Otevřeme české banky
Jak zajistit budoucí stabilitu a vysokou míru inovací českého finančního trhu
Český finanční trh čeká zásadní převrat. Po letech stability, kterou nenabourala ani světová finanční
krize, přichází digitální revoluce a od základu promění nejen tvář retailového bankovnictví. Otřesy
tradičních obchodních modelů jsou nesporný fakt, který můžeme sledovat na mnoha vyspělejších
trzích a s jistotou se blíží i k nám. Také v Česku dospívá generace klientů přímo vyžadujících
moderní finanční služby poskytované okamžitě a komfortně prostřednictvím nejnovějších
technologií. Hlavní konkurenci v digitálním světě přitom představují globální online společnosti
rozšiřující se stále více i do sektoru financí.
Pokud chceme v novém tržním uspořádání uspět, je naší jedinou šancí spolupráce a férová
konkurence mezi bankovními institucemi a fintech společnostmi. Jen společně můžeme
klientům nabídnout bezpečné a spolehlivé finanční služby na světové úrovni v českém jazyce a
především se tak ubránit tlaku globálních gigantů jejichž tržní síla zdaleka přesahuje kteréhokoli z
domácích i evropských hráčů.
Klíčovým nástrojem je koncepce otevřeného bankovnictví, které je základem Akčního plánu pro
finanční technologie Evropské komise. Ve spolupráci s regulátory a dohledem můžeme díky
otevřenému bankovnímu ekosystému zajistit vysokou úroveň bezpečnosti a kvality služeb,
hospodářské soutěže i tempo inovací. Podpořit stabilitu finančního trhu, udržet si klienty a ukázat
nadnárodním soupeřům, že v Česku narazí na silnou konkurenci.
Zásadní je proto zejména:
1. Otevření bankovní infrastruktury a společné standardy. Dobře fungující rozhraní pro vstup
třetích stran (API) je zásadní první krok celého sektoru k otevřenému bankovnictví. Směrnice
PSD2 a platební zákon nesmí být vnímány jako další regulatorní zátěž, ale příležitost, kterou je
třeba dále prohlubovat.
2. Odstranění regulatorních překážek. Dobře fungující, jasná a předvídatelná právní pravidla jsou
podmínkou pro vznik nových projektů postavených na otevřeném bankovnictví. Cílem regulace
by mělo být narovnat tržní podmínky, aby ani nepřímo nezvýhodňovaly tradiční hráče,
především:
a. Zkrátit dobu licencování. Inovativní firmy nemohou zbytečně čekat měsíce, nebo roky.
Ztrácejí tržní příležitost a jsou navíc znevýhodněny oproti zahraničním konkurentům, kteří
přicházejí na český trh pomocí pomocí evropských pasů.
b. Zavést regulatorní sandbox. Pro pomoc inovativním nápadům a zároveň zachování ochrany
zákazníků podporuje Evropská komise vznik zvláštních regulatorních režimů. V testovací fázi
mohou pod dohledem regulátora vyrůst i vysoce konkurenceschopné projekty, na které
současná legislativa zatím nepamatuje.
3. Plán pro české finanční inovace. Zásadní krok je jasně identifikovat trendy a především
překážky dalšího rozvoje otevřeného bankovnictví na českém trhu a v legislativě. V návaznosti
na Akční plán Evropské komise proto Česká fintech asociace vyzývá ke spolupráci na plánu
pro rozvoj finančních technologii zástupce soukromých subjektů a jejich sdružení,
ministerstvo financí, Českou národní banku a další dotčené orgány státní správy. Vítaný je vznik
jak oficiálních pracovních skupin, tak i specializovaných odborů pro inovace, jak jsou běžné u
zahraničních regulátorů.

