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Klientům chceme být  
především důvěryhodným  
a spolehlivým partnerem 
Přestože se svět mění rychleji než kdykoliv předtím, privátní 
bankovnictví Raiffeisenbank, známé pod značkou Friedrich 
Wilhelm Raiffeisen, zůstává i nadále Vaším stabilním partnerem. 
Již řadu let se zaměřujeme na movitější a náročnější klientelu, 
která má zájem o vysokou kvalitu poskytovaných služeb, aktivní 
správu svých financí a profesionální poradenství. Zkušený tým 
našich privátních bankéřů, jak pevně věřím, k Vaší spokojenosti 
kontinuálně vytváří optimální strategii zhodnocování Vašich aktiv. 

Naši silnou pozici v rámci prémiového a privátního bankovnictví 
určitě chceme dále posouvat a rozvíjet. Důkazem toho je i ne dávná 
akvizice retailové části české Citibank, která se na tu zem ském trhu 
zaměřovala na investice a prémiovou klientelu. Tato akvizice nám 
umožní obohatit nabídku služeb pro Vás – naše privátní klienty. 

Plánujeme posílit poskytované poradenství v oblasti investic 
a máme jasný zájem poznat Vaše potřeby tak, abychom za 
každých okolností naplňovali Vaše představy o kvalitní bance 
21. století. Naším cílem je oboustranně výhodný a dlouhodobý 
partnerský vztah. Nejde nám pouze o to, abychom nabídli či 
prodali naše produkty a služby. Chceme se spolu s Vámi dívat 
do budoucna, být Vám oporou při posuzování Vašich záměrů 
a finančním partnerem, který Vám pomůže Vaše vize realizovat. 
V aktuálním čísle tohoto magazínu Vám přinášíme nejen pohled 
na historii bankovnictví, ale i na to, co nás čeká v budoucnosti 
a jaká jsou očekávání analytiků. Věřím, že nový formát Priva te  
Banking Times bude pro Vás představovat zajímavého a hod
not ného společníka. Děkuji Vám za dosavadní projevenou 
důvěru a ubezpečuji Vás, že uděláme maximum, abychom si ji 
zasloužili i do budoucna.

Přeji mnoho úspěchů!

Igor Vida 
předseda představenstva a generální ředitel RB 5
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Bankovní sektor podobně jako průmysl čeká revoluce 4.0. 
Za půl století budou banky vypadat jinak, než jak je známe 
dnes. Abnormálně nízké úrokové sazby, chatrný růst vyspě
lých ekonomik světa a ultra uvolněná měnová politika ruku 
v ruce s překotným technologickým pokrokem zatřesou 
základy současného bankovnictví. Nová konkurence, vyu
žívající nejmodernější technologie tzv. FinTech společnosti, 
způsobí revoluci v bankovnictví. Tradiční finanční instituce, 
zastoupené bankami, pojišťovnami, stavebními spořitelna
mi či investičními fondy, čeká střet s těmito „revolucionáři“  
(FinTech společnostmi). Tradiční finanční instituce budou 
muset projít zásadní změnou. V opačném případě by je 
čekal stejný osud jako pravěké dinosaury – vymření. Jeden 
z možných vývojových směrů, kterým se může tradiční sek
tor vydat, je synergie – spojení a spolupráce. Konkurenční 
tlak ze strany inovátorů a revolucionářů dost možná donutí 
tradiční instituce spojovat své síly a hledat úspory a syner
gie. Tradiční instituce – „dinosauři“ – budou mít ale oproti 
„revolucionářům“ jednu velkou výhodu, a tou je důvěra.  
Ta stojí jednak na tom, že jsou regulovány, jednak na tom, 
že je střadatelé a investoři už dlouhá léta znají. Finanční 
revolucionáři budou naopak symbolem změn, inovací a mo
derního životního stylu. Nebudou ale pro všechny. Ne každý 
nabídne své úspory a volné finanční prostředky subjektům 
poskytujícím peertopeer půjčky. A ne každý zkusí crowd

funding, pokud nebude mít jistotu, že o své peníze nepřijde. 
Tyto firmy a jejich služby a produkty jsou pro ty, kdo chtějí 
být „in“ nebo touží po vyšším výnosu a zároveň jsou ochotni 
akceptovat vyšší riziko.

Ale i v tradičních finančních institucích bude docházet k rych
lému technologickému rozvoji. Transakce přestane být pou
hopouhým přesunem částek z účtu na účet. Bude nositelem 
informací. Ty se mohou banky naučit využívat při individualizo
vaných nabídkách a službách pro zákazníky. Tradiční instituce 
se budou muset naučit, jak správně s dostupnými informacemi 
nakládat, jak je zpracovávat a chránit. Za deset patnáct let 
budeme častěji slýchat o kybernetických rizicích než o úvě
rových rizicích. 

A regulátoři? I ti se budou muset přizpůsobit. Těžko udr
ží krok s vysokým tempem inovací FinTech společností. 
Dost možná vzniknou dva oddělené světy: jeden regu
lovaný a jeden volný, kde bude vládnout pomyslná ruka 
trhu. Regulovaný trh se bude řídit přísnými pravidly (dost 
možná ještě přísnějšími, než jsou ta současná) a bude 
nabízet určitou míru jistoty a bezpečí. Přesto by bylo naivní 
si myslet, že ekonomické a finanční cykly vymizí. Nevymizí, 
bankovní dohled není nikdy dokonalý a ekonomika se při
rozeně pohybuje v cyklu. Na rozdíl od regulovaného trhu 
bude volný trh fungovat podle obecně platných právních 
pravidel, ale žádné garance navrácení peněz či pojištění 
vkladů už nenabídne. Každý klient se bude na tomto trhu 
pohybovat na vlastní zodpovědnost a sám za sebe. Nikdo 
a nic mu nebude krýt záda. Bude to velká škola pro všech
ny. „Generace Z“ a další se budou muset naučit nést riziko 
svého rozhodnutí nebo se budou raději vracet k tradičním 
reformovaným institucím.

A co Vy? Na koho sázíte? Na dinosaury, nebo revolucionáře?

Autorka je hlavní ekonomkou Raiffeisenbank a.s. 

Střet FinTech  
s tradičními „dinosaury“

Text: Helena Horská

Quo vadis, bankovnictví? 
Historie nás dokáže mnoho naučit. Především nám ale do tvá  ří  
komplexní obraz. I to je jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli 
připravit číslo o historii bankovnictví. Můžete se dočíst o tom, 
proč vlastně bankovnictví vzniklo, nebo se stručně se zná mit  
s historickými milníky bankovnictví. Dnešní pohled na bankov
nictví je často zaměřen na základní funkce, jako je přijímání 
vkladů, poskytování úvěrů či transformace splatnosti peněz. 
Nová realita postavená na záporných sazbách, sdílené eko no
mice, regulaci, kryptoměnách a také technologické firmy staví 
banky před nové výzvy. Někteří věří, že tento trh čeká největší 
konsolidace a spojování v historii. 
O čem ale nikdo nepochybuje, je to, že banky přežijí.  Přežijí ale 
nejsilnější a nejpředvídavější. Jen ty, které mají jasnou strategii, 
a především ty, jež dokáží přilákat a udržet největší talenty.

Proto věřím, stejně jako Friedrich Wilhelm Raiffeisen, že spo 
leč ně dokážeme víc. Přeji Vám příjemné chvíle při čtení na
šeho i Vašeho Private Banking Times.

Jan Remr
ředitel odboru privátního bankovnictví RB
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Globalizace ovlivňuje nejen 
naše životy, ale i finanční 
trhy, neboť s globalizací roste 
korelace kapitálových trhů, 
obtížněji se hledají vhodné 
investiční instrumenty a hůře 
se diverzifikují portfolia. 

V dnešní hektické době je velice těžké pravidelně monitorovat 
veškeré události na finančních trzích, vyhodnotit nejlepší inves
tiční příležitosti a rychle reagovat nákupem vhodného inves
tičního instrumentu. Zároveň pro individuálního investora není 
reálné ani ekonomické vlastnit všechny technologické vymože
nosti a získat tak přístup ke všem důležitým informacím včas. 

Řešení vidíme v profesionální správě aktiv (dále jen Asset Ma
nagement), kterou zajišťuje tým zkušených portfolio manažerů.

Asset Management v české Raiffeisenbank byl založen roku 
2001. Dnes obhospodařuje portfolia stovek klientů s celko
vým objemem aktiv pod správou v řádech miliard korun, 
v oblasti individuálního Asset Managementu se řadíme mezi 
největší správce na českém trhu. Profesionální správu kli
entských aktiv zajišťuje tým zkušených portfolio manažerů 
s dlouholetou zkušeností na mezinárodních finančních trzích. 
Odborná podpora je rovněž zajištěna ze strany kvalitního 
analytického týmu banky a zároveň skupinového knowhow 
Raiffeisen Bank International AG. Zázemí pro správu aktiv 
zajišťuje silný tým investičního bankovnictví a finančních trhů 
Raiffeisenbank.

Proč Asset Management
•  Nabízí na míru sestavená portfolia cenných papírů.
•  Je zaměřen na střednědobé a dlouhodobé zhodnocování 

finančních prostředků.

• Dlouhodobě přináší zajímavá zhodnocení.
•  Obhospodařování klientských aktiv zajišťuje portfolio ma

nažer, odborník v oblasti investování do cenných papírů.
•  Nabízí profesionalitu, promyšlenou strategii a individuální 

řešení.
•  Klientské portfolio cenných papírů je aktivně řízeno a jsou 

vyhledávány nové investiční příležitosti.
•  Poskytuje transparentní a podrobné informace o vývoji port

folia prostřednictvím pravidelných výpisů, samozřejmostí je 
webová aplikace.

Asset Management 
v Raiffeisenbank a.s. – 
Česká republika

Text: Michal Ondruška

Investiční strategie
Pro klienta je navržena individuální investiční strategie, která 
odpovídá jeho požadavkům na výši výnosu a investiční hori
zont, tedy období, po které mají být finanční prostředky v rámci 
portfolia obhospodařovány.

Při stanovení investiční strategie je zohledněn rizikový profil 
klienta, resp. míra rizika, kterou je klient ochoten akceptovat. 
Klientem zvolená investiční strategie je při řízení portfolia 
striktně dodržována a monitorována a není ji možné měnit 
bez souhlasu klienta.

Mezi základní parametry investiční strategie patří poměr aktiv 
s různou mírou rizika, zde rozlišujeme tzv. rizikové a méně rizi
kové instrumenty. Rizikové instrumenty obsahují akciové riziko 
(akcie, Exchange Traded Funds, akciové a smíšené podílové 
fondy), případně riziko alternativních trhů (komodity, nemovi
tosti, cizí měny apod.). Ve skupině méně rizikových instrumentů 
jsou dluhopisy (státní, korporátní dluhopisy, dluhopisy s vyšším 
kreditním rizikem – tzv. high yield a dluhopisové fondy). Dalšími 
základními parametry jsou např. regionální a sektorové zamě
ření. Portfolio sestavíme jak v CZK, tak dalších měnách jako 
např. EUR, USD či GBP. 

Principy Asset 
Managementu
Naším cílem je dosáhnout pro klienta maximálního možného 
zhodnocení ve vztahu k danému stupni rizika. Klient má záro

veň možnost srovnání úspěšnosti zhodnocování portfolia ve 
vztahu k tzv. Benchmarku (Indexu, Etalonu), který reprezentuje 
vývoj daného trhu. K překonávání tohoto Benchmarku využí
váme kvalitní fundamentální analýzu, těžíme ze spolupráce 
a sdílení knowhow v rámci skupiny Raiffeisen. 

Při řízení portfolií je uplatňována zásada „Open Architecture“ –  
při výběru investičních instrumentů se nezaměřujeme pouze 
na vlastní produkty naší bankovní skupiny, ale objektivně na 
trhu vyhledáváme nejvhodnější investiční instrument v rámci 
dané třídy aktiv a investičního zaměření.

Jaká je optimální  
struktura portfolia  
z hlediska míry  
rizika aktiv?
„Portfolio je efektivní tehdy, pokud neexistuje investice s vyšším 
výnosem při stejném nebo nižším riziku.“ To jsou slova Harry
ho Markowitze – amerického nositele Nobelovy ceny. Naším 
cílem je dosáhnout optimálního poměru výnos/riziko v rámci 
individuálního portfolia pro každého klienta.

Tento závěr je výchozí myšlenkou pro zásady diverzifikace 
portfolií z hlediska jednotlivých tříd aktiv. Optimální strukturou 
z hlediska rizikovosti a výnosnosti je z našeho pohledu pro 
konzervativního investora 20% až 30% podíl rizikových aktiv 
v celkových finančních aktivech klienta. Tato myšlenka se odráží 
při sestavování individuálních portfolií.
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Výnos a riziko
Hodnotili jsme vývoj investic do amerických akcií, dluhopisů 
a depozitních produktů v průběhu let 1933 až 2015. Průměrný 
výnos a riziko jednotlivých tříd aktiv na trzích v USA jsou uvedeny 
v následující tabulce:

Třída aktiv Výnos
Riziko (směr. 

odchylka)

Akcie* (vč. 4,2% div. výnosu) 11,4 % p. a. 19,5 %

Dluhopisy** 5,2 % p. a. 6,7 %

Depozita*** 3,7 % p. a. 3,2 %

*Akciový index S&P 500 včetně reinvestice vyplacených dividend (SPX Index). 
**Likvidní státní dluhopisy USA (aktuální durace 5,9 roku) (USGATR Index).
***Vklad úročený sazbou 6M LIBOR (USC0TR06 Index).

Zdroj: Bloomberg, Raiffeisenbank a.s.

Další část popisuje, jaký vliv na výnos a riziko má délka inves
tičního horizontu (1 rok až 20 let).

Dluhopisy
Na základě kvartálních údajů z let 1933–2015 bylo při jedno
letém investičním horizontu dosaženo ztráty v 15,6 % případů. 
Při investičním horizontu tří a více let bylo procento ztrátových 
investic blízké nule – viz graf Shortfallrisk). Rozpětí dosa
hované výkonnosti (p. a.) se při investičním horizontu 1 rok 
pohybovalo v intervalu od 5,6 do 44,3 %. Při desetiletém 
investičním horizontu se dosažená výkonnost pohybovala 

mezi 0,7 % a 15,7 % p. a., přičemž ve 47 % případů přesáhla 
5 % p. a. Střední hodnota ročního výnosu při desetiletém 
období držení dluhopisů dosáhla 4,4 % p. a.

Akcie
Na základě kvartálních údajů z let 1933–2015 bylo při jedno
letém investičním horizontu dosaženo ztráty v 23,3 % případů. 
Při investičním horizontu sedm a více let bylo procento ztrá
tových investic blízké nule. Rozpětí dosahované výkonnosti  

(p. a.) se při investičním horizontu 1 rok pohybovalo v intervalu 
od 49,5 do 95,6 %. Při desetiletém investičním horizontu se 
dosažená výkonnost pohybovala mezi 3 % a 21,9 % p. a., při
čemž v 87 % případů přesáhla 5 % p. a. Střední hodnota ročního 
výnosu při desetiletém období držení akcií dosáhla 11,1 % p. a.

Portfolio 30 % akcie  
+ 70 % dluhopisy
Na základě kvartálních údajů z let 1933–2015 bylo při jedno
letém investičním horizontu dosaženo ztráty v 12,9 % případů, 
což je dokonce nižší pravděpodobnost než u čistě dluhopiso

AKCIE
pravděpodobnost dosažení ztráty (shortfall-risk) 

(v %)

Zdroj: Bloomberg, Raiffeisenbank a.s.

0 % 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

25 % 

30 % 

1 3 5 7 10 20 

S
ho

rt
fa

ll-
ris

k 

Inv. horizont (roky) 

DLUHOPISY
pravděpodobnost dosažení ztráty (shortfall-risk) 

(v %)

Zdroj: Bloomberg, Raiffeisenbank a.s.

0 % 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

25 % 

30 % 

1 3 5 7 10 20 

S
ho

rt
fa

ll-
ris

k 

Inv. horizont (roky) 

AKCIE
rozpětí dosahované výkonnosti (p. a.)  

(v %)

Zdroj: Bloomberg, Raiffeisenbank a.s.

-60 % 

-30 % 

0 % 

30 % 

60 % 

90 % 

120 % 

1 3 5 7 10 20 

D
os

až
en

á 
vý

ko
nn

os
t (

p.
 a

.) 

Inv. horizont (roky) 

Min. Max. Průměr Medián 

DLUHOPISY
rozpětí dosahované výkonnosti (p. a.)  

(v %)

Zdroj: Bloomberg, Raiffeisenbank a.s.

D
os

až
en

á 
vý

ko
nn

os
t (

p.
 a

.) 

Inv. horizont (roky) 

Min. Max. Průměr Medián 

-10 % 

0 % 

10 % 

20 % 

30 % 

40 % 

50 % 

1 3 5 7 10 20 

PORTFOLIO 30 % AKCIE + 70 % DLUHOPISY
pravděpodobnost dosažení ztráty (shortfall-risk) 

(v %)

Zdroj: Bloomberg, Raiffeisenbank a.s.

0 % 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

25 % 

30 % 

1 3 5 7 10 20 

S
ho

rt
fa

ll-
ris

k 

Inv. horizont (roky) 

PORTFOLIO 30 % AKCIE + 70 % DLUHOPISY
rozpětí dosahované výkonnosti (p. a.)  

(v %)

Zdroj: Bloomberg, Raiffeisenbank a.s.

D
os

až
en

á 
vý

ko
nn

os
t (

p.
 a

.) 

Inv. horizont (roky) 

Min. Max. Průměr Medián 

-60 % 

-40 % 

-20 % 

0 % 

20 % 

40 % 

60 % 

80 % 

1 3 5 7 10 20 

Bezrizikové instrumenty

Cenné papíry

Dluhopisy

Dluhopisové fondy

Dluhopisové ETF

Peněžní trhy

Rizikové instrumenty

Raiffeisen Privátní fond dynamický

Akciové riziko

Akcie

Akciové fondy

Akciové ETF

Bezrizikové instrumenty
Hotovost

Peněžní trhy

Raiffeisen Privátní fond dynamický

Riziko alternativních trhů

Nemovitosti

Komodity

Cizí měny

Bezrizikové instrumenty
Hotovost

Peněžní trhy

STRUKTURA FWR PRIVATE BANKING PORTFOLIA



vého portfolia (15,6 %). Již při tříletém investičním horizontu 
klesá riziko dosažení ztráty pod 1 %, přitom čistě dluhopisové 
portfolio na tříletém horizontu nese riziko ztráty 2,8 %. Rozpětí 
dosahované výkonnosti (p. a.) se při investičním horizontu 1 rok 
pohybovalo v intervalu od 16,2 % do 37,7 %. Při desetiletém 
investičním horizontu se dosažená výkonnost pohybovala mezi 
3 % a 16,6 % p. a., přičemž v 59 % případů přesáhla 5 % p. a. 
Střední hodnota ročního výnosu při desetiletém období držení 
akcií dosáhla 6,2 % p. a.

Vlajkovou lodí v rámci našich produktů pro Asset Management 
je tzv. FWR Private banking portfolio. FWR Private banking 
portfolio je určeno výhradně pro klienty privátního bankovnictví 
Friedrich Wilhelm Raiffeisen. 

•  FWR Private banking portfolio je moderní metodou správy 
aktiv, která umožňuje klientovi individuálně zvolit vhodnou 
investiční strategii v souladu s jeho rizikovým profilem. 

•  FWR Private banking portfolio je aktivně řízeno s cílem 
dosáhnout co nejvyššího zhodnocení spravovaných aktiv 
v rámci daného rizikového profilu klienta. 

•  Správa dynamické (rizikové) části portfolia (akcie, alterna
tivní nástroje) je prováděna ve dvou speciálních fondech 
fondů (dále jen containerových fondech). 

•  Má výrazně nižší transakční náklady při nákupu investičních 
nástrojů do portfolia ve srovnání s transakčními náklady 
klasické správy aktiv. 

•  Správa dynamické složky portfolia (riziko akciových trhů 
a trhů alternativních nástrojů) probíhá uvnitř containero
vých fondů, a klient tak není při dodržení investičního 
horizontu (delšího než 3 roky) vystaven významnému da
ňovému zatížení. 

•  Dynamická část portfolia s využitím containerových fondů 
lépe diverzifikuje investiční riziko portfolia. 

•  Měnové riziko je takticky zajišťováno.

V rámci Asset Managementu nabízíme i další zajímavý pro
dukt, kterým je tzv. Dividendové portfolio. V rizikové části 
portfolia se zde zaměřujeme přímo na jednotlivé akcie se 
zajímavým dividendovým výnosem. Akcie jsou vybírány z in
dexů: S&P 500, Dow Jones Industrial, Nasdaq 100, DAX, 
CAC40, FTSE100, SMI, PX, WIG20, HTI, RDX. Klíčovými 
parametry výběru akcií jsou např. očekávaný dividendový 
výnos, dividendový výnos za poslední 1 rok, 3 roky a 5 let, 
tržní kapitalizace, volatilita apod. Výsledné portfolio obsa
huje 15 až 20 „nejlepších“ titulů.

Asset Management patří k moderním a velmi úspěšným for
mám střednědobého a dlouhodobého zhodnocování finanč
ních prostředků a nachází stále více příznivců z řad fyzických 
osob, ale i právnických subjektů.

Autor je ředitelem útvaru Asset Management  
v Raiffeisenbank a.s.10
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Současný finanční systém se točí kolem úroků. Chceme mít co 
nejnižší úrok na hypotéce, kreditní kartě či firemním úvěru a na
opak chceme vysoký úrok na cenných papírech, termínovaném 
účtu nebo spoření. Oči všech investorů se upírají k centrálním 
bankám, kdy posunutí hlavní úrokové sazby o 0,25 % může 
znamenat prudký růst, příp. propad finančních trhů. Mohou 
tedy fungovat banky a spotřebitelé bez úroků? Podle pravidel 
islámského bankovnictví dokonce musí. Islámské bankovnictví 
představuje bankovní činnost, která je v souladu s islámským 
právem šaría. Účel islámských bank je v podstatě stejný jako 
u bank klasických, avšak u těch islámských je hlavním prvkem 
zákaz vybírání a poskytování úroků (tzv. riba). Je zakázáno 
investování v přílišné nejistotě a riziku (tzv. gharar) a rovněž 
jsou zakázány činnosti, které jsou považovány za gambling (tzv. 
maysir). V islámské bance si tak nezaspekulujete na pokles 
trhu (short sale) a nekoupíte ani různé derivátové konstrukce. 
Finanční transakce musí mít vždy uchopitelné ekonomické odů
vodnění, musí vytvářet skutečnou hodnotu a nesmí poškozovat 
žádnou ze stran obchodního vztahu. Není dovoleno financo
vání, které je spojeno s vepřovým masem, zbraněmi, alkoholem, 
tabákem a pornografií. Na tato přísná pravidla v bance dohlíží 
duchovní rada složená s islámských učenců, která posuzuje 
vhodnost každého obchodu.

Proč úrok představuje  
takový problém?
Zákaz úroků (tzv. riba) je zakotven ve svaté knize islámu –  
v Koránu. Dosahování zisku je povoleno, avšak „vydělávání 
peněz na penězích“ nikoliv. Podle islámu se totiž nejedná 
o produktivní obchodní aktivitu zvyšující blahobyt. Dalším 
argumentem je, že úrok vytváří sociální nespravedlnost, kdy 
poskytovatelé kapitálu těží ze slabšího postavení těch, kdo si 

půjčují. Přitom právě sociální spravedlnost a férovost je podle 
islámu důležitou součástí každé obchodní transakce. 

Důvody pro zákaz úroků:  
1. Korumpuje společnost.
2. Vede k nevhodnému způsobu přivlastňování cizího majetku.
3. Je příčinou záporného růstu.
4. Oslabuje a snižuje lidskou důstojnost.
5. Je nespravedlivý.

Historie islámského  
bankovnictví
Základy islámského bankovnictví sahají do 7. století. Islámský 
prorok Mohamed byl obchodníkem a právě jeho zvyklosti 
a přístup k obchodu položily základy tradici. Islámské banky 
jako takové jsou však fenoménem až 20. století. Začaly vzni
kat společně s rostoucím ropným bohatstvím zemí Blízkého 
východu a severní Afriky. První pokusy začaly v 50. letech 
v Pákistánu. Bez úroků fungující banka však postupně přišla 
o svá depozita a musela ukončit svoji činnost.  V roce 1963 
následoval vznik islámské banky v Egyptě, která však již byla 
úspěšná. Postupně vznikly velké islámské banky v Dubaji 
(Dubai Islamic Bank – 1975), Kuvajtu (Kuwait Finance Hou
se – 1977) a Súdánu (Faisal Islamic Bank of Sudan – 1977). 
Následoval i rozmach v asijských zemích se silnou muslimskou 
populací, jako jsou Bahrajn a Malajsie. V současnosti je výše 
aktiv islámských bank odhadována na 1,35 bilionu USD, což 
představuje asi 1,3 % celkových světových bankovních aktiv. 
Nemusí se to zdát jako velké číslo, avšak roční růst odvětví 
byl mezi lety 2008 a 2013 až 17 % a do roku 2020 se růst 
odhaduje na úrovni 9,8 %. To znamená, že v roce 2020 budou 
mít islámské banky pod svou správou dvojnásobek. I když má  
země  většinové muslimské obyvatelstvo, neznamená to, že 
v dané zemi jsou jen islámské banky. Tržní podíl islámských 
bank v zemích, kde se využívá i klasické bankovnictví, činí 
v průměru 11,5 %. V Saúdské Arábii je tento podíl až 54 %, ale 
např. Súdán má celý bankovní systém v souladu s islámským 
právem šaría. 

Produkty islámských bank
Jak obsluhují islámské banky své zákazníky bez použití úroků? 
Zde je několik příkladů:

Mudaraba – forma obchodního partnerství, kde jedna stra
na poskytuje kapitál a druhá (tzv. Mudarib) řídí investici na 
základě vlastního knowhow. Rozdělení zisku je určeno podle 
předem dohodnutého klíče. Poskytovatel kapitálu nese sám 

Islámské  
bankovnictví

Text: Peter Fröhlich
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Střední odchylka / Hodnota Střední odchylka / Hodnota Střední odchylka / Hodnota

Strategie Akciové instrumenty Alternativní instrumenty Bezrizikové instrumenty

FWR 1 10 % ± 5 % 5 % ± 5 % 85 % ± 5 %

FWR 2 30 % ± 5 % 10 % ± 5 % 60 % ± 5 %

FWR 3 45 % ± 10 % 15 % ± 10 % 40 % ± 10 %

FWR 4 60 % ± 10 % 20 % ± 10 % 20 % ± 10 %

Strategie FWR 1 FWR 2 FWR 3 FWR 4

Rizikový profil
klienta

Konzervativní
investor

Vyvážený
investor

Dynamický
investor

Agresivní
investor

Doporučený invest.
horizont

3–5 let 5–7 let 7–9 let 9 a více let

Akcie
Alternativy
Bezrizikové instr.

FWR PRIVATE BANKING PORTFOLIO NABÍZÍ 4 TYPOVÉ STRATEGIE S RŮZNOU MÍROU INVESTIČNÍHO RIZIKA

INVESTIČNÍ STRATEGIE
• Struktura
• Rizikový profil klienta
• Doporučený investiční horizont
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riziko případných ztrát, kromě případů nedbalosti, resp. poru
šení podmínek kontraktu ze strany Mudariba. Islámská banka 
může v tomto případě vystupovat jako investor, jako zástupce 
více investorů (svých depozitářů, resp. klientů), případně rovněž 
jako Mudariba.

Musharaka – investiční partnerství, které je obdobou Muda
raby. V tomto případě však poskytují kapitál všichni partneři 
a každý z nich se může podílet na řízení investice (podílení se 
na řízení však není povinné). Zisk je rozdělen podle předem 
dohodnutého klíče (často podle míry podílení se na řízení 
investice), ale ztrátu nese každý, a to proporčně podle výše 
investovaného kapitálu. Banka v tomto případě může figurovat 
jako jeden z investorů. Kontrakt může udržovat stabilní podíl 
investorů na investici anebo se podíl banky může postupně 
snižovat ve prospěch ostatních investorů, až dokud investici 
plně nepřevezmou. 

Murabaha – nejoblíbenější forma financování islámského ban
kovnictví. Na základě kontraktu banka koupí pro klienta určité 
zboží nebo službu a následně mu ji prodá s marží, většinou 
ve formě splátek. Na první pohled je služba totožná se splát
kovým prodejem pomocí úroků, ale jsou zde rozdíly. Banka 
zabezpečuje i koupi zboží za co nejnižší cenu na trhu. V případě 
prodlení splátek se marže nemění a původní dohodnutá cena 
zůstává stejná. Tento druh kontraktu se dá použít rovněž při 
koupi nemovitostí.

Ijarah – forma leasingu. Předmět leasingu je v průběhu celého 
období ve vlastnictví banky. Je zde vícero forem, například 
operativní, kdy vlastnické právo nepřechází na konci kontraktu 
na klienta (tzv. operatin ijarah), anebo klasická, kde vlastnické 
právo na konci kontraktu přechází na klienta (tzv. ijarah mun-
tahia bittamleek). Ani v tomto případě nemůže dojít k účtování 
úroků, avšak banka dosáhne tržby pomocí poplatku za zpro
středkování. Produkt lze rovněž použít k získání nemovitostí.

Sukuk  jako forma islámského dluhopisu. Při klasickém dluho
pisu je emitent (subjekt, jenž vydává dluhopis) povinen splatit 
držitelům dluhopisů jistinu a zaplatit jim úroky. V případě suku
ku má každý jeho držitel podíl na čemkoliv, na co byly prostřed
ky utraceny. Může se jednat o různá aktiva, investice, projekty 
či obchody. Držitel tedy nevydělává na úroku, ale má podíl na 
zisku z dané investice. Když sukuk dosáhne splatnosti, je jeho 
držiteli vrácena jistina formou odkoupení podílu na investici. 
Sukuk je používán korporacemi, ale i státy, jako jsou Malajsie 
a Bahrajn. Tuto formu financování zprostředkovávají i západní 
banky jako Société Générale a Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ. 

Budoucnost islámského 
bankovnictví
Jak jsme již uvedli, islámskému bankovnictví je předpovídán 
vysoký růst. Nepůjde jen o země Asie, Afriky a Blízkého vý
chodu, ale rovněž o země západní Evropy. Ve Velké Británii se 
produkty islámského bankovnictví prodávají již 30 let. Nárůst 
muslimské populace tam v posledních letech způsobil raketový 
růst poptávky po takovýchto typech produktů. V roce 2015, 

jako první v Německu, otevřela svou pobočku turecká islámská 
banka – Kuveyt Turk Bank AG. Důvod je zřejmý, Německo 
má největší muslimskou populaci v Evropě o velikosti téměř 
5 milionů obyvatel. Od roku 2016 začne BAWAG jako první 
rakouská banka poskytovat běžné účty v souladu s islámským 
právem šaría. Je zde však i mnoho překážek. Islámské banky 
jsou méně ziskové než jejich konvenční konkurence. Rovněž 
jsou menší, a tedy neumí těžit z úspor z rozsahu podniku. Je
jich produkty jsou komplexnější než produkty konvenčních 
bank, což však zvyšuje jejich náklady. Rovněž i standardizace 
produktů islámských bank je slabší, poněvadž jsou zde rozdíly 
v interpretaci, co je a co není v souladu s islámským právem 
šaría. Důraz na osobní kontakt vytváří neefektivně velkou síť 
poboček. Jakou pozici si vybuduje tento alternatívní přístup 
k bankovnictví, ukáže až budoucnost.

Autor je pověřen vedením oddělení privátních klientů IV Tatra 
banky, a. s.
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Riba, Bank Interest, and The Rationale of Its Prohibition; Mohammand Nejatullah 

Siddiqi; Islamic Research and Training Institute, 2004

Dnes si už jen velmi málo lidí 
dokáže představit život bez 
bank. Jsou skoro všude, na 
každém rohu. Důvodem je 
hlavně to, že se staly jakýmsi 
krevním oběhem celého 
finančního sektoru.  
V tomto článku bych Vám  
rád představil a popsal  
historii pěti bank, které už 
mají za sebou stovky let 
existence a patří mezi pět 
nejdéle fungujících bank  
na světě.

Banca Monte dei Paschi  
di Siena
Tato banka patří mezi hlavní banky v Itálii a je nejstarší fun
gující bankou na světě. Patří do skupiny MPS Group, jíž je 
vlajkovou lodí s největším tržním podílem na domácím trhu. 
Byla založena už v roce 1472 pod záštitou italské republiky 
Siena. Banku místní obyvatelé nazývají familiárně il Monte. 

Založením banky se sledovalo pokračování starověkých ku
peckých a bankovních tradic. Měla pomoci rozvíjet úvěrovou 
angažovanost ve prospěch místního hospodářství. 

Veřejný charakter banky byl potvrzen za pomoci reformy 
v roce 1624. Na základě této reformy se v bance vytvořily 
progresivní bankovní struktury. Následně po těchto klíčo

vých reformách se velkovévoda Medici rozhodl zavázat 
vkladatelům, že státní garanci za jejich finanční prostředky 
přebírá on. Tyto mely být kryty příjmy z pastvin z oblasti 
Maremma. Bylo to významné rozhodnutí, že Medici na bídl 
na oplátku odškodnění obyvatelům republiky Siena za pří
padné ztráty. Tím pádem se pastviny dostaly i do názvu 
banky, jenž v přeneseném slova smyslu znamená „Kopec 
pastvin v oblasti Sieny“.

Na takto postavených základech banky bylo možno dosáh
nout toho, že banka upevnila svou bankovní činnost, kterou 
následně i postupem času zvyšovala. Po národním sjednocení 
se banka začala velmi dynamicky rozvíjet. Ještě více bylo tento 
rozvoj cítit ve 20. století. V roce 1995 byla banka na základě 
rozhodnutí tehdejšího ministra financí pana Lamberta Diniho 
transformována na akciovou společnost. Banka přes vlastní 
dceřiné pobočky působí v různých sektorech bankovnictví 
a financí. Od tradičního bankovnictví přes speciální úvěry, as
set management, pojišťovnictví až po investiční bankovnictví, 
s více než 1 900 pobočkami po celé Itálii. Banka má především 
silný retail, kde se zaměřuje na rodiny a malé a střední firmy, 
od kterých se snaží dostat reference do ostatních segmentů 
působnosti il Monte.  Od června roku 1999 se obchodují akcie 
banky na italské burze a od září 1999 jsou součástí indexu 
FTSE MIB. 

V roce 2012 však banka neprošla zátěžovými testy EBA 
(Evropský orgán pro bankovnictví) bez problémů. EBA to
tiž stanovil bance navýšit kapitál na 3,3 miliardy eur. Bance 
však chyběla 1 miliarda, a tak se snažila emitovat dluhopisy 
v daném objemu. 

Rok 2015 byl pro banku z hlediska plnění kritérií EBA v celku 
pozitivní. V prvním čtvrtletí totiž po třech letech zaznamenala 
zisk. Plán, který si banka stanovila v roce 2012, byl, že by 
měla dosáhnout zisku kolem 880 milionů eur v roce 2017, 
ale banka počítá, že tohoto plánu by měla dosáhnout až 
v roce 2018. 

Berenberg Bank
Příběh Berenberg Bank se začal psát o něco později, a to 
v roce 1590 v Hamburku. Zakladateli byli bratři Hans a Paul II.  
Berenbergové. V tomto období bylo ve městě kolem 1 000 
nizozemských obyvatel. Město postupně začalo ekonomicky 
růst a tato malá skupinka začala sehrávat důležitou roli. Kromě 

Nejdéle 
fungující 
banky

Text: Andrej Vajda

hi
st

or
ie

 b
an

ko
vn

ic
tv

í

hi
st

or
ie

 b
an

ko
vn

ic
tv

í



1514

řemeslníků se totiž mezi nimi nacházeli i zkušení finančníci 
a obchodníci. Bratři Berenbergové patřili rovněž mezi obchod
níky. Podnikali s oblečením a provozovali i export a import. Byli 
úspěšní, a především velmi ambiciózní. 

V roce 1594 se jejich jména objevila ve sbírce Dutch Poor 
Fund, instituce, která existuje dodnes a je zaměřena na po
moc přátelům v nouzi. Na začátku 17. století mělo 32 ze 42 
podniků obrat vyšší než 100 000 německých marek a byly 
to původem nizozemské společnosti. Berenbergové byli 15. 
a 16. na seznamu. 

Období třicetileté války v letech 1618 až 1648 pro obyvatele 
Německa velmi těžkým obdobím. Válka zpustošila velkou část 
Německé říše, a především její sever. Hamburk však zůstal 
neutrální. Město bylo dodavatelem i pro přátele, ale i nepřátele. 
Stalo se skladištěm, bankovním centrem a všeobecně centrem 
setkání pro celou tehdejší Evropu. Takovýmto způsobem bylo 
město schopno ekonomicky růst. 

Vzhledem k tehdy málo rozvinutému bankovnímu systé
mu využívali obchodníci na financování samotné komodity. 
Začali poskytovat úvěry pro své zákazníky a rovněž začali 
poskytovat zálohy na dodávky. Pro velký počet různých měn, 
které byly v oběhu, se vytvořil dobrý základ pro výměnný 
obchod s hotovostí. Dalo by se to přirovnat k dnešním smě
nárnám. Takovýmto obchodem se dalo velmi dobře vydělat, 
a Cornelius Berenberg to velmi dobře věděl. Pomalu, ale jistě 
začal zvětšovat své bohatství. Kromě peněžních transakcí 
se věnoval i pojišťovnictví. Stále více se dostával do role 
bankéře. 

Po smrti Cornelia v roce 1711 firmu převzali jeho synové Johann II.  
a Rudolph III. V roce 1735 byl Rudoplh zvolen do městské 
rady a spolu s bratrem firmu přejmenovali na Johann und Herr 
Rudolph Berenberg.

Obchodování v Hamburku neúměrně narůstalo. Evropa po
stupně rostla rovněž, až do doby, kdy ji postihla další válka, 
tentokrát sedmiletá válka v letech 1756 až 1763.  
Hamburk z toho opět profitoval. Podporoval jak obchod se 
zbožím, tak i úvěrové obchody. Díky neustálé potřebě hotovosti 
pro zbídačené národy se daly obrovské masy hotovosti do 
pohybu. Ke konci války obchod se zbožím dramaticky poklesl. 
Měnový obchod položil mnoho bank, a tak se byznys přesunul 
k Berenbergům. 

V roce 1768 Paul Berenberg IV. zemřel bezdětný. Johannovi 
zemřel v tom samém roce syn, a tak jedinou dědičkou zůstala 
Johannova dcera Elisabeth. Protože však Johann nechtěl, aby 
podnikání skončilo, vyhlédl pro svoji dceru manžela z rodiny, 
která měla hamburské kořeny. V prosinci 1768 si Elisabeth 
vzala za muže Johanna Hinricha Gosslera.  
Krátce po svatbě se stal partnerem ve společnosti a společnost 
se přejmenovala na Johann Berenberg & Gossler. V roce 1772 
Johann Berenberg II. zemřel. 

Po jeho smrti Gossler převzal kormidlo společnosti a posouval 
ji stále dále. To byl moment, kdy společnost poprvé vedl někdo 
mimo kruh pokrevních příbuzných rodiny Berenbergových. 
V roce 1788 nastoupil do firmy nový partner. Byl to manžel 

Gosslerovy dcery. V roce 1791 byla společnost znovu přejme
nována na Joh. Berenberg, Gossler & Co. Osobní odpovědnost 
majitelů zabezpečuje přísné řízení rizik a vysokou úroveň konti
nuity jednání. Za více než 425 let své existence byla Berenberg 
řízena jen 38 společníky s osobní odpovědností. Dnes banka 
poskytuje kromě služeb privátního bankovnictví i bankovnictví 
korporátní, asset management a investiční bankovnictví.

Child & Co
Třetí bankou, která se může pyšnit tím, že se řadí mezi nej
starší fungující banky na světě, je Child & Co. Tato banka byla 
založena v roce 1664. Počátek vzniku této banky však nastal 
trochu dříve. Psal se rok 1649 a zlatník Robert Blanchard měl 
svůj podnik na Stand street v Londýně. Prostory, ve kterých 
podnikal, se proslavily více v roce 1661 jako Marigold. 

V roce 1664 se spojil Blanchard s Francisem Childem a začali 
tvořit dějiny banky. Nejdříve se jmenovala Blanchard  & Child. 
V roce 1673 se přestěhovali do prostor, kde banka působí do
dnes. Od tohoto přesunu se společnost začala čím dál více 
zaměřovat na bankovnictví.

V roce 1681 se Francis Child oženil s nevlastní dcerou Blan
charda. Následně na to zdědil všechny podíly ve společnosti. 
V roce 1689 byl jmenován rytířem, později působil i jako primátor 
Londýna až do své smrti v roce 1713. Childovi tři synové úspěšně 
vedli společnost do roku 1750. V tomto období se společnost 
plně transformovala ze zlatnictví na banku. V roce 1729 vydala 
banka svou první bankovku. Banka si po dlouhé období držela 
status malé privátní banky. V roce 1845 měla zisk  49 490 £. 
Firma přežila všechny krize, které se vyskytly díky partnerům 
z řad šlechty. 

Francisův vnuk Robert neměl žádných mužských potomků, 
a tak štěstí nakonec padlo na jeho vnučku, Sarah Sophii Fane, 
která si vzala 5. hraběte z Jersey. Sarah působila jako senior 
partner banky od roku 1806 do roku 1867. V roce 1880 po
stavila banka úplně nové sídlo. V roce 1924 8. hrabě z Jersey 
prodal podnik Glyn, Mills, Currie, Holt & Co za 74 372 £ a roční 
rentu v celkové výši 7 200 £ ročně. Child & Co i po akvizici 
obchodovala nadále nezávisle. Pobočka byla otevřena v Ox
fordu v roce 1932.
 
V srpnu 1939 byla banka akvírována The Royal Bank of Scot
land. V průběhu let 1950 až 1960 se banka posunula dopředu, 
co se týkalo služeb. Zmechanizovalo se účetnictví, což rovněž 
přispělo k dobrému jménu banky v následujících obdobích. Do 
roku 1980 byly služby privátního bankovnictví v Anglii nepříliš 
využívány. Až po tomto roce nastal velký zlom a banka se zapojila 
do konkurenčního boje o privátního klienta a je úspěšná dodnes. 

Sveriges Riksbank
Tato banka je nejstarší centrální bankou a patří jí 4. místo 
v žebříčku nejstarších fungujících bank. Byla založena v roce 
1668. Ve své době byla využívána i na financování válek nebo 

převratů. V období prvních 10 let po 2. světové válce měla za 
úlohu regulovat trh s úvěry a ochránit švédskou korunu před 
velkými výkyvy. V listopadu 1992 se režim fixního kurzu koruny 
zřítil. Pár měsíců nato přijala správní rada banky nový režim 
měnové politiky, založený na plovoucím kurzu a stanovení míry 
inflace. Tato opatření úzce koordinovala s Bank of Canada, 
která již měla s něčím podobným zkušenosti.

V letech 1991 až 1993 prošlo Švédsko nejhorší recesí od roku 
1930, pojmenovanou „Záchrana švédského bankovnictví“. Bylo 
nutno snížit inflaci na hodnotu kolem 2 %.

V průběhu toho, jak následovala po roce 2000 jedna krize  
za druhou, nebylo těžké rozeznat prvky rétoriky o důvěře  
z 18. století nebo věci týkající se krizového managementu  
z 19. století. Banka musela například zavřít v tomto období 
všechny své pobočky ve Švédsku a musela pomocí externích 
partnerů regulovat zacházení s mincemi a bankovkami sou
kromých společností.

V březnu roku 2015 banka stanovila základní úrokovou sazbu 
na hodnotu 0,25 % a hodlá v tom pokračovat do druhé poloviny 
roku 2016. Depozitní sazbu drží na úrovni 1 % a na úvěrech 
0,5 % na p. a. bázi.
 

C. Hoare & Co
Poslední z pěti nejstarších fungujících bank je anglická banka 
C. Hoare & Co. Byla založena v roce 1672 zlatníkem Richardem 
Hoarem. Mezi jeho první zákazníky patřila například vdova 
po zesnulém králi Charlesovi II., deníkář Samuel Pepys, malíř 
Gofrey Kneller. Později se jeho klienty stala početná skupina 
lidí z prostředí šlechty. 

Jelikož se byznys rozmáhal, banka se roku 1690 přestěhovala 
do nových prostor na Fleet street, kde působí dodnes. V roce 
1702 vstoupil do společnosti jako partner Richardův syn He
nry. Krok byl vyústěním pokračující poptávky po bankovních 
službách, které začaly rapidně přesahovat služby zlatnictví. 
Richard byl v tomtéž roce pasován královnou Annou za rytíře. 

Po smrti Richarda v roce 1719 pokračoval Henry ve vedení 
banky už i se svým bratrem Benjaminem. V roce 1720 však 
s bankou zamávala kauza se spekulativními obchody na tzv. 
South Sea Bubble. Byla to britská akciová společnost, zalo
žená v roce 1711, jejíž rolí mělo být vytváření veřejněprivát
ních partnerství a konsolidace a redukování národního dluhu. 
Obchodování s touto společností, které muselo být povoleno 
partnery banky, generovalo značné příjmy nejen pro ně, ale 
i pro mnoho jejich klientů. 

V roce 1725 se stal Henryho partnerem jeho syn Henry a rov
něž se poprvé v historii banky stali partnery i dva lidé mimo 
rodinu. Rok 1852 byl pro banku přelomový, jelikož poprvé 
v historii překonala depozita více než 2,5 milionu £. První 
rozvahu banka vydala v roce 1891. Poté, kdy se tato rozvaha 
objevila v místních londýnských novinách, se do banky při
hlásilo a bylo přijato 20 úředníků s platem od 100 do 150 £. 
Bance to však nepřineslo skoro žádný užitek, jelikož i v roce 

1929 měla depozita na úrovni roku 1852. V tomto roce se 
však stala závažná změna z hlediska firmy, a to konverze 
společnosti na společnost s ručením neomezeným C. Hoare 
& Co Unlimited. 

Banka bez vážnějších problémů přežila i 2. sv. válku. Překona
la všechny velké krize od roku 2000. V roce 2006 si poprvé 
v historii zvolila ředitele mimo rodinu. Dnes se může pyšnit 
správou majetku někde kolem 3,3 bilionu £ a s více než 400 
zaměstnanci, kteří jsou řízeni 10. a 11. generací, které pokračují 
v tradicích nastolených jejich předchůdci. 

Top 5 nejstarších fungujících bank na světě

Rok 
založení

Název banky Země

1472 Banca Monte dei Paschi di Siena Itálie

1590 Berenberg Bank Německo

1664 Child & Co Anglie

1668 Sveriges Riksbank Švédsko

1672 C. Hoare & Co Anglie

Zdroj: Manfred Pohl, Sabine Freitag, Handbook on the History of European Banks, 
European Association for Banking History, 1994  

Autor je privátním bankéřem Tatra banky, a. s. 
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„Dejte mi moc vytvářet  
peníze, a já se nebudu 
zajímat, kdo tvoří zákony.“ 

Rothschild

Zárodek finančního  
systému – barter
Kam až bychom se museli ohlédnout, pokud bychom chtěli 
nastudovat dějiny bankovnictví? Sto, tři sta, anebo pět set let 
zpátky? Nebo snad tisíc? Počátky finančnictví byly zasazeny 
ještě v pravěku. Datují se více než před padesáti tisíci lety, při 
postupném uvědomování si jednotlivých rolí v rámci skupiny. 
Někteří chtěli být lovci. Jiní se zase starali o obydlí nebo ošace
ní. Protože již zde byla specializace, každý měl přebytek jistého 
zboží či služby a nedostatek jiného zboží nebo služby. Tak 
vznikla cesta pro výměnu – barter. Prvotní výměna byla náhod
ná, bez určených pravidel. Tím, že si postupně majitelé statků 
začali uvědomovat vzácnost, resp. vyšší hodnotu některých 
statků, začala vznikat jejich organizovaná výměna. Tedy, vý
měnným prostředkem byly jen jisté druhy komodit. Většinou šlo 
o plátno, dobytek nebo např. sůl. Jelikož tyto měly především 
lokální charakter, daly se vnímat jako měnová jednotka jistého 
regionu. Poněvadž „regionálních měn“ bylo mnoho druhů, byla 
zde snaha tento obchodní systém zjednodušit. Používat jednu 
anebo dvě všeobecně uznané „měny“. Těmi se postupem času 
stávaly především zlato a stříbro. 

Počátky vzniku peněz
Postupem času se začaly udomácňovat mince z drahých kovů. 
První byly ze slitiny zlata a stříbra, takzvaného elektronu, někdy 
kolem roku 700 př. n. l. Za vynálezce mincí je označován lýd
ský král Kreos. Odlitky z kovů dal jednotně navážit a začal je 
označovat svým symbolem – hlavou lva. Tento krok můžeme 
označit za počátek bimetalismu. V souvislosti se vznikem pe
něžní soustavy přirozeně vznikají i nerovnosti. Resp. společnost 

si tyto nerovnosti více uvědomovala. Tak vznikl prostor pro 
první půjčky. (Tyto informace můžeme čerpat i ze sumerských 
textů z období kolem 5 000 let př. n. l., kdy se půjčky objevují 
dokonce v Chamurappiho zákoníku, který je upravoval. Tyto 
půjčky se týkaly hlavně zboží.)

V tomto období začala vznikat i specifická pracovní pozice – 
předchůdce dnešního bankéře – metoik. Metoik musel být vy
učen ve společenských a politických vědách, musel platit vyšší 
daně, financoval ve větší míře město či armádu. Aby se někdo 
mohl stát metoikem, musel být plnohodnotným občanem, a tak 
si potřeboval naakumulovat finanční prostředky. Prostředky 
získával hlavně prostřednictvím půjček nebo směnárenskou 
činností, která byla využívána především v Řecku, jelikož každý 
stát měl vlastní měnu. Metoik byl však člověk, který musel mít 
„správce“ – svobodného řeckého občana. 

Od výměny k válce –  
stručná historie 
finančního systému

Text: Marek Lenner

Vznik bankovnictví
Více mincí v oběhu znamenalo i více rizika pro majitele tohoto 
finančního majetku. Později se začala v peněžnictví projevovat 
zajímavá inovace – směnka. Směnka musela mít definované 
místo splatnosti. Tímto místem byla banka. Právě zde byl pro
stor k byznysu pro banku. Za komfort, který umožnila svému 
klientovi, banka požadovala diskont ze směnky. Ten byl akcep
tován i církví, na rozdíl od úroků, které církev neschvalovala. 
Úrok nabízeli jen židovští bankéři, a to nejen Židům.

Název finanční instituce, který dnes známe jako „banka“, vznikl 
odvozením z latinského slova „banca“, jež označovalo lavici, 
na které tehdejší finančníci vykonávali své operace. Jedním 
z prvních, kdo jsou dnes považováni za zakladatele moderního 
bankovnictví, byl rod Medicejských. Podnikatelé chodili k jejich 
lavici a ukládali si u nich přebytky zlata, které aktuálně nepo
třebovali. To, co podnikatel dostal, je variantou dnešní směnky. 
Celý tento obchod byl založen na důvěře vůči váženému rodu 
Medici. Tyto prostředky byly následně půjčovány na úrok. Co 
však bylo zajímavé, že již tehdy měla rodina Medicejských 
ošetřena rizika spojená s nesplácením. Měla k dispozici pla
cené osoby, které se staraly o to, aby dlužníci spláceli své 
dluhy. Vlastní riziko však snížili i jiným způsobem, a to jeho 
diverzifikací. Středověké bankovnictví se tak učilo na vlastních 
chybách. Jiné významné rody jako např. Bardiové, Peruzziové 
či Accaiaiuoliuové, které rovněž živilo finančnictví, zbankroto
valy na tom, že měly jednoho dva velké dlužníky. Konkrétně 
tyto rody doplatily na krále Eduarda III. a neapolského právníka 
Roberta, tím, že nediverzifikovaly a nerozdělovaly riziko. Jak
mile dlužník zkrachoval anebo jeho majetek propadl, tvrdě na 
to doplatily. Pokud někdo z bankéřů neuměl poskytovat své 
služby a zkrachoval, zlomili mu stůl, který měl na tržnici – ital
sky – banca rota – resp. bankrot. To, co se nám dnes může 
zdát neuvěřitelné, je zahraniční platební styk, který fungoval 
už v této dávné době. Pokud někdo cestoval do Svaté země, 
nemusel s sebou nosit finanční prostředky, stačí, že v bance 
ve Svaté zemi předložil tzv. benátský šek. 

Vznik moderního  
bankovnictví
První moderní finanční instituce začaly vznikat po roce 1600 
v Evropě – tehdejším centru moderního světa. Můžeme je na
lézt ve Švédsku, Nizozemsku či Německu. Produkty, kterým 
se věnují, jsou především úvěry, úložky a přesuny prostředků. 
Postupně se začínají i angažovat také ve financování akcio
vých společností. Toto období už můžeme nazvat jakýmsi 
novověkem v rámci bankovnictví. Kolem roku 1700 vzestup 
finančnictví roste především v Anglii, kde bývají vystavovány 
jakési potvrzenky o převzetí finančních prostředků, tzv. „check“, 
resp. předchůdce později známých šeků. Toto období bylo 
charakterizováno tím, že banka půjčovala hlavně z vlastních 
prostředků. Období industrializace extrémně přálo bankovní
mu sektoru. Proces financování se prodloužil, zvýšil se objem 
prostředků a rovněž doba čerpání úvěrů. Samotné bankovní 
prostředky už nestačily, a proto musely banky přistoupit k na
vyšování vlastního kapitálu. Banky přes akciové podíly začali 
skupovat noví majitelé – akcionáři. 

Novým paradigmatem ve fungování bankovnictví je úvěrování 
státu. Některé státy nedovedly donutit komerční banky k tomu, 
aby je úvěrovaly. Šlo o nejlegálnější formu kontroly peněz a ne
omezené možnosti dosahu k těmto penězům. Poprvé jsme 
to mohli spatřovat v roce 1694 v Anglii – při vzniku Bank of 
England. Anglickému panovníkovi se to výrazně hodilo, jelikož 
koruna byla v šestileté válce s Francií, přičemž pokladna zela 
prázdnotou. Kapitál byl získán od bohatých Angličanů. Praco
vali s jejich silným patriotismem a vysbírali přes akciovou spo
lečnost objem až 1,2 mil. liber. Tyto prostředky měly sloužit ke 
správě účtů královské koruny. Akciová společnost poskytovala 
výhodné úvěry, emitovala bankovky na financování válečných 
nákladů. Vícekrát se banka dostala do problémů, a několikrát 
byla i před krachem. 

Její starší sestrou v rámci centrálních bank je Švédská centrální 
Banka – Riksbank. Vznikla v roce 1656. Prvotně začala vydávat 
bankovky, které byly vyměnitelné za měď. Za pár let se však 
dostala do problémů, když v roce 1664 nedokázala dodržet 
svůj závazek směnitelnosti bankovek za měď. 

Specifika centrálního  
bankovnictví v USA
Prvotní pokusy vzniku centrální banky v USA můžeme datovat 
do historie vzniku Bank of North America, kterou se pokusil 
založit Robert Morris (byl rovněž signatářem Deklarace nezávis
losti). Jeho finanční spekulace však vedly až k jeho bankrotu. 
Kapitál banky byl z poloviny tvořen zlatem, které v ní měl uložen 
Kongres. Banka se podílela na financování nového dluhu, jenž 
byl primárně tvořen výdaji na válku. Při ratifikaci nové ústavy byl 
podán návrh na vytvoření centrální banky, která by měla dohled 
nad bankovním sektorem a starala se o vládní účty. Tak vznikla 
v roce 1791 First Bank of the United States. Její hlavní úlohou 
byl tisk peněz, ale vykonávala i standardní bankovní služby. 1716
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Při skončení dvacetileté licence seděl v prezidentském křesle 
James Madison, přítel bývalého prezidenta Jeffersona, který 
původně centrální banku odmítal. Licence tedy přes Madisona 
neprošla. Bohužel příštího roku vypukla válka s Británií, a proto
že ji nebylo jak financovat, do Senátu přišel návrh na vytvoření 
Second Bank of the United States. Výraznou většinou návrh 
prošel, a vznikla tak druhá centrální banka v historii USA. Tato 
banka však u veřejnosti nebyla oblíbená. Finančníci, politici, 
farmáři, ale i široká veřejnost bojovali proti její existenci. Její 
činnost proto ukončil prezident Andrew Jackson. Poslední pre
zident, který splnil vše, co slíbil, splatil veškerý státní dluh a po
staral se o to, aby odstranil nebezpečí obrovské koncentrace 
moci v rukách pár vyvolených, kteří nejsou nikomu zodpovědní. 
Na jeho hrobě je nápis: „I killed the bank“.

Následující období bylo ve Spojených státech bez centrální 
regulace. Některé regiony měly úplně volnou měnovou politiku, 
jiné se snažily alespoň lokálně měnu regulovat. Bylo zde něko
lik druhů různých lokálních měn v závislosti na bance, která je 
emitovala. To, co banky spojilo do jedné centrální instituce, byla 
opět válka. Resp. se výrazně zesílily snahy o vytvoření centrální 
instituce na ulehčení financování války. Za účelem přijetí legis
lativy, která by sjednocovala měnový systém, a přijetí legislativy 
k fungování centrální banky se angažoval významný finančník 
Jay Cook, jehož banka byla považována za první investiční 
banku v USA. Jay Cook výrazně finančně podporoval Salmana 
P. Chase při jeho snaze o získání postu ministra financi v Lin
colnově kabinetu. Díky této podpoře prošla bankovní legislativa 
relativně hladce. Jay Cook se dostal k moci v rámci centrální 
banky, která jako jediná mohla vydávat bankovky či udělovat 
licence pro lokální centrální banky k jejich fungování. Centrální 
banka se snažila zachraňovat jakýkoliv problém komerčních 
bank. Ty si však na to velmi rychle zvykly a za krátkou dobu 
je postihly 4 hospodářské recese (1873, 1884, 1893 a 1907), 
které byly zčásti zapříčiněny chováním bank. Zajímavostí je, že 
recese v roce 1873 dohnala k bankrotu i soukromou banku 
Jaye Cooka. 

Pro toto období platil tzv. zlatý standard. Tedy plnohodnotné 
krytí peněz zlatem. V nadcházejícím období byla tendence 
se zlatého standardu zbavit. Leslie Shaw, jenž byl aktuál
ním ministrem financí, neřešil absenci legislativy a neustále 
skupoval dluhopisy, přičemž ale ignoroval fakt, že zvýšením 
množství peněz v oběhu vytvoří silný inflační tlak. Pod tlakem 
nejvlivnějších osob této doby, jako byli Morgan, Solomon 
Loeb, Paul Warburg a W. Aldrich (Rockefeller) se začal rodit 
počátek nejznámější centrální banky – FED. Banky, jejíž zá
klady zformuloval a navrhoval Paul Warburg. Detaily vzniku 
rezervního systému byly definovány na ostrově Jekyll Island. 
Setkání nejvlivnějších osobností tehdejšího finančního světa 
je dodnes zakryto rouškou tajemství. To, že se setkání na 
Jekyll Island vůbec uskutečnilo, se veřejnost dověděla až 
po 20 letech.

Federal Reserve System
Dnes asi nejznámější centrální banka nepatří k těm nejstar
ším. Federální rezervní systém, tedy FED, vznikl v roce 1913 
zákonem „Federal Reserve Act“, který podepsal prezident  
W. Wilson. Tímto podpisem si bankéři zabezpečili svého 
zachránce, resp. „věřitele poslední instance“. Na rozdíl od 
ostatních centrálních bank měl být FED decentralizován, proto 
měl i v názvu – „federal“. Skutečností je, že ho tvoří 12 re gio
nálních bank. Hospodářské problémy donutily prezidenta 
Roosevelta jednat. Snažil se prosadit množství zákonů, které 
však soud označil za protiústavní. Protože však prezident 
potřeboval tento problém vyřešit, navrhl výrazné zvýšení počtu 
soudců. Ty chtěl dosadit z tábora, jenž byl pozitivně nakloněn 
jeho plánům. Netrvalo dlouho a protiústavní soudy se staly 
ústavními. Jedním z těchto zákonů byl „Banking Act“ (1935), 
na základě kterého se původně decentralizovaný FED zcen
tralizoval do Washingtonu. Došlo ke zřízení rady guvernérů, 
kterou jmenoval prezident. Zajímavostí bylo, že nařízení o vzni
ku FEDu bylo podepsáno 23. prosince 1913. Zákon nabyl 
platnost v listopadu 1914, tedy v době, kdy v Evropě zuřila 
další válka. Světová válka. A bohužel, snad náhodou, vznik 
centrálních bank je historicky spjat s válečnými konflikty. Ale 
to už je jiná část příběhu... 

Autor je privátním bankéřem – seniorem Tatra banky, a. s. 

Zdroje:

www.banky.sk

http://www.reformy.cz/ebooks/Filip_Hendrych-Vznik_FEDu.pdf

http://www.econlib.org/library/Enc/bios/Fisher.html

http://www.historylink.org/index.cfm?DisplayPage=output.cfm&File_Id=5072

http://www.biography.com/articles/Jay-Cooke-9256081

http://www.biography.com/articles/John-D-Rockefeller-9461341

https://mises.org/library/wall-street-banks-and-american-foreign-policy
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Investiční bankovnictví 
V ekonomické teorii najdeme více definicí investičního ban
kovnictví. Historicky se toto pojmenování vyvinulo pro označe
ní specifického souboru činností bank, které souvisí s jejich 
aktivitou na trzích s cennými papíry. Nejpoužívanější definice 
ho charakterizuje jako souhrn všech činností na kapitálovém 
trhu, od úpisu akcií a financování firem, přes fúze, akvizice 
a nestranné posudky, až po management zdrojů a rizikový 
kapitál. Zahrnuje i obchody a investice banky na vlastní účet, 
jakož i obchody s cennými papíry pro finanční instituce. Na 
rozdíl od klasického bankovnictví je rozhodujícím zdrojem zisku 
investičních bank zprostředkovatelská provize nebo rozdíl mezi 
nákupním a prodejním kurzem určitého investičního nástroje.

Investiční banky jsou součástí velkých a složitých finančních 
transakcí. Pomáhají firmám, vládám a jiným skupinám plánovat 
a řídit velké projekty a přinášet jim časovou a finanční úspo
ru tím, že dokážou identifikovat rizika spojená s projektem. 
Poskytují rady ohledně hodnoty firmy, navrhují nejvýhodnější 
strukturu obchodu v případě akvizice, fúze anebo při prodeji 
podniku. Součástí může být i vydávání cenných papírů jako 
prostředek k získávání peněz a příprava dokumentace v pří
padě veřejného úpisu akcií.

Od doby kdy Nizozemská východoindická společnost založená 
v roce 1602 emitovala jako první své veřejně obchodovatelné 
akcie na Amsterdamské burze, prošlo investiční bankovnictví 
výraznými změnami. Od zaměření na úpisy akcií a zabezpečení 
nabídky na sekundárním trhu, přes zprostředkování obchodů 
s cennými papíry, fúze a akvizice, až po zabezpečení komplex
ního servisu investičních služeb, včetně tržních analýz, obcho
dování na vlastní účet a investiční management. V současnosti 
se největší investiční banky soustřeďují na tři hlavní segmenty: 
1.  investiční bankovnictví (poplatky za M&A poradenství a za 

úpis cenných papírů),
2.  správa aktiv (poplatky za management investičních fondů) 

a 
3. obchodování na vlastní účet a služby brokera.

Jaké jsou nejdůležitější služby investičních bank? 
Získávání kapitálu a úpis cenných papírů
Rozhodnutí o tom, jak získat kapitál, je závažným rozhodnu
tím pro každou společnost nebo vládu. Ve většině případů 
jsou to právě investiční banky, které po zvážení aktuálního 
investičního klimatu doporučují nejlepší způsob získání fi
nancí a fungují jako prostředníci mezi emitenty a investor
skou veřejností. Nejčastěji se jedná o prodej části vlast
nického podílu ve firmě prostřednictvím úpisu akcií anebo 
získání půjčky prostřednictvím emise dluhopisů. Důvodem 
pro získání dodatečného kapitálu může být např. rozhodnutí 

o předčasném splácení méně výhodných dříve emitovaných 
dluhopisů, potřeba kapitálu na připravovanou akvizici, pří
padně na nový projekt. Banka odpovídá za ohodnocení a po
souzení rizikovosti obchodu, za správné ocenění cenného 
papíru, jakož i za samotný prodej. Rovněž zabezpečí, že se 
investiční veřejnost, především institucionální investoři, jako 
jsou např. podílové fondy a penzijní fondy, zavážou k nákupu 
emisí anebo jejich částí ještě předtím, než se oficiálně uve
dou na trh. V praxi je to obvykle syndikát investičních bank, 
které nakoupí novou emisi cenných papírů dané firmy za pře
dem dohodnutou smluvní cenu a propagují ji potenciálním 
investorům v průběhu tzv. roadshow. Koupí emise na vlastní 
účet a jejich následným prodejem za vyšší cenu realizují 
zisk. Zároveň můžou ulehčit následné obchodování s emisí 
prostřednictvím nákupu a prodeje cenných papírů mimo 
vlastní účet a profitovat tak z rozpětí mezi kupní a prodejní 
cenou. Tomu se říká, že plní roli tvůrců trhu a zabezpečují 
likviditu pro obchodování s cenným papírem. 

Poradenství při fúzích a akvizicích
Často nazývané i jako M&A poradenství, se soustřeďuje na 
různé aspekty při nabývání a prodeji společností a aktiv, jako 
je ohodnocení podniků, vyjednávání, oceňování a definování 
struktury transakcí, jakož i řízení celého procesu a jeho imple
mentaci. Banka může v těchto transakcích vystupovat v pozici 
poradce prodávajícího anebo potenciálního kupce. Součás
tí poradenství při nákupu bývá tzv. due dilligence process, 
v rámci kterého se snaží sesbírat, analyzovat a interpretovat 
finanční data, analyzovat historické a plánované finanční vý
sledky, ohodnocovat potenciální synergie a identifikovat tak 
příležitosti a potenciální hrozby pro kupujícího. V důsledku 
velké firemní konsolidace v průběhu celých 90. let se stalo 
M&A poradenství výrazně ziskovou činností investičních bank. 
Tento druh poradenství je však cyklickým byznysem, který 
byl těžce zasažen v průběhu poslední finanční krize v letech 
2008–2009, avšak s výjimkou roku 2011 zaznamenává opět 
výrazné oživení.

Obchodování na finančních trzích
Institucionální investoři, jako penzijní a podílové fondy, univer
zitní nadace, ale i hedžové fondy využívají investiční banky na 
obchodování s cennými papíry (CP). Banky zprostředkovávají 
obchody s CP a rovněž nakupují a prodávají CP na svůj vlastní 
účet, čímž zabezpečují likviditu a správné ocenění jednotlivých 
instrumentů, plní roli tvůrců trhu (market maker). Za tyto služby 
si účtují provize. 

Tržní analýzy 
Velké investiční banky mají vlastní analytické týmy, které 
shromažďují informace o firmách, sestavují analytické repor
ty a poskytují doporučení na nákup nebo prodej vybraných 
akcií. Tyto reporty generují bankám další příjmy z jejich pro
deje, především různým hedžovým fondům a manažerům 
podílových fondů.

Asset Management 
Banky jako např. J. P. Morgan a Goldman Sachs spravují obrov
ská portfolia pro penzijní fondy, nadace a pojišťovny prostřed

Investiční a retailové 
bankovnictví

Text: Ronald Šolc

nictvím vlastních portfoliových manažerů. Pomáhají sestavit ten 
správný mix akcií, dluhových nástrojů, realitních fondů a jiných 
investičních nástrojů k dosažení jedinečných cílů svých klientů.

Wealth Management
Některé investiční banky jsou zaměřeny i na individuální inves
tory. Prostřednictvím týmu finančních poradců realizují inves
tiční poradenství, které zahrnuje různá investiční schémata, 
spoření na důchod a na financování jiných dlouhodobých 
potřeb.

Které jsou největší investiční banky?
Kritérií na seřazení bank může být více, od výše tržeb, přes 
globálnost zaměření, počet zaměstnanců, až po výši zisku 
apod. Mezi deset nejlepších světových investičních bank, které 
zohledňují uvedená kritéria a poskytují komplexní servis, patří:
Goldman Sachs – jeden z nejstarších bankovních domů, za
ložen byl v roce 1869 se sídlem v New Yorku. Poskytuje široký 
rozsah služeb, který je rozdělen do čtyř divizí: investiční ban
kovnictví, služby pro institucionální klienty, investiční a úvěrové 
služby a investiční management. 
JP Morgan Chase – jedna z největších investičních bank působí 
v 60 zemích světa s více než 260 000 zaměstnanci a diverzi
fikovaným portfoliem služeb. Kromě investičního bankovnictví 
se zaměřuje na služby v oblasti podnikových financí, na me
zinárodní bankovnictví, zpracování transakcí a private equity.
Barclays – založena v roce 1896 v Londýně. Zaměstnává více 
než 139 000 zaměstnanců po celém světě. Má silnou pozici 
v retailovém, komerčním bankovnictví a ve zpracování karet
ních transakcí.
Bank of America Merrill Lynch – původně jako banka Merrill 
Lynch, kterou převzala Bank of America po vypuknutí finanční 
krize v roce 2008. Nabízí širokou škálu bankovních služeb 
včetně investičního bankovnictví, poskytování hypoték, tradingu 
a služeb brokera. Působí ve 40 zemích po celém světě.
Morgan Stanley – založená v roce 1935 se sídlem v New Yor
ku. Globální firma, která zaměstnává více než 55 000 zaměst
nanců. Věnuje se i firemním restrukturalizacím, makléřským 
službám a činností depozitáře.
Deutsche bank – sídlí v Německu. Je jednou z největších spo
lečností poskytujících finanční služby v Evropě. Specializuje 
se na přeshraniční platby, mezinárodní financování obchodů, 
řízení hotovosti, karetní služby, hypotéky a pojištění. Působí 
v 71 zemích.

Citigroup – založena v roce 1812 a má dnes více než 250 000  
zaměstnanců a pobočky má ve 160 zemích světa. Věnuje 
se i službám privátního bankovnictví a zpracování karetních 
transakcí.
Credit Suisse – založena v roce 1856 se sídlem v Curychu, 
zaměstnává přibližně 46 000 lidí  po celém světě, je přítomna ve 
více než 50 zemích světa. Kromě investičního bankovnictví se 
orientuje na oblast daní a poradenství, projektové financování, 
leasing nemovitostí a tržní analýzy. 
UBS – další švýcarská společnost, založená v roce 1862, se 
sídlem v Curychu. Firma zaměstnává více než 60 000 zaměst
nanců po celém světě. 
HSBC – založena v roce 1865 se sídlem v Londýně. Působí 
v 75 zemích, má více než 254 000 zaměstnanců a obsluhuje 
více než 54 milionů zákazníků.

Retailové bankovnictví
Retailové bankovnictví je typické pro masový trh bankovnictví, 
ve kterém bankovní instituce vykonávají jednotlivé transakce 
přímo s konečnými spotřebiteli a méně s korporacemi anebo 
jinými bankami. Z historického hlediska jde o vůbec první formu 
bankovní činnosti.

Orientuje se na poskytování bankovních služeb jednotlivcům 
a malým firmám a je pro ně typický velký počet transakcí nízké 
hodnoty. Naproti tomu se korporátní bankovnictví soustřeďuje 
na zákazníky, kterými jsou velké, často nadnárodní společnosti, 
vlády a státní firmy, kde se uskutečňuje výrazně nižší počet 
transakcí, avšak s vysokou hodnotou. 

Z důvodu výrazné odlišnosti nabízených produktů a služeb 
a kvůli potřebě individuálního řízení došlo k oddělení retailových 
a korporátních bank, resp. k odčlenění těchto oborů v rámci 
komerčních bank. Zkušenosti prestižních bank dokazují, že při 
odděleném managementu se zvyšuje jejich konkurenceschop
nost a postavení na trhu.

Pro retailové bankovnictví je typický masový prodej bankovních 
produktů a služeb. Vyznačuje se některými specifickými rysy, 
jako je:
•  rozsáhlá síť obchodních míst vyplývající z velkého počtu 

klientů,
•  vícekanálová distribuce produktů (např. pobočky, call cen

tra, internet)
• a maloobchodní  techniky  prodeje. 

Pokud jde o produkty a služby, přijímání vkladů je základní 
činností retailového bankovnictví. Vkladem se rozumí předev
ším běžné účty, které slouží k realizaci platebního styku, jakož 
i spořicí anebo termínované účty, případně různé depozitní 
certifikáty a jiné vkladové produkty. Vklady poskytují bance 
relativně levný a stabilní zdroj finančních prostředků a slouží 
rovněž jako důležitý generátor příjmů z poplatků. Běžné účty 
jsou vnímány jako klíčové, protože slouží k „připoutání“ klientů 
a generují další obchodní (crosssell) příležitosti.

Na straně aktiv bankovní rozvahy patří mezi klíčové produkty 
spotřebitelské úvěry a podnikatelské úvěry pro malé firmy. 
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Oboje generují bankám příjmy v podobě úrokových výnosů. 
Spotřebitelské úvěry zahrnují kreditní karty, hypotéky, úče
lové anebo bezúčelové spotřební úvěry, v zahraničí i úvěry 
na vzdělání a případné další osobní půjčky. Jeden z hlavních 
rysů retailového bankovnictví spočívá v tom, že jde o obchod 
poháněný objemem. Při spotřebitelských úvěrech je kreditní 
riziko rozloženo na velkou zákaznickou základnu na rozdíl od 
korporátních úvěrů, kde je riziko koncentrace na několik vybra
ných subjektů vysoké. Úspěšnost banky spravovat rozsáhle 
portfolio spotřebitelských úvěrových produktů závisí od více 
faktorů, mezi které patří schopnost hodnocení úvěrové boni
ty klientů, kvalitní dokumentace, kvalifikované lidské zdroje 
a technologická podpora.

Ačkoliv jsou úvěry a vklady hlavními produkty retailového 
bankovnictví, banky poskytují množství dalších finančních 
služeb pro spotřebitele a malé podniky. Pro individuální 
spotřebitele je to především prodej investičních produktů, 
jako jsou například podílové fondy a investiční spoření, 
zprostředkování pojištění, jakož i finanční plánování a pen
zijní schémata. Na straně malých podniků jde především 
o poskytování platebních terminálů, manipulace s hotovostí, 
zprostředkování pojištění anebo poskytování zaměstnanec
kých výhod.

Některé maloobchodní banky se pustily i do poskytování in
vestičních služeb, jako je wealth management, poskytování 
makléřských účtů, služby privátního bankovnictví a penzijní 
schémata. Zatímco v případě některých takovýchto doplňko
vých služeb využívají outsourcing (často z regulačních důvodů), 
při ostatních využívají jejich provázanost a synergii se základní
mi bankovními službami, jako jsou běžné a spořicí účty s cílem 
umožnit snazší převody a údržbu.

Individuální klienti a malé firmy tvoří pro retailovou banku 
koherentní skupinu zákazníků především z důvodů podob
ností ve finančních produktech a službách, které používají. 
Tyto produkty a služby mají podobný rizikový profil – generují 
velké skupiny malých, diverzifikovaných úvěrů, kde primárním 
rizikem je vystavení se obchodnímu cyklu, a zároveň vytvářejí 
úspory z rozsahu v oblasti řízení rizik. V některých případech 
spotřebitelé i malé podniky používají úplně stejné produkty 
(kreditní karty jsou důležitým zdrojem úvěrů pro spotřebitele 
i pro nejmenší firmy). Navíc, spotřebitelé i malé podniky se dají 
dobře obsloužit prostřednictvím pobočkové sítě. 

Banky zpravidla považují pobočkovou síť za svůj hlavní distri
buční kanál v oblasti retailového bankovnictví. Tento pohled 
představuje významný obrat oproti pohledu z devadesátých 
let, kdy byly pobočky považovány za drahý a zastaralý způ
sob, jak poskytovat služby retailového bankovnictví. Vládlo 
téměř stoprocentní přesvědčení, že pobočky budou brzy na
hrazeny novými distribučními kanály, jako jsou bankomaty, 
telefonní centra (call centra) a internet. Dnes se tyto kanály 
považují opět spíše za doplněk k pobočkové síti. Telefonní  
centra se využívají především k poskytování doplňujících 
zákaznických služeb a k řešení problémů, zatímco online, 
resp. elektronické bankovnictví se využívá k promptnímu 
poskytování informací a k realizaci transakcí. Pobočky jsou 
zatím stále rozhodujícím kanálem, který slouží k získávání 
nových zákazníků, přilákání a udržování spotřebitelských 

vkladů a vytváření dalších prodejních příležitostí. Tendencí, 
kterou pozorujeme v současném retailovém bankovnictví, 
jsou rostoucí nároky klientů z hlediska časové dostupnos
ti služeb. Současný systém pobočkové sítě s omezenou 
pracovní dobou se postupně dostává do rozporu s jejich 
rostoucími nároky. 

Úspěšné retailové bankovnictví musí náležitě reagovat na 
technologický vývoj a pokrok v oblasti informačních tech
nologií. S tím souvisí i potřeba orientace na nové prodejní 
techniky využívající elektronické bankovnictví. Vyrůstá nová 
generace, která je od dětství ve styku s informačními techno
logiemi a na rozdíl od té předešlé je s plnou samozřejmostí 
využívá i v oblasti bankovnictví. Vyvstává proto otázka, do 
jaké míry tento vývoj ovlivní doteď stále preferovaný osobní 
kontakt klientů s bankou. Mimořádně důležitou roli při těch
to úvahách sehrává otázka nákladů, které při tom kterém 
způsobu poskytování služeb bance vznikají. Každá banka 
musí sama  pro sebe zhodnotit, při kterém typu poskytování 
služeb je poměr mezi dosaženým ziskem a vynaloženými 
náklady optimální.

Autor je privátním bankéřem – profesionálem Tatra banky, a.s.

Zdroje:

www.wikipedia.org, www.investopedia.com, www.wallstreetprep.com,

www.etrend.sk, www.banky.sk, www.philica.com, www.newyorkfed.org,

Biatec, březen 2004

Michal Peško, Retailové bankovníctvo, Bankovní institut Vysoká škola Praha,  

duben 2010

V časech krize se družstva ukázala jako finančně silné a ekono
micky stabilní jednotky. Myšlenka družstev, jak ji hlásal Friedrich 
Wilhelm Raiffeisen, je právě tak aktuální dnes, jako byla i před 
125 lety. Právě tehdy byla založena první rakouská Raiffeisen 
banka. To, co dokázala Raiffeisen banka od roku 1886, je velmi 
působivé. Po desetiletí je skupina Raiffeisen oporou rakouské 
ekonomiky.

Spolu dokážeme víc
Družstva jsou víc než jen byznys model nebo právní subjekt.  
F. W. Raiffeisen shrnul svoji ideologii do jednoduché věty: „Spo
lu dokážeme víc“.  To, co nezvládne jedinec, se stane možným, 
pokud začneme spolupracovat.

Raiffeisen ztělesňuje jak lokální byznys, tak i mezinárodní sílu. 
Díky kořenům v domácí ekonomice a společnosti Raiffeisen 
rozumí potřebám lidí v regionu, kde působí. Na druhé straně 
rozměry celé sítě Raiffeisen znamenají dostatečnou velikost 
i pro úspěch na zahraničních trzích.

Struktura Raiffeisen zahrnuje 500 nezávislých a autonomních 
Raiffeisen bank, které formují základ celé skupiny. Tyto Raiffeisen 
banky jsou ve vlastnictví regionálních Raiffeisen bank (Landens
bank), které jsou zase ve vlastnictví Raiffeisen Zentral Bank (RZB).

Úspěch Raiffeisen za poslední desetiletí je jednoznačný díky 
principům, které v bance vládnou – řízení a individuální zod
povědnost, byznys etika založená na solidaritě a udržitelnosti. 
Rozhodujícím faktorem je vždy spolupráce. 
 
Nezávislost malých regionálních jednotek je klíčová k dosažení 
úspěšného celku. V porovnání s velkými bankami má Raiffeisen 
výhodu v tom, že rozhodnutí přijímají lidé, kteří mají úzký vztah 
se zákazníky.

Řízení a individuální 
zodpovědnost, byznys 
etika založená na 
solidaritě a udržitelnosti, 
to je Raiffeisen

Text: Peter Frčo

•  1886: založena první soudobá Raiffeisen banka v obci  
Mühldorf 

•  1927: vznik  skupiny Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, 
která zastřešovala všechny pobočky

• 1980: první bankomat Raiffeisen ve Vídni
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Zrod myšlenky
V druhé polovině 19. století došlo k ekonomickému liberali
smu. Mnoho sedláků se však postavilo na vlastní nohy s mi
nimálním kapitálem, respektive bez jakýchkoliv zkušeností 
s financováním podnikání. Výsledkem bylo, že mnozí sedláci 
se zadlužili a přišli o své majetky. V tom čase bylo nemožné 
získat půjčku za rozumný úrok, aby si mohli nakoupit osivo. 
Tato situace se změnila až vytvořením družstev na základě 
systému Raiffeisen.

Vedoucí osobností v německém Westerwaldu byl Friedrich 
Wilhem Raiffeisen. Jako odpověď na utrpení založil „Verein 
für Selbstbeschaffung von Brod und Früchten“ (Spolek pro 
dodávání chleba a ovoce). F. W. Raiffeisen si uvědomoval, že je
dinou cestou, jak pomoct komunitě, je naučit lidi, jak si mohou 
pomoci sami, a založil první Raiffeisen družstva. Následujíce 
tento model, další sedláci a dělníci založili mnohá družstva, 
která se orientovala více na podporu jeden druhého, než na 
profit. Všechny úspory v družstvu se kumulují a jsou k dispozici 
členům družstva ve formě dostupné půjčky. Právě tato struktura 
pomáhá přežít členům i v průběhu horších let. Další výhodou je 
velikost družstva při vyjednávání množstevních slev.

Štítový kříž je součástí ochranné známky používané téměř 
každou společností ve skupinách Raiffeisen Banking Group 
a RZB Group ve střední a ve východní Evropě. Představuje 
dvě stylizované překřížené koňské hlavy na štítu domu. Jde 
o ochranný symbol, který má kořeny ve starých evropských 
lidových tradicích: věřilo se, že štítový kříž na střeše ochrání 
dům a jeho obyvatele před vnějším nebezpečím a odežene zlo. 
Symbolizuje ochranu a bezpečnost členů skupiny Raiffeisen, 
díky vzájemné spolupráci a na základě vlastního rozhodnutí. 
Dnes je štítový kříž jednou z nejznámějších ochranných známek 
v Rakousku a je všeobecně známým symbolem ve střední 
a východní Evropě.

První Raiffeisen banka byla v Rakousku založena v prosinci 
1886. V průběhu následujících deseti let se jejich počet zvýšil 
na 600, a v roce 1900 dokonce na 2 900. Takovýto rozmach 
si rychle vyžádal regionální centra, která by lépe řídila lokální 
pobočky. První takovéto „Landensbanky“ začaly vznikat od 
roku 1927.
 
Po obou světových válkách čekalo banku několik reforem 
a konečné rozšíření produktové škály, jako je například po
jištění anebo kapitálové trhy, které vedly k vytvoření Raiffeisen 
Banking Group.

Raiffeisen v zahraničí
Raiffeisen v rámci politiky expanze začala podporovat rakouské 
exportéry do střední a východní Evropy v osmdesátých letech. 
Již v roce 1987, před pádem železné opony, byla v Maďarsku 
založená první zahraniční pobočka. A postupně následovaly 
další…

Po roce 2000 pokračovala expanze především ve formě akvi
zicí již existujících bank, které se později sdružily do Raiffesien 

Bank International. Za účelem efektivnějšího financování růstu 
vstupuje RBI v dubnu 2005 na burzu. Raiffeisen Zentral Bank 
zůstává jako přibližně 60% většinový akcionář Raiffeisen Bank 
International, zatímco zbylé akcie jsou ve volném oběhu.

Skupina Raiffeisen dnes patří k bankovním lídrům v regionu 
střední a východní Evropy.

Autor je privátním bankéřem Tatra banky, a. s.

Zdroje:

http://www.rzb.at/eBusiness/01_template1/832624473864488257-NA-

-837088559054938674-NA-2-EN.html

http://www.rlb-tirol.at/eBusiness/01_template1/136344902797510738-

-341847296441483553_341849268368344024_341865574211687516-

-341865574211687516-NA-30-NA.html

http://www.raiffeisenbank.at/eBusiness/01_template1/1015018521967-

902421112535352750-902439602437391593-NA-30-NA.html

http://www.rbinternational.com/eBusiness/01_template1/829189266947841370-

829188968716049154_829601505693631049-829601505693631049-NA-2-

EN.html

http://www.raiffeisen.ru/en/about/history/

http://www.vyrocnaspravatatrabanka.sk/sk/raiffeisen-bank-international

http://finexpert.e15.cz/profil-banky-raiffeisenbank

http://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/o-raiffeisen-banke/historia
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1,7 milionu členů

473 Raiffeisen bank

8 regionálních centrál Raiffeisen

Podíly

Raiffeisen Capital management, 
UNIQA, Notartreuhandbank, 

cardcomplete, HOBEX, Valida, 
Raiffeisen leasing, Raiffeisen 

Bausparkasse, Raiffeisen Factor 
Bank, OeKB, Raiffeisen 

Wohnbaubank

– 39,3 % akcií v oběhu

Podíly RBI

Raiffeisen Centrobank, Kathrein, 
Privatbank, Raiffeisen Property 

Holding, CEESEGAG 
(Wiener Börse), Raiffeisen leasing 

International, Zuno Bank

CEE region

15 Network bank 
s přibližně 

14,8 milionu 
klientů

Zahraniční 
pobočky

Specializované a účelové 
společnosti
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Rusko
Česká
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Rumunsko Srbsko

Bosna
a Hercegovina

Rumunsko Albánie
Česká

republika

Česká
republika

Česká
republika

Rusko

Kosovo Bělorusko Ukrajina Polsko

2016

Retailová část závodu Citibank 
Europe plc, organizační složka
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Více než 150 let 
tradice v bankovnictví
Historie a současnost značky Raiffeisen

Text: Dita Smetanová

Letos v březnu uplynulo 23 let 
od vstupu Raiffeisenbank  
na tuzemský trh. Z banky, 
která měla v roce 1993 
pouhé dvě pobočky, během 
této doby vyrostl pátý největší  
hráč v tuzemsku, jenž nyní 
spravuje aktiva za více než  
250 miliard korun  
a zaměstnává bezmála  
3 000 zaměstnanců. 

Úspěšných 23 let  
v České republice
Začátky Raiffeisenbank v České republice byly skromné. Krát
ce po rozdělení Československa v roce 1993 vznikla první 
pobočka v Českých Budějovicích, kde pracovalo jen několik 
málo zaměstnanců. Praha přišla na řadu zanedlouho poté, když 
do Vodičkovy ulice umístila banka svou centrálu. Následující 
roky nejlépe charakterizuje postupná expanze Raiffeisenbank 
do všech regionů České republiky. 
Na začátku nového milénia čítá pobočková síť již přibližně pade
sátku obchodních míst. Rozšiřování pobočkové sítě nepolevuje 
ani v následující dekádě, kdy se tempo zakládání nových po
boček neustále zrychluje. Dnes Raiffeisenbank disponuje více 
než 130 pobočkami rozmístěnými po celé republice a jejich 
počet plánuje i nadále zvyšovat. 
Jak se bance podařilo docílit současné pozice? Za úctyhodné 
výsledky vděčí Raiffeisenbank především svému organickému 
růstu. Ten sice není tak živelný jako růst skrze akvizice, o to je 
však udržitelnější. Akvizice nalezneme v historii banky pouze 
dvě: koupi eBanky, dokončenou v roce 2008, a převzetí re

tailové části české Citibank v březnu letošního roku. „Koupě 
retailového bankovnictví české Citibank zcela koresponduje 
se strategií Raiffeisenbank, jež chce i nadále budovat banku 
zaměřenou primárně na movitější klienty, kteří mají zájem o vy
sokou kvalitu služeb, aktivní správu svých financí a profesionál
ní poradenství,“ říká Jan Remr, ředitel privátního bankovnictví 
Friedrich Wilhelm Raiffeisen.
Důkazem, že růst a úspěch banky pokračuje, je i letošní rok 
nesoucí se ve znamení několika národních i mezinárodních 
ocenění. Hovořímeli o dosažených úspěších, je vhodné vrátit 
se na samotný začátek a připomenout si osobu zakladatele 
Friedricha Wilhelma Raiffeisena. Právě on vtiskl Raiffeisenbank 
charakteristickou tvář, která v řadě ohledů přetrvává dodnes.

Otec zakladatel
Friedrich Wilhelm Raiffeisen se narodil roku 1818 v německém 
Hammu jako sedmé z devíti dětí. V rané dospělosti se rozhodl 
následovat vzor svého otce a vstoupil do veřejné sféry. Z kariéry 
magistrátního úředníka v Koblenzi se díky svým schopnostem 
brzy vypracoval na starostu hned tří východoněmeckých obcí, 
Weyerbuschu, Flammersfeldu a Haddesdorfu. Tehdy se psala 
polovina 19. století, evropský kontinent čerstvě ovládla průmy
slová revoluce a venkovské obyvatelstvo nebylo schopno se 
přizpůsobit a výrazně zchudlo. Friedrich Wilhelm Raiffeisen 
přemýšlel, jak rolníkům v obtížné situaci pomoci. Všiml si, že 
tyto lidi spojuje jedna výjimečná vlastnost – drží silně při sobě 
a v těžkých časech si pomáhají. Po několika charitativních 
pokusech Raiffeisen přišel v roce 1862 s unikátní a současně 
jednoduchou myšlenkou systému vzájemné pomoci. Položil 
tak základy do té doby neznámého družstevního bankovnictví.
Svůj první družstevní bankovní spolek Raiffeisen založil v roce 
1862 v německém Anhausenu. Netrvalo dlouho, a další druž
stva se objevila i na území Rakouska. Někdejšími členy spol

ku byli převážně farmáři, řemeslníci či dělníci. Každý z nich 
ručil veškerým svým majetkem i za závazky všech ostatních 
členů. Půjčky byly poskytovány pouze na předem vybrané 
účely, přičemž rozhodujícím kritériem byla celková prospěš
nost. V polovině 90. let 19. století fungovalo v Rakousku podle 
Raiffeisenova modelu již více než 600 ústavů. Tento systém se 
brzy stal populárním nejen v evropských zemích, ale i v zámoří. 

Zkřížené koňské hlavy
V Rakousku se postupem času stala Raiffeisen významnou 
finanční skupinou, jež si za svůj emblém a ochrannou známku 
zvolila dvě zkřížené koňské hlavy, tzv. „Giebelkreuz“. Tento 
jedinečný grafický prvek dodnes zdobí dobře známé logo 
skupiny. Již po staletí jej mohou lidé vídat na štítech mnoha 
budov v Evropě, je symbolem ochrany rodin shromážděných 
pod společnou střechou před zlem a životním ohrožením. 
„Přesně to odpovídá našim principům, s nimiž v Raiffeisen
bank přistupujeme ke klientům – pod střechou naší banky 
chráníme jejich finance a pomáháme jim k úspěchům. I nadále 
se budeme snažit, aby pro ně Raiffeisenbank představovala 
jistotu a stabilitu, zároveň však chceme držet krok s novými 
technologiemi a přinášet klientům moderní bankovní produkty 
a služby,“ doplňuje Jan Remr.

Skupina Raiffeisen  
v 21. století
Čelní institucí celé skupiny v Rakousku je současná Raiffeisen 
Zentralbank Österreich (RZB). Jedním z významných mezníků 
skupiny byl rok 2010, kdy se část RZB spojila s Raiffeisen 
International a vznikla nadnárodní finanční instituce Raiffei
sen Bank International AG (RBI). Jejím domovským trhem je 
region střední a východní Evropy, kde patří mezi nejsilnější 
peněžní ústavy. 
Příští rok uplyne třicet let od otevření první zahraniční pobočky 
skupiny RBI  v tomto regionu, a to v Maďarsku. Následující 
dekádu provázelo postupné otevírání dalších poboček v ostat
ních zemích regionu, včetně České republiky. K expanzi RBI 
napomohly i akvizice, například také vybraných regionálních 
bank.
V současné době RBI provozuje hustou síť dceřiných bank, 
leasingových společností a řadu specializovaných poskytova
telů finančních služeb. Jako univerzální banka patří RBI v řadě 
zemí mezi pět největších bank. V regionu střední a východní 
Evropy má dnes přibližně 2 700 poboček, zaměstnává 51 000 
pracovníků a obsluhuje téměř 15 milionů klientů.

Autorka je Communication Manager v Raiffeisenbank a.s.
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„Skupina Raiffeisen  
vstoupila na Slovensko pod 
značkou Tatra banka. Historie 
této značky však sahá  
až do 19. století.“ 

Historie finančnictví...
Rozvoj slovenských finančních a úvěrových institucí na Sloven
sku začal být tématem dne v porovnání se Západem mnohem 
později. Většina národů cítila útlak, a to dalo prostor sílícím sna
hám o pozdvižení národního kulturního povědomí. Představitelé 
národního hnutí si začali uvědomovat, že podporování národ
ních zájmů bez ekonomické síly by byla mnohem náročnější 
cesta. Zjistili, že bez peněz a státu nemohou být úspěšní. A tak 
se snažili hledat průniky mezi kulturními, politickými a ekono
mickými zájmy, osobně či prostřednictvím tisku šířit osvětu 
a bojovat proti politickému, hospodářskému i národnostnímu 
útlaku. Přinášeli odborné i veřejné výzvy, čímž měli vliv na vznik 
peněžních ústavů a na jejich „lidumilné“ působení. Už v prv
ním čísle prvního slovensky psaného odborného časopisu –  
Slovenského peňažníka (1909) Viliam Pauliny konstatuje, že 
ze 130 bank a spořitelen na Slovensku v roce 1907 bylo jen 
34 „našich, lidumilných“, ve vlastnictví slovenských podnika
telů, neboť jejich cílem bylo „osvobodit lid zpod útlaku cizích, 
výlučně pro velký zisk pracujících ústavů. Čísla hovoří nejlépe 
a my pomocí nich chceme zobrazit žalostný hospodářský 
stav našeho národa se záměrem dosáhnout co nejrychlejší 
nápravy v tomto ohledu.“ A tak nějak se právě Ľudovít Štúr 
a jeho druhové ocitli u kolébky slovenského bankovnictví. Štúr 
napsal: „Nejznamenitější a obecné nouzi nejvíce odolávající 
jsou spořitelny. Jejich podstata spočívá v tom, že přijímají od 
lidu obecného, robotného peníze, drobné sumy po krejcarech, 
groších naskládané a platí jim z nich úroky, čímž dávají chudob
ným příležitost naspořit a ve skromnosti si nastřádat majetek.“ 
Časem se už ve velkém začaly zakládat menší peněžní ústavy, 
spořitelny i úvěrová družstva, pomocnice, vzájemné pokladny, 
lidové spořitelny. V roce 1868 bylo na Slovensku 11 bank. 

TurčianskoSvatomartinská spořitelna v Martině – jako prv
ní peněžní ústav, jehož správa a akciový kapitál byly plně ve 
slovenských rukou – vznikla 7. dubna 1868. V tomto období, 
po vzniku RakouskaUherska, nastal rozvoj bankovnictví a na 
našem území bylo založeno 54 spíše menších bank. Následně 

po propuknutí evropské hospodářské krize v roce 1873 mnoho 
bank a spořitelen zaniklo, a tím došlo ke značnému odlivu 
zahraničního kapitálu z našeho území. 

Tatra, hornouherská banka, 
akciová společnost
Historie původní Tatra banky sahá až do 19. století. Patřila 
k významným finančním ústavům své doby. S myšlenkou 
založení „největší slovenské banky takových rozměrů, že by 
se mohla stát střediskem všech na Slovensku existujících 
peněžních ústavů a a hybnou silou obchodních i průmyslo
vých závodů a podniků“, přišli Ján Milec a Rudolf Krupec. 
Advokát Ján Milec se podílel na založení a řízení několika 
finančních spolků, jako byla např. Vzájemná pomocnice 
v Žilině (1873) nebo Ružomberský akciový úvěrový spolek 
(1879), později přejmenovaný na Úvěrovou banku, Ružom
berok a posléze na Slovenskou banku, Bratislava. Rudolf 
Krupec strávil 22 let v Rusku, po inženýrském studiu se 
podílel na výstavbě ruských železnic. Po návratu do Žiliny, 
se slušným výdělkem, začal v roce 1882 spolupracovat 
s Jánem Milcem. Společně si předsevzali vybudování velké 
banky pro celý slovenský národ, což vyústilo v založení 
milionové Tatra banky (její původní název byl Tatra, horno
uherská banka, akciová společnost). Vzhledem k tomu, že 
Turčianský Svatý Martin byl tehdejším centrem slovenského 
života, rozhodnutí o volbě sídla banky bylo jasné. Zde se 
v prvním čtvrtletí roku 1884 uskutečnilo několik jednání 
o návrhu založení banky se zúčastněnými zájemci o vlastní 
banku. Definitivní rozhodnutí padlo v březnu a Krupec s Mil
cem byli pověřeni zahájeném přípravných prací. S žádostí 
o pomoc se obrátili také na Slováka Pavla Kuzmányho, 
prvního ředitele první české banky – Živnostenské banky 

Tatra banka 
včera a dnes

Text: Radoslav Žák

pro Čechy a Moravu, jehož požádali o posouzení jejich zá
měru, stanov a vyhodnocení možnosti spolupráce. Připravili 
„výzvu“ adresovanou slovenské veřejnosti s informativním 
prospektem o zakládání banky s předpokládaným úpisem 
základní jistiny jeden milion zlatých a plánovanou stole
tou existencí. Pod tuto veřejnou výzvu se podepsali: Pavel 
Valášek, farář z Nesluše, Ľudovít Turzo, právní zástupce 
Úvěrového ústavu v Banské Bystrici, Ambro Pivko, správ
ce Spořitelny v Martině, Ľudovít Dohnány, člen Spořitelny 
v Trenčíně, Peter Makovický, kupec a správce Úvěrového 
spolku v Ružomberku, Ján Rehák, advokát z Bytče, Rudolf 
Krupec, Romuald Zaymus, redaktor Obzoru, Anton Nádaši, 
advokát z Dolního Kubína, Franko Veselovský, advokát 
z Trnavy, Peter Pálka, kupec z Liptovského Mikuláše a Ján 
Milec, správce Pomocnice v Žilině. Uvádělo se v ní mimo 
jiné: „My, níže podepsaní, jsouce přesvědčeni o tom, že 
se hmotný blahobyt v naší drahé vlasti, zvláště v jejích 
horských oblastech, může jedině tehdy pozvednout, když 
z jedné strany hospodářství, průmysl a kupectvo u nás 
vzkvétat budou a z druhé strany když se naše chudnutí 
v kapitálu, jakožto odliv hotovosti z vlasti, zamezí. Poně
vadž cíle tohoto lze dosáhnout jedině skrze zřízení našich 
úvěrových poměrů, jehož však lze docílit jen sjednocením 
roztříštěných sil, zakládáme v Turč. Sv. Martině „Hornouher
skou akciovou banku Tatru“, která by všem záměrům k po
zvednutí našeho blahobytu napomáhala, a proto vyzýváme 
ctěné obecenstvo k upisování účastnických podílů v tomto 
podniku.“ Během tří měsíců do 10. července 1884 bylo 
upsáno 3 580 akcií (účastnických podílů) 121 zakladateli 
banky, což byl na tehdejší dobu mimořádný úspěch. O tři 
měsíce později, 8. října 1884, se v Martině uskutečnilo 
setkání 86 zakladatelů ze 190 budoucích akcionářů banky, 
kteří upsali více než polovinu kapitálu představovaného 
4 880 ks akcií v hodnotě 100 zlatých. Následně banka 
zahájila své fungování s 800tisícovým kapitálem.

Ustavující valná hromada nového finančního ústavu – Hor
nouherské banky Tatra, akciové společnosti, se konala  
2. února 1885, ale stanovy banky byly schváleny až  
27. května 1886. Na této valné hromadě byl hlavním direk
torem zvolen Rudolf Krupec a členy správní rady banky 
se stali Ján Milec, ale i další známé osobnosti jako Štefan 
Marko Daxner, autor Martinského memoranda z června 
1861, předseda Slovenské národní strany Matúš Dulo 
nebo Janko Francisci, Pavol Mudroň (politik, zakládající 
člen Matice slovenské), Peter Makovický (spoluzakladatel 
ružomberského „úvěrového spolku“), a další. Takto to za
psali: „Tatra banka jako akciová společnost byla tedy na 
této valné hromadě za zřízenou vyhlášena a tím se stal  
2. únor 1885 dnem jejího založení“.

Do zahájení činnosti Tatra banky uplynuly ještě téměř  
dva roky z důvodu kladení dalších a dalších podmínek ze 
strany uherské vládní moci. Na přímý zásah uherské vlády 
nebylo možno publikovat stanovy banky, což byla zákonná 
podmínka vzniku banky. Firemní komisař pověřený dozo
rem nedovolil uveřejnit firemní označení banky, protože 
stanovy nesplňovaly některé zákonné předpisy. Později se 
ukázalo, že skutečným důvodem byla nominace předních 
slovenských osobností do řídicích a kontrolních orgánů. 
„S cílem dosáhnout odstranění těchto překážek deputace 

znovu a znovu obcházely ministerstva v Pešti, ale kromě 
prázdných slibů nemohly docílit ničeho. I přes určitý opor
tunismus (vždyť do direktorstva se dostal i Ujhelyi!) byly 
spravedlivé a zákonné požadavky zakladatelů banky na 
rozkaz uherské vlády důsledně a bez odůvodnění zamítá
ny.“ (Z článku napsaného u příležitosti 40. výročí založe
ní Tatra banky.) Tak se rozhodlo o přijetí dvou důvěrníků 
vlády do funkce předsedy a místopředsedy správní rady 
a na mimořádné valné hromadě dne 18. dubna 1886 byla 
odhlasována změna stanov, která byla následně potvrzena 
příslušnému úřadu dne 6. června 1886. Dnes je pro nás 
možná obtížné si představit, co znamenalo založit sloven
skou banku v tehdejších Uhrách.

„S finanční pomocí Tatry bylo do začátku 1. světové války 
založeno 22 peněžních ústavů.“

Vedení banky v čele s R. Krupcem si za hlavní cíl vy
tklo přijímat vklady a poskytovat úvěry za výhodnějších 
podmínek než jiné peněžní ústavy. Pod jeho vedením se 
Tatra bance dařilo slušně se rozvíjet. Po Krupcovi se na 
postu hlavního ředitele vystřídali Jozef Houdek (1890–
1893), Žigo PaulinyTóth (1893–1903), syn spisovatele 
a publicisty Viliama PaulinyhoTótha, dále Miloš Štefa
novič (1903–1904) a Ivan Daxner (1905–1913). V duchu 
původních koncepcí Tatra banka výrazně ovlivnila vývoj 
slovenského peněžnictví. Stala se hybnou silou též pro 
rozvoj slovenského akciového průmyslu. S finanční po
mocí Tatry bylo do začátku 1. světové války založeno  
22 peněžních ústavů. S cílem co nejvíce podchytit sloven
ský kapitál a ambicí být nejen lokálním, ale významným 
celonárodním hráčem, začala Tatra v relativně krátkém 
čase budovat síť poboček. První pobočku založila v Dol
ném Kubíně v roce 1887, po převzetí místní spořitelny. 
V dalších letech následovaly filiálky v Senici (1888) a ve 
Veľké Bytči (1889). Jelikož banka vznikala v době silné 
maďarizace, snažily se uherské úřady mařit nejen její 
vznik, ale později i její samotné fungování. Dne 30. listo
padu 1903 se stal ředitelem filiálky Tatra banky v Dolném 
Kubíně Pavol Országh Hviezdoslav. Vedení banky chtělo 
Hviezdoslavovi pomoci překonat finanční těžkosti, jež na 
něj dolehly po finančně náročné léčbě ve Vídni. Zároveň 
chtělo využít samotnou váženost spisovatele k posílení 
obliby banky a k ještě výraznějšímu proniknutí do pově
domí široké slovenské veřejnosti. Hviezdoslav nabídku 
přijal, neboť se cítil být Tatra bance zavázán. Banka finan
covala Tiskařský akciový spolek v Martině, kde se tiskla 
jeho díla. Svazky jeho básní obsahují mnoho hlubokých 
myšlenek na téma bohatství a peníze. Přestože dostával 

Historická budova Tatra banky v Martině. Foto: Archiv NBS. 
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každý měsíc ředitelský plat 100 zlatých, po roce se roz
hodl dát výpověď, i když ho prosili, aby „stálý důvěrník 
filiálky jejích měsíčních porad se i nadále činně účastnil“. 
On však nabídku odmítl, neboť se nemohl nadále napl
no věnovat literatuře: „...račte odpustit, mým přáním bylo 
demisí se zcela zprostit veškerých vedlejších starostí, 
abych tak, jak mi budou stačit síly, volně a nerušeně se 
mohl věnovat práci, která je takřka mým životním a jedi
ným zájmem i radostí, a proto prosím račte mne i v tomto 
ohledu ponechat stranou“. Dne 31. října 1910 se konala 
mimořádná valná hromada s jediným bodem programu: 
reakce na donucení královské soudní stolice ke změně 
názvu prešovské filiálky Tatra banky s nikoli slovenským 
pojmenováním Prešova, ale jeho maďarským pojme
nováním „Eperjes“. Tatra banka s odvoláním neuspěla, 
a i když to Slováci těžce nesli, museli název filiálky změnit. 
Prešovské úřady neustále dělaly pobočce neuvěřitelné 
problémy. V roce 1910 tak Tatra banka otevírá v Prešově 
filiálku s ředitelem. Funkce hlavního účetního – dirigenta 
se zhostil Jozef Gregor Tajovský, který předtím pracoval 
jako praktikant v „centrále“ v Martině. Spolu s manželkou 
se upřímně snažili šířit osvětu a slovenštinu mezi lidmi. 
Po úředních hodinách vzali tornu s knihami a vydali se 
po domech šířit slovenskou literaturu, což byla velice ne
vděčná činnost, neboť bylo jen velmi málo těch, kdo by 
si slovenskou knihu ochotně koupili. Ve městě bylo slyšet 
jen maďarštinu, kraj byl chudobný, lid neuvědomělý, bez 
vůdců, ještě opuštěnější než v jiných slovenských krajích. 

V meziválečném období měla Tatra 38 filiálek a tři expozitury, 
což ji řadilo mezi největší slovenské peněžní ústavy v Uhersku. 
Budova Tatra banky v Martině se do historie zapsala i jinak než 
jen jako sídlo významného finančního ústavu. V její dvoraně 
byla dne 30. října 1918 přijata známá Deklarace národa slo
venského. Martinská deklarace – jeden z nejvýznamnějších 
dokumentů v našich dějinách, jímž představitelé slovenského 
národa oficiálně odsouhlasili rozchod s Uherskem a vznik 
společné Československé republiky.

Na valné hromadě dne 12. července 1919 došlo ke změně 
názvu firmy na Tatra banka, Martin. V roce 1921, po přijetí 
nového bankovního zákona, se Tatra banka sloučila s nej
starším slovenským peněžním ústavem, TurčianskoSvato

martinskou spořitelnou, čímž se završila jejich dlouholetá 
spolupráce. Tatra banka přesunula svou obchodní správu 
v roce 1925 do Bratislavy, přičemž hlavní sídlo banky zůstalo 
v Martině.

V roce 1939 byla vládním nařízením zřízena Slovenská národní 
banka na čele s guvernérem Dr. Karvašem. Dochází k dalším 
fúzím a slučování ve prospěch Tatra banky, Slovenské banky 
a Lidové banky. Před jmenováním druhým guvernérem Slo
venské národní banky v roce 1944 působil jako generální 
ředitel Tatra banky Rudolf Kubiš. Po skončení 2. světové války 
byla na Tatra banku nejprve uvalena národní správa a po 
únoru 1948 banka splynula s tehdy druhou největší bankou –  
Slovenskou bankou do Slovenské Tatra banky. Tatra banka 
přežila od svého vzniku v roce 1885 až do roku 1950 mnoho 
bouřek. V roce 1950 tak měla Tatra banka zaniknout a její 
práva a závazky začala přebírat nově vzniklá Státní banka 
československá. I když banka prakticky nevykonávala žádnou 
činnost, po právní stránce nikdy nezanikla a působila jako tzv. 
spící peněžní ústav.

Tatra banka, obtížně vznikající a obtížně rostoucí, uplatňovala 
pozoruhodné pracovní metody dané programem, který pro 
ni vytyčil Rudolf Krupec. Bez něho by možná nebylo Tatra 
banky, bez něho by nevyrostla generace bankéřů, kteří měli 
lidský vztah ke své práci a ke svému národu. 

A co bylo dál...?
Přichází nová éra, rok 1990 přináší první soukromou banku 
na Slovensku. Moderní, univerzální banku, navazující na 
tradice původní předválečné Tatra banky. Po ukončení 
interních organizačních příprav zahajujeme svou činnost 
v prosinci 1991. Otevíráme první pobočku na adrese Vajan
ského nábřeží č. 5 v Bratislavě, pozdější centrálu. Postupně 
přicházejí další pobočky, všechny online propojené, což 
bylo pro některé další banky v rovině scifi ještě po několik 
dalších let.

Éra, která umožnila Tatra bance reagovat na nové výzvy, jež 
mnohokrát dokázala přetavit do unikátních příležitostí. Jako 
první přinesla Internet bankingTB, call centrum, SMS notifikace 
nebo první kreditku...

Éra technologického vůdcovství – rozpoznávání klientů podle 
hlasu, speciální aplikace Tatra banky pro Google Glass, inte

ligentní hodinky, bezkontaktní mobilní platby, výběr hotovosti 
z bankomatů pomocí mobilu, digitální podpis...

Dnes má Tatra banka oslavu 25. narozenin už za sebou. 
Věříme, že za ten „krátký“ čas má z našeho podnikání pro
spěch široký okruh lidí. Chceme být důstojnou součástí této 
společnosti a věříme, že svými aktivitami budeme i nadále 
dlouhodobě přispívat k jejímu prospěchu. 

Světem oceňovaná
 
Praha, Vídeň, Curych, Singapur, Boston, New York – o Tatra 
bance se hovoří po celém světě. Svědčí o tom 120 ocenění 
za 25 let od 27 hodnotitelů. Tatra banka nadále dokazuje, že 
dokáže plnit i ta nejnáročnější očekávání svých klientů. 

Autor je pověřen vedením oddělení privátních klientů Tatra 
banky, a.s..

Zdroje:

http://www.nbs.sk/sk/publikacie/archiv-nbs/archivne-fondy

www.banky.sk

http://www.martin.sk/historia-mesta/d-1312

http://www.business-education.sk

http://www.blf.sk/

http://www.nbs.sk/

http://tkac.sk/library.htm

http://www.vypadni.sk/sk/GeoObject/Detail/1033

http://finweb.hnonline.sk/

BUJNOVÁ, Anna. Spomienky na J. G. Tajovského. In: Jozef Gregor Tajovský v kri-

tike a spomienkach. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1956

http://www.nbs.sk/sk/publikacie/archiv-nbs/archivne-fondy/tatra-banka-martin

Historická budova Tatra banky na náměstí SNP v Bratislavě. Foto: Archiv NBS.

Původní budova filiálky na náměstí SNP v Bratislavě. Foto: Archiv NBS. 3130
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V nedávné historii jsme byli svědky vícerých krachů bankovních 
domů v čele s nejznámějším jménem Lehman Brothers. Od 
roku 2008, a tedy se začátkem finanční krize, se s insolvencí 
bank doslova roztrhl pytel. 

Počet zavřených bank v USA

 

Pro porovnání – v průběhu pěti let před rokem 2008 zkrachovalo v USA jen 10 bank. 

Co vlastně znamená krach banky a kdy k němu dochází? 
K selhání dochází v momentu, kdy banka není schopna plnit 
své závazky vůči klientům, a tedy vkladatelům, ale i dalším 
věřitelům. Pro lepší představu uvádím tabulku, která zobrazuje 
velmi jednoduché rozdělení tzv. bankovní rozvahy. 

 

Aktiva Závazky

Peníze a vklady  
v centrálních bankách Vklady a běžné účty bank

Pohledávky vůči jiným bankám 
(vklady, poskytnuté úvěry) Vklady klientů

Pohledávky vůči klientům 
(poskytnuté úvěry) Závazky z obchodování

Finanční aktiva  
pro obchodování

Závazky z dluhových 
cenných papírů

Nakupené cenné papíry Rezervy

Majetkové podíly a vklady Ostatní pasiva

Dlouhodobý nehmotný majetek Podřízené dluhy

Dlouhodobý hmotný majetek Vlastní jmění

Ostatní aktiva

Kapitálové fondy

Rezervní fondy  
a fondy ze zisku

Emisní ážio

Nerozdělený zisk

Zdroj: Výroční zprávy bank 

Banka se dostává do problémů právě tehdy, pokud není schop
na pokrýt část položek v oblasti závazků. Jinak řečeno, banka 
ekonomicky selhává, pokud tržní ocenění jejích aktiv klesne 
pod hodnotu jejích závazků. Východiskem z této situace jsou 
dva možné scénáře: banka si musí půjčit od jiné solventní 
banky anebo prodává svá aktiva za nižší cenu, než je tržní cena. 
Z takto získaných prostředků následně uspokojuje poptávku 
od vkladatelů, resp. jiných věřitelů. Problém nastává v případě, 
že insolventní bance nejsou ochotny půjčit ostatní finanční 
instituce a poptávky od vkladatelů a věřitelů se násobí. Banka 
následně není schopna uspokojit všechny požadavky na straně 
svých závazků v reálném čase. S největší pravděpodobností 
v takovémto případě nastává panika, tzv. run na banky. 

Run na banku znamená nepředpokládaný prudký nárůst výbě
rů vkladů z banky. Nemusí mít vždy jen podobu masového vý
běru vkladů, ale může se odehrávat i v tichosti formou přesunu 
úrokově senzitivních peněz pod správu jiných bank. Obvykle se 
vyskytuje jako následek (ať už pravdivých anebo nepravdivých) 
negativních informací o stavu dané instituce. Takovéto situace 
vyústí do dočasného anebo trvalého zavření banky. Panika 
se nejčastěji objeví jako reakce na krach významnější banky, 
v čase vysoké inflace nebo v čase hospodářské krize. 

Krach banky s přihlédnutím k propojenosti bankovních institu
cí je všeobecně považován za mnohem negativnější událost 
než bankrot jakéhokoliv jiného typu společnosti. Průzkumy 
ukázaly, že bankovní sektor je mnohem náchylnější k tzv. do
mino efektu. Prvořadým úmyslem věřitelů, resp. vkladatelů je 
vždy ochránit své zájmy a předcházet ztrátám. Panika mezi 
vkladateli se rozšíří do takové míry, že problémy jedné banky 
se automaticky přenesou na ostatní banky bez ohledu na to, 
zda jsou v lepší kondici. Tento multiplikační efekt představuje 
systémové riziko, a proto jsou banky jedním z nejpřísněji regu
lovaných sektorů vůbec.

Dokážeme se vyhnout tzv. runu na banky? Existuje prevence před 
výše popisovaným rizikem? V souvislosti s regulací bankovního 
sektoru je zde vícero systémových řešení snížení rizika:

Systém pojištění vkladů
Systém pojištění vkladů zabezpečuje každého vkladatele do 
určité výše, takže úspory vkladatelů jsou chráněné, i když ban
ka selhává. To snižuje motivaci vybírat peníze jen kvůli tomu, že 
ostatní vybírají své vklady. Na druhé straně zde stále mohou být 
obavy z likvidity vlastních prostředků v průběhu reorganizace 
banky. Ve Slovenské republice poskytuje Fond ochrany vkladů 
v souhrnu jednomu vkladateli za jeho vklad v jedné bance 
náhradu ve výšce nedostupného vkladu, nejvíc však ve výšce 
100 000 eur. Od 30. prosince 2010 vklady uložené v pobočce 
zahraniční banky, která na území Slovenské republiky přijímá 

Co to vlastně 
znamená, když 
zkrachuje banka? 

Text: Peter Bereta

vklady na základě používání výhod jednoho bankovního povo
lení, podle práva Evropské unie jsou chráněny podle pravidel 
systému ochrany vkladů v členském státě, na území kterého 
má sídlo příslušná zahraniční banka. 

Kapitálové požadavky  
Basilej I, II, III
Kapitálové požadavky Basilej I, II, III vznikly jako odpověď na 
finanční krizi, která zasáhla finanční trhy na celém světě. Jsou to 
pravidla udržování vlastního kapitálu banky s cílem předcházet 
rizikům; snižují možnosti, že se banka dostane do platební 
neschopnosti.

Kapitálová přiměřenost je podíl vlastního kapitálu banky a rizi
kově vážených aktiv. Přiměřenost vlastních zdrojů znamená pro 
banky povinnost udržovat minimální výšku kapitálu s přihlédnu
tím k objemu a rizikovosti aktiv. Úlohou vlastního kapitálu banky 
je tedy krytí ztrát z budoucích potenciálních ztrát plynoucích 
z dnešních rizik. 

Od první regulační směrnice, která byla vypracována v roce 
1998 (Basilej 1) a stanovovala jen minimální kapitálové poža
davky na úvěrové riziko, bylo vypracovaných vícero dodatků 
a změn. Kompletní podmínky přiměřenosti Basilej III uvádím 
v grafu. 

Kapitálové požadavky Basilej III

 

Zdroj: http://www.nbs.sk/_img/Documents/_PUBLIK_NBS_FSR/Biatec/Rok2013/07-
2013/06_biatec13-7_szpyrc.pdf 

Tier 1
V rámci Basilej III se Tier 1 rozlišuje na dvě části: 
•  Společný vlastní Tier 1 kapitál, který obsahuje kmenové akcie 

a nerozdělený zisk. Tato část je určena ke krytí ztrát, protože 
se jedná o vlastní zdroj. V tomto případě je zabezpečeno 
splnění zásady, že ztráty mají snášet akcionáři banky.

•  Dodatečný Tier 1 kapitál, kde jsou zařazeny prioritní akcie 
a jiné kapitálové instrumenty, například hybridní kapitálové 
nástroje (ve kterých se míchají vlastnosti vlastních a cizích 
zdrojů, nezajištěnost a podřízenost).

Tier 2
Kapitál určený ke krytí ztrát po ukončení činnosti banky.

Jak bylo uvedeno výše, prvořadou rolí kapitálu je krytí rizika 
ztrát a zachování stability banky. V tomto zájmu byly v poslední 
dohodě Basilej III implementovány další nástroje (tzv. polštáře): 

Konzervativní polštář 
Tuto položku musí banky vytvářet, aby byly v budoucnosti při
praveny na nepříznivé události. Kapitálový konzervativní polštář 
bude splněn základním jměním po uplatnění odpočtů. Čím více 
se přiblíží regulační ukazatele kapitálové přiměřenosti minimál
ním požadavkům, tím větší budou omezení rozdělení zisku. 

Proticyklický polštář
Účelem proticyklického polštáře je dosažení lepší ochrany 
bankovního sektoru v čase nadměrného růstu objemu úvěrů. 
Tento typ ochrany byl zaveden jako rozšíření konzervativního 
polštáře, avšak neměl být povinný. Povinnost zavedení se vzta
huje jen na země, kde se projeví nadměrný růst úvěrů, který se 
může spojovat s vysokými riziky. Banky, které by neplnily dané 
podmínky, budou čelit omezení vyplácení dividend, podílů na 
zpětném odkoupení a bonusů. 

Zásahy centrální banky
Centrální banka působí jako věřitel poslední instance. Aby se 
zabránilo hromadnému runu na banky, centrální banka má 
nástroje na to, aby dokázala poskytovat ostatním bankám krát
kodobé půjčky. Díky nim by měly banky zůstat ekonomicky 
životaschopné a plnit požadavky na pokrytí vkladů.

Banka versus  
Asset Management
Asset management neboli správcovská společnost je právnic
ká osoba, která shromažďuje peněžní prostředky od investorů 
za účelem jejich investování do majetku vymezeného zákonem 
a z takovýchto aktiv vytváří a spravuje podílové fondy. Zákon 
o ochraně vkladů se tohoto kolektivního investování netýká. 
Při otázce, zda je tato skutečnost pozitivní, či negativní, je za
potřebí si uvědomit, že majetek správcovské společnosti je 
spravován separátně od majetku podílových fondů. Účetnictví 
se vede odděleně, a proto krach společnosti nemá vliv na 
peníze podílníků v podílových fondech. V případě, že asset 
management zkrachuje, jsou zde dva scénáře: buď společnost 
vyplatí všechny podílníky, anebo správu podílových fondů pře
vezme jiná společnost. 

Autor je privátním bankéřem – seniorem Tatra banky, a. s.

Zdroje:

http://www.ecb.europa.eu

http://www.federalreserve.gov

http://www.nbs.sk

http://www.fovsr.sk/

http://www.investopedia.com
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„Čím více lidé mají, tím více 
chtějí.“ 

Walter von der Vegelweide  

The Community  
Reinvestment Act
Abychom mohli lépe pochopit problematiku krize na hypo
tečních trzích, kterou celý svět zná jako globální finanční 
krizi, měli bychom se ohlédnout do roku 1977, kdy byl v USA 
přijat za vlády prezidenta Jimmyho Cartera „Zákon o komu
nitním reinvestování a pozitivní diskriminaci při poskytovaní 
půjček“ (CRA – The Community Reinvestment Act). Hlavní 
podstatou tohoto zákona bylo podnítit banky a ostatní fi
nanční instituce k uvolnění podmínek pro poskytování úvěrů 
tak, aby úvěry měly šanci dostat i středně a nízkopříjmové 
skupiny obyvatelstva.

CRA navazoval na podobné zákony z předcházejících let, 
Fair Housing Act z roku 1968, Equal Credit Opportunity 
Act z roku 1974 a Home Mortgage Disclosure Act z roku 
1975, všechny s cílem zabránit diskriminaci při poskyto
vání půjček.

Zákon v původním znění nezpřístupnil hypoteční půjčky na
tolik, aby způsobil prudký růst poptávky po nemovitostech 
a jejich cen, který se dal pozorovat v letech předtím. Zásadní 
byla až novela z roku 1995 za vlády prezidenta Clintona. Tato 
novela změnila systém hodnocení bank a dávala vládě mno
hem větší sílu při trestech finančních institucí, které podle 
něj nedostatečně poskytovaly úvěry pro nízkopříjmové vrstvy 
obyvatelstva. 

Stát tlačil na banky a ostatní poskytovatele půjček, aby posky
tovali rizikovější úvěry ve jménu „rasové rovnováhy“, a banky 
pod hrozbou masivních žalob za diskriminaci a nekonečných 
soudních sporech začaly dělat to, co od nich regulátoři chtěli. 
Banky začaly uvolňovat úvěrové standardy a politici s regulá
tory jim za to tleskali. Henry Cisneros, Clintonův první ministr 
pro bydlení a městský rozvoj, prosazoval uvolňování úvěrových 
standardů, aby si vlastní bydlení mohli dovolit i lidé, kteří na to 
předtím neměli nárok. 

Hypotéky byly poskytovány bez důkladnější kontroly bonity 
klientů a vlastnictví domů bylo umožněno i lidem, u kterých se 
to nikdy nemělo stát. List New York Times napsal, že Cisneros 

povzbuzoval k vlastnictví domů i u nepřipravených klientů, což 
mělo za následek široký celonárodní trend s katastrofálními 
důsledky.

Kdo jsou Fannie Mae  
a Freddie Mac
Zákon o komunitním reinvestování ale nebyl jedinou příčinou 
masivního růstu hypotečních úvěrů. V samotném středu dění 
stály dvě gigantické korporace jménem Federální národní hy
poteční asociace a Federální společnost pro hypoteční půjčky, 
alias Fannie Mae a Freddie Mac. Obě instituce přivedl na svět 
Kongres Spojených států amerických a oficiálně se jim říkalo 
státem podporované podniky anebo GSE (Government spon
sored enterprises).

Fannie Mae byla založena v roce 1938 jako součást Roosevel
tova New Dealu, programu zaměřeného na překonání důsled
ků velké hospodářské krize. Jejím posláním bylo poskytovat 
komerčním bankám více peněz na financování hypoték a tím 
zvýšit dostupnost bydlení a soukromého vlastnictví nemovitostí.  
Freddie Mac byla založena o něco později, v roce 1970, za 
účelem rozšíření sekundárního hypotečního trhu v USA.

Obě tyto společnosti neposkytovaly hypoteční úvěry přímo, ale 
kdykoliv, když banka poskytla hypotéku, měla možnost ji dále 
prodat Fannie Mae či Freddie Mac. Tyto společnosti vytvářely 

Fannie Mae 
a Freddie Mac

Text: Michal Vaculík

likvidní sekundární trh, který umožňoval bankám a ostatním 
institucím vyloučit hypotéky ze svých účetních knih a získat 
dostatek prostředků pro poskytování úvěrů dalším zájemcům.

Americký sen
Mnoho investorů si kladlo v roce 2008 otázku, proč vláda 
USA tak rychle převzala pod svoji kontrolu tyto gigantické 
hypoteční ústavy. Tyto dvě instituce zabezpečovaly většinu 
hypoték v USA, přesahujících 5 bilionů dolarů. Obě vládou 
podporované agentury se prostřednictvím emise dluhopisů 
dostaly k prostředkům na odkup hypotečních portfolií od 
primárních emitentů (hypotéky v nejvyšší kvalitě, určené pro 
nejvíce bonitní klientelu). Proces byl nastaven tak, že banky 
poskytly jistý počet hypoték a následně hypoteční agentury 
tato portfolia od bank odkupovaly. Díky tomu byla zabezpe
čena likvidita na sekundárním trhu hypoték. Zisk na prodeji 
portfolií hypoték připadal vládním agenturám: Fannie Mae 
a Freddie Mac. 

Tím, že Fannie Mae a Freddie Mac udržovaly permanentní 
tok likvidity na odkupování portfolií, mohly banky pokračovat 
v další emisi hypoték. Pokud by všechny hypotéky a rizika 
s nimi spojené musely držet na vlastních knihách, nikdy 
by k takovéto realitní bublině nemohlo dojít. Tím, že vláda 
navíc legislativou zakotvila poslání hlavních pilířů fungování 
hypotečního trhu Freddie Mac a Fannie Mae, vytvořila dojem, 
že tyto dvě soukromé finanční instituce jsou zabezpečeny 
vládními financemi. Nikdo nevyžadoval explicitně potvrdit 
tuto informaci státními autoritami. Aktuální situace umož
ňovala Fannie Mae a Freddie Mac získávat zdroje za velmi 
nízké úrokové sazby blízké těm, za které si vláda půjčuje 
prostředky ze zahraničí. Zahraniční centrální banky emi
se dluhopisů vládních agentur Fannie Mae a Freddie Mac 

houfně nakupovaly. Tyto dluhopisy totiž měly vyšší výnos 
než vládní dluhopisy USA a všichni se spoléhali na to, že 
v případě selhání těchto institucí se vláda USA postaví za 
jejich závazky. 

Kde začaly problémy?
Hypoteční agentury neměly žádný problém získávat prostředky 
a neustále zásobovat banky likviditou na poskytování dalších 
hypotečních úvěrů. Díky tomu v posledních letech před finanční 
krizí výrazně přispívaly k pokračování nafukování realitní bub
liny. Všechno bylo bezproblémové až do jistého bodu. A to do 
momentu, kdy dlužníci nebyli schopni splácet pravidelné anuity 
plynoucí z hypotečních úvěrů. Tam započaly i problémy do té 
doby bezproblémové Fannie Mae a Freddie Mac. Čím dál víc 
investorů si uvědomilo, že vysoká delikvence na hypotékách 
povede k enormnímu růstu ztrát těchto dvou institucí, které mají 
minimální kapitál vzhledem k velikosti držených portfolií hypo
ték. Tento vývoj pochopitelně snížil atraktivitu dluhopisů Fannie 
Mae a Freddie Mac u zahraničního kapitálu, který si začal klást 
otázku, do jaké míry a či vůbec jsou jejich dluhopisy zabez
pečeny vládními financemi. Snížení zájmu investorů o emise 
dluhopisů těchto institucí vedlo u nich k nárůstu požadovaného 
výnosu, čímž se zprostředkovaně zvýšil tlak na růst úrokových 
sazeb pro hypotéky poskytované bankami. 

To situaci na realitním trhu, zmítaném prudkým propadem 
cen nemovitostí a rekordní zásobou neprodaných domů, 
ještě zhoršovalo. Postupný vývoj situace přinesl víceré hla
sy, že vývoj delikvence na držených portfoliích hypoték spo
lečnostmi Fannie Mae a Freddie Mac nemohou zvládnout 
prostřednictvím vlastního kapitálu. Právě tento moment byl 
poslední kapkou, která odstartovala konec Fannie a Freddie. 
Zahraniční centrální banky a investoři přestali kupovat jimi 

Vyvoj akcií Freddie Mac a Fannie Mae

 (v %)

   

Zdroj: zdroj www.onvista.de
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emitované dluhopisy a zároveň začali jejich dluhopisy houfně 
vyprodávat. Rychlost záchranné akce souvisela i s faktem, že 
na konci září 2008 se blížila splatnost přibližně 140 miliard 
dolarů dluhopisů emitovaných Freddie Mac a Fannie Mae. 
Investoři už neměli zájem nakupovat nové dluhopisy a tyto 
dvě instituce neměly dostatečný kapitál, aby z vlastních zdrojů 
tyto závazky zabezpečily. 

Přišla záchrana
Aby FED a ministerstvo financí předešly katastrofickému 
scénáři, že Fannie a Freddie nebudou schopny závazky vy
rovnat, zakročily jejich znárodněním. USA totiž hrozilo obrov
ské nebezpečí v podobě eskalace nedůvěry zahraničních 
centrálních bank a hlavních světových finančních institucí, 
které jsou držiteli převážné části dluhopisů emitovaných Fan
nie Mae a Freddie Mac. Aby se USA nedostaly do situace, 
kdy by nedůvěra hrozícího krachu Fannie a Freddie mohla 
vyústit do neochoty zahraničí o státní dluhopisy USA, zakro
čily nestandardním krokem znárodnění těchto dvou institucí, 
čímž se na daňové poplatníky USA vypsal bianco šek na 

všechny ztráty více než 5bilionového portfolia Fannie Mae 
a Freddie Mac. Pokud se však už vláda USA rozhodla vydat 
touto cestou, měla okamžitě zamezit pokračování v nezodpo
vědnosti těchto dvou institucí. Ale právě naopak, americká 
administrativa rozhodla, že tyto dva podniky budou nadále 
pokračovat v odkupování hypoték.

Vyplatila se záchrana?
Pokud si spočítáme, že za roky 2008 až 2010 zveřejnila Fannie 
Mae ztrátu 147,1 mld. USD a Freddie Mac ztrátu 91,3 mld. 
USD, spolu tedy necelých 240 mld. USD, je jednoznačné, že 
pokud vláda USA nechtěla nechat tyto instituce zkrachovat, 
musela vynaložit nemalé zdroje na jejich záchranu. Konečný 
účet byl 188 mld. USD. Podle podmínek dohody o záchran
ném programu musí obě agentury většinu zisku vrátit daňo
vým poplatníkům.

Od roku 2012 do října 2015 dostala federální pokladna od 
Fannie a Freddie dohromady 239 mld. USD, což je více, než 
si vyžadovala záchrana těchto agentur. Pohled na to, zda 
krok na záchranu byl, či nebyl správný, už nechám na kaž
dém z Vás.

I tento skutečný příběh poukazuje na to, že krize je „příle
žitostí k rozlišování a novému plánování“. Řešením, jak se 
postavit k různým úrovním krize, není rezignace, ale důvěra 
ve schopnosti člověka hledat trvalá řešení a nepodléhat 
chamtivosti.

„Kdo podlehne moci peněz, 
nemůže být spravedlivým.“

Démokritos z Abdér
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Pondělí, 15. září 2008. Americká investiční banka Lehman 
Brothers jako jedna z největších ikon z Wall Street žádá 
o ochranu před věřiteli. Šance získat finanční pomoc od 
jiných bank, které rovněž potřebovaly „záchranný kruh“, 
a myšlenka investovat poslední zdravé peníze do krachující 
banky bylo jako poslat poslední zásoby do potápějící se lodi. 
V roce 2008 jsme byli svědky největšího kolapsu finančního 
sektoru od časů velké deprese. Vláda tehdy stála před otáz
kou, zda zachránit penězi daňových poplatníků krachující 
banky (špatná možnost), anebo nechať zkolabovat celý fi
nanční systém (pravděpodobně ještě horší možnost). Hledal 
se viník. Veřejnost obviňovala vládu za téměř třicetiletou 
deregulaci bankovního sektoru, vláda ukazovala na banky 
za nezodpovědné hospodaření, banky zase upozorňovaly na 
lidskou chamtivost při hladu po výnosech a marnotratnost 
při úvěrech. Důvodů bylo více, ale s odstupem času může
me říci, že deregulace to jednoznačně nebyla – paradoxně 
nikoliv nezávislost na vládě, ale přílišná spjatost se státem 
byla spouštěčem další krize. Ta samá tři desetiletí deregu
lace stála při problémech americká vláda za zády velkých 
společností, ale především bank. Až v roce 2008 „Strýček 
Sam“ poprvé nepodal pomocnou ruku.

Lehman Brothers tak na rozdíl od jiných krachujících institucí 
dostal jasnou zamítavou odpověď. Čtvrtá největší investiční 
banka vyhlásila bankrot. Instituce podobné Lehman Brothers 
označované jako „too big to fail“ – tedy příliš velké na to, aby 
zkrachovaly, byly svým potenciálním rizikem bankrotu tak ne
bezpečné pro ekonomiku, že jim následně byla poskytnuta 
pomoc, která by oddálila, anebo v lepším případě zabránila 
jejich konci. Finanční sektor čekal v případě Lehmanů podobný 
postup jako při Bear Stearns, záchrana však nepřišla. Trhy se 
zalekly. Finanční sektor volal o pomoc, která později dorazila, 
ale musela padnout první hlava. Již za měsíc americká vlá
da schválila program TARP (Troubled Asset Relief Program) 
jako 700 miliardový „bail out“ především pro finanční instituce 
schválené Kongresem. Rok 2008 „zpopularizoval“ výraz „bail 
out“ – v tom horším slova smyslu. 

Pojmem „bail out“ se původně označovalo v námořnickém 
slovníku vylévání vody z podpalubí. Mnohem výstižnější má 
k ekonomickému významu používání této fráze v letectví – 
nouzové opuštění letadla pomocí padáku. V ekonomické 
terminologii je to doslovně záchrana anebo odvrácení poten
ciálního krachu, především firmy, ale i státu, prostřednictvím 
pomocí „zvenku“. Nejčastější roli záchrance má stát, který 
poskytnutím půjčky anebo odkoupením kapitálové pozice 
zachraňuje jiný subjekt. Od roku 1984 se pojem „bail out“ 
začal pojit především se sanací bank z peněz daňových 
poplatníků. V případě záchrany bank, pokud stát rozhodne 
o poskytnutí záchranného balíčku, zpravidla zapojí cent

rální banku k dodávání likvidity do ekonomiky v čase, kdy 
banky nejsou schopny a ochotny půjčovat peníze. Od velké 
hospodářské krize ve 30. letech se první „bail out“ banky 
udál v roce 1984, kdy prezident Ronald Reagan s pomocí 
FEDu zachránil Continental Illinois, tehdy osmou největší 
komerční banku. Kromě zpopularizování pojmu „bail out“ se 
do ekonomického slovníku dostal i druhý, už známý výraz –  
„too big to fail“.  Důvod, proč k „bail outu“ došlo, byl jedno
duchý – banka měla tolik akcionářů, věřitelů a investorů, že 
kdyby najednou zjistili, že gigant jako Continental Illinois 
může padnout, veřejnost by propadla panice a začala vy
bírat peníze z mnohem větších institucí (čímž byla nepřímo 
korunována na banku „too big to fail“). Vláda tak podvědomě 
vsugerovala veřejnosti neohrozitelnost (nejen) velkých ban
kovních domů a domněnku, že pokud půjčíte velké bance, 
je to, jako kdybyste půjčovali vládě, jen s lepším úrokem. 
Druhou stranou mince byl morální hazard institucí, které 
přizpůsobovaly rizikovost svých obchodů vědomí, že ve 
zlých časech za ně někdo zaplatí účet. Proto byly například 
hypoteční instituce Fannie Mae a Freddie Mac s politicky 
motivovanými půjčkami vždy vnímány jako agentury impli
citně garantované penězi daňových poplatníků.

Odůvodnění, proč dochází k bail outu je jednoduché – krach 
společností too big to fail by měl mnohem nákladnější dů
sledky než hodnota poskytnuté pomoci. Pokud se bavíme 
o důsledcích, je potřeba si uvědomit, že samotným krachem 
například investiční banky by se celý kruh neuzavřel. Na
příklad cenné papíry vydávané velkými bankami zpravidla 
kromě individuálních investorů drží i různé penzijní fondy, 
podílové fondy, institucionální investoři a v některých přípa
dech i samotný stát. Důležitá je i psychologie lidí – pokud 
by se stalo, že silná banka s dlouholetou tradicí měla ještě 
včera otevřené pobočky, a dnes už jednoduše neexistuje, vy
volalo by to „run na banky“, kdy by spořitelé začali hromadně 
vybírat své úspory, banky by následně přestaly poskytovat 
úvěry a investoři by začali prodávat vše, co mají ve svém 
portfoliu. Absolutní chaos. Vyvolaný domino efekt by zasáhl 
tak širokou masu lidí, že uvedený kolaps jediné instituce by 
pocítili téměř všichni – od amerického ředitele banky, který 
právě přišel o práci, až po slovenského zaměstnance, který 
si spoří na penzi.

Individuální pomoc by neměla význam bez dalších opatření, 
proto je obvykle podmíněna i plánem na ozdravení subjek
tu anebo prodejem společnosti a provázena odkupem akcií 
či dluhopisů. Rovněž je potřeba si uvědomit, že nejde o ne
vratný dar, ale o záchrannou linku likvidity v kritické situaci. 
Samozřejmě většina firem funguje proto, že chtějí dosahovat 
zisku, proto by bylo nelogické, kdyby se nesnažila za každých 
okolností přežít. Po ozdravení ve smyslu předem stanoveného 
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splátkového kalendáře splácí půjčku i s úroky, což může být 
pro vlády na jedné straně rizikový, avšak výnosově zajímavý 
obchod. Například při programu TARP americká vláda dosud 
půjčila dohromady 618 miliard USD a zpět jí bylo vráceno spolu 
s výnosem 683 miliard USD. 

I přes uvedené skutečnosti se po roce 2008 vyskytla otázka, 
zda je v budoucnu další „bail out“ žádoucí. Mylná domněnka, že 
striktnější regulace sníží pravděpodobnost krachu firem (které 
de facto platí jen vyšší náklady na právníky a konzultanty, aby 
tato pravidla mohly obcházet), byla nahrazena jednoduchou 
ideou – stát by neměl nést plnou zodpovědnost za problémy 
firem. Bail out jako pomoc zvenčí nahrazuje idea snášení vnit
řní zodpovědnosti věřitelů jako prvního nástroje pomoci a do 
popředí se dostává pojem „bail in“.

„Bail in“ (tedy kapitalizace) znamená záchranu „zevnitř“ a je 
součástí procesu řešení krizových situací na finančním trhu. 
Popisuje mechanismus, prostřednictvím něhož dochází k úpl
nému odpisu anebo částečnému snížení dluhů, případně 
k transformaci dluhu na kapitál. K zabránění bankrotu jsou 
použity prostředky věřitelů a akcionářů. Celý systém krizového 
managementu, jehož jedním z nástrojů je i „bail in“, se sklá
dá ze tří kroků – přípravy a prevence, intervence v případě 
počátečních problémů a krizového opatření. „Bail in“ – jako 
jeden z nástrojů řešení krizové situace by měl v první řadě 
přenést břemeno z veřejných zdrojů na ramena majitelů ak
cií, investorů a věřitelů. Akcionáři banky a významní věřitelé 
by proto měli být motivováni k potlačení morálního hazardu, 
rizikových operací ve finančních institucích a větší průběžné 
kontrole. 

Pokud se zopakuje scénář z krize, pravděpodobně ani jeden 
ze způsobů záchrany nebude použit samostatně, ale dojde ke 
kombinaci – rozdělení zodpovědnosti mezi věřitele s dodateč

nou pomocí státu. V červnu 2013 Rada Evropské unie určila 
postup, jakým se bude realizovat záchrana v případě krachu
jících finančních institucí a jak se rozdělí náklady na „bail in“ 
a „bail out“. Předmětem rekapitalizace by měly být nezajištěné 
dluhy banky. Jako první, jejichž aktiva se použijí k záchraně, 
budou akcionáři banky, následně investoři (například držite
lé některých dluhopisů banky s výjimkou krytých dluhopisů) 
a klienti se zůstatkem vkladů nad sto tisíc eur. Dohoda určuje 
i pořadí, jakým se bude financovat záchrana z vkladů – v prvé 
řadě sáhne na peníze velkým firmám a vkladatelům nad sto tisíc 
eur. Celá rekapitalizace by měla dodržovat principy rovného 
zacházení s věřiteli.

Kypr se stal precedentem, jímž se v budoucnu bude čelit 
problémům v bankovním sektoru. V minulosti při záchraně 
řeckých anebo irských bank byl standardním nástrojem zá
chrany automaticky „bail out“. V případě Kypru se poprvé 
při záchraně evropských bank uplatnil „bail in“, kde museli 
někteří věřitelé (hlavně majitelé dluhopisů a klienti s nezajiště
nými vklady nad sto tisíc eur) snášet náklady na záchranu. 
Vyhlášení Evropské centrální banky ze dne 21. března 2013 
tehdy konstatovalo zastavení poskytování linky nouzové lik
vidity ELA, pokud se neobnoví jejich solventnost. Pokud by 
nedošlo k předložení důvěryhodného plánu pomoci, Kypru 
by hrozilo nucené opuštění eurozóny. V noci 25. března 2015 
došlo k dohodě mezi Kyprem, MMF a Evropskou unií o řešení 
otázky krachujících bank na Kypru, jejíž součástí byl i „bail in“. 
Kromě jednorázového zdanění vkladů bylo dalším krokem 
vytvoření „dobré“ a „špatné“ banky, transfer vkladů do sto 
tisíc eur ze zlé (Laiki bank, která prošla procesem standard
ního krachu) do dobré banky (Bank of Cyprus) a zavedení 
kapitálových kontrol (limity pro výběry, transfery, transakce 
kreditními kartami apod.). Tento počin byl výstražnou zprávou 
pro další tehdy ohrožené ekonomiky (Řecko, Španělsko, Itálie, 
Portugalsko), aby neodkládaly řešení svých problémů, jakož 

i silným odkazem pro jiné finanční instituce a spekulativní 
vkladatele, kteří v kyperském bankovním sektoru hledali ne
ohrožený přístav pro praní špinavých peněz. 

V souvislosti s prvním standardním uplatněním „bail in“ pro
cesu na Kypru vyvolalo mediální rozruch především „zdanění“ 
vkladů. Například každý vklad do sto tisíc eur je na území Slo
venské republiky podobně jako při kyperském scénáři krytý, 
a to fondem na ochranu vkladů (který de facto není státním 
fondem a není financován ze státního rozpočtu), a nad tuto 
sumu na první pohled klient riskuje ztrátu v případě potřeby 
záchrany banky. Prostředky z těchto národních fondů by měly 
být  naplněny daní z finančních transakcí a mají pokrýt 0,8 % 
všech vkladů v zemi. Tu je potřeba poznamenat, že v případě 
problému banky by se v prvním momentu nedostali k aktivům 
nejen klienti s nejvyššími zůstatky, ale absolutně nikdo, jelikož 
všechny účty by byly pravděpodobně zmraženy (popřípadě 
by se zavedly kapitálové kontroly, podobně jako na Kypru) 
a jakékoliv jiné transfery z banky by byly pozastaveny ane
bo omezeny. Druhým faktem, který si je třeba uvědomit, je, 
že legislativa pod ochranou zahrnuje jen hotovostní vklady, 
což znamená, že pokud by měl klient v kritické situaci své 
úspory v jakékoliv jiné formě – například v podobě cenného 
papíru (samozřejmě s výjimkou cenných papírů postižené 
banky nebo jiných rizikových cenných papírů); dokázal by 
se v případě krachu jednodušeji dostat ke svým penězům 
bez ohledu na výšku garance. Jako příklad můžeme použít 
německý dluhopis. Protože klient držbou německého dluho
pisu očekává bezpečnost a nese riziko krachu země – tedy 

Německa (a ne jako v případě držby hotovosti riziko krachu 
banky), otázkou je, co by v tomto momentu klient považoval 
za „bezpečnější“ aktivum – dluhopis, tedy garanci Německa 
jako státu, anebo hotovost, tedy závazek banky? Nejen, že 
takovýto vklad ve formě například uvedeného německého 
dluhopisu má svou výhodu, že pro klienty banky s majetkem 
nad sto tisíc eur přináší větší ochranu, ale i fakt, že samotný 
dluhopis není vkladový produkt a je veden na investičním 
účtu a banka zabezpečuje jen držitelskou správu. Pokud by 
banka zkrachovala, v takovém případě by se dluhopis anebo 
jiný cenný papír jednoduše přesunul do jiné instituce, která 
by ho nadále spravovala. 

Po procesu záchrany zevnitř, tedy vyčerpání kapacity „bail in“, 
následuje státní pomoc. Kromě ní mají státy volnou ruku v urče
ní, zda na záchranu použijí i tradiční „bail out“ scénář z peněz 
daňových poplatníků (např. v případě, pokud by se jednalo 
o systémovou banku). Když bude vyčerpána i státní pomoc, 
poslední linkou záchrany má být například v evropském pro
středí nadnárodní instance, a to euroval. 

Zkušenosti z krize následně přinesly nespočetnou řadu 
scénářů, zákonů a regulací, od kterých se bude odvíjet scénář 
záchrany při hrozícím krachu velké instituce v budoucnu. Otáz
kou však zůstává, jakým způsobem se bude řešit vzniklý prob
lém ve skutečnosti. Je zapotřebí si uvědomit, že legislativu, 
podle které se budou řídit například banky při hrozícím krachu, 
uzákonila vláda, a ta samá vláda ji v případě potřeby může 
kdykoliv změnit. Například původní návrh záchranného scénáře 
na Kypru zahrnoval jednorázové zdanění všech vkladů –  
i těch do sto tisíc eur. Tento návrh byl dokonce schválen Eu
roskupinou a souhlasně podporován Evropskou centrální 
bankou a Mezinárodním měnovým fondem. Neprošel však 
domácím schvalováním v kyperském parlamentu. V ideálním 
scénáři však zůstává preferovaným způsobem „bail in“ kvůli 
predikovatelnosti procesu a neporovnatelně nižším celkovým 
nákladům, ve srovnání se záchranou „bail out“. 

Autor je privátním bankéřem Tatra banky, a. s.
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OUTFLOWS: 617,2 mld. USD – to zahrnuje peníze, které byly skutečně využity, investovány anebo půjčeny

 

   

Zdroj: https://projects.propublica.org/bailout/main/summary

 
INFLOWS: 683,16 mld. – peníze vrácené a splacené do státní pokladny ve formě úroků, dividend, poplatků 
anebo příjmy ze zpětného odkupu akcií

 

   

Zdroj: https://projects.propublica.org/bailout/main/summary

 

Banky a jiné finanční instituce (245 mld. USD)

Fannie Mae, Freddie Mac (187 mld. USD)

Automobilové společnosti (79,7 mld. USD)

AIG (67,8 mld. USD)

Jiné (19,1 mld. USD)

Nákupy toxických aktiv (18,6 mld. USD)

Splátky (390 mld. USD)

Dividendy (262 mld. USD)

Úroky (1,83 mld. USD)

Warranty (9,63 mld. USD)

Ostatní výnosy (19,7 mld. USD)
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Jak jsme už uvedli výše, komerční banky pracují s kapitálem 
tak, že ho nadále umísťují na finančním trhu ať už ve formě 
úvěrů, půjček apod. Tatra banka, a. s. pracovala v roce 2014 
s bilancí v částce bezmála 10 mld. eur, a vlastní jmění banky 
bylo zhruba 850 mil. eur. Z tohoto srovnání nám vychází, že 
banky všeobecně nakládají s neporovnatelně vyšším obje
mem kapitálu, než je jejich vklad do podnikání. Tento fakt 
je základním kamenem, na němž stojí právní omezení pro 
nakládání s kapitálem v bankách, jakož i minimální kapitá
lové požadavky pro banky a v neposlední řadě omezení pro 
poskytování úvěrů jiným subjektům. Mnohými představiteli ať 
už vlád anebo soukromého sektoru jsou banky považovány 
za subjekty, které nepodléhají formální regulaci. Často jsou 
označovány jako subjekty s vysokou mírou zisku, kterého 
dosáhly bez vyššího rizika. Z hlediska ziskovosti bank na 
obrázku č. 2 níže vidíme, jak se vyvíjel zisk na úvěrech po
skytnutých třemi největšími bankami na Slovensku (Tatra 
banka, a. s., Slovenská Sporiteľňa a.s. a Všeobecná Úverová 
banka a.s.). Podotýkám, že pro výpočet jsme brali poměr 
úrokových výnosů (očištěný o náklady) a celkové částky 
úvěrů poskytnutých danou bankou.

Graf 2: Vývoj zisku na úvěrových produktech

(v %)

Zdroj: Výroční zprávy bank

Z porovnání je zřejmé zjištění, které můžeme zevšeobecnit 
na celý bankovní sektor, resp. komerční bankovnictví. Zisky 
bank na úvěrových produktech jsou na úrovni o něco vyšší než  
2 % pro Tatra banku, a. s., resp. na úrovni 3 a více % pro ostatní  
2 komerční banky. Celkový objem úvěrů poskytnutý touto trojicí 
bank do konce roku 2014 byl více než 24 miliard eur. Je tato 
úroveň zisku na úrovni, kdy by to bylo společensky nepřijatelné, 
resp. by zisk byl vnímán v jako lichva? Z grafu je zřetelně vidět 
skutečný stav.

Regulace bankovního   
kapitálu
Kapitál, kterým disponuje banka, byl rozčleněn v roce 1988 
Basilejským výborem na 3 typy (Basel I). Prvním byl vlastní 
kapitál banky (vlastní jmění), do druhé kategorie patřil doda
tečný kapitál banky (podřízený dluh, tedy půjčka bance od 
věřitele na dobu určitou s předem dohodnutými podmínkami 

splácení a bez možnosti požádání o předčasné splacení ze 
strany věřitele). V roce 1996 byl doplněn i třetí typ kapitálu 
banky, a to doplňkový vlastní kapitál banky. Rezerva banky, 
tedy kapitálová přiměřenost, byla určena ve výšce minimálně 
8 % k celkové výšce aktiv banky. Jde o tzv. regulatorní kapitál, 
kterým by banka kryla ztráty vzniklé v důsledku úvěrového 
rizika.

Reakcí na progres ve vývoji finančních trhů byl dokument 
Nová Basilejská dohoda o kapitálu (Basel II), z roku 2003. 
Hlavním cílem bylo rozšířit spektrum rizik, na která se do
sud v bankách soustřeďovali. Riziko spojené s úvěry bylo 
doplněno trhovým rizikem, jakož i sledováním operačního 
rizika v bankách. Co to znamenalo pro banky? Musely rychle 
navýšit své vlastní zdroje k pokrytí nových typů rizik, jakým 
bylo hlavně operační riziko. Druhý prvek dokumentu Basel II  
umožnil národní bance v dané zemi, aby mohla kdykoliv zvý
šit kapitálovou přiměřenost pro konkrétní komerční banku. 
Samozřejmě že tak mohla učinit jen na základě vnitřního 
vyhodnocení rizikového profilu banky. Pokud se rizikový profil 
v bance navýšil, národní banka určila, aby si komerční banka 
navýšila rezervy nad rámec 8 %. V případě, pokud by tak ko
merční banka neučinila, mohlo by dojít k tomu, že by rezervy 
nestačily na pokrytí ztrát v časech krize. Odzrcadlilo se to i na 
poskytování úvěrů. Banky často své podmínky zpřísňovaly 
i pro bonitní klienty, protože si chtěly zabezpečit kvalitní krytí 
úvěrů. Tímto přístupem banky eliminovaly určitou část úvěro
vého rizika a možných budoucích úvěrových ztrát. Třetí, avšak 
stejně podstatnou součástí Basel II je téma transparentnosti 
bankovních informací. Toto opatření se zaměřovalo na zveřej
ňování informací o bankách, jako např. výška jednotlivých 
složek celkového kapitálu banky apod. 

Do třetice všeho dobrého? Banky byly otestovány finanční 
krizí v roce 2008. Výsledek = nevyhověly. Po dodatečném 
prověřování a testování bank byly výsledky znepokojivé. 
Značná část bank podváděla a uměle navyšovala hodnoty 
svých rozvah pomocí nástrojů, které do nich nepatřily. Jak 
je to možné? Takovéto nástroje se nazývají mimobilanční 
položky, tedy položky, které do rozvahy nepatří, avšak za 
jistých podmínek do ní mohou být započítávány. Dalším 
problémem byla provázanost krátkodobých zdrojů bank 
v dlouhodobých aktivech. V čase krize nedisponovaly ta
kovou „hotovostí“, jakou by měly. Krach banky Lehman 
Brothers a dopad na celý finanční systém naznačily, že 
propojení bank v současnosti dosáhlo kritické úrovně. Pro
tože se problémy bank řešily z veřejných financí, muselo se 
takovéto situaci do budoucna zamezit.

Existence finančních institucí, ať už bank anebo jejich před
chůdců, náš život provází už staletí. Ať už ve formě místa, kde 
uchováváme naše finanční rezervy, anebo v pozici partnera, 
který nám za určitých podmínek půjčí prostředky na realizaci 
našich plánů. Tak jako se vyvíjela společnost a její smýšlení, 
vyvíjely se i bankovní instituce, jejich postavení ve společnosti 
a logicky i jejich vnímání veřejností. 

Banky byly zpočátku vnímány jako „obchodníci s pěnězi“, kteří 
umožňovaly farmářům uložit získané prostředky a jiným ob
chodníkům zase poskytovaly krátkodobé půjčky, aby mohli 
cestovat mezi městy a obchodovat s různým zbožím. Časem 
se banky dostaly na výsluní společnosti, protože disponovaly 
prostředky, které často používali vladaři na financování válek 
(Eduard IV.), později na vydávání nových, už papírových ban
kovek nebo jako zdroj financování zahraničních obchodních 
vztahů apod.

Podnikání bank
Pokud bychom se měli podívat na banku jako na podnika
telský subjekt, tak i podmínky, které vlastníci banky museli 
a musí splňovat, se vyvíjely. V současnosti může banka půso
bit jen jako akciová společnost, se sídlem na území Evropské 
unie, resp. i mimo něj, avšak pro působení v EU musí požá
dat Evropskou centrální banku (ECB). Minimální základní 
jmění banky je 33,2 mil. eur (Tatra banka měla v roce 2014 
jmění ve výšce zhruba 850 mil. eur). Okruh činností bank se 
s vývojem finančních trhů rozšířil z přijímání vkladů, poskyto
vání úvěrů a směnárenských služeb i na poskytování inves
tičních služeb (nákup/prodej cenných papírů), realizování 
platebních služeb (platební karty, terminály, mezinárodní 
přesuny prostředků), úschovu cenin apod. Z hlediska počtu 
bank je jen na Slovensku momentálně aktivních 28 bank. 
Je to znamení toho, že se na Slovensku bankám daří, ale 
na druhé straně i rivalita mezi bankami je značná. Každá 
bojuje o klienta, ať už snižováním poplatků, úrokových sazeb 
na úvěrech, zvyšováním úrokových sazeb na vkladech, ale 
i zvýhodňováním bonitních klientů. Dospěli jsme do stadia, 
ve kterém si banky za cenu udržení klienta často snižují svůj 
výnos na minimum, či se dokonce dostávají do červených 
čísel. Z pohledu klienta to je ceněno, avšak pokud se podívá
me i na prvotní cíl každého podnikatelského subjektu, tedy 
zisk, tak pro akcionáře banky to není dobré znamení. Jde 
o nevýhodu jen pro akcionáře? Zisk banky zaručuje i to, že 
v dalším období se banka bude snažit inovovat své systémy, 
produkty, lidský kapitál, tak, aby co nejlépe sloužila klientům. 
A co v případě, kdy banka na inovace nemá prostor? Doplatí 
na to v první řadě klient, který bude déle čekat na schválení 
úvěru, kreditní kartu nebo bankovní informaci. Proto by měl 

klient důkladně zvážit, u které banky chce být klientem. 
Zda to bude banka bez poplatků, avšak v případě, pokud 
bude klient něco potřebovat, tak se musí připravit na něko
likadenní čekání, resp. skryté poplatky banky při různých 
transakcích anebo neodborný přístup zaměstnanců banky. 
Na druhé straně si klient může vybrat banku s přiměřenými 
poplatky, avšak s adekvátními službami hodnými postavení 
klienta. Výběr je jen na klientovi a zdravém selském rozumu 
aneb kolik dopřeješ, tolik ti bude dopřáno, resp. za co si 
zaplatíš, to i dostaneš.

Co se týče generování zisků pro banky, hlavním zdrojem pro 
banky jsou výnosy z poskytnutých úvěrů. Samozřejmě neplatí 
vztah výška úroku = zisk pro banku. Úrok, který klient bance 
platí, je složen z první složky, a to nákladů banky. Aby banka 
mohla úvěr poskytnout, musí disponovat prostředky, které 
získává od vkladatelů, tedy klientů, kteří nepotřebují úvěr, ale 
prostředky si v bance na určitý čas ukládají. Za to jim banka 
platí úrok, což je náklad pro banku. Stejně tak je nákladem 
i část prostředků, které banka musí držet v případě, pokud 
by dlužník už nebyl schopen splácet úvěr. Banka by v tomto 
případě zaznamenala ztrátu, avšak pokryla by ji z těchto od
ložených tzv. opravných položek na úvěry. Na výšku výnosů 
banky z poskytování úvěrů má velký vliv i aktuální výška sazeb, 
které určují centrální banky jako Evropská centrální banka, ve 
Spojených státech Federal Reserve System a ve Velké Británii 
zase Bank of England.

Graf 1: Vývoj úrokových sazeb centrálních bank

(v %)

Zdroj: Webové stránky centrálních bank

Vývoj úrokových sazeb za posledních 10 let naznačuje klesají
cí tendenci. Zapříčiněno to je hlavně snahou centrálních bank 
o nastartování ekonomiky po období finanční krize. Na grafu č. 1  
vidíme, jak nízko jsou v současnosti úrokové sazby nastaveny. 
Důsledkem takto nízkých úrovní je i pokles úrokových sazeb na 
poskytovaných úvěrech komerčními bankami. Logickým důsled
kem je snížení zisku bank. Ve spojitosti se zvyšováním regulace 
ze strany ECB, jakož i se zaváděním nových opatření (bankovní 
odvod), jimiž si vláda pokrývá schodek v přebytku, se pozice 
bank ve společnosti změnila.

Pán, nebo  
podřízený?  

Text: Ján Vangor
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Evropské banky pracovaly s obrovským pákovým efektem, což 
znamenalo, že do velkých finančních operací vstupovaly s mi
nimálním zabezpečením. Do hry vstoupil opět Basilejský výbor 
a poslední opatření Basel III, které zavedlo přísnější pravidla 
pro určení vlastního kapitálu banky používaného pro výpočet 
kapitálové přiměřenosti. Striktně definovanými pravidly určuje 
přesné postupy výpočtu kapitálového požadavku. Cílem je 
zamezit bance vytvářet a upravovat vstupy pro samotný výpo
čet. Basel III se zaměřil především na kvalitu kapitálu a objem 
tohoto kapitálu ve jmění banky. Upravil se i samotný výpočet 
kapitálové přiměřenosti a byl navržen proces vývoje její hod
noty, jakož i dalších dodatečných opatření. Mezi tato opatře
ní byl zařazen kapitálový konzervační polštář a proticyklický 
kapitálový polštář, jež možno označit za dodatečné rezervy. 
Jednotlivé procentuální sazby hodnoty kapitálu, jakož i polštářů 
jsou vyobrazeny v následující tabulce. Z ní vidíme, že objem 
prostředků, které musí banka vytvořit, aby splnila kapitálové 
požadavky, postupně roste.

Vývoj kapitálových požadavků pro banky

(v %)

Zdroj: www.nbs.sk

Co znamená regulace  
Basel pro klienta?  
Bankovnictví jako takové vychází z principu, že banka, jako 
správce peněz, rozhoduje i o jejich použití. Způsob použití 
získaných prostředků od klientů regulují právě basilejské do
hody. Hlavním cílem je především stanovení objemu vlastního 
kapitálu s cílem eliminovat riziko ztráty a ochránit klienta.

Regulace Basel I, II a III jsou zaměřeny na zvyšování stability 
komerčních bank, a tím pádem i celého bankovního sektoru 
a nepřímo i ekonomik Evropy, resp. celého světa. Ale co by 
znamenal bankovní sektor bez jeho základní složky? A tedy 
i prostředků vkladatelů, se kterými banky dále disponují? Nic. 
A proto bylo správným rozhodnutím zaměřit se i na informo
vanost a relativní bezpečí vkladatelů, resp. klientů bank, kteří 
prostřednictvím bank investují své prostředky na finančních 
trzích. Tomu se věnuje evropská směrnice pod názvem MIFID. 
Cílem je, aby se klienti bank v dostatečné míře podělili o své 
zkušenosti se svým bankéřem a zároveň aby privátní bankéř 
v plné míře klienta upozornil na rizika, poplatky a ostatní pod
mínky při konkrétních typech investicí.

Autor je privátním bankéřem Tatra banky, a. s.

Zdroje:

www.nbs.sk

www.bankingsupervision.europa.eu

www.ecb.eu

www.tatrabanka.sk

www.slsp.sk

www.vub.sk

www.bankofengland.co.uk

www.global-rates.com

www.federalreserve.gov

Komerčné bankovníctvo, Renáta Vokorokosová, rok vydania 2008

Core Tier 1 – upsané a splacené základné jmění, ážiové fondy, nerozdělený zisk, 

vybrané druhy CP

Dodatkový Tier 1 – jiné cenné papíry, které splňují podmínky pro zařazení do 

kapitálu Tier 1

Tier 2 – přijatý podřízený dluh tj. peněžní vklady anebo vydané cenné papíry se 

zůstatkovou lhůtou splatnosti nad 5 let

Tier 1 – goign concern capital – slouží ke krytí ztrát plynoucích z podnikání banky

Tier 2 – gone concern capital – slouží ke krytí ztrát při ukončení činnosti banky
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5. leden 2016, americký senátor Bernie Sanders se v průbě
hu předvolební kampaně v New Yorku věnoval problému 
stínových bankovních institucí, které charakterizoval přívlast
kem „too big to fail“ (z angl. příliš velké pro bankrot). Janet 
Yellen, prezidentka Federálního rezervního systému Spo
jených států amerických, připustila, že instituce stínového 
bankovního systému představují pro světovou ekonomiku 
v následujících letech obrovskou výzvu. Pojem stínové 
bankovnictví vznikl v roce 2007 ve slovním projevu Pau
la McCulleye, generálního manažera společnosti PIMCO 
(Pacific Investment Management Company), jenž vysvětlil 
podstatu stínového bankovnictví prostřednictvím dluhopisů, 
které charakterizoval jako hlavní mimobilanční nástroj bank. 
Evropská komise charakterizuje stínové bankovnictví pros
třednictvím subjektů, jež poskytují kapitál pro individuální 
a institucionální investory. Investiční banky, strukturované 
investiční nástroje SPV (z angl. Special purpose vehicle), 
hedge fondy, nebankovní finanční instituce a fondy peněž
ního trhu profitují z arbitráží úrokových sazeb a poplatků. 
K hlavním aktivitám stínových subjektů patří sekuritizace, 
repo obchody a obchodování s cennými papíry. Příkladem 
neregulované aktivity může být swap úvěrového selhání, 
tzv. Credit default swap (CDS). Vzhledem k tomu, že stínové 
bankovní instituce nepřijímají vklady klientů v porovnání 
s komerčními bankami a nerealizují hotovostní platební styk, 
nepodléhají většině legislativního zatížení a regulačních 
limitů. Institut mezinárodních financí přiznává, že stínové 
bankovnictví v sobě obsahuje nesčetné množství interakcí 
mezi finančním systémem a reálnou ekonomikou. Zároveň 
se vyznačuje decentralizací, která zvyšuje efektivnost, pod
poruje konkurenční prostředí, inovace a působí preventivně 
proti bankrotům. 

V období před krizí v letech 2008 a 2009 stínové instituce 
využívaly strategii, která spočívala v dlouhodobých investi
cích krátkodobého kapitálu. Hypoteční krize způsobila, že 
stínové instituce nebyly schopny nadále půjčovat krátko
dobé půjčky, jelikož věřitelé začali spekulovat, kdo a v ja
kém čase nese kreditní riziko. Společnosti nebyly schopny 
získat finanční prostředky z kolabujících investicí krytých 
hypotéčními úvěry, jelikož nikdo neměl zájem o toxická ak
tiva. Bear Stearns a Lehman Brothers představují význam
né stínové hráče, kteří nezvládli finanční bouři vzhledem 
k panice, ekonomické recesi a globální úvěrové tísni. Čím 
dál častěji se ozývají hlasy, které tvrdí, že právě nedostatek 
vládního regulačního dohledu stínového systému participo
val na světovém finančním kolapsu v letech 2008 a 2009. 
Navzdory několika reformám Kongresu v roce 2010 stínové 
bankovní instituce stále nepodléhají stejně tvrdým pravidlům 
jako komerční banky a nadále realizují spekulativní obchody 
s vysokým poměrem dluhu, v poměru k likvidním aktivům 
s vysokou pákou. Fenomén stínového bankovnictví si vy
žaduje globální přístup. Národní legislativní předpisy jsou 
značně heterogenní a čím dál častěji se ozývají hlasy pro 

harmonizaci národních rozdílů. Otázkou regulace stínového 
bankovnictví se aktuálně zabývá Evropská komise. Komisař 
pro vnitřní trh konstatoval, že evropská legislativa musí za
jistit, aby byl systém transparentní a aby přínosy vyplývající 
z posílení určitých finančních subjektů a trhů nebyly oslabe
ny riziky, jež s sebou přináší přesun do méně regulovaných 
sektorů. Evropská komise chce prostřednictvím návrhu 
nařízení z 29. ledna 2014 získávat spolehlivé údaje o sek
toru, zvýšit transparentnost a vymezit rámec pro vzájemné 
působení s bankami vzhledem k vysoké úrovni provázanosti 
se zbytkem finančního sektoru.
  
Rada pro finanční stabilitu, která byla založena zeměmi G20 
po summitu v Londýně v roce 2009 a která dohlíží a realizuje 
doporučení v oblasti globálního finančního systému, odhadu
je, že globální stínový bankovní systém dosáhl koncem roku 
2015 hodnoty neuvěřitelných 75 bilionů amerických dolarů, 
téměř trojnásobek v porovnání s obdobím milénia, přičemž 
24 bilionů tvoří Spojené státy americké. Právě přísná regulace 
bankovního sektoru a přísné kapitálové požadavky napo
máhají fenoménu stínových finančních institucí v posledním 
desetiletí, které svými aktivy podporují globální hospodářský 
růst. Podle slov mnoha odborníků aktuální neregulované jed
nání může mít za následek katastrofální selhání globálního 
finančního systému.  

Stínové  
bankovnictví

Text: Lukáš Lešundák
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Čína dokázala zvýšit hodnotu stínového bankovnictví téměř 
šestinásobně na hodnotu 2,2 bilionů amerických dolarů 
od poloviny roku 2013 do konce roku 2015. Právě stimu
lační finanční balíky včetně morálního hazardu a často se 
měnící finanční regulace byly hlavními podmínkami, které 
vedly k rozmachu stínového bankovnictví v Číně. Vzhledem 
k tomu, že stínové bankovnictví se nepovažuje za hlavní 
příčinu poklesu čínské ekonomiky a bylo sotva viditelné 
v průběhu akciového boomu v posledních letech, jakákoliv 
dodatečná regulace nebyla dostatečná. Na rozdíl od USA 
a Evropy stínové bankovnictví v Číně kontinuálně propojuje 
vládní kontrolu a politickou vůli. V případě, pokud by se 
čínská vláda rozhodla eliminovat stínový systém, může 
tak učinit prostřednictvím regulací a směrnic. Na straně 

druhé mnohá stimulační opatření vlád byla realizována 
formou půjček bank do určitých sektorů, protože do ur
čité míry kopírují vládní cíle a celkové ekonomické klima 
země. Agentura Bloomberg přinesla zprávu o tom, že čín
ský regulátor přirovnal stínové bankovnictví k tzv. Ponziho 
schématu, resp. k pyramidovým hrám. Na dotaz ohledně 
jejich fungování odpověděl, že v konečném důsledku se tak 
či onak zřítí. Otázkou zůstává, zda globální hospodářství 
zvládne kolaps pyramidy v hodnotě více než 75 bilionů 
amerických dolarů.  

Bill Gross, spoluzakladatel společnosti Pacific Investment 
Management a dluhopisový expert, který je důvěrně obe
známen s problematikou stínového bankovnictví, nedávno 
varoval před nedostatkem likvidity stínového bankovního 
sektoru. Problém s likviditou může vést k tzv. run on the 
shadow banks. Nízké ceny dluhopisů způsobené monetární 
politikou centrálních bank, precedens možného krachu Řec
ka ve vztahu k periferiím eurozóny, Čína a rozvíjející se trhy, 
charakteristické dluhy denominovanými v americkém dolaru, 
nadměrné investice a geopolitická rizika patří k významným 
determinantům tzv. runu na stínové banky. Aktuální situaci 
stínového systému přirovnávají k teorii chaosu anebo k tzv. 
teorii motýlích křídel. Tzn., že jakákoliv malá změna dokáže 
v konečném důsledku vyvolat významnou a předem neodhad
nutelnou změnu, nemluvě o finančním systému, jenž funguje 
na pákovém principu.  

Nebezpečí konvergence, tedy kombinace klasické a stínové 
banky, jako například JP Morgan Chase, Bank of America 
nebo Citigroup, představuje další negativum. Instituce rea
lizují investiční a tradiční bankovní služby bok po boku. Pro 
případ jakéhokoliv problému s investicemi tento dokáže 
ovlivnit retailovou oblast banky a negativně se podepsat 
na výsledcích. 

Zodpovědnost za externality stínového bankovnictví před
znamenává budoucnost stínového systému, který primárně 
neznamená antonymum regulovaného bankového sekto
ru. Nižší úvěrové náklady a zvýšená likvidita finančního 
systému představují protipól systémovému riziku jakož
to komunikovanému negativu. Relativně krátkodobý šok 
může mít za následek snížení likvidity a zhroucení systému 
s dlouhodobými důsledky. Tradiční bankovnictví potřebuje 
chápat základní vazby stínového systému, jelikož regulace 
bude mít nepochybně významný vliv na charakter systému 
v budoucnu.

Autor je privátním bankéřem Tatra banky, a. s.

Zdroje:

www.cnbc.com

www.economist.com

www.ibtimes.com

www.investinganswers.com

www.investopedia.com

www.thediplomat.com

Existuje množství způsobů, podle kterých se může zkoumat 
velikost bank (tržní kapitalizace, velikost aktiv banky, zařazení 
mezi systémovými bankami atd. ...), avšak s ohledem na ne
dávnou historii si lze povšimnout jednoho z výrazných trendů 
nezávislých na typu zvolené metodiky. A tou je zvyšující se síla 
čínských bank v rámci světového hospodářství.

Pokud bereme v úvahu například velikost aktiv banky, tak v roce 
2015 se v žebříčku Relbanks Top 10 největších bankovních 
domů usadily v první pětce hned čtyři čínské banky, jak mů
žeme vidět z níže uvedené statistiky.
 

Pořadí Jméno banky
Celková aktiva
(miliard USD)

1 Industrial and Commercial  
Bank of China 3 616,39

2 China Construction Bank 
Corporation 2 939,15

3 Agricultural Bank of China 2 816,60

4 Bank of China 2 629,31

5 HSBC Holdings 2 571,71

6 JPMorgan Chase & Co. 2 449,60

7 BNP Paribas 2 400,04

8 Mitsubishi UFJ Financial  
Group (MUFG) 2 323,24

9 Bank of America 2 149,03

10 Crédit Agricole Group 1 911,27

Zdroj: „Top Banks in the World 2015“. relbanks.com. 2015. 

Industrial & Commercial Bank of China, která má sídlo v Pekin
gu, je tedy momentálně největší bankou na světě se jměním 
3,6 bilionu USD. To znamená, že banka má vyšší hodnotu než 
celá britská ekonomika. 

Jedinou nečínskou bankou v Top 5 zůstává HSBC se sídlem 
v Londýně. Fakt, že banka byla založená v roce 1865 v korunní 
kolonii Jejího Veličenstva na tehdy nedávno zabraném území 
Číny a nese jméno Hongkong and Shanghai Banking Corpo
ration Limited, dodává celé věci úsměvný podtón.

Top americkou bankou v tomto žebříčku je JPMorgan Chase 
(JPM), s jejími celkovými aktivy na úrovni 2,4 bilionu USD. SNL 
Financial k tomu dodává, že americké banky přitom vypočítá
vají hodnotu svých aktiv trochu odlišně od ostatních bank kvůli 
národní regulaci, např. (ne)započítávaní derivátů, které by je 
tedy v tomto světle dostalo do vyšších čísel. 

Čínský finanční sektor zápasil v nedávných měsících s velkým 
propadem na akciových trzích. Zároveň nominálně oslabuje 
čínský růst HDP. V této situaci se však zatím čínským bankám 

podařilo dosahovat obrovského nárůstu na rozdíl od jejich 
globálních kolegů.

Dvě banky, které zažily silné otřesy, byly BNP Paribas a ja
ponská Mitsubishi UFJ Financial Group. Obě byly zasaženy 
oslabujícími měnami v jejich zemích – euro i jen se výrazně 
propadly vůči americkému dolaru v minulém roce. To oslabilo 
jejich hodnocení v rámci tradičních dolarových žebříčků.

V případě amerických bank vypadá situace úplně jinak v že
bříčku z pohledu tržní kapitalizace, ačkoliv čínskou přítomnost 
je výrazně cítit i zde:
 

Pořadí Jméno banky
Celková aktiva
(miliard USD)

1 Wells Fargo & Co 263,60

2 Industrial & Commercial  
Bank of China (ICBC) 233,25

3 JP Morgan Chase & Co. 225,47

4 China Construction Bank 
Corporation 171,56

5 Bank of America 163,10

6 Bank of China 162,11

7 Agricultural Bank of China 154,95

8 Citigroup Inc 149,32

9 HSBC Holdings 147,85

10 Mitsubishi UFJ Financial  
Group (MUFG) 86,29

Zdroj: „Top Banks in the World 2015“. relbanks.com. 2015. 

Největší banky 
současnosti

Text: Tomáš Jurčík
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Tento žebříček je více rozšířen v západních periodicích, 
protože dodává především americkým daňovým poplatní
kům klidnější představu o přerozdělení ekonomické moci 
ve světě.

Wells Fargo & Company s její tržní kapitalizací 263 miliard 
USD je americkou bankovní společností se sídlem v San 
Francisku. Wells Fargo předstihla Citigroup Inc. v roce 2015 
tím, že se stala třetí největší americkou bankou v objemu 
aktiv, přičemž se jedná o druhou největší americkou ban
ku z hlediska vkladů, hypoték a využívání debetních karet.  
Zajímavostí je, že v roce 2007 byla Wells Fargo jedinou 
bankou, kterou ohodnotilo S&P ratingem AAA, který se jen 
mírně zhoršil na AA v nadcházejících nepříznivých letech. 
Primární částí seskupení je národní banka Wells Fargo Bank, 
N.A., která si vybrala za svou centrálu netradičně Sioux Falls 
v Jižní Dakotě. V únoru 2014 byla Wells Fargo vyhlášena 
za světově nejcennější bankovní značku ve studiích The 
Banker a Brand Finance z více než 500 hodnocených svě
tových bank.

V každém případě bude zajímavé sledovat vývoj aktuální 
velkosti té které banky i v budoucnu, především v případě 
zprůhlednění dat, která o svých bankách povoluje publikovat 
čínská vláda.

Autor je privátním bankéřem Tatra banky, a. s.

Zdroje:

http://www.relbanks.com

https://www.snl.com/InteractiveX/Article.aspx?cdid=A-33361429-13866

http://www.accuity.com/useful-links/bank-rankings/

http://www.bankrate.com/finance/banking/largest-banks-in-the-world-8.aspx

http://www.hsbc.com/about-hsbc/company-history

https://www.wellsfargo.com/

„The Top 500 Banking Brands, 2014“. The Banker. February 3, 2014.

Jako správný investor se 
vždy zamýšlím, kam vložím 
své peníze. Zkusme rozebrat 
motivy investování do komodit 
a do byznysu čili akcií.

Motivy investování do komodit
Asi každý investor alespoň jednou uvažoval o nákupu 
ropy. Motivem určitě byla neustále rychle rostoucí spotřeba 
a méně pružná nabídka ropy na světových trzích, zapříči
něná neustále se zvyšujícími počátečními náklady na kaž
dý další ropný vrt, ať už šlo o hlubokomořské vrty, resp. 
o těžbu ropy z břidlice. Obecně se dá říct, že investor do 
komodit spoléhá na to, že spotřeba komodity se bude neu
stále zvyšovat a nabídka (jelikož nerostné suroviny jsou na 
světě omezeny) přijde do bodu zlomu, „peaku“, od kdy bude 
už každá další produkce stále nižší, až do jejího úplného 
vyčerpání. A samozřejmě v tomto scénáři je i stále vyšší 
cena a vyšší vlastní zisky. Je to lehce pochopitelné a lehce 
představitelné pro každého.

Motiv investování do akcií
Motivů investování do akcií je vícero, ale v prvopočátku to byla 
participace na podnikatelském plánu, resp. kumulace kapitá
lu za účelem podnikání ve „velkém“. Dnešní rychlá doba však 
investování do akcií učinila více „konzumním“. V zásadě jde 
jen o jeden povrchní motiv – nákup akcií za účelem dosažení 
co nejrychlejšího zisku, alespoň 10–20 procent, zrealizovat 
a hledat další titul atd. ... Už to nejsou ta stará „buffetovská“ 
pravidla, už to nejsou časy 50.–80. let, kdy lidé investovali 
do akcií společností na celý život, protože věřili dané firmě, 
sžili se s její kulturou a rovněž v neposlední řadě byli „hrdým“ 
akcionářem a spolumajitelem firmy. Dnešní anonymní doba 
způsobuje, že každá veřejně obchodovatelná společnost 
dennodenně mění majitele svých akcií. Samozřejmě to má 
za následek volatilitu, bubliny, propady a neurčitost pohybu. 
Dokonce dochází k jevům, kdy společnost dosáhne 50% 
nárůstu tržeb, resp. 50% nárůstu zisku, ale její akcie zamíří 
směrem dolů, příčinou jsou přehnaná očekávání investorů 
od růstu zisku nebo tržeb. 

Investovat tedy do akcií, nebo komodit?
Jak jsem již napsal, motivy investování do akcií se změnily, 
možná proto vícero lidí považuje investování do akcií za určitou 
formu hazardu, rulety...Ztrátu podstaty...Zato investování do 

komodity – nakoupím si pšenici, kukuřici, zlato nebo ropu – je 
uchopitelnější, reálnější, a především i každému srozumitel
nější. Nerostné bohatství naší planety je omezené, resp. růst 
počtu lidí na světě je exponenciální, a tím i spotřeba surovin, 
růst jejich ceny je tedy přirozený.

Historie lidstva a komodity
Zkusme si rozebrat lidstvo moderní doby a jeho spotřebu ko
modit, resp. jeho závislost na určité komoditě.

19. století – „století páry“ 
Spotřeba uhlí se každým rokem neskutečně zvyšuje, poptávka 
po energii z uhlí roste každým rokem. Každý chce být majitelem 
této zázračné komodity, která nahradila těžkou práci koní a lidí. 
Soudobí milionáři nové doby jsou majiteli inovativních firem, 
kteří dokázali využít tuto spoutanou energii uhlí ve výrobním 
procesu, ale stejně tak i majitelé uhelných dolů. Každý stát té 
doby se snažil o uhelný průzkum svého území. Pokud byste 
se v té době někoho zeptali, do čeho investovat, co myslíte, 
že by Vám odpověděl, co by bylo tou klíčovou komoditou? 
Uhlí. Co bylo hybatelem změny? Růst cen? Jak to dopadlo? 
Inovace, neustálé hledání, zefektivňování výrobního procesu 
ze strany firem vedly ke ztrátě výsadního postavení uhlí jako 
klíčové komodity.

Komodity 
vs. byznys
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7. květen 1919, palác ve Versailles. Německý ministr zahra
ničních věcí, Ulrich von BrockdorffRantzau, vchází v čele de
legace diplomatů. Přicházejí vyjednávat se zástupci hlavních 
spojeneckých mocností – Anglie, Francie, Itálie, Japonska 
a Spojených států – dle příměří, jež ukončilo 1. světovou válku 
v Evropě. Spojenecké mocnosti byly ty, jejichž prostřednictvím 
bylo dosaženo vítězství ve válce, a naopak Německo bylo podle 
nich strůjcem jejího vypuknutí.

Místo usazení této delegace k jednacímu stolu, musí Brock
dorffRantzau a jeho průvod zůstat stát jako malí školáčci. To 
bylo první z mnoha ponížení pro Němce po 1. světové válce.  
Příměří bylo přijato jako přestávka či oddech v bojích. Němci 
však vnímali, že podmínky příměří jsou ignorovány.  

Důvody k ponižujícímu zacházení je třeba hledat o pět let 
dříve, v průběhu krize, která vedla k vypuknutí toho, co je 
známo jako Velká válka. Vítězní spojenci obviňovali Německo 
a Rakousko Uhersko z rozpoutání této války, avšak vysvětlení 
je složitější. 

Před rokem 1914 vstupovala Evropa do nové fáze své historie, 
spolu s rychle rostoucí skupinou silných, industrializovaných 
a těžce vyzbrojených států. Každý z nich měl zájem bránit své 
impérium. Konkurence mezi národy se stala klíčovou charak
teristikou této doby. 

Na začátku devatenáctého století tyto státy spolupracovaly 
na udržení míru, protože králové a aristokracie, kteří domi
novali politické scéně, měli silné zájmy vyhýbat se konflik
tům. Ale začátkem dvacátého století staré režimy ustupovaly  
moderním politickým hnutím – z nichž mnohá byla silně 
nacionalistická.

Nové třídy pracujících, které vznikaly kvůli rychlé industrializaci, 
přinášely různé druhy hrozeb. Ve východní a jižní Evropě se 
směsí národností patřících do pruského, rakouského a ruského 
impéria, agitovali politici za národnostní sebeurčení.

Tento stav byl nejakutnější v habsburské monarchii. Vladařský 
systém pokračoval v povážlivém a nebezpečném držení území, 
které zahrnovalo desítky národností, z nichž mnoho dychtilo 
po autonomii. 

Nejakutnější ze všech byla krize s jižní slovanskou populací 
monarchie. Podporovány samostatným státem – Srbskem, 
se slovanské národnosti v monarchii už viděly ve společném 
jižním slovanském  státě  – Jugoslávii. Ve Vídni vzniká obava, 
že Srbové vyprovokují rozklad starého zřízení. 

28. června 1914, na oficiální návštěvě Sarajeva – v hlavním 
městě nedávno připojené provincie Bosna – je na následníka 
habsburského trůnu Františka Ferdinanda a jeho manželku 
Žofii spáchán atentát. Vykonavatelem je mladík z Bosny, te
rorista jménem Gavrilo Princip. Rakouské úřady požadují od 
Srbska konat. Obviňují ho z podporování spolku „Černá ruka“, 
ke kterému Princip patřil. Požadují, aby Srbsko akceptovalo 
rakouský zásah do jeho vnitřního vyšetřování atentátu. Srb
sko sice přijalo část rakouského ultimáta, ale jeho jinou část 
odmítlo. To bylo spouštěcím mechanismem pro Rakousko 
k vyhlášení války. 

Žádná z ostatních evropských mocností neočekávala anebo 
neplánovala válku v roce 1914, ale byla zde obava, že všechny 
mocnosti se na ni tajně připravují. Mnoho krizí začalo vznikat 
deset let před rokem 1914. Každá z nich živila strach a po
háněla závody ve zbrojení, jejichž výsledkem byly velké armády 
a loďstva. Měly málo věcí na práci, ale plánovaly způsoby, jak 
početně převýšit všude vnímaného nepřítele. Vojenský poten
ciál nezpůsobil válku, jak se v té době mnozí domnívali. Měl 
však podíl na rostoucím pocitu nestability a nepřátelství. Rov
něž zmenšoval možnosti států kontrolovat vlastní armády, které 
byly lákány krizí. Příkladem doloženým historickými archivy je 
rakouský monarcha, který byl k vyhlášení války doslova dotla
čen vojenskými maršály.  

Rakousko se připravovalo na válku se Srbskem. Potřebova
lo podporu od spojence – Německa. A rovněž potřebovalo 
neutralizovat jakoukoliv hrozbu od Ruska. Rakousko dostalo 
podporu z Berlína, avšak Rusko v obavách, že Rakousko vy
užije krizi k ovládnutí slovanského Balkánu a okrade Rusko 
o imperiální ambice v tomto regionu, podpořilo Srbsko a za
hájilo ruskou mobilizaci. 

Toto rozhodnutí spustilo domino efekt. V Berlíně předpokládali, 
že ruská mobilizace byla výsledkem podpory Francie a Británie. 
Zástupci velení armády opět přemlouvali německého císaře 
k povolení útoku na Francii a následně i k útoku na Rusko 
s cílem jej porazit. Když Rakousko napadlo Srbsko, Německo 

Evropa po 
1. světové 
válce

Text: Tomáš Čulen

20. století – „kovy, dřevo, plast“
Nástup moderní éry, hromadné výroby, každý chtěl zlepšit 
kvalitu svého života. Představte si, že se vrátíme do dvacátých 
až šedesátých let, každý tehdy toužil mít automobil, rádio, led
ničku, pračku, televizi. Představte si, jak vypadaly všechny tyto 
spotřební statky? Samé dřevo, kov, sklo, čisté materiály. Lednič
ka, pračka, automobil byly téměř výlučně z kovu. Díky dřevěným 
komponentům vypadaly rádio i televize jako součást nábytkové 
sestavy. Vojenští stratégové té doby tvrdili, že nejsilnější stát 
je ten, který má největší kapacity výroby oceli, samozřejmě 
i surovin. Komoditou doby byl KOV. Pokud bychom se přene
sli do té doby a podívali se na všechny zbraně, auta..., která 
komodita byla tou klíčovou? Do čeho se zdálo, že je vhodné 
zainvestovat? Železná ruda.

Kde došlo ke změně? Zase bylo lidstvo před velkou výzvou, 
jak se posunout dál, snížit svou závislost? Odpověď přišla při 
využití ropy. PLASTY.

Dnes najdeme plast všude, auto, lednička, pračka, televize, 
telefon, a dokonce i nábytek. A to nás přivádí k dominantní 
éře ropy. Červenec 2008, cena ropy dosáhla 146,70 USD za 
barel. POKUD byste si tehdy přečetli titulky ekonomických ma
gazínů a rovněž analýzy vícerých bank a analytiků, asi byste 
pravděpodobně uvěřili tomu, že zanedlouho bude cena ropy 
na úrovni 200 USD a tam to neskončí, všichni se předháněli, 
jen aby poukázali na neuvěřitelně se zvyšující spotřebu ropy, 
hnanou především obrovským hladem po této komoditě ze 
strany Číny. Co se stalo? Dnes je cena ropy kolem 30 USD.

Poučení a co si vybrat?
Pokud je lidstvo zahnáno do „kouta“, je mimořádně vynaléza
vé. Nedostatek určitého statku a rovněž vysoký růst cen je vel
kým motivátorem pro společnost, lid a v neposlední řadě i pro 
inovativní firmy. A jediné, co je motivuje, je dosažení zisku. 
Tak jako v průběhu 2. světové války námořní blokáda Velké 
Británie a ponechání volného trhu způsobily růst cen potra
vin. Odpověď trhu? Proměna starých rodinných golfových 
trávníků na pole s obilím, jednoduchá kalkulace – k čemu 
golf, když můžu vydělat na trhu s obilím. Spotřeba kovů? 
Odpověď lidstva – plasty, kompozitní materiály a napěňování 
kovů. Cena ropy 147 USD? Těžba ropy z břidlice. Kde bychom 
nejvíc vydělali? V těchto komoditách nebo v akciích, resp. 
podílech inovativních společností? Já jsem si už odpověděl. 
Pokud investovat, tak investovat do společností, ve kterých 
je hlavním motivem společenská zodpovědnost a dosažení 
maximalizace zisku, pokládám to za zřetelný a staletý motiv 
podnikání. Komodity jsou pouze prostředkem a chvilkovou 
závislostí lidstva v rámci jeho pokroku...

Na závěr jeden citát, možná o tom, jak to dopadne s komodi
tami a s námi...

Jurij Gagarin 12. 4. 1961 po návratu z vesmíru: „Země je ko-
lébkou lidstva, ale v kolébce se věčně žít nedá.“

Autor je vedoucím oddělení privátních klientů II  
Tatra banky, a. s.
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již připravovalo útok na Francii. Británie stála po boku Francie, 
když Německo napadlo Belgii, což bylo porušením smlouvy 
o respektování neutrality Belgie. 

4. srpna 1914 jsou už všechny hlavní mocnosti Evropy ve válce. 

Pozoruhodným faktem je, že jen málo z mocností, jež vstoupily 
do války, skutečně pochopilo, jakou podobu tato válka nabere. 
Převládající názor byl, že konflikt může být vyřešen několika 
přesnými válečnými operacemi. Válka, která vypukla, však byla 
úplně jiná. 

Bojům dominovalo dělostřelectvo a nově vyvinuté kulome
ty. Konflikt byl prezentován jako otázka „života a smrti“ za 
národnostní přežití. Turecko se přidalo ke konfliktu v roce 
1914 po boku Německa a Rakouska. Itálie vstoupila do války 
v roce 1915 po boku západních spojenců. V roce 1917 USA 
odpovídají na ponorkový útok Německa proti americkým lo

dím. Za tři roky se válka mezi Rakouskem a Srbskem stala 
válkou světovou. 

Pro státy se stala nutností kontrola vlastních ekonomik, usměr
ňování zemědělství, řízení obchodu a povolávání obyvatelstva 
do války. Produkce byla směrována více a více ke zbrojení. 
Rostoucí poptávka z této nové formy konfliktu národů se stala 
známá rovněž pod pojmem „totální válka“. 

Tento termín vytvořil německý generál Erich von Ludendorff 
v roce 1919 k popisu mobilizace celé ekonomické, sociální 
a morální energie národa. Na konci byly ekonomické zdroje 
spojeneckých sil větší než ty, jimiž disponovalo Německo a jeho 
spojenci. Tanky a letadla začaly měnit podstatu války a spoje
necké síly měly více z obojího.  

11. listopadu 1918 Německo podepisuje příměří a 28. červ
na 1919 mírovou smlouvu. V tomto období osmi měsíců po
kračují spojenecké mocnosti v námořní blokádě Německa, 
která začala v průběhu války. Závislost Německa na dovozu 
v průběhu této blokády způsobila, že o život přišlo odhadem 
více než půl milionu civilistů. Dalšího čtvrt milionu lidí umírá 
na následky hladu. Přitom podmínky podepsaného přiměří 
umožňovaly lodní dopravu potravin do Německa, ale spoje
necké síly požadovaly, aby Německo zabezpečilo prostředky 
(loďstvo) k realizaci. Německá vláda potřebuje své zlaté re
zervy k zabezpečení půjčky od USA. 

Následky 1. světové války přinesly drastické politické, kulturní 
a sociální změny napříč Evropou, Asií, Afrikou, a to dokonce 
i v oblastech, které nebyly přímo postiženy. 

Původní země zanikly a nové se zformovaly. Vymezené hranice 
byly přepsány. Padlo více než 9 milionů vojáků, dalších více než 
21 milionů bylo raněno v bojích a ztraceno v průběhu válečných 
operací. Ztráty na životech civilního obyvatelstva jsou vyčísleny 
blízko 10 milionům. 

Čtyři impéria v důsledku války zkolabovala. V Rusku vypukla 
občanská válka, způsobená revolucemi v roce 1917. Odhaduje 
se, že občanská válka v Rusku měla 7 až 12 milionů obětí, pře
vážně mezi civilním obyvatelstvem. Někteří popisují občanskou 
válku v Rusku, jako jednu z největších národních katastrof, které 
do té doby Evropa zažila. 

Rozdělení Německa, Ruska, RakouskoUherska a  Osmanské 
říše vytvořilo velké množství malých zemí ve východní Evropě. 
Uvnitř těchto nových zemí však stále zůstává podstatná část 
etnických minorit, které si přejí být připojeny k sousedním ze
mím, ve kterých jejich etnikum převažuje. 

Například v Československu žili zástupci německé, polské, 
rusínské, ukrajinské, slovenské a maďarské národnosti. Liga 
národů – jedno z mezinárodních sdružení, které vzniklo v pová
lečných letech – spravovala mnohé smlouvy o minoritních ná
rodnostech ve snaze řešit tento problém. Avšak po rozpadu ligy 
v roce 1930 se staly tyto smlouvy stále méně právně účinnými. 

Jednou z konsekvencí masivních úprav hranic a politických 
změn po 1. světové válce je i obrovský počet uprchlíků. Tito 
uprchlíci a běženci po ruské občanské válce byli příčinou vzni

ku tzv. Nansenova pasu. Byl používán původně jako potvrzení 
identity pro ruské uprchlíky. Odhaduje se, že 800 000 uprchlíků 
z Ruska zůstalo bez státní příslušnosti, když Lenin zrušil státní 
občanství všem vyhoštěným Rusům v roce 1921. Používání 
pasu bylo následně upraveno i pro arménské, árijské a turecké 
uprchlíky. Od roku 1930 byl pas vydáván Úřadem pro uprchlíky 
až do roku 1938. Následně po zrušení tohoto úřadu byl pas 
používán novou agenturou, a to Úřadem vysokého komisaře 
pro uprchlíky v Londýně. 

Mnoho aktivit směřujících k nezávislosti jednotlivých zemí 
se objevilo po rozpadu ruského carství a vybojovalo se ve 
válkách. Vícero částí bývalého ruského impéria – Arménie, 
Ázerbájdžán, Gruzie, Finsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Polsko 
a Ukrajina – byly uznány jako suverénní státy po vlastních 
občanských bojích a bojích za nezávislost. Litva, Lotyšsko 
a Estonsko svou krátkou samostatnost ztrácejí opět v roce 
1940 po okupaci Sovětským svazem. Finsko zůstává samo
statné jen proto, že opakovaně bojuje se Sovětským svazem 
o své hranice. Arménie, Ázerbájdžán a Gruzie byly vyhlášeny 
za sovětské republiky a postupně byly absorbovány opět 
Sovětským svazem. 

Etnické menšiny způsobovaly nestabilitu na územích v blízkosti 
hranic. Tam, kde zůstaly hranice nezměněné po roce 1918, 
docházelo často k vyhoštění etnických skupin. Ekonomická 
a vojenská spolupráce mezi těmito malými státy byla minimální, 
ujišťovaly se, že porážené síly Německa a Sovětského svazu 
nemají potenciál na dominanci v regionu. Po skončení války 
porážka Německa a Ruska napomáhala jejich spolupráci, na
konec si ale tyto síly konkurují ve snaze dominovat východní 
Evropě. 

Po skončení války spojenecké síly okupují Istanbul a místní 
vláda kolabuje. Smlouva o rozdělení Osmanské říše je po
depsána 10. srpna 1920 i přesto, že nikdy nebyla ratifikována 
sultánem. Okupace města Smyrny Řeckem dne 18. května 
1921 spouští nacionalistické směřování k anulaci smlouvy. 
Turečtí revolucionáři jsou vedeni zkušeným velitelem Mustafou 
Kemalem Atatürkem. Poté, co turecký odboj získává pod kon
trolu Anatolii a Istanbul, je původní smlouva nahrazena smlou
vou z Lausanne, která formálně ukončuje válečný stav a vede 
k vytvoření moderní turecké republiky. V konečném výsledku 

se Turecko stalo jedinou mocností, která zvrátila podmínky 
smlouvy po své vlastní porážce, a vyjednávalo se spojenci 
jako rovnocenný partner. 

Když se válka otočila s jasným výsledkem v neprospěch 
centrálních mocností, obyvatelstvo RakouskoUherska ztra
tilo důvěru ve spojenecké země. Především před uzavřením 
smlou vy o příměří v listopadu nacionální radikálové vydali 
několik deklarací o nezávislosti jižní centrální Evropy po listo
padu 1918. Tyto regióny se ocitly bez vlády poté, co centrální 
řízení přestalo fungovat v rozsáhlých oblastech monarchie. 
Různé skupiny začaly zaplňovat prázdny prostor a snažily se 
nastolit vládu. V tom čase populace hladoví a je demoralizová
na ztrátami způsobenými válkou. V jiných oblastech existující 
státní zřízení jako například v Rumunsku obsazují region, 
protože ho považují za svůj. Tyto pohyby vytvářejí stav, jenž 
komplikuje život. Západní jednotky měly oficiálně obsazovat 
území původní rakouskouherské monarchie. Jen vzácně však 
měly dost jednotek k tomu, aby to dělaly efektivně. Dohodly se 
tedy s lokálními autoritami, kdo se o co bude starat. Mnoho 
lidí doufalo, že nové státy umožní rozmach prosperity a míru 
bez hašteření, jež poznamenalo předešlých padesát let. To 
se však ukázalo jako příliš optimistický pohled. Milióny Něm
ců najednou žily v nových státech, a to jako menšina. Více 
než dva miliony Maďarů žijí po vzniku nových států mimo 
Maďarska. 

Meziválečná léta byla těžká především pro Židy v regionu. Mno
ho nacionalistů jim nedůvěřovalo, protože nebyli integrováni do 
národních společenstev. Což bylo v kontrastu s časy rakou
skouherské monarchie. I když byl antisemitismus rozšířen 
i v průběhu habsburské vlády, nebyli Židé nikdy oficiálně dis
kriminováni, jelikož byli horlivými podporovateli multinárodních 
států a monarchie. Obávali se rostoucího nacionalismu, protože 
předvídali problémy, které z toho vzniknou. 

Německu byly odříznuty relativně malé části území pro Dán
sko, Československo, Belgii. Větší část pak pro Francii včetně 
permanentně okupovaného Porýní. Největší část odstoupilo 
Německo obnovenému Polsku, včetně německého města 
Danzig – Gdaňsk. Odtržení Východního Pruska od Německa 
způsobilo jeho největší ponížení. Německé zámořské kolonie 
byly rozděleny mezi spojenecké země. 

V Německu nastala socialistická revoluce a po abdikaci císaře 
Wilhelma II. vzniká Výmarská republika. Republika podepi
suje smlouvu z Versailles. Německo je tak povinno zaplatit  
132 miliard zlatých marek na válečné reparace. Částka má 
zabránit znovuobnovení růstu německé ekonomiky. Nová ně
mecká republika tak začne tisknout děsivé množství nových 
peněz s katastrofálním efektem – hyperinflací. Denní míra in
flace byla více než 20 %. K zdvojnásobování cen docházelo 
každé tři dny. Kurz vůči dolaru klesl ze 4:1 na začátku války až 
na bezmála 9:1 na konci války. Hospodářský kolaps dostal kurz 
marky k dolaru na čtyři tisíce dvě stě miliard marek za jeden 
dolar. Měna se stala bezcennou. 

Prosinec 1922, Komise pro náhrady válečných škod vyhlásila 
insolvenci Německa. Německo zavádí novou měnu ‒ Ren
tenmark a výměna probíhá v kurzu tisíc miliard marek za  
1 Rentenmarku. Měna byla vydána jako úvěr proti státnímu 

Mapa Evropy v předvečer 1. světové války
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ručení prvotřídních nemovitostí. V roce 1924 je nahrazena 
říšskou markou jako stabilní měnou. Léta 1924 –1929, zná
má i jako „zlatá léta“, přinášejí Německu rostoucí prosperitu 
a mír. Spojené státy půjčují Německu obrovské sumy peněz. 
Ekonomika se vzmáhá, nezaměstnanost klesla a lidé se za
čínají cítit bezpečně. 

Velká hospodářská krize, jako několik těžkých celosvětových 
krizí, přichází ve třicátých letech. Začátek je v evropských ze
mích různý, ale ve většině z nich se projevuje od roku 1929. 
Původ krize je ve Spojených státech po pádu cen akcií, jenž 
začal kolem 4. září 1929. Celosvětově se krize stala známou 
po krachu americké burzy 29. října 1929. Dopad zřícení na 
Wall Street tlačí americké banky k zastavení nových úvěrů, ze 
kterých byly placeny všechny válečné náhrady Německa. Prů
myslová produkce Německa tak padá společně se zahraničním 
obchodem, násobí se nezaměstnanost. Průmyslová produkce 
klesá v letech 1929–1932 ve Spojených státech o bezmála 
polovinu, zahraniční obchod o 70 % a nezaměstnanost se 
zvyšuje šestinásobně. 

V Anglii roste počet nezaměstnaných na 2,5 milionu. Jsou 
organizovány hladové pochody, ze kterých největší byl na 
přelomu září a října 1932. Před válkou byla Anglie nejsilnější 

mocností  světa a největším koloniálním impériem s primárním 
zájmem o co nejagresivnější Německo. Z války vychází jako 
vítěz, dokonce s vyššími příjmy ze svých teritorií, ale oslabená 
vysokými ztrátami na životech a rovněž finančními ztrátami. 
Přicházejí rostoucí těžkosti v kontrole vlastního zámořského 
impéria. Irsko využívá nepozornosti Anglie, jež byla způsobena  
1. světovou válkou, a snaží se o osamostatnění, což se mu  
v roce 1921 i podaří. 

Francie je zasažena krizí o něco později než ostatní země, 
poněvadž hospodářský růst zde byl ve dvacátých letech dost 
silný. Krize měla relativně mírný dopad. Nezaměstnanost rost
la do pěti procent a banky nebyly zasaženy. To i přesto, že 
ve válce utrpěla nejvyšší ztráty na životech ze spojeneckých 
mocností – skoro jeden milion sedm set tisíc padlých, ve 
válce byly zničeny průmyslové oblasti a zůstala zdevastová
na ekonomika. Francie však přece jen profitovala z území 
získaných od Německa – okolí Rýna, z bývalých německých 
území v Africe a z četných území bývalé Osmanské říše na 
Blízkém východě. 

Na mírové konferenci v Paříži v roce 1919 chtějí světoví vůdci 
ustanovit rozdělení, které vybuduje poválečný svět střežící sám 
sebe proti takovémuto devastujícímu konfliktu v budoucnu. 
Smlouva z Versailles však nedokázala tohoto cíle dosáhnout. 
Němci, kteří byli bráni k zodpovědnosti za rozpoutání války 
a byli zatíženi obrovskými reparacemi a zákazem vstupu do 
Ligy národů, se cítí podvedeni. Mnozí Němci nikdy neakcep
tovali dohodu z Versailles jako legální, a i proto později pod
porovali politiku Adolfa Hitlera. 

Událostí poválečné dekády bylo pozvání amerického státního 
sekretáře Franka Kelloga a francouzského ministra zahraničí 
Aristida Brianda, určené všem státům světa do Paříže k pod
pisu slavnostní deklarace o tom, že se žádný z těchto států 
nerozhodne pro vedení války bez toho, aby se pokusil pokoj
ně o situaci diskutovat. Díky úsilí Gustava Stresemanna, jenž 
byl ministrem zahraničí Německa, je v roce 1926 umožněno 
i Německu vstoupit do Ligy národů a stát se stálým členem 
zasedajícím v radě. 

Pařížskou deklaraci podepsali v roce 1928 zástupci více než 
šedesáti zemí. Včetně zástupců Německa, Sovětského sva
zu, Itálie a Japonska – každá z těchto zemí spustila po roce 
1930 válečné agrese, jež se vystupňovaly až do zahájení  
2. světové války. 

 
Autor je vedoucím oddělení privátních klientů III  
Tatra banky, a. s.

Zdroje:

history.howstuffworks.com 

en.m.wikipedia.org

worldology.com 

history.com

theholocausetexplained.org

finweb.hnonline.sk
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Příležitosti investic do 
mladých, dynamicky 
rostoucích společností. 
Exkluzivně pro klienty 
privátního bankovnictví Tatra 
banky. Na Slovensku vznikla 
unikátní investiční platforma, 
která spojuje kapitál 
privátního bankovnictví 
s inovativními nápady.

Slovenský startupový  
ekosystém zažívá boom
Slovensko zažívá v poslední době renesanci v oblasti bu
dování startupového ekosystému. Na scéně se objevuje 
stále více kvalitních startupů, vzniklo několik investičních 
společností pro rizikový kapitál, otevírají se nové cowor
kingové prostory (neboli sdílené kanceláře) a organizují se 
různé akce zaměřené na podporu podnikání. Citelný je také 
počet úspěšných firem, tzv. „success stories“, pocházejících 
ze slovenského startupového prostředí, jako je např. M.Dot 
nebo Visicom, jež byly obě odprodány zahraničním korpo
rátním firmám. Startupy se dostávají do popředí nejen díky 
extrémnímu růstu, ale také díky tomu, že jsou považovány 
za důležitý hnací motor ekonomiky vzhledem k tvorbě pra
covních míst, vytváření duševního vlastnictví a zvyšování 
konkurenceschopnosti jednotlivých ekonomik. Vzhledem 
k sílícímu vlivu technologických společností na růst HDP 
je do této oblasti směrována podpora také ze struktur Ev
ropské komise.

Nová investiční platforma 
pro rizikový kapitál
Na základě iniciativy privátního bankovnictví Tatra banky 
a startupového a inovačního studia Launcher vznikla na Slo
vensku Crowdberry – nová investiční platforma spojující kapitál 
s nápady. Základní myšlenkou je spojit zakladatele začínajících 
podniků hledající růstový kapitál s investory, kteří mají chuť 

investovat i do jiných kategorií aktiv, než jsou tradiční akcie, 
dluhopisy či komodity... Přestože investice do startupu může 
být riziková, existuje u ní zároveň potenciál několikanásobného 
zhodnocení investovaného kapitálu.

„Tatra banka jako první banka na Slovensku přinesla pro 
své privátní klienty koncept investování do startupů. Takové 
spojení banky a crowdfundingu je výjimkou dokonce i ve 
světě. Rozšiřujeme tak znovu produktovou nabídku a zároveň 
své vedoucí postavení v oblasti inovací na Slovensku. Tento 
projekt jsme představili i v Singapuru, kde jsme v listopadu 
2015 převzali ocenění Global Private Banking Awards 2015 
za nejlepší privátní bankovnictví na Slovensku. Zpětná vazba 
na Crowdberry byla velice pozitivní a inspirující i pro privátní 
bankovnictví globálních rozměrů. Zároveň musím dodat, že 
zaznamenáváme mnoho nadšených reakcí od našich kli
entů, kteří se rozhodli rozšířit své investiční portfolio právě 
o startupy,“ popisuje Katarína Boledovičová, ředitelka odboru 
privátního bankovnictví.

Patrik Horný, spoluzakladatel a autor myšlenky Crowdberry, 
dodává: „Právě zvýšený zájem klientů privátního bankovnic
tví Tatra banky a jasná mezera na trhu v oblasti financování 
startupů v rané fázi vývoje nás přivedly k vybudování ucelené 
investiční platformy umožňující investovat do jinak obtížně pří
stupných investičních příležitostí ve světě startupů.“

Crowdberry představuje investiční platformu založenou na 
vlastním kapitálu, jejíž základní podstatou je propojení inves
torské obce s mladými, inovativními firmami. Soukromí investoři 
tak navyšují kapitál startupu výměnou za obchodní podíl ve 
společnosti. Jedná se o formu spoluvlastnictví a podílu na 
zisku.

Kvalitní výběr společností
Zásadní ingrediencí platformy Crowdberry jsou kvalitní 
a prověřené společnosti, což se týká složení týmu i připra
venosti na další strategický rozvoj. Každý zájemce projde 
interním procesem výběru, v jehož rámci se sledují různé 
oblasti konkrétního podnikatelského záměru, jako např. trh 
a jeho dynamika, konkurence, tým, škálovatelnost, historické 
a plánované finanční ukazatele i možná rizika dané investice. 
Platforma je zpřístupněna pouze těm startupům, které z od
borného pohledu Crowdberry splňují potenciál dalšího růstu 
a investice jim může reálně pomoci k naplnění strategických 
cílů a v konečném důsledku k růstu a zvýšení jejich hodnoty 
v následujících letech. Výše celkové investice, kterou může 
startup prostřednictvím Crowdberry získat, se pohybuje od 

Crowdberry
Text: Peter Frčo
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100 tisíc eur až do 5 milionů eur. V případě potřeby dokáže 
Crowdberry zprostředkovat i další kolo financování s partnery 
v oblasti venture kapitálu.

Výhody platformy  
Crowdberry a investiční 
proces
Kouzlo platformy Crowdberry spočívá zejména v její jedno
duché, ale zároveň komplexní struktuře investičního procesu. 
Investor má možnost investovat už od 10 tisíc eur do každého 
startupu. Tímto způsobem může rozložit objem svých celko
vých investic v portfoliu startupů a tak diverzifikovat investiční 
riziko. Klient má k dispozici obchodní dokumentaci startupu 
a má také možnost sejít se osobně se zakladateli společnosti 
a dovědět se více podrobností ohledně konkrétní investiční 
příležitosti. Vedle toho organizuje Crowdberry pro investory 
různé akce, jež jim umožňují vyslechnout si prezentace startu
pů, osobně se setkat s jejich zakladateli a také s investorskou 
komunitou.

Projevení zájmu o investici na platformě Crowdberry je 
pro klienta privátního bankovnictví Tatra banky v prvním 
kroku nezávazné a neznamená automaticky přesun jeho 
finančních prostředků. Potenciálního investora bude po 
vyjádření zájmu kontaktovat tým Crowdberry. Investor bude 
mít zároveň možnost setkat se v souvislosti s konkrétní 

investiční příležitostí s týmem Crowdberry nebo přímo 
s týmem daného startupu, kde může získat ještě podrob
nější informace. V případě závazného zájmu alespoň 80 %  
cílové investice budou v součinnosti mezi konkrétním 
startupem a investory finalizovány investiční podmínky, 
jako např. ocenění společnosti, finální výše prodávaného 
podílu a detailní úprava investorských práv. Následně bude 
podepsána nová společenská smlouva mezi společníky, 
resp. akcionáři a startupem. Klienti Tatra banky se v prů
běhu tohoto procesu finalizace mohou nechat zastupovat. 
Teprve po finalizaci a podpisu investičních smluv budou 
moci být v součinnosti s Tatra bankou převedeny finanční 
prostředky na účet vybraného startupu.

Návratnost investic
V případě investování do startupů se ve většině případů jedná 
o dlouhodobé investice v horizontu několika let. Investor reali
zuje návratnost své investice většinou prostřednictvím prodeje 
části nebo všech svých podílů nebo prostřednictvím výplat 
zisku společnosti jejím majitelům. 

Za účelem zvýšení likvidity plánuje Crowdberry do budoucna 
poskytnout svým členům také sekundární trh, kde budou moci 
investoři obchodovat se svými podíly ve startupech v rámci 
investorské komunity.

První investiční příležitosti
Na platformě Crowdberry se aktuálně ucházejí o investici první 
společnosti, které se vyznačují značnou rozmanitostí z hlediska 
odvětví působení i z hlediska vývojového stadia společnosti. 
Zároveň se jedná o společnosti, které dosáhly za poměrně 
krátké období velmi pozitivních výsledků, ať už z hlediska 
validace svých produktů na trhu, získání platících zákazníků, 
prvních investic, ocenění, nebo dokonce pozitivního výsledku 
hospodaření.

Profil společnosti  
Datamolino

Datamolino poskytuje online službu automatizované správy 
dat z faktur a jejich importu do cloudových účetních softwarů. 
Firma úspěšně vstoupila na trh ve Velké Británii koncem roku 
2014, kde získala více než 60 platících zákazníků. Vedle velkých 
účetních společností s globální působností, jako je např. BDO 
UK (Top 10), má Datamolino klienty ze Švýcarska, Austrálie, 
Nového Zélandu a USA.

Mezi další úspěchy patří několik strategických partnerství 
s předními poskytovateli cloudových softwarových účet
ních systémů, jako jsou Xero a Sage One. Současnou 
investici hledá společnost Datamolino na rozvoj a vali
daci trhu ve Velké Británii jako přípravy expanze na další 
světové trhy.

Profil společnosti Bat Suite 
& Remote Assistant

Hardwarové wearable řešení pro nevidomé a zrakově posti
žené Bat Suite spojilo v září 2015 své síly s řešením Remote 
Assistant, jež představuje inovativní softwarovou technologii 
pro nevidomé.

Bat Suite vyvíjí zařízení pro nevidomé a zrakově postižené, jež 
jsou inspirována přírodou a nahrazují slepeckou hůl. Na bázi 
snímání vzdálenosti ultrazvukovými vlnami vytváří toto řešení 
vnímání prostoru prostřednictvím tzv. smartwatch, tj. inteligent
ních hodinek, Bat Suite Sonar.

Remote Assistant je řešení, které pomocí mobilní aplikace 
spojuje nevidomého s jeho přáteli, rodinnými příslušníky nebo 
call centrem, a tím mu umožňuje požádat o radu pomocí 
hlasu nebo videa. Díky živému videopřenosu z mobilního 

zařízení a zobrazení pozice nevidomého na mapě v reálném 
čase může asistent na telefonu nevidomému pomoci v pro
blematické situaci.

Společnost v průběhu roku 2015 vyvinula několik funkčních 
prototypů zařízení Bat Suite Sonar a připravuje jejich sériovou 
výrobu. Řešení Remote Assistant s asistenčním call centrem 
bylo úspěšně spuštěno v Praze ve spolupráci s Unií nevido
mých v České republice.

Tým Bat Suite a Remote Assistant se primárně orientuje na 
trhy EU a USA a plánuje postupnou expanzi na trhy třetích 
zemí, jako je např. Indie. Investici hledá na finalizaci patentové 
přihlášky senzorů Bat Suite, marketing zaměřený na expanzi 
zařízení Remote Assistant a Bat Suite Sonar na západních 
trzích v EU a nastavení výrobního procesu Bat Suite Sonar.

Jak získat přístup  
na platformu Crowdberry?
Pro získání přístupu na platformu je potřebný registrační kód, 
který Vám na vyžádání poskytne Váš privátní bankéř. Pokud Vás 
některá ze společností zaujala a chtěli byste se dovědět více 
o konkrétních investičních příležitostech, můžete kontaktovat 
svého privátního bankéře.

Tým Crowdberry

Autor je privátní bankéř Tatra banky, a. s.
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FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), CRS (Com
mon Reporting Standards), MiFID (Markets in Financial In
struments Directive), EMIR (European Market Infrastructure 
Regulation), MiFIR (Markets in Financial Instruments Regu
lation), MiFID II a zákon o ochraně spotřebitele. To je jen pár 
příkladů nových opatření k regulaci finančních institucí a bank 
v posledním období, jež se dotýkají ať už přímo anebo nepří
mo investičních produktů a investičních služeb. 

S výjimkou regulace v oblasti daní a ohlašování daňových 
domicilů (FATCA a CRS) je jejich společným jmenovate
lem především ochrana klientů, resp. investorů. Směřují 
však tato opatření skutečně a bezprostředně k vyšší míře 
ochrany? 

S každým takovýmto novým opatřením, které vstupuje v plat
nost a účinnost, klient získává nemalý soubor informací, 
které jsou mu subjekty poskytující dotčené produkty a služby 
povinny poskytovat. Na jedné straně jsou klienti „zavaleni“ 
množstvím dokumentace, kterou si můžou nastudovat před
tím, než jsou zavázáni smluvními podmínkami, na druhé 
straně harmonizace bank s požadavky vyplývajícími z tako
véto regulace na sebe váže nemalé náklady na IT systémy, 
kapacity, reporting a další zdroje, které by jinak mohly být 
alokovány na inovace samotných produktů či poskytova
ných služeb a které zvyšují jejich funkcionalitu a celkový 
uživatelský komfort pro klienta využitím nových technologií, 
například v oblasti digitalizace.

Z výše uvedených regulací se běžného investora z pohledu 
investičních produktů týká především MiFID a MiFIR. MiFID 
(Markets in Financial Instruments Directive) je evropská směr
nice v oblasti investičních služeb a finančních nástrojů, která 
posiluje ochranu investora. Jejím hlavním cílem bylo a je pře
devším zvýšení míry ochrany a informovanosti zvláště tzv. ne
profesionálních investorů, zvýšení konkurence mezi bankami 
a obchodníky s cennými papíry v rámci evropského prostoru, 
a tím i zlepšení kvality a ceny služeb pro klienty, a do třetice 
rovněž zvýšení konkurence mezi jednotlivými organizátory 
trhu (především burzami), a to opět s cílem zlepšení kvality 
a ceny služby pro klienta.

Kategorie „neprofesionální klient“, do které je zařazena vět
šina klientů / investorů – fyzických osob, představuje právě 
kategorii s nejvyšším stupněm ochrany. 

V rámci MiFID jsou produkty nazvány „finanční nástroje“ 
a služby „investiční služby“.

Finanční instituce a obchodníci s cennými papíry jsou povinni 
poskytnout investorům všechny relevantní informace o cha
rakteru a rizicích finančních nástrojů a investičních služeb 
ve srozumitelné formě, tak, aby jim investor mohl správně 
porozumět.

MiFID II, jenž má vstoupit v platnost 3. ledna 2018, plánuje 
jít ještě dál. Jako reakce na nedostatky původního MiFIDu či 
nedávnou finanční krizi v roce 2008 bude jeho hlavním cílem 
posílení integrity trhů a ještě vyšší míra ochrany investorů. Do 
tohoto data bude muset být přijata více než stovka usměrňu
jících opatření ze strany regulačních úřadů Evropské unie. 
Jednotlivé členské země budou následně muset upravit vlast
ní národní legislativu, a zabezpečit tak soulad se závaznými 
nařízeními, která MiFID II zavede. 

Přiměřená míra regulace a dohledu je nepochybně důležitá 
a její přínos pro celkové ozdravení tržního prostředí za po
slední roky od časů kuponové privatizace je nezpochybni
telný. Finanční trh se stává komplexnějším, produkty jsou 
strukturovanější a často i složitější na pochopení. Poznání, jak 
fungují, odhad jejich potenciálu, resp. příležitostí, jež nabízejí, 
ale i případných rizik s nimi spojených v plné míře nezabez
pečí ani několik desítek stránek dodatečných informací pro 
klienta. Zorientovat se v zákonech, požadované dokumentaci 
a obeznámit se se všemi relevantními informacemi není často 
jednoduché. Důležitou roli proto sehrává osobní přínos pri
vátního bankéře. Důkladné poznání klienta, jeho potřeb, jeho 
cílů, jakož i jejich revize v průběhu času jsou stejně důležité. 
Ke konci dne je spokojenost klienta tou hlavní prioritou. Právě 
spokojený klient a jeho reference jsou totiž tím nejlepším za
dostučiněním, jakož i marketingem a předpokladem k obou
stranně prospěšné spolupráci v budoucnu.

Autor je produktový manažer – senior Tatra banky, a. s. 

Zdroje: 

EFAMA, Hlavné dopady a oblasti regulácie

Ochrana klienta, nebo 
přílišná regulace?

Text: Roland Meixner

Ve čtvrtek 17. března 2016 
byl na mezinárodním 
Letišti Václava Havla Praha 
slavnostně otevřen salonek 
Raiffeisenbank Lounge. 
Salonek se nachází v 1. patře 
odletové haly Terminálu 2  
a je zdarma k dispozici 
držitelům vybraných 
prémiových platebních karet 
Raiffeisenbank. 

Raiffeisenbank Lounge nabízí:
•  Bezplatný vstup do salonku Raiffeisenbank Lounge pro kli

enty privátního bankovnictví FWR včetně doprovodu – jedné 
další osoby (dítě do 3 let zdarma)

• Allinclusive občerstvení
• Individuální péči v luxusním prostředí
• TV, WiFi, tablety k zapůjčení, denní tisk
•  Individuální bezpečnostní kontrolu (pouze do Schengenské

ho prostoru)
•  Komfortní odbavení v samoodbavovacím kiosku přímo v sa

lonku Raiffeisenbank Lounge (pouze s příručními zavazadly 
a u vybraných aerolinií)

•  Parkování zdarma na 48 hodin (nutno nahlásit SPZ vozidla 
a objednat 24 hodin předem na emailové adrese raiffeisen
banklounge@prg.aero)

Vstup do salonku najdete v odletové hale Terminálu 2 naproti 
odbavovací přepážce č. 209. Salonek Raiffeisenbank Lounge 
je otevřen každý den od 5:00 do 22:00 hodin.

Autorka je Communication Manager v Raiffeisenbank a.s.

Raiffeisenbank 
Lounge se představil 
veřejnosti 

Igor Vida – předseda představenstva a generální ředitel Raiffeisenbank a.s.; Václav 

Řehoř – předseda představenstva společnosti Český Aeroholding, a.s.

Najdete nás pod novým názvem Raiffeisenbank Lounge.

Text: Dita Smetanová 
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ALO diamonds je významná 
česká klenotnická společnost 
s dvacetiletou tradicí, 
která se zabývá výrobou 
výjimečných klenotů nejvyšší 
kvality osázených diamanty, 
barevnými drahokamy nebo 
perlami v jednom z největších 
kreativních ateliérů ve střední 
Evropě. 

Jako první firma v Česku a na Slovensku začala v roce 1997 
obchodovat na burzách v Antverpách, Hongkongu a Izraeli.

ALO diamonds má nejširší maloobchodní síť s diamantovými 
šperky v Česku a na Slovensku. V současnosti má pět luxus
ních butiků v České republice a tři na Slovensku. Od roku 2013 
společnost působí i v USA se zastoupením v Miami a s dalším, 
čerstvě otevřeným butikem v Houstonu. Obchodní zastoupení 
má i v dalekém Hongkongu.

Díky použití špičkových materiálů, jedinečnému designu 
a ruční výrobě jsou šperky ALO diamonds vhodné jako in
vestiční rodinné šperky. Ty představují bezpečnou a trvalou 
investici, která se časem zhodnocuje. Samozřejmostí jsou ce
loživotní servis i záruka na vypadnutí kamenu, jakož i certifikát 
ověřující pravost a původ kamene vypracovaný nezávislým 
soudním znalcem.

Klienti Tatra banky, kteří mají rádi nevšední a jedinečné zážitky, 
mají jedinečnou možnost navštívit kreativní ateliér a výrobu 
šperků ALO diamonds v Praze, prohlédnout si diamanty 
a drahokamy různých velikostí či hodnoty a exkluzivní, v prodej
nách nedostupné klenoty. Zároveň se o nich mohou dovědět 
více prostřednictvím pravidelných přednášek a informací 
o drahých kamenech.

Společnost ALO diamonds vám vedle těchto nefinančních 
benefitů nabízí výhodnější podmínky při nákupu šperků 
a individuální přístup formou návštěvy přímo u Vás nebo 
v prostorech banky.

Více informací o značce ALO diamonds a aktuální kolekce 
šperků naleznete na www.alo.sk.

Autor je jednatel společnosti.

ALO 
diamonds

Text: Ivo Weber sp
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I přes své mládí již dosáhl umělec Ašot Haas velkého uznání 
a ocenění v odborných i sběratelských kruzích doma i v za
hraničí. Tvorba Ašota Haase má několik zásadních poloh, jež 
jsou v našich domácích, a dovolím si tvrdit, že i v globálních 
podmínkách jedinečné. Autor dokáže být současně desig
nérem, sklářem, sochařem, kreslířem – malířem, mediálním 
umělcem a producentem svého famózního geometrické
ho světa. Haasova tvorba je založena na experimentech, 
v nichž není prostor pro chybu. Neustále posouvá a nově 
definuje svou tvorbu a zároveň mění ortodoxní vizuální de
finice sklářského, na první pohled předem definovaného 
geometrického umění.

Autor neustále zdolává nové výzvy, otevřeně přijímá možnosti 
a hranice moderních technologií, jichž jedinečně využívá ke 
svému prospěchu. Jeho díla nesou kód řeči současné doby. 
Silný vizuální vjem je založen na matematické přesnosti.

Ašot Haas pomocí nejnovějších technologií konstruuje do složi
tých novotvarů sklo, lesklý bílý kov, plexisklo, přičemž umocňuje 
výsledný dojem cíleným nasvěcováním kompozic a vytvářením 
optických her/forem. Na první pohled minimalistická forma je 
optickým klamem ukrývajícím složitý systém. Díky němu naše 
oči vidí prolínání dvourozměrných ploch do trojrozměrných 
optických vjemů. Inovativní chápání a vnímání hmoty v kom
binaci s různými materiály a novými náročnými technologiemi 
zpracování skla – to jsou charakteristiky, jež nejlépe vystihují 
tvorbu Ašota Haase. Geometrické konstrukce ze skla, z kovové 
fólie, drahých kamenů, to je něco natolik unikátního, že se au
tomaticky stávají cenným klenotem každé dobře koncipované 
sbírky. À propos... klenoty?

Od sériovosti a repetic svých objektů se propracoval až k dia
mantům, které jsou momentálně špičkou jeho tvorby. (I když 
jak autora znám, vytvoří jistě ještě něco dalšího, čím nám zno
vu vyrazí dech.) Haasovy diamanty nejsou diamanty v duchu 
např. ALO diamonds. Autorské skeny diamantů jsou natolik 
specifická a vyhraněná originální záležitost, že na světě exis
tuje vždy jen jediný kus – unikát (ty jsou součástí soukromých 
sbírek, ale i veřejných galerií v USA, Evropě nebo Asii...), ale 
zpět k diamantům.

Ty nejdokonalejší se brousí do kruhu, u něhož je vybroušeno 
57 stran, z toho 33 na vrchní části (koruně) a 24 na spodní 
části (pavilon). Ve středu je neleštěný pás (jedná se o tzv. mo
derní výbrus). Koruna rozptyluje světlo na různé barvy spektra 
a spodní část diamantu odráží světlo zpět přes horní část dia
mantu). Culet je bod na spodní části diamantu, který by měl 
mít zanedbatelný průměr, neboť jinak světlo prochází spodní 
částí. Krása samotného diamantu se posuzuje podle kvality 
výbrusu diamantu, čím kvalitnější výbrus, tím lepší schopnost 
rozptylovat světlo… Různé přístupy k výbrusu tak dotvářejí ko
nečný charakter diamantu (za nejkvalitněji vybroušený diamant 
se považuje ten, který při pohledu shora vypadá jako bílý). 

Haas skenuje už existující diamanty a jejich skeny pak přenáší 
do optického skla a pomocí vakuových technologií nanáší 
různé druhy kovů, jako např. bílé nebo žluté zlato. Haasovy  
výbrusy – diamantyskeny se následně brousí do oboustran
ných čoček. Autor tak vyzdvihuje na piedestal klasické optické 
sklo, které v této úpravě konkuruje diamantům.

Jedinečnost autorského konceptu v našem prostředí jasně 
redefinuje možnosti současného geometrismu, který již není 
postaven na dodržování norem a pravidel, nýbrž razantně pro
niká do různých výtvarných směrů a stylů, čímž ukazuje sílu 
vizuálního a investičního artiklu.

Více informací na www.asothaas.com, Choma, P.: Ašot Haas, 
Inside, Galerie Nedbalka, 2013

Autorka je historička umění.

FOTO: Jakub Hauskrecht a archiv autora

Diamonds are 
forever...

Text: Ľudmila Kasaj Poláčková 

Ašot Haas (1981) – vystudoval Vysokou školu výtvarných umě
ní v Bratislavě (2000–2007). V průběhu studií si vyzkoušel 
práci v různých ateliérech, např. v ateliéru F. Chrenky, Š. Kleina,  
J. Gavuly, J. Meliša. Jeho tvorba je pravidelně prezentována 
doma i v zahraničí. Z posledního období jsou to samostatné 
výstavy v Oravské galerii v Dolním Kubíně a v galerii Creutz berg 
I Van Dun Contemporary v Oisterwijku (Nizozemsko) nebo 
v Galerii Závodný v Mikulově. V nejbližší době se samostatně 
představí v izraelském Jeruzalémě a můžeme se s ním setkat 
i v pražské Dvorak Sec Contemporary. Jeho díla jsou zastou
pena ve sbírkách (výběr) Tatra banky, Galerie Nedbalka, Zoya 
Gallery, Soga.
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Raiffeisenbank spojila své 
jméno s Českou golfovou 
federací a českou golfovou 
reprezentací. Stala se 
partnerem nejlepší české 
golfistky a také generálním 
partnerem prestižního turnaje 
D+D Real Czech Masters 
či několika významných 
golfových hřišť v České 
republice. 

Pro následující tři sezony jsme se stali „Oficiálním partnerem 
České golfové federace“ a „Oficiálním partnerem české 
golfové reprezentace“. Podpoříme tak mladé a nadějné gol
fové talenty na vzestupu jejich sportovní kariéry. Navíc pro 
letošní golfovou sezonu jsme se stali partnerem nejlepší 
české golfistky Kláry Spilkové, která bude Českou repub
liku reprezentovat nejen na prestižních golfových turnajích 
po celém světě, ale také na Letních olympijských hrách 
v brazilském Rio de Janeiru. Nutno podotknout, že golf se 
jakožto sportovní disciplína vrací na olympijské hry po více 
než stoleté přestávce. Zároveň jsme rozšířili naši podporu 
nejprestižnějšího golfového turnaje v ČR a stali se generál
ním partnerem třetího ročníku D+D REAL Czech Masters. 
Turnaj proběhne 18. až 21. srpna 2016 na hřišti Albatross 
Golf Resort u Prahy, v resortu nově zařazeném mezi Euro
pean Tour Destinations – skupinu prvotřídních hřišť celého 
světa s mimořádnou kvalitou. Svou účast na tomto turnaji 
již potvrdily hvězdy světového golfu Lee Westwood, John 
Daly a Jamie Donaldson.

Proč právě golf? Tento sport má v České republice dlou
hou tradici počínající na začátku dva cá tého století. Dnes 
jej na tuzemských greenech aktivně hraje téměř šedesát 
tisíc hráčů a hráček využívajících širokých možností více 
než stovky hřišť po celé České republice. Golf vnímáme  
nejen jako významnou sportovní disciplínu, ale také jako 
důležité odvětví generující příjmy do státního rozpočtu, 

a podporující tak českou ekonomiku. Golf má i své sociál
ní, zdravotní a kulturní přínosy a pomáhá rovněž v oblasti 
krajinotvorby. 

Raiffeisenbank se zaměřuje především na náročnější a mo
vitější klientelu, která má zájem o vysokou kvalitu služeb, 
aktivní správu svých financí a profesionální poradenství. 
Tito klienti většinou vyznávají aktivnější způsob života, k ně
muž sport a zdravý pohyb rozhodně patří. Pokud bychom 
se podívali na segmentaci hráčů a fanoušků golfu, pak 
téměř 70% podíl tvoří vysokoškolsky vzdělaní lidé, dále 
převládají muži nad ženami v poměru 64 % ku 36 %, jsou 
to rovněž lidé s vyššími a středními příjmy a nejvíce jich 
je ve věku od 25 do 54 let. Právě na tuto cílovou skupinu 
se Raiffeisenbank dlouhodobě zaměřuje, a golf je tedy 
jasnou volbou pro strategický směr sponzoringu, kterým 
se banka vydala. Tento sport navíc plně koresponduje 
s novou strategií pozicování značky banky. 

Nejedná se přitom o úplně nový směr ‒ Raiffeisenbank je 
totiž partnerem českého golfu již více než pět let. Kromě 
výše uvedeného je generálním partnerem Czech Challenge 
a Slovak Challenge, Czech Golf Amateur Tour, dlouhodobě 
pořádá pro své klienty a obchodní partnery golfové turnaje, 
které se v průběhu let již staly tradicí a jsou mezi hráči velmi 
oblíbené. Rovněž je partnerem několika významných golfo
vých hřišť v České republice.

Autorka je Communication Manager v Raiffeisenbank a.s.

Raiffeisenbank 
oficiální bankou 
českého golfu

Text: Dita Smetanová
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Všeobecné upozornění: Žádné v tomto dokumentu obsažené informace (dále 
jen „Informace“) nepředstavují nabídku na uzavření dohody ani smlouvy, vyhlá
šení veřejné soutěže o nejvýhodnější nabídku, část smlouvy, pokyn, investiční 
poradenství ani doporučení, veřejný příslib, veřejnou nabídku ani veřejnou výzvu 
k úpisu akcií, ve smyslu všeobecně závazných právních předpisů České repub
liky. Veškeré Informace mají pouze informativní charakter a  žádným způsobem 
nenahrazují odbornou péči při poskytování investičních služeb. Raiffeisenbank a.s., 
IČO 49240901, DIČ CZ699003154, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského 
soudu v Praze, sp. zn. B 2051, se sídlem Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, Praha 4  
(dále jen „Raiffeisenbank“) při získávání a zpracovávání informací z veřejně dostup
ných zdrojů vynaložila veškerou potřebnou péči, přesto se může stát, že se tyto 
informace průběžně změní. Proto Raiffeisenbank neodpovídá za jejich správnost, 
úplnost a aktuálnost. Raiffeisenbank nenese jakoukoliv odpovědnost za případné 
škody vzniklé uživateli v souvislosti s užíváním těchto Informací. Uvedená vyjádření 
a stanoviska se nemusí shodovat se stanovisky a vyjádřeními Raiffeisenbank ani 
jiných subjektů. Jsouli mezi Informacemi uvedeny údaje o minulé výkonnosti 
finančních nástrojů nebo odhad budoucí výkonnosti, nejsou tyto informace spo
lehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.  

Obsah tohoto dokumentu neprošel kontrolou žádného orgánu vykonávajícího 
dohled. Doporučujeme klientům, aby k Informacím přistupovali s rozvahou 
a v případě jakýchkoliv pochybností ve vztahu k uvedeným Informacím se pora
dili s odborníkem. Daňový režim je závislý na individuální situaci klienta a může 
se v budoucnu změnit. 

Poskytnutí Informací se řídí právním řádem České republiky. Raiffeisenbank ani 
jakékoli jiné subjekty, jejichž produkty nebo služby jsou v tomto dokumentu zmí
něny, nezodpovídají za to, že bude tyto produkty nebo služby možné využít v jiných 
státech, ani za to, že je jejich použití v jiných státech v souladu s právními předpisy 
těchto jiných států.   

Využívání Informací je bez písemného souhlasu Raiffeisenbank možné jen v roz
sahu povoleném zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech sou
visejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), 
v platném znění. 

Upozornění: Výnosy z investice do podílového fondu dosažené v minulosti nejsou 
zárukou budoucích výnosů. Údaje o vývoji hodnoty majetku v podílovém fondu 
a výnosy z hospodaření s majetkem v podílovém fondu nepředstavují budoucí 
vývoj těchto ukazatelů. Investice do podílového fondu s sebou nese určité riziko 
a dosavadní výnos nezaručuje výnos budoucí. Hodnota investice do podílového 
fondu a výnos z něj mohou stoupat nebo klesat a není zaručeno, že podílník do
stane zpět celou investovanou částku. Dosáhnout cíle investiční politiky se ani při 
vynaložení odborné péče nemusí vždy podařit. Úplné názvy fondů a další informace, 
včetně informací o poplatcích a rizicích obsažených v investici, sdělení klíčových 
informací a statuty fondů v češtině jsou k dispozici na pobočkách Raiffeisenbank.
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