / 
Chairman of the Board 
of Directors 
Reiffeisen stavební spořitelna a.s.
(do/till 24. 1. 2018)
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Komise 

Commissions

Komise
Commissions

Předseda
Chairperson

Odborný gestor ČBA
CBA Staff Support

Komise pro bankovní regulaci 
Banking Regulation Commission

Monika Laušmanová       
Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.

Petr Vojáček

Komise daňová                            
Tax Commission

Petra Pospíšilová
Československá obchodní banka, a. s.

Eva Štorková

Komise pro exportní financování 
Export Finance Commission

Lenka Tomanová                   
Česká spořitelna, a. s.

Helena Zavázalová

Komise pro finanční a bankovní bezpečnost                            
Banking and Financial Security Commission                        

Petr Barák 
Air Bank, 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 

Vladimír Vojtíšek                      
Hypoteční banka, a. s.                 
Martin Javorek                 
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 inovativní platby                                        
Working Group for Inovative Payments
Pracovní skupina pro okamžité platby                                        
Working Group for Instant Payments
Pracovní skupina pro Open Banking Standards
Working Group for Open Banking Standard

Martin Kadorík                       
Komerční banka, a. s.
Tomáš Fíla                          
Komerční banka, a. s.
Miloslav Peřina                   
Česká spořitelna, a. s.
Milan Smyčka                           
Komerční banka, a. s.

Tomáš Hládek
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Pracovní skupina pro hotovost 
Working Group for Cash
Pracovní skupina pro XML standardy                                          
Working Group XML Standards
Pracovní skupiny pro SEPA  
Working Group SEPA
Pracovní skupina pro Switching (mobilita klientů)                              
Working Group Switching

Petr Michalík                            
Česká spořitelna, a. s. 
Ludovit Halas                             
UniCredit Bank, a. s.
Ludovit Halas                             
UniCredit Bank, a. s.
Hana Tichavská                         
Equa bank, 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                      

Pracovní skupina pro AnaCredit 
Working group for AnaCredit                    

Aleš Rieger                           
Komerční banka, a. s.

Eva Štorková

Komise pro vnitřní audit        
Internal Audit Commission 

Sylva Floríková
Komerční banka, a. s.

Eva Štorková

Komise pro Workout 
Workout Commission

Jaroslav Schönfeld
Česká spořitelna, a. s.

Filip Hanzlík
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Pracovní skupiny 

Working Groups

Pracovní skupiny 
Working Groups

Předseda
Chairperson

Odborný gestor ČBA
CBA Staff Support

Pracovní skupina pro digitalizaci 
Working Group Digiteam

Monika Laušmanová 
Stavební spořitelna České spořitelny, 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

Margit Doležalová
Československá obchodní banka, a. s.

Petr Procházka

Pracovní skupina pro otázky HR 
Working Group for HR Policy

Helena Brychová
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Organizační schéma 
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Česká bankovní asociace průběžně sleduje dění a iniciativy na půdě Evropské unie, 
zapojuje se do všech stadií procesu příprav legislativy, ať už přímo, či prostřednictvím 
vstupů do stanovisek Evropské bankovní federace. Pro banky jsou rovněž důležité 
informace o postupu a pozici ostatních členských zemí. Pečlivě analyzované informace 
a získané kontakty využívá ČBA k tomu, aby se co nejúčinněji zapojovala do procesu 
přípravy legislativy EU i národní legislativy (nejen transpozičního, ale i čistě národního 
charakteru) a aby se bankovní sektor mohl dobře a efektivně připravit na plánované změny. 

ČBA a aktivity vůči strukturám a institucím Evropské unie

Česká bankovní asociace úzce spolupracuje na evropských či basilejských tématech již ve 
fázi jejich koncipování na odborné úrovni s MF ČR jako regulátorem, s ČNB a s představiteli 
Stálého zastoupení ČR při Evropské unii v Bruselu. Sekretariát ČBA aktivně vstupuje 
také do veřejných konzultací Evropské komise či Evropského orgánu pro bankovnictví 
(EBA), spolupracuje s těmito institucemi i se zástupci Evropského parlamentu či Evropské 
investiční banky. 

ČBA a evropská regionální spolupráce

Česká bankovní asociace v roce 2012 iniciovala založení neformální platformy bankovních 
asociací tzv. visegrádských zemí, která se v roce 2017 rozrostla na V8. Jejími členy jsou 
rovněž bankovní asociace Bulharska, Chorvatska, Maďarska, Polska, Slovenska, Slovinska 
a Rumunska. V8 se dvakrát ročně schází k pracovním jednáním s cílem výměny poznatků 
z různých oblastí bankovní regulace, což umožňuje navrhovanou lokální regulaci postavit 
do mezinárodního kontextu a případně ve vybraných záležitostech koordinovat stanoviska 
v rámci orgánů Evropské bankovní federace. V červnu 2018 proběhlo setkání v Záhřebu 
a v listopadu ve Varšavě; mezi hlavní diskutované otázky patřily makro-obezřetnostní 
regulace hypotečního trhu, vypracování společné pozice k připravované EU regulaci 
poplatků za přeshraniční platby, implementace GDPR, stav implementace PSD2, zkušenosti 
v oblasti digitalizace v jednotlivých zemích či problematika kybernetické bezpečnosti.

The Czech Banking Association has been continuously monitoring developments 
and initiatives in the European Union, it engages in preparing legislation at all stages 
of the drafting process, either directly or through inputs to the opinions of the European 
Banking Federation. Information on the practices adopted and positions taken by other 
Member States is also important to banks. The CBA uses carefully analysed information 
and the contacts it has acquired to participate in the process of preparing EU legislation 
and national legislation as effectively as possible (not only transposing law, but also 
purely national law) and to enable the banking sector to prepare well and effectively 
for planned changes.
 
CBA and activities towards European Union‘s structures and institutions 

The Czech Banking Association is cooperating closely on European or Basel topics already 
in their drafting stage and at a professional level with the Czech Ministry of Finance as 
a regulator, with the CNB and with representatives of the Czech Permanent Representation 
to the European Union in Brussels. The CBA Secretariat also actively participates in public 
consultations of the European Commission or the European Banking Authority (EBA), 
it cooperates with these institutions and with representatives of the European Parliament 
or the European Investment Bank.

CBA and European regional cooperation

In 2012, the Czech Banking Association initiated the establishment of an informal platform 
of banking associations of the Visegrad countries, which has grown into V8 in 2017. 
Its members are also the banking associations of Bulgaria, Croatia, Hungary, Poland, 
Slovakia, Slovenia and Romania. V8 convenes twice a year at working meetings to exchange 
insights from different areas of banking regulation, which allows placing the proposed 
local regulation in the international context and, where appropriate, to coordinate 
positions on selected topics within the bodies of the European Banking Federation. In June 
2018, the meeting took place in Zagreb and in November in Warsaw; among the key 
issues discussed were macro-prudential regulation of the mortgage market, developing 
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Pravidelně jsou také diskutovány otázky spolupráce na poli rozvoje služeb podle standardů 
SEPA, kterým se věnují 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. 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 včetně odpovědí na veřejné konzultace Evropské komise.

V uplynulém období zástupci ČBA aktivně působili v těchto výborech a pracovních 
skupinách EBF (v závorkách výběr klíčových témat, na nichž spolupracovali):

• Výbor právní (právní aspekty problematiky udržitelného financování, návrh Směrnice 
o 2. šanci a restrukturalizaci, legislativní návrhy v rámci „Nové politiky pro spotřebitele“) 

• Výbor pro bankovní dohled (novela CRD IV/CRR a BRRD) 

• Řídicí výbor pro financování růstu (propojuje řadu strategických témat, např. 
Financování Evropy zítřka, Principy odpovědného bankovnictví) 

• Výbor pro ekonomické a měnové otázky
• Pracovní skupina hlavních ekonomů (Country Data za ČR, vstupy do Facts & Figures) 
• Výbor pro financování podniků (implementace Principů poskytování zpětné 

vazby MSP ohledně odmítnutých žádostí o úvěr1, diskuse o projektu oživení 
kapitálových trhů v EU)
• Pracovní skupina pro financování vývozu (reforma Konsenzu OECD)
• Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj (taxonomie, zveřejňování a indexy 

udržitelného financování)

a common position on the upcoming EU regulation of charges for cross-border payments, 
implementation of the GDPR, status of PSD2 implementation, experience in digitization 
in individual countries or cyber security issues.

Questions relating to cooperation in developing services in accordance with the SEPA 
standards are also regularly discussed and are on the agenda of regular informal meetings 
of experts on systems of payment in the Central European Region (Czech Republic, Croatia, 
Hungary, Austria, and Slovakia).

CBA, European banking associations and international cooperation

Since joining the EU in 2004, the CBA has been a member of the European Banking 
Federation (EBF), which brings together national associations of commercial banks 
of the EU countries, Switzerland, Norway and Island (www.ebf-fbe.eu). 

Through the EBF Executive Committee, the CBA co-decides on the conceptual issues 
and the key positions of the EBF as regards the drafts of new EU legislation. 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, including 
responses to the public consultations of the European Commission.

In the past, the CBA representatives actively participated in the following EBF committees 
and working groups (examples of the key themes on which they cooperated are indicated 
in the brackets):

• Legal Committee (legal aspects of the issues of sustainable funding, proposal for 
the Directive for Preventive Restructuring and Second Chance, legislative proposals 
within the framework of the “New Deal for the Consumers”).  

• Banking Supervision Committee (CRD IV/CRR and BRRD amendments). 

• The Steering Committee for Financing Growth (links together a number of strategic topics, 
such as for instance, Financing the Europe of Tomorrow, Principles for Responsible Banking) 

  1High-level Principles on feedback given by banks on declined SME credit applications

Organizace a struktura   |   ČBA a mezinárodní zapojení
Organisation and Structure   |   CBA and International Involvement3

http://www.ebf-fbe.eu
http://www.ebf-fbe.eu


80

• Výbor pro fiskální a daňové záležitosti (zejména mezinárodní výměna informací 
v oblasti zamezení daňovým únikům, problematika digitálních daní, ATAD) 

• Výbor pro komunikaci 
• Projektová skupina pro finanční vzdělávání (v rámci European Money Week účast 

na European Money Quiz) 

• Výbor pro platební styk a systémy 
• Pracovní skupina pro kybernetickou bezpečnost (spolupráce s Europolem a jeho 

týmem EC3 / European Cyber Crime Centre, příprava dalšího ročníku EMMA 
(European Money Mule Action)

• Expertní skupina pro implementaci Směrnice ES o platebních službách  

• Výbor pro spotřebitelské otázky (iniciativy v rámci naplňování Akčního plánu EK pro 
retailové finanční služby) 

• Výbor proti podvodům a praní špinavých peněz (realizace AMLD IV, transpozice 
AMLD V, problematika registru skutečných vlastníků, rizika spojená se zatajováním 
skutečného vlastnictví, návrhy na zlepšení spolupráce mezi AML a obezřetnostním 
dohledem, návrhy na posílení pravomocí EBA v oblasti vymáhání)
• Pracovní skupina pro fyzickou bezpečnost (sdílení dat o loupežných 

přepadeních a napadeních ATM)

Od konce roku 2018 má ČBA nově své zástupce rovněž v
• Expertní skupině pro data a soukromí
• Pracovní skupině pro reporting a statistiku 

Evropská bankovní federace společně se sdružením evropských spořitelen, družstevních 
bank a s dalšími specializovanými bankovně-finančními asociacemi tvoří European 
Banking Industry Committee (EBIC). Tento výbor zajišťuje 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) 

Evropská bankovní federace je rovněž členem International Banking Federation (IBFed), 
jejímž úkolem je zastupovat zájmy skupin národních bankovních asociací jednotlivých 

• Economic and Monetary Affairs Committee 
• Chief Economists Group (Country Data for the CR, inputs into the Facts & Figures
• Business Finance Committee (implementation of High-level Principles 

on Feedback Given by Banks on Declined SME Credit Applications, discussion 
on the project of revival of EU capital markets) 
• Export Finance Working Group (reform of OECD Consensus)
• Sustainable Development Working Group (taxonomy, disclosure 

and sustainable finance indexes)  

• Fiscal and Tax Committee (in particular international exchange of information 
on preventing tax evasion, issues relating to digital taxes, ATAD)   

• Communications Committee  
• Financial Education Project Group (participation in the European Money Quiz  

within the framework of the European Money Week) 

• Payment Systems Committee 
• The Cyber Security Working Group (cooperation with Europol and its European 

Cybercrime Centre (EC3), preparations for another year of EMMA (the European 
Money Mule Action)

• Expert Group for the Implementation of the EU Payment Services Directive  

• Consumer Affairs Committee (initiatives to implement the EU Consumer Financial 
Services Action Plan) 

• Anti-Money Laundering and Anti-Fraud Committee (implementation of AMLD IV, 
transposition of AMLD V, issues of beneficial owners register, risks connected with 
the concealment of real property, proposals to improve cooperation between AML 
and prudential supervision, proposals to strengthen EBA‘s enforcement powers) 

• Physical Security Working Group (sharing data on robberies and attacks on ATMs)

Since the end of 2018, the CBA has newly its representatives also in
• Data and Privacy Expert Group  
• Reporting and Statistics Working Group  
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kontinentů na globální úrovni, ovlivňovat legislativní, regulatorní a další iniciativy 
dopadající na globální bankovní industrii. (www.ibfed.org)

Významné je členství v European Payments Council (Evropská platební rada, 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)

Česká bankovní asociace 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. (www.ec.europa.eu/
info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en)

Od roku 2006 je ČBA členem European Money Markets Institute – EMMI, Euribor®. 
(www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/about-euribor.html) 

Hypoteční komise ČBA je členem Evropské hypoteční federace (European Mortgage 
Federation) (www.hypo.org), v níž je zastoupena ve Výkonném výboru a ve Výboru pro 
právní otázky, podílí se na přípravě stanovisek EMF k legislativním návrhům EU, na výměně 
zkušeností s regulací hypotečních úvěrů na národní úrovni a na přípravě národní kapitoly 
do publikace o vývoji evropských trhů hypoték a nemovitostí.

Do činnosti dalších evropských orgánů se zapojují zástupci členských organizací ČBA 
na základě individuálního členství jejich vlastních institucí. Pět 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)

The European Banking Federation, together with the association of European saving 
banks, cooperative banks and other specialised banking - financial associations, 
forms the European Banking Industry Committee (EBIC).  The Committee ensures 
a representative and coordinated industry view especially on issues of common interest 
throughout the process of drafting, adopting, implementing and enforcing financial 
legislation of the European Union (www.ebic.org). 

The European Banking Federation is also a member of the International Banking 
Federation (IBFed), which aims to represent the interests of groups of national banking 
associations of individual continents on a global level, to influence legislative, regulatory 
and other initiatives affecting the global banking industry (www.ibfed.org).

Of importance is the CBA‘s membership in the European Payments Council (EPC), 
the supreme self-regulatory European body of the commercial sector in the field 
of payment operations, roofing banks, savings banks, co-operative banks and three 
respective European banking federations or associations. The CBA represents Czech 
institutions in the Board and in the EPC Plenary; the CBA‘s representatives are active 
in the most important working groups (SEPA Payment Schemes WG and Cards WG) 
(www.europeanpaymentscouncil.eu).

The Czech Banking Association is also represented in the European Commission‘s Payment 
Systems Market Expert Group at the Directorate-General for Financial Stability, Financial 
Services and Capital Markets Union. (www.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 (www.hypo.org). It is represented in its Executive Committee and in the 
Legal Affairs Committee, it is participating in the preparation of the EMF‘s opinions on 
EU legislative proposals, in exchanging experience with the regulation of mortgage loans 
on the national level and in the preparation of the national chapter for a publication on 
the development of European mortgage and real estate markets.
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Representatives of member organizations of the CBA engage in the activities of other 
European bodies based on individual membership of their own institutions. Five building 
saving banks (CBA members) are members of the European Federation of Building 
Societies (www.efbs.org) in the framework of a self-standing Association of the Czech 
Building Savings Banks. 
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V průběhu roku 2018 došlo ke změnám ve složení Dozorčího výboru České bankovní 
asociace, a sice pan Jan Jeníček ukončil své členství v lednu 2018. Dne 6. 2. 2018 byl místo 
něho kooptován pan David Formánek; následně pracoval Dozorčí výbor v tomto složení:
 
• David Formánek (Modrá pyramida)
• Jiří Plíšek – předseda (Stavební spořitelna ČS)
• Petr Řehák (Equa bank)

Dne 21. 11. 2018 byl kooptován za člena Dozorčího výboru ještě pan Jiří Feix (Hypoteční 
banka); do konce roku 2018 tedy v Dozorčím výboru pracovali čtyři členové. 

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

• dohlíží na věcnou stránku činnosti České bankovní asociace,
• dohlíží na dodržování přijatých usnesení Prezidia ČBA,
• provádí kontrolu hospodaření České bankovní asociace,
• posuzuje návrh rozpočtu ČBA před jeho projednáním v Prezidiu ČBA a před 

předložením ke schválení na výročním shromáždění členů. 

Dozorčí výbor pozitivně zhodnotil práci České bankovní asociace v uplynulém období, 
která odpovídala jak stanovám, tak hlavním cílům činnosti konkretizovaným Prezidiem ČBA. 

Dozorčí výbor provedl kontrolu hospodaření za rok 2017, podrobně prověřil plnění 
rozpočtu a jeho jednotlivých kapitol a shledal jej bez závad. Na shromáždění členů dne 
22. 10. 2018 doporučil Dozorčí výbor schválit účetní závěrku ČBA s výsledkem hospodaření 
za rok 2017. Zároveň se členové dohodli, že počínaje prověrkou hospodaření za rok 2018 
bude změněna organizace kontroly tak, že prověrka bude zadána licencované auditorské 
společnosti a její výsledek bude poté projednán Dozorčím výborem ČBA. Členové rovněž 
doporučili ke schválení návrh rozpočtu ČBA na rok 2019.

Dozorčí výbor považuje činnost České bankovní asociace za odpovídající záměrům 
vyjádřeným ve stanovách a rovněž v jejím hospodaření neshledává žádné závady. 

In the course of 2018, there were changes in the composition of the Supervisory 
Committee of the Czech Banking Association, namely Mr. Jan Jeníček terminated 
his membership in January 2018. On February 6, 2018, Mr. David Formánek was  
co-opted to replace him; subsequently, the Supervisory Committee acted in the 
following composition: 

• David Formánek (Modrá pyramida)
• Jiří Plíšek – Chairperson (Stavební spořitelna ČS)
• Petr Řehák (Equa bank)

On November 21, 2018, Mr. Jiří Feix (Hypoteční banka) was also co-opted as member 
of the Supervisory Committee; until the end of 2018, four members had thus worked 
in the Supervisory Committee. 

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 activities of the Czech banking Association;
• Supervises compliance with the resolutions adopted by the Executive Board of the CBA;
• Audits the CBA‘s financial management;
• Reviews the draft budget of the CBA before it is discussed by the Executive Board 

and before it is submitted for approval to the annual CBA Assembly of Members.

The Supervisory Committee positively viewed the activities of the Czech Banking 
Association in the past period, which complied with both its Statuses and with the key 
goals of its activities, specified by the Executive Board of the CBA.  

The Supervisory Committee audited the financial management for the year of 2017, 
it has examined in detail the implementation of the budget and its individual chapters 
and found them to be free from any defects. At the Assembly of Members on October 
22, 2018, the Supervisory Committee recommended that CBA‘s financial statements for 
the year ended 31 December 2017 be approved. At the same time, members agreed 
that, starting from the 2018 business review, the organization of the audit will be 
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Dozorčí  výbor proto pozitivně hodnotí činnost České bankovní asociace jako celku 
a oceňuje práci těch, kteří se podíleli na dosažených výsledcích uplynulého období. 

Jiří Plíšek  
předseda Dozorčího výboru ČBA

changed, the audit will be commissioned to the licensed audit firm and its outcome will 
then be discussed by the CBA‘s Supervisory Committee. Members also recommended 
the approval of the draft CBA budget for 2019.

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.

Jiří Plíšek  
Chairperson of the Supervisory Committee
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Základní údaje o členech

Basic Data about Members

Air Bank a. s. 
člen skupiny PPF 

Mailing address: Evropská 2690/17, 
160 00 Praha 6 
Phone, fax: +420 224 174 222
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/cz/en
E-mail: service.cz@bankofchina.com
Bank code: 8250
BIC: BKCH CZ PP
Chief officer: Wenbo HOU, generální ředitel / 
General Manager

BNP Paribas S.A.
pobočka Česká republika

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: Florian Korallus, generální 
ředitel / General Manager

BNP Paribas Personal Finance SA
odštěpný závod

Mailing address: Karla Engliše 3208/5, 
150 00 Praha 5 
Phone: +420 257 080 080
Fax: +420 257 080 128
Web: www.hellobank.cz
Bank code: 3050
BIC: BPPF CZ P1
Chief officer: Emmanuel Bourg, 
Vedoucí odštěpného závodu BNP Paribas 
PF SA / Head of BNP Paribas PF SA branch
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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 / 
Czech Republic and CZ&SK Cluster Head

COMMERZBANK Aktiengesellschaft
pobočka Praha

Mailing address: Jugoslávská 1, 
120 00 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 (do/till 3/2018),
Jaroslav Výborný, předseda představenstva 
a generální ředitel / Chairman of the Board 
of Directors & CEO (od/since 3/2018)

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 / Chairman of the Board 
of Directors
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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: Tomáš Kořínek, předseda 
představenstva / Chairman of the Board 
of Directors (od/since 3/2018)

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

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 24/745, 
P.O. Box 829, 111 21 Praha 1
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 
(do/till 9/2018), Dagmar Linder, generální 
ředitelka / Chief Country Officer 
(od/since 10/2018)
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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

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: Ilya Mitelman, předseda 
představenstva / Chairman 
of the Management Board  

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 a generální ředitel / 
Chairman of the Board of Directors 
and General Manager

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: Richard Keery, generální 
ředitel / Chief Executive Officer
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Hypoteční banka, a. s.

Mailing address: Radlická 333/150, 
150 57 Praha 5
Phone: +420 224 116 515
Web: www.hypotecnibanka.cz 
E-mail: info@hypotecnibanka.cz 
Bank code: 2100
Chief officer: Jiří Feix, 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: Isold Heemstra,
CEO ING Bank Česká republika / 
CEO ING Bank Czech Republic

J&T BANKA, a. s.

Mailing address: Pobřežní 297, 
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

Industrial and Commercial Bank 
of China Limited
Prague Branch, odštěpný závod  

Mailing address: Na Strži 1702/65, 
140 00 Prague 4 
Phone: +420  237 762 888 
Fax: +420 237 762 899
Web: www.icbc-cz.com 
E-mail: info@cz.icbc.com.cn
Bank code: 8265
BIC: ICBKCZPP
Chief officer: Yu Yang, Generální ředitel / 
General Manager
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mBank S.A.
organizační složka

Mailing address: Sokolovská 668/136d, 
186 00 Praha 8 (do/till 11/2018)
Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 
(od/since 11/2018)
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,
120 00 Praha 2
Phone / Fax: +420 222 824 111
Web: www.modrapyramida.cz ,
www.radcenafinance.cz
E-mail: info@modrapyramida.cz 
Bank code: 7990
Chief officer: David Formánek, předseda 
představenstva a generální ředitel / Chairman 
of the Board & CEO (do/till 8/2018),
Aleš Mašanský a Ladislav Šilha (pověřeni 
vedením MPSS, a. s.)

MONETA Money Bank, a. s.

Mailing address: BB Centrum, 
Vyskočilova 1442/1b, 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

Komerční banka, a. s.

Mailing address: Na Příkopě 969/33, 
114 07 Praha 1
Phone: +420 955 511 111
Web: www.kb.cz
E-mail: mojebanka@kb.cz
Bank code: 0100
BIC: KOMB CZ PP
Chief officer: Jan Juchelka, předseda 
představenstva a generální 
ředitel / Chairman of the Board & CEO
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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

MUFG Bank (Europe) N. V.
Prague Branch

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: MUFG-PRAGUE@cz.mufg.jp 
Bank code: 2020
BIC: BOTKCZPP
Chief officer: Kazuma Inoue, generální 
ředitel / Chief Executive Officer

Členové České bankovní asociace   |   Základní údaje o členech
Members of the Czech Banking Association   |   Basic Data about Members4



93

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

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

Sberbank CZ, a. s.

Mailing address: U Trezorky 921/2, 
158 00 Praha 5
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 (do/till 1/2018)
Edin Karabeg předseda představenstva 
a generální ředitel / Chairman of the Board 
of Directors & CEO (od/since 3/2018)

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
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Volksbank Raiffeisenbank 
Nordoberpfalz eG 
pobočka Cheb

Mailing address: Kubelíkova 4, 
350 02 Cheb 
Phone: +420 354 524 511 
Fax: +420 354 524 519 
Web: www.vr-nopf.cz 
E-mail: info@vr-nopf.cz 
Bank code: 8030 
BIC: GENOCZ21 
Chief officer: Josef Strauss,
vedoucí odštěpného závodu / Manager

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,
Michael Hag, člen představenstva / 
Member of the Board

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
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Wüstenrot – stavební 
spořitelna, a. s.

Mailing address: Na Hřebenech II 1718/8, 
140 00 Praha 4
Phone: +420 257 092 775
Web: www.wuestenrot.cz
E-mail: kontakt@wuestenrot.cz 
Bank code: 7970
Chief officer: Michael Pupala, předseda 
představenstva a generální ředitel /
Chairman of the Board & 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.

Wüstenrot hypoteční 
banka, a. s.

Mailing address: Na Hřebenech II 1718/8, 
140 00 Praha 4
Phone: +420 257 092 775
Web: www.wuestenrot.cz
E-mail: kontakt@wuestenrot.cz 
Bank code: 7980
Chief officer: Michael Pupala, předseda 
představenstva a generální ředitel / 
Chairman of the Board & General Manager
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ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE
CZECH BANKING ASSOCIATION 

adresa Vodičkova 30, 
 110 00 Praha 1

telefon  +420 224 422 080
              +420 224 422 082
fax         +420 224 422 090
web       www.czech-ba.cz
e-mail    cba@czech-ba.cz

http://www.czech-ba.cz
mailto:cba%40czech-ba.cz%20?subject=

