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J
ak uvedl generální ředitel České ban-
kovní asociace Pavel Štěpánek, le-
tošní rok byl dalším rokem v  řadě, 
kdy se testovala schopnost asociace 
vést konstruktivní dialog a tvořit sy-
nergie se státní správou a s politic-

kou reprezentací. „V případě projektů SONIA/ 
/BankID a Národního rozvojového fondu se 
nám to beze zbytku podařilo. Naším trvalým 
úkolem zůstává čelit – s  vysokou štábní kul-
turou – nekončícímu regulatornímu tsunami, 
které často poškozuje kvalitu podnikatelského 
prostředí. Příkladem z letošního roku je inici-
ativa k  legislativnímu ukotvení hromadných 
žalob. Nemenší trvalou výzvou pro nás je pra-
covat konstruktivně s médii v prostředí, kdy 
jejich motivací nejsou fakta, ale senzace a kon-
frontace. Významnými tématy, nejen loňského 
roku, jsou digitalizace a fintech, PSD 2, plateb-
ní styk a kyberbezpečnost. 

Příliv nových regulatorních nápadů 
bude nejspíše pokračovat

V tomto smyslu se banky pravděpodobně musí 
definitivně smířit s tím, že apetit regulátorů je 
prostě nevyčerpatelný. „Nechci být prorokem 
špatných zpráv, ale obávám se, že regulace 
bude dále hypertrofovat a vedle obezřetnost-
ního obsahu do ní začne stále více vstupovat 
prosazování hospodářskopolitických i ryze 
politických priorit – viz udržitelné finance 
nebo cirkulární ekonomika. Asociace  se na 
tato nová témata pečlivě připravuje a již vede 
osvětovou kampaň směrem k členské základ-
ně,“ dodává Pavel Štěpánek.

Další výzvou je fintech. Není to ovšem nic, 
co by leželo mimo banky, a dokonce snad 
představovalo lepší alternativu k bankovní-
mu zprostředkování, jak někteří propagátoři 
fintechového fenoménu rádi říkají. Je to přes-
ně naopak. Podle Štěpánka je fintech součástí 
bank, prostupuje všemi činnostmi bank a vy-
tváří tlak na zkracování inovačního cyklu – 
cesta od nápadu k zákazníkovi je rychlejší než 

dříve. Pokud by ale někdo přesto chtěl argu-
mentovat tím, že někdy se inovace zadrhává, 
pak nezbývá než jej odkázat na přeregulova-
nost finančního sektoru a také na to, že s důvě-
rou klientů si nelze zahrávat. 

Digitalizace také přináší další tlak na pro-
pustnost dřívějších hranic mezi jednotlivý-
mi segmenty finančního trhu, a dokonce i na 
propustnost dřívějších hranic mezi finančními  
a nefinančními službami. To banky a jejich 
asociace samozřejmě dobře vědí a hledají způ-
soby, jak tyto trendy využít k tvorbě syner-
gií a k lepšímu saturování potřeb a očekávání  
klientů.

Dalšími významnými tématy budou podle 
průzkumu, který jsme mezi bankami dělali, již 
zmíněný projekt SONIA, Národní rozvojový 
fond a vývoj kolem novely zákona o ČNB v sou-
vislosti s regulací hypotečních úvěrů a také no-
vela zákona o spotřebitelském úvěru.

Spolupráci hodnotíme kladně

Jak bylo řečeno, spolupráci s asociací banky 
hodnotí kladně. „S Českou bankovní asocia-
cí máme dlouhodobě nastavenou vynikající 
spolupráci. Oceňuji zejména rychlost komu-
nikace, proaktivní přístup k jednotlivým pro-
jektům, informační servis a zprostředkování 
zajímavých nabídek, zejména za oblast finanč-
ní gramotnosti. Velmi pozitivně vnímám ak-
tivní spolupráci v projektu SONIA. Bankovní 
identita je významným prvkem pro další di- 
gitalizaci finančních produktů a služeb a vý-
znamně zjednoduší a zpříjemní klientovi 
bankovní služby. Zcela stejný dopad ale bude 
mít bankovní identita i na nefinanční sektor, 
tam, kde je nyní nutné vyřizovat věci osobně 
s občanským průkazem v ruce, bude možné  
v budoucnu vyřizovat vše v klidu a z pohodlí 
domova, třeba i o víkendu. ČSOB se proto na 
projektu SONIA, který je realizován pod zá-
štitou České bankovní asociace, aktivně podí-
lí od samého začátku,“ uvedl například Patrik  
Madle, tiskový mluvčí ČSOB.  Podobně to vidí 

také Pavel Heřmanský, tiskový mluvčí ING. 
„Asociaci vnímáme jako nedílnou součást fi-
nančního a bankovního trhu a také jako etab-
lovaného partnera pro státní správu, která 
může mimo jiné ovlivňovat legislativní pro-
ces. Pro nás je velmi důležité, že jako banka 
máme zastoupení v  relevantních pracovních 
skupinách a také v prezidiu ČBA.“ Nejen oni, 
ale i další banky mají podobný názor.

Faktem je, že Česká bankovní asociace po-
žívá vysokého kreditu, je propagátorem témat 
a pro svou expertizu je vyhledávaným „opinion 
makerem“ nejen směrem ven, tj. ke státní ad-
ministrativě a dohledovému orgánu, ale také 
směrem ke členské základně. „Stejně jako ban-
ky i my jsme si osvojili agilní způsob práce – má 
to jistě svá úskalí, zejména je třeba dát pozor, 
aby se nevytratila kontinuita témat, ale v celko-
vé bilanci je to jak pro nás, tak určitě i pro ban-
ky efektivnější způsob spolupráce. Jsem osobně 
velmi rád, že štábní kultura dialogu mezi ban-
kami zůstává na vysoké úrovni, a to navzdory 
vysoce konkurenčnímu prostředí, a že  nedo-
chází ke komunikačním excesům vůči médiím, 
zakládajícím kontroverze mezi našimi členy,“ 
dodává Pavel Štěpánek.

Komunikace mezi bankami a Českou ban-
kovní asociací pak má svá pravidla. Pravidel-
ně probíhá setkávání na půdě asociace, kde se 
střetávají zástupci českých bank a vyjadřují se 
k uplynulým i nastávajícím událostem, projek-
tům a dalším aktivitám. „Dobře funguje také 
pravidelný informační mailing, který odka-
zuje na nastávající události a legislativní no-
vinky z oblasti bankovního světa,“ dodává Pa-
trik Madle. Podle Radky Černé, tiskové mluvčí 
Sberbank, je pak komunikace s ČBA efektivní, 
vstřícná a rychlá. 

Prostor pro zlepšení ale je

Podle Pavla Štěpánka si asociace z minulých let 
přináší rezervu v rozvíjení kolektivní preven-
ce a obrany proti kybernetickým nebezpečím. 
„Jednotlivé banky jsou na tomto poli úspěšné  
a drží  vysoké standardy prevence, nicméně 
nadále neregistrujeme vůli ke společné akti-
vitě. Neznamená to bezprostředně, že by ban-
ky byly chráněny hůře, než by bylo žádoucí 
nebo je technologicky dosažitelné, ale vede to 
k tomu, že nemáme co nabídnout třetím stra-
nám, které mají předpoklady být v této oblasti 
nápomocné – a to, jednoduše řečeno, nevypa-
dá dobře,“ uzavírá Pavel Štěpánek.
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ČBA je nedílnou součástí našeho trhu
Právě tak tuzemské banky vnímají Českou bankovní asociaci, která jakožto  
sdružení bank a stavebních spořitelen již od roku 1990 podporuje rozvoj českého 
bankovního sektoru, ekonomiky a vůbec tuzemské finanční gramotnosti.

Text Redakce  
www.bankovnictvionline.cz


