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Společným zájmem bankovního sektoru a vlády je obnovení hospodářského 

růstu a udržení odpovědné fiskální politiky 

  
Praha, 24. 6. 2014 – Na včerejším výročním shromáždění členů České bankovní asociace, které 

svou účastí podpořili ministr financí Andrej Babiš a guvernér České národní banky Miroslav 

Singer, byly hlavními tématy obnovení hospodářského růstu a příspěvek bankovního sektoru 

k nastartování české ekonomiky. Shromáždění si také zvolilo nové orgány asociace – Dozorčí 

výbor a Prezidium České bankovní asociace. Prezidium asociace následně jednomyslně zvolilo 

Pavla Kavánka prezidentem a jednomyslně Pavla Kysilku viceprezidentem asociace.  

  

„Shodli jsme se, že pro rozvoj ekonomiky je nejdůležitější stabilita a předvídatelnost právního 

prostředí,“ řekl na shromáždění ministr financí a 1. místopředseda Vlády ČR Andrej Babiš, který dále 

podtrhnul význam elektronizace daňových agend a podpory dlouhodobých investic, především do 

infrastruktury. „Banky jsou díky své kapitálové vybavenosti a schopnosti úvěrovat významnou 

konkurenční výhodou české ekonomiky,“ dodal Andrej Babiš.  

  

Jeho slova podpořil Miroslav Singer, guvernér České národní banky: „Bankovní sektor byl v minulých 

letech stabilizujícím prvkem české ekonomiky a nyní může, díky tomu, že má dostatek likvidity i 

kapitálu, podstatně přispět k obnovení ekonomického růstu.“ 

  

„Českým bankám se osvědčil na jedné straně tradiční konzervativní obchodní model a na druhé 

zavádění technologických inovací při zlepšování služeb našim klientům. Zájmem bankovního sektoru 

je nejen ekonomické oživení a podpora záměrům vlády na udržení odpovědné fiskální politiky, ale 

především poskytování podpory našim klientům v jejich finančním životě,“ doplnil Pavel Kavánek, 

Prezident České bankovní asociace. 

  

Zástupci bank se na shromáždění shodli na zájmu podporovat digitalizaci ekonomiky jako klíčového 

faktoru ke zvyšování konkurenceschopnosti nejen bankovního sektoru, ale i cele ekonomiky. Naopak, 

jako hlavní riziko pro schopnost bank tuzemskou ekonomiku podporovat zůstávají nekoordinované 

návrhy řady nových evropských regulatorních opatření. 

  

Po tříletém funkčním období skončil mandát současné dozorčí radě i Prezídiu ČBA. Shromáždění 

členů zvolilo prezidium asociace ve složení Albert Le Dirac'h, Mario Drosc, Pavel Kavánek, Pavel 

Kysilka, Jiri Kunert, Sean Morrissey, Vladimír Staňura a Dozorčí výbor ve složení Jan Jeníček, 

Ladislav Macka, František Máslo, Jiří Plíšek, Jan Sadil. 
 

 

 
 
 



Tisková zpráva 
 

---- 

O České bankovní asociaci 

Česká bankovní asociace vznikla v roce 1990 a je dobrovolným sdružením právnických osob podnikajících  
v oblasti peněžnictví. V současné době sdružuje 37 členů. Rolí asociace je především zastupovat a prosazovat 
společné zájmy členů, prezentovat roli a zájmy bankovnictví vůči veřejnosti, podílet se na standardizaci postupů  
v bankovnictví a na vytváření odborných zvyklostí, podporovat harmonizaci bankovní legislativy s legislativou 
Evropské unie a vyvíjet aktivitu v informativní a školící oblasti. ČBA je členem Evropské bankoví federace  
a Euriboru. 
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