
Jak prosperovat  
v nejisté budoucnosti 
Otevřené bankovnictví a PSD2



Obsah

Úvod – Otevřené bankovnictví v kontextu českého trhu 01

Předmluva 02

Manažerské shrnutí 04

Kapitola 1 – Tržní kontext 06

Kapitola 2 – Otevřené bankovnictví a PSD2 09

Kapitola 3 – Spotřebitelé jsou připraveni na změnu 15

Kapitola 4 – Jak se bude vyvíjet trh retailového bankovnictví? 19

Kapitola 5 – Budoucnost tradičních bank v prostředí  
otevřeného bankovnictví 26

Závěr 29

Příloha 30

Vysvětlivky 31

Kontakty 33

Poznámka: Originál studie byl vydán Deloitte LLP v anglickém jazyce pod názvem „Open banking – How to flourish in an uncertain future“ v červnu 2017. 
Deloitte LLP is the United Kingdom affiliate of Deloitte NWE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

© 2017 Deloitte LLP. All rights reserved. 
Designed by The Creative Studio at Deloitte LLP, London.



Dostáváte do rukou studii, která se na první pohled věnuje 
britskému bankovnímu trhu a transformačním dopadům regulace 
známé jako Open Banking, tedy „Otevřené bankovnictví“, na tamní 
trh retailových finančních služeb.

Ve skutečnosti studie nabízí zajímavé zamyšlení nad budoucím 
vývojem retailového bankovnictví a obecně finančních služeb 
v období po implementaci PSD2, tedy otevření trhu a klientských dat 
třetím stranám, kterými budou konkurenční banky, fintech a bigtech 
hráči a zřejmě i další inovativní poskytovatelé služeb jako například 
utility. Studie současně potvrzuje, že vhodně nastavená regulace 
může napomoci otevření trhu, žádoucímu posílení konkurence 
a podpořit tak vznik nových inovativních služeb klientům.

Stejně jako autoři studie ohledně Otevřeného bankovnictví 
ve Velké Británii jsme názoru, že v evropském kontextu a konkrétně 
na českém bankovním trhu bude mít PSD2 ve středně až 
dlouhodobém horizontu podobný efekt – otevření bankovních dat 
třetí stranám bude mít za následek citelné změny fungování trhu, 
především díky možnosti agregace a dalšího využití transakčních dat 
z bankovních účtů. Z příležitostí nabízených PSD2 budou profitovat 
jak noví hráči, tak i tradiční banky. Ty však budou muset výrazně 
přehodnotit především svoji schopnost vytěžovat data a nabídnout 
klientům pozitivní online zákaznickou zkušenost, na kterou jsou 
zvyklí z jiných odvětví, a nabídnout jim i něco více, než jen základní 
bankovní služby.

S blížícím se termínem účinnosti PSD2 je třeba si definitivně 
uvědomit, že PSD2 není jen o platebním styku – PSD2 by měla 
být jedním z posledních podnětů pro zamyšlení se nad akcelerací 
projektů digitální transformace, i nad tím, jakou roli v budoucím 
sdíleném ekosystému by banka chtěla zaujmout. 

Otevřené bankovnictví umožněné PSD2 představuje na jedné 
straně výzvu – potřebu se přizpůsobit agilnímu způsobu práce 
a inovačnímu tempu nových hráčů, na druhé straně jednoznačnou 
příležitost etablovaných bank k aktivnímu posílení své tržní pozice 
a diferenciaci. Zde mohou sehrát významnou roli strategická 
partnerství s fintech hráči, kteří se orientují na poskytnutí maximálně 
pozitivního klientského zážitku a specifické služby, a pomoci 
tak bankám odlišit se nejen kvalitou online portálu, ale i šíří 
a charakterem poskytovaných služeb.

Klíčové pro banky bude udržet si primární vztah s klientem – díky 
své výchozí pozici však mají dobré předpoklady v nadcházející „bitvě“ 
o vlastnictví digitálního bankovního rozhraní klienta uspět.

Rádi se s Vámi setkáme k detailnější diskusi tohoto tématu.

Pavel Šiška
vedoucí partner poradenství pro bankovní sektor  
Deloitte Česká republika

Úvod – Otevřené bankovnictví  
v kontextu českého trhu
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Předmluva

Retailové bankovnictví se v nedávné minulosti muselo potýkat 
s celou řadou disruptivních hrozeb; tradičním bankám se však vždy 
podařilo se přizpůsobit novým podmínkám a posílit svoji pozici. 
K hlavním událostem patřilo zavedení telefonického bankovnictví 
koncem 80. let, nástup internetového bankovnictví v 90. letech, 
důsledky globální finanční krize po roce 2008 a v poslední době pak 
prudký vzestup odvětví finančních technologií – tzv. fintech. 

V 80. a 90. letech se zároveň objevila řada nových „přímých“ bank, 
které se snažily využít absence pobočkové sítě jako konkurenční 
výhody v podobě nižších nákladů. Ačkoliv některé z nich byly 
poměrně úspěšné, jak celek tito noví hráči nebyli schopni 
významným způsobem ohrozit tržní podíly zavedených bank.

Každý z výše uvedených trendů obvykle motivoval média 
k předpovědím rychlého hrozícího zániku tradičního bankovnictví 
tak, jak jej dnes známe.

I když zavedení telefonického a internetového bankovnictví 
způsobilo odlivi klientů z bankovních poboček a jejich migraci 
na nové kanály, tradiční model bankovnictví zůstal do značné míry 
beze změn, a to i navzdory významnému technologickému pokroku 
posledních desetiletí.

Retailové banky tak nadále přijímají vklady a poskytují úvěry, 
a generují své výnosy především z výsledné čisté úrokové marže. 
Banky nadále vlastní vztah s klientem, a především klientská data. 
A fintech společnosti zatím teprve hledají cesty, jak proniknout 
do světa britského retailového bankovnictví.

Bylo by tudíž snadné jednoduše ignorovat poslední diskuse 
o hrozících změnách na trhu. Jsme však přesvědčeni, že tentokrát se 
skutečně jedná o zcela jinou situaci. 

Proč? Protože dopady tzv. „otevřeného bankovnictví“ (Open Banking 
a PSD2), umožněného technologickým vývojem a podpořeného 
regulatorními opatřeními, na trh retailového bankovnictví budou 
podle všeho zásadní.

i Počet osobních návštěv poboček ve Velké Británii klesl ze 476 milionů v roce 2011 na 278 milionů v roce 2016; zatímco ve stejném období vzrostl počet přihlášení 
do mobilního bankovnictví ze 169 milionů na 1 191 milionů. The Changing Face of Channel Usage, CACI, 6. července 2016. Viz také: https://www.caci.co.uk/sites/
default/files/resources/IanGoodliffe_The_Changing_Face_of_Channel_Usage.pdf

ii „Otevřené bankovnictví umožňuje retailovým klientům a malým podnikům bezpečně sdílet jejich data s ostatními bankami a třetími stranami, takže mohou volně 
porovnávat produkty dle svých vlastních preferencí a ovládat své účty, aniž by museli použít svoji banku.“ The Initiative, Open Banking. Viz také: https://www.
openbanking.org.uk/about/the-initiative-open-banking/

Termín „otevřené bankovnictví“ii se používá pro označení přechodu 
od tradičního uzavřeného modelu bankovních služeb k otevřenému 
modelu, založenému na předávání a sdílení dat se souhlasem klienta 
mezi účastníky širšího bankovního ekosystému.

Otevřené bankovnictví si vyžádá fundamentální změnu tradičního 
bankovního obchodního modelu, tím, že umožní podstatné posílení 
orientace na klienta. Výměna a sdílení klientských dat by měly vést 
k postupnému vyrovnání postavení tradičních a nových účastníků 
trhu a k posílení konkurence. Ještě důležitější je, že otevřené 
bankovnictví urychlí vznik nových produktů a služeb, jaké jsme si 
v nedávné době ani nedokázali představit.

Možností je nespočet.  Cílem této zprávy je vysvětlit, co otevřené 
bankovnictví reálně znamená, a popsat některé scénáře, které 
v budoucnu přinese.

Iniciativa britského Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a trhy 
(Competition and Markets Authority, CMA) zaměřená na rozvoj 
otevřeného bankovnictví vychází z průzkumů CMA, které se týkaly 
osobních běžných účtů, podnikatelských běžných účtů a úvěrů 
pro malé a střední podniky (MSP). Společnost Deloitte rovněž 
pověřila společnost pro výzkum trhu YouGov průzkumem obou 
těchto segmentů ve snaze zjistit, co klienti a malé a střední podniky 
skutečně očekávají od digitálního bankovnictví.

Naše průzkumy ukazují, že tradiční model bankovnictví je skutečně 
v ohrožení. Avšak navzdory tomu, že hrozby jsou reálné a větší než 
kdy dříve, otevírá se stávajícím bankám současně podstatně více 
příležitostí. 

V extrémním scénáři by mohlo dojít i k tomu, že některé banky 
ustoupí do pozadí jako poskytovatelé infrastruktury, zatímco vztah 
s klientem ovládnou jiní hráči – fintech společnosti, technologičtí 
giganti a webové srovnávače specializované na službu porovnání cen 
finančních produktů. Tyto firmy by se pak mohly stát budoucími lídry 
v bankovním sektoru – aniž by ve své rozvaze kdy vykázaly klientské 
vklady nebo úvěry.
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Tradiční banky, které strategicky rozvinou příležitosti nabízené 
standardem otevřeného bankovnictví k otevření nových zdrojů 
výnosů a nabídce nových služeb klientům, mohou získat významnou 
konkurenční výhodu, i vzhledem k jejich stávající klientské základně, 
zavedené značce a zkušenostem v oboru. Stávající banky tak mají 
reálnou šanci zvítězit v boji o klientské rozhraní, a tudíž i v boji 
o budoucí vztah s klientem. 

Budoucí forma bankovnictví je nejistá. Věříme však, že tato zpráva 
podnítí další diskusi na toto téma. V nadcházejícím roce se chystáme 
prozkoumat různé implikace současného vývoje na bankovní sektor 
podrobněji.

We welcome your opinions.

 
Neil Tomlinson
vedoucí partner poradenství pro bankovní sektor  
Deloitte Velká Británie

3

Jak prosperovat v nejisté budoucnosti | Otevřené bankovnictví a PSD2



Manažerské shrnutí

Od vypuknutí globální finanční krize jsou britské retailové banky nuceny překonávat 
řadu překážek. Nízké tempo ekonomického růstu vedlo k tomu, že centrální banky byly 
nuceny snížit úrokové sazby a vytvořily tak tlak na bankovní marže. Obtížnou situaci ještě 
zhoršují přísnější kapitálové požadavky, tvorba opravných položek a rostoucí náklady 
na dodržování zákonných a regulatorních předpisů. Důsledkem je, že výnosy většiny 
evropských bank od roku 2008 nedokázaly překonat úroveň nákladů na vlastní kapitál.

V poslední době britské retailové banky zároveň čelí rostoucí 
konkurenci ze strany inovativních fintech společností, které se 
zaměřují na specifické segmenty v hodnotovém řetězci retailového 
bankovnictví. Rychlý nástup těchto firem byl umožněn jednak 
pokroky v oblasti moderních technologií a současně vstřícným 
přístupem regulatorních orgánů ve Velké Británii – jedná se tedy 
o stejné faktory, které aktuálně využívají pro svůj vstup na trh mobilní 
banky, které mají ambice začít přímo konkurovat etablovaným 
bankám. 

A to není vše. Regulatorní orgány současně rozvíjejí něco, co podle 
našeho názoru způsobí revoluci v britském retailovém bankovnictví 
– standard otevřeného bankovnictví (Open Banking Standard). 
Regulátoři chtějí podpořit inovace a konkurenci tím, že umožní 
otevření klientských bankovních dat třetím stranám. Tento proces 
probíhá na dvou úrovních:

 •  v rámci Evropské unie, ve formě revidované Směrnice o platebních 
službách (PSD2),

 •  ve Velké Británii, kde Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a trhy 
(CMA) zavedl pro největší banky ve Velké Británii povinnost přijmout 
Standard otevřeného bankovnictví (Open Banking Standard).

Otevření bankovních dat představuje pro tradiční banky přirozenou 
výzvu v podobě hrozící komoditizace; umožňuje totiž třetím stranám 
se stát potenciálně vlastníkem primárního vztahu s klientem 
díky tomu, že klienti získají přístup k účtům vedeným u různých 
poskytovatelů prostřednictvím jediného rozhraní, jehož vlastníkem 
nemusí nutně být stávající banka. Podporuje konkurenci také tím, 
že umožňuje personalizované porovnání podmínek účtů vedených 
u různých poskytovatelů.

Tradiční banky však mají zároveň příležitost posílit loajalitu a interakci 
se svými klienty tím, že tato doplňující data využijí například k nabídce 
více individualizovaného klientského zážitku a zavedení nových 
inovativních služeb.

Otevřené bankovnictví bylo umožněno též pokroky v oblasti 
moderních technologií, které poskytují klientům i novým hráčům 
na trhu zcela nové funkcionality. Nejpodstatnější z těchto novinek, 
rozhraní pro programování aplikací (API), umožnila vývojářům 
zakomponovat do aplikací data a služby třetích stran, a sehrála 
obzvlášť důležitou úlohu, neboť umožnila regulátorům zavést 
povinnost sdílení bankovních dat.

Celý tento vývoj by však neměl výraznější efekt, kdyby neexistovala 
reálná poptávka ze strany klientů po nových službách. Nedávné 
průzkumy společnosti Deloitte realizované YouGov mezi 
spotřebiteli a malými a středními podniky ukazují, že klienti si 
žádají nové produkty. Například 58% uživatelů aplikace mobilního 
bankovnictví by se nechalo přesvědčit k přechodu na čistě 
mobilní banku, pokud „by získali možnost provádět širší spektrum 
bankovních operací prostřednictvím mobilní bankovní aplikace“.

Klienti jsou rovněž otevřeni tomu, že by přistupovali ke svým 
bankovním službám prostřednictvím uživatelského rozhraní 
netradičního poskytovatele; 49% uživatelů aplikace mobilního 
bankovnictví by v této souvislosti důvěřovalo poskytovateli 
digitálních platebních služeb, zatímco 43% by důvěřovalo 
etablovanému retailovému obchodníkovi.

Domníváme se, že otevření bankovních dat, inovace podpořené 
nejmodernějšími technologiemi a měnící se preference klientů 
povedou v dlouhodobějším horizontu ve Velké Británii ke vzniku 
retailového bankovnictví, kde bankovní produkty, služby 
a funkcionality budou otevřené třetím stranám, což ve svém 
důsledku povede k oddělení produktů a jejich samotné distribuce. 

Ve výsledném modelu online „retailového tržiště“ budou mít klienti 
možnost využívat jediné bankovní rozhraní k přístupu k produktům 
a službám celé řady poskytovatelů, včetně tradičních bank, nových 
nastupujících hráčů a fintech společností. Toto rozhraní umožní 
klientům jak komplexní přehled, tak využití kognitivní analytiky, 
které jim pomohou lépe řídit a optimalizovat jejich finance.
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Domníváme se, že v tomto prostředí si budou stávající banky 
nuceny vybrat ze čtyř vzájemně se nevylučujících operačních 
modelů:

 •  poskytovatel komplexních služeb: pokračovat v nabídce 
komplexních služeb a nabízet vlastní produkty prostřednictvím 
vlastní distribuční sítě s jen omezenou či žádnou integrací třetích 
stran prostřednictvím API;

 •  poskytovatel infrastruktury: vzdát se vlastnictví produktů 
a distribuce a fungovat jako poskytovatel infrastruktury, tzn. 
nabídnout ostatním účastníkům trhu technickou infrastrukturu 
a služby, které nejsou určeny přímo klientům;

 • poskytovatel produktů: pokračovat v nabídce vlastních 
produktů, ale přenechat distribuci rozhraním třetích stran;

 •  poskytovatel klientského rozhraní: zaměřit se na distribuci 
vytvořením portálu retailového tržiště, tzn. rozhraní, 
prostřednictvím kterého mohou třetí strany poskytovat své 
produkty a služby. 

Optimální strategií tradičních bank se zřejmě stane kombinace 
uvedených modelů, kdy banky budou nadále poskytovat 
infrastrukturu a nabízet bankovní produkty a služby klientům 
jak prostřednictvím rozhraní třetích stran, tak prostřednictvím 
vlastního uživatelského rozhraní, které zároveň umožní nabízet 
produkty a služby třetích stran.

Očekávaný přechod od produktového modelu k modelu 
zaměřenému na klienta může rovněž narušit hranice mezi 
odvětvími, neboť tradiční banky získají příležitost uspokojovat 
související nebankovní potřeby klientů. Banky mohou například 
vytvořit ekosystém různých poskytovatelů a vytvořit rozhraní, 
prostřednictvím kterého budou klienti moci realizovat veškeré fáze 
konkrétního procesu, např. pořízení nemovitosti. Některé banky se 
mohou dokonce rozhodnout zaměřit se výhradně na poskytování 
takových specializovaných služeb, a přestat se zabývat službami 
tradičního bankovnictví.

Pokud budou chtít tradiční banky uspět v novém vznikajícím 
modelu „retailového tržiště“, budou muset zvážit množství faktorů 
bez ohledu na to, jaké bude jejich výsledné strategické rozhodnutí. 
Je ale naprosto zřejmé, že pokud v budoucnu nechtějí zůstat 
stranou rozvoje vlastního odvětví, nemohou si dovolit zůstat 
nečinné.

Banky budou muset investovat do rozvoje schopností využít vlastní 
i externí data ve prospěch zlepšení nabízených služeb klientům. 
Současně budou nuceny přenastavit způsob řízení, firemní 
kulturu a organizační strukturu tak, aby odpovídaly realitě nového 
digitálního světa, tzn. umožnily bance fungovat v ekosystému 
reprezentovaném vícero poskytovateli, který bude mnohem 
agilnější, aby dovedl reagovat na měnící se potřeby klientů a aktivity 
konkurentů.

Banky proto budou nuceny vybudovat vnitřní kulturu definovanou 
jako „rychle reaguj na neúspěch a obratem se z něj pouč“, v rámci 
které budou podporovány inovativní, a dokonce i disruptivní návrhy 
zaměstnanců. Partnerství a spolupráce s fintech společnostmi 
umožní bankám experimentovat s nabídkou nových služeb 
a řešení.

Tradičním bankám, kterým se toto podaří, se otevře nepřeberné 
množství příležitostí, které budou umožněny technologickým 
pokrokem a strategickými partnerstvími. Tyto banky pak budou 
moci dosáhnout na nejvyšší odměnu – hlubší a těsnější vztahy se 
svými klienty.

Regulatorní orgány současně rozvíjejí 
něco, co podle našeho názoru způsobí 
revoluci v britském retailovém bankovnictví 
– otevřené bankovnictví. V rámci tohoto 
vývoje se regulátoři snaží podpořit inovace 
a konkurenci tím, že umožní otevření 
klientských bankovních dat třetím stranám.
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Kapitola 1 – Tržní kontext

Pro banky je čím dál tím těžší generovat výnosy. Důvodem je kombinace nízkých marží 
v prostředí dlouhodobě nízkých úrokových sazeb a přísnějších požadavků v oblasti 
řízení rizik a regulatorních požadavků. Jako celek od finanční krize evropské banky 
nedokázaly generovat výnosy nad úrovní nákladů na vlastní kapitál. Dle odhadu 
analytiků budou zisky zaostávat za náklady na kapitál až do roku 2019 (viz obrázek 1).

Obrázek 1: Ukazatel návratnosti vlastního kapitálu (RoE) evropských bank, v %, odhady analytiků, 1995 – 2019E

Zdroj: Odhad analytiků Deutsche Bank, březen 2017; Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), leden 2017; analýza Deloitte
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Rozkvět fintech odvětví 
Banky jsou tak nuceny čelit výzvám nepříznivého 
makroekonomického prostředí, a zároveň je jejich hodnotový 
řetězec stále více ohrožován nástupem širokého spektra nových 
účastníků trhu.

Regulatorní prostředí ve Velké Británii aktivně podporující inovace 
a pokrok v oblasti digitálních technologií vedly v posledních 
letech k prudkému nárůstu počtu fintech firem. Tyto společnosti 
se zpravidla soustředí na specifické segmenty bankovního 
hodnotového řetězce. Nezávislý britský regulatorní orgán pro 
finanční trh FCA (Financial Conduct Authority) inicioval „projekt 
inovujte“ (‘Project Innovate’), jehož cílem je napomoci fintech 
hráčům se vyrovnat s regulatorními požadavky a podpořit inovace 
v sektoru finančních služeb.1

Společnost Deloitte ve spolupráci se Světovým ekonomickým 
fórem (WEF) dospěla k závěru,2 že firmy z fintech odvětví se 
pravděpodobně zaměří na ty segmenty hodnotového řetězce, 
kde se protínají oblasti největší klientské nespokojenosti s kvalitou 

služeb s největšími potenciálními zdroji zisků, jako jsou např. úvěry 
pro malé a střední podniky.

V kontextu trhu finančních služeb mají největší šanci na úspěch 
ty inovace, které dokážou nejlépe vytěžit klientská data, které lze 
snadno využívat na různých platformách, a které dále nevyžadují 
velké objemy regulatorního kapitálu. Tyto důvody i fragmentace 
určitých klíčových trhů, jako např. platebních služeb, by mohly 
fintech společnostem umožnit převzít či omezit významné části 
zisků dnes plynoucích bankám. 

Náš průzkum provedený ve spolupráci se Světovým ekonomickým 
fórem identifikoval 11 oblastí inovací, které vytvářejí tlak 
na tradiční obchodní modely finančních služeb (viz obrázek 2). 
Jak uvedl James O’Riordan, vedoucí partner poradenství pro 
sektor finančních služeb Deloitte Velká Británie, ve svém projevu 
na letošním Globálním summitu o inovacích v odvětví finančních 
služeb (2017 Innovate Finance Global Summit), prudký růst a široký 
záběr fintech odvětví jasně naznačují, že se tentokrát nejedná jen 
o bezvýznamné plácnutí do vody.3
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Obrázek 2: 11 oblastí inovací v sektoru finančních služeb

Zdroj: The Future of Financial Services – How disruptive innovations are reshaping the way financial services are structured, provisioned and consumed, 
World Economic Forum a Deloitte, červen 2015, s. 12. Viz též: http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_future__of_financial_services.pdf 
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Fintech společnosti se zaměřují na specifické mezery ve front-end 
a back-end částech bankovního řetězce, mimo jiné na následující 
oblasti: 

 •  spotřebitelské úvěry a úvěry pro malé a střední podniky: 
peer-to-peer poskytovatelé jako např. Funding Circle, RateSetter 
a Zopa;

 •  správa majetku: digitální platformy jako např. Moneybox 
a Nutmeg;

 •  přeshraniční platby: poskytovatelé platebních služeb jako např. 
TransferWise, CurrencyFair, Revolut a Azimo;

 •  akceptace plateb: mobilní řešení pro obchodníky (POS) jako 
např. Square a iZettle;

 •  blockchain technologie: společnosti jako např. Ripple a BitPay.

Tyto fintech společnosti si stanovily jako svoji prioritu nabídnout 
rychlost, pohodlí a nízké náklady. Náš průzkum peer-to-peer 
úvěrového trhu ve Velké Británii zjistil, že největší motivací 
k využití peer-to-peer poskytovatelů pro klienty představovaly 
různé aspekty příjemného uživatelského zážitku, jako např. 
„jednoduchý a rychlý proces podání žádosti“, „rychlé schvalování“ 
a „pohodlí online platformy“. Tyto aspekty tak překonaly 
i „konkurenceschopné sazby“, které tradičně zůstávají hlavním 
nástrojem konkurenčního boje mezi bankami.4

Avšak faktory, které vedly k počátečnímu růstu fintech odvětví, 
nyní podporují rozvoj nového typu fintech hráčů – takových, kteří 
klientům nabízejí služby „napříč celým trhem“: čistě mobilní banky 
založené na aplikacích pro chytré telefony.

Pro tyto nové hráče je prioritou klientský zážitek a tím i uživatelské 
rozhraní. Tím, že umožní klientům např. přizpůsobit si aplikaci jejich 
potřebám, mohou nabídnout individualizované služby šité na míru. 
A tím, že nabízejí větší rychlost a pohodlí služeb, předpokládají, že 
se jim podaří omezit (nebo dokonce eliminovat) některá obvyklá 
„problematická“ místa bankovních služeb, jako je např. založení 
účtu nebo onboarding nového klienta.

Zatímco dřívější fintech inovace byly zaměřeny na vybrané služby 
v rámci celkové nabídky bank, tito noví hráči se zaměřují primárně 
na vztah bank s jejich klienty s cílem ovládnout klientské rozhraní.

Představitelé digitálních bank, s nimiž jsme hovořili, zdůrazňují, 
že základním principem jejich podnikání je řešení klientských 
problémů. Jak nám sdělila Anne Boden, zakladatelka a generální 

ředitelka Starling Bank: „Inovace je o řešení reálných problémů 
klientů a schopnosti nabídnout jim to, co opravdu chtějí.“

Tom Blomfield, spoluzakladatel a generální ředitel banky Monzo, 
si představuje budoucnost, kde programy výhod nabízené 
retailovými obchodníky budou tvořit integrovanou součást 
bankovních aplikací. Jak uvedl: „Co kdybyste nemuseli u sebe nosit 
jednotlivé slevové a zákaznické karty různých obchodníků a místo 
toho by vám vaše banka jednoduše řekla: Všimli jsme si, že jste 
tohoto kadeřníka navštívila již osmkrát, dnes vám proto nabízíme 
nový účes zdarma?“

Tom Blomfield se dále domnívá, že mobilní aplikace by mohly 
využívat integrovaná data tak, že budete moci např. „zaslat svému 
zaměstnavateli vyúčtování výdajů… veškerá data jsou již v aplikaci, 
takže stačí [na straně klienta] položky jen označit a získat peníze 
ihned zpět“. Jinou možností je, že vám aplikace sdělí, „zapomněli 
jste se odhlásit [v londýnském metru], protože tam nejsou žádné 
zábrany. Co kdyby vše hlídala vaše banka a vrátila vám odpovídající 
částku?“ (viz dále případová studie Monzo).

Je tedy zřejmé, že retailové banky ve Velké Británii jsou nuceny již 
dnes fungovat v náročném prostředí, jak z makroekonomického 
pohledu, tak z hlediska nástupu konkurence umožněné rozvojem 
technologií. 

Aktuálně však další vývoj podporovaný regulatorními opatřeními 
půjde v disrupci současného bankovního trhu ještě o krok dál, 
neboť umožní vznik zcela nových obchodních modelů retailového 
bankovnictví.

A tímto krokem je standard „otevřeného bankovnictví“.

Digitální banky, se kterými jsme hovořili, 
zdůrazňují, že základním principem 
jejich podnikání je řešení klientských 
problémů. Jak Deloitte sdělila Anne 
Boden, zakladatelka a generální ředitelka 
Starling Bank: „Inovace je o řešení 
reálných problémů klientů a schopnosti 
nabídnout jim to, co opravdu chtějí.“ 
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Kapitola 2 – Otevřené bankovnictví  
a PSD2
Jedním z cílů regulace v rámci Evropské unie i ve Velké Británii je vytvořit vyrovnané 
podmínky pro nové účastníky trhu. Tato snaha vedla k vydání dvou klíčových 
regulatorních směrnic, které zpřístupní klientská transakční data ve vlastnictví 
bank třetím stranám. Domníváme se, že tento vývoj povede v konečném důsledku 
k radikální transformaci bankovnictví.

Vlastnictví těchto dat dlouhodobě poskytovalo bankám 
významnou konkurenční výhodu, pokud jde např. o stanovování 
cen a rizikový skóring klienta. To se nyní změní, neboť ve stále větší 
míře bude docházet ke sdílení dat se třetími stranami. A to není 
všechno – tato data bude potenciálně možné využít i k poskytování 
inovativních bankovních služeb s přidanou hodnotou.

Zásadní je, že využitím klientských bankovních dat s cílem 
nabídnout klientům služby s přidanou hodnotou mohou třetí 
strany narušit stávající interakci mezi bankou a klientem. 

Na samém začátku tohoto vývoje byl regulatorní krok Evropské 
komise ve formě revidované Směrnice o platebních službách 
známé jako směrnice PSD2.

PSD2 – mnohem více, než pouhé platební služby
Směrnice PSD2 vstoupila v platnost 13. ledna 2016; a od tohoto 
data mají členské státy dva roky na to, aby transponovaly obsah 
směrnice do národní legislativy.5

Podle Evropské komise jsou hlavní cíle směrnice PSD2 následující:

 •  přispět k vytvoření více integrovaného a efektivnějšího trhu 
platebních služeb v Evropě,

 •  zajistit vyrovnané podmínky pro poskytovatele platebních služeb 
(včetně nových účastníků trhu),

 •  umožnit bezpečnější, lépe zajištěné platby,

 •  chránit spotřebitele,

 •  podpořit nižší ceny platebních služeb.6

PSD2 má podstatně širší záběr než předchozí směrnice PSD z roku 
2007 a týká se rovněž externích poskytovatelů – třetích stran (TPP).7 

Banky budou v budoucnu povinny poskytnout těmto externím 
poskytovatelům přístup k platebním účtům klientů; tato povinnost je 
známa jako pravidlo XS2A („přístup k účtu“).

Směrnice PSD2 zavádí dva typy regulovaných externích 
poskytovatelů služeb, kterým bude umožněn přímý přístup 
ke klientským účtům (viz obrázek 3).

Na základě směrnice PSD2 musejí být instituce, které chtějí 
nabízet služby iniciování platby nebo služby informování o účtu, 
oprávněnými poskytovateli platebních služeb (PSP). Účinnost 
regulatorních technických standardů (RTS) pro pravidlo XS2A se 
předpokládá začátkem roku 2019.

Obrázek 3: Instituce (role) specifikované ve směrnici PSD2

Zdroj: The Second Payment Services Directive (PSD2) – A briefing from
Payments UK, Payments UK, červenec 2016. Viz též: https://www.paymentsuk.org.uk/
sites/default/files/PSD2%20report%20June%202016.pdf; analýza Deloitte
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Směrnice PSD2 se na první pohled zaměřuje na platební služby; 
největší dopad však bude mít nepochybně zpřístupnění dat 
o klientských účtech vedených bankami externím poskytovatelům 
služeb informování o účtu (AISP). Pokud třetí strany typu AISP 
získají významné postavení, mohou banky přijít o vlastnictví 
klientského rozhraní, a tudíž i o primární vztah s klienty. Tato 
hrozba je ještě větší, pokud se někteří externí poskytovatelé 
rozhodnou nabízet současně službu iniciování platby i službu 
informování o účtu a umožní tak klientům iniciovat platby z účtů 
prostřednictvím rozhraní třetích stran. 

Tito poskytovatelé však budou muset řešit množství otázek 
týkajících se ochrany osobních údajů a odpovědnosti. Obecné 
nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR)8 vyžaduje, aby klienti 
byli jasným, stručným a transparentním způsobem informováni 
o tom, kdo a jakým způsobem bude používat jejich osobní data. 
Klienti pak budou muset poskytnout svůj výslovný souhlas 
s použitím jejich transakčních dat.

GDPR stanoví určité zákonné povinnosti organizacím týkající se 
ochrany těchto dat a zajištění jejich úplnosti a správnosti. Klienti 
mají mnohá další práva, například mohou kdykoli odvolat svůj 
souhlas, mají právo vědět, jaká data organizace používá, a právo 
nechat svá data vymazat.

Vzhledem k tomu, že otevřené bankovnictví umožňuje sdílení 
osobních údajů mezi různými organizacemi, budou tyto organizace 
povinny zajistit ochranu osobních údajů při jejich sdílení s jinými 
stranami, a získat výslovný a aktuální souhlas klienta. Spolu 
s rozšířením přístupu třetích stran k datům se rozšiřují i možnosti 
jak může docházet k podvodům, a u mnohých banky nebudou mít 
srovnatelnou možnost je kontrolovat.

Tyto kroky směřující k otevření a zpřístupnění dat vedených 
bankami nicméně představují významný posun ve způsobu 
fungování retailových bank. Regulatorní orgány ve Velké Británii 
mají zájem vytvořit vyrovnané tržní podmínky i pro nové účastníky 
trhu a co nejlépe využít potenciálu výhod, které klientům může 
přinést zpřístupnění bankovních dat. Proto na bázi požadavků 
směrnice PSD2 připravili další iniciativu, zaměřenou pouze 
na Velkou Británii.

Standard otevřeného bankovnictví – o krok dále
V roce 2015 vzneslo Ministerstvo financí Velké Británie požadavek 
na vytvoření pracovní skupiny pro otevřené bankovnictví (Open 
Banking Working Group, OBWG), jejímž úkolem bylo prozkoumat, 
jaké výhody by klientům přineslo otevření bankovních dat a jak 
nejlépe těchto výhod dosáhnout.9

Ve své zprávě vydané v únoru 2016 skupina doporučila vytvoření 
Standardu otevřeného bankovnictví (Open Banking Standard) 
s využitím otevřeného rozhraní pro programování aplikací (API; viz 
vysvětlení pojmu na str. 14). Skupina dále doporučila, aby tento 
obecný API standard umožnil: 

 •  volný přístup k volně přístupným datům – tzn. přístup 
jakéhokoli subjektu, od externích TPP poskytovatelů 
po individuální klienty, k veřejně přístupným datům, jako jsou 
informace o cenách a o produktech;

 •  řízený přístup ke sdíleným datům – tzn. regulovaný přístup 
externích TPP poskytovatelů k transakčním datům na klientských 
účtech, pokud tito poskytovatelé získají souhlas klienta.10

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a trhy ve Velké Británii 
(CMA), který vyjádřil „obavy, že retailové bankovnictví nefunguje 
pro klienty dostatečně výhodně“11, vydal v srpnu 2016 závěrečnou 
zprávu o svém šetření retailového bankovního trhu. CMA se 
rozhodl zařadit Standard otevřeného bankovnictví mezi svá 
nápravná opatření a stanovil pro největší britské banky12 povinnost 
otevřít a zpřístupnit data o účtech jejich retailových klientů 
a malých a středních podniků.

Povinnost stanovená CMA se týkala devíti britských bank, které 
měly povinnost zpřístupnit otevřená data prostřednictvím 
jednotného API rozhraní do 31. března 2017. Banky jsou dále 
povinny zpřístupnit sdílená data prostřednictvím otevřeného API 
rozhraní k datu účinnosti směrnice PSD2, tj. od 13. ledna 2018.13 
Tyto banky byly pověřeny nastavením Standardu otevřeného 
bankovnictví ve spolupráci se zástupci třetích stran a organizacemi 
reprezentujícími zájmy spotřebitelů a malých a středních podniků.14

Mezi směrnicí PSD2 a britským Standardem otevřeného 
bankovnictví jsou vedle kratšího časového rámce ještě další dva 
rozdíly.
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Za prvé, směrnice PSD2 nestanoví povinnost vytvořit jednotný API 
standard. To znamená, že jednotlivé banky mohou ke zpřístupnění 
svých dat použít různé technické standardy. Dle našeho názoru to 
pro aplikace zaměřené na agregaci informací o účtech představuje 
dodatečnou komplikaci, které se banky ve Velké Británii díky 
Standardu otevřeného bankovnictvíi budou moci vyhnout.15

Za druhé, směrnice PSD2 zpřístupní transakční data klientů pouze 
konkrétním institucím (viz obrázek 3), které musí být zároveň 
regulovanými poskytovateli platebních služeb. Na rozdíl od toho 
britský CMA může povolit přístup širšímu spektru třetích stran 
na základě sestavení tzv. „whitelistů“ (tj. seznamů schválených 
uživatelů) (viz obrázek 4). CMA si především uvědomil, že směrnice 
PSD2 se nevztahuje na webové srovnávače, tj. platformy zaměřené 
na vyhledání a porovnání cen produktů. Proto stanoví zvláštní 
pravidla pro sestavení „whitelistů“, na základě kterých tyto webové 
platformy mohou získat povolení k přístupu ke klientským datům.16 

i Poznámka: V České republice je situace obdobná – Česká bankovní asociace finalizuje se zástupci českých bank v rámci příprav na PSD2 definici jednotného 
národního API standardu, který bude následně k dispozici účastníkům trhu, bankám i TPP.

Největší dopad bude mít PSD2 
nepochybně v otevření bankovních dat 
o klientských účtech poskytovatelům 
služby informování o účtu. Pokud třetí 
strany typu AISP získají významné 
postavení, mohou banky přijít o vlastnictví 
primárního klientského rozhraní.

Obrázek 4: „Otevření“ klientských transakčních dat 

Zdroj: analýza Deloitte

„Uzavřené“ bankovnictví „Otevřené“ bankovnictví
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Dopady Standardu otevřeného bankovnictví
Největší hrozbou pro tradiční banky je riziko komoditizace.

Jakmile bude pro klienty možné jednodušeji měnit poskytovatele 
běžných účtů a vybírat si další produkty podle ceny, budou stávající 
banky čelit riziku ztráty tržních podílů a snížení ziskových marží.

Třetí strany budou navíc moci využít data k přípravě nových 
nabídek, které uspokojí dosud nenaplněné potřeby klientů a které 
poskytnou klientům hmatatelné výhody. V důsledku toho mohou 
stávající banky přijít o klíčové vlastnictví primárního vztahu 
s klientem, pokud se vzrůstající počet klientů rozhodne řídit své 
finance prostřednictvím rozhraní třetích stran.

Největší obavy bank budou vzbuzovat portály třetích stran, které 
umožní klientům jak řídit vlastní finance, tak měnit poskytovatele 
prostřednictvím jediné aplikace. V takovém scénáři hrozí stávajícím 
bankám riziko ztráty tržního podílu i primárních klientských 
vztahů. Výsledkem může být, že se jejich role zúží na pouhého 
poskytovatele komoditizovaných produktů.

Anne Boden ze Starling Bank, se domnívá, že pokud „klienti získají 
přístup k datům a sami si budou moci volit partnery, se kterými 
chtějí při správě těchto dat spolupracovat, bude to mít několik 

důsledků: vznikne nový trh, neboť bude jednodušší přecházet 
mezi bankami a zkoušet nové produkty. To způsobí větší narušení 
fungování současného trhu, a umožní dynamický růst nových 
hráčů“.

CMA sleduje přijetím Standardu otevřeného bankovnictví dva 
hlavní cíle:

 •  usnadnit klientům změnu poskytovatele služby vedení běžného 
účtu a podpořit tak konkurenci,

 •  „změnit charakter samotné zákaznické cesty umožněním 
vzniku velkého počtu nových poskytovatelů služeb s různými 
obchodními modely, kteří budou nabízet inovativní řešení.”17 

Regulační orgány ve Velké Británii se dlouhodobě snaží podpořit 
rozvoj konkurence v sektoru retailového bankovnictví, především 
v oblasti vedení osobních účtů a účtů malých a středních podniků. 
Například cílem služby Current Account Switch Service (CASS) 
zavedené v roce 2013 bylo umožnit volné převádění běžných 
účtů mezi bankami. Četnost převodů běžných účtů však přesto 
zůstala na nízké úrovni v porovnání s obdobnými změnami v jiných 
odvětvích nebo u jiných finančních produktů (viz obrázek 5).

Obrázek 5: Podíl klientů, kteří v posledních třech letech změnili poskytovatele v různých odvětvích (únor-březen 2015)

Zdroj: Personal Current Account Investigation, GfK NOP, duben 2015, s. 44. Viz také: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/555-
cabd0ed915d7ae2000007/PCA_Banking_Report.pdf
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CMA se domnívá, že poskytnutím přístupu k datům o klientských 
transakcích třetím stranám, např. webovým srovnávačům, podpoří 
konkurenci tím, že umožní klientům provádět personalizované 
porovnání účtů různých poskytovatelů. Klienti si tak budou moci 
vybrat účet, který nejlépe odpovídá jejich potřebám.

Otevření dat může rovněž podpořit konkurenci v oblasti jiných 
produktů, neboť omezí primární výhodu tradičních bank, kterou 
je přístup k transakční historii, která běžně umožňuje bankám dát 
klientům lepší nabídku u úvěrových produktů, především malým 
a středním podnikům. Zpřístupnění těchto dat třetím stranám 
jednoznačně vytvoří vyrovnané podmínky pro všechny účastníky 
trhu. Nástup konkurence navíc může omezit prostor bank pro 
vzájemné dotování nabídek různým skupinám klientů, a tudíž může 
vést ke snížení jejich ziskových marží.

V konečném důsledku by pak mohly banky i třetí strany 
„vyzbrojené“ klientskými bankovními daty začít nabízet nové služby, 
například nástroje pro správu financí a rozpočtu (pokročilé PFM 
nástroje). Banky a třetí strany mají i další příležitosti – nabízet 
klientům personalizované odměny a výhody u obchodníků 
na základě jejich transakční historie.

CMA především věří, že jeho regulace povede k nabídce služeb, 
které klientům pomohou vyhnout se nepovolenému přečerpání či 
obecně drahému čerpání debetního rámce. Přístup k transakčním 
datům klientů by mohl třetím stranám umožnit poskytnout 
klientům výhodný úvěrový rámec nebo dokonce automaticky 
převést peněžní prostředky z jednoho účtu na druhý dřív, než se 
dostanou do nežádoucího debetu.18

Toto vše však může mít značný dopad na výnosy bank generované 
z běžných účtů: v roce 2014 činily poplatky z čerpání úvěrových 
rámců 34% celkových výnosů z běžných účtů (viz obrázek 6). Tento 
vliv může být ještě umocněn redukcí depozitní báze, kdy bohatší 
klienti budou vyhledávat běžné účty s výhodnější úrokovou sazbou, 
čímž se zvýší cena zdrojů retailových bank.

Standard otevřeného bankovnictví tudíž může vést k tomu, že 
klienti budou provádět veškeré své bankovní transakce u různých 
bank, přičemž budou aktivně využívat pouze aplikaci třetí strany 
využívající nástroje a data umožňující řízení a optimalizaci jejich 
finančních prostředků.

Obrázek 6: Analýza výnosů z osobních běžných účtů, v GBP na jeden hlavní účet, 2014

Zdroj: Retail banking market investigation final report, Competition and Markets Authority (CMA), 9. srpna 2016, s. 104. 
Viz také: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57ac9667e5274a0f6c00007a/retail-banking-market-investigation-full-final-report.pdf
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Proč se to tentokrát skutečně projeví? 
Technologický pokrok a obecně evoluce digitálních služeb, živená 
neustálou dostupností internetu dnes umožňují regulačním 
orgánům zásahy, které mají potenciál nastartovat skutečně 
revoluční změny.

Standard otevřeného bankovnictví byl inspirován především 
rychlým nástupem a využíváním API v ostatních odvětvích. 
API rozhraní definují standardizované metody interakce se 
softwarovými systémy. Vhodným přirovnáním je elektrická 
zásuvka, která umožňuje elektrickým přístrojům připojit se pomocí 
zástrčky k elektrické síti. Stejným způsobem umožňují API mobilním 
aplikacím připojit se k systémům třetích stran.

Nárůst popularity API integrujících data třetích stran mezi 
vývojáři aplikací potvrzuje potenciál zpřístupnění bankovních 
klientských dat. Jedním z příkladů je dopravní podnik Transport 
for London (TfL), který poskytuje online dopravní data vývojářům 
softwaru třetích stran.19 Řada mobilních aplikací se tak může 
napojit na tyto datové kanály a poskytovat klientům informace 
o dopravě v reálném čase prostřednictvím jejich vlastního rozhraní. 
V souladu se směrnicí PSD2 budou poskytovatelé služby agregace 
účtů schopni zobrazit klientská bankovní data přesně stejným 
způsobem. 

V širším kontextu pak neustále vzrůstající dostupnost technologií 
pro spotřebitele i firmy umožní nabídku služeb specifikovanou 
PSD2 a Standardem otevřeného bankovnictví.

Z pohledu spotřebitelů v posledních letech nebývalým způsobem 
vzrostla penetrace chytrých telefonů (viz obrázek 7), což umožnilo 
mobilní přístup k aplikacím a službám většině populace ve Velké 
Británii.

Na straně dodavatelů technologie jako např. „Infrastruktura 
jako služba“ (IaaS), „Platforma jako služba“ (PaaS) a „Software 
jako služba“ (SaaS)20, umožnily vstup na retailový bankovní trh 
novým technologickým hráčům díky nižším IT nákladům. Tito noví 
účastníci díky tomu také mohli pružněji reagovat na měnící se 
potřeby trhu.

Tento pokrok v moderních podnikových technologiích nejen 
umožnil vstup celé řady nových vyzyvatelů a fintech poskytovatelů 
na trh – rovněž jim poskytl pružné, vzájemně propojené 
IT architektury, které jsou nezbytné k plnému využití výhod, 
které otevírání bankovnictví může přinést. Tyto výhody mohou 
využít i stávající banky; největším výzvou však pro ně bude jak 
„naroubovat“ tyto nové technologie na jejich stávající bankovní 
systémy.

Technologický pokrok a evoluce 
digitálních služeb, živená neustálou 
dostupností internetu dnes umožňují 
regulačním orgánům zásahy, které mají 
potenciál nastartovat skutečně revoluční 
změny.

Obrázek 7: Penetrace chytrých telefonů ve Velké Británii, 
2012–2016 (%)

Zdroj: Deloitte Global Mobile Consumer Survey 2016 – UK Cut, There’s no place like 
phone, Deloitte, 2016, s. 26. Viz také: https://www.deloitte.co.uk/mobileuk/assets/pdf/
Deloitte-Mobile-Consumer-2016-There-is-no-place-like-phone.pdf 
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Kapitola 3 – Spotřebitelé  
jsou připraveni na změnu
Žádné ze změn, které, jak regulatorní orgány doufají, nastanou v důsledku zavedení 
Standardu otevřeného bankovnictví, nebude možné dosáhnout bez silné podpory 
ze strany spotřebitelské veřejnosti. Spotřebitelský průzkum Deloitte, který prováděla 
společnost YouGov21, potvrzuje silnou latentní poptávku mezi technologicky 
orientovanými uživateli po nových a lepších bankovních službách. Ta by mohla pomoci 
přinést potenciální výsledky podrobně popsané v předchozí kapitole.

Míra podpory a osvojení si digitálních řešení v bankovnictví ze 
strany britských klientů je poměrně vysoká. Velmi silná je zejména 
mezi lidmi z tzv. generace Y, z nichž téměř dvě třetiny využívají 
mobilní bankovní aplikaci (viz obr. 8) oproti průměrným 40% 
u všech respondentů.

Míra akceptace mobilních bankovních aplikací je o něco málo 
vyšší u malých a středních podniků, z nichž 45% využívá mobilní 
bankovní aplikaci. Penetrace mobilních aplikací je zvláště vysoká 
(62%) u britských malých a středních podniků, které vykazují obrat 
10 mil. GBP a vyšší (viz obr. 9). 

Navíc digitální kanály (jako například laptop, tablet nebo chytrý 
telefon) jsou dnes první volbou pro pokrytí každodenních 
bankovních potřeb klientů. Dává jim přednost 66% spotřebitelů 
v případě „tuzemských plateb“ a 64% v případě „kontroly zůstatku 
účtu“ (viz obr. 10).

Tento trend je ještě silnější mezi malými a středními podniky. 
Digitálním kanálům dává přednost 83% manažerů malých 
a středních podniků v případě „tuzemských plateb“ a 81% v případě 
„kontroly zůstatku účtu“ (viz obr. 11). 

Obr. 8:  Penetrace mobilních aplikací podle věkových skupin (%), 
spotřebitelé ve Velké Británii

Zdroj: YouGov plc 2016 © Všechna práva vyhrazena, analýza Deloitte
Vzorek: Celostátně reprezentativní vzorek celkem 2050 britských spotřebitelů – 
dospělá populace. Otázky z průzkumu viz příloha
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Obr. 9: Penetrace mobilních aplikací dle ročního obratu (%), malé 
a střední podniky ve Velké Británii

Zdroj: YouGov plc 2016 © Všechna práva vyhrazena, analýza Deloitte
Vzorek: Celostátně reprezentativní vzorek celkem 1003 manažerů britských malých 
a středních firem. Otázky z průzkumu viz příloha
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Obr. 10: Preferované kanály pro bankovní služby (%), spotřebitelé ve Velké Británii

Zdroj: YouGov plc 2016 © Všechna práva vyhrazena, analýza Deloitte
Vzorek: Celostátně reprezentativní vzorek celkem 2050 britských spotřebitelů – dospělá populace
Otázky z průzkumu viz příloha
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Obr. 11: Preferované kanály pro bankovní služby (%), malé a střední podniky ve Velké Británii

Zdroj: YouGov plc 2016 © Všechna práva vyhrazena, analýza Deloitte
Vzorek: Celostátně reprezentativní vzorek celkem 1003 manažerů britských malých a středních firem
Otázky z průzkumu viz příloha
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Nový pohled na bankovnictví
Náš spotřebitelský průzkum prováděný YouGov ukazuje, že klienti 
a malé podniky se začínají na bankovnictví dívat jinak. Na základě 
našeho průzkumu se domníváme, že nově příchozí nebo i tradiční 
hráči, kteří se rozhodnou pro digitální transformaci, se budou 
moci odlišit vylepšenou nabídkou pro klienty, která bude cenově 
transparentnější a uživatelsky přívětivější. 

Když jsme se zeptali britských spotřebitelů a malých a středních 
podniků využívajících mobilní bankovní aplikaci na to, jaké faktory 
by je přesvědčily k přechodu k čistě mobilní bance (viz obr. 12): 

 •  56% uvedlo „transparentnější a srozumitelnější ceny oproti 
nabídce dosavadní banky“,

 •  58% uvedlo „možnost provádět více bankovních operací 
prostřednictvím mobilní bankovní aplikace“,

 •  49% uvedlo „snadnější používání mobilní bankovní aplikace 
oproti řešení nabízenému současnou bankou“. 

Obr. 12: Faktory, které by uživatele přesvědčily k přechodu k čistě mobilní bance (%), spotřebitelé a malé a střední podniky ve Velké 
Británii s mobilní bankovní aplikací

Zdroj: YouGov plc 2016 ©Všechna práva vyhrazena, analýza Deloitte
Vzorek: Celostátně reprezentativní vzorek celkem 805 britských spotřebitelů – dospělá populace s mobilní bankovní aplikací jejich hlavní banky na chytrém telefonu; 
celostátně reprezentativní vzorek celkem 448 manažerů britských malých a středních firem s mobilní bankovní aplikací jejich hlavní banky na chytrém telefonu
Otázky z průzkumu viz příloha
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Navíc 34% z těchto spotřebitelů rovněž hodnotilo dostupnost 
těchto nástrojů jako důležitý faktor, který by je mohl přesvědčit 
k přechodu k čistě mobilní bance (viz obr. 12). Dále 46% ze 
současných uživatelů bankovních aplikací uvedlo, že by přivítali, 
kdyby některé z potenciálních nových služeb s přidanou hodnotou 
umožněných otevřenými daty byly dostupné prostřednictvím jejich 
bankovní aplikace (viz obr. 13). Domníváme se, že tato čísla jsou 
vysoká s ohledem na relativně rané vývojové stadium těchto inovací 
a celkově nízkou míru aktivního zapojení ze strany klientů.

Konkrétněji:

 •  29% by ocenilo „možnost prohlížet a spravovat účty od různých 
poskytovatelů“,

 •  21% by ocenilo „možnost používat personalizované nástroje pro 
správu financí / řízení rozpočtu (PFM)“,

 •  20% by ocenilo „možnost používat účetní software, který by 
zobrazoval měsíční přehled všech mých výdajů na jednotlivých 
účtech“.

S ohledem na obecně nízkou míru zapojení spotřebitelů a omezený 
počet příkladů z praxe jsou spotřebitelé relativně otevření 
myšlence používat k přístupu ke svým bankovním službám rozhraní 
netradičních poskytovatelů. Z toho plyne, že potenciální novinky 
umožněné nástupem otevřeného bankovnictví by klienti přivítali 
a mohly by tak zaznamenat rychlý růst (viz obr. 14). 

Klienti jsou v současné době připraveni akceptovat spíše netradiční 
poskytovatele, kteří již v bankovnictví působí, jako jsou například 
velké retailové řetězce a poskytovatelé služeb digitálních plateb. 
Nicméně lze rovněž pozorovat přiměřenou ochotu využívat 
služeb institucí, jako jsou velké technologické společnosti 
a telekomunikační firmy, které dosud v tomto oboru významně 
nebo vůbec nepůsobily.

Spotřebitelé jsou relativně otevření 
možnosti používat k přístupu ke svým 
bankovním službám rozhraní netradičních 
poskytovatelů. To naznačuje, že další 
potenciální rozvoj služeb a inovace 
umožněné nástupem otevřeného 
bankovnictví by klienti přivítali.

Obr. 13: Zájem o mobilní bankovní služby s přidanou 
hodnotou (%), spotřebitelé ve Velké Británii s mobilní 
bankovní aplikací

Zdroj: YouGov plc 2016 ©Všechna práva vyhrazena, analýza Deloitte
Vzorek: Celostátně reprezentativní vzorek celkem 805 britských spotřebitelů – 
dospělá populace s mobilní bankovní aplikací jejich hlavní banky na chytrém telefonu 
Otázky z průzkumu viz příloha
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Obr. 14: Důvěra v organizace pokud by poskytly rozhraní pro 
mobilní bankovnictví (%), spotřebitelé ve Velké Británii 
s mobilní bankovní aplikací

Zdroj: YouGov plc 2016 ©Všechna práva vyhrazena, analýza Deloitte
Vzorek: Celostátně reprezentativní vzorek celkem 805 britských spotřebitelů – 
dospělá populace s mobilní bankovní aplikací jejich hlavní banky na chytrém telefonu 
Otázky z průzkumu viz příloha
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Kapitola 4 – Jak se bude vyvíjet trh 
retailového bankovnictví?
Jak jsme uvedli výše v této zprávě, otevření klientských transakčních dat povede 
k posílení konkurence v retailovém bankovnictví ve Velké Británii a umožní zcela nové 
nabídky pro klienty. Domníváme se však, že toto bude pouze začátek. V dlouhodobějším 
horizontu očekáváme, že otevřené bankovnictví uvede do pohybu mnohem radikálnější 
transformaci celého sektoru, která zcela změní dynamiku britského retailového 
bankovnictví i samotný obchodní model retailového bankovnictví.

Jak jsme již naznačili, otevření klientských bankovních dat 
prostřednictvím API by mohlo klientům umožnit vybírat si ty 
nejvýhodnější nabídky prostřednictvím jediného rozhraní, které jim 
umožní hladce přecházet mezi různými poskytovateli bankovních 
produktů, od tradičních bank až po fintech firmy. 

Jako součást tohoto vývoje se domníváme, že budoucností 
britského retailového bankovnictví bude stav, kdy bankovní 
produkty, služby a funkcionality budou otevřené třetím stranám. 
Tím, jak budou klienti přistupovat k produktům a službám různých 
poskytovatelů prostřednictvím jimi preferovaného bankovního 
rozhraní, dojde i k oddělení bankovních produktů a služeb 
od samotné distribuce.

Domníváme se proto, že bankovní model budoucnosti bude 
představovat bankovnictví ve formě online „bankovního 
tržiště“.

Současné bankovní obchodní modely 
jsou z velké části uzavřené, přičemž 
banky vlastní klientské rozhraní, jehož 
prostřednictvím nabízejí vlastní produkty. 
Tato rozhraní jsou do značné míry 
integrována s nabízenými službami, 
sahajícími od běžných účtů až po spořicí 
účty, úvěry a pojistné produkty.

Bankovnictví ve formě online bankovního tržiště
Současné bankovní obchodní modely jsou z velké části uzavřené, 
přičemž banky vlastní klientské rozhraní, jehož prostřednictvím 
nabízejí vlastní produkty. Tato rozhraní jsou do značné míry 
integrována s nabízenými službami, sahajícími od běžných účtů až 
po spořicí účty, úvěry a pojistné produkty. 

Fintech společnosti a další vyzyvatelé již začali tento model 
postupně „nahlodávat“ a specifické mezery již obsazují noví hráči 
(včetně TransferWise v oblasti platebních služeb).

Potenciální přechod na model tržiště však bude mít mnohem 
hlubší dopady a způsobí posun vnímání potřeb klientů do samého 
centra zájmu bankovnictví. 

V případě bankovnictví ve formě online tržiště se tradiční bankovní 
obchodní model transformuje na datově intenzivní tržiště 
postavené na platformách, kde vícero poskytovatelů finančních 
služeb neustále soutěží o klienty nabídkami individualizovaných 
produktů s přidanou hodnotou. V konečném důsledku budou 
tradiční bankovní služby rozšířeny o řadu nabídek poskytovaných 
celým ekosystémem poskytovatelů (viz obr. 15).
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Obr. 15: Bankovnictví ve formě online tržiště

Zdroj: analýza Deloitte
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Nad rámec obvyklého přesouvání poskytování služeb z jednoho 
dostupného kanálu do druhého, budou muset poskytovatelé 
působící na vznikajícím bankovním online „tržišti“ mnohem lépe 
porozumět tomu, co vlastně klienti očekávají od svých financí 
a bankovních vztahů. 

Předpokládáme, že platforma bankovního tržiště umožní klientům 
přístup k pokročilým, personalizovaným službám digitálního 
„bankovního asistenta“, který bude využívat široké spektrum 
klientských dat, ke kterým bude mít platforma přístup. A to vše nad 
rámec správy financí, finančního plánování a nastavování spořicích 
cílů – klienti by tak získali informace, jak nejlépe optimalizovat své 
finance, ať již snížením výdajů na splácení úvěrů nebo díky lepšímu 
zhodnocení jejich úspor. Toto vše však současně předpokládá 
zajištění souladu s vícero regulatorními předpisy, což nebude 
jednoduchý úkol.

Banky mají rovněž možnost stát se platformou pro poskytování 
dalších návazných služeb, které zahrnují několik fází 
a poskytovatelů, včetně bank, a jejichž vyřízení dnes může pro 
klienty představovat výzvu. Tím, že vytvoří konzistentní ekosystém 
poskytovatelů, mohou banky sehrát klíčovou roli v centralizaci 
těchto fází na jedné platformě, a nabídnout tak klientům zcela nový 
zážitek.

Existuje řada potenciálních příkladů. Například pořízení nemovitosti 
zpravidla zahrnuje celou řadu různých stran, včetně financující 
banky, se kterými musí zájemci o byt či dům jednat samostatně. 
Banky by mohly celý proces zastřešit a soustředit realitní makléře, 
právníky, hypoteční makléře a další v rámci jedné online platformy 
a nabídnout klientům integrovanou službu pro koupi nemovitosti. 
Mezi další oblasti, do kterých by podle našeho názoru banky mohly 
expandovat, patří koupě automobilu a cestovní ruch.

Klienti bank typicky využívají celou řadu finančních produktů 
od vícero poskytovatelů, počínaje pojištěním, přes investice až 
po penzijní spoření. Nicméně obvykle nevnímají své finanční 
produkty jako na sobě nezávislé, ale spíše jako sadu nástrojů, která 
jim jako celek umožňuje jejich životní styl. Platforma „online tržiště“ 
by jim poskytla vítaný (a dnes zcela chybějící) komplexní přehled 
o jejich finančních produktech. 

Právě komplexní pokrytí finančních záležitostí klientů by umožnilo, 
aby platformy „online tržišť finančních služeb“ začaly ideálně 
nabízet automatizované finanční poradenství, které má podle 
našeho názoru velký potenciál. V nedávném průzkumu Deloitte, 
The next frontier: the future of automated financial advice in the UK 

i V rámci studie jsme zkoumali očekávání klientů ohledně poradenství v oblastech, jako jsou základní finanční plánování, investice, penzijní investiční programy, 
důchodové zabezpečení, hypotéky a pojistná ochrana

(Další milník: budoucnost automatizovaného finančního poradenství 
ve Velké Británii), jsme zjistili, že až 15 milionů dospělých by ve Velké 
Británii bylo ochotno platit za automatizované poradenství 
u minimálně jednoho ze šestii klíčových finančních produktů.22 

Domníváme se však, že dnes neexistuje jediný poskytovatel 
finančních služeb, který by disponoval výraznou výhodou napříč 
celým spektrem klíčových finančních produktů. Na druhé straně, 
platformy „online tržišť finančních služeb“ mají skvělou příležitost 
stát se primárním místem, kde budou klienti nakupovat produkty 
a kde budou vyhledávat poradenství, a tím umožnit různým 
poskytovatelům přístup k jejich klientům.

Existuje navíc nespočet možností, kde by online platformy mohly 
zahrnout i nabídku služeb firem mimo sektor finančních služeb, 
jako jsou retailové řetězce, které by mohly nabízet individualizované 
věrnostní programy postavené na historii výdajů zákazníků. 

Provozovatelé online platforem by mohli využít bankovní 
a nebankovní data k získání detailního vhledu do chování klienta. 
To by jim umožnilo nabídnout širší přidanou hodnotu, reagovat 
nad rámec evidentních požadavků a začít plnit latentní požadavky 
klientů, které mohou jít i za hranice tradičních finančních služeb. 
Jinými slovy začít předvídat potřeby klientů v kontextu různých 
situací, a reagovat ještě předtím, než klient vůbec svoji banku 
s konkrétní potřebou osloví. 

Pilotní mobilní aplikace Deloitte Digital, #ConnectedBank, 
demonstruje, jak se podle našeho názoru bude vyvíjet zákaznická 
zkušenost a interakce klientů s bankou v blízké budoucnosti, 
jakmile tyto trendy vstoupí do každodenní reality. Podívejte se 
na video na https://vimeo.com/155841332.

Nad rámec obvyklého přesouvání 
poskytování služeb z jednoho 
dostupného kanálu do druhého, 
budou muset poskytovatelé působící 
na vznikajícím bankovním online „tržišti“ 
mnohem lépe porozumět tomu, co 
vlastně klienti očekávají od svých financí  
a bankovních vztahů.
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Strategické možnosti tradičních bank 
Tempo vývoje směrem k bankovním službám ve formě online 
tržiště je sice nejisté, jak ale bude zřejmě vypadat výsledná podoba 
služeb, se však již začíná rýsovat. Vyvstávají tím strategické otázky 
pro současné tradiční poskytovatele finančních služeb. Hlavní 
riziko, kterému budou čelit, je, že se noví hráči stanou vlastníky 
primárního klientského rozhraní. Banky si tedy budou muset 
vybrat mezi hájením vlastnictví klientského rozhraní a variantou 
zaujmutí odlišné role v bankovním ekosystému. To může znamenat 
i posun od současného modelu generování výnosů primárně 
z čisté úrokové marže k modelu založenému na poplatcích či podílu 
na zisku. 

Tím, že vzájemné cenové dotování produktů bude díky individuálně 
nastaveným cenám produktů a snadnějšímu přechodu mezi 
poskytovateli v rámci standardu otevřeného bankovnictví 
obtížnější, budou se banky muset rozhodovat, jaké služby chtějí 
opravdu nabízet a na jaké klienty se chtějí zaměřovat. Možná 
budou muset podstoupit krátkodobé riziko ztráty výnosů s tím, že 
si zajistí v dlouhodobějším horizontu provozní a finanční zisky, které 
pomohou zmírnit hrozby plynoucí z nástupu nové konkurence.

Otevřenost změnám a inovacím současně přinese tradičním 
poskytovatelům nové příležitosti. Získávání a efektivnější 
vytěžování dat přinese významné přínosy, včetně zdokonalení 
stávajících nabídek, pro vývoj nových produktů s přesahem i mimo 
oblast finančních služeb, a větší míru individuálního přizpůsobení 
produktů potřebám konkrétního klienta. Všechny tyto změny by 
mohly podpořit větší míru zapojení klientů.

Banky by mohly rovněž provázat své vlastní produkty s vybranými 
nabídkami inovativních třetích stran. To by jim mohlo umožnit 
rychlejší a levnější rozšiřování nabídky pro klienty. Vyšší tempo 
inovací a širší výběr produktů nabízených na bankovní platformě 
by měly vést i k posílení věrnosti stávajících klientů k bance 
a akcelerovat akvizici nových klientů. Je rovněž pravděpodobné, 
že banky budou moci otevřít nové zdroje výnosů z poplatků, 
v souvislosti s tím, jak třetí strany budou chtít získat přístup k jejich 
infrastruktuře.

Domníváme se, že banky mají čtyři širší strategické možnosti, 
z nichž dvě znamenají i vědomou ztrátu kontroly nad klientským 
rozhraním, jak bude docházet k oddělování produktů a jejich 
distribuce (viz obr. 16).

Banky si budou muset vybrat mezi 
hájením vlastnictví klientského rozhraní 
a variantou zaujmutí odlišné role 
v bankovním ekosystému. To může 
znamenat i posun od současného modelu 
generování výnosů primárně z čisté 
úrokové marže k modelu založenému 
na poplatcích či podílu na zisku.
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Obr. 16: Strategické možnosti britských tradičních retailových bank v systému bankovnictví ve formě online tržiště

Zdroj: analýza Deloitte
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Varianta 1: Banka jako poskytovatel komplexních služeb
Tento model představuje status quo, kdy banka by nadále 
pokračovala v nabídce komplexních služeb a nabízela vlastní 
produkty prostřednictvím vlastní distribuční sítě s jen omezenou 
či žádnou integrací třetích stran prostřednictvím API. To by mohla 
být vhodná cesta pro několik dominantních hráčů se silnými 
značkami. Tato varianta má největší šanci na úspěch v situaci, kdy 
banka zaměří svoji energii na konkrétní segment nebo produkt, 
ve kterém se bude umět odlišit od ostatních produktů dostupných 
prostřednictvím online platformy finančního tržiště.

Aby poskytovatelé, kteří se rozhodnou pro tuto variantu, zůstali 
konkurenceschopní, musí začít využívat klientská data mnohem 
efektivněji a musí přizpůsobit svůj pricing, nabídky i celkovou 
zákaznickou zkušenost.

Varianta 2: Banka jako poskytovatel infrastruktury 
V tomto modelu by stávající banka již neposkytovala uživatelské 
rozhraní ani bankovní produkty. Místo toho by generovala příjmy 
z poskytování technologických služeb pro online platformy 
a poskytovatele bankovních služeb. Například by mohla nabízet 
využití svých platebních bran jiným subjektům nebo poskytovat 
servisní funkce jako například Know Your Customer (KYC) 
a AML kontroly. To lze přirovnat ke způsobu, jak generují výnosy 
telekomunikační společnosti ze streamování a poskytování 
mediálního obsahu prostřednictvím jejich infrastruktury.

I když to zřejmě nebude preferovaná varianta pro dnešní 
tradiční banky, může to být volba pro banky bez silné etablované 
značky, kterým se nedaří nabídnout dostatečně kvalitní 
uživatelské rozhraní nebo nemohou nabídnout produkty 
za konkurenceschopné ceny.

Varianta 3: Banka jako poskytovatel produktů 
V tomto modelu se banka vzdá kontroly nad klientským rozhraním 
a soutěží tím, že využívá silných stránek svých produktů za účelem 
získání přístupu ke klientům prostřednictvím platforem třetích 
stran či svých konkurentů. Banky si budou muset vybrat oblasti 
služeb, ve kterých mají nejlepší šanci obstát v konkurenci.
 
Tyto produkty budou vystaveny daleko větší konkurenci než 
v prostředí dnešního uzavřeného trhu. Navíc tyto subjekty 
budou muset přihlédnout i k potenciálním poplatkům za přístup 
k externím platformám.

Varianta 4: Banka jako poskytovatel klientského rozhraní 
V tomto modelu si banky ponechají kontrolu nad klientským 
rozhraním a zůstanou hlavním místem interakce pro klienty 
a jejich finanční potřeby. Nebudou už však klientům poskytovat 
vlastní bankovní produkty a služby. Místo toho budou nabízet 
produkty a služby prostřednictvím vlastního rozhraní od různých 
poskytovatelů, včetně jiných bank, nových hráčů a fintech 
společností, a umožní tak klientům si svobodně vybrat jimi 
preferované produkty třetích stran. Klienti by těžili z větší 
transparentnosti produktů a cen a současně širší nabídky. To se 
dnes již děje v odvětví správy majetku s nástupem retailových 
investičních platforem.

Tato varianta by vyžadovala, aby si banky osvojily nový obchodní 
model. Protože by již nepřijímaly vklady ani neposkytovaly 
úvěry, nemohly by vytvářet čistou úrokovou marži. Místo toho 
by generovaly výnosy prostřednictvím poplatků třetích stran, 
které by měly zájem využívat jejich online rozhraní. Je rovněž 
pravděpodobné, že by usilovaly o monetizaci vybraných klientských 
dat, za předpokladu souhlasu regulátora, například jejich sdílením 
s retailovými obchodníky, kteří by rádi nabídli cílené zákaznické 
odměny nebo slevy. 

Dnešní banky zvažující tuto cestu by těžily ze svých silných 
etablovaných značek. U této varianty se však jedná o tu 
nejnáročnější volbu, jak z pohledu technologií nezbytných pro 
integraci v reálném čase s ekosystémem poskytovatelů – třetích 
stran, tak co se týče pokročilých schopností datové analytiky.

Zlatá střední cesta 
Tyto čtyři varianty se vzájemně nevylučují. Očekáváme proto, 
že tradiční banky, které mají zájem vlastnit uživatelské rozhraní, 
budou rovněž nadále poskytovat i vlastní produkty a služby, a to 
jak prostřednictvím vlastního klientského rozhraní, tak i platforem 
třetích stran. Budou však muset zdokonalit své nabídky, aby zůstaly 
konkurenceschopné, a současně přestat nabízet některé produkty 
a služby, kde se jim to nepodaří.

Díky jejich silné značce, odborným znalostem a zkušenostem 
získají tradiční banky, které aktivně uchopí příležitost nabízenou 
modelem bankovnictví ve formě online tržiště k poskytování 
personalizovaných, inovativních produktů a k posílení své nabídky 
formou spolupráce s dalšími účastníky ekosystému, výraznou 
výhodu včasného nástupu na tento nový trh. Díky tomu mají 
současné banky reálnou šanci mít navrch v nadcházející bitvě 
o klientské rozhraní a tím i o vztah s klientem.

Příkladem banky, která hodlá na trhu působit netradičním 
způsobem, je čistě mobilní banka Monzo.
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Jak se příběh vyvíjel
Společnost Monzo (dříve Mondo) byla založena v roce 2015 s cílem 
vybudovat pozitivní zákaznickou bankovní zkušenost 
soustředěnou kolem smartphonu. 

Na konci roku 2016 sestávala nabídka společnosti Monzo 
z předplacené karty a mobilní aplikace, jejímž prostřednictvím je 
možné kartu dobíjet. Aplikace rovněž využívá transakční data 
k poskytování dalších služeb, jako například kategorizaci výdajů 
a nástroje na řízení rodinného rozpočtu. Klienti si mohou nastavit 
měsíční rozpočtové cíle pro různé výdajové kategorie a aplikace 
poté zasílá uživatelům upozornění, pokud jejich běžné výdaje 
překročí rozpočet.23 

Držitelé karet Monzo své karty používají aktivněji (viz obr. 17) 
v porovnání s průměrným využitím debetních karet ve Velké 
Británii, které činí méně než deset transakcí měsíčně a dosahuje 
průměrných měsíčních výdajů 386 GBP (září 2016)24. Poté, co se 
Monzo v dubnu 2017 stala plně licencovanou bankou, nyní plánuje 
začít nabízet i osobní běžné účty s debetní kartou.25

Obr. 17: Statistika Monzo, říjen 2016

Zdroj: Monzo
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Budování banky
Společnost Monzo se rozhodla vybudovat svou technologickou 
platformu interními silami, a to s využitím open-source technologií 
namísto pořízení hotových řešení od externích dodavatelů. 
Současně využívá technologii plug-and-play jako například IaaS 
(infrastruktura jako služba) na cloudové bázi pro své servery 
a SaaS (software jako služba) pro data warehousing. Monzo je 
přesvědčena, že tento přístup jí umožní rychle a efektivně 
přizpůsobovat infrastrukturu reálnému růstu a zároveň 
zpracovávat data a transakce v reálném čase místo dnes ještě 
častého dávkového zpracování.

Online obchod, kde vyřídíte cokoli?
Místo nabídky vlastního komplexního balíčku bankovních 
produktů se Monzo plánuje soustředit na svoji core nabídku, a to 
běžné účty a debetní karty. V dlouhodobějším horizontu pak 
plánuje nabídnout další produkty a služby s využitím otevřených 
API s cílem rozvinout svoji platformu do formy online tržiště, kde 
klienti budou moci prostřednictvím mobilní aplikace nakupovat 
a využívat služeb třetích stran (viz obr. 18).

Obr. 18: Monzo jako online tržiště finančních služeb

Zdroj: Monzo
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Monzo věří, že dokáže spotřebitelům nabídnout další přidanou 
hodnotu a přesvědčit je v masovějším měřítku přejít na jejich 
platformu, tím, že umožní klientům, poskytovatelům finančních 
služeb a dalším se jednoduše připojit prostřednictvím API. Banka 
si budoucnost představuje takto:

 •  volné finanční prostředky bude možné jediným kliknutím 
investovat v rámci peer-to-peer úvěrové platformy, 

 •  klienti si budou moci vybrat z celé řady poskytovatelů 
hypotečních úvěrů, kteří budou nabízet personalizované nabídky 
na základě transakčních dat, které má Monzo k dispozici,

 •  zahraniční platby bude možné provádět dvojím kliknutím 
a klienti si budou moci vybrat z celé řady poskytovatelů,

 •  společnosti si budou moci u Monzo rychle ověřit totožnost 
osob prostřednictvím API namísto vyžadování papírové 
dokumentace.26 

Jak Deloitte sdělil Tom Blomfield, spoluzakladatel a CEO Monzo, 
„Pokud budeme moci využívat data ve prospěch klientů tak, 
abychom se stali primárním portálem pro řešení jejich financí 
a mohli jsme pomáhat řešit jejich problémy, budeme moci nabízet 
ty nejlepší produkty za velmi nízké ceny“.

Případová studie Monzo
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Kapitola 5 – Budoucnost tradičních bank  
v prostředí otevřeného bankovnictví
Kromě toho, že si banky budou muset zvolit svoji strategickou variantu, budou se muset 
učit přizpůsobit novému tržnímu prostředí tím, že budou rozvíjet nové dovednosti. 
Již dnes se začínají učit fungovat ve sdíleném ekosystému a posouvat se od dnešního 
uzavřeného bankovního systému k prostředí, kde budou muset úžeji spolupracovat se 
třetími stranami. 

Stěžejní bude schopnost vytěžovat a používat klientská data pro 
přípravu inovativních a více individualizovaných nabídek. Banky 
rovněž budou muset dosáhnout změny jejich vnitřní kultury směrem 
k mentalitě charakterizované jako „rychle reaguj na neúspěch 
a obratem se z něj pouč“ a agilnímu způsobu práce, který podporuje 
žádoucí experimentování.

Data jako katalyzátor rozvoje
Klasické univerzální banky již tradičně nebyly schopny plně využít 
data, která mají k dispozici. Nelze popřít, že jsou typicky silné 
v oblastech, jako je řízení rizik a kreditní skóring. Nicméně jejich 
schopnost vytvářet komplexní 360° pohled na klienta je omezena 
dvěma faktory:

 • data jsou obvykle uložena v produktových „silech“,

 • tradiční IT aplikace, které dostatečně nekomunikují a často mají 
problém zpracovat big data, natož pak nestrukturovaná data (např. 
video, řeč a obrázky). 

Banky, které budou investovat do schopností shromažďovat 
a analyzovat data a lépe rozhodovat na základě hlubšího vhledu 
do klientských dat, budou moci klientům nabídnout přidanou 
hodnotu tím, že produkty, služby i samotnou interakci s klienty budou 
umět personalizovat. 

Takovéto banky mohou využít kognitivní analýzu v podobě hlubšího 
vhledu i zapojení klientů. Zaprvé, kognitivní vhled lze využít 
ke zjišťování klíčových vzorců chování a vazeb v reálném čase z vícero 
různých datových zdrojů, jako jsou například finanční historie 
a sociální média, a na jejich základě pak nastavit cílenou komunikaci 
s klientem. Tento přístup bankám pomůže lépe pochopit způsob, 
jakým klienti zpracovávají informace a činí nákupní rozhodnutí. 

Kognitivní zapojení klientů pak využívá získaný vhled u jednotlivých 
klientů k nabídce individuálně přizpůsobených služeb. Tento 
přístup by nakonec mohl umožnit reakce v reálném čase; například 
na základě analýzy výdajových vzorců chování by banky mohly 
přizpůsobovat limity pro přečerpání u jednotlivých klientů. To by 
bankám mohlo pomoci zvýšit spokojenost klientů i ziskovost. 

Banky by rovněž mohly zahrnout data třetích stran, aby plně využily 
potenciál datové analytiky. Možnosti by mohly zahrnovat geolokační 
služby prostřednictvím API a nástroje pro analýzu big data, které 
jsou schopny analyzovat velké objemy strukturovaných dat (tj. dat, 
která jsou vysoce organizovaná a lze je snadno ukládat a analyzovat 
pomocí jednoduchých algoritmů) a dále nestrukturovaných dat. 

Pomocí tohoto přístupu by banky mohly začít naplňovat potřeby, 
o kterých si klienti dosud ani neuvědomili, že je mají. Například by 
banka mohla nabízet předschválenou půjčku (za podmínky dodržení 
pravidel ochrany osobních dat, a úvěruschopnosti klienta). To by 
zahrnovalo použití:

 •  geografické lokace klienta (např. retailový obchod),

 •  historických transakčních dat (nákupní historie), 

 •  bonity klienta (kreditní skóring).

Pokročilejší využití dat by bankám rovněž umožnilo implementovat 
řešení na bázi umělé inteligence (AI). 

Kognitivní automatizace prostřednictvím umělé inteligence 
kombinuje strojové vidění, rozpoznávání řeči a strojové učení 
a profituje z velmi rychlého růstu výpočetního výkonu. Ve výsledku 
může pomoci automatizovat procesy pomocí interpretace 
skutečností, rozhodovat a přizpůsobovat se změnám díky schopnosti 
samoučení. 

V odvětví finančních služeb se například začínají používat virtuální 
asistenti využívající umělou inteligenci. Nejčastěji se používají 
k zodpovídání základních dotazů klientů, kteří hledají určitý produkt 
nebo řešení, ale stále se vyvíjejí, takže budou schopni odpovídat 
i na složitější otázky finanční povahy. Například software Warren 
využívající umělou inteligenci společnosti Kensho Technologies 
dokáže poskytovat odpovědi na složité otázky investičního 
charakteru jako například: „Co se stane s cenami akcií energetických 
společností, když se ropa obchoduje za cenu nad 100 USD za barel 
a na Středním východě se stupňuje politické napětí?“27 
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Tyto technologie lze naimplementovat ve formě textových chatbotů, 
kteří jsou schopni rychle a efektivně řešit potřeby klientů a zároveň 
bance umožní ušetřit náklady. Dokážou se učit z analýzy dat 
z předchozích interakcí, aby lépe rozpoznali požadavky klientů.

Banky mohou rovněž použít konverzační rozhraní ve formě 
virtuálních asistentů, kteří umí „mluvit“ přirozeně a dovedou 
poskytnout pocit osobnějšího přístupu.28 Tato rozhraní používají 
technologie generování přirozeného jazyka, které vytvářejí řeč jako 
výstup na základě datových vstupů.29

Dalším příkladem, kde data mohou pomoci bankám využít řešení 
umělé inteligence, je při prevenci a odhalování podvodů a v boji proti 
trestné činnosti. Pomocí analýzy širokého spektra behaviorálních dat 
za účelem naučení se, jak klienti normálně interagují se svojí bankou, 
může umělá inteligence následně okamžitě klienty identifikovat 
a ověřit. Umělá inteligence může například identifikovat anomálie 
v tom, jak klient poklepává a přejíždí prsty na displeji svého chytrého 
telefonu pomocí porovnání historických dat, a tím umožňuje 
spolehlivou identifikaci klienta.30 Využití lokačních schopností může 
rozšířit možnosti umělé inteligence a pomoci bankám identifikovat 
transakční anomálie, ověřit místo podnikání klientů a označit 
nebezpečné limitní stavy a rizika. 

Schopnost vytěžovat a používat klientská 
data pro přípravu inovativních a více 
individualizovaných nabídek bude zcela 
klíčová. Banky rovněž budou muset 
dosáhnout změny jejich vnitřní kultury 
směrem k mentalitě charakterizované 
jako „rychle reaguj na neúspěch 
a obratem se z něj pouč“ a agilnímu 
způsobu práce, který podporuje žádoucí 
experimentování.

Role vedení a kultura
Přizpůsobení se novém modelu digitálního tržiště bude 
od tradičních poskytovatelů vyžadovat více než jen upgradovat 
IT architekturu a naimplementovat nové technologie. Aby uspěli, 
budou muset přenastavit svoji organizační strukturu a kulturu 
směrem odshora dolů. Inovace musí zaujmout stěžejní místo 
ve společnosti a musí být podporována na všech úrovních 
organizace. 

Být „digitální“ se velmi liší od tradičních postupů ve světě finančních 
služeb. Průzkum společnosti Deloitte naznačuje, že tradiční 
kulturní atributy společností nabízejících finanční služby typicky 
zahrnují pomalou reakci na změny, působení v uzavřených „silech“ 
a hierarchickou organizační strukturu.31

Zpráva Digital transformation in financial services – The need to rewire 
organizational DNA (Digitální transformace ve finančních službách – 
potřeba změny DNA organizace) vydaná Deloitte Center for Financial 
Services akcentuje čtyři hlavní digitální charakteristiky, které 
tradiční banky budou muset implementovat ve své organizaci, 
aby dokázaly prosperovat v prostředí otevřeného, digitálního 
bankovního tržiště. Tyto charakteristiky vycházejí z metodiky 
Digital DNA (Digitální DNA) společnosti Deloitte, která nastiňuje rysy 
„chování“ digitální společnosti a toho, co firma musí učinit pro to, 
aby prosperovala v digitálním světě:32 

 • zavedení agilní kultury na bázi „rychle reaguj na neúspěch 
a obratem se z něj pouč“, kde jsou zaměstnanci povzbuzováni 
k inovativnímu a dokonce disruptivnímu přemýšlení,

 • podpora interní spolupráce odbouráním „sil“ reprezentovaných 
jednotlivými odděleními a produktovými liniemi a zajištění sdílení 
informací napříč firmou – společnost Deloitte je přesvědčena, že 
tradičním poskytovatelům může pomoci implementace přístupu 
postaveného na bázi „sítě týmů“33,

 • posun k méně hierarchické organizační struktuře, umožněný díky 
větší míře spolupráce, kde odpovědnost za obchodní rozhodnutí 
je šířeji distribuována,

 • vyvážený přístup k rizikům a příležitostem, díky podpoře přístupu 
řízeného podstupování rizik za vhodných okolností a současné 
obezřetnosti při zapojení se do vysoce rizikových činností.
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Působení v rámci nového ekosystému
Kromě řešení těchto otázek budou stávající banky rovněž čelit 
kulturním výzvám spočívajícím v interakci v rámci ekosystému 
s fintech hráči a jinými technologicky orientovanými firmami. Bude 
se jednat o proces učení na obou stranách. 

Při spolupráci s novými hráči na trhu bude hlavní výzvou pro 
tradiční banky přizpůsobit se agilnímu způsobu práce, jaký je 
běžný u fintech a technologických firem obecně. Nicméně fintech 
firmy zase často podceňují komplexitu stávajících bankovních 
systémů i regulatorních požadavků, což může komplikovat 
zavádění nových řešení a technologií v širším měřítku.

Deloitte a 500 Startups
Iniciativy, jako je partnerství společnosti Deloitte 
s 500 Startups, pomáhají překonávat tuto mezeru díky 
podpoře spolupráce obo stran. Tento program propojuje 
tradiční banky s fintech startupy s cílem společného vývoje 
zkušebních prototypů, a pomáhá bankám rozvíjet schopnost 
efektivně řídit inovační portfolio a rovněž škálovat 
a integrovat úspěšné pilotní projekty zpět do core byznysu.

Stávající banky musí postupovat strategicky při identifikaci 
a rozhodování, s kým spolupracovat v rámci nového ekosystému; 
musí si zvolit partnery, kteří dokážou přidávat hodnotu, a to 
buď formou rozšíření stávajících nabídek, nebo přidáním 
nových. Současně bude nutná důkladná due diligence, aby 
bylo minimalizováno jakékoli potenciální riziko pro bezpečnost 
fungování banky a její reputaci. 

Ideálním fintech partnerem pro tradiční banky je takový, jehož 
řešení může nabídnout rychlou návratnost, ale současně potenciál 
přidané hodnoty pro banku i v dlouhodobějším horizontu. Pro plné 
využití potenciálu partnerského vztahu musí banky rovněž dbát 
na to, aby přijaly dlouhodobější vizi svých fintech partnerů.

Zavedené banky mají řadu možností, co se týče jejich 
dlouhodobějšího vztahu s jednotlivými fintech firmami. Může se 
jednat o pouhé sdílení informací nebo i o těsné partnerství s cílem 
rozvinout určité řešení. Banky musí rovněž přemýšlet o tom, jak 
strukturovat svůj vztah s fintech partnery, aby přinesl optimální 
výsledky – mezi případné možnosti patří společný podnik, získání 
strategického podílu i přímá akvizice. Manažerské struktury 
a odpovědnosti je nutno jasně definovat, aby byly maximalizovány 
výhody pro obě strany.

Tradiční banky by měly mít za cíl spolupracovat s místními fintech 
firmami za účelem rozvíjení těchto vztahů. Britské retailové 
banky mají jedinečnou výhodu v tom, že mohou těžit z rychle 
se rozvíjejícího londýnského fintech odvětví a rozvíjet jeho sílu 
a talenty.34 Mají možnost si zajistit, aby z těchto výhod vytěžily 
maximum, tím, že se budou účastnit setkání, hackathonů a budou 
spolupracovat s platformami jako je např. Innovate Finance.35

Banky by rovněž měly profitovat z hledání fintech partnerů 
i v jiných zemích, protože fintech společnosti z různých hubů mívají 
odlišné silné a slabé stránky.36 Například z publikace společnosti 
Deloitte nazvané Connecting Global FinTech Interim Hub Review 
2017 vyplývá, že britské zavedené banky by mohly těžit z inovací 
podporovaných regulatorním prostředím vstřícným vůči fintech 
oboru v Singapuru37, z technologického talentového poolu v Tel 
Avivu38 a odborných znalostí v Silicon Valley39.

Při spolupráci s novými hráči bude hlavní 
výzvou pro tradiční banky přizpůsobit 
se agilnímu způsobu práce, jaký je 
běžný u fintech a technologických firem 
obecně. Nicméně fintech firmy zase 
často podceňují komplexitu bankovních 
systémů i regulatorních požadavků, 
což může komplikovat zavádění nových 
řešení a technologií v širším měřítku. 
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Závěr

Očekávání klientů v sektoru finančních služeb se stále více formují 
podle jejich zkušeností z jiných odvětví, které jsou v digitálním 
vývoji o krok dál. Například v maloobchodě již zákazníci překonali 
své počáteční zábrany vůči nakupování módy na internetu, které 
vycházely z obav ohledně skutečného vzhledu zboží a zda jim střih 
nakonec bude sedět (a obecně omezené míry důvěry v tomto 
oboru). Tomu z velké části napomohla flexibilní pravidla pro 
vracení zboží, která jako první zavedli spíše noví účastníci trhu než 
zavedené firmy a která se postupně stala v oboru normou. 

Jsme přesvědčeni, že vznik bankovnictví ve formě online tržiště 
a následný boj o získání vlivu nad klientským rozhraním mezi 
zavedenými bankami a novými účastníky trhu způsobí tlak 
na změnu. 

Domníváme se, že i v kontextu současné nízké frekvence migrace 
klientů mezi bankami a potřeby klientů se ujišťovat ve finančních 
otázkách, budou banky muset mnohem aktivněji používat klientská 
data: 

 •  ke zlepšení zákaznické zkušenosti, 

 • k individuálnímu přizpůsobení služeb a nabídek klientům,

 • pro predikci jejich budoucích potřeb. 

To si vyžádá odklon od obvyklého zaměření na ziskovost 
jednotlivých produktů k identifikaci mezer v nabídce bank dle 
potřeb klientů a rozhodování, zda je lze zaplnit interně, nebo 
prostřednictvím partnerské spolupráce s vybranými třetími 
stranami.

Potenciální noví účastníci trhu, od relativně tradičních hráčů 
jako jsou například webové cenové srovnávače až po netradiční 
hráče jako jsou fintech firmy a velké technologické společnosti, 
si velmi pravděpodobně osvojí přístup orientovaný na klienta, 
a vynutí si tak změnu myšlení a tradičních postupů v celém 
sektoru. To pravděpodobně povede k narušení dnešních hranic 
mezi odvětvími, kdy se netradiční hráči začnou přesouvat 
do bankovnictví a banky potenciálně do oblastí méně tradičních 
služeb. 

Tradiční banky musejí vzít v úvahu množství faktorů, pokud budou 
chtít uspět v nově nastaveném tržním prostředí otevřeného 
bankovnictví. Nebudou si moci dovolit dlouho váhat. Změnou 
způsobu řízení a vnitřní kultury, optimalizací schopnosti vytěžovat 
data a využitím příležitostí k automatizaci, mají tradiční banky velmi 
dobrou šanci udržet si vztahy s klienty a, v konečném důsledku, 
i zvítězit ve světě „otevřeného bankovnictví“.

Změnou způsobu řízení a vnitřní kultury, 
optimalizací schopnosti vytěžovat data 
a využitím příležitostí k automatizaci, 
mají tradiční banky velmi dobrou šanci 
udržet si vztahy s klienty a – v konečném 
důsledku – i zvítězit ve světě „otevřeného 
bankovnictví“.

29

Jak prosperovat v nejisté budoucnosti | Otevřené bankovnictví a PSD2



Příloha

Obr. 8: Máte ve vašem smartphonu nainstalovanou mobilní 
bankovní aplikaci vaší hlavní banky? Hlavní bankou máme na mysli 
banku, která vede váš hlavní běžný účet (např. účet, na který je 
vám zasílán plat/příjem).

Obr. 9: Máte ve vašem smartphonu nainstalovanou mobilní 
bankovní aplikaci vaší hlavní banky? Hlavní bankou máme 
na mysli banku, která vede váš hlavní běžný účet (např. účet, 
na který je vám zasílán plat/příjem). Poznámka: Graf neukazuje 
následující kategorie: „První rok existence firmy“, „Nevím“, „Nechci 
odpovídat“, které byly zastoupeny 20, 37 resp. 79 respondenty.

Obr. 10: Kterou z následujících možností (pokud nějakou) byste 
si nejspíše vybrali pro každou z následujících bankovních služeb? 
Poznámka: Procenta uvedená u kategorie „Digitální kanály“ 
představují úhrn spotřebitelů, kteří si jako preferovanou možnost 
pro každou z bankovních služeb vybrali „bankovnictví přes PC/
laptop“, „bankovnictví přes tablet“ nebo „bankovnictví přes 
chytrý telefon“. Součet procentních hodnot u všech bankovních 
služeb dohromady nedosahuje 100%, protože graf nezahrnuje 
následující možnosti: „Nic z uvedeného“, a „Nevím“.

Obr. 11: Kterou z následujících možností (pokud nějakou) byste 
si nejspíše vybrali pro každou z následujících bankovních služeb? 
Poznámka: Procenta uvedená u kategorie „Digitální kanály“ 
představují úhrn manažerů malých a středních podniků, kteří si 
jako preferovanou možnost pro každou z bankovních služeb vybrali 
„bankovnictví přes PC/laptop“, „bankovnictví přes tablet“ nebo 
„bankovnictví přes chytrý telefon“. Součet procentních hodnot 
u všech bankovních služeb dohromady nedosahuje 100%, protože 
graf nezahrnuje následující možnosti: „Nic z uvedeného“, a „Nevím“.

Obr. 12: Představte si prosím, že zvažujete, zda přesunout váš hlavní 
běžný účet z vaší stávající hlavní banky do čistě mobilní banky, která 
poskytuje komplexní nabídku bankovních produktů. Pokud jste tak 
již učinili, zamyslete se prosím nad důvody. Na stupnici od 1 do 5, 
kde 1 znamená „není vůbec důležité“ a 5 znamená „velmi důležité“, 
uveďte, jak důležitý by byl každý z následujících faktorů ve vašem 
rozhodování, abyste banku změnili? Hlavní bankou máme na mysli 
banku, která vede váš hlavní běžný účet (např. účet, na který je vám 
zasílán plat/příjem). Poznámka: Graf ukazuje podíl respondentů, kteří 
si zvolili 4 nebo 5 pro každou kategorii.

Obr. 13: Kterou z následujících doplňkových služeb (s přidanou 
hodnotou) – pokud nějakou – byste chtěli, aby vaše hlavní banka 
nabídla ve svojí mobilní bankovní aplikaci? (Vyberte všechny, které 
byste zvolili). Hlavní bankou máme na mysli banku, která vede váš 
hlavní běžný účet (např. účet, na který je vám zasílán plat/příjem). 
Poznámka: Graf neuvádí následující možnosti: „Jiné“, „Nevím“. 
„Celkem“ znamená podíl respondentů, kteří vybrali alespoň jednu 
z uvedených mobilních bankovních služeb s přidanou hodnotou.

Obr. 14: Představte si prosím, že by každý z následujících typů 
poskytovatelů nabídl mobilní aplikaci, která by vám umožnila 
ovládat a spravovat všechny vaše účty a služby, včetně vašeho 
hlavního běžného účtu… Pomocí stupnice od 1 do 5, kde 
1 znamená „Vůbec bych nedůveřoval(a)“ a 5 znamená „plně bych 
důvěřoval(a)“ ohodnoťte, nakolik byste důvěřoval(a) každému 
z následujících typů poskytovatelů pokud by vám nabídl mobilní 
aplikaci, která by vám umožňila přístup k vašim finančním účtům 
a službám a jejich správu (např. bankovní účty, kreditní karty, úvěry 
apod.)? Poznámka: Graf ukazuje podíl respondentů, kteří si zvolili 
4 nebo 5 pro každou kategorii.
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