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Finanční trhy 2019 – faktor evropské konkurenceschopnosti!

Trendy v bankovní regulaci – 10 let po globální krizi

Právě tento název ponese v  řadě již devá-
tá mezinárodní konference, kterou pořádá 
ve dnech 23.–24. května 2019 katedra finan-
cí Vysoké školy finanční a správní. Konferen-
ce se zaměří na prezentaci a diskusi financo-
vání investičního rozvoje malých a středních 
podniků, na rozvoj akciového a dluhopisového 
trhu včetně východisek pro rozvoj regulované-
ho trhu s finančními nástroji v rámci Koncepce 
kapitálového trhu v letech 2019–2023.

Tradičně organizátoři počítají také se za-
měřením na několik hlavních okruhů aktuál- 
ních teoretických a praktických problémů, 
jako jsou například aktuální tendence vývo-
je finančního trhu v EU a v ČR, současný vý-
voj regulace finančních trhů v EU a její dopad 

Dne 21. února 2019 se na půdě univerzity 
J. W. Goetha ve Frankfurtu nad Mohanem kona-
la mezinárodní konference o bankovní regulaci, 
kterou uspořádal European Banking Institute, 
think-tank sdružující ekonomy a právníky. Mezi 
řečníky byli zástupci národních i evropských re-
gulátorů, experti bankovních domů i výzkumní-
ci z předních evropských univerzit. 

Nabitý program obsahoval referáty s  pes-
trým zaměřením na různé nové výzvy součas-
ného bankovnictví včetně nastavení spolupráce 
s rozvíjejícím se sektorem fintechu, stabilizace 
evropské pozice v konkurenci ústředních pro-
tistran v  tržní infrastruktuře (konkurence 
v tomto sektoru je globální a EU zaujímá pou-
ze desetiprocentní podíl), správy a řízení stát-
ních investičních fondů, výzkumu hledání opti-
málního byznys modelu pro banky, tj. trade-off 
mezi rizikem a stabilitou, výzkumu citlivosti ka-
pitálových trhů v době nízkých úrokových měr, 
výzkumu reakcí kapitálového trhu na právní 
nejistotu a  změnu tržní struktury v  souvislos-
ti s  nárůstem podílu státních dluhopisů. Rizi-
ko plynoucí z držby státních dluhopisů je dnes 
v Evropě významné, vyšší než v zámoří a také 

vyšší než v době před globální krizí. Dalším po-
tenciálním problémem, který EU již řeší, mohou 
být nevýkonné úvěry, tvořící vysoké procento 
v bilancích bank některých členských států. Zis-
kovost evropských bank výrazně vzrostla díky 
normalizaci úrokových měr, ale je stále men-
ší než v USA, což implikuje velký potenciál pro 
další zvýšení. 

Hlavní otázkou konference, ke které se řeč-
níci vyjadřovali, byla optimální povaha právní 
regulace bankovního sektoru v dnešní době – 
desetiletí po globální krizi, kdy již došlo k no-
velizaci velké části sektorové legislativy, včet-
ně  výhledu do  budoucnosti. Před krizí byla 
regulace spíše atomistická. Cílem každé ban-
kovní regulace má být bezpečný, ziskový a in-
tegrovaný bankovní sektor. Bankovní systém  
v Evropě je nyní méně integrován než před kri-
zí. Pokud jde o právní normy, jsou potřebné pře-
devším zvláštní insolvenční zákony pro řešení 
úpadků a ozdravných procesů bank vycházející 
z praktických zkušeností při překonávání ban-
kovních krizí a zohledňující odvětvová specifi-
ka. Je zapotřebí určitá míra celoevropské har-
monizace. Přetrvávající normativní divergence 

na jednotném evropském trhu je negativním  
jevem.  

Jak zdůraznil Rolf Strauch, hlavní ekonom 
Evropského mechanismu stability, byznys 
rozhodnutí přísluší bankovním manažerům, 
nikoli regulátorům. Jejich úlohou je sledovat 
tržní vývoj a adekvátně přizpůsobit prostředí 
vhodně zvoleným souborem opatření. Profe-
sor korporátního práva Luca Enriques z Uni-
verzity v  Oxfordu prezentoval na konferenci 
svůj výzkum směřující k hledání optimálních 
cest regulace na finančním trhu. Podle něj jsou 
propojenost a  vzájemné vazby mezi tržními 
subjekty (network interconnectedness) mno-
hem důležitější než samotná velikost finanč-
ních institucí, která zas až tak přesně nevysti-
huje jejich významnost, tj. potenciál ovlivnit 
vývoj v celém sektoru. Sítě mezi subjekty vzni-
kají jako smluvní vztahy, jejich kvalita může 
být hodnocena podle více hledisek – jejich 
hustota, odolnost, přímý vs. zprostředkovaný 
vztah spojených subjektů atd. Prof. Enriques 
se vyslovil proti trendu rozdělování regulator-
ních požadavků na přísné a méně přísné mezi 
větší a menší finanční instituce, který je v EU 
dnes často uplatňován. Žádné kritérium pro 
odlišení systémově významné finanční insti-
tuce od těch ostatních nemůže být dostatečně 
přesné a vždy může nastat situace, kdy se po-
měrně velká instituce ocitne těsně pod stano-
veným prahem a bude nespravedlivě profito-
vat z volnější regulace, která pak nesplní svůj 
cíl řešit systémová rizika. Intenzita propoje-
nosti s  dalšími subjekty významně ovlivňuje 
riziko spojené s případnými problémy dotče-
né finanční instituce a tím i relevanci institu-
ce pro celý systém. Sledování síťové propoje-
nosti je tedy důležitější než dělení jednotlivých  
institucí na systémové a nesystémové. 

V  každém případě, pokud budou v  dobré 
kondici jednotlivé banky, pak nehrozí systémo-
vý krach. Tím by se měla řídit každá bankovní 
regulace. 

(SANDRA BROŽOVÁ,  
FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VŠE PRAHA)

na ČR, východiska a možnosti malých a střed-
ních podniků z hlediska získávání a posilová-
ní investičních zdrojů z českého organizova-
ného kapitálového trhu, podpora start-upů 
po roce 2019, potenciální dopady brexitu na 
finanční trhy členských zemí EU, vliv digita-
lizace a robotizace na oblast financování in-
vestic, analýzy infrastruktur finančních trhů 
v zemích EU a ČR a spousty dalších zajíma-
vých témat.

Konference se bude již tradičně konat 
na půdě Vysoké školy finanční a správní ve  
Vršovicích. Podrobnější informace o konfe-
renci naleznete na webových stránkách školy, 
www.vsfs.cz. 
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