
     
 

          

E-učebnice – Ekonomika snadno a rychle

BANKOVNICTVÍ

 



- banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu

Evropská centrální banka

Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v EU. ECB rovněž odpovídá za utváření a

realizaci hospodářské a měnové politiky EU. Evropská centrální banka (ECB) je jedním z orgánů Evropské

unie. Jejím hlavním účelem je: pečovat o cenovou stabilitu (tj. udržovat inflaci na nízké úrovni), zejména v

zemích,  které  používají  euro  a  udržovat stabilitu  finančního  systému –  zajišťovat  řádný  dohled  nad

finančními trhy a institucemi.

Evropská centrální banka pracuje s centrálními bankami všech 28 členských států EU. Společně tvoří tzv.

Evropský systém centrálních bank (ESCB).

Bankovní systém České republiky

- před rokem 1990 u nás existoval pouze jednoúrovňový bankovní systém, kdy existovala pouze

jedna banka

- nyní zde existuje dvouúrovňový bankovní systém, kdy je centrální banka nadřazená obchodním

bankám

- ČNB – státní instituce, nepodnikatelský subjekt

- obchodní banky – podnikatelské subjekty

- počet bank v ekonomice je regulován licenční politikou CB a bankovním dohledem

- od vstupu do EU –  princip jednotné licence – možnost pro podnikání zahraničních bank z EU

v ČR a naopak (dohled nad bankou má země, ve které má sídlo zahraniční banka)

  



Centrální banka 

- centrální bankou v České republice je Česká národní banka

- Česká národní banka není podnikatelský subjekt

- měla by být nadřazená, suverénní a samostatná

- sídlo v Praze

- nejvyšším řídícím orgánem je bankovní rada ČNB v čele s guvernérem

Základní úkoly CB

 - určuje a prosazuje vnitřní a vnější měnovou politiku - vztah domácí měny k ostatním měnám

 - sleduje množství peněz v oběhu, emituje nové peníze, opotřebované a neplatné peníze stahuje z oběhu

 - dohlíží nad činností obchodních bank (kontrolní funkce), poskytuje bankám úvěry a ukládá jejich depozita

(banka bank)

 - vede účty státního rozpočtu

 - spravuje měnové rezervy ve zlatě a devizách

 - obchoduje s cennými papíry (především se státními)

 - je vrcholnou institucí bankovního dozoru

Nástroje centrální banky

Diskontní sazba: základní úroková sazba v ekonomice, pokud je vysoká inflace, CB udržuje vysoký diskont

a naopak, od ní se odvíjejí ostatní sazby, když chce stát podporovat podnikání, snaží se diskontní sazbu

snižovat, je nižší než repo nebo lombardní sazba

Repo sazba: úroková sazba centrální banky pro termínované operace s CP - tzv. refinanční sazba, vyšší

než diskont, nejběžnější sazba mezi ČNB a obchodními bankami

Lombardní sazba: používá se jako úroková sazba na úvěry obchodním, bankám se zástavou movité věci

(nejčastěji cenných papírů), vyšší než diskont a repo-sazba



Povinné minimální rezervy: Centrální banka předepisuje obchodním bankám určité % z vkladů, které si

musí u centrální banky uložit ve formě povinné minimální rezervy, tyto peníze jsou pak dočasně mimo

oběh  a  působí  protiinflačně.  Zvýšení  PMR  dochází  ke  zdražení  peněz,  zpomalení  oběhu  peněz  -

protiinflační restriktivní monetární politika; snížení PMR dochází ke zlevnění peněz, zrychlení oběhu peněz -

expanzivní politika. 

Pravidla likvidity: ČNB určuje obchodním bankám, jaký mají  mít  vztah,  mezi strukturou aktiv a pasiv,

krátkodobé úvěry by měly být kryty krátkodobými zdroji a dlouhodobé úvěry dlouhodobými zdroji

Operace na volném trhu: ČNB obchoduje s cennými papíry (především státními), tím zvyšuje či snižuje

množství peněz v oběhu.  Dopady obchodů na volném trhu jako nástroje monetární politiky: CB prodává

státní cenné papíry dochází k odčerpávání peněz z obchodních bank, a tím i  z ekonomiky, zpomalení

oběhu peněz  -  protiinflační  restriktivní  monetární  politika; CB nakupuje státní  cenné papíry dochází  k

načerpání peněz do obchodních bank, a tím i  do ekonomiky, zrychlení oběhu peněz - expanzivní politika. 

Pozn.: EU – od 05/1998 společná CB ve Frankfurtu n.M. – má vlastní měnové nástroje platné pro celou

měnovou unii

Obchodní banky

Obchodní  banky  jsou  podnikatelské  subjekty  a  vyvíjí  činnost  za  účelem  dosažení  zisku  (zisk  je  dán

úrokovým rozpětím =  úroky  přijaté  z  úvěrů  -  úroky  vydané  z vkladů,  zisk  je  často  uměle  zvyšován

bankovními poplatky)

1. pasivní úvěrové operace

 banka přijímá vklady a je v dlužnické pozici

Rozdělení vkladů dle hledisek:

a) hledisko termínové



netermínované vklady (vklady na viděnou): klient si může kdykoli vybrat peníze, nízko 

úročené, např.: běžné účty

termínované vklady: klient se k penězům dostane až po uplynutí určité doby, úročené 

lépe než netermínované. Buď na pevný termín nebo s výpovědní lhůtou

b) hledisko měny

korunové (Kč)

devizové (v cizí měně)

Banky mají i jiné zdroje než jsou vklady občanů a firem:

1. úvěry od CB (refinanční operace, lombardní úvěr, nouzový úvěr)

2. úvěry od ostatních bank

3. emise bankovních obligací  

4. emise hypotečních zástavních listů (pouze banky s hypotekární licencí)

2. aktivní úvěrové operace

- banka poskytuje úvěry a vystupuje v roli věřitele, klient nemá na úvěr právní nárok (smluvní vztah)

Banka sleduje dva cíle:

    - výnosnost úvěru - banka musí stanovit takové úroky z úvěru, aby vydělala a přitom to nesmí být

tak vysoký úrok, aby jej firmy či občané nebyli schopni zaplatit - úrok pevný nebo pohyblivý

 - návratnost úvěru - banka se musí zajistit proti případnému nesplácení dlužníka (prověřuje bonitu

klienta)

Druhy úvěrů

 - krátkodobé úvěry - se splatností do 1 roku

kontokorentní úvěr - kombinace běžného účtu s možností čerpat kontokorentní

úvěr do výše úvěrového limitu daného ve smlouvě o zřízení účtu



eskontní  úvěr -  souvisí  s  eskontem  či  odkupem  směnky  klienta  před  dobou

splatnosti bankou

revolvingový úvěr - banka umožňuje klientům opakované čerpání úvěru, přičemž 

předešlé půjčky musí být splaceny, ale tyto úvěry jsou poskytovány pouze

věrnostním zákazníkům

lombardní úvěr - úvěr jištěný zástavou movité věci

akceptační  úvěr -  banka neposkytne klientovi  přímo peníze,  ale  akceptuje  cizí

směnku vystavenou klientem

 - střednědobé a dlouhodobé úvěry - se splatností od 1 do 10 let

hypoteční úvěr - úvěr jištěný zástavou nemovitosti

emisní úvěr - spojený s emisí dlouhodobých cenných papírů (např. podnikových

obligací)

spotřební půjčky občanům

 - speciální formy úvěrů – odkup pohledávek před dobou jejich splatnosti

faktoring - odkup krátkodobých pohledávek do 1 roku

forfaiting - odkup dlouhodobých pohledávek nad 1 rok

Zajištění návratnosti úvěru 

- banka  prověřujebonitu  klienta-   klient  musí  předložit  doklad  o  příjmu  (majetkové  poměry

žadatele)prověřuje podnikatelský záměr - klient musí předložit slovní vizi do budoucna a přiložit

předpokládaný finanční plán

 banka požaduje ručitele

 banka prověřuje ukazatele likvidity

 banka si vymezuje právo na vinkulaci vkladu (zablokování vkladu ve prospěch věřitele) dlužníka v

případě neplacení úvěru

 požaduje postoupení pohledávek

 požaduje zástavu movitých a nemovitých věcí



Bankovní služby

 zakládání a vedení účtů

- při  zakládání účtů prokazuje klient svou identitu občanským průkazem či v případě podnikatele

výpis z OR nebo živnostenské oprávnění. Pak podepíše s bankou smlouvu o běžném účtu (dle

Obchodního zákoníku). Součástí smlouvy je i podpisový zvor osob, které mají oprávnění nakládat s

penězi na účtu. Účet slouží převážně k bezhotovostnímu přijímání plateb. O pohybech na účtu je

klient informován formou výpisu z běžného účtu.

- účty – běžné, termínované, devizové, atd.

 

bezhotovostní platební styk v domácí i zahraniční

- majitel účtu může použít: příkaz k úhradě, trvalý příkaz k úhradě, příkaz k inkasu 

 platební karty

- umožňují  klientovi  operativně  vybírat  hotovost  nebo  je  využívat  při  bezhotovostní  platbách  v

obchodech, na internetu,...

- MasterCard, VISA, American Express,...

- debetní (není povoleno čerpat do mínusu)

- kreditní (úvěrová karta, umožňuje čerpání revolvingového úvěru)

- s některými kartami jsou spojeny i další služby (př. pojištění, asistenční služba, apod.)

 šeky

- používání šeků je v současné době potlačeno masivním používáním platebních karet  

 homebanking

- telefonické či internetové bankovnictví

- prostřednictvím internetu či mobilu může klient kontrolovat svůj účet, provádět bezhotovostní platby

atd.

 devizové operace

- banky provádí bezhotovostní platební styk  v cizích měnách



 směnárenská činnost

- výměna valut za aktuální kurz

 zprostředkování obchodů s cennými papíry

 bezpečnostní schránky a ukládání cenností

 poradenské služby 


