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ČBA se představuje
• 38 členů, představujících 99% sektoru
• Jádro práce ve 13 odborných komisích a pracovních
skupinách: opíráme se o expertní potenciál čítající
dohromady cca 400 lidí
• Sekretariát zaměstnává 7 odborných pracovníků + 2
adm. support
• Strategie asociace určována Presidiem ČBA (má tč. 7
členů), které se schází cca jednou za 2 měsíce
• Vrcholovým orgánem je shromáždění členů (konané v
zásadě jednou za rok)
• Jsme členy Evropské bankovní federace a udržujeme
rozvinuté mezinárodní kontakty (např. IIF)

Organizace ČBA

„Nezařazené“ nebo „ad hoc“ struktury: HR, privátní bankovnictví, FATCA, státní
pokladna, distribuce …
„Nepodchycené“, leč pro nás zásadní: compliance …

Strategie ČBA
• ČBA nejen jako reprezentant zájmů bankovní industrie,
ale též Expert, Stratég, Partner a Opinion Maker
• Zásadní význam principu společenské odpovědnosti,
ambice stát se významným přispěvatelem k zásadním
společenským tématům
• Příklad strategických témat:
– Penzijní reforma
– Vybrané problémy a vyhlídky českého trhu práce
– Růst státního dluhu, rizika pro ekonomiku, podniky, občany i
finanční sektor
– Analýza konkurenceschopnosti české ekonomiky
– Fiskální odpovědnost (fisk. pravidlo, fisk. watchdog)
– Vzdělávání
– Nekalé praktiky na nebankovním finančním trhu

Co ČBA není a co nedělá
• Nejsme řídící orgán bank
• Nejsme arbitrážní orgán, neřešíme spory mezi členy
(máme však etický kodex a etický výbor, kam členové
mohou podávat podněty)
• Nezabýváme se individuálními obchodními otázkami
našich členů, nehledáme pro ně obchodní příležitosti
• Nediskriminujeme naše členy ani podle jejich velikosti či
podle jejich vlastnického profilu
• Nesbíráme statistická data
• Nejsme podnikatelský subjekt, netvoříme žádný zisk

Nové prezidium 2011: impuls k rozvinutí aktivit
ČBA

• Mobilizace zdrojů a posílení vlastní
kapacity sekretariátu asociace
• Aktivace expertní kapacity členských bank
ve prospěch asociačních témat
• Rozvinutí aktivit Vědeckého grémia
• Přímé a kreativní zapojení členů Prezidia
do společné koncepční práce

ČBA jako partner
– Intenzivní komunikace a spolupráce (nejen)
s klíčovými partnery (MF, ČNB, Parlament, ostatní
oficiální instituce, profesní sdružení a komory,
neziskové organizace, analytici a nezávislí experti,
média)
– Rozvinuli jsme tzv. virální komunikaci - funguje velmi
účinně
– Daří se nám zachytávat (alespoň některá) témata
v zárodku (viz. Platforma pro odpovědné finance)

ČBA jako stratég
• Práce Prezidia se obsahově přesouvá z
formálně ratifikačního obsahu na koncepčně
strategické zaměření
• ČBA jako celek je včas informována a dobře se
orientuje v legislativních a regulatorních
tématech (kontinuální širokospektrální analýza
legislativního procesu), selekce klíčových témat
• Zvýraznění příspěvku Vědeckého grémia k
profilování ČBA jako aktivního účastníka debaty
o klíčových společenských a hospodářských
tématech doby (např. konkurenceschopnost,
fiskální témata, prognóza ČBA, rozpravy k
aktuálním tématům: ekonomický (ne)růst)

Společná práce na novém profilování ČBA …
•
•
•
•

Profilování ČBA (také) jako společensko-odpovědnostního subjektu
vyžaduje aktivní spoluúčast a podporu všech bank
Společná, asociační témata se musí stát i tématy našich členů
(„vy jste my a my jsme vy“)
Zlepšila se reprezentace a aktivita zástupců bank v pracovních
orgánech asociace
Ne vždy efektivně využíváme komunikační cesty uvnitř asociace,
ne vždy funguje sdílení informací uvnitř členských bank
↓
Potřebujeme dále posílit vnímání asociace jako (nekonkurenční)
služby společným zájmům

Výběr hlavních aktivit ČBA z posledního
období – legislativa a instituce
•
•
•
•
•
•

Novela zákona o rozpočtových pravidlech
Novela zákona o spotřebitelském úvěru
Technická novela penzijních zákonů
FATCA
Vládní návrh zákona, kterým se mění insolvenční zákon
Vládní návrh zákona o veřejných rejstřících fyzických a
právnických osob
• Odkladná lhůta pro povinné používání daných formulářů
pro vkladové řízení v katastru nemovitostí – prodloužení,
resp. alternativní řešení
• HZL
• PRIBOR

Výběr dalších aktivit ČBA
• Aktivity Projektu k implementaci nového OZ
• Semináře:
– Kartelové právo, zneužití dominance na trhu
– Finanční restukturalizace jinak - inspirace ze
zahraničí
– Právní posudky (legal opinions) a jejich význam v
kontextu exportního financování
– Novela exekučního a občanského soudního řádu
– 5.12. Prevence finanční kriminality

• Setkání zástupců NÚR a ČBA

Výběr hlavních aktivit ČBA
• Platforma pro odpovědné financování
• Průběžně modernizujeme webovskou stránku ČBA
• Novinkou je např. databáze zdrojů užitečných odkazů z
oblasti makroekonomické, bankovní a z finančního
sektoru
• Standardy:
– Standard 24 a novela Etického kodexu ČBA
– QR kódy

• Další témata:
– Konsolidace půjček
– Syndikace
– Workout (Prague rules)

Výběr mezinárodních témat a aktivit ČBA
• CRR/CRR 4
• Návrh EK na směrnici o ozdravných postupech a
řešení problémů bank
• Návrh EK na jednotný mechanismus dohledu
(SSM)
• Směrnice o depozitních garančních schématech
• Liikanen
• Bankovní unie
• …

A čím se nezabýváme …
• Poplatky za vedení úvěrových účtů
• Poplatky obecně (viz podněty dTestu,
Člověka v tísni …)
• Nová legislativa ohledně stavebního
spoření

Jak s vámi komunikujeme
–
–
–
–
–
–
–
–

www.czech-ba.cz
Stránky pro členy
Prostřednictvím komisí a pracovních skupin ČBA
BA Survey
Banky a Fakta
Semináře pro členy
Zápisy z klíčových jednání (např.ČNB-ČBA)
Memo o klíčových skutečnostech (např. novela
zákona o dani z příjmů, st. pokladna)
– Samozřejmě kdykoliv na bilaterální vyžádání

Děkuji Vám za pozornost!
Pavel Štěpánek
cba@czech-ba.cz

