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ANOTACE 

Předmětem této bakalářské práce je analýza dopadu nové Basel II na řízení rizik 

v bankovním sektoru ČR. První část práce je zaměřena na vymezení bankovního sektoru 

ČR, rizik a způsobu jejich řízení, regulace a dohledu bank. V hlavní části práce je 

zpracován výsledek zátěţového testu ČNB v souvislosti s finanční krizí. Na příkladu České 

spořitelny jsou pak analyzovány způsoby řízení rizik podle nové direktivy Basel II a 

kapitálová přiměřenost před a po zavedení Basel II. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Bankovní sektor, bankovní rizika, bankovní regulace a dohled, Basel II, kapitálová 

přiměřenost 

TITLE 

Regulation and supervision of bank in the Czech Republic 

ANNOTATION 

The object of this bachelor work is to analyze the reset of the New Basel II on risks 

regulation in the banking segment in the Czech Republic. The first part of this work is 

focused on determination of banking segment, bank regulation and methods of risks 

regulation. In the principal part of this work you will find the result of the working exercise 

test of Czech National Bank („ČNB“) in time of the financial crisis. I used „Česká 

spořitelna“ as an example for my analysis of methods for the risks regulation according to 

the New Basel II. In the second part I analysed the evolution of capital adequacy before 

and after the implementation of Basel II. 
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Úvod 

Sektor bankovnictví je důleţitým sektorem kaţdé ekonomiky. V případě, ţe se 

bankovní sektor dané země dostane do problémů, dostane se do problémů i její ekonomika. 

Příkladem je současná finanční krize. Díky tomu tak roste význam regulace a dohledu 

bank. Hlavním cílem regulace je vytvořit prostor pro realizaci měnové politiky, zajistit 

bezpečnost, důvěryhodnost a efektivnost bankovního sektoru v jednotlivých zemích. Pro 

splnění těchto cílů je nezbytné stanovit přísnější pravidla pro podnikání bank. V tomto 

směru nabývá na svém významu Banka pro mezinárodní platby se sídlem v Basileji, která 

vydává doporučení pro podnikání bank v bankovním sektoru.  

Cílem této práce je analyzovat dopady nové basilejské dohody Basel II resp. 

konceptu kapitálové přiměřenosti na metody řízení rizik České spořitelny (dále jen 

„ČS“). 

Tato práce je rozdělena do čtyř kapitol, které na sebe navazují a vytvářejí tak 

základní přehled o problematice regulace a dohledu bank v České republice (dále jen 

„ČR“). 

V první části je charakterizován bankovní sektor ČR, jeho legislativní vymezení, 

struktura bank, Česká národní banka (dále jen „ČNB“), její postavení a funkce a v poslední 

řadě úloha obchodních bank v českém bankovním sektoru.  

Základní druhy bankovních rizik, kterými jsou úvěrové, trţní, operační riziko a 

riziko likvidity, jsou uvedeny ve druhé části práce. 

Třetí část práce je věnována problematice regulace a dohledu bank. Důraz je kladen 

na kapitálovou přiměřenost jako nejdůleţitější nástroj bankovní regulace, která se řídí 

doporučeními nové Basel II. V souvislosti s Basel II jsou popsány metody výpočtu 

kapitálových poţadavků k úvěrovému riziku a operačnímu riziku. Rovněţ je v této části 

uveden dohled bank.  

Závěrečná část hodnotí zavedení nové Basel II do českého bankovního sektoru 

prostřednictvím zátěţového testu ČNB v souvislosti s finanční krizí. Hlavní částí této 

kapitoly je však analýza dopadů Basel II na metody řízení rizik a vývoj kapitálové 

přiměřenosti na příkladu ČS. 
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1 Bankovní sektor v ČR 

Bankovním sektorem se rozumí souhrn bank působících v určitém teritoriu, 

zpravidla v určité zemi, jejich vzájemné vazby a vazby k okolí.
1
 

Za účelem vyjádření základních variant bankovního sektoru vycházíme ze dvou 

základních pohledů:
2
 

 první řeší kvalitu vztahů mezi jednotlivými bankami sektoru a rozlišuje 

jednostupňový a dvoustupňový model uspořádání bankovního sektoru;  

 druhý pohled klade důraz na způsob institucionálního propojení dvou základních 

bankovních činností komerčního a investičního bankovnictví. 

Jednostupňový bankovní sektor předcházel dvoustupňovému bankovnímu 

sektoru. V sektoru neexistují centrální banky. Banky se neliší svým postavením ani 

kvalitou. S výjimkou emise bankovek, jsou všechny ostatní činnosti vykonávány 

komerčními bankami. Pro nové ekonomické systémy jsou však jednostupňové bankovní 

sektory zcela nepouţitelné.  

Pro dvoustupňové bankovní sektory je charakteristické oddělení centrální banky. 

Centrální bankovnictví má za cíl udrţovat stabilitu cen (měny)
3
 a často plní i funkci 

regulace a dohledu nad finančními institucemi (komerčního a investičního bankovnictví) 

působící v bankovním sektoru.  

Úkolem komerčního bankovnictví jsou především obchody na vlastní účet a riziko 

banky. Aktivity komerčního bankovnictví zahrnují klasické bankovní činnosti (přijímání 

vkladů, poskytování úvěru, realizace platebního styku). Naopak je tomu u investičního 

bankovnictví, které zahrnuje aktivity, jako jsou příprava a uvedení na trh majetkových 

nebo dluhových cenných papírů, příjem cenných papírů do úschovy, aktivní péče o 

klientská finanční aktiva atd.
4
 

Ve většině zemí s dvoustupňovým bankovním sektorem proto existují minimálně 

dva zákony, které upravují poměry v bankovním sektoru – zákon o centrální bance a zákon 

o finančních sluţbách (zákon o finančních institucích).
5
  

                                                 
1 DVOŘÁK, P. Bankovnictví pro bankéře a klienty. Praha: Linde, 2005. s. 108. 
2 REVENDA, Z. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4. vyd. Praha: Management press, 2005. s. 121. 
3 Např.: Velká Británie (Britská libra - GBP), Japonsko (Japonský jen – JPY), USA (Americký dolar – USD). 
4 PULPÁNOVÁ, S.  Komerční bankovnictví v České republice. Praha: Oeconomica, 2009. s. 53. 
5 POLOUČEK, S. Bankovnictví. Karviná: Slezská univerzita, 2005. s. 16. 
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Podle rozsahu oprávnění jednotlivých bank k provádění bankovních obchodů, resp. 

na základě vztahů mezi komerčním a investičním bankovnictvím, vzniklo speciální 

označení univerzální a oddělené (specializované) bankovnictví: 

 univerzální banky bez jakéhokoliv omezení jsou oprávněny vstupovat do obou 

sfér bankovní činnosti; 

 zatímco u odděleného (specializovaného) bankovního sektoru se předpokládá 

zaměření se na jednu uvedenou bankovní aktivitu. 

1.1 Legislativní vymezení bankovního sektoru 

Český bankovní sektor je ve velké míře ovlivněn členstvím v Evropské unii (dále 

jen „EU“). Nejdůleţitější oblast, ve které české banky působí, je řízena zákonem o 

bankách.
6
 Zde jsou zakotveny podmínky vzniku, činnosti, popř. zániku bank. Dalším 

zákonem, kterým je bankovní sektor řízen, je Ústava ČR.
7
 

Vedle těchto zákonů je české bankovnictví zásadním způsobem ovlivněno ČNB, 

působící v pozici vrcholného subjektu měnové politiky a zároveň regulátora a supervizora 

bank. Pravomoci ČNB k ostatním bankám jsou vymezeny v zákoně o ČNB
8
.  

Kromě těchto tří stěţejních zákonů se v českém bankovním sektoru uplatňují  i 

zákony např.: 

 zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněţních prostředků, elektronických 

platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku);  

 zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi; 

 zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník aj. 

V rámci své činnosti ČNB navíc vydává dvě formy normativních bankovních aktů - 

vyhlášky ČNB a opatření ČNB např.: 

 vyhláška ČNB o pravidlech obezřetného podnikání bank; 

 opatření ČNB o standardech řízení likvidity bank aj. 

 

 

                                                 
6 Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách. 
7 Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. 
8 Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance. 
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1.2 Struktura bankovního sektoru 

Český bankovní sektor lze charakterizovat jako dvoustupňový bankovní sektor 

univerzálního bankovnictví se specializovaným druhem bank.  

Základní rozdíly mezi bankami jsou ve struktuře sluţeb (produktů), na které se 

jednotlivé banky soustředí. Odlišné mohou být i okruhy klientů nebo cíle, které jednotlivé 

banky sledují. Rozdělení jednotlivých bank můţe rovněţ vycházet ze záměrné specializace 

bank pouze na určitý druh činnosti. Základními druhy bank jsou:
9
 

 Univerzální komerční banky, které jsou nejvýznamnějším typem bank v oblasti 

univerzálního bankovního sektoru. Jejich úkolem je vytváření nabídky produktů 

jak komerčního, tak investičního bankovnictví. 

 Stavební spořitelny pracují jako speciální druh pojišťoven, které se záměrně 

orientují na stavební spoření. Jejich činnost spočívá v přijímání účelových vkladů a 

poskytování účelových stavebních úvěrů na základě splnění stanovených 

podmínek. 

 Úvěrová družstva jsou v zásadě malé instituce, u nás označované jako druţstevní 

záloţny. Zařazení úvěrových druţstev do bankovního sektoru není zcela 

jednoznačné. Z hlediska charakteru činnosti úvěrových druţstev do bankovního 

sektoru v širším pojetí patří. 

 Hypoteční banky - představují banky, specializující se na získávání prostředků 

z emisí vlastních hypotečních zástavních listů a poskytování hypotečních úvěrů. 

 Investiční banky jsou banky, zaměřené na dvě základní oblasti, a to na investice 

do cenných papírů a poskytování dlouhodobých úvěrů. 

 Spořitelny se zaměřují na získávání primárních vkladů a poskytování sluţeb pro 

klientelu (vedení běţných účtů, platební styk). V dnešní době jsou u nás spořitelny, 

aţ na výjimku stavebních spořitelen, na úrovni bank. 

1.3 Počet bank v českém bankovním sektoru 

Podle následující tabulky č. 1 – Počet bank v českém bankovním sektoru 

rozdělených podle vlastnictví v letech 2000 – 2009 počet bank v bankovním sektoru od 

roku 2000 klesá. V roce 2000 český bankovní sektor tvořilo celkem 40 bank. Od roku 2006 

je počet bank téměř neměnný. Mění se pouze celkový počet bank s rozhodující českou 

                                                 
9 Blíţe REVENDA, Z. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4. vyd. Praha: Management press, 2005. s. 122. 
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účastí, který má klesající tendence, a celkový počet bank s rozhodující zahraniční účastí, 

který má naopak stoupající tendence. Příkladem je rok 2006, kdy bankovní sektor tvořilo 

celkem 37 bank, z toho 9 bank s rozhodující českou účastí a 28 bank s rozhodující 

zahraniční účastí. V roce 2009 bankovní sektor tvoří celkem 39 bank, z toho 7 bank 

s rozhodující českou účastí a 32 bank s rozhodující zahraniční účastí.  

Tabulka č.  1 – Počet bank v českém bankovním sektoru rozdělených podle 

vlastnictví v letech 2000 - 2009 

Rok 
Banky  

celkem 

v tom: 

banky s rozhodující  

českou účastí 

banky s rozhodující  

zahraniční účastí 

celkem 

banka se 

státní 

účastí 

banky s 

rozhod. 

českou účastí 

celkem 

banka s 

rozhod. 

zahr. účastí 

pobočky 

zahr. 

bank 

2000 40 5 4 8 26 16 10 

2001 38 12 3 8 26 16 10 

2002 37 11 2 9 26 17 9 

2003 35 35 2 7 26 17 9 

2004 35 9 2 7 26 17 9 

2005 36 9 2 7 27 15 12 

2006 37 9 2 7 28 15 13 

2007 37 8 2 6 29 15 14 

2008 37 7 2 6 30 14 16 

2009 39 7 2 5 32 14 18 

Zdroj: ČNB 

1.4 Česká národní banka 

ČNB je centrální bankou ČR, která vznikla 1. 1. 1993 z existující Státní banky 

Československé po rozdělení bývalé Československé federativní republiky.  

Působení ČNB v ČR vyplývá z ústavy (zákon č. 1/1993 Sb.), která v odst. 1 čl. 98 

charakterizuje ČNB jako ústřední banku státu, jejímţ hlavním cílem je dosaţení, péče a 

udrţení cenové stability pro udrţitelný hospodářský růst a do jejíţ činnosti lze zasahovat 

jen na základě zákona. Tímto zákonem je zákon č. 6/1993 o České národní bance ze dne 
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17. 12. 1992, s účinností od 1. 1. 1993.
10

 Rovněţ ČNB podporuje obecnou hospodářskou 

politiku vlády v případě, ţe tím není dotčen její hlavní cíl.
11

  

1.4.1 Postavení České národní banky 

ČNB je právnickou osobou veřejnoprávního postavení se sídlem v Praze a 

nezapisuje se do obchodního rejstříku.  

ČNB jsou svěřeny kompetence správního úřadu a zároveň je oprávněna samostatně 

hospodařit s majetkem, který jí byl svěřen státem. 

Právní předpisy upravující postavení ČNB definují míru a formu nezávislosti. 

Nezávislost ČNB hraje důleţitou roli při plnění jiţ zmíněného hlavního cíle, kterým je 

cenová stabilita. Význam nezávislosti centrální banky vystupuje do popředí především 

proto, ţe politická moc se můţe snaţit přimět centrální banku k opatření, která sice mohou 

krátkodobě vést k podpoře ekonomického růstu, ale v dalším období se projeví 

v neţádoucím růstu inflace, zatímco růst ekonomické aktivity se vrátí na původní úroveň, 

nebo (v důsledku zvýšené inflace) dokonce i na úroveň niţší.
12

  

Nezávislost ČNB je sledována v různých rovinách, nejčastěji se jedná o personální 

(určitá omezení politických tlaků při jmenování resp. odvolávání členů bankovní rady 

prezidentem ČR), institucionální (bankovní rada nesmí přijímat ani vyţadovat pokyny od 

prezidenta, vlády aj.), funkční (nezávislost v rámci stanovení inflačních cílů a nástrojů 

k jejich dosaţení) a finanční nezávislost, (spočívá v zákazu přímého financování 

veřejného sektoru a jím řízených subjektů). 

V rámci finanční nezávislostí je ČNB povinna 2x ročně předloţit prostřednictvím 

svého guvernéra k projednání poslanecké sněmovně Zprávu o měnovém vývoji. Dále je 

banka povinna podávat Poslanecké sněmovně nejméně 1x ročně Zprávu o finanční 

stabilitě a do konce března Zprávu o hospodaření v předešlém roce. Nově ČNB 

vypracovává kaţdoročně a nejpozději do 30. června následujícího roku předkládá 

Poslanecké sněmovně, Senátu a vládě Zprávu o výkonu dohledu nad finančním 

trhem.
13

 

                                                 
10 PULPÁNOVÁ, S. Komerční bankovnictví v České republice. Praha: Oeconomica, 2009. s. 153. 
11 ČNB [online]. ČNB, 2003 [cit. 2010-02-04]. Dostupný z www: <http://www.cnb.cz/cs/index.html>. 
12 ČNB [online]. 2003 [cit. 2010-02-04]. Dostupný z www: <http://www.cnb.cz/cs/faq/nezavislost_cnb.html>. 
13 PULPÁNOVÁ, S. Komerční bankovnictví v České republice. Praha: Oeconomica, 2009. s. 158. 
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Vysokou míru nezávislosti ČNB je nezbytně nutné doplnit vysokou 

transparentností, která spočívá v průběţném poskytování informací veřejnosti o záměrech 

a chování ČNB. ČNB průběţně informuje veřejnost o výši inflačního cíle, o prognózách 

inflace a jejich rizicích i o měnově politických opatřeních a důvodech, které ČNB k jejich 

realizaci vedly.
14

 

Od 1. 5. 2004 se ČNB stala součástí Evropského systému centrálních bank (dále jen 

„ESCB“). ESCB se skládá z evropské centrální banky
15

a národních centrálních bank všech 

členských států EU, bez ohledu na to, zda zavedly, nebo nezavedly euro.
16

  

Prvořadým cílem ESCB podle smlouvy o EU je udrţovat cenovou stabilitu. Aniţ 

by byl dotčen tento cíl, podporuje ESCB obecné hospodářské politiky Evropského 

společenství (dále jen „ES“) se záměrem přispět k dosaţení cílů ES podle smlouvy, tj. 

zejména podporovat harmonický a vyváţený rozvoj hospodářských činností v ES, vysoký 

stupeň konvergence ekonomické výkonnosti, vysokou úroveň zaměstnanosti a sociální 

ochrany, a to vytvořením společného trhu, hospodářské a měnové unie a prováděním 

společných politik a činností uvedených ve Smlouvě aj.
17

 

1.4.2 Funkce České národní banky 

Spolu s hlavním cílem ČNB plní řadu dalších důleţitých funkcí:
18

 

 emise bankovek a mincí;  

 provádí měnovou politiku; 

 platební styk a zúčtování bank; 

 jako ústřední banka poskytuje ČNB bankovní sluţby pro stát a veřejný sektor;  

 dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním 

připojištěním, druţstevními záloţnami, institucemi elektronických peněz a 

devizový dohled; 

 na základě pověření Ministerstva financí provádí operace spojené se státními 

cennými papíry. 

                                                 
14 ČNB [online]. 2003 [cit. 2010-02-04]. Dostupný z www: <http://www.cnb.cz/cs/faq/nezavislost_cnb.html>. 
15 ECB plní roli centrální banky pro evropskou jednotnou měnu euro, jejímţ cílem je péče o cenovou stabilitu v eurozóně.  

   (Eurozónu tvoří 16 členských státu EU, které od roku 1999 přijaly euro). V čele ECB stojí Jean-Claude Trichet od roku  

   2005. 
16 ECB [online]. 2000 [cit. 2010-02-04]. Dostupný z www: <http://www.ecb.int/home/html/index.en.html>. 
17 ČNB [online]. 2003 [cit. 2010-02-04]. Dostupný  

    z www:<http/www.cnb.cz/cs/mezinarodni_vztahy/ecb_escb/index.html>. 
18 ČNB [online]. 2003 [cit. 2010-02-04]. Dostupný z www: <http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/>. 
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Emise bankovek a mincí 

ČNB je ze zákona nositelem výkonné a legislativní odpovědnosti v problematice 

hotovostního peněţního oběhu. Z hlediska výkonné odpovědnosti odpovídá za mnoţství a 

kvalitu bankovek a mincí v oběhu. Legislativní odpovědnost představuje tvorbu zákonných 

norem a právních předpisů pro hotovostní oběh. Na základě uzavřených smluv mezi ČNB 

a bankou, probíhá zabezpečování dodávek oběţiva. Z tohoto důvodu mají banky u ČNB 

vytvořený běţný účet, který vyuţívají k ukládání a výběru hotovosti. 

Měnová politika 

Vzhledem k hlavnímu cíli bank je tato funkce nejvýznamnější funkcí. K tomu, aby 

ČNB naplnila své hlavní cíle, vyuţívá měnově politických nástrojů, tj. diskontních sazeb, 

povinných minimálních rezerv aj. 

Platební styk a zúčtování bank 

Banky si mohou od ČNB vypůjčovat úvěry, na druhé straně jsou banky povinny u 

ČNB ukládat svá depozita. Obchody, které centrální banka s obchodními bankami provádí, 

lze rozdělit do několika oblastí:
 19

 

 vedení účtů a provádění mezibankovního platebního styku (banka vede účty 

organizacím, které jsou napojeny na státní rozpočet, např. ČSSZ, finanční úřady 

aj.); 

 zásobování bank oběţivem; 

 depozitně – úvěrové obchody; 

 poskytování úvěrů při potíţích s likviditou; 

 ostatní obchody. 

Regulace a dohled nad bankovním sektorem 

Regulace určuje, jaké limity a jakým způsobem je mají jednotlivé banky dodrţovat. 

Regulace a dohled ČNB je zásadní pro podnikání bank v českém bankovním sektoru. 

Samotná činnost regulace a dohledu bank v bankovním sektoru je podrobně vysvětlena ve 

3. kapitole.  

 

 

                                                 
19 DVOŘÁK, P. Bankovnictví pro bankéře a klienty. Praha: Linde, 2005. s. 148. 
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1.5 Obchodní banky 

Obchodní banky patří mezi instituce, jejichž hlavní činností jsou operace a obchody 

s penězi. Banky shromaždují dočasně volné peněžní zdroje a redistribuují je.
20

  

Jinými slovy lze říci, ţe banky působí jako finanční zprostředkovatelé či depozitní 

instituce soustřeďující dočasně volné peněžní prostředky a poskytující je formou půjček 

nejrůznějším subjektům, nabízející také řadu dalších služeb, zejména platební styk.
21

  

K vysvětlení pojmu banky přistupujeme ze dvou základních hledisek:
 22

 

 ekonomické hledisko – zahrnující banky, které obchodují a provádějí operace 

s penězi; 

 právní hledisko – vnímá banky jako instituce, které disponují bankovní licencí. 

Podle zákona o bankách je banka právnická osoba se sídlem v ČR, zaloţená jako 

a.s., která je oprávněna přijímat vklady od veřejnosti, poskytovat úvěry a k tomuto výkonu 

činností je povinna vlastnit povolení (licenci) od ČNB. Ţádost o licenci banky musí 

předkládat ČNB. Spolu s ţádostí o licenci jsou banky povinny předkládat návrh stanov. 

Minimální výše základního kapitálu bank je ve výši 500 mil. Kč a minimálně v této výši 

musí být vytvořen i peněţitý vklad. O udělení bankovní licence zpravidla rozhoduje ČNB. 

Více o bankovní licenci bude pojednáno v kapitole 3.2.1 Regulace vstupu do bankovního 

sektoru. 

Banka kromě výše uvedených činností je oprávněna vykonávat i další činnosti, 

které vymezuje zákon např.:
 23

 

 investování do cenných papírů na vlastní účet; 

 finanční pronájem (finanční leasing); 

 platební styk a zúčtování; 

 vydávání na správu platebních prostředků, například platebních karet a cestovních 

šeků; 

 poskytování záruk; 

 finanční makléřství; 

 výkon funkce depozitáře; 

                                                 
20 REVENDA , Z. Centrální bankovnictví. Praha: Management press, 2001. s. 17. 
21 MEJSTŘÍK, M., PEČENÁ, M., TEPLÝ, P. Základní principy bankovnictví. Praha: Karolinum, 2008. s. 56.  
22 Blíţe REVENDA , Z. Centrální bankovnictví. Praha: Management press, 2001. s. 18. 
23 Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách. 
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 směnárenskou činnost; 

 poskytování bankovních informací. 

Obchodní banky v moderním bankovním sektoru plní řadu specifických funkcí. 

V bankovnictví jsou funkce bank rozděleny do čtyř základních skupin:
 24

 

 Finanční zprostředkování - banky pracují na základě ziskového principu. 

Vytvářejí proto prostor pro transfery peněţních prostředků do jednotlivých odvětví, 

oborů nebo podniků, kde bude jejich zhodnocení nejefektivnější. 

 Emise bezhotovostních peněz - tuto funkci mohou provádět všechny banky. 

Naopak hotovostní peníze jsou oprávněny emitovat pouze centrální banky. 

 Provádění platebního styku - díky tomu, ţe banky vedou účty pro velký počet 

klientů, mají moţnost provádět vzájemné platby na základě účetních převodů bez 

potřeby hotovostních peněz. 

 Zprostředkování finančního investování na peněžním a kapitálovém trhu -

základem této funkce je emise cenných papírů a zprostředkování jejich nákupů, 

např. úschovu a správu aktiv, obchody s finančními deriváty.
 
 

  

                                                 
24 REVENDA, Z. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4. vyd. Praha: Management press, 2005. s. 120. 
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2 Vymezení bankovních rizik  

Banky jsou při výkonu vlastních činností vystaveny různým rizikům. Mezi 

nejdůleţitější bankovní rizika patří:
25

 

 úvěrové riziko; 

 trţní riziko; 

 riziko likvidity; 

 operační riziko. 

Největší část investic bank plyne právě do řízení těchto rizik. Na poli řízení 

bankovních rizik roste důraz na hodnocení kvality úvěrů a detailní kvantifikaci úvěrového 

rizika. Předpokladem pro řízení rizik je disciplína trhu, která se projevuje náleţitým 

zveřejňováním informací. 

Politika řízení rizik zahrnuje tři základní sloţky:
 26

 

 přístup k identifikaci a měření rizik; 

 detailní strukturu limitů směrnic řídících podstupování rizik; 

 interní kontrolu a manaţerský informační systém pro kontrolu a sledování rizik. 

Na základě identifikace a kvantifikace rizik management pak vymezí zásady a 

postupy na omezení nebo kontrolu rizik.  

2.1  Úvěrové riziko 

Toto riziko patří ke „klasickým“ bankovním rizikům přítomných v bankovnictví ve 

všech jeho historických podobách. V bankovnictví patří úvěrové riziko k nejvýznamnějším 

rizikům, představuje cca 50 – 70 % všech bankovních rizik.
27

 

Úvěrové riziko je rizikem ztráty ze selhání partnera tím, že nedostojí svým 

závazkům podle podmíněného kontraktu, a tím způsobí držiteli pohledávky (věřiteli) 

ztrátu.
28

 Dluţníky mohou být firmy, banky nebo finanční instituce, ale také vláda. Tyto 

závazky vznikají v řadě bankovních operací, např.: platební a zúčtovací operace, platby, 

                                                 
25 JÍLEK, J. Finanční rizika. Praha: Grada, 2000. s. 16. 
26 BLAHA, Z. Řízení rizika a finanční inženýrství: Risk Management and Financial Engineering. Praha: Management  

    press, 2004. s. 99. 
27 MEJSTŘÍK, M. PEČENÁ, M. TEPLÝ, P. Základní principy bankovnictví. Praha: Karolinum, 2008. s. 140.  
28 JÍLEK, J. Finanční rizika. Praha: Grada, 2000. s. 16. 
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operace na peněţním trhu, kapitálové investice a obchody, financování obchodu, záruky 

aj.
29

 

Úvěrové riziko se skládá ze dvou základních sloţek:
30

 

 riziko nesplnění závazku druhou stranou, vypovídající o pravděpodobnosti 

vzniku ztráty; 

 inherentní riziko produktu, které vyjadřuje výši ztráty vzniklé v důsledku 

nesplnění závazku druhou stranou. 

Cílem měření úvěrového rizika je určení výše moţné ztráty z úvěrových obchodů. 

Na základě vyhodnocení výsledků měření banka provádí rozhodnutí o realizaci obchodu, 

tvorbě rezerv, výši úrokových sazeb aj. Kaţdá banka se snaţí minimalizovat úvěrová rizika 

jiţ u jednotlivých obchodů s klienty. Výsledkem měření úvěrového rizika je zjištění 

bonity
31

 klienta a zařazení úvěrového obchodu do ratingové kategorie. 

Úvěrové riziko lze dále dělit:
 32

  

 přímé úvěrové riziko; 

 riziko úvěrové angaţovanosti; 

 riziko úvěrových ekvivalentů; 

 vypořádací riziko.
 
 

Přímé úvěrové riziko 

Toto riziko je důsledkem selhání partnera v plné nebo částečné výši. Přímé úvěrové 

riziko je charakteristické závislostí na subjektu, se kterým banka smlouvu o úvěru 

uzavřela. Platí pravidlo, ţe riziko nesplacení úvěru je u podniků s podprůměrnou 

rentabilitou a s občasnou platební neschopností vyšší, neţ u podniků s nadprůměrnou 

rentabilitou kapitálu. 

Riziko úvěrové angažovanosti 

Riziko plyne ze ztráty nadměrného působení na jednotlivé klienty, skupiny klientů 

nebo ekonomické sektory. Aby banka mohla ovlivňovat nadměrnou úvěrovou 

                                                 
29 PULPÁNOVÁ, S. Komerční bankovnictví v České republice. Praha: Oeconomica, 2009. s. 183. 
30 CIPRA, T. Kapitálová přiměřenost ve financích a solventnost v pojišťovnictví. Praha: Ekopress, 2002. s. 16. 
31 Bonita klienta sleduje právní, finanční a ekonomické skutečnosti klienta, vypovídající o jeho schopnostech splnit  

    závazky vůči bance. 
32 POLOUČEK, S. Bankovnictví. Praha: C.H.Beck, 2006. s. 306. 
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angaţovanost, stanovuje úvěrové limity, které respektují pravidla úvěrové angaţovanosti 

vytvořené orgány regulace a dohledu bank. 

Riziko úvěrových ekvivalentů 

Riziko úvěrových ekvivalentů je rizikem ztráty ze selhání klienta, kterému byly 

poskytnuty záruky, dokumentární akreditiv aj. 

Vypořádací riziko 

Jedná se o případ, kdy klient není schopen splnit svůj závazek vůči bance v plné 

nebo částečné výši v okamţiku, kdy ho má vypořádat, nebo kdykoli poté. Banka je 

vystavena zatíţení vlastních zdrojů a sniţování zisku v případě úvěrového selhání klienta 

nebo emitenta cenného papíru, nebo i riziku ztráty dodaných cenných papírů. 

2.2 Tržní riziko 

Tento typ rizika vyjadřuje ztráty, které vznikají změnou cen, kurzů nebo sazeb na 

finančním trhu. Zahrnuje úrokové, měnové, akciové, komoditní riziko a jiná rizika spojená 

s pohybem trţních cen. Trţní rizika představují 5 – 20 % všech bankovních rizik.
33

 

Pro potřeby řízení tohoto rizika banky vyuţívají modelu value-at-risk   (dále jen 

„VaR“), neboli odhad nejvyšší moţné ztráty z finančních nástrojů. 

Úrokové riziko  

Úrokové riziko plyne ze změn trţních úrokových sazeb, které mohou mít negativní 

dopad na zisk banky.  

Úrokové riziko se dále dělí: 34
 

 specifické úrokové riziko je riziko vyplývající ze zhoršené finanční situace 

konkrétního emitenta; 

 obecné úrokové riziko, které je spojeno s ekonomikou jako celku, která je určena 

makroekonomickými ukazateli (např. změnou úrokových měr v rámci měnové 

politiky centrální banky).
 
 

 

 

                                                 
33 MEJSTŘÍK, M., PEČENÁ, M., TEPLÝ, P. Základní principy bankovnictví. Praha: Karolinum, 2008. s. 140.  
34 CIPRA, T. Kapitálová přiměřenost ve financích a solventnost v pojišťovnictví. Praha: Ekopress, 2002. s. 16.  
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Měnové riziko 

Toto riziko je blízké úrokovému riziku. Vychází ze změn cen nástrojů citlivých na 

měnové kurzy. Jedná se o riziko ze změny spotového měnového kurz či volatility 

měnového kurzu.
35

 

Akciové riziko 

Riziko plynoucí ze změn cen nástrojů citlivých na ceny akcií je akciovým rizikem. 

Riziko plyne např.: ze změny cen akcií, volatility cen akcií, cenových indexů mezi různými 

akciemi nebo akciovými trhy, dividend aj. 
36

 

Komoditní riziko 

Komoditní riziko je rizikem plynoucím ze změn nástrojů citlivých na ceny komodit 

(např. ropy, zemního plynu) aj. 

2.3 Riziko likvidity 

Likvidita banky vypovídá o schopnosti banky v optimálním čase a objemu dostát 

svým závazkům. Likvidita banky se většinou zajišťuje tvorbou povinných i nepovinných 

minimálních rezerv u centrální banky. Rozlišují se tři typy likvidity bank:
 37

 

 krátkodobá (< 1 měsíc); 

 střednědobá (1 měsíc – 1 rok); 

 dlouhodobá (> 1 rok). 

Riziko likvidity vyjadřuje situaci, kdy banka ztratí schopnost dostát vlastním 

závazkům v době jejich splatnosti. Tato situace můţe vzniknout v případě, ţe dojde 

k časovému nesouladu mezi splatností aktiv a pasiv.  

Riziko likvidity má dvě formy:
 38

  

 riziko tržní likvidity vyplývá z neschopnosti banky získat potřebné zdroje 

prostřednictvím peněţního trhu, ať uţ z důvodu nedostatečné likvidity trhu, nebo 

jiných subjektivních příčin;  

 riziko financování je riziko ztráty v případě momentální platební neschopnosti. 

Jeho příčinou je nesoulad ve finančních výkazech.
 
 

                                                 
35 JÍLEK, J. Finanční rizika. Praha: Grada, 2000. s. 16. 
36 JÍLEK, J. Finanční rizika. Praha: Grada, 2000. s. 16. 
37 MEJSTŘÍK, M., PEČENÁ, M., TEPLÝ, P.  Základní principy bankovnictví. Praha: Karolinum, 2008. s. 226. 
38 CIPRA, T. Kapitálová přiměřenost ve financích a solventnost v pojišťovnictví. Praha: Ekopress, 2002. s. 18. 
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2.4 Operační riziko 

Toto riziko je rizikem ztráty plynoucí z chyb interních operačních systémů nebo 

osob, které s nimi pracují. Operační riziko má tři formy:
39

 

 transakční riziko – riziko ztráty z prováděných operací, např. chyby lidského 

faktoru aj.; 

 riziko operačního řízení – riziko ztráty plynoucí z chyb managementu; 

 riziko systému – riziko ztráty plynoucí z chyb systému podpory, např. výpadky 

počítačové sítě, chyby v matematických modelech aj. 

Banky jsou závislé na schopnostech svých zaměstnanců, automatizovaných 

systémech, komunikačních sítí a vnitřní kontrole.  

Jako zajištění před tímto rizikem regulátoři stanovují ve všech sektorech poţadavky 

na kapitál, vedení účetnictví, depotní obchody s cílem přimět subjekty k aktivním 

kontrolám, provádění a dokončování transakcí a udrţování dostatečné péče o aktiva 

klientů.
40

 

 

                                                 
39 CIPRA, T. Kapitálová přiměřenost ve financích a solventnost v pojišťovnictví. Praha: Ekopress, 2002. s. 18. 
40 Litošová, R., Rýdl, T., Svobodová, J. ČNB [online]. 2003 [cit. 2010-04-04]. Řízení rizik a kapitálové poţadavky ve  

    Finančních sektorech. Dostupné z www:  

 <http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2003/cl_03_030327a.html>. 
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3 Regulace a dohled bank 

Bankovnictví patří mezi odvětví s nejvyšší mírou regulace. Obecným cílem 

regulace a dohledu bank, a to jak v ČR, tak v ostatních členských zemích EU, je zajistit 

stabilitu celého bankovního sektoru, a tím napomáhat k dosaţení stability celého 

finančního sektoru. 

Nejdůleţitějšími nástroji bankovní regulace a dohledu podle ČNB jsou: 

 vytváření podmínek, pravidel a rámců činností bankovních institucí a jejich 

následné prosazení; 

 kontrolování dodrţování vytvořených pravidel a udělování sankcí v případě zjištění 

porušení stanovených pravidel. 

Bankovní regulace a dohled se převáţně řídí zákonem o bankách. Dále je ČNB na 

základě zákona o bankách oprávněna vydávat opatření a vyhlášky, upravující pravidla 

obezřetného podnikání bank.
41

 Rámec pravidel je také utvořen Basilejským výborem pro 

bankovní dohled. Tato pravidla jsou však pouze doporučujícího charakteru, nikoliv 

závazného. Přesto členské země EU Basilejská pravidla převádějí do vlastních směrnic, 

včetně ČR. Ve značné míře je regulace a dohled bank upraven v zákoně o ČNB. Důleţitou 

roli v problematice regulace a dohledu bank rovněţ hraje Centrální registr úvěrů (dále jen 

„CRÚ“).  

CRÚ je informační systém obsahující informace o úvěrových závazcích 

právnických osob a fyzických osob podnikatelů a realizuje výměnu těchto informací mezi 

jednotlivými bankami a pobočkami zahraničních bank, které působí na území ČR. 

3.1 Subjekty regulace a dohledu bank 

Procesu regulace a dohledu bank se účastní tři skupiny subjektů. Jejich vzájemné 

vazby jsou zachyceny na obrázku č. 1 - Subjekty regulace a dohledu.  

 

 

 

 

                                                 
41 Vyhláška č. 123 ze dne 15. května 2007. 
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Obrázek č. 1 - Subjekty regulace a dohledu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: REVENDA, Z.: Peněžní ekonomie a bankovnictví. Praha: Management press, 2005,  

           s. 364. 

Regulujícími institucemi jsou zpravidla centrální banky, které zároveň samostatně 

vykonávají dohled, nebo jsou za tímto účelem vytvořeny speciální úřady. Regulaci a 

dohledu bank podléhají instituce, kterým byla udělena bankovní licence. 

Ve většině případů do procesu regulace a dohledu vstupují i externí auditorské 

firmy. Hlavním úkolem auditorských firem je kontrola pravdivosti, správnosti a úplnosti 

bankovních výkazů, ale i řízení rizik bank. Kromě externího auditu je kaţdá banka povinna 

provádět interní audit, který by měl být nezávislý a měl by mít určité oprávnění 

k provádění exekutivních rozhodnutí. 

3.2  Systémy regulace a dohledu 

Systém bankovní regulace a dohled vychází ze čtyř základních součástí:
42

 

 regulace vstupu do bankovního sektoru (tj. podmínky pro přidělení bankovní 

licence); 

 základní pravidla činnosti bank (pravidla obezřetného podnikání bank); 

 povinné pojištění vkladů; 

 věřitel poslední instance. 

 

 

 

                                                 
42 REVENDA, Z. Peněžní ekonomie a bankovnictví. Praha: Management press, 2005. s. 364. 
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3.2.1 Regulace vstupu do bankovního sektoru 

Bankovní licence 

Prostřednictvím bankovní licence centrální banka chrání bankovnictví před 

vstupem neţádoucích subjektů. Udělení licence je rozhodující podmínkou pro zahájení 

bankovního podnikání, umoţňuje realizaci bankovních aktivit a je významným atributem 

banky.
43

  

Získání licence je podmíněno splněním řady podmínek např.: 

 kaţdý zájemce o bankovní licenci je povinen splnit stanovenou minimální výši 

kapitálu; 

 splňovat morální, bezpečnostní a technologické předpoklady apod. 

Subjekt, který se rozhodl vstoupit do bankovního sektoru, je povinen nejdříve splnit 

základní podmínky, nezbytné pro získání tzv. bankovní licence. Podmínky pro přidělení 

bankovní lince podléhají mnohem tvrdším pravidlům neţ v jiných podnikatelských 

sférách, které zajišťují vyšší stabilitu bankovního sektoru. 

Po vstupu ČR do EU se u nás začal uplatňovat princip jednotné licence (tzv. 

společného pasu), který funguje v rámci EU. Jednotná licence umoţňuje bankám se sídlem 

na území členského státu EU vykonávat svou činnost prostřednictvím poboček na území 

jiného členského státu bez potřeby získávání bankovní licence hostitelské země. Tyto 

subjekty podléhají výkonu bankovní regulace a dohledu toho státu, ze kterého pocházejí. 

3.2.2 Základní pravidla činnosti bank 

Tato pravidla ovlivňují všechny oblasti bankovního sektoru. Mezi základní 

povinnosti (pravidla) bank podle ČNB patří: 

 přiměřenost kapitálu; 

 přiměřenost likvidity; 

 úvěrová angaţovanost; 

 poskytování informací; 

 ochrana před nelegálními praktikami. 

 

                                                 
43 PULPÁNOVÁ, S. Komerční bankovnictví v České republice. Praha: Oeconomica, 2009. s. 57. 
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Přiměřenost kapitálu 

Mimořádná pozornost problematice přiměřenosti kapitálu se věnuje v průběhu 

stanovení bankovních pravidel, a to z toho důvodu, ţe vlastní kapitál banky poskytuje 

prostředky na financování aktivních obchodů banky, ke krytí případných ztrát banky a 

vyjadřuje kapitálovou sílu banky. Více o kapitálové přiměřenosti v podkapitole                

3.3 Kapitálová přiměřenost. 

Přiměřenost likvidity 

Přiměřeností likvidity se rozumí schopnost bank splnit své závazky v době jejich 

splatnosti. Existující pravidla upravující přiměřenost likvidity vycházejí z vytvoření 

závazné struktury pasiv a aktiv a jejich vzájemných vazeb. Cílem je zabezpečit rozloţení 

rizik bankovní činnosti.  

Základními ukazateli likvidity banky jsou: 
44

 

  

  

  

   

Úvěrová angažovanost 

Vytvoření pravidel úvěrové angaţovanosti znamená vytvoření limitů stanovených 

druhů úvěrů, ostatních pohledávek a majetkových účastí obchodních bank. Cílem 

limitování úvěru a jiných pohledávek je odstranit nebezpečí plynoucí z koncentrace 

úvěrového rizika. Bankám je proto stanoven limit pohledávek ve vztahu k jednomu 

klientovi, svým akcionářům, zaměstnancům aj. 

Poskytování informací 

Banky jsou povinné podle zákona o bankách poskytovat přesné informace (o sobě, 

vlastních akcionářích, o své činnosti a finanční situaci) orgánům bankovního dohledu. 

Vyhodnocení zveřejněných informací bank je předmětem ratingových agentur. Zjištěné 

                                                 
44 REVENDA , Z. Centrální bankovnictví. Praha: Management press, 2001. s. 491. 
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hodnocení bank je důleţitou informací pro veřejnost, konkurenci a k vytváření jejich 

image.  

Ochrana před nelegálními praktikami 

Nelegální praktiky kromě ohroţení jednotlivých bank mohou také oslabit 

důvěryhodnost a bezpečnost bankovního sektoru.  

Úkolem regulace a dohledu bank je minimalizovat moţnost vzniku těchto rizik. 

Jednou z nejrozšířenějších nelegálních bankovních praktik je praní špinavých peněz, které 

spočívá v legalizaci příjmů z nelegálních činností, tj. z obchodů se zbraněmi, drogami, 

lidmi atd. Praní špinavých peněz prostřednictvím bank lze zabránit např. uzákoněním a 

dodrţováním předpisů o nutnosti prokazovat původ prostředků, které jsou ukládány na 

bankovní konta aj. 

Stejně tak problémem v bankovním sektoru jsou tzv. důvěrné obchody, spojené se 

zneuţíváním důvěrných informací, které jsou mimo bankovní sektor nedosaţitelné. 

K těmto obchodům dochází např. při nákupech, resp. prodejích cenných papírů, nebo při 

úvěrových operacích. 

Povinné pojištění vkladů 

Systém regulace a dohledu není schopen zabránit krachu jednotlivých bank. Pro 

případ, ţe dojde ke krachu některých z bank, je vytvořen speciální Fond pojištění vkladů, 

jehoţ cílem je minimalizace dopadů tohoto krachu především na drobné klienty bank. 

Fond pojištění vkladů je tvořen z příspěvků bank a poboček zahraničních bank, které jsou 

pouţity pro výplatu vkladů v případě krachu některé banky.  

Povinné pojištění vkladů s sebou přináší i negativní důsledky, kterými jsou 

morální hazard (vzniká po uzavření kontraktu, kdy si klienti při ukládání vlastních úspor 

vybírají banky s nejvyššími úrokovými sazbami z vkladů, nikoliv podle její 

důvěryhodnosti) a nepříznivý výběr (vzniká před uzavřením dané transakce, např. před 

poskytnutím úvěru, o který usilují takoví klienti, kteří představují největší úvěrové riziko 

pro věřitelskou banku.)
45

 

Morální hazard bank i vkladatelů lze odstranit pouze na úkor odstranění pojištění 

vkladů. V tomto případě ale vkladatelé nejsou chráněni před případnými ztrátami. Sníţit 

                                                 
45 MEJSTŘÍK, M., PEČENÁ, M., TEPLÝ, P. Základní principy bankovnictví. Praha: Karolinum, 2008. s. 166.  
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riziko nepříznivého vlivu lze provést například vytvořením bariér proti vstupu do 

bankovního sektoru. 

Věřitel poslední instance (Lader of Last Resort dále jen „ LOLR“) 

Cílem centrální banky jako věřitele poslední instance je bránit úpadku solventních 

bank přechodným poskytnutím finančních zdrojů.  

Pro řešení krize bank, resp. bankovního sektoru, nelze vytvořit ţádný univerzální 

model. Krize můţe být v podstatě řešena privátním sektorem bez asistence státu a LOLR. 

V tomto případě existují pro banku tři alternativní scénáře vývoje:
 46

 

 banka je schopna provádět i nadále svoje aktivity tím, ţe navýší kapitál a 

konsoliduje aktiva; 

 banka není schopna pokračovat ve svých aktivitách a je převzata jinou, silnější a 

zdravější bankou; 

 jestliţe není moţné aplikovat ţádnou z výše uvedených moţností, dochází 

k likvidaci banky.  

V případě systémové krize bankovního sektoru nezůstává věřitel poslední instance 

stranou a aktivně se podílí na řešení krize spolu s vládou. V tomto případě LOLR vyuţívá 

dvou základních podob pomoci individuálním bankám: 

 úvěrová pomoc - poskytování nouzových úvěrů přesahující rámec běţně 

poskytovaných úvěrů a 

 neúvěrová pomoc - centrální banka nakupuje cenné papíry přesahující rámec 

operací na volném trhu. 

ČNB jako věřitel poslední instance má právo jako jeden z krajních kroků k nápravě 

nedostatků v řízení bank zavést nucenou správu. Příkladem je zavedení nucené správy IPB 

k datu 16. 6. 2000 na základě rozhodnutí Vlády a ČNB. Cílem této nucené správy bylo 

zabránit ohroţení vkladů v IPB a ochránit tak stabilitu bankovního sektoru.
47

  

 

 

                                                 
46 POLOUČEK, S. Bankovnictví. Praha: C.H.Beck, 2006. s. 452. 
47 ČNB [online]. 2003 [cit. 2010-02-04]. Dostupný z www:  

 <http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/tiskove_zpravy_cnb/2000/59.html>. 
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3.3  Kapitálová přiměřenost 

Kapitálová přiměřenost je nejdůleţitějším nástrojem bankovní regulace. Vyjadřuje 

minimální výši kapitálu, kterou je banka povinna drţet. Tento kapitál banka vyuţívá např.: 

ke krytí případných ztrát, financování potřeb, vytvoření důvěryhodnosti banky aj. 

Čím vyšší je procento kapitálové přiměřenosti banky, tím je banka pro své klienty 

důvěryhodnější (bezpečnější). Naopak bance se s rostoucí mírou kapitálové přiměřenosti 

sniţuje zisk.  

3.3.1 Basel I 

V roce 1988 byla guvernéry centrálních bank zemí G (10)
48

 podepsána první 

mezinárodní smlouva tzv. basilejská kapitálová dohoda, označovaná jako Basel I.  

Basel I se zpočátku týkala regulace finančních rizik, a to pouze úvěrového rizika 

v bankách. Dohoda určila společnou míru kapitálové přiměřenosti pro úvěrové riziko, 

vyjádřenou poměrem regulátorního kapitálu (tier 1 a tier 2) k rizikově váţeným aktivům, 

která měla dosahovat min. 8 %.  

Vztah pro výpočet kapitálové přiměřenosti podle Basel I:
49

 

 

Kde KP je kapitálová přiměřenost, 

K - kapitál (tier 1 a tier 2), 

RVA - rizikově váţená aktiva 

RVeMBP - rizikově váţený úvěrový ekvivalent podrozvahových (mimobilančních) 

poloţek. 

Regulatorní kapitál banky 

Regulatorní kapitál je kapitál předepsaného sloţení a předepsané minimální výše, 

který daná finanční instituce (např. banka) musí dle poţadavků regulátora (v našem 

                                                 
48 Bulharsko, Island, Izrael, Japonsko, Korea, Lichtenštejnsko, Mauricius, Norsko, Švýcarsko, Tchaj-wan (v současnosti  

    má G10 jen 9 členů, protoţe po posledním rozšíření EU z ní odstoupilo Bulharsko). 
49 MEJSTŘÍK, M., PEČENÁ, M., TEPLÝ, P. Základní principy bankovnictví. Praha: Karolinum, 2008. s. 208.  
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případě ČNB) vlastnit pro pokrytí některých finančních rizik, aby se zajistila bezpečnost 

finančního systému.
50

  

 Tier 1 (základní kapitál) je tvořen jádrovým kapitálem a současně je rozhodující 

pro ziskové a konkurenční schopnosti dané finanční instituce. Tier 1 zahrnuje 

např.: splacený základní kapitál zapsaný v OR
51

, emisní áţio, povinné rezervní 

fondy a ostatní fondy vytvořené ze zisku po zdanění, nerozdělený zisk, zisk 

z běţného účetního období aj.
 52

  

 Tier 2 (dodatkový kapitál) je méně kvalitním dodatkovým kapitálem, který nesmí 

překročit 100 % základního kapitálu. Zahrnuje poloţky jako např.: přebytek krytí 

úvěrových ztrát aj.
53

 

V roce 1993 byl schválen nový návrh basilejského výboru, který v rámci výpočtu 

kapitálové přiměřenosti respektuje nejenom úvěrové riziko, ale i riziko trţní. Tato změna 

přinesla tzv. standardní metodu. Pro obecné akciové a měnové riziko byla stanovena výše 

kapitálového poţadavku k trţnímu riziku v min. výši 8 %, naopak pro komoditní byla 

stanovena min. výše 15 %.  

Tato v praxi běţně vyuţívaná metoda však měla řadu nevýhod, např. Basel I 

zahrnovala pouze úvěrové riziko, nevytvářela prostor pro finanční inovace a rozvoj nových 

metod risk managementu aj. Proto byly provedeny revize návrhu basilejského výboru, 

vydané pod názvem dodatek kapitálové dohody o zahrnutí tržních rizik 1996, 

označované jako Basel II.  

V rámci výpočtu kapitálového poţadavku k úvěrovému riziku byla na základě 

revize návrhu doporučena standardní metoda výpočtu. Pro potřeby výpočtu kapitálového 

poţadavku k trţnímu riziku byla doporučena metoda tzv. vnitřních modelů, zaloţena na 

přístupu VaR, plynoucí z odhadu nejhorší ztráty, ke které můţe dojít s určenou 

pravděpodobností.  

Od ledna roku 2007 platí nová kapitálová dohoda Basel II, která navázala na 

původní dokument Basel I s tím rozdílem, ţe nový dokument Basel II, viz obrázek č. 2 – 

Rizika Basel I a Basel II, bere v úvahu navíc operační riziko. 

                                                 
50 CIPRA, T. Kapitálová přiměřenost ve financích a solventnost v pojišťovnictví. Praha: Ekopress, 2002. s. 140. 
51 Obchodní rejstřík je veřejný registr (seznam), ve kterém jsou evidovány subjekty (podniky, společnosti, organizace),   

     kterým to ukládá zákon. Jsou zde uvedeny základní identifikační údaje subjektu, předmět jeho činnost, statutáři,   

     struktura majetku a další klíčové informace související se subjektem. 
52 Vyhláška č. 123/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb. 
53 Vyhláška č. 123/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb. 



32 

 

Obrázek č. 2 - Rizika v Basel I a Basel II 

 
1998    1996             2007 

Zdroj: MEJSTŘÍK, M., PEČENÁ, M., TEPLÝ, P., Základní principy bankovnictví. Praha:  

           Karolinum, 2008, s. 210.  

3.3.2 Nová Basel II 

Hlavním cílem nové úpravy předpisů o kapitálovém poţadavku pro banky, Basel II, 

je přimět banky k drţení kapitálových rezerv, které odpovídají jejich individuálnímu riziku 

profilu. Vlastní kapitál banky slouţí k posílení její stability v krizových situacích. Jakákoli 

banka musí podle nových předpisů drţet o to více vlastních prostředků, čím větší rizika 

postupuje svou účastí v určitých úvěrových obchodech. Aby bylo moţné dosáhnout 

stanoveného cíle, musí být banka schopna ohodnotit své riziko co nejpřesněji.  

Cíle dohody Basel II lze shrnout do následujících bodů:
 54

 

 podpora bezpečnosti a stability finančního sektoru, zlepšení konkurenceschopnosti; 

 kapitálové poţadavky odpovídající rizikům; 

 zohlednění všech rizik; 

 uznání interních bankovních metod hodnocení rizika; 

 aplikace na banky po celém světě, mezinárodně jednotný systém; 

 posílení bankovního dohledu a trhu.
 
 

Předpisy dohody Basel II se neomezují pouze na formulaci nových povinností 

ohledně kapitálové přiměřenosti, řeší také povinnosti regulátora při bankovním dohledu      

a rozsah zveřejňovaných informací bankami. Tyto tři části dohody Basel II, podle obrázku    

č. 3 – Struktura Basel II společně vytvářejí „princip tří pilířů“. 

 

 

                                                 
54 Česká spořitelna [online]. 2006 [cit. 2010-02-04]. Dostupný z www: 

<http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/BaselII_final_cj.pdf>. 
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Obrázek č. 3 - Struktura Basel II 

 

Zdroj: Česká spořitelna  

1. Pilíř: Minimální kapitálový požadavek 

Stejně tak jako v případě Basel I je cílem Basel II vést banky k vytváření kapitálu 

odpovídajícího podstupovaným rizikům.  

Současná verze výpočtu kapitálové přiměřenosti (minimálního kapitálového 

poţadavku) vyuţívá blokového přístupu. Tzn., ţe kapitál potřebný k pokrytí rizik 

úvěrového, trţního a nově operačního rizika zachytí v jednotlivých pozicích a postupně 

tyto dílčí kapitálové poţadavky načítá do výsledné částky. Takto zjištěný kapitál potřebný 

k pokrytí rizik (jmenovatel zlomku) porovnává s regulatorním kapitálem (tedy vlastními 

zdroji, které banka můţe pro kalkulaci přiměřenosti pouţít – čitatel zlomku).
55

  

Vzorec pro výpočet kapitálové přiměřenosti podle nové Basel II: 

 

Kde KP je kapitálový poţadavek k trţnímu riziku. 

K - regulatorní kapitál banky, který je tvořen Tier 1, Tier 2, Tier 3. 

0,08 ∙ RVA - rizikově váţená aktiva v rámci úvěrového rizika. 

8 % - faktor, který umoţňuje vztáhnout relaci bankou drţeného a potřebného kapitálu 

k regulátorem poţadované hodnotě 8 %. 

                                                 
55 PULPÁNOVÁ, S. Komerční bankovnictví v České republice. Praha: Oeconomica, 2009. s. 168. 
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V případě, ţe výše uvedený zlomek je roven 1, banka plní pravidla kapitálové 

přiměřenosti (její kapitálová přiměřenost je rovna 8 %). Naopak je-li hodnota zlomku 

menší neţ 0, banka neplní pavidla kapitálové přiměřenosti. 

S novou Basel II se pro potřeby výpočtu kapitálové přiměřenosti regulatorní kapitál 

bank dělí do tří hlavních částí (jiţ zmíněné Tier 1, Tier 2 a nově Tier 3). První dvě části 

kapitálu berou ohled na úvěrové riziko, třetí část kapitálu se soustředí na riziko trţní.  

 Tier 3 (dodatkový kapitál) představuje ještě méně kvalitní dodatkový kapitál neţ 

Tier 2, který je tvořen podřízeným krátkodobým dluhem (podřízený dluh B)
56

 a 

musí opět splňovat přesně určené podmínky. 

 Odčitatelné položky zahrnují některé kapitálové investice do jiné banky nebo 

finanční instituce. Jsou jim např.: kapitálové investice investičního portfolia, 

významné obezřetné úpravy aj.
 57

 

Regulatorní kapitál banky se pak stanoví jako součet původního kapitálu Tier 1 a 

dodatkového kapitálu Tier 2 sníţený o odčitatelné poloţky a zvýšený o kapitál na krytí 

trţního rizika Tier 3.
58

 

Vzorec pro výpočet kapitálu banky tedy zní: 

 

Kapitálové požadavky 

Kapitálové poţadavky jsou vyjádřeny ve jmenovateli vztahu pro výpočet kapitálové 

přiměřenosti. Lze jej definovat jako hodnotu vyjadřující potřebu odpovídajícího 

kapitálového krytí rizik podstupovaných bankou.
59

 Jinými slovy lze říci, ţe kapitálové 

požadavky jsou předepsané kapitálové částky, které jsou zapotřebí pro pokrytí daného typu 

rizika uvažované finanční instituce.
60

 

 

 

                                                 
56 Podřízeným dluhem B se rozumí kapitál na krytí trţního rizika, jsou - li splněny podmínky např.: musí být převeden  

     na účet banky, pevná lhůta splatnosti je min. 2 roky aj. 
57 Vyhláška č. 123/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb. 
58 Vyhláška č. 123/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb. 
59 PULPÁNOVÁ, S. Komerční bankovnictví v České republice. Praha: Oeconomica, 2009. s. 226. 
60 CIPRA, T. Kapitálová přiměřenost ve financích a solventnost v pojišťovnictví. Praha: Ekopress, 2002. s. 149. 



35 

 

Pro potřeby výpočtu kapitálové přiměřenosti se kapitálové poţadavky dělí do dvou 

skupin: 

 obchodní portfolio – zahrnuje nástroje drţené se záměrem obchodovat s nimi 

s cílem dosaţení zisku plynoucí z cenových změn a změn úrokových sazeb 

v krátkém období (zpravidla do jednoho roku); 

 bankovní (investiční) portfolio – obsahuje finanční nástroje nezařazené do 

obchodního portfolia, tj. nástroje, které má banka v úmyslu drţet do doby 

splatnosti. 

Oba typy portfolií, tedy jak obchodní, tak bankovní, hrají důleţitou roli v rámci 

stanovení míry kapitálových poţadavků k jednotlivým druhům finančních rizik. Platí, ţe 

výpočet kapitálového poţadavku u bankovního portfolia se týká úvěrového rizika a v rámci 

trţních rizik měnového a komoditního rizika. U obchodního portfolia se týká úvěrového 

rizika a všech trţních rizik. 

Přístupy k výpočtu kapitálových požadavků u vybraných rizik  

Kapitálové požadavky na úvěrové riziko 

Jak bylo uvedeno výše, úvěrové riziko je definováno jako riziko ztráty banky 

vyplývající ze selhání smluvní strany (klienta) tím, že nedostojí svým závazkům podle 

podmínek smlouvy, na základě které se banka stala věřitelem smluvní strany (klienta).
61

  

Kapitálový poţadavek k úvěrovému riziku představuje největší podíl na celkových 

kapitálových poţadavcích - zhruba 90 %. Správné stanovení a vyuţití ratingu má 

rozhodující vliv na určení potřebné minimální výše kapitálu, který má banka k dispozici na 

krytí potenciálních rizik plynoucích z jejích obchodů. Význam ratingů je proto z pohledu 

stability českého finančního sektoru, ve kterém banky dominují, důleţitý. 

Podle toho, kdo ratingové hodnocení provádí, lze rozlišit dva typy ratingů:  

 Externí rating je stanoven externí ratingovou agenturou. ČNB vede seznam 

institucí, oprávněných provádět ratingy bank pro stanovení rizikové váhy aktiva. 

Seznam agentur pro úvěrové hodnocení vydané ČNB je uveden v příloze A. 

 Interní rating stanoví banka sama prostřednictvím vlastních ratingových agentur.  

                                                 
61 KAŠPAROVÁ, V. Řízení obchodních bank. Praha: C. H. Beck, 2006. s. 73. 
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Basel II bankám umoţňuje výběr ze tří metod pro zjištění kapitálového 

požadavku k úvěrovému riziku, viz obrázek č. 4 – Metody určení kapitálového 

poţadavku k úvěrovému riziku. 

Obrázek č. 4 - Metody určení kapitálového požadavku k úvěrovému riziku 

 

 

 

 

 

moţné sniţování kapitálového poţadavku 

Zdroj: Česká spořitelna  

Protoţe v praxi banky převáţně vyuţívají přístupu IRB, popis metody standardního 

přístupu je v textu opomenut. 

IRB přístupy  

Přístupy vytvářejí prostor regulovaným institucím vyuţívat vlastní (vnitřní) ocenění 

úvěrového rizika jejich dluţníků, pouze však za předpokladu respektování přísných 

informačních poţadavků. Rozlišuje se:  

 základní IRB přístup, kdy banka vyuţívá vlastních odhadů, pouze při stanovení 

pravděpodobnosti selhání klienta (PD) a ostatních rizikových vlastností jej stanoví 

regulátor; 

 pokročilý IRB přístup – banka odhaduje všechna rizika pro vyjádření rizikových 

vah. 

Při zpracování úvěrového rizika metoda IRB rozlišuje několik rizikových sloţek, na 

kterých je úvěrové riziko závislé:
 62

 

 pravděpodobnost selhání (Probability of default, dále jen „PD“) je 

pravděpodobnost, s jakou protistrana selţe; 

                                                 
62 CIPRA, T. Kapitálová přiměřenost ve financích a solventnost v pojišťovnictví. Praha: Ekopress, 2002. s. 161 – 162. 

Standardní přístup 

-modifikace 

dosavadního přístupu  

Základní přístup IRB 

-zadání parametrů 

bankovním dohledem 

Nové 

Pokročilý přístup IRB 

-interní zjištění 

parametrů dané 

instituce 

Nové 
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 ztráta při selhání (Loss given default dále jen „LGD“) – ztráta z úvěru v případě 

selhání dluţníka, sníţená o hodnotu nákladů na vymáhání; 

 expozice při selhání (Exposure at default dále jen „EAD“) – vypovídá o 

momentální výši úvěrové expozice v době selhání; 

 očekávaná ztráta (Expected loss (dále jen „EL“) dána vztahem PD ∙ LGD, 

vyjadřujícím střední hodnotu ztráty; 

 splatnost úvěru (Maturity, dále jen „M“) – nominální doba splatnosti vyjádřená 

v letech.
 
 

Podstatou IRB přístupu je, ţe kaţdé expozici je na základě interního procesu 

nejprve přidělen interní stupeň ratingu. Pro tento stupeň je dále určena pravděpodobnost 

selhání, která je důleţitá pro vstup do funkce rizikové váhy. Schematické znázornění 

postupu je:
63

 

 

 

 

Kapitálové požadavky k operačnímu riziku 

Basilejský výbor operační riziko definuje jako riziko přímých a nepřímých ztrát 

v důsledku neadekvátních jevů a chyb ve vnitřních procesech systému a lidskému faktoru 

regulované instituce nebo v důsledku vnějších jevů. 

Podle Basel II jsou pro výpočet kapitálového poţadavku k operačnímu riziku 

definovány tři metody výpočtů, které se od sebe liší sloţitostí výpočtu: 

 Metoda základního ukazatele (Basil Indicator Approach) je nejméně sloţitou 

metodou pro výpočet kapitálového poţadavku. Její aplikace není náročná na data a 

nevyţaduje komplikované propočty.
64

  

 Standardizovaná metoda (Standardised Approach) je sloţitější metodou výpočtu 

kapitálového poţadavku, která lépe zohledňuje skutečné riziko, kterému jsou banky 

vystaveny. 

 Pokročilé metody (Advanced Measurement Approach) jsou nejsloţitější metody 

měření operačního rizika. Pro stanovení kapitálového poţadavku vyuţívají finanční 

                                                 
63 KAŠPAROVÁ, V. Řízení obchodních bank. Praha: C. H. Beck, 2006. s. 90. 
64 ULIČNÁ, I. Operační riziko podle Basel II [online]. 2006 [cit. 2010-02-18]. Dostupný z www:        

<www.st.vse.cz/~XULII01/prace.doc >. 
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instituce nejen svá interní data, ale i data externí, analýzy scénářů zaloţené na 

odhadech expertů. O vyuţití pokročilých metod rozhoduje regulátor (ČNB). I 

přesto, ţe vyuţití sloţitějších metod je spojeno s vysokými náklady a malou 

úsporou kapitálu, přecházejí k těmto metodám zejména velké banky.
65

 

  

2. Pilíř: Aktivita bankovního dohledu 

Tato úprava určuje práva a povinnosti subjektů, v jejichţ kompetenci je provádět 

dohled. V ČR je jím ČNB, která disponuje informačními právy a regulačními a sankčními 

pravomocemi. Jedním z hlavních úkolů bankovního dohledu je provádět kontrolu 

spolehlivosti a účinnosti interních bankovních metod měření rizika. 

Pilíř II klade velké nároky na schopnost bank i regulátora odhadnout kapitálové 

poţadavky. Další důleţitou snahou regulátorů je rovněţ snaha přimět banky k vytvoření 

robustního procesu při kapitálovém řízení banky a neomezovat se pouze na měření 

výsledků procesu.
 66 

3. Pilíř: Tržní disciplína 

Tento pilíř vede banky ke zveřejňování informací, a tak zvyšuje jejich průhlednost. 

Kaţdá banka je povinna informovat o způsobech, jakými měří své riziko, jak zní její 

rizikový profil a kolik vlastního kapitálu v poměru k přijatým rizikům drţí v rezervě. 

Finanční instituce jsou nuceny k tomu, aby vyuţívaly moderních systémů řízení rizik, tj. 

aby je stále více vylepšovaly a zpřesňovaly. Základní rozdíly mezi původní Basel I a 

novou Basel II jsou evidentní v tabulce č. 2 – Rozdíly mezi Basel I a Basel II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
65 Např. Česká spořitelna, ČS. obchodní banka, Unicredit Bank Czech Republic, Komerční banka. 
66 MEJSTŘÍK, M., PEČENÁ, M., TEPLÝ, P. Základní principy bankovnictví. Praha: Karolinum, 2008. s. 218. 
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Tabulka č.  2 - Základní rozdíly Basel I a Basel II 

Basel I Basel II 

Bankovní dohled je jednostranně 

zaměřen na kapitálovou přiměřenost 

3. pilíře: minimální kapitálový poţadavek, 

aktivity bankovního dohledu, trţní disciplína 

Kapitálové poţadavky se stanovují 

k úvěrovému a trţnímu riziku 

Kapitálové poţadavky se stanovují k úvěrovému, 

trţnímu a operačnímu riziku 

Jednotný způsob stanovení kapitálových 

poţadavků 

Více metod pro stanovení kapitálového 

poţadavku k jednotlivým rizikům 

Rizikové váhy a tedy výše kapitálového 

poţadavku k úvěrovému riziku závisí na 

typu klienta, nezávisí tudíţ na skutečně 

podstupovaném riziku 

Rizikové váhy a tedy vývoj kapitálového 

poţadavku k úvěrovému riziku závisí na 

rizikovosti klienta, která je u standardizované 

metody odvozena od externího ratingu a u metod 

IRB od interního ratingu klienta stanoveného 

bankou. 

Maximální rozsah uznatelného zajištění Výrazné rozšíření uznatelného zajištění 

Moţnost uplatnění vlastních modelů 

měření rizik pro výpočet kapitálového 

poţadavku pouze k trţnímu riziku 

Moţnost uplatnění vlastních modelů měření rizik 

pro výpočet kapitálového poţadavku navíc u 

úvěrového a operačního rizika 

Banky nejsou motivovány k lepšímu 

řízení rizik 

Banky jsou motivovány k lepšímu řízení rizik, 

neboť tak mohou dosáhnout niţších kapitálových 

poţadavků 

Niţší náklady spojené s administrativou 

výpočtu kapitálového poţadavku 

Podstatně vyšší náklady spojené 

s administrativou výpočtu kapitálových 

poţadavků 

Zdroj: KAŠPAROVÁ, V. Řízení obchodních bank. Praha: C. H. Beck, 2006. s. 89. 

3.4 Dohled bank 

Stěţejním úkolem výkonu dohledu bank je provádět kontrolu nad dodrţováním 

stanovených pravidel činnosti jednotlivých bank. Bankovní dohled hraje důleţitou roli při 

hodnocení situace bank pro potřeby rozhodování věřitele poslední instance. 
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Bankovní dohled lze vykonávat dvěma základními způsoby: dohledem na dálku a 

dohledem na místě. 

3.4.1 Dohled na dálku 

Dohled na dálku je zaloţen na analýze bankovních a statistických výkazů 

vycházející z údajů, které banky v pravidelných intervalech zasílají orgánům dohledu.  

Banky převáţeně poskytují informace v následujících podobách:
 67

  

 výkazů a hlášení pravidelně zasílaných obchodními bankami zpracovaných podle 

jednotné metodiky stanovené ČNB, jde především o oblast kapitálové přiměřenosti 

banky, aj.; 

 auditorských zpráv, kdy banky jako akciové společnosti mají povinnost ověření 

roční účetní závěrky externím auditorem; 

 informací získaných jednorázově přímo od banky;  

 veřejně dostupných databází a tisku; 

 informací od ostatních regulátorů; 

Značnou výhodou dohledu na dálku jsou nízké náklady na pořízení údajů, naopak 

nevýhodou je neaktuálnost a moţnost neúplných a nesprávných údajů.  

3.4.2 Dohled na místě 

Metoda dohledu na místě se vyuţívá převáţně u problémových bank, ale lze jej 

vyuţít i u zdravých bank v delším časovém období. Prostřednictvím dohledu na místě se 

získávají aktuální a detailní informace o bankách, převáţně při zjištěných problémech. 

Problémem je ţe tato metoda je nákladná a vyţaduje vysokou kvalifikace dohlíţejících 

pracovníků. Dohledem na místě lze například prověřit a posoudit:
 68

  

 zajišťování úvěrů; 

 adekvátnost prováděných operací; 

 dodrţování pracovních postupů a jejich správnost; 

 technickou, metodickou a personální úroveň řízení rizik aj. 

 

 

                                                 
67 KAŠPAROVÁ, V. Řízení obchodních bank. Praha: C. H. Beck, 2006. s. 64. 
68 REVENDA , Z. Centrální bankovnictví. Praha: Management press, 2001. s. 123. 
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3.5  Cíle bankovní regulace a dohledu 

Regulace a dohled bank je jedním z nástrojů makroekonomické politiky pro 

dosaţení základních cílů a ekonomického rozvoje.  

Konkrétní cíle bankovní regulace a dohled lze rozdělit do pěti následujících 

skupin:
69

 

 Zajištění spolehlivosti a bezpečnosti bankovního systému – v případě nezdravého 

bankovního sektoru dochází k problémům v souvislosti se zajišťováním finančních 

toků, přerozdělování dočasně volných peněţních úspor aj. 

 Podpora efektivnosti fungování bankovního systému - v případě, ţe mají 

problémy jednotlivé banky, má problémy celá ekonomika. Podmínky, povinnosti, 

pravidla a činnost bank je tedy nutné navrhovat tak, aby nebyly překáţkou ve 

zdravém vývoji v bankovním sektoru. 

 Zajištění potřebných informací pro investory. Bez potřebného mnoţství informací 

je rozhodování klientů nespolehlivé a rizikové. Bez jejich úpravy by se sniţovala 

důvěryhodnost bank a zvyšovala rizikovost investice. 

 Podpora efektivního provádění měnové politiky. Bez moţnosti regulace a dohledu 

by centrální banka nebyla schopna zajistit účinnou regulaci mnoţství peněz. 

 Zajištění základní úrovně ochrany bankovního systému před nekalými 

praktikami. 

  

                                                 
69 REVENDA, Z. Bankovní regulace a dohled. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1995. s. 28. 
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4 Řízení rizik bank po zavedení nové Basel II do českého 

bankovního sektoru 

Bankovní sektor ČR přijal nový koncept kapitálové přiměřenosti Basel II 1. ledna 

2007. Spolu s přijetím Basel II byla přijata vyhláška ČNB o pravidlech obezřetného 

chování bank, spořitelních a úvěrových druţstev a obchodníků s cennými papíry.  

V průběhu roku 2007 na Basel II přešlo pouze šest bank, z toho pět bank zavedlo 

přístup IRB (přístup pro výpočet kapitálového poţadavku pro úvěrové riziko). Od ledna 

2008 uplatňovalo metodu IRB (speciální přístup pro výpočet kapitálového poţadavku pro 

operační riziko) celkem sedm bank v bankovním sektoru ČR.
70

  

Jak vyplývá z pilíře I, existuje celá řada postupů pro stanovení výše kapitálu od 

jednoduchých (expertních metod odhadu) aţ po matematické přístupy zaloţené na 

modelování. Pilíř II je do českého právního řádu promítnut prostřednictvím zákonů. Banky 

kromě informací o sobě, o sloţení akcionářů aj., které zveřejňovaly jiţ před přijetím Basel 

II, jsou povinny nově zveřejňovat údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání bank. 

Úkolem pilíře III je zvýšit transparentnost trhu, a prohloubit tak trţní disciplínu. Povinnost 

zveřejňovat více informací pomáhá účastníkům českého finančního trhu získat lepší 

přehled např. o rizikovém profilu a efektivnosti kapitálové vybavenosti bank. 

Z analýzy vyplynulo, ţe implementace Basel II do českého bankovního sektoru 

přispěla nejen k rychlejšímu rozvoji metod řízení rizik, ale jeho snahou je také dosáhnout 

větší konkurenceschopnosti bank na finančním trhu. Rovněţ stanovení povinnosti 

zveřejňovat více informací o obezřetném podnikání bank napomáhá k ochraně klientů 

bank. Na druhou stranu zavedení nové Basel II vyţadovalo a stále vyţaduje vysokou 

připravenost bank, a přineslo i značné výdaje pro jednotlivé banky. Basel II vyţaduje 

zejména kvalifikované pracovníky, kteří jsou schopni vytvářet interní modely řízení rizik, 

moderní technologie aj. 

Vývoj událostí v posledních dvou letech však ukazuje, ţe ani ty nejpokročilejší 

metody řízení rizik, které doposud přinesla nová Basel II, nejsou schopny zabránit rizikům 

a krizím. Příkladem je současná finanční krize. 

                                                 
70 DAVIDOVÁ, P., OPRAVILOVÁ, R . ČNB [online]. 26. 9. 2008 [cit. 2010-03-26]. Význam ratingů pro stabilitu  

 finančního sektoru . Dostupné z www:  

 <http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2008/cl_08_080926c.html>. 
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4.1  Zátěžový test ČNB v souvislosti s finanční krizí  

Podle Zprávy o finanční stabilitě 2008/2009, která byla zveřejněna ČNB, je 

hlavním rizikem pro český bankovní sektor v souvislosti s finanční krizí úvěrové riziko. 

Protoţe se očekává, ţe světová ekonomika se bude z recese dostávat velmi pomalu a 

oţivení můţe přijít aţ v delším období, toto riziko nabývá na své významnosti. Stejně tak 

kvalita úvěrů se zhoršuje, díky prohloubení recese v Evropě. Díky propadu zahraniční 

poptávky po produkci českých podniků následuje nárůst jejich platebních neschopností a 

pro banky se tak bude zvyšovat úvěrové riziko podnikového sektoru. Podobné problémy se 

splácením úvěrů mají i domácnosti, které mají úvěr.  

Výsledky zátěţového testu bankovního sektoru, které provedla ČNB, prozatím 

vypovídají o značné odolnosti bankovního sektoru vůči úvěrovému riziku díky dostatečné 

míře kapitálové přiměřenosti, stanovené podle direktivy Basel II. České banky vstoupily 

do recese s příznivou výchozí situací a na nárůst ztrát z úvěrového rizika se, jak vyplývá z 

následující tabulky č. 3 – Vybrané ukazatele obezřetného podnikání bank postupně 

připravují.  
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Tabulka č.  3 - Vybrané ukazatele obezřetného podnikání bank 2009  

(v mil. Kč) 

 31. 12. 2007 31. 12. 2008 

2009 

31. 3 30. 6 30. 9 31. 12 

Kapitál a kapitálová přiměřenost 

Kapitál celkem 211 961 230 852 238 883 251 870 253 998 264 694 

1. Tier 1 190 429 219 859 227 884 234 988 236 181 237 553 

2. Tier 2 31 149 32 105 32 155 37 951 38 477 37 954 

Odčitatelné položky 9 617 21 112 21 156 21 069 20 660 10 813 

3. Tier 3 0 0 0 0 0 0 

Kapitálové požadavky 

celkem 
146 814 149 874 148 643 146 956 147 972 149 957 

1. Úvěrové riziko 134 610 130 286 128 443 127 588 129 862 131 934 

Kapitálová 

přiměřenost (%) 
11, 55 12, 32 12, 86 13, 71 13, 73 14, 12 

Zdroj: ČNB  

Na konci roku 2009 kapitálový poţadavek k úvěrovému riziku bankovního sektoru 

ČR dosahoval výše 131 934 mil. Kč. Oproti předchozímu roku tak byl navýšen o 1 648 

mil. Kč. Podobný vývoj v tomto roce měla i kapitálová přiměřenost, která má rovněţ 

stoupající tendence. Na konci roku dosahovala výše 14,12 %. Oproti roku 2008 je tak                

o 1,8 % vyšší. Oproti roku 2007, kdy bankovní sektor ČR přijal Basel II, byla navýšena 

dokonce o 2,57 %.  

Silná pozice bankovního sektoru v ČR je podepřena nejen vysokou ziskovostí, ale i 

dobrou bilanční likviditou, vysokým poměrem vkladů na úvěrech a velmi nízkým podílem 

úvěrů v cizích měnách.
71

 

V rámci zátěţových testů ČNB pouţila tři scénáře moţného vývoje světové 

ekonomiky se stupňující se intenzitou propadu ekonomické aktivity: 

 „Evropa v recesi“; 

                                                 
71 DAVIDOVÁ, P., OPRAVILOVÁ, R . ČNB [online]. 26. 9. 2008 [cit. 2010-03-26]. Význam ratingů pro stabilitu  

 finančního sektoru . Dostupné z www:  

 <http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2008/cl_08_080926c.html>. 
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 „nervozita trhů“; 

 „ekonomické deprese“. 

První scénář predikuje vývoj, který je podle ČNB nejpravděpodobnější. Scénář 

„nervozita trhů“ je rovněţ jako„Evropa v recesi“ určen pro testování dopadu neřízeného 

oslabování měnového kurzu. Největší zátěţí pro celý český bankovní sektor byl scénář 

„nervozita trhů“, který by vyţadoval největší podporu finančního sektoru. 

Z výsledku testů plyne, ţe problém by nastal v případě prodlouţení délky krize, 

kdyby se úvěrové ztráty zvyšovaly a úroveň kapitálové přiměřenosti by klesala. Některé 

banky by pak mohly utrpět ztráty, které by si vyţádaly kapitálové pomoci od akcionářů, ve 

větším rozsahu, potřebném k udrţení kapitálové přiměřenosti na adekvátní úrovni. 

Český bankovní sektor by si po testu udrţel kapitálovou přiměřenost ve výši 10 %, 

a to díky tomu, ţe banky budou nadále průběţně generovat pozitivní čisté výnosy, které 

vyuţijí jako ochranný štít před dopady šoků.  

Problematika kapitálové přiměřenosti a uplatnění metod řízení rizik podle nové 

Basel II v praxi, jsou uvedeny na příkladu ČS.  

4.2 Charakteristika České spořitelny 

ČS je moderní banka orientovaná na drobné klienty, malé a střední firmy a na 

města a obce. Důleţitou roli hraje ve financování velkých firem a v poskytování sluţeb 

v oblasti finančních trhů. 

V důsledku své obchodní činnosti a jiné činnosti je ČS vystavena různým rizikům, 

jako je úvěrové, trţní, operační riziko aj. Od 1. 6. 2007 banka vyuţívá novou metodiku pro 

účely řízení rizik Basel II. 

4.2.1  Řízení vybraných rizik 

Úvěrové riziko 

Pro potřeby řízení úvěrového rizika banka vychází z informací ze svého vlastního 

portfolia a z informací z portfolií dalších členů Finanční skupiny ČS. Dále vyuţívá 

informací z ratingů ratingových agentur, podle doporučení nové Basel II.  
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Pro stanovení výše kapitálového poţadavku k úvěrovému riziku ČS vyuţívá od 

června 2007 přístupu IRB, kdy splnila podmínky pro jeho vyuţití. Výše kapitálového 

poţadavku vychází z interního ratingu banky a vlastních odhadů PD a LGD.  

Pro interní měření úvěrového rizika jsou pro banku rozhodující následující 

parametry, u kterých provádí jejich prognózu:
 72

 

 pravděpodobnost nesplacení úvěru, tzn. jaká je pravděpodobnost, ţe příjemce 

úvěru přestane úvěr v následujících 12 měsících splácet; 

 ztráta v případě nesplacení – jaká bude výše ztráty banky v případě nesplacení 

úvěru; 

 výše úvěrové pohledávky při nesplacení, tzn., jak vysoký bude předpokládaný 

stav čerpání účtu v případě výpadku splácení ze strany klienta. 

Podle Basel II banka své klienty a jejich kapitálovou přiměřenost dělí do 

následujících pěti základních tříd:
73

 

 retail – privátní klienti, osoby samostatně výdělečně činné a malé podniky se 

závazkem niţším neţ 1. mil. eur; 

 corporates – větší a velké podniky a speciální financování; 

 institutions – zejména banky; 

 sovereigns – zejména státy; 

 equity – podílníci podniků. 

Podle uvedeného hodnocení ČS zvyšuje nebo naopak sniţuje riziko jednotlivých 

subjektů. V případě sníţení rizika pak banka sniţuje základ pro výpočet kapitálové 

přiměřenosti, naopak při zvýšení rizika jednotlivých subjektů banka zvyšuje základ pro 

výpočet kapitálové přiměřenosti. 

Ratingový proces České spořitelny 

V rámci ratingového procesu ratingové agentury pro ČS zpracovávají informace o 

podnikatelském vývoji v minulosti i do budoucnosti. Rovněţ zohledňují kritéria, jako jsou 

velikost firmy, odvětví a skutečnosti o relevantních trzích. 

                                                 
72 Česká spořitelna [online]. 2006 [cit. 2010-03-09]. Dostupný z www: 

<http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/BaselII_final_cj.pdf>. 
73 Česká spořitelna [online]. 2006 [cit. 2010-03-09]. Dostupný z www: 

<http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/BaselII_final_cj.pdf>. 
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Zejména u ratingů firemních klientů se rozlišují kvantitativní (finanční rating = 

„hard facts“) a kvalitativní kritéria (kvalitativní rating = „soft facts“). Ratingový proces ČS 

je zobrazen v obrázku č. 5 – Schematické znázornění ratingového procesu. 

Obrázek č. 5 - Schematické znázornění ratingového procesu ČS 

 

 

 

 

 

 

       

Váţení 

      Rating 

     Pravděpodobnost nesplacení 

Zdroj: Česká spořitelna  

V rámci porovnání „hard facts“ a „soft facts“ platí, ţe čím větší je firma, tím větší 

význam se jí přisuzuje „hard facts“, naopak čím menší je firma, tím silnější bude vliv „soft 

facts“. 

 Finanční rating („Hard facts“)  

Hard Facts je finanční ukazatel, který tvoří základ pro interní rating. Zjištěné 

ukazatele popisují finančně-ekonomický stav podniku. Ukazatele poskytují spolehlivou 

výpověď o finanční stabilitě a vytvářejí kvalitní prognózy ohledně moţnosti budoucího 

nesplácení. Důleţité jsou zejména ukazatele:  

o podíl vlastního kapitálu na celkové bilanční sumě; 

o doba trvání splácení dluhů; 

o rentabilita kapitálu, cash flow. 

 

 

 

 

Hard facts 

- bilanční analýza 

- ukazatelé 

- struktura 

- financování 

- peněţní toky 

Soft facts 

- management 

- odvětví 

- strategie 

- účetnictví 

- contorling 
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 Opakem je Kvalitativní rating („Soft facts“)  

Prioritou tohoto typu ratingu jsou budoucí aspekty, popisující šance a rizika, která 

se odrazí v účetních závěrech. Analyzovány jsou zejména faktory:
74

  

o management (logičnost dlouhodobé koncepce podniku, úprava zatupování, 

ochota poskytovat informace); 

o účetnictví (kvalita účetnictví, kvalita plánování);  

o produkty a místo podnikání (kvalita produktů, kvalita místa podnikání); 

o trh a jeho vývoj (vývoj odvětví, pozice na trhu);  

o speciální rizika (ekologická rizika, právní spory);  

o platební chování;  

o varovné signály (všechny faktory, které v krátkodobém výhledu ohroţují 

podnik).  

Získané informace se vzájemně propojují, váţí a spolu s finančním ratingem vedou 

ke zjištění skutečného ratingu klienta. 

ČS pouţívá ratingové systémy, které se vyvíjejí v souvislosti s novými poţadavky. 

Ratingový systém ČS vyuţívá jako základ pro objektivní rozhodování o úvěru, tvorbě cen 

úvěrů v závislosti na bonitě klienta, řízení úvěrového portfolia, kalkulace kapitálového 

poţadavku banky v závislosti na úvěrovém riziku.
75

 

Jedním z dalších stěţejních poţadavků Basel II je tedy i stanovení optimální výše 

ceny úvěru vzhledem k určené výši rizika. Klienti ČS s dobrou bonitou jsou odměňováni 

výhodnějšími úrokovými sazbami a naopak. 

 Mezi důleţité faktory, které na výši cen úvěru působí, patří:
 76

  

 náklady na riziko zjištěné ratingem;  

 náklady na refinancování; 

 náklady na transakci; 

 zúročení vlastního kapitálu.
 
 

 

                                                 
74 Česká spořitelna [online]. 2006 [cit. 2010-03-09]. Dostupný z www: 

<http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/BaselII_final_cj.pdf>. 
75 Česká spořitelna [online]. 2006 [cit. 2010-03-09]. Dostupný z www: 

<http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/BaselII_final_cj.pdf>. 
76 Česká spořitelna [online]. 2006 [cit. 2010-03-09]. Dostupný z www: 

<http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/BaselII_final_cj.pdf>. 
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Tržní riziko 

S trţním rizikem jsou v ČS spojeny především transakce na finančních trzích, které 

jsou obchodovány na obchodním a bankovním (investičním) portfoliu. 

Pro potřeby měření trţního rizika pro obchodní i bankovní portfolio ČS pouţívá 

metodu VaR. Hodnoty VaR jsou počítány na hladině spolehlivosti 99 % pro dobu drţení 

jednoho obchodního dne. Metoda VaR je doplněna tzv. zpětným testováním, které ověřuje 

správnost modelu. Při této metodě se porovnávají denní odhady VaR s hypotetickými 

výsledky portfolia za předpokladu, ţe by nedocházelo k ţádným změnám v portfoliu 

během obchodního dne. Výsledky zpětného testování dosud vykazují správnost nastavení 

modelu pro výpočet VaR.
77

 

Metodu VaR ČS vyuţívá také pro výpočet kapitálového poţadavku k měnovému 

obecnému úrokovému riziku, obecného a specifického akciového rizika aj., na základě 

schválení ČNB. 

Obchodní portfolio ČS pravidelně kaţdý měsíc podrobuje stresovému testování. 

Výsledky stresových scénářů jsou následně porovnány s kapitálovým poţadavkem trţních 

rizik. 

Operační riziko 

ČS řídí operační riziko podle poţadavku nového regulatorního konceptu kapitálové 

přiměřenosti Basel II pokročilou metodou. Pro sběr dat o operačním riziku za účelem 

kvantifikace operačních rizik a pro výpočet kapitálového poţadavku a prevenci dalšího 

výskytu operačních rizik aj., ČS vyuţívá speciální softwarovou aplikaci. Získané 

informace pak pravidelně v měsíčních intervalech vyhodnocuje s ohledem na četnost 

výskytu a výši finančních ztrát. 

V oblasti hodnocení a řízení operačních rizik banka nevyuţívá pouze skutečná data 

událostí, ale stejně důleţitým nástrojem jsou názory expertů managementu na rizika.  

Nástrojem pro sníţení operačních rizik je pojistný program, který ČS vyuţívá jiţ od 

roku 2002. Program zahrnuje pojištění majetkových škod, rizik z bankovní činnosti a 

odpovědnostních rizik.  

                                                 
77 Česká spořitelna [online]. 24. 4. 2009 [cit. 2010-03-26]. Výroční zpráva ČS 2008. Dostupné z www: 

<http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/VZ_2008.pdf>. 
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4.2.2 Vývoj kapitálové přiměřenosti 

Pro potřeby analýzy dopadu nové Basel II na kapitálovou přiměřenost ČS, kterou 

banka jak jiţ bylo zmíněno, přijala v roce 2007, byl vybrán test rovnoběţnosti regresních 

přímek. Z dostupných informací je vytvořen graf č. 1 – Regresní analýza vývoje kapitálové 

přiměřenosti v letech 2000-2006, tj. vývoj kapitálové přiměřenosti před zavedením Basel II 

a graf č. 2 – Regresní analýza vývoje kapitálové přiměřenosti v letech 2007-2009 tj. vývoj 

kapitálové přiměřenosti banky po zavedení Basel II. 

 Na základě výpočtu testu rovnoběţnosti dvou regresních přímek lze říci, ţe regresní 

přímky nejsou rovnoběţné. Tzn., ţe zavedení nové Basel II ovlivnilo vývoj kapitálové 

přiměřenosti ČS. 

Test rovnoběţnosti dvou regresních přímek:  

Hypotézy   H1: B1 = B2 proti alternativní hypotéze H1: B1 ≠ B2 

Testovací kritérium   

 

 

Závěr    W =  

Odhad regresní přímky vývoje kapitálové přiměřenosti ČS v letech 2000-2006 

   koeficienty: ;  

Odhad regresní přímky vývoje kapitálové přiměřenosti ČS v letech 2007-2009 

   koeficienty:  

 

 

Realizace testovacího kritéria  

Závěr      
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Realizace testovacího kritéria padla do kritické oblasti, kde hypotézu H0 zamítáme a 

přijímáme alternativní hypotézu H1: B1 ≠ B2. 

Graf č. 1– Regresní analýza vývoje kapitálové přiměřenosti České spořitelny v letech 

2000-2006 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle údajů ČS 

Graf č. 2– Regresní analýza vývoje kapitálové přiměřenosti České spořitelny v letech 

2007-2008 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle údajů ČS 
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V letech 2000-2006 se kapitálová přiměřenost ČS řídila doporučeními Basilejské 

dohody Basel I. Míra kapitálové přiměřenosti banky se v průměru pohybovala kolem        

14 %.  

V roce 2007 banka zaznamenala pokles kapitálové přiměřenosti. Oproti roku 2006 

kapitálové přiměřenost klesla téměř o 2,35 %. Hlavním důvodem poklesu bylo zavedení 

nové Basilejské dohody Basel II, jejímţ cílem, jak jiţ bylo zmíněno, je efektivní 

přerozdělování kapitálu banky s cílem maximalizovat zisk banky. V souvislosti se 

zavedení Basel II banka klade ještě větší důraz na ratingové hodnocení ČS, který vyuţívá 

pro potřeby řízení úvěrového rizika, neţ v předchozích obdobích.
78

 Protoţe v tomto roce 

bance nehrozilo ţádné výrazné riziko a díky kladnému hodnocení ratingových agentur, 

které lze souhrnně hodnotit, jako stabilní ČS sníţila objem vlastního kapitálu a tím tak 

kapitálová přiměřenost klesla na úroveň 9,55 %. Další příčinnou poklesu kapitálové 

přiměřenosti v tomto roce byla úvěrové expanze. Díky velkému zájmu klientů o hypoteční 

úvěry a úvěry ze stavebního spoření si banka udrţela post největší hypoteční banky v ČR. I 

přes tuto úvěrovou expanzi ČS dosáhla uspokojivé míry kapitálové přiměřenosti. 

 Změna však nastala v následujícím roce 2008, kvůli světové finanční krizi a z ní 

plynoucí hrozby (pro český bankovní sektor, a tedy i ČS) úvěrového rizika. Výhled 

ratingových agentur pro tento rok byl ve dvou případech hodnocen jako stabilní a v jednom 

případě dokonce pozitivní. I přesto došlo ke zvýšení kapitálové přiměřenosti oproti roku 

2007, a to z důvodu zhoršení kvality poskytování úvěrů a nárůstu platební neschopnosti 

klientů ČS. Díky tomu tak byl navýšen kapitálový poţadavek k úvěrovému riziku, který je 

součástí kapitálové přiměřenosti, a kapitálová přiměřenost tak dosáhla výše 10,31 %.  

 V důsledku nadále se prohlubující finanční krize, byla ČS v roce 2009 opět nucena 

zvýšit kapitálový poţadavek k úvěrovému riziku o 0,3% oproti roku 2008. V tomto roce 

dosahovala 12,3 %, tj. o 2 % více neţ v předchozím roce a o 2,75 % více neţ v roce 2007, 

kdy ČS přijala Basel II. Vliv na zvyšování kapitálové přiměřenosti měl rovněţ poprvé 

v tomto roce negativní výhled ratingové agentury Standard § Poors. Ratingové agentury 

Mood´s a Fitch hodnotily ČS jako stabilní. 

 Vzhledem k negativnímu výhledu ratingových agentur, který je ovlivněn 

ekonomickou recesí ve světě, lze v následujícím roce očekávat spíše další nárůst kapitálové 

přiměřenosti.  

                                                 
78

 Ratingového hodnocení ČS se účastní tři společnosti: Fitch, Mood´s a Standard & poors. 
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Závěr 

Bankovní sektor ČR lze charakterizovat jako dvoustupňový bankovní sektor 

univerzálního bankovnictví se specializovaným druhem bank. Ve velké míře je české 

bankovnictví ovlivněno členstvím EU, zákonem o bankách, Ústavou ČR a nejvíce ČNB, 

působící v pozici regulátora.  

Banky, které tvoří bankovní sektor, jsou v rámci výkonu vlastních činností 

vystaveny různým rizikům. Největší hrozbou pro bankovní sektor ČR jsou úvěrová, trţní     

a operační rizika a riziko likvidity. Pro zajištění stability bankovního sektoru a ochrany 

klientů je důleţité, aby tato rizika podléhala přísnějším metodám jejich řízení. Od 1. 1. 

2007 v ČR platí nový koncept kapitálové přiměřenosti Basel II pro řízení těchto rizik.  

Cílem této bakalářské práce je na základě dostupných informací zhodnotit dopad 

nové Basel II na řízení rizik bank v bankovním sektoru. Na příkladu České spořitelny byly 

popsány konkrétní metody, doporučené Basel II, které banka vyuţívá pro řízení vybraných 

rizik. Kapitálová přiměřenost, jako nejdůleţitější nástroj regulace banky, byla analyzována 

na základě výpočtu testu rovnoběţnosti dvou regresních přímek. 

 Nová Basel II je zaloţena na třech pilířích. Úkolem pilíře I (minimálního 

kapitálového poţadavku) je vést banky k vytváření odpovídající výše kapitálu 

k podstupovaným rizikům. Důraz se klade zejména na výpočet kapitálového poţadavku 

k úvěrovému riziku a operačnímu riziku. Pilíř II (aktivita bankovního dohledu) je 

promítnut do českého právního řádu prostřednictvím zákonů, které ukládají bankám 

povinnost zveřejňovat údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání bank. Pilíř III (trţní 

disciplína) vede banky ke zveřejňování informací a zvyšuje tak jejich průhlednost.  

Implementace Basel II do bankovního sektoru ČR na základě analýzy přispěla 

nejen k rychlejšímu rozvoji metod řízení rizik, ale jeho snahou je také dosáhnout větší 

konkurenceschopnosti bank na finančním trhu díky efektivnímu přerozdělování kapitálu 

bank. Čím větší má banka kapitál, resp. kapitálovou přiměřenost, tím víc se sniţuje 

ziskovost kapitálu banky, ale naopak čím větší má banka míru kapitálové přiměřenosti, tím 

je banka důvěryhodnější ve vztahu ke klientům, a tedy tím je konkurenceschopnější. Na 

druhou stranu zavedení Basel II vyţaduje značnou připravenost jednotlivých bank, která 

s sebou nese nemalé výdaje jednotlivých bank, zejména na získávání kvalifikovaných 

pracovníků, které jsou schopni vytvářet a provádět interní metody řízení rizik aj.  
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Navzdory vysoké propracovanosti, Basel II nedokázala odvrátit světovou finanční 

krizi, která propukla v první polovině roku 2008. Hlavním rizikem pro český bankovní 

sektor v souvislosti s finanční krizí je úvěrové riziko. České podniky i domácnosti se 

dostávají do platební neschopnosti a tím se tak toto riziko zvyšuje. Podle výsledků 

zátěţového testu bankovního sektoru, který provedla ČNB, sektor prozatím disponuje 

dostatečnou mírou kapitálové přiměřenosti, sestavenou podle Basel II a je tak odolný vůči 

úvěrovému riziku. Nabízí se však otázka, jak dlouho? V případě, ţe se světová ekonomika 

bude dostávat z recese velmi pomalu, úvěrové riziko bude nabývat na svém významu a 

hrozí, ţe banky se dostanou do problému a jejich situace bude vyţadovat vysoké finanční 

injekce. 

 Česká spořitelna podle Basel II pro potřeby řízení úvěrového rizika zpracovává 

informace svého vlastního portfolia a informace z ratingového hodnocení ratingových 

agentur. Pro určení výše kapitálového poţadavku k úvěrovému riziku vyuţívá IRB 

přístupu. Z výsledků analýzy vyplývá, ţe zavedení Basel II v roce 2007 ovlivnilo vývoj 

kapitálové přiměřenosti ČS, která v tomto klesla na úroveň 9,55 %. Dalším důvodem 

poklesu kapitálové přiměřenosti v tomto roce byla úvěrová expanze. Od propuknutí 

finanční krize a s ní související hrozbou úvěrového rizika, objem kapitálové přiměřenosti 

naopak roste. Tento růst je podpořen i zhoršujícím se hodnocením ratingových agentur, 

které v souvislosti s finanční krizí a zavedením basel II roste na svém významu právě při 

stanovení výše kapitálové přiměřenosti. Vzhledem k negativnímu výhledu ratingových 

agentur a pokračující ekonomické recesi lze v dalším roce očekávat spíše další nárůst míry 

kapitálové přiměřenosti.  
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