
Abstrakt – Komparace právního zakotvení a činnosti české  

a slovenské centrální banky 

Diplomová práce popisuje a srovnává právní zakotvení a činnost dvou evropských bank, 

Národní banky Slovenska („NBS“), která se stala od 1. 1. 2009 členem eurozóny, a České 

národní banky (dále jen „ČNB“), která není součástí tohoto měnového celku. Cílem diplomové 

práce je identifikovat shodné rysy či naopak odlišné aspekty v právním zakotvení  

a v činnostech, které ČNB a NBS vykonávají. Hypotéza je, že ČNB a NBS jsou si velice 

podobné ve způsobu zakotvení v právních předpisech, ale odlišné v činnostech, které provádějí. 

Záměrem je tuto hypotézu ověřit a zamyslet se nad možnými příčinami podobností a odlišností 

v právním zakotvení a činnostech ČNB a NBS. První část diplomové práce nejprve pojednává 

o Státní bance československé, která vznikla již v roce 1950 a působila na území tehdejší ČSFR 

těsně před vznikem dvou samostatných centrálních bank, ČNB a NBS. V této části je zaměřena 

pozornost na právní předpis, který upravoval existenci Státní banky československé a který se 

stal inspirativní základnou nově vznikajících samostatných centrálních bank, ČNB a NBS. 

Druhá část diplomové práce se zabývá zakotvením ČNB a NBS v právních předpisech, a to jak 

na ústavní, tak na zákonné úrovni. V této části je pojednáno o nezávislosti výše uvedených 

centrálních bank jakožto o důležitém aspektu jejich fungování. Cílem této druhé části je na 

základě zjištěných poznatků upozornit na odlišnosti a naopak na shodné rysy v právním 

zakotvení ČNB a NBS, což je shrnuto v posledních kapitolách této části. Poslední, třetí část 

diplomové práce, je věnována problematice činnosti centrálních bank, a to emisní činnosti, 

měnové politice, regulaci a dohledu a devizové činnosti. Tyto jednotlivé stěžejní činnosti, které 

centrální banky vykonávají, jsou nejprve stručně představeny v obecné rovině a následně je 

uveden konkrétní popis fungování ČNB a NBS. Tato část končí shrnutím odlišností a shodných 

rysů v činnosti ČNB a NBS. 

 


