
 

Móda, ale i velká příležitost Jan Pravda, Sanning Capital, Pravda Capital 
 

FinTech je bezpochyby módou, ale také nutností a velkou příležitostí. O tom, jakým problémem jsou banky pro 

celou společnost (říkejme tomu externí riziko) a jaké mají problémy uvnitř (neefektivita), bylo napsáno mnoho. 

Trh to ví, a proto podíl kapitalizace bank na ekonomice USA klesl od roku 2007 z nějakých 22 na 16 procent v roce 

2016. 

Pokud by tento trend pokračoval, mohou být tradiční banky za dalších 20 let irelevantní. Pokud se to nestane kvůli 

kolapsu bankovního systému (který by byl katastrofou, již nechceme opakovat), ale tím, že kolosy nahradí hi-tech 

firmy, jež většinu jejich funkcí nahradí, bude to bezpochyby pokrok. 

Logika automatizace 

V kontextu FinTech se dnes hodně mluví o „crowdfundingu“, který s sebou přináší Markem Tluczem z Financial 

Times správně zmiňovaná rizika. Sám jsem se účastnil několika projektů a tyto obavy mohu potvrdit. 

„Crowdfunding“ neřeší problém neefektivity bank, protože nechává analýzu (ať mikropůjčky nebo mikroinvestice) 

na investorovi, který na správnou analýzu nemá ve většině případů znalosti ani čas, neboť transakce je malá a 

nevyplatí se. 

Největší pošta na světě se dnes jmenuje – Google. Kolik transakcí na člověka zvládne? Třeba milionkrát víc než 

poštovní úředník před 50 lety. Totéž se musí odehrát v bankovnictví, to je logika automatizace. 

Kde ta příležitost tedy je? Všude. Stačí se projít po odděleních velkých bank a vidět tisíce lidí, kteří, zavalení 

papíry, počítají s menšími nebo většími (někdy dokonce úmyslnými) typy tabulek, jež si posílají. Nad nimi bdí 

regulátor (taktéž nikoliv bez chyb). To jsme už někde viděli, ne? 

Poštovní úřady před 50 lety? Jak vypadají dnes? Největší pošta na světě se dnes jmenuje – Google. Kolik transakcí 

na člověka zvládne? Třeba milionkrát víc než poštovní úředník před 50 lety. Totéž se musí odehrát v bankovnictví, 

to je prostě logika automatizace. 

Banky a startupy 

Navíc celý bankovní labyrint není dnes nic jiného než komplikované účetnictví, kdo kolik komu dluží. Doby, kdy 

banka měla zlato, domy a polnosti, a proti nim půjčovala, jsou dávno pryč. Dnes se každá činnost typické banky 

stává předmětem úsilí nějakého automatizujíciho „startupu“. 

Doby, kdy banka měla zlato, domy a polnosti, a proti nim půjčovala, jsou dávno pryč. Dnes se každá činnost 

typické banky stává předmětem úsilí nějakého automatizujíciho „startupu“. 

Ať je to správa majetku (asset management), ke kterému bychom se rádi počítali, nebo oddělení plateb (PayPal, 

bitcoin a další elektronické měny), měnových transakcí, marketingu, malých úvěrů nebo hypoték. Kam se člověk 

podívá, tam se někdo o něco pokouší. 

Stejně jako při nástupu internetu se stane mnoho chyb, ale až si prach sedne, budeme dále – za deset vteřin 

koupíme prostřednictvím bitcoinové peněženky dějepisnou publikaci o bankovkách a vznosných bankovních 

budovách a budeme v ní nostalgicky listovat, zatímco robot bude zpracovávat účty v domácnosti a připravovat 

platby ke schválení. Země, kde se to odehraje rychle a s aktivní pomocí prozíravého regulátora, získají výrazný 

náskok. Budeme mezi nimi? 
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