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Metodická poznámka
Ve�keré údaje pou�ité v této publikaci jsou za banky s platnou bankovní licencí k 31. 12. 1998
(s výjimkou Universal banky, které byla odòata licence na poèátku roku 1999 a která k 31. 12. 1998 ji�
nepøedlo�ila potøebné výkazy a hlá�ení o své èinnosti) pokud není v záhlaví kapitoly nebo v pøíslu�né
pasá�i uvedeno jinak. Údaje jsou brány v�dy za banku jako celek, tj. vè. jejích poboèek v zahranièí
s výjimkou údajù o sektorové a odvìtvové struktuøe úvìrù a vkladù, které zahrnují pouze aktivity bank
v Èeské republice.

V údajích za rok 1998 jsou ji� èásteènì zohlednìny výsledky externích auditù, proto se uvádìné údaje
za rok 1998 mohou li�it od údajù publikovaných Èeskou národní bankou v døívìj�ích termínech. Dal�í
dílèí zmìny proti údajùm uvádìným v této publikaci, které by v�ak nemìly v zásadì významnì ovlivnit
naznaèené vývojové trendy, nejsou vylouèeny.



A.
BANKOVNÍ DOHLED V ROCE 1998

Èinnost bankovního dohledu v roce 1998 probíhala v souladu se støednìdobou koncepcí rozvoje, která
byla schválena bankovní radou ÈNB v lednu 1998. Koncepce je uceleným dokumentem vyjadøujícím
základní cíle bankovního dohledu a prostøedky k jejich naplnìní. Koncepce je zalo�ena na ètyøech
pilíøích, kterými jsou: 

� dosa�ení vysokého stupnì harmonizace regulatorního rámce, metod a postupù s obezøetnostními
principy Evropské unie a nejlep�í mezinárodní praxí, 

� budování komplexního standardizovaného a vyvá�eného systému regulace a dohledu nad ban-
kami,

� efektivní komunikace bankovního dohledu ÈNB s bankovním sektorem,
� rozvíjení spolupráce pøi regulaci a dohledu finanèního trhu v domácím i mezinárodním mìøítku 

�Koncepce dal�ího rozvoje bankovního dohledu� navázala na organizaèní zmìny, ke kterým do�lo
koncem roku 1997 a jejich� smyslem bylo zejména vytvoøit pøedpoklady pro intenzivní rozvoj dohlíd-
kové èinnosti jako jedné z hlavních metod provádìní bankovního dohledu v Èeské republice formou
budování samostatných dohlídkových týmù. Z plánovaných 4 týmù se dosud podaøilo sestavit dva,
které ihned zaèaly pracovat podle plánu na dohlídkách v bankách a informativních náv�tìvách. Ke
zkvalitnìní dohledu nad bankami se zaèal budovat i komplexní informaèní systém, který bude zabez-
peèovat potøebnou datovou základnu pro analytický rozbor finanèní situace banky a jejího postavení
z hlediska plnìní pravidel obezøetného podnikání. Bude slou�it nejen k získání informací o vývoji
v minulosti, ale té� k vytipování mo�ných rizikových oblastí v krátkodobém a dlouhodobém výhledu. 

V metodické oblasti byla èinnost zamìøena na zdokonalování souèasné regulatorní základny v zájmu
limitování rozsahu rizik, kterým jsou banky ve své èinnosti vystaveny. V úèinnost ve�ly dvì dùle�ité
novely zákona o bankách, na jejich� pøípravì se bankovní dohled ÈNB aktivnì podílel. Novelami se
opìt o nìkolik krokù smìrem k Evropské unii posunula pravidla platná pro bankovní sektor a postupy
bankovního dohledu. Jednalo se o oblasti, kde bankovní dohled ji� del�í dobu vidìl nedostatky, resp.
neo�etøená rizika. Vstup nových investorù do bank byl upraven v souladu se Smìrnicí ES 646/89
a v návaznosti na to byla pøipravena vyhlá�ka, která podrobnì upravuje podmínky pro posuzování
vstupu nového investora do existující banky. Ve smyslu vládních opatøení z dubna 1997 byla do
zákona o bankách zaèlenìna ustanovení, která omezují propojení bank a podnikù jak majetkovì
(zákaz kontroly banky nad nebankovní, nefinanèní spoleèností a omezení majetkového podílu v jedno-
tlivém podniku a v podnicích celkem), tak personálnì (zákaz pùsobení vedoucích zamìstnancù bank
v orgánech podnikù). K významným zmìnám do�lo v systému poji�tìní vkladù, kde byla zvý�ena maxi-
mální èástka pro náhradu z pùvodních 200 tis. Kè v roce 1997 na 400 tis. Kè, zvý�eno procento krytí
poji�tìného vkladu z 80 na 90 % a poji�tìní bylo roz�íøeno i na právnické osoby. Pro posílení pravo-
mocí bankovního dohledu jsou významná zejména ustanovení o postihu bank pøi neplnìní stanove-
ného limitu kapitálové pøimìøenosti. V návaznosti na novelu zákona vydala ÈNB nové opatøení o zve-
øejòování informací bankami a pøipravila novelu podmínek pro zalo�ení banky.

Pøi tvorbì nových a novelách existujících pøedpisù a pøi výkonu dohledu nad bankami spolupracoval
bankovní dohled ÈNB úzce s profesními organizacemi jmenovitì s Bankovní asociací a Komorou audi-
torù. Spolupráce se týká pøedev�ím pøípravy dvou nových opatøení � kapitálové pøimìøenosti zohledòu-
jící tr�ní riziko a opatøení o konsolidovaném dohledu, která mají vstoupit v platnost v roce 2000, resp.
v polovinì roku 1999, a o�etøení rizika roku 2000 v bankovním sektoru.

Vznik Komise pro cenné papíry v dubnu 1998 a rychlý rozvoj jejích kontrolních aktivit, jako� i rozvoj
finanèních bankovních skupin vedl k podpisu tøístranné dohody o spolupráci mezi Èeskou národní
bankou, Komisí pro cenné papíry a Ministerstvem financí. Tato dohoda vytvoøila platformu pro inten-
zivnìj�í spolupráci regulátorù pùsobících na èeském finanèním trhu.
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Mezinárodní organizace zabývající se bankovním dohledem zintenzivnily svoji èinnost v oblasti meto-
dické s cílem harmonizovat postupy regulátorù v mezinárodním mìøítku a zdokonalit souèasné metody
mìøení a øízení bankovních rizik. Revize konceptu kapitálové pøimìøenosti, zpracování øady konzulta-
tivních materiálù k rùzným rizikovým oblastem si vy�ádaly aktivní zapojení pracovníkù bankovního
dohledu ÈNB do pøipomínkovacího procesu i do práce nìkterých pracovních skupin (napø. Liaison
Group pøi Basilejském výboru pro bankovní dohled). Pøi pøíle�itosti mezinárodní konference pøedstavi-
telù bankovních dohledù v Sydney byly vyhlá�eny �Základní principy pro efektivní výkon bankovního
dohledu�, k jejich pøípravì byla ÈNB rovnì� pøizvána. ÈNB se pøihlásila k tìmto principùm, které
pøedstavují nejlep�í mezinárodní praxi.

Pøíprava Èeské republiky na èlenství v Evropské unii se týkala i bankovnictví, kde pøipravované zákony
a pøedpisy byly dùslednì posuzovány experty z hlediska souladu se smìrnicemi Evropských spoleèen-
ství a probíhaly pøípravy na �screening�, který se konal v únoru 1999.

Snaha docílit plné harmonizace s mezinárodními standardy v oblasti spolupráce se zahranièními ban-
kovními dohledy vedla bankovní dohled ÈNB k zintenzivnìní kontaktù s regulátory ze zemí, kde mají
sídlo banky, jejich� poboèky èi dceøiné spoleènosti pùsobí v Èeské republice, resp. ze zemí, kde
pùsobí poboèky a dceøiné spoleènosti èeských bank � Slovenská republika, SRN, Nizozemí, Velká Bri-
tánie, Francie a dal�í.

Byl projednán obsah dohody mezi ÈNB a ministerstvem financí Spolkové republiky Nìmecko, která
bude podepsána v roce 1999 a na jejím� základì bude poskytována pomoc nìmeckých bankovních
expertù v rámci tzv. programu �twinning� financovaného z prostøedkù Phare. Program má slou�it
k podpoøe procesù harmonizace pøedpisù a postupù bankovního dohledu Èeské republiky a právem
Evropské unie.

V rámci regionální skupiny bankovních dohledù ze zemí støední a východní Evropy uspoøádala ÈNB
v bøeznu 1998 v Praze pracovní semináø se zamìøením na problematiku klasifikace aktiv a tvorbu
opravných polo�ek a v roce 1999 pøipravuje semináø na téma kapitálové pøimìøenosti se zahrnutím tr�-
ního rizika.

1. ZÁKLADNÍ PRINCIPY EFEKTIVNÍHO BANKOVNÍHO DOHLEDU
(Core Principles for Effective Banking Supervision)

V roce 1998 byly na mezinárodní konferenci bankovních dohledù v Sydney vyhlá�eny Základní prin-
cipy efektivního bankovního dohledu, které byly definovány pracovní skupinou slo�enou z expertù
bankovních dohledù vybraných zemí pod patronací Basilejského výboru pro bankovní dohled. Tyto
základní principy pøedstavují nejlep�í praxi bankovního dohledu pøi regulaci bankovního podnikání
a jejich naplnìní by mìlo být hlavním cílem pro zaji�tìní integrity bankovních sektorù v mezinárodním
mìøítku.

Èeská republika byla jednou ze zemí, která se na jejich vytvoøení podílela v rámci pracovní skupiny.
Ve�keré aktivity, které bankovní dohled v roce 1998 vyvíjel, smìøovaly k dal�ímu zdokonalování regu-
latorního rámce i praktického provádìní bankovního dohledu tak, aby se dále zvy�oval soulad s tìmito
principy. 

V dal�í èásti Bulletinu je popsán souèasný stav bankovní regulace v Èeské republice ve vazbì na
základní principy efektivního bankovního dohledu s tím, �e pozornost je vìnována pøedev�ím událos-
tem a novinkám, ke kterým do�lo v roce 1998. Tento popis si neklade za cíl provést plné a detailní
hodnocení implementace principù, které bankovní dohled provádí samostatnì v pololetní periodicitì.
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Princip 1

Efektivní systém bankovního dohledu musí mít jasné vymezení odpovìdností a cílù ka�dé instituce,
která se zabývá dohledem nad bankami. Ka�dá taková instituce by mìla být nezávislá pøi výkonu
dohledu a disponovat odpovídajícími zdroji. Za nezbytné pøedpoklady jsou dále pova�ovány: funkèní
právní rámec pro èinnost bankovního dohledu, který zahrnuje opatøení vztahující se k povolování bank
a provádìní prùbì�ného dohledu nad nimi, pravomoc zabývat se dodr�ováním zákonù, jako� i bez-
peèností a stabilitou bankovního systému, a právní ochrana osob vykonávajících dohled nad bankami.
Dohody upravující výmìnu informací mezi orgány dohledu a ochranu dùvìrnosti takových informací
by mìly rovnì� existovat.

Dohled nad bankami vykonává Èeská národní banka, která je k tomu zmocnìna zákonem
è. 6/1993 Sb., o Èeské národní bance. Nezávislost Èeské národní banky a tím i bankovního dohledu je
dána Ústavou Èeské republiky. Èinnost bankovního dohledu se øídí støednìdobou Koncepcí rozvoje
bankovního dohledu, která byla v roce 1998 schválena bankovní radou Èeské národní banky. Tato
koncepce definuje základní cíle bankovního dohledu v oblasti metodické, praktického výkonu a mezi-
národní spolupráce. V rámci tohoto støednìdobého plánu jsou pøipravovány roèní plány konkrétních
akcí, které jsou pravidelnì kontrolovány.

Základní funkèní rámec bankovního dohledu je dán zákonem è. 6/1993 Sb., který definuje obecné
povinnosti bankovního dohledu tj. pøedev�ím péèi o bezpeènost a stabilitu bankovního systému,
a zákonem è. 21/1992 Sb. o bankách ve znìní pozdìj�ích pøedpisù (dále jen zákon o bankách), jen�
podrobnìji upravuje pravomoce bankovního dohledu ÈNB pøi provádìní dohledu nad bankami. 

V roce 1998 bylo pøistoupeno k vytváøení právního rámce spolupráce s ostatními regulátory na finanè-
ním trhu, tj. Komisí pro cenné papíry, jí� je svìøen dohled nad kapitálovým trhem, a ministerstvem
financí, je� odpovídá za dozor nad poji��ovnami a penzijními fondy. Dne 1. èervence 1998 byla uza-
vøena dohoda o spolupráci mezi tìmito tøemi subjekty, která by mìla pøispìt ke zlep�ení a vy��í kom-
plexnosti dohledu nad subjekty zaji��ujícími finanèní slu�by. Dohoda se zamìøuje na vzájemnou
výmìnu informací vè. oblasti licencování, spolupráci pøi kontrolní èinnosti a konzultace v metodických
a jiných otázkách. 

Spolupráce s regulatorními orgány jiných zemí je velmi intenzivní, není v�ak zatím podpoøena konkrét-
ními dohodami. V roce 1998 byla pøipravena a v roce 1999 podepsána dohoda o spolupráci se Sloven-
skou národní bankou, postupnì budou pøipravovány i dohody s bankovními dohledy dal�ích zemí.

Z dílèích principù není zatím plnì naplòován po�adavek na zabezpeèení právní ochrany osob vykoná-
vajících dohled nad bankami. Tato otázka je konzultována a zva�uje se její promítnutí do pøipravo-
vané novely zákona o bankách. 

Princip 2

Pøípustné èinnosti institucí, které obdr�ely povolení a podléhají dohledu jako banky, musí být jasnì
definovány a u�ití slova �banka� v názvech spoleèností by mìlo být v maximální mo�né míøe chrá-
nìno.

Èinnosti, které mohou banky vykonávat, jsou definovány v zákonì o bankách. Pøi pøípravì novely
zákona o bankách se uva�uje s mo�ností pøesného definování povolených èinností v bankovní licenci.
Rovnì� u�ití slova �banka� je chránìno pøíslu�ným ustanovením zákona o bankách. Nikdo, kromì
subjektu, který získal povolení pùsobit jako banka od Èeské národní banky, nesmí tento název a název
�spoøitelna�, který je v èeských podmínkách adekvátní pro urèitý typ bankovního ústavu, pou�ívat.
Výjimku tvoøí pouze takové názvy, z jejich� významu je na první pohled zøejmé, �e nejde o aktivity
svìøené zákonem pouze bankám (napø. krevní banka apod.).
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Princip 3

Orgán vydávající povolení pùsobit jako banka musí mít právo stanovit kritéria a odmítat �ádosti o zalo-
�ení banky, pokud tyto �ádosti nevyhovují stanoveným standardùm. Povolovací øízení by se mìlo
minimálnì skládat z posouzení vlastnické struktury banky, slo�ení pøedstavenstva a vrcholového
vedení, obchodního plánu a systému vnitøní kontroly a projektované finanèní situace vèetnì kapitálo-
vého vybavení banky; pokud navrhovaným vlastníkem nebo mateøskou organizací je zahranièní banka,
mìl by být po�adován i pøedchozí souhlas bankovního dohledu domovského státu.

Povolení pùsobit jako banka vydává podle zákona o bankách Èeská národní banka. Pøíslu�né ustano-
vení zákona dává ÈNB pravomoc stanovit svým opatøením nále�itosti �ádosti o povolení pùsobit jako
banka, pøièem� obsah �ádosti je koncipován tak, aby obsahoval dostatek informací k objektivnímu
a kvalitnímu rozhodnutí. Opatøení Èeské národní banky, kterým se stanoví nále�itosti �ádosti o povo-
lení pùsobit jako banka, platí od roku 1993 a v roce 1998 bylo novelizováno v návaznosti na úpravy
provedené v této oblasti v zákonì o bankách. Souèástí �ádosti o povolení pùsobit jako banka jsou
zejména ty informace, které umo�ní posoudit budoucí akcionáøe banky, její vedoucí pracovníky,
obchodní zámìry vyjádøené v pøedpokládaném obchodním plánu banky na následující tøi roky, zapo-
jení akcionáøù v jiných ekonomických subjektech, jejich dosavadní pùsobení a pùsobení navrhova-
ných vedoucích pracovníkù banky v ostatních bankách a finanèních institucích, doklady o pùvodu
prostøedkù, které jsou vkládány do základního jmìní banky apod. Pokud je �adatelem o povolení
pùsobit jako banka zahranièní banka, je vy�adováno i vyjádøení bankovního dohledu domovského
státu.

Po vyhodnocení �ádosti je bankovní radì Èeské národní banky pøedkládán návrh na udìlení èi zamít-
nutí povolení pùsobit jako banka.

Princip 4

Bankovní dohled musí mít pravomoc provìøovat a odmítat �ádosti o pøevod významných majetkových
podílù nebo vìt�inových podílù v existujících bankách jiným stranám.

Èeská národní banka dosud posuzovala pøevody majetkových podílù v existujících bankách, pokud pøe-
vy�ovaly 15 % kapitálu banky, tento limit v�ak nebyl plnì v souladu s mezinárodní praxí. Proto byl
v roce 1998 novelizován zákon o bankách, který tuto problematiku upravil tak, aby byla plnì v souladu
s evropskými direktivami. Podle této novely je nezbytný pøedchozí souhlas Èeské národní banky
k nabytí pøímého nebo nepøímého podílu na hlasovacích právech banky, pokud pøesahuje 10 %, 20 %,
33 % nebo 50 %. Zároveò je stanovena i povinnost oznámit sní�ení tohoto podílu, pokud klesne pod
vý�e uvedené limity. Pøi rozhodování o udìlení tohoto souhlasu se postupuje obdobnì jako pøi posuzo-
vání akcionáøù pøi zakládání nové banky. K zabezpeèení dostateèných podkladù potøebných pro rozho-
dování pøipravil bankovní dohled ÈNB v roce 1998 vyhlá�ku, která stanovuje nále�itosti �ádosti o pøed-
chozí souhlas s nabytím akcií s hlasovacím právem a nále�itosti oznámení o sní�ení podílu akcií s hla-
sovacím právem, která vstoupila v platnost dnem 23. 2. 1999. Nále�itosti této �ádosti jsou obdobné jako
nále�itosti �ádosti o povolení pùsobit jako banka pokud se týká vztahu k akcionáøùm banky. Novela
zákona o bankách souèasnì zru�ila rozdílné zacházení se zahranièními investory, kteøí podle pøedchozí
verze zákona museli �ádat o pøedchozí souhlas k nabytí a pøi jakékoliv zmìnì podílu na bance.

Princip 5

Bankovní dohled musí mít pravomoc stanovit kritéria pro provìøování dùle�itých nákupù majetkových
podílù (akvizic) èi dal�ích investic realizovaných bankou a kritéria zaji��ující, aby majetkové propojení
s podniky nebo podnikovými strukturami nevystavovalo banku nepøimìøeným rizikùm a neomezovalo
efektivní dohled.
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Rovnì� problematika nabývání majetkových podílù v jiných subjektech nebyla v zákonì o bankách
øe�ena komplexnì. Novela zákona o bankách pøijatá v roce 1998 upravuje tuto oblast v souladu
s evropskými direktivami. Pøíslu�ná ustanovení zákona o bankách zakazují bankám kontrolu nad
nebankovními subjekty a limitují kvalifikovanou úèast banky v právnických osobách, které nejsou ban-
kami, finanèními institucemi nebo podniky pomocných bankovních slu�eb na 15 % kapitálu banky
v jedné právnické osobì a na 60 % kapitálu banky v souhrnu vùèi v�em tìmto právnickým osobám.
Kromì toho zákon omezil vztahy na ostatní právnické osoby v rovinì personálních vazeb tím, �e sta-
novil, �e èlen statutárního orgánu banky nesmí být souèasnì statutárním orgánem nebo èlenem statu-
tárního orgánu nebo èlenem dozorèí rady jiné právnické osoby, která je podnikatelem, a zamìstnanec
banky nesmí být souèasnì statutárním orgánem nebo èlenem statutárního orgánu takové právnické
osoby. Toto ustanovení neplatí v pøípadech finanèních institucí pod kontrolou banky nebo pokud se
jedná o podnik pomocných bankovních slu�eb. Kvalifikovaná úèast je v souladu s mezinárodní praxí
definována jako souèet pøímé a nepøímé úèasti banky pøevy�ující 10 % na základním jmìní nebo hla-
sovacích právech jiného subjektu.

Tato úprava zákona o bankách významnì pøispìla k omezení rizika vznikajícího z tìsného propojení
s podnikatelskou sférou, av�ak ani tato úprava není je�tì dostateèná. Nezbytnou podmínkou pro kva-
litní sledování tohoto rizika je zavedení dohledu na konsolidované bázi, který zatím v Èeské republice
není uplatòován (podrobnì viz princip 20).

Princip 6

Bankovní dohled musí stanovit obezøetné a pøimìøené po�adavky na minimální kapitálové vybavení
pro v�echny banky. Tyto po�adavky by mìly zohledòovat rizika, jim� banky budou vystaveny, a musí
definovat jednotlivé slo�ky kapitálu majíce na pamìti jeho schopnost absorbovat pøípadné ztráty.
Pokud jde o banky s mezinárodní pùsobností, kapitálové po�adavky nesmí být stanoveny ní�e ne� je
uvedeno v Basle Capital Accord vè. novel tohoto dokumentu.

Po�adavky na kapitálové vybavení banky jsou stanovovány prostøednictvím povinného limitu kapitá-
lové pøimìøenosti jednotnì pro v�echny banky. Kapitálová pøimìøenost, zahrnující zatím pouze úvì-
rové riziko, je stanovena na 8 %. Opatøení Èeské národní banky o kapitálové pøimìøenosti bank defi-
nuje podrobnì pravidla pro urèení celkového kapitálu banky a objemu rizikovì vá�ených aktiv pro
propoèet kapitálové pøimìøenosti. Minimální vý�e základního jmìní je stanovena na 500 mil. Kè.

V Èeské republice zatím není uplatòován tzv. risk � based approach, který stanovuje kapitálovou pøi-
mìøenost individuálnì pro jednotlivé banky v závislosti na jejich vystavení rizikùm, kvalitì systému
øízení rizik apod. Bankovní dohled ÈNB pova�uje tento pøístup za velice cenný pro hodnocení jednot-
livých bank, proto propracování této problematiky bylo zahrnuto do programu twinningu.

Princip 7

Nezbytnou souèástí systému dohledu je nezávislé hodnocení politiky bank, postupù a metod vztahujících
se k poskytování úvìrù a provádìní investic a prùbì�nému øízení úvìrového a investièního portfolia.

Úvìrová aktivita je stále nejvýznamnìj�í a zároveò nejrizikovìj�í èinností bank v èeských podmínkách.
Hodnocení politiky, postupù a metod, které banky uplatòují v úvìrové èinnosti, je jedním ze základ-
ních cílù dohlídek na místì. Dodr�ování pravidel obezøetného podnikání v této oblasti je zahrnuto do
nìkolika opatøení Èeské národní banky týkajících se úvìrové anga�ovanosti, klasifikace pohledávek,
kapitálové pøimìøenosti apod. Obdobnì jsou sledovány i aktivity bank na kapitálovém trhu.
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Princip 8

Bankovní dohled musí být uji�tìn, �e si banky vytvoøí a budou dodr�ovat pøimìøenou politiku, postupy
a metody pro hodnocení kvality aktiv a pøimìøenosti opravných polo�ek a rezerv na krytí ztrát z úvìrù.

Pro pøesné a jednotné urèení kvality aktiv, tj. zejména úvìrového portfolia a portfolia cenných papírù,
slou�í jednotné principy, které jsou stanoveny v opatøení ÈNB, kterým se stanoví zásady klasifikace
pohledávek z úvìrù a tvorby opravných polo�ek k tìmto pohledávkám, a v opatøení ÈNB o zásadách
vytváøení portfolií cenných papírù a majetkových podílù bankami a krytí rizika znehodnocení cenných
papírù a majetkových podílù opravnými polo�kami.

Klasifikace úvìrového portfolia je zalo�ena na individuálním posouzení finanèní situace ka�dého dlu�-
níka z hlediska jeho schopnosti splácet pùjèené finanèní prostøedky. Na základì tohoto hodnocení
a dal�ích aspektù jako napø. délky prodlení ve splácení jednotlivých splátek úvìru, dostupnosti finanè-
ních informací o klientovi apod., jsou v�echny pohledávky vùèi dlu�níkovi shodnì zaøazeny do jedné
z 5 kategorií, tj. mezi standardní, sledované, nestandardní, pochybné a ztrátové pohledávky. Tvorba
opravných polo�ek je povinná v rozsahu 5 % u sledovaných pohledávek, 20 % u nestandardních
pohledávek, 50 % u pochybných pohledávek a 100 % u ztrátových pohledávek. Pøi tvorbì opravných
polo�ek mù�e banka pøihlédnout k zaji�tìní tìchto pohledávek.

Zaji�tìní úvìrových pohledávek je jedním z nejproblematiètìj�ích aspektù hodnocení dostateènosti
opravných polo�ek pro krytí ztrát z úvìrového portfolia. Souèasné právní prostøedí neumo�òuje pru�-
nou realizaci zástav zejména ve formì nemovitostí, co� významnì sni�uje jejich význam ve vztahu
k tvorbì opravných polo�ek. Po dùkladném posouzení této situace Èeská národní banka rozhodla pøi-
jmout novelu vý�e uvedeného opatøení, které novì urèilo povinnost tvorby opravných polo�ek vùèi
ztrátovým pohledávkám zaji�tìným nemovitostmi, pokud jsou po splatnosti více ne� 1 rok. Povinnost
této tvorby byla rozlo�ena do tøí let, tj. plného pokrytí v�ech ztrátových úvìrù zaji�tìných nemovi-
tostmi, které jsou po lhùtì splatnosti déle ne� rok, bude dosa�eno ke konci roku 2000.

U portfolia cenných papírù musí banky vykrývat opravnými polo�kami rozdíl mezi tr�ním ocenìním,
definovaným pro jednotlivé typy cenných papírù v uvedeném opatøení, a cenou poøízení. U cenných
papírù zaøazených do obchodního portfolia banky tvoøí opravné polo�ky dennì k jednotlivým cenným
papírùm, u cenných papírù zaøazených do investièního portfolia v�dy ke konci roku k celému objemu
cenných papírù.

Dodr�ování vý�e uvedených pravidel je bankovním dohledem ÈNB kontrolováno v rámci dohlídek na
místì v bankách a externími auditory v rámci povinného auditu. Souèasnì je hodnoceno na základì
pravidelných informací, které banky pøedkládají prostøednictvím informaèního systému Èeské národní
banky v rámci dohledu na dálku.

Princip 9

Bankovní dohled musí být pøesvìdèen, �e banky mají øídící informaèní systémy, které dovolují vedení
banky identifikovat koncentraci anga�ovaností v rámci portfolia a bankovní dohled musí stanovit obe-
zøetnostní limity, které omezí anga�ovanost bank vùèi jednotlivým dlu�níkùm a skupinám vzájemnì
spjatých dlu�níkù.

Úvìrová anga�ovanost je upravena opatøením Èeské národní banky, které pøesnì definuje principy
propoètu jednotlivých úvìrových anga�ovaností vùèi dlu�níkùm nebo ekonomicky spjatým skupinám
dlu�níkù a stanovuje pøíslu�né limity. Jednotlivé úvìrové anga�ovanosti nesmìjí pøekroèit 25 % kapi-
tálu banky, v pøípadì osob se zvlá�tním vztahem k bance 20 % kapitálu banky a v pøípadì banky
125 % kapitálu banky. 

Kontrola správného urèení objemu úvìrových anga�ovaností zejména pokud se týká úplnosti stanovení
ekonomicky spjatých skupin je souèástí dohlídek na místì v bankách. Banky jsou povinny pravidelnì

6



pøedkládat seznam v�ech úvìrových anga�ovaností nad 10 % kapitálu banky pro hodnocení koncent-
race úvìrových aktivit a sledování dodr�ování stanovených limitù úvìrové anga�ovanosti.

Princip 10

S cílem zabránit zneu�ití úvìrování osob �blízkých� bance, bankovní dohled musí uplatòovat následu-
jící po�adavky: banky budou pùjèovat �blízkým� osobám (spoleènostem a fyzickým subjektùm) na
základì vzájemné dobrovolnosti zúèastnìných stran a bì�ných tr�ních podmínek (na tzv. arm´s-length
basis), takové úvìry budou efektivnì sledovány a budou pøijaty dal�í pøíslu�né kroky ke kontrole nebo
zmírnìní rizik.

V rámci zákona o bankách je stanoveno, �e banky se ve vztahu k osobám blízkým bance musí chovat
stejnì jako k ostatním klientùm. Pro úvìrovou anga�ovanost vùèi tìmto osobám platí pøísnìj�í limity
(20 %). Kromì toho bankovní dohled stanovil i pøísnìj�í po�adavky na obchody s osobami blízkými
bance s cílem zabránìní úzkému majetkovému a úvìrovému propojování, které ve svém dùsledku
oslabuje kapitálovou sílu banky. Tyto po�adavky jsou obsahem opatøení ÈNB, kterým se stanoví ban-
kám omezení a podmínky pro nìkteré druhy úvìrù a investic do majetkových úèastí, které napø. zaka-
zuje bankám poskytovat úvìry zaji�tìné majetkovými cennými papíry vydanými právnickými osobami
spøíznìnými s bankou nebo kontrolovanými hlavními akcionáøi banky, poskytovat úvìry na nákup
tìchto majetkových cenných papírù, nabývat majetkové cenné papíry právnických osob, které jsou
hlavními akcionáøi nebo právnických osob pod kontrolou tìchto akcionáøù apod.

Princip 11

Bankovní dohled musí být uji�tìn, �e banky si vytvoøily politiku a postupy pro zji��ování, sledování
a kontrolu rizika zemì a rizika transferu, uplatòované v rámci svých mezinárodních úvìrových a inves-
tièních èinností, a pro udr�ování pøimìøených rezerv na krytí takových rizik.

Banky mají v rámci opatøení o úvìrové anga�ovanosti stanovenu povinnost vyhodnocovat riziko zemì
a stanovovat limity vùèi jiným zemím v pøípadì, �e tato anga�ovanost má v obchodních aktivitách
banky nezanedbatelný význam. Rovnì� pøi posuzování kvality úvìru by banky mìly k riziku zemì pøi-
hlí�et. Ze strany bankovního dohledu ÈNB je vystavení tomuto riziku a pøijímání pøíslu�ných opatøení
kontrolováno pouze prostøednictvím dohlídek na místì. Pro rok 2000 je pøipravováno pravidelné sle-
dování rozsahu aktivit bank v zahranièí prostøednictvím samostatného hlá�ení pøedkládaného bankami
v rámci informaèního systému Èeské národní banky. Nízká rozpracovanost sledování rizika zemì
v souboru pravidel obezøetného podnikání je dána skuteèností, �e zapojení èeských bank do zahraniè-
ních operací je v zásadì zanedbatelné, zejména pokud se týká zemí s vy��í mírou tohoto rizika.

Princip 12

Bankovní dohled musí být uji�tìn, �e banky uplatòují systémy, které pøesnì mìøí, sledují a nále�itì
kontrolují tr�ní rizika; dohled by mìl mít pravomoc zavést zvlá�tní omezení a/nebo zvlá�tní po�adavky
na kapitál ve vztahu k velikosti tr�ního rizika, pokud tento postup bude pova�ovat za oprávnìný.

Bankovní dohled vy�aduje, aby banky mìly vytvoøen komplexní systém pro øízení v�ech rizik, kterým
je banka vystavena. Naplnìní tohoto po�adavku je kontrolováno zejména v rámci dohlídek na místì,
souèasnì je po�adováno vyjádøení externího auditora k tomuto systému, jeho efektivnosti a dostateè-
nosti vzhledem k rozsahu aktivit banky v rámci pravidelné roèní Zprávy o hospodaøení banky. Tuto
zprávu, její� povinný obsah je stanoven opatøením ÈNB, kterým se stanoví po�adavky na zprávu
o hospodaøení banky, zpracovává banka a externí auditor ovìøuje její správnost. V rámci pravidel obe-
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zøetného podnikání bank je upraveno pouze mìnové riziko stanovením limitù otevøených devizových
pozic ve vztahu ke kapitálu banky, a riziko znehodnocení cenných papírù povinnou tvorbou oprav-
ných polo�ek ke krytí rozdílù mezi tr�ním ocenìním a cenou poøízení.

Nedoøe�en zùstává vztah tr�ního rizika ke kapitálu banky, proto�e v Èeské republice je zatím uplatòo-
vána kapitálová pøimìøenost zahrnující pouze úvìrové riziko. Pøistoupení ke kapitálové pøimìøenosti
zahrnující i tr�ní rizika se pøedpokládá od roku 2000. V roce 1998 bylo pøipraveno nové opatøení ÈNB
o kapitálové pøimìøenosti zahrnující úvìrové a tr�ní riziko, které pøesnì vymezuje kapitálové po�adavky
k jednotlivým typùm rizik, tj. úvìrovému, úrokovému, akciovému, mìnovému, komoditnímu riziku
a riziku opèních operací. I nové opatøení poèítá s jednotným limitem kapitálové pøimìøenosti pro
v�echny banky, tj. nepøedpokládá se zavedení individuálních limitù pro jednotlivé banky (viz princip 6).

Princip 13

Bankovní dohled musí být uji�tìn, �e banky uplatòují ucelený proces øízení rizik (vè. patøièného
dohledu ze strany pøedstavenstva a vrcholového vedení) s cílem zjistit, mìøit, sledovat a kontrolovat
v�echna ostatní významná rizika a v pøípadì potøeby udr�ovat kapitál na krytí tìchto rizik.

Úplnost identifikace, mìøení, sledování a kontrolování v�ech rizik, kterým je banka vystavena pøi své
podnikatelské èinnosti, je sledováno pouze v rámci dohlídek na místì v bankách a v rámci vý�e zmí-
nìné Zprávy o hospodaøení banky ovìøované externím auditorem. Pokrytí v�ech rizik prostøednictvím
kapitálových po�adavkù není zatím plnì zaji�tìno. I po zahrnutí tr�ního rizika zùstane neupraveno
je�tì operaèní riziko, právní riziko, daòové riziko apod.

Princip 14

Bankovní dohled musí stanovit, aby banky u�ívaly vnitøní kontrolní mechanismy, které odpovídají
povaze a rozsahu jejich èinností. Tyto mechanismy by mìly zahrnovat jasné uspoøádání pravomocí
a odpovìdnosti; oddìlení funkcí, které zahrnují oblasti vstupování banky do závazkù, systém vyplácení
zdrojù banky, úpravu úètování aktiv a pasiv; systém vnitøního sladìní tìchto procesù; systém správy
aktiv bank; vhodný systém nezávislého vnitøního a vnìj�ího auditu a kontroly, která provìøuje dodr�o-
vání kontrolních postupù jako� i platných zákonù a pøedpisù.

Vytvoøení nezávislých vnitøních kontrolních mechanismù odpovídajících povaze a rozsahu èinnosti
bank je základním po�adavkem, který musí banky splòovat. Ji� pøi rozhodování o udìlení povolení
pùsobit jako banka pøedkládají banky své stanovy, které musí obsahovat základní uspoøádání pravo-
mocí a odpovìdností konkrétních osob v bance. V prùbìhu èinnosti je sledována dostateènost a prová-
zanost vnitøních pøedpisù banky k zabezpeèení v�ech obchodních aktivit banky a zaji�tìní nezávislé
kontroly dodr�ování tìchto pøedpisù i ostatních zákonù a naøízení.

Podle zákona o bankách musí ka�dá banka projít externím auditem. Èeská národní banka nevy�aduje
pouze audit úèetní uzávìrky, ale stanovila celou øadu dal�ích po�adavkù na vyjádøení auditora, které se
týkají zejména hodnocení systému sledování a øízení rizik a úèinnosti vnitøních kontrolních mechanismù.
Tyto informace jsou dùle�itým doplòkem posuzování a hodnocení banky bankovním dohledem ÈNB.

Princip 15

Bankovní dohled musí stanovit, �e banky mají mít pøimìøenou politiku pro jednotlivé èinnosti, postupy
a metody, které zahrnují pøísná pravidla typu �poznej svého klienta�, �e podporují vysoce etické a pro-
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fesionální standardy ve finanèním sektoru a zabraòují úmyslnému èi neúmyslnému zneu�ití banky kri-
minálními �ivly.

Uplatòování tohoto principu je èásteènì zohlednìno v jednotlivých opatøeních ÈNB, která zpravidla
stanovují pro dané aktivity povinnost vytvoøení vnitøního pøedpisu, který bude obsahovat postupy
a metody jejich provádìní. Tyto pøedpisy jsou k dispozici bankovnímu dohledu ÈNB, který mù�e
posoudit jejich dostateènost a soulad s obecnými principy uplatòovanými na obezøetnost tìchto aktivit.
Souèástí plnìní tohoto principu je i povinnost bank identifikovat ka�dého klienta, pokud jakýkoliv
obchod mezi ním a bankou pøevy�uje 500 tis. Kè, podle zákona è. 61/1996, o nìkterých opatøeních
proti legalizaci výnosù z trestné èinnosti a o zmìnì a doplnìní souvisejících zákonù. 

Princip 16

Efektivní systém bankovního dohledu by mìl zahrnovat dohlídky na místì a dohlídky na dálku.

Praktický výkon bankovního dohledu je provádìn jak formou dohledu na dálku, tak dohlídkami na
místì. Dohled na dálku je zalo�en na systému hlá�ení a výkazù obsahujících informace ze v�ech
oblastí èinnosti banky, které jsou základem komplexních analýz èinnosti a plnìní pravidel obezøetného
podnikání jednotlivých bank. Pøi tìchto analýzách vyu�ívají inspektoøi automatizované výstupy infor-
maèního systému bankovního dohledu, který jim poskytuje základní informace o vývoji rozhodujících
ukazatelù charakterizujících finaèní situaci v bance a umo�òují jim vyhodnotit jak minulý vývoj, tak
i urèité náznaky budoucího vývoje. 

Dohlídky pøímo v bankách jsou nedílnou souèástí bankovního dohledu v Èeské republice. V rámci
reorganizace bankovního dohledu ÈNB, ke které do�lo v roce 1997, byly vytvoøeny podmínky pro
vznik ètyø samostatných dohlídkových týmù. Pøes vytvoøení tìchto pøedpokladù se v prùbìhu roku
1998 podaøilo z personálních dùvodù vytvoøit pouze dva kompletní dohlídkové týmy, co� do urèité
míry limitovalo mo�nosti èastìj�ího provádìní dohlídek. 

Mezi obìma souèástmi bankovního dohledu existuje úzká spolupráce, kdy jednotlivé slo�ky vyu�ívají
navzájem získané informace. Pro zaji�tìní standardního pøístupu pro provádìní dohledu na dálku i na
místì jsou postupnì zpracovávány manuály pro obì tyto základní èinnosti. Jejich základní verze jsou
neustále doplòovány a zdokonalovány v návaznosti na roz�iøování poznatkù, doplòování údajové
základny apod.

Princip 17

Bankovní dohled musí udr�ovat pravidelné kontakty s vedením banky a dobøe znát operace dané ban-
kovní instituce.

Kromì dohlídkové èinnosti, v rámci které se pøedpokládá minimálnì jedna komplexní dohlídka
v ka�dé bance v prùbìhu dvou let, jsou nedílnou souèástí dohledu nad bankami informaèní náv�tìvy.
Tyto informaèní náv�tìvy spoèívají v diskusích s managementem o koncepci banky, vytipování mo�-
ných problémù, základního poznání fungování banky, systému øízení rizik, vnitøních kontrolních
mechanismù aj. Bankovní dohled ÈNB si postupnì vybudoval takový systém vztahù s managementem
jednotlivých bank, který mu umo�òuje pomìrnì na vysoké úrovni poznat operace banky, diskutovat
mo�ná øe�ení pøípadných problémù apod.



Princip 18

Bankovní dohled musí mít prostøedky pro sbìr, hodnocení a analýzy obezøetnostních a statistických
výkazù bank v rámci dohledu nad bankou jako individuální institucí (solo-basis) a v rámci konsolido-
vaného dohledu.

Bankovní dohled získává pravidelné informace o èinnosti banky v jednotlivých obchodních aktivitách
i z hlediska hodnocení pravidel obezøetného podnikání v rámci informaèního systému Èeské národní
banky. V rámci tohoto systému jsou automatizovanì pøená�eny údaje z jednotlivých bank zpracované
podle jednotné metodiky umo�òující plnou srovnatelnost mezi jednotlivými bankami. 

V souèasné dobì je vytváøen komplexní Informaèní systém bankovního dohledu, který vyu�ívá vý�e
uvedené �iroké datové základny, kterou transformuje do podoby, umo�òující pru�nou analýzu bank
a bankovního sektoru z hlediska èasového, strukturálního, kvalitativního apod. Základními výstupy
z tohoto systému jsou jednotnì zpracované analytické tabulky hodnotící v�echny oblasti podnikání
i obezøetnosti, systém hodnocení aktuálních mìsíèních zmìn vybraných ukazatelù, rating bank apod.
Souèástí tohoto systému jsou i informace o akcionáøské struktuøe bank, èlenech statutárního orgánu,
dozorèí rady a vedoucích zamìstnancích banky, údaje o pøijatých opatøeních vùèi bankám apod.

Ve�keré údaje jsou v souèasné dobì získávány pouze na sólo bázi, konsolidovaný bankovní dohled
není zatím uplatòován (viz princip 20).

Princip 19

Bankovní dohled musí mít prostøedky pro nezávislé ovìøení získaných informací buï prostøednictvím
dohlídek na místì nebo prostøednictvím vnìj�ího auditu.

V Èeské republice se pøi ovìøování správnosti získávaných informací postupuje obìma vý�e uvedenými
zpùsoby. Proto�e není z kapacitních dùvodù mo�né provádìt dohlídky na místì v ka�dé bance ka�dý
rok, vy�aduje bankovní dohled od externího auditora vyjádøení ke ka�dému hlá�ení v rámci pravidel
obezøetného podnikání bank ke konci roku, a to jak z hlediska jeho správného sestavení, tak i posou-
zení systému pro jeho zpracování z hlediska úplnosti zahrnutí v�ech operací banky. 

Princip 20

Zásadním prvkem bankovního dohledu je jeho schopnost provádìt konsolidovaný dohled nad ban-
kovní skupinou.

Bankovní dohled v Èeské republice je zatím provádìn pouze na individuální bázi. V roce 1998 bylo
pøipraveno opatøení ÈNB, kterým se stanoví podmínky pro výkon dohledu na konsolidovaném základì,
které stanovuje povinnost sledovat na konsolidované bázi aktivity týkající se celé bankovní skupiny, tj.
takové struktury finanèních subjektù vè. poji��oven, na jejím� vrcholu stojí banka. Úèinnost tohoto
opatøení se pøedpokládá od poloviny roku 1999, tj. první informace budou k dispozici ke konci roku
1999. Zmiòované opatøení urèuje zejména zpùsob sestavení konsolidaèního celku, metody konsoli-
dace v závislosti na rozsahu úèasti banky v ostatních spoleènostech a stanovuje limity kapitálové pøi-
mìøenosti a úvìrové anga�ovanosti na konsolidované bázi.

Roz�íøení konsolidace na finanèní a smí�ené holdingy v souladu se smìrnicemi Evropské unie, v jejich�
èele nejsou banky, není mo�né bez zmìny zákona o bankách pøíp. dal�ích zákonù upravujících dohled
nad ostatními finanèními institucemi, která by stanovila tzv. vedoucího supervisora, umo�nila sdílení
informací o jednotlivých finanèních institucích a sjednotila podmínky jejich èinnosti. Tato úprava je
zpracovávána v rámci pøípravy novely zákona o bankách, která by mìla být úèinná od roku 2001.
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Princip 21

Bankovní dohled musí být uji�tìn, �e ka�dá banka vede pøíslu�né záznamy na nále�ité úrovni a v sou-
ladu s úèetními pravidly a pøedpisy, které umo�òují dohledu získat pravdivý obraz o finanèní situaci
banky a ziskovosti jejích aktivit, a �e banka zveøejòuje pravidelnì finanèní výkazy, které pravdivì
odrá�ejí její situaci.

Pøi úètování svých bankovních operací se banky øídí zákonem o úèetnictví, který stanovuje jednotné
principy úètování, vedení záznamù, oceòování apod. V Èeské republice se banky øídí jednotnou úèetní
osnovou a� do úrovnì syntetických úètù. Ovìøení správnosti úètování se dìje prostøednictvím dohlídek
na místì a zejména externím auditem úèetní závìrky. Gestorem za úèetnictví je v Èeské republice
ministerstvo financí. Èeská národní banka úzce spolupracuje s ministerstvem financí na harmonizaci
úèetních postupù se smìrnicemi Evropské unie a mezinárodními úèetními standardy. Podstatným kro-
kem v této oblasti je pøipravovaná novela zákona o úèetnictví, která by mìla být pøipravena a schvá-
lena v prùbìhu roku 1999. 

Pro zaji�tìní informovanosti klientù banky o jejím finanèním zdraví byly v rámci novely zákona o ban-
kách, která byla pøijata v roce 1998, roz�íøeny po�adavky na zveøejòování údajù. Jejich obsah byl sta-
noven v rámci opatøení ÈNB, kterým se stanoví minimální po�adavky na uveøejòování informací ban-
kami a poboèkami zahranièních bank. Banky jsou od záøí 1998 povinny ve ètvrtletní periodicitì zve-
øejòovat vhodným zpùsobem z hlediska jejich dostupnosti informace o èlenech pøedstavenstva,
dozorèí rady a dal�ích osobách v øídících funkcích, údaje o akcionáøích banky s podílem vy��ím ne�
10 %, organizaèní schéma banky, vybrané údaje z bilance, výkazu ziskù a ztrát, kapitálovou pøimìøe-
nost, klasifikaci úvìrového portfolia, údaje o efektivnosti bankovního podnikání apod. Tímto novým
opatøením nebyla dotèena pùvodní povinnost zveøejòovat roèní auditované výsledky podle zákona
o úèetnictví a povinnost zpracovat výroèní zprávu o hospodaøení banky. 

Princip 22

Bankovní dohled musí mít k dispozici nále�ité nástroje, které umo�ní vèasné pøijetí nápravných opat-
øení, pokud banky nejsou schopny dodr�et obezøetnostní po�adavky (napø. po�adavky na minimální
kapitálovou pøimìøenost), pokud jsou poru�ována pravidla daná bankovním dohledem nebo pokud
jsou vkladatelé ohro�eni jiným zpùsobem. Za výjimeèných okolností by tyto nástroje mìly zahrnovat
i mo�nost odejmout bankovní licenci nebo doporuèit její odejmutí.

Mo�nost bankovního dohledu ukládat opatøení bankám v pøípadì neplnìní jejich povinností daných
zákony a ostatními právními pøedpisy je zakotvena v zákonì o bankách. Jejich rozsah je koncipován
tak, aby umo�òoval variantní pou�ití v návaznosti na dùle�itost a záva�nost prohøe�ku banky. Jestli�e
bankovní dohled zjistí nedostatky v èinnosti banky nebo poboèky zahranièní banky, mù�e podle
zákona o bankách ulo�it bance opatøení, aby tyto nedostatky ve sjednané dobì odstranila, omezit
nìkteré povolené èinnosti banky, po�adovat výmìnu osob ve vedení banky, vy�adovat vytvoøení odpo-
vídající vý�e opravných polo�ek a rezerv ke krytí ztrát, vy�adovat, aby banka vymìnila èleny dozorèí
rady, pou�ila zisk po zdanìní k doplnìní rezervních fondù nebo zvý�ení základního jmìní apod.
Kromì tìchto opatøení mù�e bankovní dohled dále naøídit mimoøádný audit na náklady banky, ulo�it
pokutu a� do vý�e 50 mil. Kè a sní�it základní jmìní banky o dosa�enou ztrátu, pokud tato pøesahuje
20 % vlastního kapitálu banky. 

Pokud tato opatøení nevedou ke zlep�ení situace v bance, pøíp. pokud akcionáøi banky dostateènì
nespolupracují s bankovním dohledem ve smìru odstranìní nedostatkù a obnovení èinnosti banky na
obezøetných základech, mù�e být v bance zavedena nucená správa nebo pøímo odòato povolení pùso-
bit jako banka. Odnìtí povolení pùsobit jako banka je nejzáva�nìj�ím opatøením, o kterém rozhoduje
Èeská národní banka na základì komplexního posouzení situace v bance a mo�nostech ozdravení její
situace. Odnìtí povolení pùsobit jako banka nemusí pøedcházet nucená správa, k tomuto kroku mù�e
být pøistoupeno pøímo.
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Novela zákona o bankách novì upravila povinnosti Èeské národní banky v pøípadech, kdy kapitálová
pøimìøenost klesne pod stanovený limit. Pokud kapitálová pøimìøenost poklesne pod 2/3 stanoveného
limitu, musí ÈNB pøijmout nìkterá z pøesnì stanovených opatøení uvedených v zákonì o bankách
(napø. naøídí zvý�it základní jmìní tak, aby bylo dosa�eno stanoveného limitu kapitálové pøimìøenosti,
poøizovat aktiva pouze s rizikovou vahou ni��í ne� 100 %, nezískávat �ádné nové majetkové podíly na
jiných spoleènostech, neposkytovat úvìry osobám se zvlá�tním vztahem k bance apod.). Tato povinná
opatøení neomezují mo�nost pøijmout dal�í opatøení v rámci základních mo�ností daných zákonem
o bankách. V pøípadì, �e kapitálová pøimìøenost poklesne pod 1/3 stanoveného limitu, musí ÈNB ode-
jmout povolení pùsobit jako banka. 

Princip 23

Bankovní dohled musí provádìt globální konsolidovaný dohled nad �jeho� mezinárodnì aktivními
bankami, tj. nále�itì sledovat a aplikovat obezøetnostní normy na v�echny aspekty èinností tìchto ban-
kovních organizací provozované mezinárodnì, pøedev�ím v jejich zahranièních poboèkách, joint ven-
tures a dceøiných spoleènostech.

Tento princip není zatím v Èeské republice uplatòován. V rámci pøipravovaného konceptu bankovního
dohledu na konsolidovaném základì (viz princip 20) není rozli�ováno, zda se jedná o spoleènosti
pùsobící v Èeské republice nebo v jiném státì, rozhodující pro zaøazení do konsolidace je pouze vý�e
majetkové úèasti banky a typ organizace.

Princip 24

Klíèovým prvkem konsolidovaného dohledu je navázání kontaktù a výmìna informací s dal�ími zain-
teresovanými orgány dohledu, pøedev�ím s orgány v hostitelské zemi.

K naplòování tohoto principu se v Èeské republice zaèíná teprve pøistupovat. V roce 1998 byla pøipra-
vena a v roce 1999 podepsána smlouva o vzájemné spolupráci se Slovenskou národní bankou, která
upravuje zejména vzájemné informování o problémech bank, které mají dceøiné spoleènosti nebo
poboèky na území druhého státu, výsledcích kontrolních akcí, pokud obsahují záva�né informace
o zdraví mateøských bank, o zmìnách v regulatorní základnì, spolupráci pøi kontrolních akcích apod.
V souèasné dobì se zaèíná s pøípravou smluv s dal�ími zemìmi, ve kterých mají banky pùsobící
v Èeské republice své domovské sídlo. První kontakty byly navázány zejména s Financial Supervision
Agency ve Velké Británii, s bankovním dohledem v Rakousku a dal�ími.

Pøesto�e spolupráce s bankovními dohledy jiných zemí není dosud právnì upravena, existuje celá øada
neformálních kontaktù jak v oblasti praktického provádìní bankovního dohledu, tak zejména v meto-
dické oblasti, kde zku�enosti s tvorbou a aplikací nových regulatorních principù v jiných zemích jsou
významnou pomocí pøi tvorbì regulatorní základny v Èeské republice.

Souèasný zákon o bankách umo�òuje výmìnu informací mezi bankovním dohledem Èeské národní
banky a orgány bankovního dohledu a obdobných institucí jiných státù v pøípadì subjektù, které
pùsobí nebo hodlají pùsobit na území pøíslu�ného státu. Neumo�òuje v�ak, aby bankovní dohled
domovského státu provedl dohlídku na místì v pøíslu�né poboèce zahranièní banky. Tento nedostatek
bude odstranìn v rámci pøipravované novely zákona o bankách. 

Princip 25

Bankovní dohled musí vy�adovat, aby operace provádìné zahranièními bankami v zemi jeho pùsobení
vykazovaly stejnì vysoké standardy, jaké jsou po�adovány od domácích institucí a musí mít pravomoc
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poskytovat informace bankovním dohledùm z domovských zemí tìchto bank pro úèely konsolidova-
ného dohledu.

Pøi regulaci bankovního sektoru bankovní dohled zaji��uje rovný pøístup ke v�em subjektùm, tj. neroz-
li�uje mezi zahranièními a domácími institucemi. Opatøení, která Èeská národní banka vydává k zaji�-
tìní obezøetnosti bankovního podnikání, platí stejnì pro v�echny subjekty. Urèité výjimky platí pro
poboèky zahranièních bank, které v�ak nevyplývají z rozdílného pøístupu k nim, ale z odli�né organi-
zaèní formy tìchto subjektù.

Zákon o bankách umo�òuje i poskytování údajù k zaji��ování potøeb konsolidovaného bankovního
dohledu s výjimkou individuálních údajù o klientech, které podléhají bankovnímu tajemství. 

2. RIZIKO ROKU 2000

V�echny subjekty vèetnì bank, které vyu�ívají automatizované systémy, jsou konfrontovány s tzv. pro-
blémem roku 2000, tj. nutností tyto systémy pøizpùsobit zmìnì letopoètu. Riziku jsou vystaveny
systémy, u nich� byla naprogramována tzv. fatální chyba spoèívající v systému èíselného oznaèování
data, kdy pro vyjádøení data bylo pou�ito pouze �estimístné datové pole. 

Primární odpovìdnost za øe�ení �roku 2000� zùstává výluènì v rukou bank a jejich vedení. Bankovní
dohled Èeské národní banky pøi vìdomí si dùle�itosti zaji�tìní proti riziku roku 2000 se aktivnì zapojil
do øe�ení této problematiky. Jeho úloha spoèívá zejména v definování a monitorování jednotlivých
krokù, které je nezbytné k o�etøení rizika roku 2000 provést. V této èinnosti úzce spolupracuje s Ban-
kovní asociací pøedev�ím v oblasti výmìny informací, spolupráci pøi testování aj. a externími auditory,
jejich� úkolem je ovìøení pøizpùsobení bank riziku roku 2000. 

Na základì doporuèení Basilejského výboru pro bankovní dohled pøi BIS byl vytvoøen tým pro rok
2000, slo�ený ze zástupcù vybraných útvarù Èeské národní banky a Bankovní asociace. Tento tým na
svých pravidelných mìsíèních jednáních analyzuje situaci, sleduje postup prací v bankách a pøijímá
opatøení k zaji�tìní dal�ích nezbytných krokù.

V polovinì roku 1998 byla zpracována úøední sdìlení pro banky, jejich� obsahem bylo vymezení
základních oblastí, na které by se banky mìly zamìøit pøi øe�ení problematiky roku 2000. Dùle�itou
souèástí bylo zejména definování �odolnosti vùèi zmìnì letopoètu�, co� znamená, �e tyto systémy
jsou pøizpùsobeny zmìnì data z 31. 12. 1999 na 1. 1. 2000. Bankám bylo doporuèeno aby zejména

� provedly inventuru v�ech automatizovaných systémù, jich� se problém týká, a to nejen z hlediska
bankovních slu�eb, ale i infrastruktury,

� po�ádaly o vyjádøení k riziku zmìny letopoètu v�echny dodavatele vybraných automatizovaných
systémù pou�ívaných v bance, jejích poboèkách a dceøiných spoleènostech banky,

� projednaly s okruhem dùle�itých zákazníkù a obchodních partnerù mo�né problémy pøi zmìnì
letopoètu,

� provìøily a pøípadnì doplnily plány banky pro pøípad nouze (tzv. plány kontinuity podnikání),
� na základì výsledkù provìøení automatizovaných systémù zajistily jejich pøizpùsobení roku 2000

a provedly testování pøizpùsobených automatizovaných systémù.

Dále byla pøipravena novela opatøení Èeské národní banky, kterým se stanoví po�adavky na zprávu
o hospodaøení banky, která vstoupila v platnost v záøí 1998. Tato novela stanovila povinnost zajistit
v po�adovaném termínu provedení externího auditu fungování automatizovaných systémù se zamìøe-
ním na kritické oblasti, jejich� fungování je nutné pro bezpeènost a stabilitu banky a ochranu vkladù,
a zaslat v po�adovaném termínu zprávu externího auditora k roku 2000 Èeské národní bance spolu
s jednotným vyjádøením banky o její pøipravenosti na rok 2000.
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V prosinci 1998 pak bylo vydáno samostatné opatøení ÈNB, kterým se stanoví po�adavky na zaji�tìní
bezpeèného provozu bank a poboèek zahranièních bank s ohledem na riziko roku 2000. Toto opatøení
ukládá bankám a poboèkám zahranièních bank minimalizovat riziko roku 2000 zaji�tìním odolnosti
jejich automatizovaných systémù vùèi zmìnì letopoètu, zpracovat strategii k minimalizaci rizika roku
2000 a zajistit potøebné lidské, technologické a finanèní zdroje k její realizaci, zpracovat nouzové
plány apod. Pøíprava banky na rok 2000 by mìla být ukonèena do 31. bøezna 1999 vè. otestování. Do
konce èervna 1999 pak banka musí vhodnou formou informovat veøejnost o zaji�tìní odolnosti svých
automatizovaných systémù vùèi zmìnì letopoètu.

Kromì tìchto metodických aspektù o�etøení rizika roku 2000 podnikl bankovní dohled ÈNB øadu
krokù k ovìøení postupu prací v této oblasti. V èervenci 1998 zaslal bankovní dohled ÈNB dopis v�em
dozorèím radám bank s výzvou vìnovat roku 2000 zvý�enou pozornost. Na podzim roku 1998 pro-
bìhlo první kolo dohlídek pøímo v bankách, jejich� cílem bylo zejména zjistit, zda banky vìnují této
otázce dostateènou pozornost a jak daleko pokroèily s naplòováním jednotlivých krokù k zaji�tìní
odolnosti proti roku 2000. Pøed tìmito dohlídkami musely banky vyplnit detailní dotazník, který se stal
základem pro ovìøení v rámci dohlídky. Tento dotazník vycházel z doporuèení Basilejského výboru
pro bankovní dohled. V první polovinì roku 1999 se uskuteèní dal�í kolo dohlídek s obdobným zamì-
øením. V obou kolech dohlídek budou postupnì nav�tíveny v�echny banky, v pøípadì zji�tìní nedo-
statkù i vícekrát. 

Pøi øe�ení problematiky roku 2000 bankovní dohled ÈNB úzce spolupracuje i s dal�ími institucemi
v domácím i mezinárodním mìøítku. Hlavní spolupráce byla navázána s Bankovní asociací, která zor-
ganizovala semináø týkající se této problematiky, zaèala aktivnì zveøejòovat informace o roku 2000 na
internetu a navázala kontakty s asociacemi rùzných finanèních institucí s cílem koordinace jednotli-
vých èinností. Bankovní dohled ÈNB dále oslovil bankovní dohledy domovských zemí bank, které
pùsobí v Èeské republice, pøíp. bankovní dohledy hostitelských zemí èeských bank za úèelem získání
informací o pøístupu bankovních dohledù k øe�ení této problematiky a stanovení role �vedoucího
supervisora� v pøípadì poboèek zahranièních bank pùsobících v Èeské republice, pøíp. poboèek èes-
kých bank pùsobících v zahranièí. Aktivnì se do mezinárodní spolupráce zapojily Bank of
England/FSA, se kterými je nyní zpracováván systém dohledu nad poboèkou �ivnostenské banky
v Londýnì a pra�skou poboèkou Midland Bank. 
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B.
ZÁKLADNÍ TRENDY VE VÝVOJI BANKOVNÍHO SEKTORU

1. EKONOMICKÉ PROSTØEDÍ V ROCE 1998

Charakteristickým rysem pro vývoj svìtové ekonomiky v roce 1998 byl postupný pokles tempa ekono-
mického rùstu, dezinflaèní tendence ve vìt�inì zemí, pokles cen na svìtových trzích surovin, energe-
tických zdrojù a komodit a znaèná volatilita svìtových finanèních trhù. Tyto skuteènosti významnì
ovlivnily i makroekonomický a cenový vývoj v èeské ekonomice.

Hlavním makroekonomickým prvkem vývoje èeské ekonomiky byl pokraèující pokles hrubého domá-
cího produktu a domácí poptávky. Na poklesu hrubého domácího produktu se podílel zejména sektor
slu�eb a stavebnictví. I v prùmyslové výrobì bylo pro celý rok 1998 charakteristické postupné zpoma-
lování tempa rùstu v dùsledku sní�ené vnìj�í poptávky, struktury realizovaných investic, nedokonèené
restrukturalizace v podnikovém sektoru. Z mìnového hlediska se od druhého ètvrtletí 1998 prosazoval
trend dezinflace. Zpomalení èisté inflace a tempa rùstu regulovaných cen se promítlo do zpomalení
celkové inflace. 

Pøíznivý vývoj faktorù inflace otevøel prostor pro sni�ování klíèových úrokových sazeb, ke kterému
docházelo postupnì zejména ve 2. polovinì roku 1998. Ve srovnání s koncem roku 1997 do�lo ke sní-
�ení 2 týdenní REPO sazby ze 14,75 % a� na 9,5 %, diskontní sazby ze 13 % na 7,5 % a lombardní
sazby z 23 % na 12,5 %. Souèasnì do�lo i ke sní�ení limitu povinných minimálních rezerv od srpna
1998 z 9,5 % na 7,5 %.

Z hlediska devizového kurzu bylo v první polovinì roku 1998 patrné výrazné posílení kurzu koruny
vùèi marce, které v druhé polovinì roku pøe�lo do stádia stabilizace. Denní pohyby kurzu svìdèí na
jedné stranì o citlivosti na vývoj vnìj�ího prostøedí, na druhé stranì rychlé odeznìní výkyvù naznaèuje
urèitý posun v pøístupu zahranièních investorù k èeské korunì a jejího ocenìní jako relativnì stabilní
mìny. 

Nepøíznivé ekonomické podmínky podnikové sféry se významnì promítají do pozice bankovního sek-
toru. Nejvìt�ím rizikem podnikání v bankovnictví je úvìrové riziko. Zhor�ení finanèní situace
významné èásti podnikù staví úvìrové riziko na úroveò, kterou banky nejsou schopny akceptovat.
Vysoké úvìrové zatí�ení podnikù, neschopnost získat zdroje z kapitálového trhu nebo jiné levnìj�í
zdroje financování, pokraèující pokles investièní aktivity nevytváøejí prostor pro zlep�ení výkonnosti
podnikù a jejich schopnost splácet poskytnuté prostøedky. 

Dal�ím faktorem, který ovlivòuje bankovní sektor, je právní prostøedí. V roce 1998 nedo�lo k význam-
ným zmìnám legislativního rámce a zkvalitnìní výkonu práva zejména v obchodních vztazích. Mezi
základní nedostatky souèasného právního rámce patøí pøedev�ím pøetrvávající zvýhodòování dlu�níkù
proti vìøitelùm, nepru�nost konkurzních øízení, nedostateèná úprava problematiky zástav k zaji�tìní
pohledávek, prùtahy soudních øízení apod. Urychlené dopracování potøebných zákonù a zrychlení
výkonu práva by podstatným zpùsobem pøispìlo k posílení stability bankovního sektoru. 
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2. STRUKTURA BANKOVNÍHO SEKTORU ÈESKÉ REPUBLIKY 

2. 1 Poèet bank v bankovním sektoru

K 31. 12. 1998 pùsobilo v bankovním sektoru 45 bank a poboèek zahranièních bank, co� bylo
o 5 bank ménì ne� ke konci roku 1997. Povolení pùsobit jako banka bylo odòato COOP bance, Vel-
komoravské bance, Agrobance Praha a Pragobance z dùvodu neplnìní po�adavkù obezøetného podni-
kání. V návaznosti na fúze mateøských bank do�lo v roce 1998 i ke slouèení jejich dceøiných spoleè-
ností pùsobících v Èeské republice, a to ke slouèení Bank Austria a Creditanstalt (dal�í pùsobení pod
názvem Bank Austria Creditanstalt Czech Republic) a ke slouèení HYPO-BANK a Vereinsbank (dal�í
pùsobení pod názvem HypoVereinsbank CZ). V roce 1998 bylo vydáno jedno nové povolení pùsobit
jako banka GE Capital Bank, která pøevzala èást aktivit Agrobanky. V souèasné dobì není v �ádné
bance uplatòován re�im nucené správy.

Mezi dal�í významné zmìny ve struktuøe bankovního sektoru v roce 1998 patøilo ukonèení nucené
správy v Podnikatelské bance a její prodej novému zahraniènímu investorovi, který zahájil znovu èin-
nost banky pod názvem J&T Banka. Dceøiná spoleènost Société Générale Banka se transformovala na
poboèku zahranièní banky. 
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1.1.1990 31.12.1990 31.12.1991 31.12.1992 31.12.1993 31.12.1994 31.12.1995 31.12.1996 31.12.1997 31.12.1998

Banky celkem 5 9 24 37 52 55 55 53 50 45
v tom:

velké banky 5 5 6 6 6 6 6 5 5 5
malé banky x 4 14 19 22 21 18 12 9 8
zahranièní banky x x 4 8 11 12 12 13 14 13
poboèky zahranièních bank x x x 3 7 8 10 9 9 10
specializované banky x x x 1 5 7 9 9 9 9
banky v nucené správì x x x x 1 1 0 5 4 0

Kromì toho banky bez licence x x x x x 1 4 6 10 18

Tab. è. 1  Vývoj poètu bank podle skupin bank 
(banky, které zahájily èinnost pro klientelu)

Formování struktury bankovního sektoru od roku 1989 bylo velmi dynamické. Øada novì vzniklých
bank nebyla schopná prosadit se v nároèné konkurenci a zvládnout velmi rizikové podmínky spojené
s transformací ekonomického systému a byla nucena svou èinnost ukonèit. Zpøísnìní podmínek pro
vznik nových bank limitovalo zejména od roku 1996 vstup nových subjektù do sektoru. V poslední
dobì je struktura bankovního sektoru ovlivòována fúzemi mezi jednotlivými bankami, které vedou ke
koncentraci bankovního sektoru. Od roku 1989 bylo celkem vydáno 63 povolení pùsobit jako banka,
pøièem� ve stejném období zaniklo 18 povolení pùsobit jako banka. Z tohoto poètu 14 povolení pùso-
bit jako banka bylo odòato z dùvodu �patné finanèní situace a neplnìní pravidel obezøetného podni-
kání, 3 povolení pùsobit jako banka zanikla v dùsledku probìhlých fúzí a jedna banka nezahájila èin-
nost v zákonem stanoveném èasovém limitu.

2. 2 Rozdìlení bank do skupin

Rozdìlení bank do jednotlivých skupin vychází z velikosti spravované bilanèní sumy, pùvodu kapitálu
a pøípadné specializace banky (detailní pøehled skupin podle jednotlivých bank je uveden v pøíloze). 

Skupina velkých bank v dùsledku velikosti bilanèní sumy, kterou spravuje, nejvíce ovlivòuje bankovní
sektor jako celek. Zároveò je v�ak tato skupina znaènì nehomogenní, proto�e zahrnuje, pøes jejich
postupné sbli�ování, banky s rozdílným zamìøením. Rozhodujícími aktivitami velkých bank je v pøí-



padì Èeské spoøitelny zejména poskytování slu�eb obyvatelstvu a drobným podnikatelùm, Komerèní
banka a Investièní a Po�tovní banka se zamìøují na velkou a støední podnikovou klientelu, Ès.
obchodní banka má stále rozhodující podíl na aktivitách smìrem k zahranièí. Z pohledu zaji��ování
bankovních slu�eb pro obyvatelstvo zaèíná Èeské spoøitelnì významnì konkurovat Investièní a Po�to-
vní banka prostøednictvím své divize � Po�tovní spoøitelny, která se soustøeïuje na sbìr depozit od
obyvatelstva s vyu�itím pøepá�ek Èeské po�ty. Konsolidaèní banka jako jediný státní penì�ní ústav
byla zalo�ena pro správu nekvalitních úvìrù poskytnutých bankovním sektorem pøed rokem 1989.
Velké banky spravují 66 % v�ech aktiv bankovního sektoru.

Kromì Konsolidaèní banky, která je plnì vlastnìna státem, i v dal�ích tøech velkých bankách má stát
dosud rozhodující majetkový podíl. Na poèátku roku 1998 byla ukonèena privatizace státního podílu
pouze v Investièní a Po�tovní bance, která je v souèasné dobì bankou s významným podílem zahraniè-
ního kapitálu. V leto�ním roce bude dokonèena i privatizace státního podílu v Ès. obchodní bance,
u zbývajících dvou bank je privatizace pøipravována. 

Skupina malých bank pro�la v uplynulém období nejbouølivìj�ím vývojem. Do této skupiny byly zaøa-
zovány banky s pøevá�nì èeským kapitálem, které zaèaly v bankovním sektoru pùsobit v letech 1990
a� 1993. Povolení pùsobit jako banka získaly v dobì, kdy po�adavky na kapitálové vybavení byly na
nízké úrovni, bylo velmi obtí�né získat kvalitní zamìstnance zejména do vedoucích funkcí. V øadì pøí-
padù rovnì� akcionáøi zakládali tyto banky pro podporu vlastního podnikání z krátkodobého hlediska
a nemìli zájem na dlouhodobém kvalitním a stabilním vývoji banky. Zároveò tyto banky ve znaèném
mìøítku podpoøily rozvoj ekonomiky v poèátcích transformace, co� v�ak v øadì pøípadù vzhledem ke
znaèné rizikovosti tohoto prostøedí vedlo k vysokému poètu �patných obchodù, které v této dobì udì-
laly. Tyto neobezøetné aspekty jejich èinnosti vyústily postupnì do takového objemu ztrát, které malé
banky vzhledem k nízkému kapitálovému vybavení nebyly schopny zvládnout. Proto od roku 1994
byla postupnì ukonèena èinnost 14 malých bank. K 31. 12. 1998 patøilo do této skupiny 8 bank, které
spravovaly pouze 3,5 % z celkové bilanèní sumy bankovního sektoru. 
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31.12.1996 31.12.1997 31.12.1998

Banky celkem 100,00 100,00 100,00
v tom:

velké banky 72,41 68,20 65,99
malé banky 4,34 3,99 3,54
zahranièní banky 11,67 13,70 15,55
poboèky zahranièních bank 8,33 9,63 9,47
specializované banky 3,25 4,48 5,45

Tab. è. 2  Podíl jednotlivých skupin bank na celkové bilanèní sumì v %
za banky s platnou licencí k 31. 12. 1998

Význam zahranièních bank v bankovním sektoru se stále zvy�uje nejen z pohledu spravované bilanèní
sumy, ale zejména z hlediska pozitivních vlivù, které tyto banky mají na rozvoj konkurence v bankov-
ním podnikání. To se dotýká pøedev�ím zkvalitòování slu�eb poskytovaných klientùm, kdy ostatní
banky pùsobící na èeském bankovním trhu, pokud se chtìjí vyrovnat zahranièním bankám, musí roz�i-
øovat okruh bankovních produktù, zlep�ovat servis zákazníkùm apod. Na druhé stranì mají zahranièní
banky urèité konkurenèní výhody, spoèívající zejména v dobrém jménì své mateøské banky, proto�e
vìt�ina z nich patøí mezi dobøe hodnocené banky v mezinárodním mìøítku, snaz�í a pøedev�ím levnìj�í
pøístup ke kvalitnímu know-how, mo�nost pøístupu k levnìj�ím zdrojùm od mateøské banky pøíp. jiných
bank, provázanost jí obsluhované podnikové klientely se zahranièní majetkovou úèastí ze zemì své
matky apod. Zahranièní banky jsou spolu s poboèkami zahranièních bank a stavebními spoøitelnami
tìmi subjekty bankovního trhu, které zaznamenávají neustálý rùst svých aktivit. Podíl zahranièních
bank na celkových aktivech bankovního sektoru se od roku 1996 zvý�il o 3,9 bodu na 15,6 %. Zahra-
nièní banky pùsobící na èeském bankovním trhu se vìnují zejména velkému bankovnictví, v men�í
míøe obsluhují drobnou klientelu. 



Poboèky zahranièních bank se stejnì jako zahranièní banky soustøeïují zejména na velké bankovnic-
tví, své rostoucí úvìrové aktivity financují zejména z mezibankovních zdrojù. Podobnì jako zahranièní
banky se poboèky zahranièních bank prudce rozvíjejí zejména v posledních tøech letech. Ke konci
roku 1998 se na celkových aktivech bankovního sektoru podílely 9,5 %, co� je o 1,2 bodu více ne�
v roce 1996. Na druhou stranu je skupina poboèek zahranièních bank výraznì diferencovaná, proto�e
zahrnuje jak dynamicky se rozvíjející poboèky, které z hlediska spravované bilanèní sumy se stávají
subjekty støední velikosti (Commerzbank AG, ING Bank N.V., Société Générale, Deutsche Bank apod.),
na druhé stranì zde existuje øada malých pøíhranièních poboèek nìmeckých a rakouských bank s ome-
zenou aktivitou.

Specializované banky zahrnují zejména stavební spoøitelny, které mají ze zákona omezené aktivity ve
smìru podpory bydlení. Obdobný charakter jako stavební spoøitelny má i Èeskomoravská hypotéèní
banka. Èeskomoravská záruèní a rozvojová banka se orientuje na poskytování záruk malým a støedním
podnikatelùm, Èeská exportní banka na podporu exportu. Specializované banky zpravidla kromì
zákona o bankách podléhají i speciálním zákonùm, které limitují jejich vystavení bì�ným rizikùm ban-
kovního podnikání. Rozvoj stavebního spoøení i dal�í aktivity specializovaných bank vedou postupnì
k rùstu jejich významu v bankovním sektoru. K 31. 12. 1998 se na celkové bilanèní sumì podílely
5,5 %, co� je o 2,2 bodu více ne� na konci roku 1996.

2. 3 Struktura bankovního sektoru podle velikosti bilanèní sumy a základního jmìní 
(za banky s platnou licencí k danému datu)

Ve struktuøe bank podle velikosti spravované bilanèní sumy se promítá sni�ování poètu bank pùsobí-
cích v èeském bankovním sektoru, a� ji� z dùvodu jejich nedobrovolného ukonèení èinnosti nebo
v dùsledku probíhajících fúzí a rozdílná intenzita rùstu aktivit v jednotlivých skupinách bank.

Pokles poètu bank pøi neustálém rùstu objemu spravované bilanèní sumy se promítl do zvý�ení prù-
mìrné velikosti banky. Zatímco k 31. 12. 1994 spravovala prùmìrná banka 27,7 mld. Kè bilanèní
sumy, ke konci roku 1998 to bylo témìø dvakrát tolik, tj. 55,5 mld. Kè. 

Povolení pùsobit jako banka bylo odnímáno zejména bankám s èeským kapitálem, které z hlediska spra-
vované bilanèní sumy patøily mezi nejmen�í finanèní ústavy v sektoru. Tím se postupnì sni�oval poèet
bank s bilanèní sumou ni��í ne� 10 mld. Kè z 38 bank k 31. 12. 1994 na 15 bank ke konci roku 1998. 
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Na druhé stranì rùst aktivit zejména ve skupinì zahranièních bank a poboèek zahranièních bank spolu
s probíhajícími fúzemi vedl ke zvý�ení poètu subjektù støední velkosti. K 31. 12. 1994 pùsobily v èes-
kém bankovním sektoru pouze 3 banky s bilanèní sumou 25 a� 100 mld. Kè, k 31. 12. 1998 to bylo ji�
15 bank nebo poboèek zahranièních bank. Poèet bank s bilanèní sumou nad 100 mld. Kè se od
poèátku budování bankovního sektoru v Èeské republice nezmìnil a èiní 5 bank. Postupující koncent-
race bankovního sektoru v�ak mù�e tento dlouhodobý trend v blízké budoucnosti zmìnit, co� potvr-
zuje skuteènost, �e zatímco v roce 1994 chybìlo k dosa�ení hranice 100 mld. Kè spravované bilanèní
sumy 6. bance v poøadí zhruba 38 mld. Kè a 7. bance dokonce 72 mld. Kè, ke konci roku 1998 to bylo
ji� pouze 19 mld. Kè resp. 39 mld. Kè.

Obdobné tendence lze pozorovat i ve vývoji základního jmìní bankovního sektoru. Prùmìrná velikost
základního jmìní pøipadající na 1 banku se zvý�ila proti konci roku 1994 o 900 mil. Kè na
2,2 mld. Kè. Poèet bank se základním jmìním pøevy�ujícím 1 mld. Kè se proti konci roku 1994 zvý�il
o 7 bank a k 31. 12. 1998 èinil 20 bank. Souèasnì se sni�uje poèet bank se základním jmìním na
úrovni minimálního objemu základního jmìní povoleného pro banky, tj. 500 mil. Kè. Tato hranice
byla stanovena v roce 1995, co� vysvìtluje vysoký poèet bank se základním jmìním ni��ím ne�
500 mil. Kè v roce 1994. V dal�ích letech se ni��í ne� minimální objem základního jmìní vyskytoval
u nìkterých bank, na které byla uvalena nucená správa.
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Pokraèující koncentraci v bankovním sektoru, zejména pokud se týká postupného formování bank
støední velikosti, dokumentuje i vývoj podílu, který zaujímá 5 resp. 10 nejvìt�ích bank v sektoru.
K 31. 12. 1994 spravovalo 5 nejvìt�ích bank 73,4 % a 10 nejvìt�ích bank 83,4 % celkové bilanèní
sumy, ke konci roku 1998 to bylo pouze 66,0 % resp. 77,4 %. 



2. 4 Vlastnická struktura bankovního sektoru 
(za banky s platnou licencí k danému datu)

Akcionáøem banky v Èeské republice mohou být jak právnické, tak fyzické osoby bez ohledu na zemi,
kde sídlí, musí v�ak splòovat pøísná obezøetnostní kriteria stanovená Èeskou národní bankou, pokud
jejich podíl pøesahuje více ne� 10 % základního jmìní dané banky. Zmìny ve vlastnické struktuøe
v prùbìhu èasu pak odrá�ejí nejen rozdílnou intenzitu navy�ování základního jmìní z pohledu tuzem-
ských a zahranièních investorù, ale i zmìny v poètu bank. 

Sní�ení podílu èeského kapitálu z 50,2 % ke konci roku 1997 na 36,2 % k 31. 12. 1998 souvisí
zejména s odebráním povolení pùsobit jako banka dal�ím bankám s pøevá�nì èeským soukromým
kapitálem. Pøímým dùsledkem poklesu soukromého èeského kapitálu v bankovním sektoru je relativní
rùst podílù ostatních skupin vlastníkù bank vèetnì státu a obcí, kde k 31. 12. 1998 do�lo proti stejnému
datu pøedchozího roku k nárùstu podílu na základním jmìní o 4,8 bodu na 25,1 %, co� v�ak nepøed-
stavuje nárùst podílu státu a obcí v absolutním vyjádøení. Pøetrvávající pomìrnì vysoký podíl státního
vlastnictví je spojen s dosud neukonèenou privatizací velkých bank. Po jejím dokonèení (jedna banka
bude zprivatizována do konce roku 1999, zbývající 2 v roce 2000) se významnì zmìní vlastnická
struktura ve prospìch zahranièních subjektù, proto�e novými investory budou ve v�ech pøípadech
pravdìpodobnì renomované zahranièní banky.
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Zvý�ení podílu zahranièních subjektù na celkovém základním jmìní bankovního sektoru bylo dùsled-
kem dokonèení privatizace Investièní a Po�tovní banky a vydání nového povolení pùsobit jako banka
GE Capital Bank, co� se promítlo do zvý�ení podílù USA a zemí Evropské unie. 

2. 5 Pracovníci a bankovní místa
(za banky s platnou licencí k danému datu)

K 31. 12. 1998 pracovalo v bankovním sektoru 52 760 pracovníkù, tj. o 7,6 % ménì ne� k 31. 12.
1997. Poèet bankovních míst se v roce 1998 sní�il o 10 % na 2 220 míst. Ve srovnání s rokem 1994
do�lo k je�tì výraznìj�ímu poklesu o 10,5 % u pracovníkù a o 36 % u bankovních míst. Tento pokles je
èásteènì ovlivnìn ukonèením èinnosti nìkterých bank, ne v�ak ve velkém rozsahu, proto�e zpravidla
docházelo k prodeji poboèkové sítì jiné bance. Rozhodujícím faktorem sni�ování poètu pracovníkù
a bankovních míst je snaha o racionalizaci a efektivnost. To dokladuje i skuteènost, �e k rozhodujícímu
poklesu poètu pracovníkù i bankovních míst do�lo ve skupinì velkých bank (o 10 % resp. 38 % proti
konci roku 1994), tj. ve skupinì, která se po celé období nemìnila. 



Ponìkud odli�ný vývoj je patrný u zahranièních bank a poboèek zahranièních bank, které naopak
poèet pracovníkù i bankovních míst zvy�ovaly v návaznosti na rozvoj svých aktivit po roce 1995.
Poèet pracovníkù v zahranièních bankách se proti konci roku 1994 zvý�il o 54 % na 3 224 pracov-
níkù, u poboèek zahranièních bank dokonce o 88 % na 912 pracovníkù. Poèet bankovních míst se
u zahranièních bank více ne� zdvojnásobil, poboèky zahranièních bank poskytují své slu�by zpravidla
pouze z jednoho místa. 

I pøes opaèné trendy ve skupinách velkých a zahranièních bank je stále velký rozdíl mezi personálním
a organizaèním vybavením tìchto skupin bank. To je odrazem zejména odli�ného zamìøení, kdy
zahranièní banky se orientují zejména na velké bankovnictví, které není personálnì ani organizaènì
tak nároèné. Porovnání bilanèní sumy pøipadající na 1 pracovníka ukazuje, �e tento objem je v zahra-
nièních bankách stále zhruba dvojnásobný ve srovnání se skupinou velkých bank. Je�tì více je tento
rozdíl patrný u velikosti bankovních míst. Zatímco u velkých bank pøipadala v prùmìru na 1 bankovní
místo necelá miliarda Kè, u zahranièních bank to bylo témìø 3,5 mld. Kè.

Výraznìj�í pokles poètu pracovních míst ve srovnání s poètem pracovníkù ukazuje, �e jsou ru�ena
zejména malá pracovi�tì a �e postupnì dochází ke koncentraci bankovních slu�eb do vìt�ích organi-
zaèních celkù. To dokumentuje i postupné zvy�ování velikosti bankovních míst vyjádøené poètem pra-
covníkù pøipadajících na 1 bankovní místo. Zatímco v roce 1994 pøipadalo na 1 bankovní místo
17 pracovníkù, na konci roku 1998 to bylo ji� témìø 24 pracovníkù. Racionalizace poboèkové sítì je
do znaèné míry umo�nìna i rozvojem automatizovaných bankovních slu�eb, pøedev�ím prostøednic-
tvím bankomatù a postupným nahrazováním klasického pøepá�kového bankovnictví v nìkterých
penì�ních ústavech home bankingem. Automatizace bankovních slu�eb bude zejména v budoucnu
významným faktorem dal�í racionalizace bankovních slu�eb.

Pøi stagnaci poètu obyvatel v Èeské republice se pokles poètu pracovníkù a bankovních míst samo-
zøejmì promítá do zvy�ování poètu obyvatel pøipadajících na 1 pracovníka resp. 1 bankovní místo. Ve
svém dùsledku v�ak tato skuteènost nemusí znamenat výrazný pokles úrovnì obslu�nosti v souvislosti
s rozvojem automatizovaných forem bankovnictví. První platební karty nabídly èeské banky pøed
deseti lety. Ke konci roku 1998 bylo v Èeské republice v provozu 1 373 bankomatù, celkový poèet pla-
tebních karet dosáhl ke stejnému datu 2 milionù. Na jeden bankomat pøipadalo v roce 1998 mìsíènì
asi 4 500 výbìrù v hotovosti.

Banky pùsobící na èeském bankovním trhu v podstatì nevyvíjejí rozsáhlej�í aktivity v jiných zemích.
K 31. 12. 1998 mìly pouze dvì banky poboèky v zahranièí. Z celkového poètu 887 pracovníkù na
bankovních místech v zahranièí pøipadalo k 31. 12. 1998 pøes 95 % na Slovenskou republiku. Váha
zahranièní sítì vyjádøená podílem poètu zamìstnancù evidovaných na pracovi�tích v zahranièí na cel-
kovém stavu zamìstnancù zùstala na úrovni konce roku 1997, tj. pøibli�nì na 2 %, pøièem� rozhodu-
jící podíl mají velké banky.
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31.12.94 31.12.95 31.12.96 31.12.97 31.12.98

Poèet pracovníkù 58 920 61 073 60 137 57 082 52 760
Poèet bankovních míst 3 467 3 411 3 172 2 467 2 220
Poèet pracovníkù na 1 banku 1 071 1 131 1 135 1 165 1 172
Poèet pracovníkù na 1 bankovní místo 17 18 19 23 24
Poèet obyvatel na 1 bankovní místo 2 981 3 029 3 252 4 177 4 639
Poèet obyvatel na 1 pracovníka 175 169 172 181 195

Tab. è. 3  Poèet pracovníkù a bankovních míst v bankovním sektoru
za banky s platnou licencí k danému datu



2. 6. Tr�ní podíly jednotlivých skupin bank
(za banky s platnou licencí k 31. 12. 1998)

Vývoj tr�ních podílù jednotlivých skupin bank na základních bankovních produktech je ovlivnìn
zejména rùznou dynamikou vývoje v tìchto skupinách. Rozdílnost ve velikosti tìchto podílù je pak
dána zejména orientací jednotlivých skupin bank na rùzné produkty.
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Rozhodující podíl ve v�ech základních produktech si stále udr�uje skupina velkých bank. Vysoká dyna-
mika rozvoje, projevující se zhruba od roku 1995 u zahranièních bank a poboèek zahranièních bank,
v�ak vede ke stálému poklesu tohoto podílu. Podíl velkých bank na celkovém objemu poskytnutých
úvìrù se proti konci roku 1997 sní�il o 3,2 bodu pøi souèasném zvý�ení podílu zahranièních bank
a poboèek zahranièních bank o 2,2 bodu. Obdobnì se vyvíjela i struktura vkladù, kde se podíl velkých
bank sní�il o 4 body pøi navý�ení podílu zahranièních bank a poboèek zahranièních bank o 3 body.
Rozvoj stavebního spoøení vedl i k posílení podílu specializovaných bank, co� se odrazilo ve zvý�ení
jejich podílu na celkových objemech u vkladù o 1,4 bodu na 7,1 % a u úvìrù o 1,3 bodu na 2,9 %. Nej-
ni��í podíl v sektoru v souèasné dobì zaujímá skupina malých bank, a to u v�ech sledovaných produktù.

3. AKTIVNÍ OPERACE BANKOVNÍHO SEKTORU
(za banky s platnou licencí k 31. 12. 1998)

K 31. 12. 1998 èinila bilanèní suma bankovního sektoru 2 440,7 mld. Kè, co� je o 8,6 % více ne� na
konci roku 1997. Dynamika rùstu celkových aktiv bankovního sektoru se ve srovnání s rokem 1997 sní-
�ila o 9 bodù.

Na rùstu celkové bilanèní sumy se jednotlivé skupiny bank podílely rozdílným zpùsobem. K absolut-
nímu poklesu do�lo u skupiny malých bank, co� souvisí s urèitým útlumem èinnosti tìchto bank ve
vazbì na øe�ení jejich dal�ího pùsobení v sektoru. Nejni��í dynamiku rùstu bilanèní sumy v roce 1998
zaznamenala skupina velkých bank v dùsledku své obezøetnìj�í úvìrové politiky. Zahranièní banky,
poboèky zahranièních bank a specializované banky naopak pokraèovaly v nastoupeném trendu rozvoje
svých aktivit, který je patrný od roku 1995. U zahranièních bank a poboèek zahranièních bank pøes
urèité zpomalení dynamiky v roce 1998 se ve srovnání s rokem 1995 objem spravované bilanèní sumy
prakticky zdvojnásobil, u stavebních spoøitelen, které tvoøí rozhodující èást specializovaných bank, pak
témìø zètyønásobil. 



Ni��í intenzita rùstu bilanèní sumy ve srovnání s rokem 1997 byla odrazem zmìnìných ekonomických
podmínek souvisejících s celkovou stagnací hospodáøství a zvý�ením obezøetnosti bank pøi svém pod-
nikání. To se odrazilo i ve zmìnách struktury aktivní strany bilance bankovního sektoru.
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Reakcí bank na zvý�enou rizikovost ekonomického prostøedí byla zejména ni��í úvìrová aktivita, která
se promítla do dal�ího sní�ení podílu úvìrù na celkové bilanèní sumì o 2,8 bodu na 41,7 %. Význam-
ným faktorem poklesu podílu úvìrù je i vy��í tvorba opravných polo�ek, odpis ztrátových pohledávek
a pøevod nìkterých úvìrových pohledávek mimo bankovní sektor v rámci stabilizaèního programu.
Volné zdroje banky umís�ovaly zejména do rychle likvidních aktiv, pøedev�ím nakupovaly státní
pokladnièní poukázky a poukázky ÈNB, co� se promítlo do zvý�ení podílu cenných papírù v portfoliu
bank o 2,3 bodu na 16,7 %. Pokles podílu vkladù u bank o 1,3 bodu na 20,4 % souvisí s ni��í potøebou
bank doplòovat své zdroje.

3. 1 Úvìrové aktivity

Podstatná èást souèasného úvìrového portfolia èeského bankovního sektoru vznikla na podporu podni-
katelských subjektù, které nedisponovaly dostateèným vlastním kapitálem v transformující se ekono-
mice. Bankovní sektor tak sice vytvoøil podmínky umo�òující rozvoj ekonomiky, pøebral tím v�ak na
sebe reálné riziko ménì kvalitních úvìrù. Nepøíznivý ekonomický vývoj v roce 1998 vedl banky k ome-



zení svých nových úvìrových aktivit ve snaze omezit riziko mo�ných nových ztrát a souèasnì se sna-
�ily vyrovnat s ji� existujícími ztrátami. 

Celkový objem hrubých úvìrù k 31. 12. 1998 dosáhl 1 135,4 mld. Kè, co� je o 3,4 % více ne�
k 31. 12. 1997. Úvìry pøedstavují zhruba 91 % hrubého domácího produktu ve stálých cenách. 

Stagnace úvìrových aktivit se projevila pøedev�ím ve skupinì velkých bank, kde objem poskytnutých
úvìrù zùstal na úrovni roku 1997. K absolutnímu poklesu do�lo ve skupinì malých bank. U zahraniè-
ních bank a poboèek zahranièních bank se objem poskytnutých úvìrù zvý�il ve srovnání s koncem
roku 1997 o 16,7 % resp. 7,7 %, tyto dynamiky rùstu jsou v�ak výraznì pod úrovní roku 1997 (41,2 %
resp. 35,7 %). Enormní rùst úvìrových aktivit zaznamenaly stavební spoøitelny (2,5 násobek ve srov-
nání s koncem roku 1997), tato situace je v�ak dána skuteèností, �e stavební spoøitelny zaèaly v sou-
ladu se zákonným omezením poskytovat první úvìry svým klientùm a� po jejich dvouletém spoøení, tj.
postupnì zhruba od roku 1997. 
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Nejèastìj�ími pøíjemci úvìrù jsou subjekty soukromého sektoru, jejich� podíl na celkovém objemu
úvìrù se v�ak proti konci roku 1997 sní�il o 2 body na 70,1 %. K výraznìj�ímu nárùstu podílu do�lo
u úvìrù poskytnutých obyvatelstvu, který se zvý�il o 1 bod na 5,6 %. Potvrzuje se tak rostoucí orientace
nìkterých bank na drobného zákazníka a roz�íøení mo�ností spotøebitelských úvìrù, podstatnou slo�-
kou jsou v�ak pøedev�ím úèelové úvìry stavebních spoøitelen. Rùst zaznamenaly i úvìry vládnímu sek-
toru, které vzrostly o 1,1 bodu na 2,5 % a úvìry ostatním subjektùm se zvý�ením podílu o 4 body na
7,1 %. Naproti tomu podíl úvìrù poskytnutý veøejnému sektoru se dále sni�oval a odrá�el tak pokraèu-
jící pøevahu soukromých subjektù v ekonomice. Ni��í podíl úvìrù poskytnutých �ivnostníkùm ve srov-
nání s koncem roku 1997 je dùsledkem vysoké rizikovosti tohoto sektoru ekonomiky.



Úvìrové toky do jednotlivých odvìtví jsou zcela v relaci s odvìtvovou strukturou èeské ekonomiky,
kde zaujímá prioritní postavení zpracovatelský prùmysl. K 31. 12. 1998 smìøovalo do zpracovatel-
ského prùmyslu 28,5 % v�ech úvìrù poskytnutých bankovním sektorem. Ve srovnání s rokem 1997
v�ak podíl úvìrù do zpracovatelského prùmyslu poklesl o 2,6 bodu. Obdobný vývoj zaznamenalo rov-
nì� odvìtví obchodu a pohostinství, které je druhým nejvìt�ím pøíjemcem úvìrù. Podíl úvìrù do
odvìtví obchodu a pohostinství na konci roku 1998 èinil 20,0 % z celkového stavu úvìrù, tj.
o 2,3 bodu ménì ne� k 31. 12. 1997. Se znaèným odstupem následuje odvìtví penì�nictví a poji��ov-
nictví s 6,8 %. Podíly úvìrù ve stavebnictví, zemìdìlství a v dopravì a cestovním ruchu jsou pod hra-
nicí 3 %, pøibli�nì na úrovni konce roku 1997.
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Struktura úvìrù z hlediska délky poskytnutí vykazovala k 31. 12. 1998 mírný posun ve prospìch dlou-
hodobých úvìrù, jejich� podíl jako jediný meziroènì stoupl, a to o 1,3 bodu na 36,6 %. Nejvìt�í èást
ze v�ech poskytnutých úvìrù pøedstavují i nadále úvìry krátkodobé, tj. úvìry s lhùtou splatnosti do jed-
noho roku, s 40,8 % podílem. Rozlo�ení úvìrù z èasového hlediska odrá�í strukturu disponibilních
zdrojù bankovního sektoru, kde rovnì� pøeva�ují zdroje s krat�ími lhùtami splatnosti.

3. 2 Operace s cennými papíry

Celkový objem cenných papírù, tj. státních a ostatních pokladnièních poukázek, cenných papírù
k obchodování a dlouhodobých finanèních investic, k 31. 12. 1998 èinil v èisté hodnotì 406,3 mld. Kè
a proti konci roku 1997 se zvý�il o 25,6 %. V porovnání s bilanèní sumou pøedstavují cenné papíry
16,6 %, co� je o 2,2 bodu více ne� na konci roku 1997. 

Nárùst objemu cenných papírù v portfoliu bank je dùsledkem rùstu objemu státních pokladnièních
poukázek a poukázek ÈNB, který svojí intenzitou pøevy�uje minimální rùst objemu rizikovìj�ích cen-
ných papírù tvoøících investièní a obchodní portfolio cenných papírù bank. I nadále tak pokraèuje trend
klesající anga�ovanosti bank v roli úèastníkù kapitálového trhu. Státní a jiné pokladnièní poukázky
pøedstavují pro banku výhodnou formu investování volných zdrojù, nebo� jejich dal�ím pozitivem,
kromì minimální rizikovosti, je také jejich likvidnost.



Rozdìlení cenných papírù do obchodního a investièního portfolia zùstalo k 31. 12. 1998 pøibli�nì na
úrovni konce roku 1997, kdy ji� bylo pøizpùsobeno novým podmínkám stanoveným bankovním dohle-
dem Èeské národní banky, které upravují povinné postupy tvorby opravných polo�ek na krytí rizik ply-
noucích z dr�ení cenných papírù s ohledem na jejich zaøazení do jednotlivých typù portfolia. Èistý
objem cenných papírù odrá�í èásteènì jejich tr�ní hodnotu v dùsledku povinného krytí negativních
rozdílù mezi tr�ním ocenìním a cenou poøízení u obchodního portfolia na denní bázi a u investièního
portfolia na roèní bázi.
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K 31. 12. 1998 èinil podíl tr�ní hodnoty cenných papírù bez státních a jiných pokladnièních poukázek
k jejich cenì poøízení 92,3 %, co� je o 0,1 bodu ménì ne� k 31. 12. 1997. Podíl tr�ního ocenìní
a ceny poøízení u obchodního portfolia èinil ke stejnému datu 97,2 % (meziroènì o 3 body více), podíl
tr�ního ocenìní a ceny poøízení u investièního portfolia 87,9 % (meziroènì o 2,9 bodu ménì). 

Dùle�itým aspektem posouzení rizikovosti portfolia cenných papírù je jeho struktura z hlediska typu
cenných papírù. Vývoj na èeském kapitálovém trhu podmiòuje nízkou úroveò a nestálost tr�ního oce-
nìní zejména u majetkových cenných papírù, zatímco u dluhopisù je situace výraznì pøíznivìj�í.
Pomìr mezi tr�ním ocenìním a cenou poøízení majetkových cenných papírù se dlouhodobì pohybuje
na úrovni 60 % v obchodním portfoliu a 70 % v investièním portfoliu, zatímco u dluhopisù je zpravidla
pouze mírnì pod 100 % hranicí. Banky proto ve vìt�í míøe investují zejména do dluhopisù, které
v jejich portfoliu cenných papírù k 31. 12. 1998 pøedstavovaly témìø tøi ètvrtiny portfolia cenných
papírù bez státních a jiných pokladnièních poukázek. 



4. PASIVNÍ OPERACE BANKOVNÍHO SEKTORU
(za banky s platnou licencí k 31. 12. 1998)

Struktura pasivní strany bilance bankovního sektoru Èeské republiky odrá�í mo�nosti bank pøi získá-
vání cizích zdrojù, jejich potøebu pro aktivní operace a vývoj vlastních zdrojù banky. Nejvìt�í slo�kou
pasiv jsou vklady klientù, jejich� podíl se dlouhodobì pohybuje zhruba na úrovni 50 % celkové
bilanèní sumy. Nerozvinutost kapitálového trhu i jiných forem umístìní disponibilních zdrojù zejména
obyvatelstva spolu s jejich urèitou nedùvìrou v nové formy zhodnocování finanèních prostøedkù je
dùvodem pro stálý význam tradièního ukládání volných finanèních prostøedkù do bank.
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Dal�í nejvýznamnìj�í slo�kou cizích zdrojù bank jsou vklady od jiných bank s více ne� pìtinou celko-
vého objemu pasiv. Ve srovnání s pøedcházejícím rokem se tento podíl sní�il o 2 body na 20,7 %, co�
je dùsledkem zejména ni��í potøeby bank po dodateèných zdrojích v souvislosti s jejich ni��í úvìrovou
aktivitou v roce 1998. Základní jmìní a rezervní zdroje tvoøí dlouhodobì zhruba 9 % celkových pasiv. 

4. 1 Vlastní zdroje v bankovním sektoru

Vlastní zdroje bankovního sektoru tvoøí pøedev�ím základní jmìní, rezervní a kapitálové fondy, v�eobecné
rezervy a zisky z bì�ného roku i minulých let. K 31. 12. 1998 èinily vlastní zdroje celkem 239,9 mld. Kè,
co� je o 13,4 % více ne� na konci roku 1997. Nejvìt�í podíl na meziroèním rùstu objemu vlastních
zdrojù má rùst základního jmìní (o 15,0 %) a rezervních a kapitálových fondù (o 17,6 %). 



Základní jmìní bankovního sektoru k 31. 12. 1998 èinilo 76,9 mld. Kè, co� pøedstavuje roèní pøírùstek
ve vý�i 10,1 mld. Kè. Na tomto pøírùstku se podílely zejména Investièní a Po�tovní banka v návaznosti
na zvý�ení jejího základního jmìní po dokonèení privatizace a vznik nové banky GE Capital Bank.
K podstatnìj�ímu navý�ení základního jmìní do�lo i ve skupinì malých bank, kde v�ak toto zvý�ení
bylo nezbytným pøedpokladem k pokrytí realizovaných ztrát a k zachování po�adované úrovnì kapitá-
lové pøimìøenosti. 

Rezervní a kapitálové fondy se za rok 1998 zvý�ily o 16,2 mld. Kè na 108,0 mld. Kè. Na celkových
vlastních zdrojích se rezervní a kapitálové fondy podílejí 45 %. Tvorba rezervních fondù je závislá na
vý�i dosa�eného zisku, který je jejich základním zdrojem. V souèasné dobì banky v èeském bankov-
ním sektoru upøednostòují jejich tvorbu pøed výplatou dividend v zájmu maximálního posílení kapitá-
lové báze.

4. 2 Cizí zdroje v bankovním sektoru

Celkový objem cizích zdrojù k 31. 12. 1998 èinil 1 855,9 mld. Kè, co� pøedstavuje meziroèní rùst
o 4,0 %. Nejvy��í podíl � 64,9 % � na struktuøe cizích zdrojù zaujímají vklady klientù. Vklady a úvìry
od bank tvoøí necelou tøetinu cizích zdrojù financování. Významnost objemu emitovaných obligací
k 31.12. 1998 proti 31.12. 1997 relativnì poklesla, nebo� jejich celkový objem ve vý�i 92,6 mld. Kè
zùstává pøi rostoucích celkových cizích zdrojích na stejné úrovni.
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4. 2. 1 Primární zdroje bank

Celkový objem vkladù klientù k 31. 12. 1998 dosáhl 1 205,3 mld. Kè, tj. o 8,7 % více ne� k 31. 12.
1997. Na rùstu primárních vkladù se podílely zejména vklady od obyvatelstva, zatímco vklady podni-
kové sféry výraznì poklesly. Tento vývoj potvrzuje napjatou finanèní situaci v podnikové sféøe, která se
projevovala omezením objemu volných finanèních prostøedkù. Naproti tomu u obyvatelstva je stále
zøejmé upøednostòování úspor pøed aktuální spotøebou. 



Podíl vkladù obyvatelstva na celkovém objemu primárních vkladù se za rok 1998 dále zvý�il
o 4,8 bodu na 64,2 %. Naproti tomu podíl podnikatelské sféry (tj. soukromého a veøejného sektoru) se
ve stejném období sní�il o 4,1 body na 27,2 %. K absolutnímu poklesu do�lo i u vkladù domácností,
co� se odrazilo v dal�ím sní�ení jejich podílu na celkových vkladech klientù o 0,4 bodu na 3,2 %.
Kromì obyvatelstva se absolutnì zvý�il objem primárních vkladù i u vládního sektoru.

29

Odvìtvová struktura primárních vkladù odrá�í rozhodující podíl vkladù obyvatelstva, které jsou
z tohoto pohledu zaøazovány do ostatních odvìtví. Z konkrétních odvìtví zaujímá na konci roku 1998
opìtovnì nejvýznamnìj�í místo obchod a pohostinství s 6,0 % podílem na celkových vkladech klientù.
Druhé penì�nictví a poji��ovnictví se podílelo 5,5 % na primárních vkladech a po nìm následující
zpracovatelský prùmysl k 31.12. 1998 dosáhl srovnatelného podílu 5,4 %. Vklady v�ech tøí nejvýznam-
nìji zastoupených odvìtví zaznamenaly ve srovnání s 31. 12. 1997 pokles svého podílu na celku.



Nejèastìj�ím typem vkladù z hlediska délky ulo�ení jsou krátkodobé termínované vklady, které
k 31. 12. 1998 pøedstavovaly v celkovém objemu primárních vkladù 49,1 %. Zmìny ve struktuøe
vkladù podle délky ulo�ení nejsou v prùbìhu èasu zvlá�� výrazné. Pozitivním trendem je mírné zvy�o-
vání podílu dlouhodobých termínovaných vkladù, který se od roku 1996 zvý�il o 2,7 bodu na 9,5 %.
Tento posun v�ak byl zejména dùsledkem poklesu podílu støednìdobých termínovaných vkladù. 

4. 2. 2 Sekundární zdroje bank

Celkový objem vkladù od bank na konci roku 1998 dosáhl 505,2 mld. Kè, tj. o 0,9 % ménì ne�
k 31. 12. 1997. Z hlediska typù vkladù pøeva�ují ve struktuøe sekundárních zdrojù termínované vklady
(68,1 %) a pøijaté úvìry (29,5 %). 
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Prostøednictvím mezibankovního trhu se financují pøedev�ím zahranièní banky a poboèky zahranièních
bank. Ve skupinì poboèek zahranièních bank je tato tendence stále nejvýraznìj�í, pøesto�e podíl
sekundárních zdrojù na celkových cizích zdrojích klesl z 64,9 % na konci roku 1997 na 56,6 %
k 31. 12. 1998. Také zahranièní banky postupnì sni�ují svùj dosud velký podíl financování z meziban-
kovního trhu. Podíl jejich sekundárních zdrojù na cizích zdrojích klesl v prùbìhu roku 1998 o 6,7 bodu
na 42,8 %. Vysoký, av�ak pozvolna klesající podíl mezibankovních aktivit zahranièních bank a pobo-
èek zahranièních bank je dán tím, �e se nìkteré z nich ji� zaèínají orientovat rovnì� na �ir�í klientelu
a nalézají tak cestu k primárním zdrojùm financování. Oproti tomu u malých bank pøedstavuje financo-
vání z mezibankovního trhu pouze 2,8 % a jsou tudí� témìø plnì odkázány na vklady klientù. Velké
banky udr�ují stabilní úroveò stupnì financování sekundárními zdroji na hladinì 20 %.



5. DEVIZOVÉ AKTIVITY BANKOVNÍHO SEKTORU

K 31. 12. 1998 dosáhl objem devizových aktiv 486,0 mld. Kè a devizových pasiv 442,4 mld. Kè. Proti
konci pøedcházejícího roku se sní�ily o 2,8 % resp. o 7,7 %. V celkovém objemu bilanèní sumy devi-
zové aktivity pøedstavovaly zhruba jednu pìtinu. Vývoj v posledních tøech letech ukazuje, �e po výraz-
ném rùstu devizových aktivit roce 1997, který zaznamenaly v�echny skupiny bank s výjimkou malých
bank, zaèalo být pro banky a jejich klienty opìt zajímavìj�í realizovat své aktivní i pasivní operace
v korunách, a to pøedev�ím s ohledem na vývoj smìnných kurzù a úrokových sazeb. Po poklesu podílù
devizových aktiv a pasiv na celkové bilanèní sumì v roce 1998 se tento ukazatel, s výjimkou aktiv
i pasiv velkých a specializovaných bank, dostal u v�ech ostatních skupin pod úroveò konce roku 1996.
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Rozsah operací v cizích mìnách je v jednotlivých typech bank znaènì rozdílný. Nejvy��í podíl devizo-
vých aktivit vykazují zahranièní banky a poboèky zahranièních bank, u kterých se tento podíl v uplynu-
lých tøech letech pohyboval na úrovni 30 a� 40 %. Naproti tomu malé banky a specializované banky
a z nich zejména stavební spoøitelny operace v cizích mìnách prakticky neprovádìjí.

Z pohledu bankovních produktù pøeva�ují v devizových aktivech úvìry, které pøedstavují více ne�
50 % celkových devizových aktiv. Ve srovnání s koncem roku 1997 se jejich podíl dále zvý�il
o 5,1 bodu. Toto zvý�ení bylo dùsledkem poklesu vkladù a úvìrù u bank, které pøedstavují druhou roz-
hodující polo�ku ve struktuøe devizových aktiv. Pokud se týká devizových pasiv, zaujímaly meziban-
kovní vklady a vklady pøijaté od nebankovních klientù k 31. 12. 1998 zhruba stejný podíl na úrovni
mírnì pøevy�ující 40 %. Ke sblí�ení tìchto podílù do�lo v prùbìhu roku 1998, kdy banky významnìji



sní�ily pøíjem zdrojù od zahranièních bank, co� vedlo k posílení podílu klientských vkladù o 3,8 bodu
a sní�ení podílu mezibankovních vkladù o 6,4 %.

6. PODROZVAHOVÉ AKTIVITY BANKOVNÍHO SEKTORU

Rychlý rozvoj mimobilanèních aktivit je jedním z nových trendù ve vývoji bankovního sektoru v Èeské
republice v posledních dvou letech. K 31. 12. 1998 dosáhly podrozvahové aktivity 1 947,5 mld. Kè,
co� pøedstavovalo témìø 80 % bilanèní sumy bankovního sektoru. Ve srovnání s koncem roku 1997 se
objem podrozvahových operací zvý�il o 62,2 % a jejich podíl na bilanèní sumì o 26,4 bodu.
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Rozhodující slo�kou jsou pevné termínové operace, které k 31. 12. 1998 tvoøily 73,7 % celkového
objemu podrozvahových aktivit. V mnohem men�í míøe se banky zapojují do opèních operací, které se
v celkovém objemu podrozvahových aktiv dlouhodobì pohybovaly na úrovni 4 %. Aktivity spojené
s klasickým bankovnictvím, tj. pøísliby úvìrù, záruky a akreditivy mají rovnì� stále men�í význam ve
struktuøe podrozvahových operací. Jejich podíl se proti konci roku 1997 sní�il o 4,4 bodu na 14,9 %.

Èeský derivátový trh zaznamenal v posledních dvou letech významný rozvoj. V souèasné dobì se
jedná o trh mezibankovní, popø. zprostøedkovaný zahranièními organizátory trhù. K obchodování je
nezbytná licence vydávaná Komisí pro cenné papíry. Obchody s akciovými opcemi a forwardy jsou
dnes øádovì ni��í ne� mìnové a úrokové deriváty. Zahájení a následný rozvoj obchodù s deriváty na
organizovaných trzích Èeské republiky závisí rovnì� na udìlení pøíslu�ných licencí obchodníkùm
s cennými papíry, na zájmu investorù a na nabídce instrumentù i konkrétních titulù.



Nejvìt�í zastoupení na derivátových obchodech vykazují ji� od konce roku 1996 mìnové swapy,
jejich� objem vzrostl v prùbìhu roku 1998 témìø o 80 % na 523,8 mld. Kè. Následující úrokové for-
wardy zaznamenaly od 31. 12. 1997 je�tì dramatiètìj�í rùst, a to o 155 % na 337,1 mld. Kè k 31. 12.
1998. Velmi vysoká úroveò a prudký rozmach je patrný rovnì� u mìnových forwardù a úrokových
swapù. V následujícím období lze pøedpokládat pokraèování tohoto trendu a postupné pøibli�ování
objemu obchodù s rùznými produkty derivátového trhu objemùm obvyklým v zahranièí.

7. HOSPODÁØSKÉ VÝSLEDKY BANKOVNÍHO SEKTORU
(za banky s platnou licencí k 31. 12. 1998 bez Konsolidaèní banky)

7. 1 Zisk z bankovní èinnosti

Zisk z bankovní èinnosti za rok 1998 dosáhl 96,3 mld. Kè, co� je o 8,3 % více ne� v roce 1997. Nejvý-
znamnìj�í podíl na tvorbì zisku z bankovní èinnosti mají stále operace s klienty, tedy klasické bankov-
nictví spojené s pøijímáním vkladù a poskytováním úvìrù. Podíl operací s klienty na celkové struktuøe
zisku z bankovní èinnosti se v�ak postupnì sni�uje ve prospìch ostatních operací. Za rok 1998 èinil
pokles tohoto podílu 10,8 bodu na 52,1 % a poprvé do�lo rovnì� k absolutnímu poklesu této slo�ky
zisku, a to o 5,8 mld. Kè na 50,1 mld. Kè.
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Podíl objemù operací s klienty se sní�il pøedev�ím ve prospìch mezibankovních operací, které meziroènì
vzrostly témìø na ètyønásobek, tj. na 23,4 mld. Kè. Tato skuteènost je zejména dùsledkem omezené úvì-
rové aktivity bankovního sektoru v roce 1998 doprovázené preferencí mezibankovních aktivit a zejména
REPO operací. Zisk z devizových operací zùstal zachován pøibli�nì na úrovni roku 1997, kdy v�ak v sou-
vislosti s mìnovými turbulencemi v polovinì roku byl na výraznì vysoké úrovni. Absolutní i relativní
pokles zisku vykazují za rok 1998 operace s cennými papíry s objemovým úbytkem 5,5 mld. Kè na
8,2 mld. Kè k 31. 12. 1998 a je�tì výraznìj�ím percentuálním úbytkem o 6,9 bodu na 8,5 %.

Z hlediska typu má nejvy��í vliv na dosa�enou úroveò zisku z bankovní èinnosti úrokový zisk, který za
rok 1998 dosáhl 58,5 mld. Kè, tj. o 18,6 % více ne� v roce 1997. Zisk z poplatkù a provizí spojených
s mezibankovními a pokladními operacemi a operacemi s klienty kromì operací s cennými papíry
a devizovými operacemi se ve srovnání s rokem 1997 dále zvý�il o 12,3 % na 13,2 mld. Kè. Z hlediska
jeho zastoupení v celkovém zisku z bankovní èinnosti jeho objem pøedstavuje 13,7 % a proti roku
1997 se zvý�il o 0,5 bodu. 

Rychlej�í rùst úrokových nákladù proti úrokovým výnosùm se promítl dal�ího dílèího sní�ení úroko-
vého rozpìtí a èisté úrokové mar�e. Prùmìrná výnosnost úvìrù se proti roku 1997 zvý�ila o 0,8 bodu



na 12,76 %, zatímco prùmìrná nákladovost vkladù o 1,3 bodu na 9,44 %. Rùst úrokových sazeb byl
patrný zejména v prvních tøech ètvrtletích roku 1998, v posledním ètvrtletí v návaznosti na intenzivní
sni�ování základních úrokových sazeb Èeskou národní bankou docházelo k postupnému sni�ování
i klientských sazeb, které v�ak nemohlo vyrovnat nárùst z rozhodující èásti roku. Tím do�lo ke sní�ení
úrokového rozpìtí o 0,5 bodu na 3,32 % a èisté úrokové mar�e o 0,6 bodu na 2,59 %. 
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V jednotlivých skupinách bank je úroveò úrokového rozpìtí výraznì odli�ná. Nejvy��í úrovnì dosahují
specializované banky, zejména zásluhou stavebních spoøitelen. Pomìrnì vysoká úroveò je i u skupin
velkých a malých bank, pro které je nezbytné tuto úroveò udr�ovat vzhledem k vysoké potøebì tvorby
opravných polo�ek a rezerv. U skupiny velkých bank v�ak ve srovnání s rokem 1997 do�lo k mírnému
sní�ení o 0,5 bodu na 4,01 %. Naproti tomu u zahranièních bank a poboèek zahranièních bank se úro-
kové rozpìtí pohybuje na ni��í úrovni. 

Celková výnosnost aktiv charakterizovaná pomìrem zisku z bankovní èinnosti k jejich prùmìrnému
stavu klesla za bankovní sektor v roce 1998 pouze o 0,1 bodu na 4,42 % a její vý�i lze proto charakte-
rizovat jako stabilní. Specializované banky dosahují nejvy��í hodnoty, a to 7,96 %, za nimi následují
velké banky s 4,82 %. Nejni��í výnosovost aktiv vykazují malé banky, které k 31. 12. 1998 dosáhly
pouze 1,31 %.



7. 2 Èistý zisk

Úroveò èistého hospodáøského výsledku po zdanìní byla v uplynulých letech ovlivnìna pøedev�ím
znaèným rozsahem tvorby opravných polo�ek a rezerv ke krytí potenciálních ztrát z úvìrového portfo-
lia a portfolia cenných papírù. Druhým nezanedbatelným faktorem ovlivòujícím koneènou vý�i èistého
zisku je provozní nároènost bankovních ústavù.

Hospodaøení bankovního sektoru v roce 1998 skonèilo se ztrátou 9,0 mld. Kè. Tøi skupiny bank zakon-
èily hospodaøení roku 1998 s kladným hospodáøským výsledkem, a to zahranièní banky se ziskem
1,1 mld. Kè, specializované banky vèetnì stavebních spoøitelen se ziskem 3,3 mld. Kè a poboèky
zahranièních bank se ziskem 0,1 mld. Kè. Skupina velkých bank naopak dosáhla za rok 1998 ztráty ve
vý�i 11,3 mld. Kè a skupina malých bank hospodaøila se ztrátou 2,2 mld. Kè. 

Dùvodem ztráty bankovního sektoru byla pøedev�ím vysoká tvorba opravných polo�ek a rezerv ke krytí
ztrát z úvìrového portfolia, která se nepromítá pouze do objemu èisté tvorby rezerv a opravných polo-
�ek, která pøechází do následujícího roku, ale i ve formì ostatních provozních nákladù, kde je zahr-
nuto pøímé pou�ití opravných polo�ek k odpisu pohledávek. Za rok 1998 banky odepsaly celkem
29,6 mld. Kè klasifikovaných pohledávek, tzn. �e v hrubém vyjádøení v roce 1998 vytvoøily
41,8 mld. Kè opravných polo�ek a rezerv. 
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V�eobecné provozní náklady, které jsou druhou rozhodující polo�kou ovlivòující úroveò èistého zisku,
se podílejí na zisku z bankovní èinnosti stabilnì na úrovni zhruba 50 %. Nárùst v roce 1998 o 3,8 bodu
na 52,4 % je ovlivnìn zejména ni��ím rùstem zisku z bankovní èinnosti ve srovnání s rùstem provozních
nákladù. Zatímco dynamika rùstu zisku z bankovní èinnosti byla zhruba o dvì tøetiny ni��í ne� v roce
1997, v�eobecné provozní náklady rostly pouze o 2 body rychleji ne� v roce 1997.

7. 3 Efektivnost a produktivita

V centru pozornosti v�ech bank pùsobících v èeském bankovním sektoru stojí i nadále na èelném místì
zvy�ování efektivnosti pøi realizaci bankovních obchodù. Optimalizace personálního vybavení
a poboèkové sítì tak, aby byla zachována kvalita slu�eb pøi vy��í produktivitì, pokraèovala i v roce
1998. 

Dokladem pøíznivého vývoje produktivity a efektivnosti je vývoj podílu bilanèní sumy pøipadající na
jednoho pracovníka, který se proti konci roku 1997 zvý�il o 8,2 % na 43,6 mld. Kè k 31. 12. 1998.
Podobnì vzrostla i úroveò zisku z bankovní èinnosti pøipadající na jednoho pracovníka, která k 31. 12.
1998 dosáhla 1,8 mil. Kè, tj. o 136 tis. Kè více ne� koncem roku 1997. 



Rozhodující pro efektivnost bankovního podnikání je objem v�eobecných provozních nákladù, které
k 31. 12. 1998 dosáhly 50,4 mld. Kè, tj. o 16,7 % více ne� v roce 1997. Nejvýznamnìj�í slo�kou v�eo-
becných provozních nákladù jsou nakupované výkony. Jejich podíl na celkových v�eobecných nákla-
dech se neustále zvy�uje a k 31. 12. 1998 dosáhl 43,9 %. Obdobnou rùstovou tendenci vykazují
i odpisy majetku, které odrá�ejí rozsáhlé rekonstrukce budov, které znamenaly jejich zhodnocení.
Naproti tomu náklady spojené se zamìstnanci, i kdy� stále pøedstavují druhou rozhodující polo�ku
v�eobecných provozních nákladù, se z hlediska jejich pomìrného zastoupení sni�ují, a to proti konci
roku 1997 o 2,1 bodu na 26,5 %. V tomto vývoji se odrá�í nejen sni�ování poètu pracovníkù, ale
i ni��í mzdový nárùst ve srovnání s pøedcházejícími roky. Mzdové a ostatní osobní náklady vzrostly
v roce 1998 o 8,0 % na 13,4 mld. Kè, zatímco v roce 1997 vzrostly o 14,2 % a v roce 1996 dokonce
o 23,3 %.
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Odli�ný vývoj nákladù na zamìstnance a ostatních provozních nákladù spolu se sni�ováním poètu pra-
covníkù se odrá�í v rozdílném vývoji tìchto nákladù v pøepoètu na 1 pracovníka. Zatímco provozní
náklady na 1 pracovníka stále rostou v podstatì shodným tempem (roèní nárùsty od roku 1996 zhruba
na úrovni 20 %), intenzita rùstu mzdových a ostatních osobních nákladù se postupnì sní�ila z 20 %
v roce 1996 a 1997 na 7,7 % v roce 1998. 

Rùst produktivity a efektivnosti bankovního sektoru dokládá i vývoj vzájemného pomìru zisku z ban-
kovní èinnosti, který roènì v prùmìru vyprodukuje jeden zamìstnanec, k nákladùm, které jsou na
tohoto zamìstnance vynalo�eny. V roce 1996 èinil tento pomìr 6,5, v roce 1997 dosáhl 7,2 a v roce
1998 se je�tì dále nepatrnì zvý�il.



8. BANKOVNÍ SEKTOR Z HLEDISKA PRAVIDEL OBEZØETNOSTI

Dodr�ování pravidel obezøetného podnikání vyjádøených v jednotlivých opatøeních ÈNB je základním
pøedpokladem stabilního vývoje bankovního sektoru. Prostøedí, ve kterém banky v Èeské republice
pùsobí, se stále vyznaèuje vysokou mírou rizikovosti. Z jednotlivých rizik jsou èeské banky nejvíce
vystaveny úvìrovému a likviditnímu riziku, v poslední dobì se v�ak spolu s rozvojem podrozvahových
aktivit bank zvy�uje i tr�ní riziko. 

8. 1 Likvidita

Celkový objem rychle likvidních aktiv zahrnujících pokladní hodnoty, bì�né úèty u jiných bank,
vklady a úvìry u ÈNB vè. povinných minimálních rezerv, a státní a jiné pokladnièní poukázky,
k 31. 12. 1998 èinil 525,8 mld. Kè, tj. 21,5 % z celkového objemu bilanèní sumy. Ve srovnání
s 31. 12. 1997 se tento podíl zvý�il o 4,9 bodu. Pokud budeme pova�ovat za likvidní i cenné papíry
zaøazené do obchodního portfolia banky, potom se objem likvidních aktiv zvý�il na 623,4 mld. Kè ke
konci roku 1998, co� pøedstavuje 25,5 % z celkového objemu aktiv. 
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Proti konci roku 1997 se celkový objem rychle likvidních aktiv zvý�il o 40,8 %. Tento výrazný nárùst je
dùsledkem preference umís�ování volných zdrojù bank do rychle likvidních aktiv, která se vyznaèují
nízkou rizikovostí ve srovnání s úvìrovými obchody. K nejvýraznìj�ímu nárùstu rychle likvidních aktiv
docházelo zejména v prvních tøech ètvrtletích 1998, v závìru roku ve vazbì na progresivní sni�ování
základních úrokových sazeb ÈNB se nárùst rychle likvidních aktiv zpomalil. 

Nejvy��í podíl ve struktuøe rychle likvidních aktiv zaujímají vklady a úvìry ulo�ené u centrální banky
vèetnì povinných minimálních rezerv, které k 31. 12. 1998 èinily 271,5 mld Kè, co� je více ne� polo-
vina z celkového objemu rychle likvidních aktiv. Druhý nejvy��í podíl, a to 41,1 % z celkového
objemu rychle likvidních aktiv k 31. 12. 1998, vykazují státní a jiné pokladnièní poukázky, jejich�
zastoupení na rychle likvidních aktivech meziroènì vzrostlo o 5,3 bodu. Pokladní hodnoty a bì�né
úèty vedené u jiných komerèních bank pøedstavují v objemu rychle likvidních aktiv v zásadì zanedba-
telný objem. 



Podstatným prvkem øízení likvidity je udr�ování souladu splatností mezi aktivními a pasivními polo�-
kami bilance. Po zohlednìní pøedpokladu urèitého stupnì stálosti netermínovaných vkladù je struktura
aktiv a pasiv bankovního sektoru jako celku dlouhodobì relativnì v rovnováze. Ve vztahu k celko-
vému objemu bilanèní sumy je absolutní hodnota rozdílu mezi objemem rozvahových aktiv a pasiv
splatných do tøí mìsícù ni��í ne� 4 %, pøi zahrnutí podrozvahových polo�ek je situace je�tì pøíznivìj�í. 

8. 2 Kvalita aktiv
(za banky s platnou licencí k 31. 12. 1998 bez Konsolidaèní banky)

Kvalita úvìrového portfolia zùstává i nadále jedním z hlavních problémù èeského bankovního sektoru.
Vysoký objem klasifikovaných úvìrù v portfoliu bank z velké èásti pochází z poèáteèního období
transformace a privatizace ekonomiky. V poslední dobì se ve vývoji klasifikovaných úvìrù zaèínají
projevovat i dùsledky souèasné recese ekonomiky. Na druhé stranì v�ak banky zejména v posledních
dvou letech zkvalitnily své metody pøi poskytování úvìrù pøedev�ím pokud se týká hodnocení kvality
klientù z hlediska návratnosti poskytnutých prostøedkù. Logickým dùsledkem zpøísnìní vnitøních úvìro-
vých postupù je omezení úvìrových aktivit. 

Celkový objem klasifikovaných úvìrù k 31. 12. 1998 dosáhl 270,0 mld. Kè, co� je o 0,7 % více ne� na
konci roku 1997. Tento relativnì pøíznivý vývoj je ovlivnìn pomìrnì vysokou úrovní odpisù ztrátových
pohledávek proti vytvoøeným opravným polo�kám. 
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Rozhodující podíl ve struktuøe klasifikovaných úvìrù mají ztrátové úvìry. Jejich podíl k 31. 12. 1998
èinil 51,1 %, proti konci roku 1997 se v�ak sní�il o 4,9 bodu. Sledované a nestandardní úvìry, tj. úvìry
s nejni��í mírou rizika, se na celkovém objemu úvìrù ke konci roku 1998 podílely 34,5 %, pøièem� ve
srovnání s koncem roku 1997 se tento podíl zvý�il o 1,6 bodu. Pomìrnì vysoký podíl úvìrù s nízkou
mírou rizika souvisí se souèasnou praxí øady bank, které v tìchto nejni��ích kategoriích klasifikují
v�echny nové klienty a teprve po ovìøení jejich spolehlivosti je pøeøazují do standardní kategorie.

Podíl klasifikovaných úvìrù na celkovì poskytnutých úvìrech se bìhem roku 1998 zvý�il o 0,2 bodu
na 27,1 %. Dosud pøetrvávající vysoký objem klasifikovaných úvìrù je dán pøedev�ím neschopností
bank uspokojovat své pohledávky realizací zástav, a to pøedev�ím u nemovitostí. Nejvýznamnìj�í pøíèi-
nou obtí�ného uplatnìní zástavních práv zùstávají komplikované legislativní procesy. Dal�í dùvod
pøedstavuje neochota nìkterých bank odepisovat ztrátové úvìry proti vytvoøeným opravným polo�kám.
Dr�ení zejména ztrátových pohledávek v bilanci bank vede k jejich dal�ímu navy�ování kapitalizací
nezaplacených úrokù.
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Pøíznivý vývoj struktury klasifikovaných úvìrù se odrazil ve sní�ení vá�ené klasifikace úvìrového port-
folia, která odrá�í rizikovost jednotlivých kategorií klasifikovaných pohledávek. Ve srovnání s koncem
roku 1997 se její objem sní�il o 3,7 % na 167,1 mld. Kè.

Banky jsou povinny vytváøet ke krytí potenciálních ztrát z úvìrového portfolia ve vazbì na jeho klasifi-
kaci opravné polo�ky. K 31. 12. 1998 èinil celkový objem rezerv a opravných polo�ek vytvoøených
k tomuto úèelu 109,1 mld. Kè, tj. o 3,2 % více ne� na konci roku 1997. K nárùstu opravných polo�ek
a rezerv do�lo i pøesto, �e souèasnì 29,6 mld. Kè z nich bylo pou�ito na pøímý odpis ztrátových pohle-
dávek. Rezervy a opravné polo�ky k 31. 12. 1998 pokrývaly 65,3 % z celkového objemu vá�ené klasi-
fikace. Zbývající èást byla pokryta kvalitním zaji�tìním, které je�tì o zhruba 13 mld. Kè pøevy�ovalo
potøebný objem.

Cenné papíry jsou druhou nejvýznamnìj�í rizikovou slo�kou aktiv, na které banky vytváøejí opravné
polo�ky, a to podle odli�ných pravidel zvlá�� na cenné papíry zaøazené do investièního portfolia
a zvlá�� na cenné papíry v obchodním portfoliu. Riziko plynoucí ze zaøazení cenných papírù ve vìt�ím
objemu do bilance banky spoèívá v kolísání jejich tr�ní ceny a v omezené likviditì mnoha titulù.



Opravné polo�ky vytvoøené k cenným papírùm zaøazeným do obchodního portfolia postaèovaly v prù-
bìhu celého roku 1998 na krytí deficitu vzniklého poklesem tr�ních cen oproti pùvodním poøizovacím
cenám, co� odpovídá po�adavkùm opatøení ÈNB, které v tìchto pøípadech vy�aduje denní tvorbu
opravných polo�ek k pokrytí negativních rozdílù mezi tr�ním ocenìním a cenou poøízení. Pokud se
týká investièního portfolia, je tato povinnost stanovena na roèní bázi, co� vysvìtluje urèitý nedostatek
opravných polo�ek v prùbìhu roku 1998. K 31. 12. 1998 v�ak byly ve�keré rozdíly v investièním port-
foliu pokryty. Celkový objem opravných polo�ek ve vý�i 10,6 mld. Kè k 31. 12. 1998 pak je�tì
o 1,4 mld. Kè pøevy�oval potøebný objem. 

8. 3 Kapitálová pøimìøenost
(za banky s platnou licencí k 31. 12. 1998 bez Konsolidaèní banky)

Kapitálová pøimìøenost je základním a mezinárodnì pou�ívaným standardem vyjadøujícím reálnou
úroveò kapitálového vybavení jednotlivých bank. Do výpoètu kapitálové pøimìøenosti se negativnì
promítá souèasný tlak na tvorbu opravných polo�ek a rezerv, a to buï formou rùstu odeèitatelných
polo�ek z kapitálu banky, pokud je tato tvorba dùvodem celkové ztráty banky nebo formou ni��ího
objemu zisku, který mù�e být vyu�it k posílení rezervních fondù nebo základního jmìní. 

Celkový objem kapitálu bankovního sektoru k 31. 12. 1998 dosáhl 127,6 mld. Kè, tj. o 19,1 % více
ne� na konci roku 1997. Základními zdroji rùstu bylo zvý�ení základního jmìní o 10,6 mld. Kè na
70,7 mld. Kè k 31. 12. 1998 a zejména dodatkového kapitálu ve formì podøízeného dluhu, který se
proti konci roku 1997 zvý�il témìø ètyøikrát. Objem rizikovì vá�ených aktiv meziroènì poklesl o 5,2 %
na 1 067,8 mil. Kè zejména v dùsledku omezení úvìrových aktivit a preferencí rychle likvidních aktiv,
která mají ni��í rizikovou váhu z hlediska propoètu kapitálové pøimìøenosti. Dùsledkem pøíznivého
vývoje obou slo�ek kapitálové pøimìøenosti je její zvý�ení proti konci roku 1997 o 2,5 bodu na
12,0 %.
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Z celkového poètu 34 bank s platnou licencí (bez poboèek zahranièních bank) nedosáhla k 31. 12.
1998 limitu kapitálové pøimìøenosti 8 % pouze jedna banka. Nejvy��í poèet bank se koncentruje do
skupiny s kapitálovou pøimìøeností mezi 8 a� 12 %. Hranici 12 %, která je experty èasto doporuèo-
vána pro banky operující v podmínkách èeské ekonomiky vykazující vy��í rizika, ke konci roku 1998
pøekroèilo 21 bank, co� je o 3 banky více ne� na konci roku 1997.
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Souèasný propoèet kapitálové pøimìøenosti zahrnuje pouze úvìrové riziko. Od roku 2000 bude kapitá-
lová pøimìøenost posuzována i s ohledem na tr�ní rizika v návaznosti na pøipravované opatøení bankov-
ního dohledu, které plnì vychází z platné direktivy Evropské unie. 
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C.
PØÍLOHY
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Organizaèní schéma bankovního dohledu Èeské národní banky
k 31. 5. 1999

525

Ing. Milu�e Chrudinová

øeditelka

Odbor
nestandardních èinností

Ing. Pavel Racocha, MIA

èlen bankovní rady

a vrchní øeditel

ÚSEK V

520

Ing. Vladimír Krejèa

øeditel

Sekce
bankovního dohledu

510

Ing. Vìra Ma�indová

øeditelka

Sekce politiky
bankovního dohledu

Sekce
bankovního dohledu

neobsazeno

námìstek øeditele

Sekce
bankovního dohledu
RNDr. Jaromír Louda

námìstek øeditele

511

RNDr. Pavel Vacek,

CSc., M.B.A.

øeditel

Odbor metodický
521

Mgr. Alena Klumparová

øeditelka

Odbor bankovní inspekce 1
523

Ing. Karel Gabrhel

øeditel

Odbor bankovní inspekce 3

512

Ing. Jarmila Musilová

øeditelka

Odbor analytický
522

JUDr. Ilona Vodièková

øeditelka

Odbor bankovní inspekce 2
524

Ing. Silvie Goldscheiderová

øeditelka

Odbor bankovní inspekce 4



I.  Velké banky

1. Èeská spoøitelna, a.s.
2. Èeskoslovenská obchodní banka, a.s
3. INVESTIÈNÍ A PO�TOVNÍ BANKA, a.s.
4. Komerèní banka, a.s.
5. Konsolidaèní banka, s.p.ú.

II.  Malé banky

1. BANKA HANÁ, a.s.
2. Foresbank, a.s.
3  Moravia banka, a.s.
4. PLZEÒSKÁ BANKA, a.s.
5. První mìstská banka, a.s.
6. Union banka, a.s.
7. UNIVERSAL BANKA, a.s.
8. EXPANDIA BANKA, a.s.

III.  Zahranièní banky

1. Bank Austria Creditanstalt Czech Republic,  a.s.
2. BNP-Dresdner Bank (ÈR), a.s.
3. Citibank, a.s.
4. CREDIT LYONNAIS BANK PRAHA, a.s.
5. Erste Bank Sparkassen (CR)  a.s.
6. GE Capital Bank, a.s.
7. HypoVereinsbank CZ  a.s.
8. IC Banka, a.s. Praha
9. Interbanka, a.s.

10. J & T Banka, a.s.
11. Raiffeisenbank  a.s.
12. VOLKSBANK CZ, a.s.
13. �ivnostenská banka, a.s.

IV.  Poboèky zahranièních bank

1. ABN AMRO BANK N.V.
2. COMMERZBANK AG
3. Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizaèní slo�ka
4. ING Bank N.V.
5. Midland Bank plc - poboèka Praha
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6. Raiffeisenbank im Stiftland Waldsassen EG, od�tìpný závod Cheb
7. SOCIETE GENERALE, poboèka PRAHA
8. Sparkasse Mühlviertel - West banka, poboèka Èeské Budìjovice
9. V�eobecná úverová banka, a.s., poboèka Praha

10. Waldviertler Sparkasse von 1842

V.  Specialisované banky

1. Raiffeisen stavební spoøitelna a.s.
2. Èeskomoravská stavební spoøitelna, a.s.
3. ÈS-stavební  spoøitelna, a.s.
4. HYPO stavební spoøitelna, a.s.
5. V�eobecná stavební  spoøitelna Komerèní banky, a.s.
6. Wüstenrot-Stavební spoøitelna, a.s.
7. Èeskomoravská  záruèní a rozvojová banka, a.s.
8. Èeskomoravská  hypoteèní banka, a.s.
9. Èeská exportní banka, a.s.
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���Î�áÌ@Ì�k���Î�áÌ�@�kÎk� zpÌÉ}z ÊÕÌ�}Õ ÊÕÌzÕÕ pæÌæpÊ pæÌÉ¥Ð É�ÌÊæp

$ÅÎ@Î��Ì@�Î�Ý@ ¥ÕzÌÉÕÐ ¥zÕÌæÐæ ¥}ÉÌÕæ� ¥}ÕÌ�ÐÕ ¥zÕÌ�z� ¥ÐpÌpÊÊ

��Î�Ý@ÌXk��k� ¥Ì�¥æÌÉpz ÕÌÕ}ÉÌÐÉÉ ÕÌ¥É�Ìzpæ ÕÌÐÉÕÌz}Ê ÕÌ}ÕpÌÊ¥¥ ÕÌ}}æÌÉ}¥

ÝÌ±

,���@b��Ì��b��Îà ¥_Ð} ¥_Õ¥ ¥_¥} ¥_¥É ¥_æ} ¥_¥¥

8��@bàÌ@ÌØÝ�ÂàÌ×Ìù"� É_¥Õ p_ÊÕ �_�z ¥æ_Õp ¥¥_p¥ ¥¥_¥Õ

äÌÎ���Ì�Ý���lÌ�����A���ÌÂkäkÂÝà z_Êz Ð_�Õ }_Ð� }_¥æ Ð_É¥ Ð_z�

8��@bàÌ@ÌØÝ�ÂàÌ×ÌN@�� Õæ_ÕÐ Õ¥_Éæ ¥p_Ê¥ Õ¥_æ¥ ¥�_ÕÐ Õæ_}}

ÝÌÎ��^ÌN�å�lÌØ	Îà ¥_æÕ æ_p} æ_zÉ ¥_æÐ æ_ÉÊ æ_É}

ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÎkÂ����Ý@�lÌÝ��@bàÌ ¥}_}Ð ¥É_zz ¥}_É¥ ¥Ê_�} ¥z_ÊÊ ¥Ê_æÉ

ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ�Å�àÎ�×ÎlÌØÝ�Âà }_Ép Ð_Ðæ Ð_ÐÐ Ð_æ} Õ_pÕ Ð_ÊÐ

/ÎAÎ��Ì���@b��	��Ì�×�Aä�àÌ Õ_z� ¥_ÉÐ ¥_zp ¥_ÊÊ ¥_ÕÐ Õ_¥�

,�×�Aä�àÌù"� Ð_Õp }_Õæ }_Êæ }_É� Ê_ÉÕ Ê_ÊÊ

,�Å�àÎ�×ÎlÌØÝ�Âà }z_�p }}_z¥ }z_}Ê }Ð_}æ }Õ_ÐÕ }¥_ÉÕ

äÌÎ���^Ì���k�Î�� }z_ÉÊ }Ð_pz }}_Êæ }Õ_}¥ }¥_}¥ }æ_Êp

ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ�Â�A���ÌÂk×N���àÌ@Ì��ÅÎ���Ì�Â�A��� æ_ÕÕ æ_ÊÊ æ_pÊ æ_�p æ_�Õ ¥_æ}

�k��lÌ@�ÂàÌ�Ì�NX��b�ÝA�� p_ÉÊ }_Ð� }_ÉÐ }_Ðæ Ð_�Ê }_ææ

ÝÌÎ��^Ì�N���@Xk Ê_�æ Ð_Ép }_¥Ê Ð_�æ Ð_}� Ð_zÉ

ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ�@�kÎ��ÝlÌXk��lÌ@�Âà ¥_Éz æ_}z æ_}æ æ_ÕÊ æ_ÕÊ æ_¥�

!@�kÎ��ÝlÌØ	@ÅÎ�ÌN@��Ì¯��ÝkÅÎ�	��° ¥_æz }_æÊ }_Ðæ }_ææ }_æÉ Ð_p¥

���Î�áÌ�@�kÎk� Ð_æÉ Õ_pæ Õ_pÉ Ð_Ðp Ð_ÐÕ Ð_ÕÊ

$ÅÎ@Î��Ì@�Î�Ý@ Ê_zp Ê_ÉÊ Ê_Éz Ê_æÕ Ê_Ðæ z_Ê�

��Î�Ý@ÌXk��k� ¥ææ_ææ ¥ææ_ææ ¥ææ_ææ ¥ææ_ææ ¥ææ_ææ ¥ææ_ææ



,@Å�Ý@

¯N@��àÌÅÌ�@Î��×Ì��Xk�X�Ì�ÌÐ¥²Ì¥Õ²Ì¥��p°

Ð¥²¥Õ²�Ê Ð¥²¥Õ²�É ¥��p

Ð¥²æÐ² Ðæ²æÊ² Ðæ²æ�² Ð¥²¥Õ²

ÝÌ���²Ì�	

>bÂ��kÌ�bÌù"� ÊÉÌzæ� ÉÐÌ�Õ� z�ÌÕæ} ÉpÌ}z} Ê¥Ìæp¥ zÕÌp}Ð

8��@bàÌ@ÌØÝ�ÂàÌ�bÌN@�� }}ÉÌÐz� zæ�ÌÉæz }z}ÌpÊÐ z¥ÐÌ�Õ¥ }pzÌÐ¥p zæzÌ¥zÐ

ÝÌÎ��^ÌN�å�lÌØ	Îà ¥ÊÌÉz} ¥�ÌzzÕ ¥ÊÌÕæ� Õ¥ÌÊ}æ ¥ÉÌÊÐæ ¥ÕÌÕæÕ

ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÎkÂ����Ý@�lÌÝ��@bàÌ Ð¥ÉÌ}}¥ ÐÊÊÌÊ�Ð Ð¥ÐÌæ�É ÐÊpÌæ�Ê ÐÐ}ÌÕÊ� Ð}ÐÌ�æÊ

ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ���@ÎlÌØÝ�Âà ¥¥ÐÌ¥ÊÐ ¥ÕÐÌ}Ê¥ ¥ÕzÌzzÉ ¥Õ}Ì¥pz ¥ÐÐÌ}¥� ¥}�Ìæ}Ê

,���@ÎlÌÝ��@bà �zÕÌpÉÉ ¥Ì¥æpÌzÐÉ ¥ÌæÉzÌÐÊ¥ ¥Ì¥}}Ì¥p¥ ¥Ì¥Ê¥ÌÐÊÐ ¥ÌÕæzÌÐÕÐ

ÝÌÎ��^Ì�bÌ���k�Î� �¥�Ì}�} ¥ÌæÉÊÌ�¥z ¥Ìæ}¥Ìæz} ¥Ì¥æzÌÕzz ¥Ì¥Õ¥ÌÊÕp ¥Ì¥Ê�Ì}ÕÕ

ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÂk×N����ÝáX�Ì@Ì��ÅÎ��X�Ì�Â�A�� ÕpÌpÕÐ ÐæÌ¥æz ÐÐÌæ}æ ÐÊÌpæz ÐpÌz�} ÐÐÌÉæÐ

ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÝ��@b�ÝlÌXkÂÎ�x��AÎà }ÌzÊæ ¥Ìz¥É ¥ÌÕÊÉ ÕÌ¥Õæ ¥Ì¥}¥ ÕÌ¥��

���ÅkÌ�N���@X� ÊÕÌ�}æ �ÕÌÉÕ} �ÊÌ}Õ¥ �pÌp}Ð �ÐÌ}Ðz �ÕÌzpp

.käkÂÝà ÐzÌpÉ} }æÌÕ�É Ð}Ì��É }ÐÌpÉÉ }ÐÌz¥z }¥ÌÉ}É

.käkÂÝ��Ìx��bà ÊÐÌÊÉÐ ÉÕÌÐzæ É¥ÌÊÊÊ É}Ìæ�} É}ÌæÐ¥ ÉÐÌ�z�

�@�ÎA��ÝlÌx��bà ¥pÌÉæÐ ¥�Ì}}� ¥�ÌÐÊp ¥ÐÌÊÉÕ ÐÐÌ}æ¥ Ð}Ìæ¥É

>A��@b��Ì����� zpÌÐÉp ÊÊÌpÕ� É¥Ì�ÉÕ É}Ìpzp ÉÊÌÊpp ÉÊÌppÕ

"kÂ�äb��k�áÌä�Å� ¥ÌpzÐ ¥ÌÐÐÕ ¥¥Ì¥ÐÊ ÐÌz¥Ð ÕÌ�pÐ ÕÌ¥¥æ

>�Å�ÌäÌN�å�l��ÌÂ��× ¥}Ì}}z ¥¥Ì¥pz }ÌÊæÕ �ÌÐÕÐ ¥ÕÌ¥¥} ¥¥Ì¥Êæ

$ÅÎ@Î��Ì@Å�Ý@ ¥pÉÌ¥Éz Õz¥Ìæ}Õ ÕÉ�Ì��¥ Ð¥ÉÌpæ� Ðp}ÌÊpÕ Ð}}Ì�Êæ

,@Å�Ý@ÌXk��k� ¥Ì�¥æÌÉpz ÕÌÕ}ÉÌÐÉÉ ÕÌ¥É�Ìzpæ ÕÌÐÉÕÌz}Ê ÕÌ}ÕpÌÊ¥¥ ÕÌ}}æÌÉ}¥

ÝÌ±

>bÂ��kÌ�bÌù"� Ð_zÐ Ð_Õ� Õ_ÉÕ Ð_Ð¥ Õ_zÕ Õ_¥É

8��@bàÌ@ÌØÝ�ÂàÌ�bÌN@�� ÕÐ_}¥ ÕÕ_Êp Õæ_pÉ Õ¥_ÊÊ ¥�_�p Õæ_Éæ

ÝÌÎ��^ÌN�å�lÌØ	Îà æ_pp æ_pÉ æ_É} æ_�¥ æ_ÉÐ æ_zæ

ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÎkÂ����Ý@�lÌÝ��@bàÌ ¥Ê_Ê¥ ¥Ê_ÐÕ ¥}_ÐÉ ¥z_z¥ ¥Ð_ÉÊ ¥}_æ�

ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ���@ÎlÌØÝ�Âà z_�Õ z_}� z_ÉÊ z_ÕÐ z_}� Ê_¥¥

,���@ÎlÌÝ��@bà }�_pÉ }�_ÐÐ }�_Ð} }p_ÕÐ }É_pÕ }�_Ðp

ÝÌÎ��^Ì�bÌ���k�Î� }p_¥Õ }É_�Õ }É_ÉÊ }Ê_z� }Ê_¥p }É_�¥

ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÂk×N����ÝáX�Ì@Ì��ÅÎ��X�Ì�Â�A�� ¥_z¥ ¥_Ð} ¥_zÕ ¥_zz ¥_z� ¥_Ðp

ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÝ��@b�ÝlÌXkÂÎ�x��AÎà æ_Õ} æ_æÉ æ_æÊ æ_æ� æ_æz æ_æ�

���ÅkÌ�N���@X� Ð_Õ� }_¥Ð }_}Õ }_¥É Ð_pz Ð_É�

.käkÂÝà ¥_pp ¥_É� ¥_Ê¥ ¥_pz ¥_É� ¥_É¥

.käkÂÝ��Ìx��bà Ð_ÐÐ Ð_ÕÕ Ð_Õ� Ð_¥Õ Ð_æz Ð_æÐ

�@�ÎA��ÝlÌx��bà æ_�p æ_pÉ æ_p� æ_zp ¥_Ðp ¥_Ð�

>A��@b��Ì����� Ð_æÊ Õ_�É Ð_Ðæ Ð_¥Ê Ð_¥Ê Ð_¥z

"kÂ�äb��k�áÌä�Å� æ_¥æ æ_æÊ æ_z¥ æ_¥z æ_¥Õ æ_æ�

>�Å�ÌäÌN�å�l��ÌÂ��× æ_ÉÊ æ_zæ æ_Õ¥ æ_Ð� æ_zæ æ_}Ê

$ÅÎ@Î��Ì@Å�Ý@ �_pæ ¥¥_¥É ¥Õ_pz ¥Ð_}æ ¥z_p} ¥}_¥Ð

,@Å�Ý@ÌXk��k� ¥ææ_ææ ¥ææ_ææ ¥ææ_ææ ¥ææ_ææ ¥ææ_ææ ¥ææ_ææ



,�bÂ�äÝ@��ÝAÌ@�Î�Ý@

¯N@��àÌÅÌ�@Î��×Ì��Xk�X�Ì�ÌÐ¥²Ì¥Õ²Ì¥��p°

Ð¥²¥Õ²�Ê Ð¥²¥Õ²�É ¥��p

Ð¥²æÐ² Ðæ²æÊ² Ðæ²æ�² Ð¥²¥Õ²

ÝÌ���²Ì�	

,�Å�àÎ�×ÎlÌÌ��Å��NàÌØÝ�Â�Ì@Ì��	k� ÉÐÌÕÕÐ ¥æpÌpÕ� �pÌzz¥ ¥æpÌÊÕ} ¥Ð}Ì}ÐÊ ¥zzÌæpÕ

,���kbAÝ�àÌäkÌäAÂ×� �ÉÌÐÊÊ ¥æÐÌÐ}æ ¥ææÌÐÕp ¥ææÌ�pz ¥ÕæÌ}É¥ ¥¥�ÌÉÉÕ

,���kbAÝ�àÌäÌ@�Âkb�Î�Ý� ß ¥�ÌÕÕz ¥pÌÐÐÉ ¥�ÌÉp} ¥ÉÌæ}¥ ¥zÌ}ÊÕ

,���kbAÝ�àÌäkÌÅ�Î�ÝáX�Ì�kÂ@X� ÊæÌzÕÐ ¥æÊÌp}Ð ÕpÉÌp¥¥ Ð}æÌ�pÊ Ð¥zÌ}æÕ ¥ÐpÌÕ¥¥

,���kbAÝ�àÌäÌkÝ�áX�ÌÌÎkÂ����ÝáX�Ì�kÂ@X� ÐæÉÌÊ�} pÐ¥Ì¥Ê� pp}Ì�ÐÐ ¥Ì¥�¥Ì}Ð� ¥Ì}}¥Ìp}z ¥Ì}Ð}Ì}z�

,���kbAÝ�àÌäÌ�	��X�Ì�kÂ@X� }ÉÌæzÉ Ð¥ÌæÕ� ÉpÌ}zÕ ÉÕÌÐ¥Õ ÊÕÌÐÊz p}Ìzæp

,�bÂ�äÝ@��ÝAÌ@�Î�Ý@ÌXk��k� zpzÌpÊÕ ¥ÌÕææÌ}ÐÊ ¥Ì}ÊpÌ}¥Ð ¥ÌpÐ}Ì¥Õ� ÕÌæ�¥ÌÊÐ� ¥Ì�}ÉÌ}�}

ÝÌ±

,�Å�àÎ�×ÎlÌÌ��Å��NàÌØÝ�Â�Ì@Ì��	k� ¥Õ_zæ �_æÉ Ê_ÉÕ z_�Õ Ê_}Ð É_�Ê

,���kbAÝ�àÌäkÌäAÂ×� ¥Ê_ÊÕ p_Ê¥ Ê_pÐ z_z¥ z_ÉÊ Ê_¥z

,���kbAÝ�àÌäÌ@�Âkb�Î�Ý� æ_ææ ¥_Êæ ¥_Õz ¥_æp æ_p¥ æ_É�

,���kbAÝ�àÌäkÌÅ�Î�ÝáX�Ì�kÂ@X� ¥æ_ÐÐ p_�æ ¥�_Êæ ¥p_z� ¥z_æp É_¥æ

,���kbAÝ�àÌäÌkÝ�áX�ÌÌÎkÂ����ÝáX�Ì�kÂ@X� zÕ_zÕ Ê�_Õ} Êæ_ÕÊ Ê}_�Ê Êp_�} ÉÐ_ÊÊ

,���kbAÝ�àÌäÌ�	��X�Ì�kÂ@X� p_æÐ Õ_zp z_Ð} Ð_�} Õ_�p }_Ð}

,�bÂ�äÝ@��ÝAÌ@�Î�Ý@ÌXk��k� ¥ææ_ææ ¥ææ_ææ ¥ææ_ææ ¥ææ_ææ ¥ææ_ææ ¥ææ_ææ

,�bÂ�äÝ@��ÝAÌ@Å�Ý@

¯N@��àÌÅÌ�@Î��×Ì��Xk�X�Ì�ÌÐ¥²Ì¥Õ²Ì¥��p°

Ð¥²¥Õ²�Ê Ð¥²¥Õ²�É ¥��p

Ð¥²æÐ² Ðæ²æÊ² Ðæ²æ�² Ð¥²¥Õ²

ÝÌ���²Ì�	

,���@ÎlÌÌ��Å��NàÌØÝ�Â�Ì@Ì��	k� �ÌÉp¥ ÐæÌæz¥ ÕÉÌz¥Õ ÐzÌppÊ ÐÕÌæ¥æ Ð}Ì¥Õz

>AÝ@ä�àÌäkÌäAÂ×� ¥ÐæÌp�¥ Õ¥pÌ}�Ð Õ¥ÐÌÕ¥� Õ¥pÌz¥� ÕÕpÌpÕ} ÕÉÊÌÕpÕ

>AÝ@ä�àÌäÌ@�Âkb�Î�Ý� }ÌzpÉ ¥Ì¥æÊ ¥Ì¥¥É ¥Ì}}Ð ¥Ì}Õ¥ Ézp

>AÝ@ä�àÌäkÌÅ�Î�ÝáX�Ì�kÂ@X� ÊæÌp}� ¥æÐÌÊ�p Õp}ÌæÉ¥ ÐÐÊÌæ}z Ð¥ÊÌÉ�z ¥ÐÉÌp�Õ

>AÝ@ä�àÌäÌkÝ�áX�ÌÌÎkÂ����ÝáX�Ì�kÂ@X� Ð¥�ÌpzÐ pÕÐÌ¥¥z �¥æÌÐ�¥ ¥ÌÕæ¥Ìæ}Ê ¥Ì}ÕæÌÐ�Ê ¥Ì}æÊÌÊÕÕ

>AÝ@ä�àÌäÌ�	��X�Ì�kÂ@X� }ÊÌzÊæ Ð¥ÌÕ�Ð ÉpÌææÐ ÉÕÌæzÕ Ê¥ÌzÕÕ pÐÌ¥ÐÊ

,�bÂ�äÝ@��ÝAÌ@Å�Ý@ÌXk��k� zÉÕÌzÕ¥ ¥ÌÕæÉÌÉzÊ ¥Ìz¥}ÌÐ¥Ð ¥ÌpÊ}Ì��¥ ÕÌæÊæÌ�ÊÉ ¥Ì�ÐpÌp¥z

ÝÌ±

,���@ÎlÌÌ��Å��NàÌØÝ�Â�Ì@Ì��	k� ¥_É¥ Õ_}� ¥_pÕ ¥_�Õ ¥_zz ¥_ÉÊ

>AÝ@ä�àÌäkÌäAÂ×� ÕÕ_pÊ ¥p_æ� ¥}_æp ¥¥_ÉÕ ¥¥_¥æ ¥}_Õz

>AÝ@ä�àÌäÌ@�Âkb�Î�Ý� æ_pæ æ_æ� æ_æÉ æ_æp æ_æÉ æ_æ}

>AÝ@ä�àÌäkÌÅ�Î�ÝáX�Ì�kÂ@X� ¥æ_ÊÐ p_z� ¥p_ÉÊ ¥p_æÕ ¥z_ÐÉ É_¥¥

>AÝ@ä�àÌäÌkÝ�áX�ÌÌÎkÂ����ÝáX�Ì�kÂ@X� zz_pÉ Êp_¥z Êæ_¥Õ Ê}_}æ Êp_�Õ ÉÕ_zz

>AÝ@ä�àÌäÌ�	��X�Ì�kÂ@X� p_¥Ð Õ_z� z_¥z Ð_pÊ Õ_�� }_Õ�

,�bÂ�äÝ@��ÝAÌ@Å�Ý@ÌXk��k� ¥ææ_ææ ¥ææ_ææ ¥ææ_ææ ¥ææ_ææ ¥ææ_ææ ¥ææ_ææ



Ì8á��ÅàÌ@Ì�A��@bàÌ

¯N@��àÌÅÌ�@Î��×Ì��Xk�X�Ì�ÌÐ¥²Ì¥Õ²Ì¥��pÌNkäÌ���Å���b@	��ÌN@��à_ÌØb@�kÌÝÌ���²Ì�	°

Ð¥²¥Õ²�Ê Ð¥²¥Õ²�É ¥��p

Ð¥²æÐ² Ðæ²æÊ² Ðæ²æ�² Ð¥²¥Õ²

4Â���ÝlÌÝá��Åà ¥ÐÕÌÉpz ¥ÉÐÌæp¥ zæÌÊæÉ ¥æÕÌz�p ¥ÊæÌæ}É Õ¥¥Ì¥�æ

4Â���ÝlÌ�A��@bà �ÕÌ}ÉÐ ¥ÕÐÌp¥Ð ÐÊÌÐÐ� ÉÐÌÕ}Ê ¥¥zÌÕ¥} ¥zÕÌÉÐÉ

4Â���ÝáÌä�Å� }æÌÐ¥Ð }�ÌÕÊp ¥}ÌÕÊp Õ�ÌÐzÕ }}ÌpÐÐ zpÌ}zÕ

,���@ÎlÌ��@Î�àÌ@ÌÂ�Ý�äk ¥ÕÌ¥ÊÉ ¥ÐÌÐ}p ÐÌÐz} ÉÌæÕz ¥æÌzpÕ ¥}ÌÊ}¥

>@�@Xk�lÌ��@Î�àÌ@ÌÂ�Ý�äk ¥Ì}ÕÊ ¥ÌÊ¥} ÕpÕ ÊÕ} �É} ¥Ì}z�

>�Å�ÌäÌ��@Î��Ì@ÌÂ�Ý�ä� ¥æÌÉ}Õ ¥¥ÌÉÐz ÐÌæÉ¥ ÊÌ}ææ �ÌÊæp ¥ÐÌ¥pÐ

4Â���ÝáÌä�Å�ÌÝ	²Ì��@Î��Ì@ÌÂ�Ý�ä� z¥Ìæz} Ê¥ÌææÕ ¥ÉÌÐÐ� ÐzÌÉzÕ z}Ì}}¥ É¥ÌÊÐz

8á��ÅàÌäÌXk��áX�Ì@�Â� ¥¥ÌÊÐp ¥ÐÌÉ¥Ð ¥ÌÉpæ }ÌÉz} ÉÌÕÊÊ pÌ¥pÐ

8á��ÅàÌäÌbkÝ�ä�ÝáX�Ì�kÂ@X� ÊÌÕzp ¥ÕÌpzÕ ÐÌzÐz ÉÌÕ¥Ê ¥æÌzÉÉ ¥ÐÌææ¥

$ÅÎ@Î��ÌÝá��ÅàÌäÌN@���Ý��X�Ì�kÂ@X� ¥ÌÐ}Ê ¥ÌÐÊÊ Ézæ ¥ÌzÕæ ÕÌ}}} ÐÌ}zÉ

>�Å�ÌäÌN@���Ý��Ì	����ÅÎ� ÉæÌÕ�z ppÌ�ÐÕ ÕÐÌ}æ} }�ÌÕ}Õ É}ÌÉÕÉ �ÊÌÕÉÊ

8Æk�NkX�lÌÂ�Ý�ä��Ì�A��@bà ÐÉÌÉæp }ÐÌÕÐ} ¥æÌæÉz ÕÕÌæÊÐ ÐÐÌ}}p zæÌ}Ð�

1Ý�ÂN@ÌÂkäkÂÝÌ@Ì�Â@Ý�áX�Ì���åk�Ì¯	�ÅÎA° ÐÌ¥ÊÉ ÐæÌæÕp zÌÉ}p ¥¥ÌÐÕ� pÌzÕp ¥ÕÌ¥p¥

$ÅÎ@Î��ÌÂ�Ý�ä��ÌÝá��ÅàÌ¯�A��@bà° �¥�Ì¥Ðz �¥pÌpÊÕ �ÐÌp�p �¥zÌz�É �ÐæÌzÕp �}¥Ì}�}

�Â×NáÌÂ�Ý�ä��Ìä�Å� ¥æÌÕpz �ÐÌ¥�¥ ÐÌÊpÐ ÕzÕ ÕÌÕÕ} �ÉÌpÐ�

!����Ab�lÌÝá��ÅàÌ¯�A��@bà° ÕzÕ ÉæÉ ¥É zp ¥}} ¥Ìppæ

�Â×NáÌä�Å�Ì�kbÌäb@����� ¥æÌzÐÉ �ÕÌ}pz ÐÌÉææ Ð¥æ ÕÌÐÊp �zÌ�zp

�@�� }}z ¥ÌæpÕ ÊÉÉ �z¥ ¥ÌÊæ} ÐÌæÊÉ

ù�ÅÎáÌä�Å� ¥æÌæ�Õ �ÐÌzÊÉ ÐÌæÕ} �Ê}¥ ÉÊ} ��ÌæÕz



>�Å��Ý�ÅÎÌ@Ìkxk�Î�Ý��ÅÎ

¯N@��àÌÅÌ�@Î��×Ì��Xk�X�Ì�ÌÐ¥²Ì¥Õ²Ì¥��pÌNkäÌ���Å���b@	��ÌN@��à°

Ð¥²¥Õ²�Ê Ð¥²¥Õ²�É ¥��p

Ð¥²æÐ² Ðæ²æÊ² Ðæ²æ�² Ð¥²¥Õ²

>�Å�ÌäÌN@���Ý��Ì	����ÅÎ�Ì�Ì@�Î�Ý��ÌÝÌ± }_¥� }_zz }_z} }_É¥ }_zÉ }_}Õ

�Â×NáÌä�Å�Ì�Ì@�Î�Ý��ÌÝÌ± æ_ÊÐ �æ_¥Ð æ_ÉÕ æ_æÐ æ_¥} �æ_ÕÉ

ù�ÅÎáÌä�Å�Ì�Ì@�Î�Ý��ÌÝÌ± æ_Êæ �æ_¥p æ_z� �æ_æÊ æ_æz �æ_}¥

ù�ÅÎáÌä�Å�Ì�ÌÝ�@ÅÎ���×Ì�@�ÎA�×ÌÝÌ± ¥�_Ê¥ �Ê_Ð} ¥�_z¥ �¥_�� ¥_zÕ �¥Ð_}}

8á��Å��ÅÎÌØÝ�Â�ÌÝÌ± ¥æ_pÐ ¥¥_�z ¥Õ_pÐ ¥Õ_pÐ ¥Õ_pÊ ¥Õ_ÉÊ

"A��@b�Ý�ÅÎÌÝ��@b�ÌÝÌ± Ê_�� p_¥Ð �_ÕÕ �_ÕÉ �_}� �_}}

4Â���ÝlÌÂ�ä�Î�ÌÝÌ± Ð_pÐ Ð_pÐ Ð_ÊÕ Ð_zÊ Ð_ÐÉ Ð_ÐÕ

ù�ÅÎAÌØÂ���ÝAÌ�@ÂåkÌÝÌ± Ð_æz Ð_Õ¥ Ð_æp Õ_�p Õ_ÊÐ Õ_z�

,�	kÎÌÂ@X�Ý����ÌÝÌN@��²ÌÅk�Î�Â× z}Ì}Ê¥ zÕÌÕzæ z¥Ì}Ê� zÐÌ�z� zÐÌÕæÐ zÕÌÐpp

"@Ì¥ÌÂ@X�Ý���@ÌÌ��@bAÌÝÌÎ�Å²Ì�	

ÌÌÌN��@�	��ÌÅ×�à ÐÕÌpp} }æÌÐÐ¥ Ð�Ìp�æ }¥ÌÕÐ} }ÕÌÉÕp }ÐÌÊÕÐ

ÌÌÌä�Å�×ÌäÌN@���Ý��Ì	����ÅÎ� ¥ÌÕ�¥ ¥ÌÉæÕ ¥Ìp¥� ¥ÌpÕz ¥ÌpÉÐ ¥ÌpÐp

ÌÌÌ	�ÅÎl��Ìä�Å�× ¥pz �Êp ÕÐz �Õ} ¥� �¥ÉÕ

ÌÌÌÂ�Ý�ä��X�Ì�A��@b�Ì Ê�Õ pÕÉ ÉpÐ p¥p pÐp �ÊÐ



4Ý�Âà

¯N@��àÌÅÌ�@Î��×Ì��Xk�X�Ì�ÌÐ¥²Ì¥Õ²Ì¥��p_ÌØÝ�ÂàÌ�Å�àÎ�×ÎlÌÌÝÌù._Ìb�ÌÂ��×Ì¥��ÊÌ�×äkÌÝÌ�	_Ì�bÌÂ��×Ì¥��ÉÌÝ	²ÌX�ä�X�Ì���_ÌÝÌ���²Ì�	°

Ð¥²¥Õ²�Ê Ð¥²¥Õ²�É ¥��p

Ð¥²æÐ² Ðæ²æÊ² Ðæ²æ�² Ð¥²¥Õ²

4Ý�ÂàÌXk��k� ÉpzÌ�¥É ¥ÌæÉÕÌ¥æ¥ ¥ÌæÉpÌ¥Êæ ¥Ì¥ÐÕÌÕz} ¥Ì¥ÕÉÌÊÐp ¥Ì¥ÕÉÌÊÊz

ÝÌÎ��^Ì�ÂAÎ��b�Nl ÐÐÐÌÕ}æ }}zÌ}�} }}æÌÉÕ¥ }pzÌ¥æÉ }ÊÕÌ}zÊ }z�ÌÊÐÕ

ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÅÎ�kb��b�Nl ¥pÉÌÊ�æ Õ}ÉÌpÐz Õ}ÊÌÊ�} Õ}ÊÌÊp� ÕzzÌÕÊÉ Õz}ÌÉÐÊ

ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌb��×��b�Nl ÕÊ}Ì�pÉ ÐÉpÌÉÉÕ Ð�æÌÉ}z }ææÌ}zp }æ�Ì�¥z }¥ÐÌÕ�É

4Ý�ÂàÌXk��k� ÉpzÌ�¥É ¥ÌæÉÕÌ¥æ¥ ¥ÌæÉpÌ¥Êæ ¥Ì¥ÐÕÌÕz} ¥Ì¥ÕÉÌÊÐp ¥Ì¥ÕÉÌÊÊz

ÝÌÎ��^ÌÝk�k��l�×ÌÅk�Î�Â× ¥}ÕÌzæz ¥}ÊÌÐÕÕ ¥z¥ÌæÐz ¥ÕpÌÉp¥ ¥Õ}Ì}Ðz ¥ÕÕÌææÊ

ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÅ�×�Â��l�×ÌÅk�Î�Â× zÐpÌÊz} ÉÉÕÌÉÕ} ÉÊÊÌ�ÉÕ p¥pÌ¥}p p¥ÊÌæzz É�æÌ}æÐ

ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÝ�Ab���×ÌÅk�Î�Â× ÐÌ¥ÊÐ ¥zÌ}¥æ ¥�Ì¥zÐ ÕÐÌ}ÉÉ ÕzÌÐ�z ÕpÌÐæp

ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌbÂ�N�l�×Ì�b���A��Ì¯å�Ý��ÅÎ�° zÐÌpz} z}ÌÉp� zÐÌÐ¥Õ z¥Ìppz }pÌÕÊÉ }}Ì¥Õz

ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ�NàÝ@Îk�ÅÎÝ× ÐÉÌ}¥} }�ÌÉpÕ zæÌzÕz z}Ì}}Ð zpÌææ} ÊÐÌÐ¥Ð

ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ�ÅÎ@Î�� ¥æÌÐÕÉ ÐÐÌæÉ} ÐÉÌ¥ÊÐ zzÌzÕæ zzÌ}pÕ É�Ìz¥æ

ÝÌÎ��^Ìäk��b��ÅÎÝ�Ì@Ì�kÅ��XÎÝ� ÕpÌÉ�É Õ�Ìæ�Õ ÐÕÌÕzæ Ð}Ìzææ Ð¥Ì}�æ Õ�Ì}p¥

ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌäÂ@X�Ý@Îk�Å�áÌÂ��àÅ� Õz�ÌÉÐÉ ÐÐÐÌæpæ ÐÐ}ÌÐ¥Ð ÐzÕÌÊ}� ÐÕæÌ�p� ÐÕ¥Ìz¥É

ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÝáÅÎ@ÝN@Ì@ÌÅÎ@ÝkN��XÎÝ� ÕÉÌææÐ ÐÕÌÊzÐ ÐÐÌÉ¥æ ÐzÌÕ�} ÐÐÌÕ¥Ð ÐÕÌ¥ÉÉ

ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌk��å��XÎÝ�Ì@Ì���Æò�Ý��XÎÝ� ÐÐÌ�Ðp ÊÐÌÊ�Ð z�Ì�Ðæ ÉæÌ�Éz ¥æzÌzzÉ ÉÊÌ}¥p

ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌb�Â@Ý@_ÌXkÅÎ�Ý��ÌÂ×X� ¥zÌÐ}Õ ÐÕÌÕ}} ÐÕÌææÊ ÐÕÌz�É ÐÕÌÊpÉ Õ�ÌÉpÉ

ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ�NX��bÌ@Ì���ÅÎ��ÅÎÝ� ¥p¥Ì�ÕÐ ÕÐpÌÉ}¥ Õ}æÌÊ}} ÕÐ�ÌÐ}Õ ÕÐzÌÊ�p ÕÕzÌ¥Õæ

ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ�ÅÎ@Î��Ì	����ÅÎ� ÕÐ�Ì¥ÉÉ Ð}ÕÌz�p Ð}zÌÐæÉ ÐÊÊÌp�É ÐÊpÌææ} }¥ÐÌ¥Êz



8��@bà

¯N@��àÌÅÌ�@Î��×Ì��Xk�X�Ì�ÌÐ¥²Ì¥Õ²Ì¥��p_ÌØÝ�ÂàÌ�Å�àÎ�×ÎlÌÌÝÌù._Ìb�ÌÂ��×Ì¥��ÊÌ�×äkÌÝÌ�	_Ì�bÌÂ��×Ì¥��ÉÌÝ	²ÌX�ä�X�Ì���_ÌÝÌ���²Ì�	°

Ð¥²¥Õ²�Ê Ð¥²¥Õ²�É ¥��p

Ð¥²æÐ² Ðæ²æÊ² Ðæ²æ�² Ð¥²¥Õ²

8��@bàÌXk��k� pzÊÌp�Õ ¥Ìæ�ÊÌ}æÕ ¥ÌæÊæÌÐp} ¥Ì¥ÕzÌÕæÐ ¥Ì¥}ÕÌÐ}¥ ¥Ì¥ÊæÌ��É

ÝÌÎ��^Ì�kÎkÂ����Ý@�l ÐÕÊÌÕÊz ÐÊ�ÌÊ}Ê ÐÕzÌ¥¥æ ÐzæÌzæp ÐÐ�ÌpÐæ ÐÉÕÌæ¥�

ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÎkÂ����Ý@�l zÐæÌÊÕÉ ÉÕÊÌÉzÊ ÉÐzÌÕÉ} ÉÉ}ÌÊ�z pæÕÌz¥¥ ÉppÌ�Ép

ÝÌÎ��^Ì�ÂAÎ��b�Nl ÐÕÕÌÐ}z zæ�ÌÐ¥æ zÕ}Ìz}æ zzÉÌÉ�Ð zpÉÌÊ}p zÉæÌ}Êz

ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÅÎ�kb��b�Nl ¥zæÌÕ}Ê ¥ÕÐÌ}}Ð ¥¥ÐÌzÉ} ¥¥ÕÌææÕ ¥æpÌÕ}p ¥æÉÌpÉp

ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌb��×��b�Nl zpÌæÐÊ �}ÌææÐ �ÉÌ¥Êæ ¥æ}Ì�ææ ¥æÊÌÊ¥z ¥¥æÌÊÐz

8��@bàÌXk��k� pzÊÌp�Õ ¥Ìæ�ÊÌ}æÕ ¥ÌæÊæÌÐp} ¥Ì¥ÕzÌÕæÐ ¥Ì¥}ÕÌÐ}¥ ¥Ì¥ÊæÌ��É

ÝÌÎ��^ÌÝk�k��l��ÌÅk�Î�Â× pÕÌzÉz zzÌ}z� }pÌÉ¥É zÕÌpÕÊ zÐÌ}æ� }}Ì�Ê¥

ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÅ�×�Â��l��ÌÅk�Î�Â× ÕÐÊÌ}�Ê ÕpÊÌp�z Õ}ÉÌæææ ÕzzÌæÕæ ÕzÉÌÊÕÊ ÕÉæÌp¥Ê

ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÝ�Ab����ÌÅk�Î�Â× ÕÊÌ}}Õ Ð¥ÌæÊ¥ Ð}ÌÐ¥Ð ÐpÌzæ} }¥ÌÕ}¥ ÐÉÌÕp¥

ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌbÂ�N�l��Ì�b���A��Ì¯å�Ý��ÅÎ�° Ð}ÌÕpÉ Ð�ÌÉ}æ ÐÐÌÊÕÕ }ÐÌÊÕÐ }}Ì}}Õ ÐÊÌ�z¥

ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ�NàÝ@Îk�ÅÎÝ@ }ÊzÌÐ�z ÊzæÌ��Ê ÊÊÉÌzÊ¥ ÉæzÌæ�� ÉÕæÌÊ}� É}zÌÐp�

ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ�ÅÎ@Î�� ¥¥ÌÊ�É ÐÕÌÕz¥ Õ�Ì¥É¥ ÐæÌ¥Ð¥ Õ}Ì�É} ÕzÌz��

ÝÌÎ��^Ìäk��b��ÅÎÝ�Ì@Ì�kÅ��XÎÝ� ¥ÉÌÊÕ} pÌpæÉ �Ì}zÐ ¥¥Ì¥É¥ ¥¥ÌÊ}p ¥æÌÕæÕ

ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌäÂ@X�Ý@Îk�Å�áÌÂ��àÅ� �ÐÌzÐÕ ÉÕÌ¥�z zÊÌ}ÉÊ z�ÌÉzÉ zzÌpÐÐ ÊÕÌÊÊ}

ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÝáÅÎ@ÝN@Ì@ÌÅÎ@ÝkN��XÎÝ� Õ}Ì�É¥ ÕæÌ�¥p ¥ÊÌz}Ð ¥pÌ}Õ} ¥�Ì¥Ê} ÕÕÌ¥zæ

ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌk��å��XÎÝ�Ì@Ì���Æò�Ý��XÎÝ� ÐpÌÉÐz Ê�ÌÊÕz zÉÌ¥Êp zpÌzp� z}ÌpÕp Ê}ÌæÊÕ

ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌb�Â@Ý@_ÌXkÅÎ�Ý��ÌÂ×X� ¥zÌz}Ð ¥¥ÌzÕÕ ¥¥Ì¥¥� ¥ÕÌÐpÕ ¥ÕÌæÕz ¥æÌzpÉ

ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ�NX��bÌ@Ì���ÅÎ��ÅÎÝ� ÊÉÌ}zÊ É}ÌÐÕp ÊæÌ�ÐÉ ÊÉÌÐÕæ ÊÉÌz¥� Ê�Ì�}Ê

ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ�ÅÎ@Î��Ì	����ÅÎ� z��ÌæÐ¥ pÐ�ÌææÉ p}pÌÊpp p�ÉÌzÊæ �Õ¥ÌÐÕ} �Õ¥ÌÐpÊ



�@�ÎA�_ÌÂ�ä���Ý�ÌÝAåk�AÌ@�Î�Ý@Ì@Ì�@�ÎA��ÝAÌ�����k��ÅÎ

�EDQN\�V�SODWQRX�OLFHQFt�N��������������EH]�.RQVROLGDþQt�EDQN\�

Ð¥²¥Õ²�Ê Ð¥²¥Õ²�É ¥��p

Ð¥²æÐ² Ðæ²æÊ² Ðæ²æ�² Ð¥²¥Õ²

8�@ÅÎ��Ì�@�ÎA�ÌÝÌ���²Ì�	 �ÐÌÐpæ �ÊÌ�Ép ¥æ¥Ìz}æ ¥æÐÌz�Ð ¥æzÌ�¥Õ ¥ææÌÉÐÕ

�@�ÎA�ÌXk��k�ÌÝÌ���²Ì�	 ¥ææÌÉ�æ ¥æÉÌÕæÉ ¥æpÌÕÉÊ ¥ÕÐÌ}Ê} ¥Õ}ÌÐÉ¥ ¥ÕÉÌÊÐ}

��Î�Ý@ÌXk��k�ÌÝÌ���Ì�	 ¥ÌÉzpÌÉzÊ ÕÌæpÐÌp}¥ ÕÌææÉÌÊ}Ð ÕÌ¥ÐÉÌæÉÕ ÕÌ¥�ÕÌ�zz ÕÌ¥�ÊÌ}Ð�

ÝÌÎ��Ì�b�kÌÂ�ä���ÝlÌÝA�à^

ÌÌÌÌÌÌÌÌÌæÌ± }æ}ÌÊÊÕ zÕÐÌpæÊ zÐÉÌÕ}� z�ÐÌæ¥¥ ÊpÐÌpæz Ê�pÌ�Ép

ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÕæÌ± Ð�¥ÌÉÐ� z¥pÌ¥pÕ }}zÌ¥Ê� z¥}ÌÕ¥¥ }pzÌÕÕ} zæ�Ì�zp

ÌÌÌÌÌÌÌÌÌzæÌ± ÕÉÌæÉ� ÐÉÌ}æÐ }ÐÌÊzÉ }ÐÌÉ¥p }}Ì�}Õ }ÐÌ}Ð¥

ÌÌÌÌÌÌÌÌÌ¥ææÌ± �ÐzÌÕÉz ¥Ìææ}Ì}}� �p¥ÌzÊp �pÊÌ¥ÐÕ �ÉpÌ�pz �}}ÌæÉÕ

.�ä���Ý�ÌÝAåk�AÌ@�Î�Ý@ÌÝÌ���²Ì�	 ¥ÌæÕÉÌ¥ÊÕ ¥Ì¥ÕÊÌÉpÉ ¥Ìæ�ÕÌ}Ð¥ ¥Ì¥¥æÌpÐÐ ¥Ìæ�pÌzææ ¥ÌæÊÉÌÉÉ�

,�b��ÌÂ�ä���Ý�ÌÝAåk�áX�Ì@�Î�ÝÌ�@Ì@�Î�ÝkX�ÌXk��k�ÌÝÌ± zp_}æ z}_æÉ z}_}¥ z¥_�p zæ_æ� }p_Ê¥

8�@ÅÎ��Ì�@�ÎA�Ì�ÌÂ�ä���Ý�ÌÝAåk�á�Ì@�Î�Ý��ÌÝÌ± �_æ� p_Ê¥ �_Õ� �_ÐÐ �_Ê} �_}Ð

�@�ÎA�Ì�ÌÂ�ä���Ý�ÌÝAåk�á�Ì@�Î�Ý��ÌÝÌ± �_p¥ �_z¥ �_�¥ ¥¥_¥¥ ¥¥_ÐÕ ¥¥_�z



.käkÂÝ��ÌäbÂ��kÌ

¯N@��àÌÅÌ�@Î��×Ì��Xk�X�Ì�ÌÐ¥²Ì¥Õ²Ì¥��p_ÌØb@�kÌÝÌ���²Ì�	°

Ð¥²¥Õ²�Ê Ð¥²¥Õ²�É ¥��p

Ð¥²æÐ² Ðæ²æÊ² Ðæ²æ�² Ð¥²¥Õ²

$Â@Ý�lÌ���å�à ÉzÌ¥æÉ �pÌp¥Ð ¥¥¥ÌÊpÐ ¥¥ÕÌpz� ¥æpÌÉz} ¥¥ÉÌ�zp

.käkÂÝà ÐzÌpÉ} }æÌÕ�É Ð}Ì��É }ÐÌpÉÉ }ÐÌz¥z }¥ÌÉ}É

.käkÂÝ��Ìx��bà ÊÐÌÊÉÐ ÉÕÌÐzæ É¥ÌÊÊÊ É}Ìæ�} É}ÌæÐ¥ ÉÐÌ�z�

�@�ÎA��ÝlÌx��bà ¥pÌÉæÐ ¥�Ì}}� ¥�ÌÐÊp ¥ÐÌÊÉÕ ÐÐÌ}æ¥ Ð}Ìæ¥É

.käkÂÝ��ÌäbÂ��kÌXk��k� ¥�ÐÌÐzÉ ÕÐæÌ�æp ÕÐÉÌÉ¥} Õ}}ÌzæÐ Õz�ÌÉæ¥ ÕÊÉÌÊp¥



.àX��kÌ���Ý�b��Ì@�Î�Ý@Ì

¯N@��àÌÅÌ�@Î��×Ì��Xk�X�Ì�ÌÐ¥²Ì¥Õ²Ì¥��p_ÌØb@�kÌÝÌ���²Ì�	°

Ð¥²¥Õ²�Ê Ð¥²¥Õ²�É ¥��p

Ð¥²æÐ² Ðæ²æÊ² Ðæ²æ�² Ð¥²¥Õ²

,���@b��Ì��b��Îà ÕzÌzpÐ ÕÉÌÕzÊ Õ}ÌÉp¥ ÕÉÌp¥} ÕzÌ¥ÉÕ ÕÉÌ¥Ê�

8��@bàÌ@ÌØÝ�ÂàÌ×Ìù"� ¥ÐÊÌ¥Õp ¥�ÐÌÉpæ Õ¥ÊÌ�zÉ Õ}ÐÌpÕ¥ ÕpÊÌÉz� ÕÉ¥Ì}�É

äÌÎ���Ì�Ý���lÌ�����A���ÌÂkäkÂÝà ¥æÉÌpp} ppÌæÉp �zÌÊpÊ �ÉÌÕ}} �æÌæzÕ pÉÌzpÐ

��å�lÌØ	ÎàÌ×ÌN@�� ¥�Ìz¥Õ ¥pÌ�ÐÉ ÉÌpÐÕ ¥ÕÌÉpz �Ì¥æ} ¥¥ÌÕzæ

/ÎAÎ��Ì���@b��	��Ì�×�Aä�à }�ÌÐ�� ÐpÌ�Ê} Ð}ÌÐÐ} Ð�ÌÐ¥Õ Õ�ÌpÊÕ zÐÌÐ�}

,�×�Aä�àÌù"� ÊÕÌÉzæ �}Ì}Éæ ¥ææÌÐ}� ¥¥ÐÌz�p ¥ÊÐÌ¥Ðæ ¥ÊÕÌzÐÕ

.àX��kÌ���Ý�b��Ì@�Î�Ý@ÌXk��k� Õ�ÐÌÐÉÕ ÐÉÐÌ}æÉ Ðp}ÌÕzÐ }ÐÉÌÐÐæ z¥}ÌæÕÉ zÕzÌp}¥

�k��lÌ@�ÂàÌ�Ì�NX��b�ÝA�� ¥ÊÉÌÐæz �pÌÉ}Õ ¥æÐÌÕæÕ ¥æ¥Ì�æÊ �ÊÌ¥�æ �ÉÌz¥}

äÌÎ���^Ì�N���@Xk ¥Ð¥ÌÉÉ¥ p}Ì�ÉÕ �æÌÊÕ} �ÕÌ}zæ p}ÌÉÉÕ pÉÌ¥ÊÕ

ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ�@�kÎ��ÝlÌXk��lÌ@�Âà ÐÐÌzÕp ¥æÌæzÕ pÌÉpÉ ÊÌ¥zÉ ÊÌÐÊ¥ }ÌÊz¥

���Ý�b��Ì@�Î�Ý@ÌXk��k� }ÊæÌÊÉp }ÉÕÌ¥}� }pÉÌ}zz zÐ�ÌÕÐÊ Ê¥æÌÕ¥É ÊÕÐÌÐzz

,�b��Ì�Ì@�Î�Ý��ÌXk��k�ÌÝÌ±

ÌÌÌÂàX��kÌ���Ý�b��Ì@�Î�Ý@ ¥z_Ðz ¥Ê_ÊÕ ¥É_ÊÐ ¥p_}Ð Õ¥_¥É Õ¥_z}

ÌÌÌ���Ý�b��Ì@�Î�Ý@ Õ}_¥¥ Õ¥_æ¥ ÕÕ_ÐÊ ÕÕ_ÉÐ Õz_¥Ð Õz_z}



��Î�Ý@Ì@Ì@Å�Ý@Ì�b�kÌÅ�×Îk	�lÌb�NàÌÅ�@Î��ÅÎ�Ì�ÌÐ¥²ÌÂ�Å��X�Ì¥��É

¯N@��àÌÅÌ�@Î��×Ì��Xk�X�Ì�ÌÐ¥²Ì¥Õ²Ì¥��p_ÌØb@�kÌÝÌ���²Ì�	°

�k��k�Ì ÝÌÎ��Ì

�Â@ÎÆ�Ì�kå ¥ÌÎábk�Ì@å ¥Ì@åÌÐÌ ÐÌ@åÌÊÌ ÊÌ��Å�X� ¥Ì@åÌÕÌ ÕÌ@åÌzÌ Ý�XkÌ�kå �kÅkX��

Îábk� ¥Ì��Å�X ��Å�Xk ��Å�X� @åÌ¥ÌÂ�� Â��à �kÎ zÌ�kÎ x���ÝA��

��Î�Ý@ÌXk��k� ÕÌÕ}ÉÌÉÐ} ÐÕpÌpÉ} ÕÊ�Ìp�Ê Õ¥ÐÌÐ}Õ ¥zÕÌ}É} Õ¥ÕÌpÐ� ¥Õ¥Ìæz} ¥�ÊÌ}¥Ê ¥ÕpÌ}�É ÊÕ}ÌÐ}æ

,@Å�Ý@ÌXk��k� ÕÌÕ}ÉÌÉÐ} ÉææÌæÉ} ÕppÌÐÉp ÕæÕÌ�Éz ¥æÉÌ�Ðp ¥zÉÌÕ¥¥ ¥É�ÌÕÕÕ ¥ÉpÌzÉ¥ ¥æ¥Ìz¥æ ÐÐ¥ÌpzÊ

"kÎÎ�ÌÂ�äÝ@��ÝAÌ�ä�Xk ß �ÐÉ¥ÌÕææ �¥pÌ}p¥ ¥æÌÐÊÉ }}ÌzÐÊ zzÌÊÕ� �zpÌ¥ÊÉ ¥ÉÌp}z ÕÊÌ�pÉ Õ�ÕÌ}p}

�×�×�@Î�Ý��Ì�kÎÎ�ÌÂ�äÝ@��ÝAÌ�ä�Xk ß �ÐÉ¥ÌÕææ �Ðp�ÌÊp¥ �ÐÉ�ÌÐ¥} �ÐÐ}ÌÉÉp �ÕÉ�Ì¥}� �ÐÐÉÌÐ¥Ê �Ð¥�Ì}É¥ �Õ�ÕÌ}p} æ
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