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Executive summary

■ Česká národní banka (ČNB) plní velmi dobře úkoly, které jsou jí svěřeny 
Ústavou a Zákonem

■ Je však čas zamyslet se nad tím, zda tyto úkoly odpovídají roku 2018

■ Zajištění finanční stability ruku v ruce se sílící regulací implicitně podporuje 
oligopolizaci finančního sektoru 

■ Hypotéza: Koncentrace finančního sektoru do největších bank zvyšuje bariéry 
vstupu do odvětví, omezuje inovace a pod rouškou ochrany zákazníka mu zdražuje 
finanční služby 

■ Tento pohled začínají přijímat regulátoři na vyspělých trzích

■ Ovšem kdo je Stuchlík, aby výše uvedenou hypotézu potvrdil či vyvrátil… 



Mandát ČNB

■ pečovat o cenovou (dříve měnovou) stabilitu

■ pečovat o finanční stabilitu a o bezpečné fungování finančního systému v České 

republice

„Dohledem nad finančním trhem, tvorbou pravidel obezřetného chování a jednání 

se zákazníky chráníme klienty osob a institucí, které podnikají na finančním trhu“

■ vydávat bankovky a mince, řídit peněžní oběh a zúčtování bank

■ vykonávat dohled nad osobami působícími na finančním trhu

Zdroj: cnb.cz



Finanční stabilita

■ Extrém: sloučení centrálního 

a komerčního bankovnictví: 

snadný „dohled“, extrémně 

stabilní, ale… 

■ Oligopol bankovních skupin

■ „Zdravě konkurenční prostředí“

■ Extrém: Stovky a tisíce subjektů: 

nemožnost reálného dohledu, 

extrémně nestabilní, i když…



Finanční stabilita

■ Extrém: sloučení centrálního a 

komerčního bankovnictví: 

snadný „dohled“, extrémně 

stabilní, ale… 

■ Oligopol bankovních skupin

■ „Zdravě konkurenční prostředí“

■ Extrém: Stovky a tisíce subjektů: 

nemožnost reálného dohledu, 

extrémně nestabilní, i když…

Skvělé stránky: historie.cnb.cz



Finanční stabilita

■ Finanční systém v ČR: Oligopol 

s jistými konkurenčními prvky

■ Je to optimální uspořádání?

■ S ohledem na finanční stabilitu 

a dohled bezesporu ANO

■ Ale… „nepřepískli jsme to 

trochu“?



Zdroj: Aleš Michl, QUANT



Slabá místa současné EU 

■ Rostoucí míra regulace a Politická korektnost

■ Které implikují: Podkopávání iniciativy a inovací 

a Oslabování konkurenční schopnosti

Zdroj: Jiří Rusnok, České národní zájmy očima ČNB, 14. února 2017



UK FCA Regulatory Sandbox: Podpora 
disrupce ve finančním sektoru (2015/16)

■ „We believe that it is feasible for

the FCA to reduce some of the

existing regulátory barriers to firms

that are testing new ideas…“

■ „The FCA wants to promote

competition by supporting

disruptive innovation“





Finanční stabilita

■ „Finanční sektor v ČR dlouhodobě vykazuje stabilitu, ziskovost a velkou odolnost 

proti nepříznivým šokům (i značného rozsahu)“

Zdroj: Jiří Rusnok, České národní zájmy očima ČNB, 14. února 2017

■ Je to opravdu jen výhra? Není odvrácenou stránkou této stability rigidita a de facto 

zakonzervovaný oligopol malé skupiny velkých bank?



NEVÍM.
Příležitost pro odborníky z nejlepší akademické půdy v ČR. 

Pro odborníky z Vysoké školy ekonomické v Praze.



Výzkumný úkol pro VŠE

■ Je český finanční sektor v módu oligopolu?

■ Směřuje opravdu k oligopolizaci?

■ Je vhodná iniciativa k disrupci takového stavu a la UK FCA Regulatory Sandbox?

Společnost Fincentrum takový výzkumný úkol ráda podpoří částkou 100 000 Kč.

Budeme rádi za odpovědi na Konferenci v únoru 2019!



DĚKUJI ZA POZORNOST


