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Slovo úvodem

Slovo úvodem
Vážení čtenáři,
dobře fungující banky a důvěryhodný bankovní systém jsou jednou ze základních
podmínek efektivního fungování každé ekonomiky. Banky v každé zemi provádějí
operace s penězi a hrají úlohu zprostředkovatele. Na jedné straně nabízejí produkty,
které slouží ke zhodnocení a uložení volných finančních prostředků, na druhé straně
redistribuují nashromážděné volné zdroje k deficitním subjektům, které je požadují.
Cílem této publikace je poskytnout čtenářům ucelený přehled o fungování bankovního
systému, roli bank v ekonomice a jednotlivých bankovních produktech. Po nastudování
tohoto textu, budete nejenom lépe připraveni na zvládnutí Vašich studijních povinností,
ale také se budete lépe orientovat ve světě bankovních služeb.
Kromě studijního textu, Vás na konci každé kapitoly čekají otázky, na kterých si budete
moci ověřit Vaše získané znalosti.
Přeji hodně úspěchů při studiu bankovní problematiky.
Váš autor
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1 Charakteristika finančního systému a základy teorie financí
Cíl kapitoly
Cílem této kapitoly je charakterizovat finanční systém a vymezit základní principy financí.
Pozornost je postupně zaměřena na charakteristiku finančního systému a výčet jeho
hlavních funkcí. Dále jsou popsány tři formy zprostředkování, finanční trh a vymezeny
rozdíly mezi peněžním a kapitálovým trhem. V závěru kapitoly je pozornost zaměřena
na časovou hodnotu peněz, magický trojúhelník a rozčlenění aktiv při investování.
Klíčová slova
Finanční systém, finanční trh, kapitálový trh, peněžní trh, komoditní trh, trh s cizími
měnami, přímé zprostředkování, polopřímé zprostředkování, nepřímé zprostředkování,
časová hodnota peněz, magický trojúhelník.
Čas na prostudování kapitoly
1 – 2 hodiny

1.1 Postavení finančního systému
Finanční systém zajišťuje převod finančních prostředků mezi jednotlivými ekonomickými
subjekty. Finanční systém je tvořen souborem trhů, zákonů, regulací a institucí, na
základě kterých jsou realizovány finanční transakce. Součástí finančního systému je:


finanční trh,



trh výrobních faktorů,



trh výrobků a služeb.

1.2 Funkce finančního systému
Fungování finančního systému je velmi složité, protože jeho prostřednictvím je
zajišťováno mnoho funkcí. Do základních funkcí finančního sytému dle současného
ekonomické teorie patří:

7

Charakteristika finančního systému


funkce depozitní představuje schopnost finančního systému alokovat
finanční prostředky a zprostředkovat jejich finanční tok;



funkce zabezpečení bohatství představuje schopnost finančního systému
koncentrovat finanční prostředky (úspory) do akcií, dluhopisů a jiných
cenných papírů, díky tomu je zajištěno, že se naše bohatství v čase
„neopotřebuje“. (Kdybychom nechali naše bohatství ve formě hotovostních
peněz, tak časem bude jejich reálná hodnota klesat. Pokud bychom nakoupili
jiné statky, např. počítač, telefon nebo osobní automobil, tak časem jejich
hodnota bude klesat také);



funkce likvidity je funkce finančního systému, pomocí které je možné převést
bohatství (úspory) držené ve finančních nástrojích (akciích, dluhopisech a
dalších cenných papírech) na peněžní prostředky. (Je potřeba si však
uvědomit, že reálná hodnota peněz v čase klesá, proto je výhodnější držet
bohatství ve finančních nástrojích);



kreditní funkce představuje funkci finančního systému, která umožňuje
deficitním subjektům získání finančních prostředků a na druhé straně
přebytkovým subjektům zhodnocení jejich úspor;



funkce platební pomocí této funkce je možné realizovat platby v rámci
finančního systému. Bez této funkce finančního systému by nebylo možné
realizovat peněžní převody a to jak hotovostních, tak bezhotovostních plateb;



funkce ochrany proti riziku pomocí finančního systému je možné eliminovat
podstupovaná rizika a to jak pomocí sjednání pojištění (životního, neživotního
atd.) tak sestavováním portfolií z různých druhů aktiv (čím je možné snížit
riziko při investování);



politická funkce tato funkce zajišťuje normální a bezkonfliktní chod
ekonomických procesů v každé zemi (v případě nefunkčnosti finančního
systému by docházelo averzi obyvatel k tvorbě úspor a zároveň by
nedocházelo k provádění různých finančních transakcí z důvodu nedůvěry ve
finanční systém).
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1.3 Finanční trh
Finanční trh je tvořen systémem finančních institucí a finančních instrumentů, které
zabezpečují pohyb peněz a kapitálu mezi jednotlivými ekonomickými subjekty dle
nabídky a poptávky. Na finančním trhu se vždy střetávají dva typy subjektů:


depozitní subjekty,



kreditní subjekty.

Depozitní subjekty disponují volnými peněžními prostředky (úsporami), které mohou
být zapůjčeny deficitním (kreditním) subjektům.
Kreditní subjekty (deficitní) nedisponují dostatečnou výši peněžních prostředků a proto
si je mohou vypůjčit od depozitních subjektů.
Finanční trhy zpravidla zajištují tok peněžních prostředků mezi přebytkovými a
deficitními subjekty. Na finančních trzích jsou determinovány ceny úvěrů (tj. úrokové
sazby) a ceny cenných papír na základě nabídky a poptávky. Finanční trh je tak
považován za jádro finančního systému (viz. Obr. 1).
Obr. 1: Schéma finančního systému
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1.4 Členění finančního trhu
Finanční trh je možné členit podle věcného hlediska, hlediska účastníků a hlediska
nástrojů. Nejpoužívanější členění finančního trhu je dle věcného hlediska (v Obr. 2).
Obr. 2: Členění finančního trhu dle věcného hlediska:

Trh s cizími měnami je trh, kde se obchodují cizí měny a to jak v hotovostní podobě
(valutový trh), tak v bezhotovostní podobě (devizový trh). Jedním z nejznámějších
devizových trhů je FOREX.
Komoditní trh je trh, kde se obchoduje s komoditami (např. s ropou, zemním plynem,
atd.) součástí tohoto trhu je i trh s drahými kovy (zlatem, stříbrem atd.)
Peněžní trh je trh, kde se obchoduje s finančními nástroji zpravidla splatnými do jednoho
roku. Peněžní trhy je možné dále členit na trhy krátkodobých úvěrů a krátkodobých
cenných papírů.
Kapitálový trh je trh, kde se obchoduje s finančními nástroji zpravidla s dobou splatnosti
delší než jeden rok. Kapitálový trh je možné rozdělit na trh dlouhodobých úvěrů a trh
dlouhodobých cenných papírů. Kapitálový trh je možné dále rozčlenit na primární, kde
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dochází k prvotní emisi cenných papírů a trh sekundární, kde se obchoduje s již dříve
obchodovanými cennými papíry.
Hlavní rozdíly mezi peněžním a kapitálovým trhem jsou zachyceny v následujícím Obr.3.
Obr. 3: Členění finančního trhu dle věcného hlediska

Peněžní trh

Kapitálový trh

- doba splatnosti nižší než jeden rok

- doba splatnosti delší než jeden rok

- vysoká likvidita

- nižší likvidita

- nižší výnos

- vyšší výnos

- nižší riziko

- vyšší riziko
- akcie, dluhopisy, investiční certifikáty,
podílové listy

- směnka, pokladniční poukázky,
depozitní certifikáty

1.5 Finanční zprostředkování
Jak již bylo výše uvedeno, mezi jednu z hlavních funkcí finančního systému patří
zprostředkování transakcí volných nebo potřebných peněžních prostředků mezi různými
ekonomickými subjekty. Jedná se tak o převod peněžních prostředků mezi subjekty,
které mají peněžních prostředků nadbytek k subjektům, které mají peněžních
prostředků nedostatek. Zprostředkování přesunu kapitálu mezi dlužníky a věřiteli může
probíhat pomocí:


přímého financování,



polopřímého financování,



nepřímého financování.

Přímé zprostředkování představuje nejjednodušší formu zprostředkování na finančním
trhu. Dlužník se přímo domluví s věřitelem na podmínkách poskytnutí finančních
prostředků. Dlužník si zapůjčuje peníze přímo od věřitele, protože mezi dlužníkem a
věřitelem není žádný zprostředkovatel, tak dlužník platí zpravidla nižší cenu za
poskytnutí finančních prostředků a věřitel dosahuje naopak vyššího výnosu, než by
dosáhl v případě využití služeb nějakého zprostředkovatele (makléř, dealer, banka).
Věřitel také nese veškeré riziko související s nesplacením finančních prostředků
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dlužníkem. Přímé zprostředkování se zpravidla používá při velkých objemech finančních
prostředků. Schéma přímého zprostředkování je zachyceno v Obr.4.
Obr. 4: Schéma přímého zprostředkování

V polopřímém zprostředkování je využíváno služeb makléře, dealera nebo
specializované finanční společnosti. Finanční zprostředkovatel zajišťuje zprostředkování
mezi věřitelem a dlužníkem. Zprostředkovatel zpravidla zajištuje zprostředkování
(sepsání) smluv mezi věřitelem a dlužníkem. Za tuto službu si zprostředkovatel účtuje
provizi (může se jednat jak o fixní částku, tak o % z objemu transakce. Příkladem
polopřímého zprostředkování je P2P úvěrování (Peer to Peer), kde specializované
společnosti zajišťují zprostředkování drobných finančních půjček mezi věřiteli a dlužníky.
V případě polopřímého financování si může dlužník vypůjčit za výhodnějších podmínek
než v případě nepřímého zprostředkování. Věřitel může naopak dosáhnout vyššího
výnosu, než kdyby peníze vložil do banky, případně investoval prostřednictvím
nepřímého zprostředkování. Hlavní nevýhodou je pro věřitele stejně jako v případě
přímého zprostředkování podstupované riziko. Pokud nebude dlužník schopen
poskytnuté prostředky splatit, celou výši případné ztráty nese věřitel. Schéma
polopřímého zprostředkování je zachyceno v Obr. 5.
Obr. 5: Schéma polopřímého zprostředkování

V případě nepřímého zprostředkování věřitelé poskytují finanční prostředky finančnímu
zprostředkovateli (zpravidla bance), která tyto alokované finanční prostředky dále
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poskytuje na finančních trzích. Finanční zprostředkovatel přebírá na sebe riziko
nesplacení finančních prostředků. Věřitel dosahuje zpravidla nižšího výnosu, než
v případě přímého nebo polopřímého zprostředkování, ale současně podstupuje
vyrazně nižšší riziko. Schéma nepřímého zprostředkování je zachyceno v Obr. 4.
Obr. 6: Schéma nepřímého zprostředkování

1.6 Základy teorie financí
Časová hodnota peněz představuje jeden ze základních principů financí. Časová
hodnota peněz znamená, že hodnota (nominální) peněz v čase klesá. V případě časové
hodnoty peněz vycházíme z předpokladu, že jedna jednotka měny má dnes vyšší
hodnotu, než ta samá jednotka měny v budoucnu (za rok, 5 let atd.).
Za 1000 Kč si dnes budeme moci koupit určité množství jídla, služeb, což nám přinese
určitou výši užitku. Pokud bychom použili 1000 Kč na nákup jídla a služeb někdy
v budoucnu (např. 10 let), pravděpodobně množství nakoupeného jídla a služeb bude
nižší, což nám přinese i nižší užitek.
Časová hodnota peněz se odvíjí od očekávaného rizika a výnosu. Pokud můžeme peníze
obdržet dnes nebo v budoucnosti, budeme preferovat současnost, protože
v budoucnosti existuje určitá míra podstupovaného rizika, že se „něco stane“ a peníze
neobdržíme. Dalším důvodem, proč budeme preferovat obdržení peněz dnes, před
obdržení peněz v budoucnu, je inflace. Jak již bylo výše uvedeno, v důsledku inflace si
v současnosti koupíme za peníze více, než za ty samé peníze (stejnou nominální částku)
v budoucnu. V případě, že máme peníze k dispozici, tak s nimi můžeme nakládat,
například je můžeme dále zhodnocovat třeba prostřednictvím finančního trhu.
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Magický trojúhelník vyjadřuje vztah rizika, výnosu a likvidity. Lidé při investici zpravidla
preferují nízké riziko, vysoký výnos a vysokou likviditu. Těchto tří cílů je téměř nemožné
dosáhnout současně.
Obr. 7: Schéma magického trojúhelníku
Výnos

Likvidita

Riziko

Obecně platí, že pokud chce investor dosáhnout vysokého výnosu, musí podstupovat
vyšší riziko, opačně v případě nízkého podstupovaného rizika, dosahuje investor nižšího
výnosu. Stejné tak platí vztah i mezi likviditou a výnosností, pokud chce investor
dosahovat vysokého výnosu, musí investovat do méně likvidních aktiv, v případě
investice do vysoce likvidních aktiv, bude investor realizovat nízký výnos.
Při investování do aktiv, se musí každý investor rozhodnout, po jakou dobu chce
investovat a jaké chce podstupovat riziko. V následujícím schématu Obr. 8 - 10 jsou
zachycena aktiva dle výnosnosti, rizika a likvidity.
Obr. 8: Seřazení aktiv dle výnosnosti
nízká výnosnost

peníze na běžných účtech, pokladniční poukázky, státní pokladniční
poukázky, doplňkové penzijní spoření (transformované fondy)

spořicí účty, termínované účty, státní dluhopisy, firemní dluhopisy,

střední výnosnost nemovitosti, depozitní certifikáty

vysoká výnosnost akcie, opce a termínové kontrakty, finanční spoluúčasti
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Obr. 9: Seřazení aktiv dle rizika
nízká rizikovost

peníze na účtech v bankách (běžné a spořicí účty, termínované vklady),
státní pokladniční poukázky, doplňkové penzijní spoření (transformované
fondy), starožitnosti

střední rizikovost státní dluhopisy, firemní dluhopisy, zástavní listy

vysoká rizikovost akcie, termínové kontrakty, finanční spoluúčasti

Obr. 10: Seřazení aktiv dle likvidity
nízká likvidita

nemovitosti, nekotované akcie a dluhopisy

střední likvidita

termínované vklady, státní pokladniční poukázky, depozitní certifikáty,
kótované akcie a dluhopisy

vysoká likvidita

peníze na běžných a spořicích účtech

Každá investice má rozdílnou likviditu, výnosnost a hlavně riziko. Základem investování
do aktiv, je rozložení rizika, což se provádí investováním do různých skupin aktiv v
různých odvětvích – vytváří se portfolia (portfolia jsou složena z různých druhů aktiv,
které mají odlišnou rizikovost, výnosnost a likviditu).
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Kontrolní otázky a úkoly:
1. Charakterizujte finanční systém.
2. Proč je funkční finanční systém důležitý pro ekonomiku dané země?
3. Vyjmenujte základní funkce finančního systému.
4. Jak je možné členit finanční trh?
5. Jaké jsou rozdíly mezi peněžním a kapitálovým trhem:
6. V čem spočívá časová hodnota peněz.
7. Co to je magický trojúhelník?
8. Jak je možné rozložit riziko při investování do aktiv?
Otázky k zamyšlení:
1. Jaké dopady by mohl mít špatně fungující finanční systém na ekonomiku dané
země?
2. Pokud bychom chtěli investovat a zhodnotit naše úspory na stáří, do čeho byste
mohli investovat v současnosti na našem trhu a proč?

16

Bankovní systém a charakteristika banky

2 Bankovní systém a charakteristika banky
Cíl kapitoly
Cílem této kapitoly je vymezit bankovní systém včetně jeho členění, představit bankovní
systém v České republice a charakterizovat banku.
Klíčová slova
Bankovní systém, univerzální bankovní systém, specializovaný bankovní systém,
pobočkový bankovní systém, unitární bankovní systém, vysoce otevřený bankovní
systém, málo otevřený bankovní systém, banka.
Čas na prostudování kapitoly
1 – 1,5 hodiny

2.1 Charakteristika bankovního systému
Zdravý a důvěryhodný bankovní systém představuje jednu ze základních podmínek
efektivního fungování ekonomiky země. V bankovním systému hrají důležitou roli banky,
které provádějí operace s penězi a plní

úlohu zprostředkovatele (nepřímé

zprostředkování), kdy na jedné straně nabízejí produkty, které slouží ke zhodnocení a
uložení volných finančních prostředků a na druhé straně redistribuují nashromážděné
volné zdroje k deficitním subjektům, které je požadují.
Historie bankovnictví sahá až do období dávných říší, ale první banky byly zakládány až
v průběhu 12. stolení na území dnešní Itálie (ve významných obchodních centrech
v Benátkách a Janově). K velkému rozvoji bankovnictví došlo až v průběhu 19. století (což
souviselo nástupem průmyslové revoluce). V současnosti patří bankovnictví mezi
nejrychleji se rozvíjející se odvětví, což je zapříčiněno jednak rostoucí konkurencí, tak i
rozvojem informačních technologií.
Bankovní systém je možné definovat jako souhrn všech bankovních institucí v daném
státě, jejich vzájemné vztahy a vztahy k okolí. V užším pojetí jsou do bankovního systému
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zahrnovány pouze instituce, které se řídí zákonem o bankách. V širším pojetí se do
bankovního systému kromě bank zahrnují i další finanční instituce.
Bankovní systém je možné členit dle mnoha hledisek. Jedním ze základních členění je dle
typu bankovních obchodů (bankovních produktů - služeb), které jsou poskytovanými
bankami. Banky v rámci svých činností mohou poskytovat služby komerčního a
investičního bankovnictví. V případě komerčního bankovnictví, banka přijímá depozita
(vklady) a následně poskytuje různé druhy úvěrů, zatímco v případě investičního
bankovnictví, banka přijatá depozita investuje na finančních trzích (do akcií, dluhopisů,
finančních derivátů, komodit atd.) Bankovní systémy je možné rozdělit na:


univerzální bankovní systémy,



specializované bankovní systémy.

V univerzálním bankovním systému převládají banky, které poskytují služby jak
komerčního, tak i investičního bankovnictví. Předností univerzálního bankovního
systému je poskytování rozmanitých bankovních služeb u jedné banky. Univerzální
banky šetří čas a náklady klientů na jedné straně, na druhé straně, poskytování služeb
komerčního i investičního bankovnictví umožňuje bance větší diverzifikaci svých
činností, což snižuje bankovní riziko a zvyšuje její stabilitu. Pro univerzální bankovnictví
je typická hustá pobočková síť. Univerzální banky jsou často označovány jako bankovní
supermarkety.
Ve specializovaném bankovním systému je odděleno investiční a komerční
bankovnictví, respektive jsou zde banky, které nabízejí pouze služby investičního
bankovnictví nebo služby komerčního bankovnictví. Hlavní výhodou tohoto systému je,
že banky nabízejí kvalitnější a specializovanější služby, než je tomu v případě
univerzálních bank. Další výhodou specializovaného bankovního systému je nižší výše
nákladů specializovaných bank než v případě univerzálních bank. Naopak nevýhodou
tohoto systému je, že specializované banky jsou méně konkurenceschopné.
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Bankovní systémy je možné dále členit dle:


otevřenosti,



počtu poboček.

Bankovní systému mohou být vysoce otevřené nebo málo otevřené pro vstup
zahraničních bank do tuzemského bankovního systému. Vysoce otevřený bankovní
systém znamená, že zahraniční banky mohou snadno vstoupit na do tuzemského
bankovního systému. Naopak v případě málo otevřeného bankovního systému je pro
zahraniční banky velmi obtížné vstoupit do bankovního systému.
Dle počtu poboček je možné bankovní systémy rozdělit na pobočkové a unitární. Pro
pobočkové bankovní systémy je charakteristické, že v bankovním systému je relativně
malé množství bank, které mají velké množství poboček. Naopak pro unitární bankovní
systém je charakteristické velké množství bank s malým množstvím poboček.
V českém bankovním systému na konci roku 2017 působilo 45 bank a poboček
zahraničních bank. Český bankovní systém patří mezi univerzální bankovní systémy, kde
většina bank poskytuje jak služby investičního, tak komerčního bankovnictví. Český
bankovní systém je možné považovat za pobočkový, protože většina bank má velké
množství poboček. V rámci Evropské unie je český bankovní systém vysoce otevřený
(banky z EU mohou působit na českém bankovním trhu na základě jednotné bankovní
licence), naopak pro zahraniční banky je český bankovní sektor velmi uzavřený (získání
bankovní licence pro zahraniční banky mimo země EU velmi obtížné).
Přestože český bankovní systém je univerzálním, existují zde i specializované banky:


Česká exportní banka,



Českomoravská záruční a rozvojová banka,



stavební spořitelny (5 stavebních spořitelen v roce 2017).
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2.2 Charakteristika banky
Banka je právní osoba, která přijímá vklady od ekonomických subjektů (domácností,
firem, municipalit a státu) a poskytuje úvěry deficitním ekonomickým subjektům
(domácnostem, firmám, municipalitám a státu) na základě získané bankovní licence.
Poskytovatelem úvěrů mohou být i nebankovní instituce, naopak přijímaní vkladů je
privilegiem bankovních institucí (bank).
V České republice je banka definována jako právnická osoba se sídlem v České
republice, založená jako akciová společnosti, která přijímá vklady od veřejnosti,
poskytuje úvěry, a která má k výkonu činnosti povolení působit jako banka, tzn., že jí je
udělena bankovní licence. Bez povolení působit jako banka, nesmí nikdo přijímat vklady
od veřejnosti a vydávat elektronické peněžní prostředky, pokud zvláštní zákon nestanoví
jinak.
Jak již bylo výše uvedeno, banka provádí svoji bankovní činnost na základě udělené
bankovní licence, kterou v České republice uděluje Česká národní banka (ČNB). Udělení
bankovní licence předchází kritéria autorizace, v rámci kterých se zkoumá např.:


původ kapitálu (minimální výše kapitálu pro založení banky v České republice
je 500 mil. Kč),



důvěryhodnost, zkušenost, odborná způsobilost osob, které jsou navrhovány
do vedení banky,



technické a organizační předpoklady pro výkon navrhovaných činností banky,
funkční řídící a kontrolní systém banky včetně systému řízení rizik,



reálnost ekonomických kalkulací o budoucí likviditě a rentabilitě dle
obchodního plánu,



seznam všech činností, které chce banka nabízet, včetně časového
harmonogramu jejich zavádění a strategií jejich rozvoje,



atd.
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2.3 Základní funkce bank
V moderních tržních ekonomikách plní banky celou paletu různých funkcí. Za standardní
funkce bank jsou považovány:


finanční zprostředkování,



emise bezhotovostních peněz,



provádění bezhotovostního platebního styku.

Finanční zprostředkování provádějí banky na ziskovém principu a získaný kapitál se
snaží umístit do těch oblastí, oborů a firem, kde bude jeho zhodnocení nejvyšší a také
nejefektivnější.
Při finančním zprostředkování provádějí banky transformaci kapitálu z různých hledisek.
Podstata transformace spočívá v tom, že banky získané finanční prostředky od věřitelů
půjčují svým dlužníkům v jiných formách. Mezi nejdůležitější formy transformace patří:


teritoriální transformace znamená, že banky získávají zdroje v jedné zemi a
umisťují je v zemi druhé. Banky investují zdroje do zemí, které nabízejí
nejvyšší zhodnocení, ale s největším rizikem;



transformace časová znamená, že banky získávají zdroje s odlišnou
splatností, než jaká je splatnost aktiv. (např. vklady v bankách mají zpravidla
kratší dobu splatnosti než poskytnuté úvěry);



měnová transformace znamená, banky získávají zdroje v jiné měně, než
v jaké mají aktiva (úvěry);



kvantitativní transformace, znamená, že banky získávají zdroje v jiné
velikosti, než v jaké je následně zapůjčují ve formě úvěru (vklady od věřitelů
jsou v bankách obvykle v nižších částkách než bankou poskytnuté úvěry);



transformace z hlediska obchodovatelnosti znamená, že banky proti
sekundárně

neobchodovatelným

aktivům,

emitují

obchodovatelná pasiva (bankou vydané akcie nebo dluhopisy);
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Emise bezhotovostních peněz představuje činnost, kdy banka emituje bezhotovostní
peníze v podobě zápisů na bankovních účtech. (Hotovostní peníze ve formě bankovek a
mincí může ale emitovat pouze centrální banka.);
Provádění bezhotovostního platebního styku souvisí s emisí bezhotovostních peněz a
provádějí ho banky. Pomocí účtů, které banky vedou pro své klienty, mohou provádět
jejich vzájemné platby pouhým účetním převodem bez potřeby převodu hotovosti.
Jednou ze základních podmínek zdravého vývoje ekonomiky je bezpečný a kvalitní
platební styk.
Kontrolní otázky a úkoly:
1. Charakterizujte bankovní systém.
2. Kdy vznikaly první banky?
3. Jaký je rozdíl mezi investičním a komerčním bankovnictvím?
4. Charakterizujte univerzální bankovní systém.
5. Charakterizujte specializovaný bankovní systém.
6. Charakterizujte banku.
7. Co předchází udělení bankovní licence?
8. Jaké jsou základní funkce bank?
9. V čem spočívá časová transformace?
Otázky k zamyšlení:
1. V případě krachu významné banky v dané zemi, jaký by byl dopad na ekonomiku
této země?
2. Jak vnímáte český bankovní systém (co se Vám na českém bankovním systému
líbí a co naopak nelíbí)?
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Cíl kapitoly
Cílem této kapitoly je charakterizovat centrální bankovnictví, vymezit hlavní rozdíly mezi
centrálními bankami, popsat hlavní funkce centrálních bank a na konci kapitoly
představit Českou národní banku.
Klíčová slova
Centrální bankovnictví, emisní monopol, monetární politika, devizová činnost, regulace
a dohled, banka bank, banka státu, cenová stabilita, věřitel poslední instance, Česká
národní banka.
Čas na prostudování kapitoly
1 – 1,5 hodiny

3.1 Charakteristika centrální banky
Významným mezníkem na cestě vývoje bankovnictví je vznik centrálního bankovnictví.
V tržních ekonomikách jsou centrální banky specifickými institucemi, které mají
nezastupitelné místo v oblastech regulace množství peněz v oběhu a regulace
bankovního systému. Základní definiční znaky centrálních bank jsou zachyceny
v následujícím Obr. 11.
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Obr. 11: Definiční znaky centrálních bank

Zdroj: Revenda, Centrální bankovnictví (2011)
První centrální banky vznikaly až v průběhu 17. století, ve srovnání s obchodními
bankami se tak jedná o relativně mladé instituce. Převážná většina centrálních bank
vznikla až v průběhu 20. století.
Za nejstarší důvody pro založení centrální banky jsou považovány zájmy panovníka mít
vlastní instituci, která by ho v případě potřeby financovala a zájmy panovníka mít
finanční instituci, do které by bylo možné soustředit veškeré toky finančních prostředků.
Pozdějším důvodem pro založení centrálních bank byla centralizace emise hotovostních
peněz.
Centrální banky v minulosti vznikaly přeměnou některé soukromé banky na centrální
(Sveriges Riskbank), přidělením emisního práva na bankovky a mince na území daného
státu (Banca d´ Italia) nebo založením banky jako zcela nové instituce (Bank of England).
Mezi centrálními bankami existují velké rozdíly, tyto rozdíly jsou zachyceny
v následujícím Obr. 12.
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Obr. 12: Rozdíly mezi centrálními bankami

Zdroj: Revenda, Centrální bankovnictví (2011)

3.2 Funkce centrálních bank
Funkce centrálních bank jsou:


emisní činnost: v rámci této funkce centrální emitují bankovky a mince (mají
emisní monopol);



měnová politika: v rámci této funkce regulují centrální banky množství peněz
v ekonomice



devizová činnost: představuje činnost banky související se správou
devizových rezerv států a provádění operací na devizovém trhu. Pomocí
devizové činnosti zajišťuje centrální banka devizovou likviditu země a také
může ovlivňovat vývoj domácího měnového kurzu;
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regulace a dohled: regulace představuje vytváření pravidel pro fungování
bank a dalších finančních institucí v bankovním systému dané země, dohled
naopak spočívá v kontrole bank a dalších finančních institucí, zda jsou
pravidla dodržována;



banka bank: v rámci této funkce mohou centrální banky přijímat od banky
vklady a poskytovat jim úvěru. Centrální banky vedou také bankám účty a
zajišťují zúčtování mezi nimi. Centrální banka může v případě potřeby
vystupovat jako věřitel poslední instance (v případě, že se dostane banka do
vážných problémů s likviditou, může centrální banka poskytnout bance úvěr
a dodat ji tím likviditu. Banka se může dostat do problémů s likviditou, pokud
čelí „runu na banku“ (velké neočekávané výběry vkladů věřiteli například
z důvodů „fake news“ v mediích);



banka státu: v rámci této funkce vede centrální banka účty státu, spravuje
státní dluh – provádí emisi státních pokladních poukázek a státních dluhopisů
(z důvodů krytí státního dluhu).

3.3 Česká národní banka
Česká národní banka je centrální bankou České republiky. Postavení centrální banky je
dáno ústavou České republiky (nejedná se žádný státní podnik ani akciovou společnost).
Česká národní banka vznikla 1. 1. 1993 při vzniku České republiky.
Centrální banka je řízena 7 člennou bankovní radou, v čele bankovní rady stojí guvernér
a dva víceguvernéři. Funkční období členů bankovní rady je 6 let a tuto funkci mohou
vykonávat pouze ve dvou funkčních obdobích (maximálně 12 let). Členové bankovní rady
jsou jmenování prezidentem České republiky.
Hlavním cílem České národní banky je péče o cenovou stabilitu (centrální banka cíluje
inflaci, inflační cíl je stanoven ve výši 2 %). Vedlejšími cíli centrální banky jsou nízká
nezaměstnanost a ekonomický růst. Česká národní banka patří mezi nejvíce nezávislé
centrální banky ve světě.
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V roce 2013 se rozhodla Česká národní banka o oslabení směnného kurzu domácí měny
z důvodů hrozící deflace (záporné inflace). Cílem intervence bylo vyhnout se deflaci.
Česká národní banka přijala tzv. kurzový závazek, kdy uměle držela domácí měnu na
směnném kurzu 27 Kč/Euro. Díky tomuto oslabení domácí měny došlo ke zlevnění
českého zboží na zahraničních trzích a naopak zdražení dováženého zboží. Přijatý
kurzový závazek tak měl pozitivní dopad na proexportně orientované firmy, což se
pozitivně přispělo k růstu české ekonomiky. Kurzového závazku se Česká národní banka
vzdala na jaře 2017, v době kdy bylo zřejmé plnění hlavního cíle České národní banky
(inflace se již pohybovala kolem 2 %).
Kontrolní otázky a úkoly:
1. Charakterizujte centrální banku včetně definičních znaků.
2. Kdy vznikaly první centrální banky?
3. V čem jsou rozdíly mezi centrálními bankami?
4. Jaké jsou funkce centrálních bank?
5. Co znamená pojem „věřitel poslední instance“?
6. Charakterizujte Českou národní banku.
7. Co je hlavním cílem České národní banky?
Otázky k zamyšlení:
1. V případě, že by Česká národní banka nepřijala v roce 2013 kurzový závazek, jak
by se to mohlo projevit na ekonomice České republiky?
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Charakteristika bankovních produktů

Cíl kapitoly
Cílem této kapitoly je charakterizovat bankovní produkty, vymezit cenu bankovních
produktů, představit faktory působící na cenu bankovních produktů a provést
systematizaci bankovních produktů.
Klíčová slova
Bankovní produkt, nemateriální charakter, dualismus, vzájemná propojenost, úroky,
provize a prémie, přímé poplatky, aktivní bankovní obchody, pasivní bankovní obchody,
bilančně neutrální obchody.
Čas na prostudování kapitoly
0,5 – 1,5 hodiny

4.1 Charakteristické rysy bankovních produktů
Bankovnictví můžeme zařadit pro svoji povahu do sféry služeb nemateriální povahy.
Jednotlivé služby, které banky samostatně nabízejí a za úplatu provádějí, označujeme
bankovním produktem. Produktem je cokoliv, co může být nabízeno někomu, aby
uspokojil svoji potřebu. Může to být fyzická věc (vkladní knížka, depozitní certifikát),
nebo poskytována služba (provedení převodu finančních prostředků z účtu na účet).
Pro bankovní produkty jsou charakteristické následující rysy:


nemateriální charakter,



dualismus,



vzájemná propojenost a podmíněnost.
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Nemateriální charakter vyplývá z následujících vlastností bankovních produktů:


nejsou skladovatelné: bankovní produkty nelze skladovat, ale banka musí být
připravena reagovat na poptávku klientů, což klade velké nároky na udržování
kapacitních možností banky a projevuje se vysokým podílem fixních nákladů
banky;



jsou abstraktní: nejsou viditelné, a proto pro úspěšný prodej je zapotřebí
kvalitní reklama a poradenská činnost;



nejsou patentovatelné: bankovní produkty nelze patentově chránit. Nové
produkty jsou rychle konkurencí napodobovány, žádná banka se tak nemůže
spoléhat na dlouhodobější výhody.

Dualismus vyjadřuje, že jednotlivé produkty jsou spojením hodnotové a věcné stránky.
Hodnotová stránka je dána jeho finančním objemem (např. objem úvěrů). Měříme ji
v peněžních jednotkách. Věcná stránka je charakterizována výsledkem působení
personálních, technických a materiálních faktorů. Věcnou stránku vyjadřujeme počtem
jednotlivých produktů (např. počet vkladů, počet úvěrových smluv).
Vzájemná propojenost a podmíněnost vyjadřuje, že bankovní produkty nemohou
existovat jeden bez druhého (např. banka nemůže provádět platební styk, aniž by vedla
běžné účty) a zároveň spočívá ve vědomém propojování některých produktů s cílem
nabídnout klientovi lepší služby (např. k běžnému účtu vydání platební karty, nebo
cestovní pojištění). Banka vzájemnou propojenost a podmíněnost musí zohledňovat při
tvorbě struktury bankovních produktů a také při stanovování cen bankovních produktů.

4.2 Cena bankovních produktů
Ceny bankovních produktů se vyskytují v řadě různých forem. Určení cen bankovních
produktů má svá specifika a mohou se vyskytovat v mnoha podobách a přesné určení
není zcela možné, neboť dochází ke vzájemnému prolínání jednotlivých bankovních
produktů a k nejednotnému označení jednotlivých produktů. Přesto můžeme považovat
za základní druhy cen bankovních produktů následující:
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úroky vyjadřují cenu za zapůjčení peněžních prostředků;



provize a prémie vyjadřuje cenu za poskytnutí služby bankou, při které je
bankou podstupované riziko (např. provize za poskytnutí bankovní garance a
záruky);



přímé poplatky vyjadřují cenu za provedení určité služby bankou klientovi,
s poskytováním těchto služeb není spojeno přebírání rizik (např. poplatek za
výběr peněz z bankomatu).

Faktory působící na cenu bankovních produktů je možné rozdělit na vnější a vnitřní:


do vnějších faktorů lze zahrnout hlavně konkurenci (s rostoucí konkurencí,
roste tlak na snižování cen bankovních produktů);



do vnitřních faktorů lze zahrnout cíle banky (podle cílů banka upravuje svoji
cenovou politiku, cílem může být maximalizace zisku, maximální podíl na
trhu, atd), dalším důležitým faktorem při stanovení ceny jsou náklady (cena
musí být stanovena ve výši, aby u produktů, nebo skupiny vzájemně
propojených produktů, pokryla náklady spojené s produktem).

Cíle bank hrají významnou roli při stanování cen bankovních produktů. Zatímco velké
banky v České republice se snaží maximalizovat zisk i za cenu, že ztratí některé stávající
klienty, tak naopak malé a relativně nové banky se snaží zvýšit svůj podíl na trhu (zvýšit
počet klientů). Příkladem může být zpoplatnění vedení běžných účtů u velkých bank,
zatímco menší banky poskytují vedení těchto účtu bez poplatku, nebo s minimálními
poplatky. Menší banky mají s vedením účtu také spojené náklady, ale snaží se nalákat
klienty právě na bezplatné vedení těchto účtů, aby následně mohly poskytnout klientům
další produkty, na kterých budou vydělávat. Produkty napojené na běžný účet pak
malým bankám vydělaní na náklady spojené s vedením běžného účtu bez poplatku.
Proč velké banky v České republice většinou zpoplatňují vedení běžných účtů a
v důsledku toho přicházejí o některé stávající klienty? Odpověď je prostá, bankám se to
vyplatí. Přestože ztratí některé stávající klienty, jejich hospodářský výsledek je lepší než,
kdyby začaly ve velkém poskytovat bezpoplatkové vedení běžných účtů.
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Další rozdíl je možné najít v úročení peněz na spořicích účtech. Banky, které snaží získat
nové klienty, k tomu využívají i úročení na svých spořicích účtech. Pokud banka nabídne
vyšší zhodnocení peněz než je běžné na trhu, tak v důsledku toho může získat nové
klienty. Protože je však tento produkt samostatně pro banku nákladově nevýhodný, tak
banky mají často stropují maximální výši vkladu, kterou lze uložit za zvýhodněnou
úrokovou sazbu.

4.3 Členění bankovních produktů
Bankovní produkty je možné rozčlenit dle mnoha kritérií. Mezi nejpoužívanější členění
patří dle odrazu v bilanci banky. Dle tohoto členění můžeme bankovní produkty rozdělit
na:


aktivní bankovní obchody jsou zachyceny v bilanci banky na straně aktiv, při
poskytování těchto produktů (např. poskytování úvěrů) vystupuje banka
v pozici věřitele a banka na sebe přebírá riziko (výnosem z těchto obchodů je
pro banku zpravidla úrok);



pasivní bankovní obchody jsou zachyceny v bilanci banky na straně pasiv, při
těchto obchodech (např. přijímání vkladů) vystupuje banka v pozici dlužníka
(s přijatými vklady jsou spojeny náklady, banky musí za přijaté vklady svým
věřitelům zaplat úroky);



bilančně neutrální obchody jsou obchody, které nejsou zachyceni v bilanci
banky ani na straně aktiv, ani na straně pasiv. Banka při těchto obchodech
nevystupuje ani v pozici věřitele, ani v pozici dlužníka (např. provádění
platebního styku).

Kontrolní otázky a úkoly:
1. Co je rysem bankovního produktu?
2. V čem spočívá nemateriální charakter bankovního produktu?
3. Co znamená vzájemná propojenost a podmíněnost bankovních produktů?
4. Co může být cenou bankovního produktu?
5. Jaké faktory mají vliv na cenu bankovních produktů?
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6. Jak je možné rozdělit bankovní produkty dle odrazu v bilanci banky?
Otázky k zamyšlení:
1. Pokud by se většina bank na bankovním trhu v České republice rozhodla
poskytovat vedení běžných účtů bez poplatku, jaký by to mohlo mít vliv na
bankovní sektor v České republice?
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Bonita klienta a úrokové sazby

Cíl kapitoly
Cílem této kapitoly je vysvětlit bonitu retailového klienta, představit úvěrové registry,
vymezit úrok, úrokovou sazbu, efektivní úrokovou sazbu a roční procentní sazbu
nákladů.
Klíčová slova
Bonita klienta, úvěrový registr, Centrální registr úvěrů, Bankovní registr klientských
informací, SOLUS, úrok, úroková sazba, efektivní úroková sazba, fixní úroková sazba,
variabilní úroková sazba, PRIBOR.
Čas na prostudování kapitoly
0,5 – 1,5 hodiny

5.1 Bonita retailového klienta
Bonita vyjadřuje schopnost klienta dostát svým závazkům dle podmínek smlouvy (tj.
platit platby související s čerpáním úvěru dle podmínek dohodnutých v úvěrové
smlouvě). Při stanovování bonity banka nedělá nic jiného, než že zjišťuje, zda klient bude
schopen poskytnutý úvěr splatit.
Bonitu banka zjišťuje z dokladů, které je klient povinný předložit, a z podaných
informací, které může získat z různých zdrojů. Mezi základní informace je možné
zahrnout údaje o příjmech, dosaženém vzdělání, profesi, věku, výdajích, počtu
vyživovaných osob a informace z úvěrových registrů. Obecně platí, že čím lepší bonitu
klient má, tím je pro poskytovatele úvěru méně rizikový a má větší šanci na schválení
úvěru, příp. na nižší úrokovou sazbu. Informace o klientovi si poskytovatel
spotřebitelského úvěru může zjistit z více zdrojů, mezi které patří:


informace přímo od klienta – tyto údaje banka zpravidla získá
prostřednictvím formuláře, který žadatel o spotřebitelský úvěr vyplní.
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Příjmy je nutné doložit potvrzením o příjmu za několik posledních měsíců.
Zpravidla je nutné dodat potvrzení za šest měsíců až za dva roky . Banku
také může zajímat, v jakém oboru pracujeme, zda máme smlouvu na
dobu určitou či neurčitou, popř. kolikáté je to klientovo zaměstnání. Platí,
že čím vyšší příjmy klient má, tím je větší pravděpodobnost, že mu bude
úvěr poskytnut;


interní informace banky – tyto informace mají pouze banky, u nichž je
zájemce úvěr již klientem, např. zda splácel své úvěry v minulosti;



informace od úvěrových agentur si banka zjišťuje u osob, o kterých nemá
žádné údaje, výhodou je, že jsou aktuální a je poměrné snadné je získat;



informace od jiných bank získávají poskytovatelé (banky) zpravidla přes
úvěrové registry.

K posouzení bonity slouží i výdaje, a to výše životního minima, které se posuzuje podle
počtu členů domácnosti, dále splátky jiných úvěrů, nájemného, pojištění atd. Pokud
klient využívá kontokorentní účet nebo kreditní karty, jsou důležité jejich úvěrové limity.
Tyto výdaje se následně odečtou od doložených příjmů a dle výsledné částky se
posuzuje, zda bude klient schopný v budoucnu splácet. Bonitu lze zvýšit např. přizváním
spolužadatele, jehož příjmy se následně započtou (např. manžela/ manželky) či ručitele.

5.2 Úvěrové registry
Úvěrové registry byly zřízeny za účelem poskytování informací o klientech. V těchto
registrech bývají především údaje o bonitě klienta, o úvěrech, které byly čerpány
v minulosti, jaké úvěry klient splácí nyní, zda své závazky řádně splácí. Poskytovatelé
úvěrů si díky těmto registrům zjišťují, jak moc je pro ně klient rizikový, a zda se jim vyplatí
úvěr danému klientovi poskytnout. Tímto způsobem se jistí, proti nespolehlivým
klientům, u kterých je riziko nesplácení úvěrů velké a těmto klientům žádost o úvěr
nemusí schválit.
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Úvěrové registry je možné rozdělit na:


pozitivní, ve kterých jsou uvedeny informace o závazcích klienta a plnění
těchto závazků v minulosti (v těchto registrech jsou všichni klienti, kteří
čerpají úvěry, případně mají sjednán úvěrový rámec);



negativní, které obsahují informace o klientech, kteří jsou v prodlení se
splátkami, nebo dokonce nesplácejí vůbec.

Nejvýznamnější úvěrové registry v České republice jsou:


Centrální registr úvěrů (CRÚ),



Bankovní registr klientských informací (BRKI),



Nebankovní registr klientských informací (NBKI),



SOLUS.

Centrální registr úvěrů je provozován Českou národní bankou. V tomto registru jsou
evidovány údaje o úvěrových závazcích právnických osob a fyzických osob podnikatelů.
Účastníkem tohoto registru jsou všechny banky a pobočky zahraničních bank působící
na českém bankovním trhu (v tomto úvěrovém registru nejsou spotřebitelské úvěry tj.
úvěry poskytnuté nepodnikatelským fyzickým osobám).
Bankovní registr klientských informací je provozován společností Czech Banking Credit
Bureau, a.s., a funguje od roku 2002. Banky ke zpracování osobních údajů nepotřebují
souhlas klienta. Jsou zde informace o závazcích fyzických osob a fyzických podnikajících
osob k bankám a to nejen o úvěrech, které klient splácí v současnosti, ale i o těch, které
mu byly poskytnuty v minulosti. Dále jsou zde zaznamenány osoby, které teprve o úvěr
žádají a také ty, kterým byla žádost zamítnuta. BRKI obsahuje pozitivní i negativní
informace, které vypovídají o úvěruschopnosti bankovních klientů. Bankovní registr
klientských informací mohou využívat pouze banky, popřípadě pobočky zahraničních
bank, které mají se společností Czech Banking Credit Bureau a.s, uzavřenou Smouvu o
zpracování údajů.
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Data se v tomto registru nachází během trvání úvěrového vztahu a poté ještě 4 roky po
splacení úvěru. Pokud žádost o bankovní úvěr nebyla schválena, jsou data z ní uchována
v registru jeden rok.
Nebankovní registr klientských informací (NBKI) funguje na podobném principu jako
bankovní registr klientských informací, avšak zahrnuje i informace o platební morálce
právnických osob. Jsou zde informace o smluvních vztazích mezi nebankovními
institucemi a jejich zákazníky. Dalším rozdílem je, že pokud nebyl uzavřen smluvní vztah
a žádost nebyla schválena, data se zde uchovávají pouze po dobu šesti měsíců. Od roku
2006 si může vyměňovat informace s bankovním registrem klientských informací, díky
čemuž může být žádost o úvěr rychleji vyřízena.
Registr dlužníků – SOLUS je zájmové sdružení právnických osob, kterými jsou banky,
nebankovní instituce, telekomunikační operátoři, distributoři energie a další. Součástí
tohoto registru jsou údaje jak o fyzických osobách (i podnikajících), tak právnických
osobách. Do tohoto registru se dostanou dlužníci, kteří jsou se splácením svých závazků
v prodlení po určitou dobu, alespoň u jednoho člena SOLUSu . Klient se o své evidenci
v registru může dozvědět pomocí zaslání výpisu z registru poštou nebo přes sms.

5.3 Úrok a úrokové sazby
Úrok představuje částku, kterou je dlužník povinen zaplatit věřiteli za poskytnutí
sjednaného objemu peněžních prostředků za předem stanovenou dobu. Úrok lze chápat
i jako úplatu, za poskytnutí peněžních prostředků, na kterou má věřitel nárok.
Úroková sazba vyjadřuje cenu za zapůjčení peněžních prostředků. Obvykle bývá
stanovena v procentech na roční bázi (p.a. - per annum), přičemž je možnost jejího
vyjádření i jako sazbu půlroční (p.s. - per semestrem), sazbu čtvrtletní (p.q. - per
quartalem), sazbu měsíční (p.m. - per mensem), popřípadě sazbu denní (p.d. – per diem).
Výše úrokové sazby se odvíjí od:


strategie banky (cíle banky),



rizika (při poskytování úvěru se zjišťuje bonita klienta),
36

Bonita klienta a úrokové sazby


doby splatnosti (čím je delší doba splatnosti, tím je vyšší úroková sazba),



výše zapůjčeného kapitálu,



mezibankovní úrokové sazby (PRIBOR, LIBOR, EUROLIBOR),



referenční sazby centrální banky,



daňové politiky země.

Efektivní úroková sazba umožňuje porovnávat různé úrokové sazby ve stejném období,
ale s různou četností připisování úroků. Pomocí efektivní úrokové sazby tak můžeme
úrokovou sazbu s častějším připisováním úroků převést na sazbu s ročním připisováním
úroků (v případě, že máme úrokovou sazbu 4 % p.m. odpovídá to 4,07 % p.a.).
Úrokové sazby se v průběhu splácení úvěru mohou, ale nemusí měnit. Podle toho, zda
se úrokové sazby mění, rozlišujeme:


fixní úrokovou sazbu, která se nemění po celou dobu fixace; používá se
u krátkodobých úvěrů, popřípadě pro fixní období u dlouhodobých úvěrů;



variabilní úrokovou sazbu, která je bezprostředně vázaná na určitou
úrokovou referenční sazbu. Variabilní úroková sazba je složena
z referenční úrokové sazby (která se v čase mění) a marže, která je po
celou dobu trvání úvěru neměnná (závisí na bonitě klienta).

V České republice se nejčastěji jako referenční sazba používá jednoměsíční a tříměsíční
PRIBOR (Prague InterBank Offered Rate – Pražská mezibankovní nabídková sazba). Tato
sazba je vyhlašována Českou národní banku a vyjadřuje, za jakou cenou jsou ochotny si
banky mezi sebou půjčit peníze v českých korunách. V zahraničí se často používá LIBOR
(London InterBank Offered Rate – Londýnská mezibankovní nabídková sazba) a
EUROLIBOR (The Euro InterBank Offered Rate – Evropská mezibankovní nabídková
sazba).
Roční procentní sazba nákladů (úvěru), zkráceně označována jako RPSN, je vyjádřena
procentním podílem z dlužné částky, který je dlužník povinen zaplatit věřiteli za období
jednoho roku. Do výpočtu RPSN se kromě úroků zahrnují veškeré poplatky spojené
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s úvěrem (poplatek za sjednání úvěru, poplatky za ocenění nemovitosti, za úřední
ověření podpisu, za zpracování úvěru, za vedení účtu, za správu úvěru).
Podle zákona o spotřebitelském úvěru (zákon 257/2016 Sb.) s účinností od 1. 12. 2016
musí být při poskytování všech spotřebitelských úvěrů uvedena výše RPSN. Nově spadají
pod tento zákon i hypoteční úvěry a mikropůjčky. Nově dle výše uvedeného zákona,
poskytovatel musí vždy zjišťovat bonitu klienta. V případě že tak neučiní, je úvěrová
smlouva neplatná (dlužník má pak povinnost věřiteli zaplatit jen výši jistiny (velikost
úvěru) v přiměřené době.

Kontrolní otázky a úkoly:
1. Co vyjadřuje bonita klienta?
2. Jak ovlivňuje bonita výši úrokové sazby?
3. Jaké informace zjišťuje poskytovatel úvěru při stanovování bonity?
4. Co to je SOLUS?
5. Charakterizujte efektivní úrokovou sazbu?
6. Vysvětlete co je PRIBOR?
7. Co vyjadřuje RPSN?
Otázky k zamyšlení:
1. Pokud by došlo ke zvýšení PRIBORu, jaký by to mohlo mít dopad na výši
úrokových sazeb u poskytovaných úvěru v českých korunách?
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6 Pasivní bankovní obchody
Cíl kapitoly
Cílem této kapitoly je charakterizovat depozitní produkty a následně vybrané depozitní
produkty postupně představit.
Klíčová slova
Depozitum, pojištění depozit, běžný účet, spořící účet, vkladní knížka, depozitní
certifikát, dluhopis.
Čas na prostudování kapitoly
0,5 – 1,0 hodiny

6.1 Charakteristika a členění depozit
Depozitem neboli vkladem rozumíme příjem finančních prostředků na bankovní účet.
Banka vystupuje v pozici dlužníka a má povinnost přijaté finanční prostředky
v dohodnuté době vrátit a zaplatit úrok. Depozita obecně podléhají v bankách přísné
regulaci. Smyslem těchto regulací je chránit věřitele. Mezi nejpoužívanější formy
regulace patří pojištění depozit, pravidla pro vedení účtu v bankách, povinné minimální
rezervy.
Pojištění depozit je zajištěno v České republice prostřednictvím Fondu pojištění vkladů.,
Cílem fondu je chránit vkladatele při případném úpadku banky, kteří mají v této situaci
právo na výplatu vkladu. Banky musí do Fondu odvádět 0,1 % z průměru objemu
pojištěných pohledávek z vkladů za předchozí rok, včetně úroků. Vklady jsou v České
republice pojištěny do 100 % a částky 100 tis. EURo.

6.2 Depozitní produkty
Protože existuje mnoho druhů depozitních produktů, které se často od sebe liší
drobnými detaily, bude pozornost v následující části věnována pouze těm
nejpoužívanějším, mezi které lze zahrnout:
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běžné účty,



spořicí účty,



vkladní knížky,



stavební spoření,



dluhové cenné papíry (depozitní certifikáty, dluhopisy).

Běžný účet lze považovat za základní bankovní produkt. Jedná se o účet u banky, který
slouží majiteli k vykonávání hotovostního i bezhotovostního platebního styku. Lze na něj
převádět peněžní prostředky v hotovosti pomocí pokladny v bance nebo bezhotovostně
z jiných bankovních či nebankovních institucí. Takovéto operace nazýváme kreditní.
Naopak debetní operace představují transakce, při níž dochází k odlivu peněžních
prostředků z účtu.
Se zřízením běžného účtu banka nabízí klientovi služby, které s ním souvisejí. Jedná se
hlavně o provádění platebních příkazů a to ve formě příkazu k úhradě nebo k inkasu,
směnárenské operace, různé formy pojištění, vydání platební karty a možnosti čerpání
krátkodobých úvěrů. Peníze na běžných účtech jsou obecně minimálně úročeny a
představují tak pro banky levný zdroj peněz. Vklady na běžných účtech jsou pojištěny.
Spořicí účty v sobě spojují výhody běžného účtu a termínovaného vkladu. Klientům
nabízí vyšší zhodnocení volných peněžních prostředků, než je tomu u běžného účtu. Na
rozdíl od termínovaného vkladu bývá sjednán na dobu neurčitou a klient si může ukládat
libovolné částky. Spořicí účet může být veden ve dvou formách.
Jako spořicí účet s výpovědní lhůtou, kdy majitel účtu musí platit sankční poplatky, pokud
vybere vložené prostředky před uplynutím této lhůty, nebo jako spořicí účet bez
výpovědní lhůty. U tohoto typu účtu je možné peněžní prostředky vybrat okamžitě a to
bez jakýchkoliv sankcí (ve většině případů je poskytován právě tento spořicí účet).
Nespornou výhodou tohoto účtu je vysoká likvidita vložených prostředků a vyšší úročení
než na běžném účtu. Nevýhodou je, že zpravidla lze zasílat peněžní prostředky jen na
předem stanovené transakční účty (vybrané běžné účty). Vklady na spořicích účtech jsou
také pojištěny.
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Termínované vklady patří mezi klasické formy zhodnocení peněžních prostředků.
Zpravidla si klienti ukládají finančních prostředky ve větších částkách za účelem vyššího
úrokového výnosu. Po sjednanou dobu se klient dobrovolně vzdává možnosti s tímto
vkladem disponovat.
Úroková míra může být pevná, ale i pohyblivá. Tato sazba bývá zpravidla nastavena
podle měny, ve které je termínovaný vklad veden, dle délky trvání vkladu a výši vkladu.
Na termínovaných vkladech nelze ukládat libovolné částky. Každá banka má tuto částku
předem určenou, požadují minimální vklad. Výhodou termínované vkladu je vyšší
zhodnocení než na běžném účtu, naopak hlavní nevýhodou je nižší likvidita (klient
nemůže po stanovenou dobu s penězi disponovat, v případě předčasného výběru banky
účtují sankce). Terminovaný vklad podléhá také pojištění vkladů.
Vkladní knížka je stvrzenka, která vykazuje stav vkladů a veškeré změny na účtu. Jedná
se o dříve používaný produkt, díky tomu mají mnohaletou tradici. V dnešní době ztrácí
na významu a téměř si již nepoužívá. Dispozice se vkladem je možná jen po předložení
vkladní knížky. Vklad podléhá pojištění.
Stavební spoření je upraveno zákonem o stavebním spoření a státní podpoře stavebního
spoření. Principem stavebního spoření je, že účastník stavebního spoření si po určitou
dobu spoří a následně je mu jeho naspořená částka vrácena. Při splnění předem
stanovených podmínek má klient nárok na čerpání úvěru, který bývá využíván
k financování bytových potřeb. Vklady v rámci stavebního spoření jsou pojištěny.
Nejčastěji používanými dluhovými cennými papíry jsou depozitní certifikát a dluhopis.
Depozitní certifikát představuje potvrzení banky o vkladu. Depozitní certifikáty jsou
vydávány s určitou splatností. V době splatnosti musí banka vrátit vklad a navíc úroky.
Depozitní certifikáty jsou převoditelné na jinou osobu (dá se s nimi obchodovat).
Dluhopis představuje dluhový cenný papír (emise dluhopisu je upravena v České
republice zákonem o dluhopisech a na každou emisi je potřeba povolení České národní
banky). Dluhopisy se vydávají na určitou dobu (zpravidla střednědobé a dlouhé období).
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Držitel dluhopisu má nárok kupón (úrok) po dobu trvání dluhopisu a na konci na vrácení
vkladu. Dluhové cenné papíry nepodléhají pojištění vkladů.
Kontrolní otázky a úkoly:
1. Co to jsou depozita?
2. Jak jsou pojištěna depozita v České republice?
3. K čemu se hlavně používá (k čemu slouží) běžný účet?
4. Charakterizujte spořicí účet.
5. Stručně popište stavební spoření.
6. Jaké jsou hlavní nevýhody termínovaného vkladu?
Otázky k zamyšlení:
1. Proč jsou vklady v bankách pojištěny?
2. Pokud by vklady v bankách nebyly pojištěny, jak by to ovlivnilo Vaše „chování“
(výši Vašich vkladu v bankách)?
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7 Aktivní bankovní obchody
Cíl kapitoly
Cílem této kapitoly je charakterizovat úvěry, představit možnosti splácení úvěrů, provést
členění úvěru dle různých hledisek a postupně popsat vybrané typy úvěrů.
Klíčová slova
Úvěr, anuita, peněžní úvěr, závazkový úvěr, komerční úvěry, spotřební úvěry,
kontokorent, eskontní úvěr, syndikovaný úvěr, negociační úvěr, lombardní úvěr, sanační
úvěr, osobní půjčka, splátkový prodej, revolvingový úvěr, hypoteční úvěr, spotřebitelský
úvěr na bydlení, spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení.
Čas na prostudování kapitoly
2,0 – 2,5 hodiny

7.1 Charakteristika úvěrů
Úvěrem je odložená platba, peněžní zápůjčka nebo podobná finanční služba
poskytovaná nebo zprostředkovaná věřitelem (bankovní nebo nebankovní společností).
V případě poskytnutí úvěru je poskytovatel v pozici věřitele. Poskytovatel podstupuje
úvěrové riziko (úvěrové riziko vyplývá z neschopnosti dlužníka dostát svým závazkům dle
podmínek smlouvy, v důsledku neplnění podmínek smlouvy, tak utrpí poskytovatel
ztrátu). Za zapůjčení finančních prostředků si účtuje poskytovatel úroky. Výše úroků se
odvíjí od úrokové sazby a velikosti úvěru. Výše úrokové sazby pro konkrétního klienta
závisí na bonitě klienta.

7.2 Splácení úvěrů
Úvěry je možné splácet pomocí následujících způsobů:


najednou v době splatnosti, dlužník splácí během doby, na kterou byl
úvěr sjednán, jen úroky a až po stanovené době splatí dlužnou částku.
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Úroky jsou splatné k určité periodě, kterou zpravidla bývají 3 měsíce, půl
rok, popřípadě rok;


po výpovědní lhůtě při poskytnutí úvěru na předem neurčitou dobu. Je
dána pouze výpovědní lhůta úvěru. Úroky jsou splatné obdobně jako u
předchozího případu, tedy do uplynutí výpovědní doby, po které je pak
nutno úvěr jednorázově splatit,



v pravidelných splátkách (konstantních úmorech), kdy je úvěr umořován
pravidelnými splátkami (měsíčními, čtvrtletními, pololetními, nebo
ročními). Anuita klesá, ale úmor je pořád stejný. Úroky jsou splatné spolu
s úmorem;



v pravidelných anuitách, placená částka se nemění, mění se pouze poměr
úmoru a úroku, přičemž postupem času roste výše úmoru a klesá výše
úroků.

V případě splácení pravidelnými anuitami jsou splátky po celou dobu stejné. Mění se
zde pouze poměr úroku a úmoru. Čím déle úvěr splácíme, tím umořujeme větší část
úvěru, naopak podíl zaplacených úroků klesá. Anuita se zvyšuje s rostoucí úrokovou
sazbou. Výpočet anuity lze provést dle následujícího vzorce:
n

1  i  i
a  D
,
1  i n  1

kde a je roční výše anuity, D je výše úvěru, i je ú roková sazba p. a., n je počet let.
V následujících Tab. 1 a 2 jsou vypočteny splátkové kalendáře pro úvěr ve výši 100 tis.
s dobou splatnosti 5 let a úrokové sazbě 4 % p.a. a to jak při anuitním splácení, tak
splácením při stejných úmorech.
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Tab. 1: Splátkový kalendář při anuitním splácení

V případě splácení pravidelnými anuitami jsou splátky po celou dobu stejné. Mění se zde
pouze poměr úroku a úmoru. Čím déle úvěr splácíme, tím umořujeme větší část úvěru,
naopak podíl zaplacených úroků klesá. Anuita se zvyšuje s rostoucí úrokovou sazbou.
Tab. 2: Splátkový kalendář při splácení konstantním úmorem

7.3 Členění úvěrů
Úvěry můžeme rozčlenit dle mnoha hledisek: dle času, dle formy úvěru, dle klientů.
Dle času můžeme úvěry rozdělit na:


krátkodobé s dobou splatnosti do 1 roku (např. kontokorent),



střednědobé s dobou splatnosti od 1 roku do 5 let (např. lombardní úvěr),



dlouhodobé s dobou splatnosti nad 5 let (hypoteční úvěr).

Dle formy úvěru je možné úvěry rozčlenit na:


peněžní představují skutečné půjčení peněžních prostředků hlavně
v bezhotovostní formě, které musí klient vrátit v dohodnutou dobu spolu
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s úrokem (např. všechny druhy spotřebitelských úvěrů, lombardní,
syndikovaný);


závazkové v tomto případě tedy nejde přímo o půjčení peněžních
prostředků, ale o zapůjčení dobrého jména banky. Banka se zaručí, že
pokud klient v dané době nedostojí svým závazkům, udělá to za něj ona
(např. akceptační úvěr).

Dle klientů je možné úvěry rozčlenit na:


komerční úvěry, které jsou poskytovány podnikatelským subjektům. Na
rozdíl od spotřebních úvěrů se poskytují ve větším objemu a k jeho
vyřízení je nutné doložit více informací a dokladů. Banku budou zajímat
informace, jak se firma vyvíjela v minulosti, jak je na trhu dlouho (čím déle
tím lépe), předmět podnikání, předpoklad, jak se firma bude vyvíjet, atd.
(např. kontokorentní úvěr, eskontní úvěr, negociační úvěr, lombardní
úvěr, sanační úvěr a syndikovaný úvěr);



spotřební úvěry jsou charakteristické tím, že jsou poskytovány fyzickým
osobám (spotřebitelům) na nepodnikatelské účely. Nepodnikatelskými
účely se rozumí to, že z objektu, který je úvěrován, neplynou zdroje,
kterými by byl spotřebitelský úvěr splácen. Tyto úvěry jsou tedy hrazeny
z příjmů spotřebitele nebo z jeho úspor. Spotřební úvěry můžeme
rozdělit na osobní půjčky, splátkový prodej, revolvingový úvěr a
hypoteční úvěr

7.4 Komerční úvěry
Kontokorent je jeden z nejvýznamnějších bankovních produktů, který lze sjednat
k běžnému účtu. Umožňuje klientovi čerpat finanční prostředky z jeho běžného účtu do
mínusu, dle předem sjednaných podmínek a do předem daného limitu. Při překročení
tohoto limitu se uchylují banky k sankcionování. Dle obchodních podmínek musí klient
do určité doby (zpravidla do 1 roku) splatit vypůjčenou částku i s úrokem stanoveným ve
smlouvě. Následně je možné kontokorent znovu čerpat. Kontokorentní úvěr má
46

Aktivní bankovní obchody
revolvingový charakter (je možné čerpat stále dokola). Přestože kontokorentní úvěry
patří do komerčních úvěrů, v posledních letech jsou bankami poskytovány i
nepodnikatelských subjektů (domácnostem).
Eskontní úvěr je krátkodobý úvěr, (protože banky zpravidla eskontují směnky se
zbytkovou dobou splatnosti do jednoho roku), založený na tom, že banka odkoupí
směnku ještě před dobou její splatnosti a strhne si za tuto zbytkovou dobu splatnosti
úrok ve formě diskontu. Subjektu, od kterého směnku odkoupila, poskytne eskontní
úvěr v hodnotě směnečné částky na dobu, která odpovídá zbytkové době splatnosti.
Banka tímto spolu se směnkou získává veškerá práva vlastníka směnky spolu s jeho
povinnostmi a stává se tak věřitelem. Eskontní úvěr končí v den splatnosti směnky a to
úhradou sjednané částky hlavním dlužníkem.
Negociační úvěr se používá zejména v zahraničním obchodování. Představuje typ úvěru
založený na tom, že dovozce předem zprostředkovává zahraničnímu dodavateli u banky
eskont směnky vystavené dodavatelem na dovozce nebo banku, přičemž ji proplácí
dodavatel nebo samotná banka. Ta banka, která odkupuje směnky, vystupuje jako
negociační banka. Pro dovozce toto znamená vyšší garanci zaplacení pohledávek
Lombardní úvěr představuje neúčelový druh úvěru se splatností do 5 let, který je
zajišťován zástavou v převážné míře cennými papíry, dále movitými věcmi nebo právy.
Zní na fixní částku s pevnou lhůtou splatnosti, přičemž je částka úvěru úročena úrokovou
sazbou nezávisle na jejím využití dlužníkem. Lombardní úvěry jsou poskytovány velkým
podnikům, nebo je také poskytují centrální banky při úvěrování bank. Většinou se
poskytují do výše 70 % zástavy.
Sanační úvěry jsou dlouhodobé úvěry, které jsou účelově určeny pro posílení a obnovení
hospodářské situace firmy, tedy na jeho sanaci. V případě, že banky po pečlivém
přezkoumání perspektivy podniku přistoupí na poskytnutí sanačního úvěru, požadují
vysoké garance od třetí osoby, většinou od státu.
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Syndikované úvěry představují jeden z flexibilních zdrojů pro získávání krátkodobých i
střednědobých finančních prostředků v rozmezí od 6 měsíců do 25 let. Objem
zapůjčovaných peněžních prostředků se zpravidla pohybuje od 20 milionů USD do 30
miliard USD. Takto lze financovat široké spektrum potřeb dlužníků. Používá se zpravidla
variabilní úroková sazba. Kvůli obrovským částkám, které si klient může půjčit, se banky
sdružují do tzv. syndikátů. Odtud pak byl převzat název úvěru.

7.5 Spotřební úvěry
Spotřební úvěry jsou charakteristické tím, že jsou poskytovány fyzickým osobám
(spotřebitelům) na nepodnikatelské účely. Od komerčních úvěrů se spotřební úvěry liší
hlavně tím, že u spotřebních úvěrů z úvěrovaného objektu neplynou peněžní prostředky,
ze kterých by se úvěr splácel. Klient obvykle úvěr splácí ze svých běžných příjmů.
Průměrná výše spotřebních úvěrů také bývá nižší, než je tomu u komerčních úvěrů.
Spotřební úvěry můžeme rozdělit na osobní půjčky, splátkový prodej, revolvingový úvěr
a hypoteční úvěr.
Osobní půjčka je charakteristický tím, že je splácena pravidelnými splátkami a to včetně
úroku. Úvěr zpravidla slouží k pořízení zboží dlouhodobé spotřeby. Tento typ
spotřebního úvěru se sjednává přímo mezi klientem bankou.
Splátkový prodej představuje úvěr, který je sjednáván přímo při nákupu zboží či služby
prostřednictvím prodejce. Neznamená to, že úvěr poskytuje přímo obchodník. Je
poskytován jak bankami, tak nebankovními společnostmi.
Revolvingový úvěr představuje možnost opakovaně čerpat finanční prostředky, až do
výše stanoveného úvěrového rámce na běžném účtu klienta. Úroky jsou placeny pouze
z části, kterou klient vyčerpá. Revolvingové úvěry mají podobu kontokorentních úvěrů
nebo úvěrových karet. Kontokorentní úvěr je poskytován v rámci běžného účtu. Klient
poté může dle sjednaného úvěrového rámce na tomto účtu přecházet do mínusu. Jedná
se o krátkodobý úvěr, který má splatnost do 1 roku. Úvěrová karta slouží jako platební
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prostředek nebo k výběru hotovosti. Klient hradí své závazky během lhůty, která byla
stanovena smlouvou.
Hypoteční úvěr je úvěr sloužící k výstavbě, koupi, rekonstrukci nemovitosti, který je
zajištěn zástavním právem k nemovitosti. Speciálním případem je americká hypotéka,
která představuje neúčelový úvěr.
V České republice jsou upraveny spotřební úvěry zákonem o spotřebitelském úvěru. Od
1. 12. 2016 začal platit nový zákon o spotřebitelském úvěru (zákon 257/2016 Sb.,).
Tomuto zákonu podléhají všechny úvěry poskytované spotřebitelům (domácnostem) a
to včetně půjček do 5 tis. Kč, tak i hypoteční úvěry. Důvodem zavedení tohoto zákona
bylo sjednocení českého práva s právem EU a zvýšit ochranu spotřebitele.
Dle tohoto zákona jsou úvěry děleny na:


spotřebitelské úvěry na bydlení (účelový úvěr, zajištěný nemovitostí –
hypotéka),



spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení (osobní půjčky (patří sem i
americká hypotéka), revolvingové úvěry),



vázaný spotřebitelský úvěr (úvěr, který je vázaný na koupi zboží nebo
poskytnutí služby).

Hlavní pravidla dle tohoto zákona:


poskytovatelem může být jen banka, nebo nebankovní společnost, která
k tomu získala licenci od ČNB,



zprostředkovatel

musí

získat

oprávnění

na

zprostředkování

spotřebitelských úvěrů,


poskytovatel/zprostředkovatel musí vždy sdělit výši RPSN,



poskytovatel musí zkoumat bonitu spotřebitele, v případě že tak neučiní,
je úvěrová smlouva neplatná (dlužník má pak povinnost uhradit jen
zapůjčenou částku),
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spotřebitel může úvěr vypovědět do 14 dnů bez udání důvodů (netýká se
spotřebitelského úvěru na bydlení),



u spotřebitelského úvěru na bydlení je 14 denní lhůta na rozmyšlenou (po
tuto dobu nesmí poskytovatel změnit podmínky smlouvy, spotřebitel se
může rozmyslet, zda tyto podmínky bude akceptovat),



omezení poplatků při předčasném splacení hypotečního úvěru (každý rok
bez poplatku 25 % jistiny; jinak 1 % z předčasně splacené částky, pokud
méně než rok do splatnosti, tak 0,5 % maximálně však 50 tis.),



omezení sankcí při problémech se splácením,



omezení uplatnění zástavního práva (věřitel může nemovitost prodat
nejdříve po 6 měsících po oznámení dlužníkovi).

Kontrolní otázky a úkoly:
1. Charakterizujte úvěr.
2. Jak je možné splácet úvěry?
3. Co to je anuita?
4. Co ovlivňuje velikost úroků?
5. Podle jakých hledisek je možné členit úvěry?
6. V čem se odlišují spotřební úvěry od komerčních?
7. Charakterizujte kontokorentní úvěr?
8. Vysvětlete, co to jsou splátkové prodeje?
9. Dle zákona o spotřebitelském úvěru, jak se člení úvěry?
Otázky k zamyšlení:
1. Jak posiluje „nový“ zákon o spotřebitelském úvěru práva spotřebitelů?
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8 Bilančně neutrální obchody
Cíl kapitoly
Cílem této kapitoly je charakterizovat bilančně neutrální obchody, popsat jednotlivé
druhy bilančně neutrálních obchodů a na konci kapitoly vymezit hotovostní platební
styk, bezhotovostní platební styk a institut finančního arbitra.
Klíčová slova
Valuta, deviza, směnárenská činnost, depozitář, depotní obchody, custody, phishing,
svěřenecké služby, hotovostní platební styk, bezhotovostní platební styk, platební
systém, clearing, SWIFT, SEPA, finanční arbitr.
Čas na prostudování kapitoly
1,5 – 2,5 hodiny

8.1 Charakteristika bilančně neutrálních obchodů
Bilančně neutrální obchody jsou obchody s finančními službami. Banka při těchto
obchodech nevystupuje ani v pozici dlužníka ani věřitele. Bilančně neutrální obchody
nejsou zachyceny přímo v rozvaze, ale jsou zachyceny ve výkazu zisku a ztráty
prostřednictvím výnosů a nákladů. Při provádění těchto obchodů není pro banku
výnosem úrok, ale poplatky, provize a odměny.
Ve srovnání s pasivními a aktivními bankovními obchody se může banka při provádění
bilančně neutrálních obchodů vyhnout regulatorním opatřením (bilančně neutrální
obchody jsou méně regulovány). Tyto obchody nepodléhají pojištění vkladů.
Tyto obchody jsou pro banku méně rizikové ve srovnání s aktivními a pasivními obchody.
Při těchto obchodech banka nepodstupuje úvěrové riziko (riziko, že dlužník nebude
schopen splatit své závazky včas a v plné výši).
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8.2 Jednotlivé druhy bilančně neutrálních obchodů
Bilančně neutrální obchody můžeme rozdělit na:


směnárenské obchody,



elektronické bankovnictví,



depozitáře,



depotní obchody,



custody,



svěřenecké služby,



poradenské a konzultační činnosti obchody nepodléhají systému,



platební styk.

Směnárenské obchody představují nákup a prodej peněžních prostředků v cizí měně.
Peníze v cizí měně mohou být ve formě valut (v podobě bankovek a mincí), tak ve formě
deviz (v podobě elektronických zápisů). Při této činnosti banky „vydělávají“ na rozdílu
mezi nákupní a prodejní cenou (kurzovém spreadu) zahraniční měny. Na následujícím
Obr. 13 je zachycen bankovní kurzový lístek.
Obr. 13: Bankovní kurzovní lístek

Jak je z výše uvedeného obrázku vidět, kurzový spread je vyšší u valut, protože s držením
bankovek a mincí v cizí měně má banka spojené vyšší náklady než v případě deviz.
Elektronické bankovní představuje formu komunikačního kanálu mezi bankou a
klientem. Nejrozšířenější formou je internetové bankovnictví, které je často nabízeno na
bázi poplatků. Výhodou internetového bankovnictví pro klienta je vyšší komfort. Klient
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může zadávat operace mimo banku přes webové rozhraní nebo mobilní aplikace.
Naopak výhodou pro banku jsou nižší náklady spojené s bankovními službami. Ukázka
elektronického bankovnictví je v následujícím Obr. 14 a 15.
Obr. 14: Ukázka elektronického bankovnictví (běžného účtu)

Obr. 15: Webové rozhraní elektronického bankovnictví účtu)

V případě elektronického bankovnictví je potřeba dbát na bezpečnost. Do svého
elektronického bankovnictví by se měl klient přihlašovat pouze přes oficiální stránky
banky. Pro vstup do elektronického bankovnictví používají banky HTTPS protokol (v
příkazovém řádku na Obr.15, který představuje bezpečnější komunikaci mezi bankou a
klientem). To, že komunikace je zabezpečena pozná klient v tomto případě podle
zeleného zámečku v příkazovém řádku.
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S elektronickým bankovnictvím je spojen phishing, který je podvodnou technikou
používanou na internetu k získávání citlivých Informací (přístupová čísla a hesla).
„Principem phishingu je typicky rozesílání e-mailových zpráv nebo instant messaging,
které často vyzývají adresáta k zadání osobních údajů na falešnou stránku, jejíž podoba
je takřka identická s tou oficiální. Stránka může například napodobovat přihlašovací
okno internetového bankovnictví. Uživatel do něj zadá své přihlašovací jméno a heslo.
Tím tyto údaje prozradí útočníkům, kteří jsou poté schopni mu z účtu vykrást peníze.“
(zdroj: wikipedia)
Depozitář je činnost, při které banka vykonává dohled nad investičními společnostmi a
fondy. Depozitář kontroluje: hospodaření, nakládání s majetkem, zda fond jedná v
souladu se zákonem. Porušení pravidel musí depozitář oznámit regulátorovi. V České
republice může být depozitářem jenom banka.
Depotní obchody představují přijímání cenností a zejména CP do úschovy nebo správy
patří k obvyklé službě bank. Specifickým druhem uzavřené úschovy jsou bezpečnostní
schránky (safes), které banky dávají do užívání klientům a organizacím pro úschovu
různých listin CP, drahokamů, šperků a drobných kovů. Banky uzavírají s klientem
smlouvu o úschově.
Custody jsou komplexní službou o cenné papíry. Jsou nabízeny velkými nadnárodními
bankami. Custoda je kompletní starost o CP včetně optimalizace daní, vracení daní,
zatupování v právních sporech.
Svěřenecké služby představují svěření majetku do správy (bance, fyzické osobě,
specializované právnické osobě). Nejčastěji jsou nabízeny velkými nadnárodními
bankami. V bankách je realizují samostatná oddělení správy aktiv. Jeho podstata spočívá
v tom, že oddělení banky aktivně (pasivně) spravuje aktiva klienta a musí jednat v jeho
nejlepším zájmu. Jsou nabízeny v různých formách:


svěřeneckých účtů (trust accounts), kde se banka stává vlastníkem
majetku;
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zmocněneckých účtů (agency accounts) kde banka majetek pouze
spravuje.

8.3 Platební styk
Platební styk můžeme charakterizovat jako převod prostředků formou oběživa nebo
účetních peněz. Z hlediska způsobu placení dělíme platební styk na:


hotovostní, který je uskutečňován na základě bankovek a mincí a může
být v různých formách;



bezhotovostní platební styk je realizován na základě převodů na
bankovních účtech;



elektronický platební styk je realizován pomocí elektronických peněz
např. elektronická peněženka, aplikace pro mobilní telefon nesoucí
záznam a výši peněžní hodnoty.

Dle území můžeme rozdělit platební styk na:


vnitrostátní platební styk, který se uskutečňuje uvnitř dané ekonomiky;



přeshraniční platební styk – odehrává se mezi ekonomickými subjekty v
rámci zemí Evropského hospodářského prostoru (EHP) a to do výše
(hodnoty) 50 tis. EUR, při přeshraničním platebním styku se používají
SEPA platby;



zahraniční platební styk se odehrává se mezi plátcem a příjemcem v
různých státech mimo EHP.

8.4 Hotovostní platební styk
Hotovostní platební styk je realizován v následujících formách:


hotovostními transakcemi mezi dvěma subjekty,



složením hotovosti na bankovní účet,



výběrem hotovosti z bankovního účtu,
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výběrem platební kartou z bankomatu, nebo výběrem peněz u
obchodníka (cashback),



šekem k úhradě.

Při vkladu peněz na běžný účet je nutná identifikace vkladatele při vkladu nad 1000 EUR.
Tato povinnost vyplývá se zákona (zákon 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu). Identifikaci musí být
podroben i majitel účtu nebo osoba s dispozičním právem k účtu. Případně odmítnutí
nesmí být vklad bankou přijat. Banka má zároveň povinnost tyto informace uchovávat
po dobu 5 let.
Hotovostní platební styk může probíhat maximálně ve výši 10 tis. EUR (upraveno
zákonem 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti). Smyslem zákona je omezení
praní špinavých peněz.

8.5 Bezhotovostní platební styk
Bezhotovostní platební styk představuje přesun peněz mezi plátcem a příjemcem v
bezhotovostní podobě tj. přesuny peněz na účtech mezi plátcem a příjemcem.
Bezhotovostní platební styk je upraven zákonem (zákon č. 284/2009 Sb., o platebním
styku). Mezi nástroje bezhotovostního platebního styku patří:


bankovní převody;



platební karty,



šeky,



směnky.

Platební systémy zajišťují bezhotovostní převody mezi jednotlivými subjekty.
Bezhotovostní platební styk je realizován pomocí:


clearingových systému,



korespondenčních bank.
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Platební systémy využívající clearingu (započtení), používají k převodu peněžních
prostředků clearingové centra. Jako clearingové centra fungují často centrální banky.
Clearingových systémů se většinou využívá k provádění plateb v rámci jedné země.
Prováděné platby mezi bankami pak jsou vždy zaslány do clearingového centra, které
transakci zpracuje a následně pošle (připíše) na účet přijímající bance. Schéma
platebního systému využívající clearing je zachycen v následujícím Obr. 16.
Obr. 16: Schéma clearingového platebního systému

Clearingové systémy fungují v různé podobě (některé systémy posílají každou transakci
mezi bankami samostatně, jiné celý den přijímají transakci, které pak na konci obchodní
dne všechny vzájemně započtou. Na následujících Obr. 17 a 18 je zachyceno fungování
platebních systémů na brutto principu (gross settlement system) a na principu nettingu
(net settlement system)
Obr. 17: Schéma fungování gross settlement systému

V tomto případě Banka A chce zaslat Bance B 100, naopak Banka B chce zaslat Bance A
jenom 60. Systém každou transakci zpracuje samostatně a Banka A obdrží 60 a naopak
Banka obdrží 100. Tyto systému fungují v reálném čase. Na tomto principu funguje i
platební systém Certis, který je provozován Českou národní bankou a zpracovává
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transakce v českých korunách. Do tohoto systému napojeny všechny banky a pobočky
zahraničních bank, které působí v České republice.
Obr. 18: Schéma fungování net settlement systému

V případě nettingu clearingové centrum příjme transakce, které následně vzájemně
započte a posílá již pouze rozdíly. Banka A posílá Bance B 100 a naopak Banka B posílá
Bance A 60, clearingové centrum transakce vzájemně započte a posílá pouze rozdíl
Bance B ve výši 40 (100 – 60 = 40). Banky do tohoto systému posílají v průběhu
obchodního dne transakce a vzájemné započtení probíhá až na konci obchodního dne.
Korespondenční systém využívá k provádění plateb korespondenčních bank. Tento
systém je využíván při mezinárodním platebním styku. Korespondenčními bankami jsou
významné banky. Korespondenčním systému si banky připisují peníze na účty mezi
sebou. Schéma korespondenčního platebního systému je zachyceno v následujícím Obr.
19.
Obr. 19: Schéma korespondenčního platebního systému

Pokud chce tuzemská Banka A poslat peníze zahraniční Bance B, musí mít s touto bankou
korespondenční vazbu (musí mít Banka A otevřeny účet u zahraniční Banky B v její měně
a naopak zahraniční Banka B musí mít otevřeny účet u tuzemské Banky A). Banky mezi
sebou komunikují pomocí mezinárodního bankovního komunikačního systému SWIFT
(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication).
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SWIFT je celosvětovou mezibankovní finanční telekomunikací, která provozuje
mezinárodní, počítači řízenou telekomunikační síť. Síť spojuje účastnické banky i další
finanční instituce a umožňuje jim rychlý, spolehlivý a hlavně bezpečný přenos dat
týkajících platebních a finančních transakcí. Pomocí SWIFTu si korespondenční banky
posílají informace, na základě kterých je provedena transakce.

8.6 SEPA
Projekt SEPA se uplatňuje u poskytování služeb přeshraničního platebního styku. SEPA
je zkratka Single Euro Payments Area (Jednotný eurový platební prostor). Platby SEPA
jsou realizovány jen v EURo, částka převodu je omezena na 50 tis. EUR. Projektu SEPA se
účastní 32 evropských zemí (27 států EU, Island, Norsko, Lichtenštejnsko, Švýcarsko a
Monako).
Cílem SEPA je posílit evropskou integraci tím, že se snaží vytvořit jednotný trh služeb
platebního styku pro malé platby. Tento jednotný trh poté posílí konkurenci a inovace a
přináší také lepší služby pro klienty. Základními platebními instrumenty SEPA jsou:


SEPA Credit Transfer,



SEPA Direct Debet,



SEPA Cards.

SEPA Credit Transfer představuje bezhotovostní převody peněžních prostředků z účtu
plátce na účet příjemce. Platební příkaz musí obsahovat určité náležitosti, včetně BIC a
IBAN na straně plátce i příjemce. Mezi hlavní výhody pro klienty patří kratší doba od
odepsání finančních prostředků z účtu plátce k jejich připsání na účet příjemce. Tyto
platby jsou připisovány v plné původní částce, příkazce a příjemce jsou však odpovědni
za poplatky svého poskytovatele. Ve srovnání se standardními zahraničními platbami, je
pro klienta jednodušší vyplnění platebních příkazů.
SEPA Direct Debit odpovídá inkasu, převod finančních prostředků z účtu plátce na účet
příjemce iniciovaný příjemcem úhrady. SEPA Direct Debit se vyskytuje ve dvou formách,
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a to SDD core (inkaso základní) a SDD B2B (inkaso pro podnikatele). Aby SDD mohl být
realizován, musí být uzavřen mandát mezi plátcem a příjemcem.
SEPA Cards zajišťuje platby prostřednictvím platebních karet. Platební karta je založena
na principech čip a PIN. Tedy jedná se o čipové karty (data jsou uložena přímo v čipu).
Při platbách musíme zadat PIN. Jedná se o tzv. identifikátor, pomocí kterého je možné
se autorizovat. Nejčastěji se jedná o čtyřmístné číslo, které se musí zadat při použití
platební karty a bez jeho znalosti není možné tuto kartu použít. V rámci ochrany majitele
je většinou systém vybaven limitovaným počtem možností zadání, než dojde
k zablokování karty.

8.7 Finanční arbitr
Finanční arbitr funguje jako finanční ombudsman. Je to mimosoudní orgán, který řeší
bezplatně spory spory mezi zákazníky a finančními instituce. Řeší spory v oblasti:


platebních služeb,



spotřebitelských úvěrů,



směnárenské činnosti



kolektivního investování,



životního pojištění.

Finanční arbitr jedná na základě podání návrhu na řešení sporu, tj. nemůže jednat sám
od sebe. Finanční arbitr nemůže jednat ve sporech:


které nepatří do jeho působnosti;



ve věci samé již rozhodl soud nebo řízení ve věci samé bylo před soudem
zahájeno;



v situaci, kdy spor je nebo již byl předmětem řízení před finančním
arbitrem;



ve věci samé již bylo rozhodnuto v rozhodčím řízení nebo ve věci samé
bylo rozhodčí řízení zahájeno.
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Příklady sporů v kompetenci finančního arbitra:


spor v případě nevydání peněz bankomatem při výběru z bankomatu;



spor v případě nezaúčtování hotovosti při vkladu prostřednictvím
vkladového bankomatu,



spor o vícenásobné zaúčtování transakce výběru z bankomatu;



spor o zneužití platební karty třetí osobu k výběru z bankomatu,



spor o několikanásobné zaúčtování transakce při nákupu u obchodníka



spor o platnost odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru,



spor ohledně špatně vypočteného RPSN u spotřebitelského úvěru.

Jednotlivé kroky podání návrhu k finančnímu arbitrovi jsou zachyceny v následujícím
Obr. 20..
Obr. 20: Jednotlivé kroky podání návrhu k finančnímu arbitrovi

Zdroj: Finanční arbitr
Kontrolní otázky a úkoly:
1. Charakterizujte bilančně neutrální obchody.
2. Co to je kurzový spread?
3. Co to je phishing?
4. Co dělá depozitář?
5. V čem spočívají svěřenecké obchody?
6. Jak můžeme dělit platební styk dle způsobu placení?
7. Pomocí jakých nástrojů může probíhat bezhotovostní platební styk?
8. Vysvětlete SWIFT.
9. Vysvětlete podstatu SEPA.
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10. Co dělá finanční arbitr?
11. Spory v jaké oblasti spadají do kompetence finančního arbitra.
Otázky k zamyšlení:
1. Co mohlo být motivem pro založení instituce finančního arbitra?

.
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9 Nástroje bezhotovostního platebního styku
Cíl kapitoly
Cílem této kapitoly je postupně představit a popsat vybrané nástroje platebního styku
s důrazem na bezhotovostní platby a bankovní převody.
Klíčová slova
Příkaz k úhradě, příkaz k inkasu, IBAN, BIC, debetní karta, kreditní karta, embosovaná
karta, magnetická platební karta, čipová platební karta, hybridní platební karta,
bezkontaktní platební karta, šek, cestovní šek, směnka, směnka vlastní, směnka cizí.
Čas na prostudování kapitoly
1,5 – 2,0 hodiny
Bezhotovostní platební styk představuje přesun peněz mezi plátcem a příjemce v
bezhotovostní podobě tj. přesuny peněz na účtech mezi plátcem a příjemcem.
Bezhotovostní platební styk je upraven zákonem (zákon č. 284/2009 Sb., o platebním
styku). Mezi nástroje bezhotovostního platebního styku patří:


bankovní převody (příkaz k úhradě, příkaz k inkasu)



platební karty,



šeky,



směnky.

9.1 Bankovní převody
Příkaz k úhradě je nejrozšířenější platebním nástrojem a to jak v tuzemském, tak
zahraničním platebním styku. Je to příkaz majitele účtu, aby k tíži jeho účtu provedla
určitou platbu v prospěch účtu třetí osoby. Povinné náležitosti platby v ČR:


číslo účtu plátce (včetně kódu banky),



číslo účtu příjemce (včetně kódu banky),



částka v CZK,
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datum splatnosti.

V případě mezinárodního/přeshraničního platebního styku patří mezi povinné
náležitosti:


jméno/název příkazce a číslo jeho účtu ve tvaru IBAN,



jméno/název příjemce a číslo jeho účtu ve tvaru IBAN,



částka, která má být placena a měna,



tzv. BIC banky příjemce,



způsob zpoplatnění (způsob úhrady poplatků za platbu - jen zahraničních
plateb).

Příkaz k inkasu je platební instrument, který na rozdíl od příkazu k úhradě nevychází
z podnětu plátce, ale z podnětu příjemce platby. Plátce (zpravidla spotřebitel) povoluje
příjemci, aby si z jeho účtu strhnul platbu v předem stanovené výši (stanovují se
maximální limity na určité období).
IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní číslo účtu, je považováno za
jedinečný identifikátor. Každá země musí udržovat závaznou strukturu a maximální
délku 34 znaků. IBAN může obsahovat číslice a velká písmena. Konkrétní podobu čísla
účtu ve formátu IBAN vytváří banka, která bankovní účet vede. Závazná struktura je
tvořena kódem země, dvěma kontrolními čísly, kódem platebního styku a
identifikátorem čísla účtu klienta. V následujícím Obr. 21 je běžný zápis účtu v České
republice a IBAN.
Obr. 21: Běžný zápis účtu v České republice a IBAN

BIC (Bank Identifier Code) slouží k označení banky, popř. jiného poskytovatele
platebních služeb v rámci systému SWIFT. Swiftová adresa je založena na mezinárodní
normě ISO 9362 a je tvořena 8 nebo 11 znaky. První až čtvrtý znak je písmenný kód

64

Nástroje bezhotovostního platebního styku
banky. Pátý a šestý znak je kód země, kde banka sídlí (užívá se dvoumístného abecedního
kódu ISO, např. CZ pro Českou republiku). Sedmý a osmý znak je kód regionu nebo
města, kde banka sídlí. Devátý až jedenáctý znak je určen pro kód pobočky banky (pokud
má banka jen jednu pobočku, doplní se tři poslední místa kódem „XXX“, který se pak
zpravidla ve sdělení BIC vynechává). Na následujícím Obr. 22 je ukázka BIC pro mBank
v České republice.
Obr. 22: Zápis BIC

Poplatky za platby za platby se liší, v případě tuzemského platebního styku poplatky
hradí plátce. U zahraničního platebního styku se existují následující typy poplatků:


SHA poplatky za platbu platí jak plátce (na straně své banky), také
příjemce (u své banky), tento typ poplatku je nejrozšířenější při
mezinárodních platbách;



OUR v tomto případě veškeré poplatky spojené s platbou jsou na straně
plátce (odesílatel platby platí poplatky jak u své banky, tak u banky
příjemce);



BEN veškeré poplatky spojené s platbou platí příjemce.

9.2 Platební karty
Platební karty nazýváme plastikovými penězi a musí podle mezinárodních norem ISO
splňovat stanovená kritéria z hlediska materiálu, konstrukce a rozměrů. Platební karta
musí obsahovat:


jméno držitele platební karty,



platnost platební karty,



označení vydavatele platební karty,



technický záznam dat.
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Platební karty lze rozdělit na:


charge card - jsou spojeny s odkladem splácení (v průběhu období klient
používá platební kartu k placení a teprve na konci období banka účtuje
klientovi platby, použití hlavně tam, kde nejsou online terminy, využití
hlavně v minulosti;



debit card (debetní karty) – u těchto karet jsou platby zaúčtovány na účet
neprodleně po jejich provedení, karty jsou přímo napojeny na běžný účet,
při placení se strhávají peníze rovnou z běžného účtu;



credit card (kreditní karta) – karta představuje otevřený úvěrový rámec
(jedná se o revolvingový úvěr), při platbě klient čerpá úvěr od banky.

Platební karty dále můžeme členit na tuzemské a mezinárodní. Specifickým typem karty
jsou karty embosované, které mají vyražené údaje na platební kartě. Embosovanou
platební kartou je možné platit i tam, kde nejsou elektronické teminály, místo terminálů
se využívají imprintery, pomocí kterých se údaje na platební kartě obtisknou na účtenku.
Zákazník následně stvrdí platbu podpisem. Obchodník pak účtenku posílá do banky,
která z karty strhne peníze.
Platební karty můžeme dále členit dle záznamu na:


magnetické platební karty, které jsou vybaveny magnetickým proužkem,
jsou relativně jednoduché a jsou spojeny s nízkými náklady na výrobu,
autorizace platby se dělá pomocí podpisu;



čipové platební karty, kde jsou veškeré údaje uloženy v čipu, jsou
bezpečnější než magnetické platební karty, autorizace plateb se dělá
pomocí PINu;



hybridní platební karty představují kombinaci magnetických a hybridních
karet.



bezkontaktní (cashless) karty, mají v sobě zabudovanou technologii pro
bezkontaktní placení, zároveň mohou být čipové a hybridní.
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Všechny výše uvedené druhy platebních karet mohou embosované, debetní nebo
kreditní, tuzemské nebo mezinárodní.
Nejčastějším vydavatelem karet jsou v současné době bankovní asociace, mezi
nejznámější patří VISA a MasterCard. Avšak existují i nebankovní platební karty. Mezi
nejznámější společnosti, které je vydávají, patří American Express, DinersClub nebo JCB
(Japan Credit Bureau).

9.3 Šeky a směnky
Šek představuje bezpodmínečný příkaz (povinnost zaplatit bez jakýchkoliv podmínek)
výstavce šeku bance, aby vyplatila z jeho BÚ oprávněnému majiteli šeku na šeku
uvedenou finanční částku.
Šek musí mít písemnou formu a musí být sepsán jedním jazykem. Slovo šek nebo
označení šek musí být uvedeno v textu listiny. Musí být uvedeno jméno toho, kdo má
platit, tedy šekovníka; místo, kde má být placeno; datum a místo vystavení a podpis
výstavce. Pokud některá z náležitostí chybí, šek je neplatný.
Průběh placení u soukromých šeků probíhá tak, že majitel běžného účtu dostane
šekovou knížku s šeky. Vyplněním šeku potom může přímo platit, nebo ho použít v bance
k výběru hotovosti. Banka může šek okamžitě proplatit, nebo převzít k inkasu.
Cestovní šeky jsou zvláštním typem šeku, který vznikl především pro potřeby
mezinárodního cestovního ruchu. Tento typ šeku umožňuje snížit riziko ztráty nebo
krádeže finančních prostředků. Dále se využívá při překonání zákazu vývozu hotovosti
v měnách některých států. Také je využíván v zemích, kde nelze využívat z nejrůznějších
důvodů modernější způsob placení. Cestovní šek má neomezenou dobu platnosti.
Ověřování a proplácení šeku se provádí metodou „porovnej a prohlédni“. Při obstarání
šeku jej klient podepíše a při výplatě šeku připojuje znova svůj podpis. Jestliže se podpisy
shodují, je šek proplacen.
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Nejznámějšími cestovními šeky jsou šeky společnosti American Express. Cestovní šeky
se vystavují obvykle v hlavních světových měnách (nejčastěji USD a EUR) a v různých
hodnotách. American Express zavedla cestovní šeky v roce 1891.
Směnka je cenný papír, který představuje bezpodmínečný příkaz zaplatit oprávněnému
majiteli směnky směnečnou částku uvedenou na směnce. Jsou velmi starým
instrumentem, který se objevil ve 12. století. Směnka má předepsané náležitosti a
v němž je určitá osoba stanoveným způsobem zavázána.


označení, že se jedná o směnku ve vlastním textu listiny,



bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžní sumu,



jméno toho, kdo má platit – směnečníka,



údaj splatnosti směnky,



údaj města, kde má být placeno,



jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno – remitenta,



datum a místo vystavení směnky,



podpis výstavce.

Rozeznáváme dva druhy směnek:


směnka vlastní představuje typ směnky, ve které výstavce sám sebe
zavazuje zaplatit směnečnou částku ve prospěch určité osoby, vystupují
zde dva subjekty;



směnka cizí představuje typ směnky, ve které výstavce (směnky)
přikazuje dlužníkovi zaplatit uvedenou částku ve prospěch třetí osoby

V následujících Obr. 23 a 24 jsou ukázky směnky vlastní a směnky cizí.
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Obr. 23: Směnka vlastní

Obr. 24: Směnka cizí

Kontrolní otázky a úkoly:
1. Charakterizujte příkaz k úhradě.
2. Charakterizujte příkaz k inkasu?
3. Co to je IBAN?
4. Co to je BIC?
5. Jaký je rozdíl mezi debetní a kreditní platební kartou?
6. V čem spočívá embosovaná platební karta?
7. Vysvětlete podstatu hybridní platební karty.
8. Charakterizujte cestovní šek.
9. Charakterizujte směnku.
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Otázky k zamyšlení:
1. Pokud by došlo k výraznému zdražení poplatků za platby platebními kartami, jaké
by to mohlo mít dopady na ekonomiku?

70

Seznam literatury

Seznam literatury
Knihy
[1]

DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. vyd. Praha: Linde Praha, 2005.
681 s. ISBN 80-7201-515-X.

[2]

FOTR, Jiří a Lenka ŠVECOVÁ. Manažerské rozhodování: postupy, metody a nástroje.
2. přeprac. vyd. Praha: Ekopress, 2010. ISBN 978-80-86929-59-0.

[3]

JÍLEK, Josef. Finanční trhy a investování. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, 2009.
648 s. ISBN 978-80-247-1653-4.

[4]

JUŘÍK, Pavel. Platební karty: velká encyklopedie 1870-2006. 1. vyd. Praha: Grada
Publishing. 2006. 296 s. ISBN 80-247-1381-0.

[5]

JUŘÍK, Pavel. Svět platebních a identifikačních karet. 1. vyd.

Praha: Grada

Publishing. 1999. 219 s. ISBN 80-7169-759-1.
[6]

KALABIS, Zbyněk. Bankovní služby v praxi. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2005. 148
s. ISBN 80-251-0882-1.

[7]

KAŠPAROVSKÁ, Vlasta. Banky a komerční obchody. 1. vyd. Kravaře: Marreal servis,
2010. 172 s. ISBN 978-80-254-6779-4.

[8]

KOVAŘÍK, Zdeněk. Směnka a šek v České republice. 5. vyd. Praha: C. H. Beck. 2006.
626 s. ISBN 80-7179-549-6.

[9]

MÁČE, Miroslav. Platební styk klasický a elektronický. 1. vyd. Praha: Grada
Publishing, 2006. 220 s. ISBN 80-247-1725-5.

[10] JUŘÍK, Pavel. Svět platebních a identifikačních karet. 1. vyd.
Publishing. 1999. 219 s. ISBN 80-7169-759-1.

71

Praha: Grada

Seznam literatury
[11] MARVANOVÁ, Marie. HOUDA, Martin a kolektiv. Platební styk: platební a
zajišťovací instrumenty ve vnitřním a zahraničním obchodě. 2. vyd. Brno: ECON
Publishing. 1994. 256 s. ISBN 80-901627-0-3.
[12] POLÁCH, Jiří. Kapitálové trhy. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002.
ISBN 80-248-0134-5.
[13] POLOUČEK, Stanislav. Bankovnictví. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. ISBN 978-807400-491-9.
[14] POLOUČEK, Stanislav. Peníze, banky, finanční trhy. V Praze: C.H. Beck, 2009. ISBN
978-80-7400-152-9.
[15] REVENDA, Zbyněk. Centrální bankovnictví. 3. aktualiz. vyd. Praha: Management
Press, 2011. ISBN 978-80-7261-230-7.
[16] REVENDA, Zbyněk. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 5. aktualiz. vyd. Praha:
Management Press, 2012. ISBN 978-80-7261-240-6.
[17] SCHLOSSBERGER, Otakar. Platební služby. 1. vyd. Praha: Management Press, 2012.
325 s. ISBN 978-80-7261-238-3.
Zákony
[18] Zákon č. 257/ 2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.
[19] Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance.
[20] Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách.
[21] Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku.
[22] Zákon č. 285/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o platebním styku.
[23] Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi.

72

Seznam literatury
[24] Zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový.
[25] Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu.
Ostatní
[25] WIKIPEDIA.

Phishing

[online].

[10.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Phishing

73

12.

2017].

Dostupné

z:

