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Úvod 

Diplomovou práci na téma Komparace právního zakotvení a činnosti české  

a slovenské národní banky jsem si vybrala z více důvodů, hlavně ale proto, že centrální 

bankovnictví považuji za velmi zajímavý obor, a to jak z právního, tak z ekonomického 

hlediska.  

Ačkoli je samotná existence centrální banky legislativně zakotvena a i její 

postavení je právně vymezeno, s ohledem na dodržování zásad tržního hospodářství  

a hospodářskou situaci dané země musí být centrální bance ponechána možnost 

svobodně realizovat její ekonomické záměry. Dle mého názoru se v této oblasti silně 

projevuje vztah práva a ekonomie a připadá mi velice zajímavé sledovat, jak je tento 

poměr řešen v praxi. 

Určitou výzvou v tomto tématu je pro mě porovnávání dvou centrálních bank, 

České národní banky (dále jen „ČNB“) a Národní banky Slovenska (dále jen „NBS“), 

které fungují ve dvou, dle mého názoru, téměř totožných ekonomikách. Na druhou 

stranu nelze opomenout skutečnost, že na rozdíl od České republiky je Slovenská 

republika součástí eurozóny, z čehož budou pramenit významné rozdíly zejména 

v činnostech daných centrálních bank. 

Přínos tohoto tématu spatřuji zejména v možnosti zhodnotit, zda daný systém 

zakotvení a činnosti ČNB je tou nejlepší variantou pro Českou republiku a zda bychom 

se případně od našich slovenských sousedů nemohli inspirovat a obohatit se o některé 

dílčí aspekty jejich úpravy, které by byly pro české bankovnictví vhodné, resp. 

vhodnější.   

Cílem diplomové práce je identifikace a vymezení základních rozdílů a shodných 

prvků v právním zakotvení a činnosti české a slovenské národní banky v současnosti. 

Hypotéza je, že ČNB a NBS jsou si velice podobné ve způsobu zakotvení v právních 

předpisech, a odlišné v činnostech, které provádějí. Mým záměrem je tuto hypotézu 

ověřit a zamyslet se nad možnými příčinami podobností a odlišností v právním 

zakotvení a činnostech ČNB a NBS. 
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Svou práci proto zahájím výkladem o Státní bance československé, tedy centrální 

bance, která působila v České a Slovenské federativní republice (dále jen „ČSFR“), a to 

těsně před vznikem dvou samostatných států, České a Slovenské republiky, 1. 1. 1993. 

Zaměřím se na období mezi roky 1989 až 1992. Domnívám se, že z hlediska logické 

návaznosti a ucelenosti výkladu bude přínosné nejprve zanalyzovat situaci, která 

v oblasti centrálního bankovnictví panovala těsně před tím, než vznikly dvě samostatné 

centrální banky, ČNB a NBS. V návaznosti na tato zjištění vyhodnotím, zda se nově 

vzniklé centrální banky zásadním způsobem odchýlily od své historické předchůdkyně 

nebo si naopak ponechaly její klíčové prvky a podobu. V této části práce budu používat 

zejména analytickou metodu a metodu historické komparace. 

V další, druhé části své diplomové práce se zaměřím na právní zakotvení současné 

ČNB a NBS. Popíši legislativní rámec obou centrálních bank nejprve jednotlivě, a to jak 

z pohledu zakotvení na ústavní úrovni, tak i z pohledu úpravy na úrovni zákonných  

a podzákonných předpisů. Budu se zaměřovat na právní aspekty nejen samotné 

existence obou centrálních bank, ale i jejich činnosti. Následně na základě výše 

uvedeného šetření využiji komparativní metodu k vyhodnocení základních podobností  

a odlišností v jejich právním zakotvení.  

Naopak třetí část mé práce bude zaměřena zejména na ekonomické aspekty 

fungování centrálního bankovnictví v jednotlivých zemích. Nejprve budu v obecnější 

rovině popisovat jednotlivé oblasti, na které je zaměřena činnost centrální banky,  

a následně popíši, jak je tato činnost prováděna oběma centrálními bankami, případně 

zda je vůbec tato činnost prováděna. Na závěr každé dílčí popsané činnosti opět shrnu 

zásadní podobnosti a odlišnosti. Na závěr této části uceleně shrnu poznatky z celé této 

třetí části a pomocí komparativní metody následně provedu vyhodnocení dosavadních 

zjištění. 
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1 Historie 

Pro to, abychom si udělali ucelenou představu o rozdílech a naopak o shodných 

rysech ČNB a NBS, je dle mého mínění přínosné udělat jeden krok zpět a podívat se na 

situaci, která v oblasti centrálního bankovnictví panovala těsně před tím, než vznikla 

samostatná ČNB a NBS.  

Těsně před rozpadem ČSFR a vznikem dvou samostatných států, České  

a Slovenské republiky, v roce 1993 působila na území tehdejší ČSFR jako centrální 

banka Státní banka československá (dále jen „SBČS“). Vznik SBČS se sice datuje již 

do roku 1950, ale ve své práci se zaměřím na její podobu a fungování pouze 

v posledních letech její existence, tj. na roky 1989 až 1992, protože pouze tato podoba 

SBČS v těchto letech pravděpodobně ovlivnila vznikající samostatné ČNB a SNB a je 

proto z hlediska zaměření mé diplomové práce relevantní. 

1.1 Ekonomický přerod v letech 1989 až 1992 

Roky 1989 až 1992 jsou specifické přechodem dosavadní centrálně plánované 

ekonomiky k systému tržního hospodářství. Jde o zásadní změnu v pojetí fungování 

dané ekonomiky, a to zejména v tom, že se opouští princip direktivního rozdělování  

a přidělování peněžních prostředků a do popředí vystupuje finanční trh jako nový 

základní kanál alokace finančních zdrojů. Vencovský toto období ve svém díle dle 

mého názoru velice výstižně nazývá „renesancí měnové politiky v transformaci 

hospodářského systému“.1 

Jak uvádí Pavlíček, mezi průvodní jevy těchto radikálních změn, kterými 

československá ekonomika v tomto období procházela, patřily kromě postupné 

liberalizace cen, většího otevření ekonomiky světu a přílivu kapitálu ze zahraničí  

i institucionální úpravy v oblasti bankovnictví. Stěžejní změnou bylo zavedení 

dvoustupňového bankovního systému, v rámci kterého došlo k oddělení centrální banky 

od bank podnikatelských. Toto byl významný krok, kterým se ČSFR přiblížila 

vyspělým západním zemím, ve kterých tento model bankovního systému již fungoval. 2 

 
1 Vencovský F.: Měnová politika v české historii. Praha: Česká národní banka, 2001. 95 s. ISBN 80-238-

7796-8 (v knize neuvedeno: váz.), Str. 78 
2 Pavlíček, V. a kol: Ústavní právo a státověda, II. díl. Ústavní právo České republiky. Praha: Leges, 

2011. 1 úplné vydání. 1120 s., ISBN 978-80-87212-90-5, Str. 293 
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Je ale logické, že takto zásadní přerod ekonomiky, založené na zcela odlišných 

principech než doposud, se neodehrál během jediného dne, dokonce ani měsíce. Trvalo 

několik let, než silně zakořeněný socialismus postupně vymizel z ekonomických  

i právních vztahů, což se konkrétně projevilo právě i v samotné úpravě a fungování 

SBČS.3 

Bažantová ve své studii dle mého názoru z hlediska systematiky výkladu velice 

šikovně výše uvedený fakt zohledňuje, když upozorňuje na odlišnosti úpravy  

a fungování stejné centrální banky, SBČS v letech 1989 až 1991 a v roce 1992. Výše 

zmíněná autorka pomyslně rozděluje toto čtyřleté období, které se běžně v literatuře 

pojímá uceleně jako závěrečná fáze existence SBČS, do dvou etap. Na tyto dvě základní 

etapy existence SBČS budou zaměřeny následující kapitoly. 4 

1.2 SBČS v letech 1989 – konec 1991 

Ve výše zmiňované studii Bažantové je uvedeno, že první etapu poslední fáze 

existence SBČS identifikujeme od roku 1989 přibližně do konce roku 1991. Tato fáze je 

charakteristická tím, že i přes přechod na ekonomiku založenou na tržních principech 

stále ještě v úpravě a fungování SBČS přetrvávají některé pozůstatky dřívějšího 

socialistického pojetí ekonomiky a centrálně plánovaného hospodářství. Nicméně  

v bankovnictví byl již zaveden dvoustupňový systém, což je dle mého názoru pro 

naplnění tržních principů v této oblasti klíčové, a to zejména tím, že SBČS přestala 

vykonávat činnosti v oblasti komerčního bankovnictví.5 

Legislativním podkladem pro vytvoření dvoustupňového bankovního systému byl 

zákon č. 130/1989 Sb., o Státní bance československé (dále jen „ZoSBČS 89“), a zákon 

č. 158/1989 Sb., o bankách a spořitelnách (dále jen „ZoBaS“), které společně vytvořily 

institucionální rámec fungování svobodného tržního bankovnictví.6  

 
3 Vencovský F.: Měnová politika v české historii. Praha: Česká národní banka, 2001. 95 s. ISBN 80-238-

7796-8 (v knize neuvedeno: váz.), Str. 78 
4 Bažantová, I.: Centrální bankovnictví v české historii po současnost. Praha: Národohospodářský ústav 

Josefa Hlávky, 2005. 195 s., ISBN 80-86729-19-2, Str. 113 
5 Bažantová, I.: Centrální bankovnictví v české historii po současnost. Praha: Národohospodářský ústav 

Josefa Hlávky, 2005. 195 s., ISBN 80-86729-19-2, Str. 113 
6 Bažantová, I.: Centrální bankovnictví v české historii po současnost. Praha: Národohospodářský ústav 

Josefa Hlávky, 2005. 195 s., ISBN 80-86729-19-2, Str. 113 
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1.2.1 Ústavní zákon č. 556/1990 Sb.  

Zásadní ekonomické změny, které se v daném období odehrávaly, nutně musely 

najít svůj odraz i v oblasti právní, zejména na ústavní úrovni. Jak uvádí ve své studii 

Bažantová, teoreticky zde přicházela v úvahu možnost vytvořit úplně nový ústavní 

rámec právního státu, který by plně odpovídal potřebám společnosti založené na zcela 

odlišných principech než doposud, ale nakonec se zvolila varianta novelizovat původní 

socialistickou Ústavu z roku 1960.7 

V této souvislosti byla Ústava 1960 novelizována několikrát, ale z hlediska 

zaměření mé diplomové práce je klíčový Ústavní zákon č. 556/1990 Sb., kterým se 

mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, a který novelizoval 

mimo jiné právě i znění čl. 14 uvedeného ústavního zákona č. 143/1968 Sb.,  

o československé federaci, tedy ustanovení ohledně SBČS. Ústavní zákon č. 556/1990 

Sb. nabyl účinnosti dne 1. 1. 1991 a klíčovou změnou bylo vymezení nového cíle SBČS 

a stanovení bankovní rady jako kolektivního vrcholného orgánu v čele s guvernérem.8  

Nové znění čl. 14 výše uvedeného Ústavního zákona stanovilo, že „Ústřední 

bankou v České a Slovenské Federativní Republice je Státní banka československá, 

která stanoví a uplatňuje jednotnou měnovou politiku. Součástí Státní banky 

československé jsou Ústředí Státní banky československé pro Českou republiku  

a Ústředí Státní banky československé pro Slovenskou republiku. Státní banka 

československá je řízena bankovní radou, která se skládá z guvernéra, dvou 

viceguvernérů, z nichž jeden je občanem České republiky a druhý občanem Slovenské 

republiky, a ze stejného počtu zástupců ústředí Státní banky československé pro Českou 

republiku a pro Slovenskou republiku. Je-li guvernérem občan České republiky, je  

v následujícím funkčním období guvernérem občan Slovenské republiky a naopak“.9 

Bažantová ve studii uvádí, že ústavou předvídané změny se reálně projevily až 

v zákoně č. 22/1992 Sb., o Státní bance československé (dále jen „ZoSBČS 92), který 

byl přijat dne 20. 12. 1991 a nabyl účinnosti až 1. 2. 1992 a který zrušil a nahradil 

ZoSBČS 89. K naplnění stavu, který ústavní zákon č. 556/1990 Sb. předvídal již 

 
7 Bažantová, I.: Centrální bankovnictví v české historii po současnost. Praha: Národohospodářský ústav 

Josefa Hlávky, 2005. 195 s., ISBN 80-86729-19-2, Str. 113 
8 Ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci 
9 Ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci (§ 14 odst. 2) 
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s účinností od 1. 1. 1991, došlo až o více jak rok později. V tomto mezidobí byl stále 

v účinnosti výše zmiňovaný zákon ZoSBČS 89.10 

1.2.2 Zákon č. 130/1989 Sb., o Státní bance československé 

Již několikrát zmiňovaný zákon č. 130/1989 Sb., o Státní bance československé 

(ZoSBČS 89), sehrál v procesu přechodu od socialistické koncepce k systému tržního 

hospodářství klíčovou roli. Byl schválen dne 15. 11. 1989 a nabyl účinnosti 1. 1. 1990.11  

ZoSBČS 89 byl členěn na sedm částí a mimo jiné upravoval postavení SBČS, její 

orgány, činnost a nástroje.12 V § 1 odst. 1 ZoSBČS 89 bylo stanoveno, že  „Státní banka 

československá je ústřední bankou Československé socialistické republiky“13 a dle odst. 

2 daného ustanovení měla ve vymezených oblastech „postavení ústředního orgánu 

státní správy Československé socialistické republiky“.14 V § 2 odst. 1 ZoSBČS 89 bylo 

dále výslovně stanoveno, že „Státní banka československá je právnickou osobou“.15 

Nezávislost SBČS byla podpořena ustanovením ZoSBČS 89, ve kterém bylo 

uvedeno, že „Státní banka československá neručí za závazky státu, pokud výslovně 

takovou záruku nepřevezme. Stát ručí za závazky Státní banky československé, jen je-li 

tak výslovně stanoveno zákonem nebo pokud takovou záruku výslovně převezme“.16 

Ze znění § 18 odst. 1 tohoto zákona, podle něhož „Státní banku československou 

řídí předseda Státní banky československé; v době jeho nepřítomnosti ho v plném 

rozsahu zastupuje první místopředseda Státní banky československé“17, je patrné, že 

v čele SBČS nestojí kolektivní orgán. Jedná se právě o výše zmiňovaný přetrvávající 

pozůstatek socialistického pojetí ekonomiky, který je charakteristický pro první etapu 

tohoto období SBČS.18 

 
10 Bažantová, I.: Centrální bankovnictví v české historii po současnost. Praha: Národohospodářský ústav 

Josefa Hlávky, 2005. 195 s., ISBN 80-86729-19-2, Str. 114 
11 Zákon č. 130/1989 Sb., o Státní bance československé 
12 Zákon č. 130/1989 Sb., o Státní bance československé 
13 Zákon č. 130/1989 Sb., o Státní bance československé (§ 1 odst. 1) 
14 Zákon č. 130/1989 Sb., o Státní bance československé (§ 1 odst. 2) 
15 Zákon č. 130/1989 Sb., o Státní bance československé (§ 2 odst. 1) 
16 Zákon č. 130/1989 Sb., o Státní bance československé  
17 Zákon č. 130/1989 Sb., o Státní bance československé (§ 18 odst. 1) 
18 Bažantová, I.: Centrální bankovnictví v české historii po současnost. Praha: Národohospodářský ústav 

Josefa Hlávky, 2005. 195 s., ISBN 80-86729-19-2, Str. 113 
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Činnosti SBČS byla věnována část třetí daného zákona, konkrétně § 8.19 V dalších 

ustanoveních zákona bylo zakotveno i oprávnění SBČS „usměrňovat postup bank  

a spořitelen při poskytování úvěrů právnickým osobám a při poskytování půjček 

fyzickým osobám, jakož i při přijímání vkladů od právnických osob a od fyzických osob. 

Pokud jde o stanovení úrokových sazeb z vkladů fyzických osob u bank  

a spořitelen a z půjček poskytovaných bankami a spořitelnami fyzickým osobám, činí tak 

spolu s federálním ministerstvem financí a v dohodě s ministerstvy financí, cen a mezd 

republik“20, přičemž tyto činnosti vykonávala prostřednictvím stanovení „a) výše úvěru, 

který poskytuje bankám jako zdroj pro poskytování úvěrů právnickým osobám a půjček 

fyzickým osobám; b) výše úroku z úvěru podle písmene a) a výše úroku z vkladů 

ukládaných bankami a spořitelnami u Státní banky československé, jakož i z ostatních 

úvěrových zdrojů, které si banky a spořitelny vzájemně poskytují; c) pravidel likvidity 

bank a spořitelen; d) výše povinných rezerv bank a spořitelen u Státní banky 

československé“21 dle § 15. 

V § 15 ZoSBČS 89 nalezneme úpravu, která je věnována bankovnímu dohledu. 

Tehdejší pojetí dohledu zahrnovalo oprávnění SBČS dohlížet na dodržování „a) obecně 

závazných právních předpisů vydaných Státní bankou československou, jakož  

i v případech, kdy je k tomu obecně závaznými právními předpisy zmocněna; 

b) závazných výstupů měnového plánu; c) podmínek stanovených vydanými 

povoleními“.22 

1.2.3 Zákon č. 158/1989 Sb., o bankách a spořitelnách 

Druhým klíčovým zákonem tohoto období je zákon č. 158/1989 Sb. o bankách  

a spořitelnách, přijatý 13. 12. 1898 a nabývající účinnost 1. 1. 1990. Společně se 

 
19 Dle § 8 zákona č. 130/1989 Sb., o Státní bance československé „Státní banka československá a) má 

výhradní právo vydávat československé peníze; b) dohlíží na ochranu měny, na tisk a ražbu peněz; 

c) vyhlašuje vydání jednotlivých druhů peněz a jejich popis, jakož i jejich stažení z oběhu; d) řídí peněžní 

oběh; e) určuje a vyhlašuje kurs československé měny k cizím měnám na podkladě zásad schválených 

vládou Československé socialistické republiky, s přihlédnutím zejména k vývoji národního hospodářství, 

platební bilance a situace na devizových trzích; f) určuje cenu zlata v bankovních operacích; g) provádí 

operace se zlatem a devizovými prostředky; h) spravuje měnové rezervy ve zlatě a v devizových 

prostředcích; i) spravuje zásoby československých peněz a zásoby devizových prostředků; j) řídí pokladní 

operace a směnárenskou činnost; k) řídí provádění platebního styku a zúčtování v tuzemsku; l) v rozsahu 

nezbytném pro realizaci měnového plánu a bankovní měnové politiky vytváří v dohodě s Federálním 

statistickým úřadem dílčí informační systém Státní banky československé, bank a spořitelen, jakož i 

dalších organizací provádějících platební styk a zúčtování; m) provádí zvláštní bankovní operace“. 
20 Zákon č. 130/1989 Sb., o Státní bance československé  
21 Zákon č. 130/1989 Sb., o Státní bance československé (§ 15) 
22 Zákon č. 130/1989 Sb., o Státní bance československé  
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zákonem č. 130/1989 Sb., o státní bance československé, který nabyl účinnosti téhož 

dne a roku, položily základ pro zavedení dvoustupňového bankovního systému. Jak 

uvádí Bažantová, „zákon o Státní bance československé sám o sobě dvoustupňový 

systém nezaváděl, ale počítal s existencí dalších komerčních bank a jejich 

„usměrňováním“ a dohledem nad nimi“.23 

ZoBaS se člení na osm částí a rozsahově by se řadil spíše ke kratším zákonům, 

jelikož materie, kterou upravuje, je zpravována ve 32 paragrafech.24 Hned v § 1, 

v základních ustanoveních tohoto zákona, nalezneme vymezení bank  

a spořitelem, kdy „bankami a spořitelnami ve smyslu tohoto zákona jsou právnické 

osoby se sídlem v Československé socialistické republice, které jsou založeny jako státní 

peněžní ústavy podle tohoto zákona, nebo jako akciové společnosti, družstevní podniky 

nebo společné podniky podle zvláštních předpisů při splnění podmínek stanovených 

tímto zákonem“.25 

Následující druhá část obsahuje ustanovení ohledně zakládání bank a spořitelen, 

část třetí se věnuje jejich samotné činnosti a část čtvrtá stanovuje pravidla pro 

hospodaření bank a pojišťoven. V části páté nalezneme úpravu státního dozoru, jemuž 

banky a spořitelny dle § 17 podléhají. Šestá část celkem logicky upravuje zánik bank  

a spořitelen a konečně sedmá část obsahuje závěrečná ustanovení.26 Konkrétněji se 

úpravě tohoto zákona věnuji následně v textu při jeho porovnání s českým a slovenským 

zákonem o bankách, zákonem č. 21/1992 Sb. a 483/2001 Z.z. 

Na závěr můžeme shrnout, že tyto dva zákony, ZoBaS a ZoSBČS 89, jsou 

formálním odrazem, resp. vyústěním snah reformovat bankovní systém, protože díky 

nim dochází k oddělení emisní činnosti, která je nadále vykonávána pouze SBČS,  

a komerční činnosti spadající do působnosti obchodních bank. Jak ale uvádí ve svém 

díle Vencovský, „oba zákony z roku 1989 se ukázaly jako ne zcela vyhovující potřebám 

radikální a důsledné ekonomické transformace a musely být novelizovány“.27 

 
23 Bažantová, I.: Centrální bankovnictví v české historii po současnost. Praha: Národohospodářský ústav 

Josefa Hlávky, 2005. 195 s., ISBN 80-86729-19-2, Str. 114 
24 Zákon č. 158/1989 Sb. o bankách a spořitelnách 
25 Zákon č. 158/1989 Sb. o bankách a spořitelnách (§ 1) 
26 Zákon č. 158/1989 Sb. o bankách a spořitelnách 
27 Vencovský F.: Měnová politika v české historii. Praha: Česká národní banka, 2001. 95 s. ISBN 80-238-

7796-8 (v knize neuvedeno: váz.), Str. 78 
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1.3 SBČS v roce 1992 

Rok 1992 představuje druhou etapu v rámci zkoumaného období, a v tomto období 

hovoříme o SBČS jako o bance, která se svou úpravou a zakotvením dostává na úroveň 

vyspělých centrálních bank západních zemí. Neustále probíhající společenské  

a ekonomické změny vyvolaly potřebu novelizovat ZoSBČS 89 a přizpůsobit ho nově 

vzniklé společensko-ekonomické situaci.  Touto cestou se však vedení SBČS nevydalo 

a rozhodlo se předložit prostřednictvím Ministerstva financí Federálnímu shromáždění 

návrh úplně nového zákona.28 

1.3.1 Zákon č. 22/1992 Sb., o Státní bance československé 

Dne 20. 12. 1991 byl přijat zákon č. 22/1992 Sb., o Státní bance československé, 

který nabyl účinnosti dne 1. 2. 1992 a nahradil ZoSBČS 89 (zákon č. 130/1989 Sb.), 

který byl tímto zrušen. Tento zákon již opustil jakékoli socialistické pozůstatky 

předchozí úpravy.29 

Hned v úvodním ustanovení tohoto zákona bylo stanoveno, že SBČS je „ústřední 

bankou České a Slovenské Federativní Republiky, je právnickou osobou se sídlem 

v Praze, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, působí jako federální ústřední 

orgán v rozsahu stanoveném tímto zákonem a zvláštními zákony a má  

v majetkoprávních vztazích při nakládání s vlastním majetkem postavení podnikatele“.30 

Zásadní změnou bylo stanovení kolektivního nejvyššího orgánu SBČS, bankovní 

rady, jak vyplývá z § 5 zákona o SBČS, který výslovně uvádí, že „nejvyšším řídícím 

orgánem Státní banky československé je bankovní rada Státní banky československé.“31 

V čele bankovní rady stojí guvernér, kterého jmenuje a odvolává prezident ČSFR na 

návrh federální vlády. Dalšími členy bankovní rady jsou dva viceguvernéři, jeden 

z České a druhý ze Slovenské republiky, a viceguvernéři pověření řízením Ústředí 

SBČS každý jeden zvlášť pro Českou a Slovenskou republiku, a jejich zástupci, kteří 

jsou také jmenováni a odvoláváni prezidentem ČSFR, ovšem tentokrát na návrh 

guvernéra.32 

 
28 Bažantová, I.: Centrální bankovnictví v české historii po současnost. Praha: Národohospodářský ústav 

Josefa Hlávky, 2005. 195 s., ISBN 80-86729-19-2, Str. 118 
29 Zákon č. 22/1992 Sb., o Státní bance československé 
30 Zákon č. 22/1992 Sb., o Státní bance československé 
31 Zákon č. 22/1992 Sb., o Státní bance československé, § 5 
32 Zákon č. 22/1992 Sb., o Státní bance československé 
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Odvolání vedoucího pracovníka, který je členem bankovní rady, mohlo být učiněno 

pouze, byl-li daný pracovník odsouzen za trestný čin a toto odsouzení nabylo právní 

moci, a dále rozhodnutím bankovní rady v případě, že pozbyl schopnost vykonávat 

nadále svou funkci anebo na vlastní žádost. Pokud by se člen bankovní rady ujal výkonu 

funkce, která je neslučitelná s členstvím v bankovní radě, je to také důvod pro odvolání 

daného člena. Zákon v § 6 odst. 7 taxativně vyjmenovával čtyři důvody, kdy člen 

bankovní rady mohl být odvolán, a mezi těmito důvody byla mimo jiné i neslučitelnost  

s funkcí poslance zákonodárných sborů a členství ve vládě České a Slovenské 

Federativní Republiky, vládách republik a v řídících, dozorčích a kontrolních orgánech 

jiných bank a obchodních společností.33 

V § 6 daného zákona bylo i výslovně zakotveno šestileté funkční období výše 

uvedených představitelů vrcholného orgánu SBČS.34 V historii existence SBČS se stalo 

poprvé, že bylo stanoveno pevné funkční období členů jejího orgánu.35 

Zákon v § 2 jasně vymezil hlavní cíl SBČS a současně i stanovil, prostřednictvím 

jakých činností má být vytyčeného cíle dosahováno. Základním úkolem SBČS bylo 

„zabezpečovat stabilitu československé měny“.36 Za tímto účelem SBČS určovala 

měnovou politiku, vydávala bankovky a mince, řídila peněžní oběh, koordinovala 

platební styk a zúčtování bank a pečovala o jejich plynulost a hospodárnost, vykonávala 

dohled nad prováděním bankovních činností, pečovala o bezpečné fungování a účelný 

rozvoj bankovního systému v České a Slovenské Federativní Republice a prováděla 

další činnosti podle tohoto zákona.37 

1.3.2 Porovnání zákonů o Státní bance československé 

V období mezi roky 1989 a 1992 byly existence a fungování SBČS upraveny 

dvěma zákony o státní bance československé, zákonem č. 130/1989 Sb. a zákonem  

č. 22/1992 Sb. Tato zajímavá skutečnost je v textu mé diplomové práce již několikrát 

zmiňována, a to včetně okolností a důvodů nahrazení ZSBČS 89 novým ZSBČS 92.  

 
33 Zákon č. 22/1992 Sb., o Státní bance československé 
34 Zákon č. 22/1992 Sb., o Státní bance československé 
35 Bažantová, I.: Centrální bankovnictví v české historii po současnost. Praha: Národohospodářský ústav 

Josefa Hlávky, 2005. 195 s., ISBN 80-86729-19-2, Str. 118 
36 Zákon č. 22/1992 Sb., o Státní bance československé 
37 Zákon č. 22/1992 Sb., o Státní bance československé 
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Z následující tabulky, ve které jsou uvedena základní fakta ohledně obou zákonů, 

jsou patrné stěžejní rozdíly a podobnosti obou zákonných úprav.  

Tabulka č. 1: Porovnání zákona č. 130/1989 Sb. a zákona č. 22/1992 Sb. 

  130/1989 Sb. 22/1992. Sb. 

Název Zákon o SBČS Zákon o SBČS 

Platnost 28. 11. 1989 20. 1. 1992 

Účinnost 1. 1. 1990 1. 2. 1992 

Rozsah úpravy 7 částí, 31 paragrafů 12 částí, 58 paragrafů 

Část první Základní ustanovení Základní ustanovení 

Část druhá Měnové plánování Organizace SBČS 

Část třetí Činnost SBČS Vztahy k vládám 

Část čtvrtá Řízení a organizace SBČS Emise bankovek a mincí 

Část pátá Hospodaření SBČS Nástroje měnové regulace 

SBČS 

Část šestá Všeobecná ustanovení Obchody SBČS 

Část sedmá Přechodná a závěrečná 

ustanovení 

Pravomoc SBČS v devizovém 

hospodářství 

Část osmá   Další činnosti a oprávnění 

SBČS 

Část devátá   Bankovní dohled 

Část desátá   Hospodaření SBČS 

Část jedenáctá   Všeobecná ustanovení 

Část dvanáctá   Přechodná a závěrečná 

ustanovení 

Zrušení zákonem č. 22/1992 Sb. 

(zákon o SBČS) 

zákonem č. 6/1993 Sb. (zákon o 

ČNB) 

K datu 1. 2. 1992 1. 1. 1993 

Právní vymezení a 

postavení banky 

Ústřední banka 

Československé socialistické 

republiky 

Ústřední banka ČSFR 

  Právnická osoba Právnická osoba 

  Ústřední orgán státní správy 

Československé socialistické 

republiky 

Působí jako federální ústřední 

orgán  

  Vystupuje v právních 

vztazích svým jménem a nese 

odpovědnost z těchto vztahů 

vyplývající 

Postavení podnikatele v 

majetkoprávních vztazích při 

nakládání s vlastním majetkem 

Hlavní cíl zajištění peněžní rovnováhy a 

vytváření podmínek pro 

stabilitu československé 

měny 

Zabezpečovat stabilitu 

československé měny 
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Výslovná definice 

hlavního cíle 

Ne, uvedeno jako činnost v § 

5 (Část druhá - Měnové 

plánování) 

Ano, § 2 (Část první - Základní 

ustanovení) 

Orgány  Individuální - předseda Kolektivní - bankovní rada 

Personální složení v čele předseda banky v čele guvernér 

  Josef Tošovský (1989 - 1992) Josef Tošovský (1992 - 1993) 

  první místopředseda 2 viceguvernéři (jeden občanem 

ČR a druhý občanem SR) 

 Ostatní místopředsedové 2 viceguvernéři pověření 

řízením ústředí Státní banky  

československé každý jeden 

zvlášť pro ČR a SR a jejich 

zástupci 

 Hospodaření SBČS hospodaří podle zásad 

stanovených pro ni vládou 

Československé socialistické 

republiky 

SBČS hospodaří podle rozpočtu 

schváleného bankovní radou 

Zdroj: vlastní zpracování na základě zákona č. 130/1989 Sb., o Státní bance 

československé, zákona č. 22/1992 Sb., o Státní bance československé, zákona č. 

6/1993 Sb., o České národní bance a webových stránek ČNB 

 

1.4 Měnová politika 

Měnová politika obecně patří mezi stěžejní oblasti, kterými se centrální banky 

zabývají. Její charakter je dán mimo jiné i principiálním nastavením dané ekonomiky. 

Měnová politika na území ČSFR byla ovlivněna strukturou bankovní soustavy, a dále 

zejména faktem, že úvěry byly centrální bankou poskytovány na základě politických 

rozhodnutí s ohledem na plnění státního plánu, a ne s přihlédnutím ke konkrétním 

potřebám dané ekonomiky.38 Jak velice výstižně poznamenává Mandel, „peníze měly 

pouze následovat hmotu“.39 Dle mého názoru můžeme tvrdit, že provádění měnové 

politiky spadalo spíše do oblasti politické než ekonomické.  

V důsledku změny orientace hospodářské politiky ze socialistického systému na 

systém tržní se do středu pozornosti v rámci činnosti SBČS dostává měnová a fiskální 

politika, založená již na tržních principech s plnohodnotným využitím úvěrových, resp. 
 

38 Mandel, M. Hlavní směry hospodářského a měnového vývoje Československa po roce 1989. In: 

Vencovský, F., Jindra, Z., Novotný, J., Půlpán, K., Dvořák, P. a kol.: Dějiny bankovnictví v českých 

zemích. Praha: Bankovní institut, a.s., 1990. 594 s., ISBN 80-7265-030-0, Str. 475 
39 Mandel, M. Hlavní směry hospodářského a měnového vývoje Československa po roce 1989. In: 

Vencovský, F., Jindra, Z., Novotný, J., Půlpán, K., Dvořák, P. a kol.: Dějiny bankovnictví v českých 

zemích. Praha: Bankovní institut, a.s., 1990. 594 s., ISBN 80-7265-030-0, Str. 475 
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měnových kritérií. Jde o zásadní změnu v pojetí a fungování národního hospodářství, 

kdy se začíná projevovat klíčový význam existence finančního trhu.40  

S ohledem na výše probíhající změny, transformaci systému a s přihlédnutím 

k hlavnímu cíli SBČS, kterým bylo zajišťovat stabilitu československé měny, bylo 

nutné současně stanovit i měnové nástroje a obecně metody, aby mohla být efektivně 

prováděna měnová politika.41 Mezi měnovými nástroji měly větší zastoupení nástroje 

přímé, ale i ty nepřímé našly své uplatnění, a to zejména od roku 1992.42 

Jak uvádí ve své publikaci Vencovský, stabilizační restriktivní měnová politika byla 

prováděna prostřednictvím následujících nástrojů a metod43: 

- stanovení limitů, kterými SBČS určila maximální možnou míru pro poskytování 

tzv. refinančních úvěrů obchodním bankám pro účely jejich krátkodobého 

financování a zároveň stanovení tzv. diskontní sazby, tedy sazby, za kterou byly 

tyto refinanční úvěry obchodním bankám SBČS poskytovány 

- stanovení limitů tentokrát pro obchodní banky ve vztahu k úvěrům, které mohly 

poskytnout svým klientům 

- vymezení pravidel likvidity obchodním bankám, které stanovily požadavky 

zejména na vlastní kapitál banky s ohledem na výši jejich aktiv a poskytnutých 

úvěrů 

- povinnost vytvářet minimální rezervy obchodních bank u SBČS 

- možnost vydávat pokladniční poukázky SBČS 

V roce 1990 většina nástrojů, mezi kterými dominovaly především nástroje přímé, 

jako úvěrové a úrokové limity a stropy, dle mého názoru mířila především do makro 

obezřetnostní sféry fungování dané ekonomiky, a to s jasným cílem zabezpečit stabilitu 

 
40 Mandel, M. Hlavní směry hospodářského a měnového vývoje Československa po roce 1989. In: 

Vencovský, F., Jindra, Z., Novotný, J., Půlpán, K., Dvořák, P. a kol.: Dějiny bankovnictví v českých 

zemích. Praha: Bankovní institut, a.s., 1990. 594 s., ISBN 80-7265-030-0, Str. 475 
41 Mandel, M. Hlavní směry hospodářského a měnového vývoje Československa po roce 1989. In: 

Vencovský, F., Jindra, Z., Novotný, J., Půlpán, K., Dvořák, P. a kol.: Dějiny bankovnictví v českých 

zemích. Praha: Bankovní institut, a.s., 1990. 594 s., ISBN 80-7265-030-0, Str. 475 
42 Vencovský F.: Měnová politika v české historii. Praha: Česká národní banka, 2001. 95 s. ISBN 80-238-

7796-8 (v knize neuvedeno: váz.), Str. 79 
43 Vencovský F.: Měnová politika v české historii. Praha: Česká národní banka, 2001. 95 s. ISBN 80-238-

7796-8 (v knize neuvedeno: váz.). Str. 79 
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nově vznikajícího bankovního systému a vytvořit důvěru nebankovních subjektů v něj.  

To je i důvod, proč se ze začátku přistoupilo k využívání spíše direktivních metod  

a nástrojů měnové politiky.44 

Jak uvádí Bažantová, již od počátku roku 1992 můžeme sledovat postupné 

uvolňování těchto striktně nastavených pravidel, kdy SBČS začíná využívat i nepřímé 

nástroje, opouští restriktivní orientaci měnové politiky a přechází na politiku neutrální. 

Vůči obchodním bankám se tento posun projevuje především ve větší volnosti 

v provádění jejich činnosti, zejm. úvěrové. Přistoupení k neutrální měnové politice mělo 

i pozitivní vliv na rozvoj soukromého podnikání.45 

1.4.1 Devizová politika 

Hovoříme-li o zrodu měnové politiky založené na tržních principech, nemůžeme 

opomenout velice významnou a související oblast devizové, resp. kurzové politiky, 

která je základním stavebním kamenem a do určité míry i předpokladem účinnosti 

provádění měnové politiky. Měnová a devizová politika jsou v podstatě dvě strany 

jedné mince. Jak uvádí ve svém díle Vencovský, „účinnost prováděné měnové politiky 

byla závislá i na zásadní reformě dosavadního kurzového režimu tak, aby odpovídal 

tržním poměrům v devizové oblasti a aby vyjadřoval reálný vztah mezi domácími  

a světovými cenovými parametry“. 46 

V období, kdy se domácí ekonomika začala otevírat okolnímu světu a stále rostl 

význam mezinárodního obchodu, bylo jasné, že dosavadní kurzový režim je nutné 

reformovat. Problematika měnového kurzu, jeho sjednocení a zafixování na správné 

úrovni bylo otázkou velice obtížnou a představovalo novou výzvu, které transformující 

se ekonomika čelila.47  

V rámci kurzové reformy se v roce 1990 nejprve přistoupilo k zavedení jednotného 

pevného kurzu koruny, v literatuře také někdy označovaného jako tzv. jednosložkového 

kurzu, neboť došlo k opuštění dosavadního systému, který byl založen na diferenciaci 

 
44 Vencovský F.: Měnová politika v české historii. Praha: Česká národní banka, 2001. 95 s. ISBN 80-238-

7796-8 (v knize neuvedeno: váz.), Str. 79 
45 Bažantová, I.: Centrální bankovnictví v české historii po současnost. Praha: Národohospodářský ústav 

Josefa Hlávky, 2005. 195 s., ISBN 80-86729-19-2, Str. 125 
46 Vencovský F.: Měnová politika v české historii. Praha: Česká národní banka, 2001. 95 s. ISBN 80-238-

7796-8 (v knize neuvedeno: váz.), Str. 79 
47 Vencovský F.: Měnová politika v české historii. Praha: Česká národní banka, 2001. 95 s. ISBN 80-238-

7796-8 (v knize neuvedeno: váz.), Str. 79 
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kurzových hladin pro jednotlivé skupiny subjektů. V těchto podmínkách plnil kurz 

základní funkci, tzv. informační, neboť vyjadřoval jednotnou cenu deviz. 48  

Se zavedením režimu pevného kurzu je vždy obecně nutné stanovit i konkrétní 

„vnitřní“ režim pevného kurzu, resp. stanovit příslušná pásma oscilace. Jak uvádí ve 

studii Bažantová, rozpětí pevného kurzu, který SBČS měla udržovat, bylo od roku 1991 

stanoveno na úrovni +- 0,5%.49  

Mohlo by se zdát, že nastavení úzkého oscilačního pásma je pro transformující se 

ekonomiku velmi ambiciózní a pro SBČS bude z důvodu chybějících předchozích 

zkušeností velice obtížné udržovat pohyb kurzu v těchto úzkých limitech. Dle mého 

názoru bylo ale nastavení užšího pásma oscilace velice taktickým krokem. V případě, že 

by SBČS neudržela pohyb kurzu na požadované úrovni a kurz by v určitém okamžiku 

překročil požadovanou mez, veřejnost tuto odchylku nebude vnímat jako selhání SBČS 

právě s ohledem na přísně stanovená pásma oscilace a SBČS případně neztratí její 

důvěru. 

Jak uvádí ve svém díle Vencovský, v roce 1990 bylo přistoupeno k devalvaci 

koruny tak, aby se dostala na požadovanou úroveň vzhledem k americkému dolaru, 

který byl určen jako tzv. rozhodující volná měna.50 

Devalvace proběhla celkem třikrát, a poslední, třetí devalvací 28. 12. 1990, se 

koruna dostala až na výslednou úroveň 28 Kč za USD, což představovalo devalvaci 

během jednoho roku téměř o 90%. Tato politika se vyznačovala silnou proexportní 

orientací a měla ČSFR pomoci k rychlejšímu začlenění a vybudování si pozice na poli 

mezinárodního obchodu. 51 

 
48 Bažantová, I.: Centrální bankovnictví v české historii po současnost. Praha: Národohospodářský ústav 

Josefa Hlávky, 2005. 195 s., ISBN 80-86729-19-2, Str. 125 
49 Bažantová, I.: Centrální bankovnictví v české historii po současnost. Praha: Národohospodářský ústav 

Josefa Hlávky, 2005. 195 s., ISBN 80-86729-19-2, Str. 125 
50 Vencovský F.: Měnová politika v české historii. Praha: Česká národní banka, 2001. 95 s. ISBN 80-238-

7796-8 (v knize neuvedeno: váz.), Str. 79 
51 Vencovský F.: Měnová politika v české historii. Praha: Česká národní banka, 2001. 95 s. ISBN 80-238-

7796-8 (v knize neuvedeno: váz.), Str. 80 
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2 Právní zakotvení 

Vznik dvou samostatných států, České republiky a Slovenské republiky, datujeme 

k 1. 1. 1993. S tímto historickým milníkem je neodmyslitelně spjata spousta 

významných změn, mezi které patřily mimo jiné i změny územní a majetkové. V dané 

situaci bylo jedním z důležitých úkolů rozdělení majetku zanikající ČSFR mezi nově 

vznikající ČR a SR. Tato oblast, dělení majetku, byla upravena ústavním zákonem  

č. 541/1992 Sb., o dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky, který 

nabyl účinnosti 8. 12. 1992.52 

Působnost tohoto zákona se samozřejmě vztahovala i na finanční instituce, tedy i na 

majetek SBČS. Hned čl. 1 obsahoval větu, která určovala, že „podle tohoto ústavního 

zákona se rozdělí i majetek SBČS“.53 Čl. 2 dále vymezil, co se pro účely ústavního 

zákona rozumí majetkem, který byl předmětem dělení a čl. 3 určil již samotné principy 

dělení.54  

Z ústavního zákona vyplývaly dva základní principy, jež oba byly aplikovatelné na 

dělení majetku SBČS. Územní princip aplikovatelný na všechny nemovitosti  

a některé movité věci byl doplněný principem  počtu obyvatel ČR a SR, který stanovil 

poměr dělení dva ku jedné a který se uplatnil v případě nemožnosti vyžití principu 

územního.55 

V následující části mé diplomové práce pojednávající o právním zakotvení 

centrálních bank v ČR a SR se zaměřím na aktuálně účinnou právní úpravu. Vývoj 

právní úpravy a novelizace daných zákonů budu zmiňovat v případě, že měly nějakým 

způsobem zásadní vliv na aktuální úpravu nebo budu považovat za nezbytné je 

z hlediska logické návaznosti textu zmínit. 

 
52 Ústavní zákon č. 541/1992 Sb., o dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi 

Českou republikou a Slovenskou republikou a jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou 

republiku 
53 Ústavní zákon č. 541/1992 Sb., o dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi 

Českou republikou a Slovenskou republikou a jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou 

republiku, čl. 2 
54 Ústavní zákon č. 541/1992 Sb., o dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi 

Českou republikou a Slovenskou republikou a jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou 

republiku 
55 Ústavní zákon č. 541/1992 Sb., o dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi 

Českou republikou a Slovenskou republikou a jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou 

republiku 



17 
 

2.1 Ústavní zakotvení ČNB 

Dne 1. 1. 1993, přesně v den vzniku obou samostatných států, nabyla účinnosti 

Ústava České republiky (dále jen „Ústava ČR“),  která byla vyhlášena pod číslem 

1/1993 Sb. a která ústavně zakotvila samotnou existenci ČNB. Její hlava VI. 

obsahovala, a i nadále obsahuje, jen jeden jediný článek, a to čl. 98, který je věnovaný 

právě a pouze ČNB.56 Ústavodárce v něm v odst. 1 stanovil, že „Česká národní banka 

je ústřední bankou státu“.57 Druhá věta odst. 1 daného článku říká, že „hlavním cílem 

její činnosti je péče o cenovou stabilitu; do její činnosti lze zasahovat pouze na základě 

zákona“.58 Dle odst. 2 citovaného článku jsou „postavení, působnost a další podrobnosti 

stanoveny zákonem“.59 Ačkoli je ČNB věnována celá jedna hlava Ústavy ČR, její 

rozsah je velmi krátký.60 

Pavlíček ve své publikaci upozorňuje na skutečnost, že název ČNB obsahuje slovo 

„národní“. V textu Ústavy ČR se nikde jinde toto slovo nevyskytuje. Záměrem 

ústavodárce ale rozhodně nebylo vztáhnout existenci ČNB pouze k českému národu, ale 

samozřejmě k celé ČR a jejím státním občanům bez ohledu na státní příslušnost.61  

Dle mého názoru skutečnost, že ČNB je instituce zakotvená Ústavou ČR, tedy 

nejsilnějším právním předpisem státu, nejenom že do značné míry garantuje její 

nezávislost, ale působí i psychologicky v tom smyslu, že jí dodává na váženosti  

a důležitosti, což ČNB bezesporu ke svému řádnému fungování a k dosahování 

vytyčených cílů potřebuje. V tomto spatřuji dvě klíčové výhody zakotvení ČNB na 

ústavní úrovni. 

Pavlíček k této problematice uvádí, že zakotvením ČNB do Ústavy ČR se „ČNB 

stala plnoprávným ústavním partnerem ostatním nejvyšším orgánům státu. Sama ČNB 

je ovšem z hlediska konstrukce Ústavy ČR orgánem sui generis, neboť jejím 

prostřednictvím se nenaplňuje státní moc, vykonávaná podle čl. 2 odst. 1 Ústavy ČR 

 
56 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 
57 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, čl. 98 odst. 1 
58 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, čl. 98 odst. 1 
59 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, čl. 98 odst. 2 
60 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 
61 Pavlíček, V. a kol: Ústavní právo a státověda, II. díl. Ústavní právo České republiky. Praha: Leges, 

2011. 1 úplné vydání. 1120 s., ISBN 978-80-87212-90-5, Str. 1019 
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prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní“.62 Výše citovaný autor 

dále v této souvislosti uvádí, že „se dá usuzovat, že jedním z motivů, proč byla ústřední 

banka do ústavního textu zařazena, byla i doktrína řízení státu pomocí finančních 

(bankovních) nástrojů i fakt, že vydávání peněz (emise) patří tradičně k základním 

funkcím státu“.63 

V této souvislosti bych ještě ráda uvedla, že zakotvení národních centrálních bank 

na ústavní úrovni je spíše neobvyklou záležitostí, ale i přesto v Evropě nalezneme státy, 

jako např. SR, které centrální banku stejně jako ČNB ústavou zakotvují. Co by se ale 

dalo považovat výjimečné, je vymezení samotného cíle centrální banky na ústavní 

úrovni.64 

Souhlasím s názorem Bažantové, která ve své studii uvádí, že „zakotvení hlavního 

cíle centrální banky do Ústavy jako relativně stabilní a nutně rigidní právní normy se 

autorce jeví jako neuvážený krok ústavodárce, který může znejistit legální postavení 

činnosti centrální banky při zásadních změnách měnové politiky, jakkoli je např. 

urychlená změna z makroekonomického pohledu žádoucí“ .65  

K výše uvedenému bych ještě ráda dodala, že jako problematické se nám bude jevit 

zakotvení cíle ústavním předpisem v případě, že danou situaci hodnotíme 

z ekonomického pohledu. Domnívám se, že odborníka z oblasti práva tato skutečnost 

tolik trápit nebude.  

Autorka výše citované studie dále podrobuje kritice i formulaci vytyčeného cíle 

činnosti ČNB, když pojem cenové stability považuje z ekonomického hlediska za příliš 

úzký a přiklání se k pojmu finanční stability, jež by lépe obsahově naplnil požadavek 

ohledně zaměření činnosti ČNB.66 I s tímto názorem se plně ztotožňuji. 

 
62 Pavlíček, V. a kol: Ústavní právo a státověda, II. díl. Ústavní právo České republiky. Praha: Leges, 

2011. 1 úplné vydání. 1120 s., ISBN 978-80-87212-90-5, Str. 1018 
63 Pavlíček, V. a kol: Ústavní právo a státověda, II. díl. Ústavní právo České republiky. Praha: Leges, 

2011. 1 úplné vydání. 1120 s., ISBN 978-80-87212-90-5, Str. 1018  
64 Bažantová, I. Nestandardní právní zakotvení ČNB. In: Bažantová, I., Holman, R., Klaus, V., Kysilka, 

P., Tlustý, V., Weigl, J. a další autoři: Právní postavení centrální banky v demokratickém státě: sborník 

textů. Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 2000. 118 s., Str. 20 
65 Bažantová, I.: Centrální bankovnictví v české historii po současnost. Praha: Národohospodářský ústav 

Josefa Hlávky, 2005. 195 s., ISBN 80-86729-19-2, Str. 130 
66 Bažantová, I.: Centrální bankovnictví v české historii po současnost. Praha: Národohospodářský ústav 

Josefa Hlávky, 2005. 195 s., ISBN 80-86729-19-2, Str. 131 
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Domnívám se, že na základě výše prezentovaných poznatků a skutečností je možné 

o ČNB tvrdit, že se jedná o standardní banku, ovšem nestandardně zakotvenou. 

2.1.1 Nezávislost ČNB 

Výklad ohledně nezávislosti centrálních bank jsem zařadila do této části mé 

diplomové práce jako podkapitolu pojednávají o ústavním zakotvení daných centrálních 

bank, protože při vysvětlování a dovozování nezávislosti centrálních bank se vychází 

právě z ústavní úpravy, i když konkretizovanou náplň tohoto pojmu nalezneme až 

v úpravě zákonné. 

Nezávislost ČNB, někdy vystupující pod pojmem samostatnost, je velice často 

diskutované téma, které má přesah do více vědních oborů a stává se proto předmětem 

mnoha ekonomických, právních i politických diskuzí či dokonce sporů. Dle charakteru 

diskuzí vedených na téma nezávislosti ČNB docházím k závěru, že již není pochyb  

o tom, že ČNB určitý stupeň nezávislosti mít musí.  

V obecné rovině můžeme nezávislost ČNB vyvozovat z jejího systematického 

zařazení do Ústavy ČR, nicméně „expressis verbis“ není nezávislost ČNB přiznána.67 

V samotném Čl. 98 Ústavy ČR se nikde explicitně nehovoří o ČNB jako  

o nezávislé instituci, pouze obsahuje formulaci, že „do činnosti ČNB lze zasahovat 

pouze na základě zákona.“.68  

Situace by se dala shrnout tak, že do jisté míry panuje obecná shoda na tom, že 

nezávislost ČNB je nezbytným předpokladem pro řádné plnění jejích úkolů, resp. je 

významným předpokladem účinnosti měnové politiky. V čem ale již obecná shoda 

nepanuje, je rozsah, resp. míra nezávislosti, která jí má být přiznána.69 V užším slova 

smyslu můžeme nezávislost ČNB spatřovat ve čtyřech dimenzích, a to nezávislost 

institucionální, personální, funkční a finanční.70 

 
67 Pavlíček, V. a kol: Ústavní právo a státověda, II. díl. Ústavní právo České republiky. Praha: Leges, 

2011. 1 úplné vydání. 1120 s., ISBN 978-80-87212-90-5, Str. 1019 
68 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, čl. 98  
69 Proč je ČNB nezávislá? [online]. 2003-2018 [cit. 2018-05-21]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Proc-je-CNB-nezavisla/ 
70 Böhm, J.: Nezávislost centrální banky (vzdělávací prezentace) [online]. [cit. 2019-04-30]. Dostupné z:  

https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-

politika/.galleries/vzdelavani/mp_prezentace/03_nezavislost_centralni_banky.pdf 
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Formulace povinnosti spočívající v nemožnosti přijímat a zároveň ani vyžadovat 

pokyny od jiných složek státní moci, tedy prezidenta republiky, Parlamentu, vlády  

a dalších orgánů vymezených v § 9 odst. 1 ZoČNB, je podstatou institucionální 

nezávislosti. Konkrétně § 9 odst. 1 ZoČNB stanoví, že „česká národní banka, bankovní 

rada ani žádný člen bankovní rady nesmějí při výkonu pravomocí a plnění úkolů  

a povinností svěřených jim Smlouvou o Evropské unii, Smlouvou o fungování Evropské 

unie a Statutem a při výkonu dalších činností vyžadovat ani přijímat pokyny od 

prezidenta republiky, Parlamentu, vlády a jiných orgánů České republiky, dále od 

orgánů, institucí nebo jiných subjektů Evropské unie, od vlád členských států Evropské 

unie nebo od jakéhokoli jiného subjektu“.71 

Personální nezávislost je zaručena tím, že členové Bankovní rady ČNB jsou 

jmenováni a odvoláváni prezidentem republiky. Jedná se o rozhodnutí prezidenta 

republiky dle Čl. 62 písm. k) Ústavy ČR a ke své platnosti nevyžaduje spolupodpis 

předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády.72 K tomuto tématu se ale detailněji 

vyjadřuji v kapitole o Organizaci ČNB.  

Dalším prvkem personální nezávislosti je skutečnost, že odvolání člena Bankovní 

rady může být učiněno pouze z taxativně vymezených důvodů, které § 6 odst. 10 

ZoČNB vyjmenovává tak, že „člen bankovní rady může být z funkce odvolán pouze 

tehdy, přestal-li splňovat podmínky požadované k jejímu výkonu nebo dopustil-li se 

vážného pochybení“.73  

Jak již bylo v textu výše zmíněno, hlavním cílem činnosti ČNB je péče o cenovou 

stabilitu, což je stanoveno Ústavou ČR, v Čl. 98.74 V této souvislosti cituji vyjádření 

Marka Antoše, který uvádí, že „v původním znění Ústavy z roku 1993 byl hlavní cíl 

ČNB definován jako „péče o stability měny“. Ke změně došlo v roce 2001 novelou 

Ústavy, která tvořila součást nezbytných kroků před vstupem do Evropské unie. Její 

primární právo totiž vyžaduje, aby hlavním cílem evropských ústředních bank byla 

„péče o cenovou stabilitu“. Ve smlouvách tento pojem není přímo definován, Evropská 

 
71 Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance 
72 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 
73 Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, § 6 odst. 10 
74 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 



21 
 

centrální banka (ECB) jej však vykládá tak, že se jedná o inflaci v intervalu od nuly do 

2 %“.75 

Vytyčení konkrétního inflačního cíle a stanovení nástrojů, s jejichž pomocí ho bude 

dosahováno, je plně v kompetenci ČNB a naplňuje tzv. funkční nezávislost. ČNB se ale 

při stanovení inflačního cíle pohybuje ve výše uvedeném intervalu 0 – 2%.76 

Posledním segmentem nezávislosti je nezávislost finanční a ta je naplňována 

skutečností, že ČNB má samostatný rozpočet, který je oddělený od ostatních veřejných 

rozpočtů ČR. Hospodaření ČNB se věnuje ZoČNB v části třinácté, když v § 47 odst. 1 

stanoví, že „Česká národní banka hospodaří podle rozpočtu, který musí být členěn tak, 

aby z něj byly zřejmé výdaje na pořízení majetku a výdaje na provoz České národní 

banky“.77 Dále dle odst. 2 citovaného ustanovení „Česká národní banka ze svých výnosů 

hradí náklady na svoji činnost“.78 A konečně v odst. 3 je formulována povinnost, podle 

které „roční zprávu o výsledku svého hospodaření Česká národní banka předkládá 

nejpozději do 3 měsíců po skončení kalendářního roku k projednání Poslanecké 

sněmovně. Součástí této zprávy je i informace o mzdách členů bankovní rady České 

národní banky“.79  

2.1.2 Odpovědnost a transparentnost ČNB  

Stanovení určitých mantinelů nezávislosti ČNB v podobě její odpovědnosti 

můžeme vnímat jako jakýsi její nutný a nezbytný protipól. Jak uvádí ve své studii 

Bažantová, „protože nezávislost centrální banky předpokládá předání pravomoci 

provádět měnovou politiku na nevolené odborníky, objevují se hlasy požadující 

vykompenzování tohoto demokratického deficitu“.80  

V této souvislosti je ale vhodné upozornit na skutečnost, že nezávislost centrální 

banky neznamená, nezakládá nebo dokonce nelegitimuje naprostou svévoli v jejích 

rozhodnutích. Má pouze ochránit ČNB před případnými tlaky ze strany politické moci, 

 
75 Antoš, M. In: Právník: „ČNB nedodržuje ústavu“. Může ČNB dostat sankci? [online]. [cit. 2019-04-

30]. Dostupné z: https://www.mesec.cz/clanky/pravnik-cnb-nedodrzuje-ustavu-muze-cnb-dostat-sankci/ 
76 Antoš, M. In: Právník: „ČNB nedodržuje ústavu“. Může ČNB dostat sankci? [online]. [cit. 2019-04-

30]. Dostupné z: https://www.mesec.cz/clanky/pravnik-cnb-nedodrzuje-ustavu-muze-cnb-dostat-sankci/ 
77 Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, § 47 odst. 1 
78 Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, § 47 odst. 2 
79 Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, § 47 odst. 3 
80 Bažantová, I.: Centrální bankovnictví v české historii po současnost. Praha: Národohospodářský ústav 

Josefa Hlávky, 2005. 195 s., ISBN 80-86729-19-2, Str. 147 
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která by zejména v předvolebním období mohla mít tendenci do činnosti ČNB 

zasahovat. S přihlédnutím k tomuto faktu můžeme říci, že není potřeba nezávislost ČNB 

omezovat, ale vyvážit ji nastavením určitého mechanismu kontroly její činnosti a jejího 

hospodaření.81 

Jak uvádí ve studii Bažantová, odpovědnost ČNB můžeme spatřovat právě ve dvou 

základních směrech. Jde jednak o stanovení odpovědnosti za dosahování vytyčeného 

cíle a dále o odpovědnost za nakládání prostředků v rámci svého fungování.82 

Jedním ze zákonných projevů kontroly ČNB je stanovení povinnosti v § 3 odst. 1 

ZoČNB, podle kterého „je Česká národní banka povinna podávat Poslanecké sněmovně 

nejméně dvakrát ročně k projednání zprávu o měnovém vývoji. Usnese-li se na tom 

Poslanecká sněmovna, Česká národní banka předloží nejpozději do 30 dnů mimořádnou 

zprávu o měnovém vývoji. V usnesení Poslanecké sněmovny musí být uvedeno, co má 

mimořádná zpráva obsahovat“.83 

Dalšími požadavky kladenými na ČNB souvisejícími s výše uvedenou povinností 

je, že „Česká národní banka je povinna podávat Poslanecké sněmovně nejméně 

jedenkrát ročně k informaci zprávu o finanční stabilitě. Součástí této zprávy je též 

strategie makroobezřetnostní politiky. Tuto zprávu uveřejňuje Česká národní banka 

rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup“ 84. A dále dle § 45d ZoČNB „Česká 

národní banka každoročně vypracovává a nejpozději do 30. června následujícího roku 

předkládá Poslanecké sněmovně, Senátu a vládě k informaci zprávu o výkonu dohledu 

nad finančním trhem, jejíž součástí je přehled přestupků podle zákona upravujícího 

odpovědnost za přestupky a řízení o nich“.85 

Výše uvedená pravidla bych zařadila do oblasti kontroly samotné činnosti ČNB. 

Existují ale i pravidla směřující do sféry hospodaření ČNB, v nichž jsou kladeny 

požadavky na hospodárné a zákonné vynakládání prostředků. Tato část kontroly 

nevnímá ČNB jako specifický subjekt, ale naopak je založena na faktu, že ČNB je 

 
81 Proč je ČNB nezávislá? [online]. 2003-2018 [cit. 2018-05-21]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Proc-je-CNB-nezavisla/ 
82 Bažantová, I.: Centrální bankovnictví v české historii po současnost. Praha: Národohospodářský ústav 

Josefa Hlávky, 2005. 195 s., ISBN 80-86729-19-2, Str. 147 
83 Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, § 3 odst. 1 
84 Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, § 3a 
85 Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, § 45d 
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veřejnoprávní instituce s vlastní právní subjektivitou.86 Jde o povinnost ČNB 

zakotvenou v § 47 odst. 3 ZoČNB, dle kterého „roční zprávu o výsledku svého 

hospodaření Česká národní banka předkládá nejpozději do 3 měsíců po skončení 

kalendářního roku k projednání Poslanecké sněmovně. Součástí této zprávy je  

i informace o mzdách členů bankovní rady České národní banky“.87 

Závěrem této podkapitoly bych ráda uvedla tezi vyslovenou bývalým 

viceguvernérem ČNB Pavlem Kysilkou, která dle mého názoru problematiku 

nezávislosti, odpovědnosti a transparentnosti velice výstižně shrnuje. Dle Kysilky je 

stěžejní vlastností centrální banky její kredibilita, neboli důvěryhodnost. K jejímu 

dosažení je ale nutné nalézt vyvážený vztah mezi třemi klíčovými atributy, kterými jsou 

nezávislost, odpovědnost a transparentnost. Centrální banka, která je důvěryhodná, je 

zároveň i ve své činnosti efektivnější, protože k prosazování měnové politiky  

a dosahování svých cílů vynakládá měně finančních prostředků a může využívat  

i psychologie trhu.88  

2.2 Ústavní zakotvení NBS 

Nejen ČR, ale i SR stála na konci roku 1992 před rozhodnutím, jak uspořádat 

poměry v rámci centrálního bankovnictví, jak právně zakotvit centrální banku a jaké jí 

přidělit pravomoci. V této otázce také SR stejně jako ČR zvolila tu nejlogičtější 

možnost, která se v dané situaci nabízela a nechala se inspirovat zanikající SBČS.89 Jak 

jsem již poznamenávala v textu výše, SBČS svou podobou v roce 1992 odrážela 

principy tržního hospodářství a mohla se stát plnohodnotnou předlohou nově 

vnikajících centrálních bank.90 

I NBS je zakotvena tím nejvyšším a nejsilnějším právním předpisem státu, Ústavou 

Slovenské republiky (dále jen „Ústava SR“), vydaným pod číslem 460/1992 Zb., 

s účinností od 1. 10. 1992.91  

 
86 Bažantová, I.: Centrální bankovnictví v české historii po současnost. Praha: Národohospodářský ústav 

Josefa Hlávky, 2005. 195 s., ISBN 80-86729-19-2, Str. 147 
87 Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, § 47 odst. 3 
88 Kysilka, P. Právní postavení centrální banky. In: Bažantová, I., Holman, R., Klaus, V., Kysilka, P., 

Tlustý, V., Weigl, J. a další autoři: Právní postavení centrální banky v demokratickém státě: sborník 

textů. Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 2000. 118 s., Str. 39 
89 Vznik NBS [online]. [cit. 2019-03-23]. Dostupné z: https://www.nbs.sk/sk/historia 
90 Bažantová, I.: Centrální bankovnictví v české historii po současnost. Praha: Národohospodářský ústav 

Josefa Hlávky, 2005. 195 s., ISBN 80-86729-19-2, Str. 118 
91 Ústavní zákon č. 460/1992 Zb.z., Ústava Slovenské republiky 
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Na rozdíl od úpravy ČNB, které je v Ústavě ČR věnován jeden celý samostatný 

oddíl, je NBS zařazena v Ústavě SR do prvního oddílu Hlavy třetí, který upravuje 

Hospodářství Slovenské republiky. Úpravu NBS najdeme v rámci daného oddílu v Čl. 

56, který v 1. odstavci stanoví, že „Národná banka Slovenska je nezávislá centrálna 

banka Slovenskej republiky. Národná banka Slovenska môže v rámci svojej pôsobnosti 

vydávať všeobecne záväzné právne predpisy, ak je na to splnomocnená zákonom.“.92 

Dle odst. 2 „Najvyšším riadiacim orgánom Národnej banky Slovenska je Banková rada 

Národnej banky Slovenska“.93 Odst. 3 uzavírá tento článek slovy „Podrobnosti podľa 

odsekov 1 a 2 ustanoví zákon“.94 

NBS má přímo v Ústavě SR zmíněnu možnost v rámci své působnosti vydávat 

všeobecně závažné právní předpisy, pokud je k tomu zmocněna zákonem. Tuto oblast 

Ústava ČR neupravuje a pravomoc vydávat prováděcí právní předpisy a individuální 

správní akty vyplývá ze zákonného konstatování, že ČNB je orgánem vykonávajícím 

dohled nad finančním trhem. NBS má také oproti ČNB přímo v Ústavě SR zmínku  

o nejvyšším orgánu, Bankovní radě. Naopak Ústava SR neobsahuje zakotvení  

a vymezení základního cíle činnosti NBS.95 

2.2.1 Nezávislost NBS 

Z teoretického hlediska můžeme na nezávislost, resp. samostatnost NBS, nahlížet 

tak, jak jsem uvedla v kapitole ohledně nezávislosti ČNB, jako na nezávislost mající 

čtyři dimenze, a to dimenzi institucionální, personální, funkční a finanční. Stejně jako  

u ČNB by se teoreticky už ze samotného faktu, že je NBS zakotvena na ústavní úrovni, 

mohl dovozovat úmysl ústavodárce přiznat této instituci nezávislost. V případě NBS ale 

k tomuto nemusíme docházet výkladem jako u ČNB, protože nezávislost NBS jakožto 

nezávislost institucionální je v Ústavě SR výslovně uvedena.96 

Další výslovnou zmínku o nezávislosti najdeme i v zákoně č. 556/1992 Zb,  

o Národnej banke Slovenska (dále jen jako „ZoNBS“). Jednak v § 1 odst. 1 daného 

zákona je uvedeno, že „sa zriaďuje Národná banka Slovenska jako nezávislá centrálna 

 
92 Ústavní zákon č. 460/1992 Zb.z., Ústava Slovenské republiky, § 56 odst. 1 
93 Ústavní zákon č. 460/1992 Zb.z., Ústava Slovenské republiky, § 56 odst. 2 
94 Ústavní zákon č. 460/1992 Zb.z., Ústava Slovenské republiky, § 56 odst. 3 
95 Ústavní zákon č. 460/1992 Zb.z., Ústava Slovenské republiky 
96 Ústavní zákon č. 460/1992 Zb.z., Ústava Slovenské republiky 
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banka Slovenskej republiky“97 a potom v § 7 odst. 7 uvedeného zákona, který určuje, že 

„Členovia bankovej rady nesmú v súvislosti s výkonom svojej funkcie alebo s činnosťou 

Národnej banky Slovenska požadovať ani prijímať pokyny od štátnych orgánov, 

orgánov územnej samosprávy alebo žiadnych iných orgánov verejnej moci ani od 

ďalších právnických osôb alebo fyzických osôb; štátne orgány, orgány územnej 

samosprávy a žiadne iné orgány verejnej moci ani ďalšie právnické osoby alebo fyzické 

osoby nesmú ovplyvňovať Národnú banku Slovenska ani členov bankovej rady  

v súvislosti s výkonom ich funkcie alebo s činnosťou Národnej banky Slovenska. 

Banková rada nesmie ovplyvňovať guvernéra a guvernér Národnej banky Slovenska 

nesmie požadovať alebo prijímať pokyny ani od bankovej rady v súvislosti s výkonom 

svojej funkcie v orgánoch Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej 

banky; to rovnako platí aj pre zástupcu guvernéra Národnej banky Slovenska v týchto 

orgánoch“.98 

A konečně dle § 12 odst. 1 ZoNBS „Plnenie svojich úloh zabezpečuje Národná 

banka Slovenska nezávisle od pokynov štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, 

iných orgánov verejnej moci a od ďalších právnických osôb alebo fyzických osôb“.99 

Personální nezávislost se svou zákonnou konstrukcí u NBS a ČNB liší. Guvernér  

a viceguvernéři NBS jsou jmenováni a odvoláváni prezidentem, zatímco zbylí členové 

Bankovní rady jsou jmenováni a odvoláváni vládou.100  

Další zárukou personální nezávislosti je stejně jako u ČNB možnost odvolat členy 

Bankovní rady pouze z důvodů taxativně uvedených v zákoně. Jedná se o dva důvody 

vyjmenované v § 7 odst. 9 tak, že „Člena bankovej rady možno z jeho funkcie odvolať 

len vtedy, ak člen bankovej rady prestal spĺňať ustanovené predpoklady na výkon tejto 

funkcie alebo ak sa člen bankovej rady vo svojej funkcii dopustil závažného pochybenia 

podľa osobitného predpisu“.101 

 
97 Zákon č. 556/1992 Zb, o Národnej banke Slovenska, § 1 odst. 1 
98 Zákon č. 556/1992 Zb, o Národnej banke Slovenska, § 7 odst. 7 
99 Zákon č. 556/1992 Zb, o Národnej banke Slovenska, § 12 odst. 1 
100 Banková rada NBS [online]. [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-

banke/bankova-rada-nbs 
101 Zákon č. 556/1992 Zb, o Národnej banke Slovenska, § 7 odst. 9 
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Otázkám jmenování a odvolání členů Bankovní rady se detailněji věnuji v kapitole 

o Organizaci NBS. Zde ji zmiňuji pouze v základních rysech z důvodu logické 

návaznosti a ucelenosti textu. 

V oblasti funkční nezávislosti sehrává roli klíčový fakt, že NBS je od 1. 1. 2009 

součástí eurozóny. Z tohoto důvodu je nutná spolupráce NBS s ostatními centrálními 

bankami z oblasti eurozóny a s Evropskou centrální bankou (dále jen „ECB“) k zajištění 

cíle společného. Tím je zabezpečování a udržování cenové stability. Cíl ECB, resp. 

Evropského systému centrálních bank (dále jen „ESCB“), a zároveň i cíl NBS, najdeme 

v čl. 127 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“) v následujícím 

znění: „Prvořadým cílem ESCB je udržovat cenovou stabilitu. Aniž je dotčen cíl cenové 

stability, podporuje ESCB obecné hospodářské politiky v Unii se záměrem přispět 

k dosažení cílů Unie, jsou vymezeny v článku 3 Smlouvy o Evropské unii“.102 Obecně 

lze říci, že cíl činnosti NBS a v podstatě celkově měnová politika NBS je 

determinována zájmy celé oblasti eurozóny.  

Poslední dimenzí nezávislosti tak, jak je pojímána odbornou literaturou, je 

nezávislost finanční.103 Stejně jako ČNB má i NBS svůj vlastní rozpočet, který není 

součástí rozpočtu státního.104 

2.2.2 Odpovědnost a transparentnost NBS 

V § 12 odst. 2 ZoNBS je zakotvena informační povinnost, kterou má NBS vůči 

vládě a která zní následovně: „O záveroch rokovania a o prijatých rozhodnutiach 

bankovej rady informuje vládu guvernér alebo ním poverený člen bankovej rady“.105 

NBS má stejně jako ČNB stanovenu povinnost vyplývající z jejího hospodaření.  

§ 39 odst. 5 stavoví NBS povinnost, podle které „národná banka Slovenska predkladá 

ročnú správu o výsledku svojho hospodárenia na prerokovanie Národnej rade 

Slovenskej republiky do troch mesiacov po skončení kalendárneho roka; okrem údajov 

o účtovnej závierke Národnej banky Slovenska a o výroku audítora o jej overení sa  

v tejto správe osobitne uvádzajú údaje o nákladoch na činnosť Národnej banky 
 

102 Smlouvy o fungování Evropské unie 
103 Böhm, J.: Nezávislost centrální banky (vzdělávací prezentace) [online]. [cit. 2019-04-30]. Dostupné z:  

https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-

politika/.galleries/vzdelavani/mp_prezentace/03_nezavislost_centralni_banky.pdf 
104 Zákon č. 556/1992 Zb, o Národnej banke Slovenska 
105 Zákon č. 556/1992 Zb, o Národnej banke Slovenska, § 12 odst. 2 
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Slovenska. Ak o to Národná rada Slovenskej republiky požiada, Národná banka 

Slovenska je povinná do šiestich týždňov podľa jej požiadavky doplniť informácie alebo 

podať vysvetlenie k predloženej ročnej správe o výsledku hospodárenia Národnej banky 

Slovenska“106.   

2.3 Shrnutí porovnání ústavního zakotvení ČNB vs. NBS 

V textu výše jsem již upozorňovala na základní rozdíly a shodné rysy v úpravě 

postavení ČNB a NBS. V následujících podkapitolách již spíše ve stručnosti a přehledně 

shrnu závěry, ke kterým jsem dospěla. 

2.3.1 Ústavní zakotvení ČNB vs. NBS 

Na základě výše uvedeného lze vyhodnotit, že NBS je v Ústavě SR upravena šířeji, 

když je zmíněna i její pravomoc vydávat všeobecně závazné právní předpisy a její 

nejvyšší orgán, Bankovní rada. Toto jsou oblasti, které český ústavodárce ponechal již 

na úpravu na zákonné úrovni.  

Naopak Ústava SR oproti Ústavě ČR postrádá vymezení základního cíle činnosti 

NBS. S přihlédnutím k tomu, že tato skutečnost vyvolává v odborných kruzích ČR 

mnohé diskuze a rozporuplné názory a dále s přihlédnutím k faktu, že NBS má cíl 

činnosti formulován s ohledem na svoji účast v eurozóně, považuji toto spíše za vhodně 

zvolené řešení. 

Oba zákony, ZoČNB a ZoNBS, v úvodních ustanoveních přejímají některé 

doslovné formulace ze svých ústav. 

Tabulka č. 2: Znění článků o centrální bance v Ústavě ČR vs. v Ústavě SR 

Znění článků o centrální bance v Ústavě ČR vs. v Ústavě SR 

  Ústava ČR Ústava SR 

  čl. 98 čl. 56 

1) Česká národní banka je ústřední bankou 

státu. Hlavním cílem její činnosti je péče 

o cenovou stabilitu; do její činnosti lze 

zasahovat pouze na základě zákona. 

Národná banka Slovenska je nezávislá 

centrálna banka Slovenskej republiky. 

Národná banka Slovenska môţe v rámci 

svojej pôsobnosti vydávať všeobecne 

záväzné právne predpisy, ak je na to 

splnomocnená zákonom. 

 
106 Zákon č. 556/1992 Zb, o Národnej banke Slovenska, § 39 odst. 5 
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2)  Postavení, působnost a další podrobnosti 

stanoví zákon. 

Najvyšším riadiacim orgánom Národnej 

banky Slovenska je Banková rada 

Národnej banky Slovenska. 

3)   Podrobnosti podľa odsekov 1 a 2 

ustanoví zákon. 

Zdroj: vlastní zpracování na základě Ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České 

republiky a Ústavního zákona č. 460/1992 Zb., Ústava Slovenské republiky 

 

2.3.2 Nezávislost ČNB vs. NBS  

Odlišnost lze spatřovat ve skutečnosti, že nezávislost NBS je explicitně v Ústavě 

SR vyjádřena, zatímco v Ústavě ČR tuto výslovnou formulaci nenajdeme. Nezávislost 

ČNB je dovozována ze systematického zařazení v Ústavě ČR a z jejích kompetencí. 

Ostatní zákonné konstrukce zakládající a vymezující nezávislost centrálních bank 

jsou si velice blízké a činí z ČNB a NBS z hlediska síly jejich nezávislého postavení 

dvě podobné instituce. 

Otázce personální nezávislosti, která se do značné míry překrývá s vnitřní 

strukturou a organizací jednotlivých centrálních bank, se věnuji právě v kapitole určené 

tomuto tématu, resp. v kapitole srovnávající režim ČNB a NBS (2.6.2 Organizace ČNB 

vs. NBS). 

Tabulka č. 3: Porovnání konkrétních projevů nezávislosti ČNB vs. NBS 

Porovnání konkrétních projevů nezávislosti ČNB vs. NBS 

ČNB NBS 

Institucionální nezávislost 

ústavní zakotvení: ne ústavní zakotvení: ano 

zákonné zakotvení: § 9 odst. 1 ZoČNB zákonné zakotvení: §12 odst. 1 ZoNBS 

Česká národní banka, bankovní rada ani 

žádný člen bankovní rady nesmějí při 

výkonu pravomocí a plnění úkolů a 

povinností svěřených jim Smlouvou o 

Evropské unii, Smlouvou o fungování 

Evropské unie a Statutem a při výkonu 

dalších činností vyžadovat ani přijímat 

pokyny od prezidenta republiky, 

Parlamentu, vlády a jiných orgánů České 

republiky, dále od orgánů, institucí nebo 

jiných subjektů Evropské unie, od vlád 

členských států Evropské unie nebo od 

jakéhokoli jiného subjektu. 

Plnenie svojich úloh zabezpečuje 

Národná banka Slovenska nezávisle od 

pokynov štátnych orgánov, orgánov 

územnej samosprávy, iných orgánov 

verejnej moci a od ďalších právnických 

osôb alebo fyzických osôb. 
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Personální nezávislost 

viz. podkapitola 2.6.2 Organizace ČNB vs. NBS 

Funkční nezávislost 

cíl: péče o cenovou stabilitu cíl: péče o cenovou stabilitu 

ústavní zakotvení: ano ústavní zakotvení: ne 

vymezení: Ústava ČR (Čl. 98),  

ZoČNB (§ 2 odst. 1) vymezení: Čl. 127 SFEU 

Finanční nezávislost 

samostatný rozpočet samostatný rozpočet 

roční zprávu o VH předkládá PS roční zprávu o VH předkládá NRSR 

Zdroj: vlastní zpracování na základě Ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České 

republiky, Ústavního zákona č. 460/1992 Zb., Ústava Slovenské republiky, Smlouvy o 

fungování EU, zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance a zákona č. 566/1992 Zb., 

o Národní bance Slovenska 

2.4 Zákon č. 6/1993 Sb., o ČNB 

Na zákonné úrovni bychom úpravu ČNB nalezli v již několikrát zmiňovaném 

zákoně č. 6/1993 Sb., o České národní bance (dále jen „ZoČNB“), který nabyl účinnosti 

1. 1. 1993 a který je vedle Ústavy ČR druhým klíčovým předpisem v právní úpravě 

ČNB.107  

Jak uvádí Bažantová, při vytváření tohoto nového zákona se ve značné míře 

vycházelo ze zákona upravujícího tehdejší SBČS, tedy ze ZoSBČS 92.108 Autorka na 

toto téma ve své studii uvádí, „že to bylo zapříčiněno nejenom časovým deficitem, kdy 

se návrh zákona o České národní bance začal připravovat až na podzim 1992, ale 

především názorem překladatelů, že ani ne rok účinný zákon o Státní bance 

československé je až na federalistické uspořádání plně vyhovující“. 109 

2.4.1 Charakteristika ČNB 

V Části první, v základních ustanoveních, konkrétně v § 1 ZoČNB, najdeme 

základní charakteristiku ČNB, dle které je „(1) Česká národní banka je ústřední bankou 

České republiky, orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem a orgánem 

příslušným k řešení krize. (2) Česká národní banka je právnickou osobou veřejného 

 
107 Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance 
108 Bažantová, I.: Centrální bankovnictví v české historii po současnost. Praha: Národohospodářský ústav 

Josefa Hlávky, 2005. 195 s., ISBN 80-86729-19-2, Str. 134 
109 Bažantová, I.: Centrální bankovnictví v české historii po současnost. Praha: Národohospodářský ústav 

Josefa Hlávky, 2005. 195 s., ISBN 80-86729-19-2, Str. 134 
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práva se sídlem v Praze. (3) České národní bance jsou svěřeny kompetence správního 

úřadu v rozsahu stanoveném tímto zákonem a jinými právními předpisy.“110 

ČNB je právnická osoba s postavením veřejnosprávního subjektu, která se 

nezapisuje do obchodního rejstříku. Podle tohoto zákona je ČNB ústřední bankou státu 

a z tohoto důvodu plní v bankovním systému určité specifické funkce. ČNB je dále 

správním úřadem a podnikatelem v oblasti bankovnictví.111 

Formulace, že ČNB je ústřední bankou ČR, se objevuje již v Ústavě ČR. Z hlediska 

systematicky úpravy dané materie je ale logické tuto charakteristiku ČNB na zákonné 

úrovni zopakovat a do určité míry i zdůraznit důležitost tohoto ustanovení. Zároveň také 

staví ČNB na první stupeň v rámci dvoustupňové bankovní soustavy.112 

ČNB není státním orgánem, ačkoli je orgánem vykonávajícím dohled nad 

finančním trhem. ČNB jsou touto zákonnou konstrukcí pouze svěřeny pravomoci 

charakteristické pro státní orgány. Jelikož financování činnosti ČNB neprobíhá 

prostřednictvím státního rozpočtu, není naplněn jeden z charakteristických znaků 

státních orgánů.113 

Důležitý je i § 2, který v souladu s Ústavou ČR formuluje hlavní cíl činnosti ČNB 

tak, že „hlavním cílem činnosti České národní banky je péče o cenovou stabilitu. Česká 

národní banka dále pečuje o finanční stabilitu a o bezpečné fungování finančního 

systému v České republice. Pokud tím není dotčen její hlavní cíl, Česká národní banka 

podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému hospodářskému 

růstu a obecné hospodářské politiky v Evropské unii se záměrem přispět k dosažení cílů 

Evropské unie. Česká národní banka jedná v souladu se zásadou otevřeného tržního 

hospodářství“114. Dle mého názoru lze z konstrukce tohoto ustanovení vyvodit 

důležitost přisuzovanou jednotlivým činnostem ČNB, když jsou uváděny postupně dle 

hlediska priority. 

 
110 Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance 
111 Pavlíček, V. a kol: Ústavní právo a státověda, II. díl. Ústavní právo České republiky. Praha: Leges, 

2011. 1 úplné vydání. 1120 s., ISBN 978-80-87212-90-5, Str. 1019 
112 Rýdl, T., Barák, J., Saňa, L., Výborný, P.: Zákon o České národní bance: Komentář. Praha: Wolters 

Kluwer. 2014. 344 s., ISBN 978-80-7478-622-8 
113 Rýdl, T., Barák, J., Saňa, L., Výborný, P.: Zákon o České národní bance: Komentář. Praha: Wolters 

Kluwer. 2014. 344 s., ISBN 978-80-7478-622-8 
114 Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, § 2 
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Z § 47 odst. 2 ZoČNB vyplývá, že ČNB si na svůj běžný provoz musí prostředky 

zabezpečit sama.115 Zároveň lze dle mého názoru tvrdit, že ČNB má díky zákonnému 

vymezení cíle do značné míry předurčenu svou činnost, která nemůže být zaměřena na 

dosahování zisku.116 Tuto mou tezi dokládá i důvodová zpráva k ZoČNB, která 

k tomuto uvádí, že „hospodaření ČNB musí odpovídat nezávislému postavení centrální 

banky a nelze je vázat na zainteresovanost na zisku, neboť by tím bylo narušeno 

sledování hlavního cíle banky“.117  

2.4.2 Organizace ČNB 

Organizaci ČNB je věnována celá Část druhá ZoČNB, a to jak z pohledu instituce 

jako takové, když v § 4 je stanoveno, že „Českou národní banku tvoří a) ústředí se 

sídlem v Praze; b) pobočky; c) účelové organizační jednotky“, tak i z pohledu 

personálního uspořádání.118 

Nejvyšším orgánem ČNB je Bankovní rada, která se skládá ze sedmi členů, 

přičemž mezi tyto členy patří guvernér, dva viceguvernéři a čtyři členové Bankovní 

rady. Ze ZoČNB dále vyplývá, že členové Bankovní rady jsou do funkce jmenování na 

6 let, přičemž jejich znovujmenování do funkce na dalších 6 let je možné pouze 

jednou.119 

Problematickou oblastí se stalo jmenování členů bankovní rady prezidentem 

republiky, přesněji řečeno otázka potřeby spolupodpisu předsedy vlády při jmenování 

guvernéra a vicegurnérů. Do tohoto sporu musel nakonec vnést světlo Ústavní soud ČR 

Nálezem č. 285/2001 Sb., jelikož na tuto problematiku nepanoval jednotný názor, a ten 

rozhodl, že prezident republiky jmenuje guvernéra a viceguvernéra bez 

kontrasignace.120 

 Podstata problému spočívala v tom, že § 6 odst. 2 ZoČNB stanoví, že „guvernéra, 

viceguvernéry a ostatní členy jmenuje a odvolává prezident republiky“121, ale Ústava 

ČR v Čl. 62 písm. k) stanoví výslovně pouze, že „prezident republiky jmenuje členy 
 

115 Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance 
116 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 
117 Důvodová zpráva k zákonu č. 6/1993 Sb., o České národní bance dostupné v ASPI (LIT32191) 
118 Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, § 4 
119 O ČNB [online]. [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/ 
120 Pavlíček, V. a kol: Ústavní právo a státověda, II. díl. Ústavní právo České republiky. Praha: Leges, 

2011. 1 úplné vydání. 1120 s., ISBN 978-80-87212-90-5, Str. 1026 
121 Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, § 6 odst. 2 
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Bankovní rady České národní banky“122. Ve studii Bažantové je uvedeno, „že  

V. Pavlíček a J. Hřebejk již v roce 1998 v Komentáři Ústavy dovozovali, že pokud 

ustanovení §6 odst. 2 zák. č. 6/1993 Sb. ze členů bankovní rady vyděluje guvernéra  

a viceguvernéry a výslovně uvádí, že je jmenuje a odvolává prezident republiky  

(a Ústava hovoří jen o členech bankovní rady obecně, ani by z nich guvernéra  

a viceguvernéry vydělovala), jde o kontrasignovanou pravomoc prezidenta 

republiky“.123 Již výše zmiňovaný Nález Ústavního soudu ČR tento názor nepotvrdil. 

2.5 Zákon č. 566/1992 Zb., o NBS 

Úpravou NBS na zákonné úrovni je již mnohokrát výše zmiňovaný zákon Národnej 

rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb., o Národnej banke Slovenska. Tento zákon 

nabyl účinnosti stejně jako ZoČNB dne 1. 1. 1993.124 

Stejně jako u ZoČNB je v ZoNBS patrná inspirace ZoSBČS 92 a nepřekvapivě 

tudíž i v obou zákonech nalezneme podobné či dokonce shodné prvky. Porovnání 

systematiky obou předpisů názorně prezentuje Tabulka č. 4: Porovnání zákona  

č. 6/1993 Sb. a zákona č. 566/1992 Zb. 

2.5.1 Charakteristika NBS 

Základní charakteristiku NBS a její postavení jako subjektu práva nalezneme 

v Základních ustanoveních, v Části první daného zákona v § 1 tak, že „(1) Zriaďuje sa 

Národná banka Slovenska ako nezávislá centrálna banka Slovenskej republiky. 

Národná banka Slovenska je súčasťou Európskeho systému centrálnych bánk; Národná 

banka Slovenska je aj súčasťou Eurosystému ako systému centrálneho bankovníctva 

eurozóny v rámci Európskeho systému centrálnych bánk. (2) Národná banka Slovenska 

je právnickou osobou so sídlom v Bratislave; nezapisuje sa do obchodného registra. (3) 

Národná banka Slovenska v rozsahu svojej pôsobnosti vydáva všeobecne záväzné 

právne predpisy, ak to ustanovuje tento zákon alebo osobitný zákon; všeobecne záväzné 

právne predpisy Národnej banky Slovenska sa vyhlasujú v Zbierke zákonov Slovenskej 

republiky (ďalej len „zbierka zákonov“). Národná banka Slovenska vedie konania  

a vydáva rozhodnutia, ak to ustanovuje tento zákon alebo osobitný predpis. (4) Národná 

 
122 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, čl. 62 písm. k) 
123 Bažantová, I.: Centrální bankovnictví v české historii po současnost. Praha: Národohospodářský ústav 

Josefa Hlávky, 2005. 195 s., ISBN 80-86729-19-2, Str. 129 
124 Zákon č. 556/1992 Zb, o Národnej banke Slovenska 
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banka Slovenska má v majetkovoprávnych vzťahoch pri nakladaní s vlastným majetkom 

postavenie podnikateľa“. 125 

ZoNBS v § 1 doslovně přejímá některé formulace ohledně NBS přímo z Ústavy 

SR.126 Domnívám se, že můžeme použít stejnou argumentaci jako v případě ČNB  

a poukázat na logickou návaznost daného předpisu a důležitost přesné charakteristiky  

a právní povahy NBS. Ve skutečnosti, že Ústava SR a ZoNBS obsahují shodné 

formulace, neshledávám žádný problém. 

Za velice šikovné považuji vymezení NBS jako podnikatele při nakládání 

s vlastním majetkem.127 Domnívám se, že to zdůrazňuje možný přesah NBS do 

soukromoprávní sféry při zabezpečování prostředků na její fungování.  

2.5.2 Organizace NBS 

Personální organizaci NBS nalezneme v Části druhé – Orgány a organizace 

Národní banky Slovenska, jejíž §§ 6 – 10 jsou všechny věnovány Bankovní radě 

jakožto nejvyššímu řídícímu orgánu NBS.128 I v tomto nalézáme shodu s úpravou ČNB. 

V této souvislosti je ale vhodné upozornit na skutečnost, že oproti úpravě bankovní rady 

ČNB je existence bankovní rady NBS předpokládána již v Ústavě SR, konkrétně v Čl. 

56.129 

Bankovní rada NBS se skládá z šesti členů, z guvernéra, dvou viceguvernérů a tří 

dalších členů. Ti jsou jmenováni do funkce na šestileté funkční období, přičemž zákon 

zakotvuje možnost znovujmenování daných členů. V případě guvernéra a viceguvernérů 

ale tuto možnost omezuje pouze na jedno znovuzvolení. Ta samá osoba guvernéra  

a viceguvernéra může vykonávat tuto funkci maximálně dvě funkční období za 

sebou.130 

Oblastí, která je dle mého názoru v porovnání s českou úpravou zakotvena 

jednoznačněji, je problematika jmenování a odvolávání jednotlivých členů z funkce. 

Tuto problematiku jsem již zmiňovala i v souvislosti s personální nezávislostí NBS. 

 
125 Zákon č. 556/1992 Zb, o Národnej banke Slovenska, § 1 
126 Zákon č. 556/1992 Zb, o Národnej banke Slovenska 
127 Zákon č. 556/1992 Zb, o Národnej banke Slovenska 
128 Zákon č. 556/1992 Zb, o Národnej banke Slovenska 
129 Ústavní zákon č. 460/1992 Zb.z., Ústava Slovenské republiky 
130 Banková rada NBS [online]. [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-

banke/bankova-rada-nbs 
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ZoNBS na rozdíl od ZoČNB zakotvuje jiný režim při jmenování guvernéra  

a viceguvernérů a při jmenování zbylých členů bankovní rady. Guvernér a viceguvernér 

jsou do své funkce jmenováni a také odvoláváni prezidentem republiky na návrh vlády. 

Tento návrh musí být schválený Národní radou SR. Jmenování a odvolání zbylých tří 

členů Bankovní rady provádí vláda tentokrát na návrh guvernéra NBS.131 

2.6 Shrnutí porovnání zákonného zakotvení ČNB vs. NBS 

Na stěžejní rozdíly jsem poukazovala již v jednotlivých kapitolách této části mé 

diplomové práce. V následujících kapitolách, resp. podkapitolách, bych ráda stručně 

shrnula zásadní rozdíly nebo naopak shodné rysy, ke kterým jsem při zpracování této 

problematiky dospěla. 

Došla jsem k závěru, že zákonná úprava centrálních bank v ČR a SR v zásadních 

otázkách neliší. Hlavním důvodem je dle mého názoru stejná inspirační základna  

a společná historie, která dané státy pojí. Už jen z pohledu systematiky řazení  

a organizačního pojetí dané materie v jednotlivých zákonech upravujících centrální 

banky, jak je prezentováno v následující tabulce č. 2: Porovnání systematiky zákona  

č. 6/1993 Sb. a zákona č. 566/1992 Zb., jsou vidět shodné rysy. 

Tabulka č. 4: Porovnání systematiky zákona č. 6/1993 Sb. a zákona č. 566/1992 Zb. 

  6/1993 Sb. 566/1992 Zb. 

Název Zákon o České národní bance Zákon o Národnej banke Slovenska 

Platnost 31. 12. 1992 11. 12. 1992 

Účinnost 1. 1. 1993 1. 1. 1993 

Rozsah 

úpravy 

    

Část první Základní ustanovení (§§ 1 - 3b) Základné ustanovenia (§§ 1 - 4) 

Část druhá Organizace ČNB (§§ 4 - 8) Orgány a organizácia NBS (§§ 6 - 

10) 

Část třetí Vztah k vládě a dalším orgánům 

(§§ 9 - 11) 

Vzťah k vláde (§§2 - 13) 

Část čtvrtá Emise bankovek a mincí (§§ 12 

- 22) 

Emisia bakoviek a mincí (§§ 15 - 

17h) 

Část pátá Nástroje měnové regulace ČNB 

(§§ 23 - 26) 

Obchody NBS (§§ 18 - 27b) 

 
131 Zákon č. 556/1992 Zb, o Národnej banke Slovenska 
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Část šestá Obchody ČNB (§§ 27 - 34a) Právomoc NBS v oblasti v 

devízovej oblasti (§§ 28 - 29) 

Část sedmá Pravomoc ČNB v devizovém 

hospodářství (§§ 35 - 36 

Ďalšíe činnosti a oprávnenia NBS 

(§§ 30 - 35a) 

Část osmá Další činnosti a oprávnění ČNB 

(§§ 37 - 40) 

Dohlad vykonávaný NBS (§§ 36 - 

37) 

Část devátá Výkaznictví a statistika (§§ 41 - 

43g) 

Účtovníctvo a hospodárenie NBS 

(§§ 38 - 39) 

Část desátá Dohled (§§ 44 - 45 d) Všeobecné ustanovenia (§§ 40 - 

41a) 

Část jedenáctá Přestupky (§§ 46 - 46b) Spoločné, prechodné a záverečné 

ustanovenia (§§ 42 - 50) 

Část dvanáctá Správní řízení (§§ 46c - 46f)   

Část třináctá Hospodaření ČNB (§§ 47 - 48)   

Část čtrnáctá Všeobecná ustanovení (§§ 49 - 

50) 

  

Část patnáctá Přechodná a závěrečná 

ustanovení (§§ 51 - 61) 

  

Zdroj: vlastní zpracování na základě zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance a 

zákona č. 566/1992 Zb., o Národní bance Slovenska 

 

2.6.1 Charakteristika ČNB vs. NBS 

O charakteristice ČNB a NBS je detailněji pojednáváno v podkapitolách 2.4.1 

Charakteristika ČNB a 2.5.1 Charakteristika NBS. Znění článků vymezujících jejich 

základní právní povahu je pro přehlednost prezentována v tabulce č. 5: Zákonná 

charakteristika ČNB vs. NBS. 

V charakteristice ČNB a NBS neshledávám zásadní odlišnosti, které by z nich 

činily dvě naprosto odlišné instituce. Přesto bych ráda upozornila na jednu skutečnost. 

NBS je přiznána pravomoc vydávat všeobecně závazné právní předpisy výslovnou 

formulací v § 1 odst. 3 ZoNBS. U ČNB je pravomoc vydávat všeobecné právní 

předpisy dovozována ze svěřených kompetencí správního úřadu. 
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Tabulka č. 5: Zákonná charakteristika ČNB vs. NBS 

Zákonná charakteristika ČNB vs. NBS 

 §1  ČNB (ZoČNB) NBS (ZoNBS) 

1)   Česká národní banka je ústřední bankou 

České republiky, orgánem vykonávajícím 

dohled nad finančním trhem a orgánem 

příslušným k řešení krize. 

Zriaďuje sa Národná banka Slovenska 

ako nezávislá centrálna banka 

Slovenskej republiky. Národná banka 

Slovenska je súčasťou Európskeho 

systému centrálnych bánk; Národná 

banka Slovenska je aj súčasťou 

Eurosystému ako systému centrálneho 

bankovníctva eurozóny v rámci 

Európskeho systému centrálnych bánk. 

pozn.: Skutečnost, že ČNB je součástí 

ESCB je zakotvena v §1a. 

2) Česká národní banka je právnickou 

osobou veřejného práva se sídlem v 

Praze. 

Národná banka Slovenska je 

právnickou osobou so sídlom v 

Bratislave; nezapisuje sa do 

obchodného registra. 

3) České národní bance jsou svěřeny 

kompetence správního úřadu v rozsahu 

stanoveném tímto zákonem 

a jinými právními předpisy. 

Národná banka Slovenska v rozsahu 

svojej pôsobnosti vydáva všeobecne 

záväzné právne predpisy, ak to 

ustanovuje tento zákon alebo osobitný 

zákon; 1 ) všeobecne záväzné právne 

predpisy Národnej banky Slovenska sa 

vyhlasujú v Zbierke zákonov Slovenskej 

republiky (ďalej len „zbierka 

zákonov“). Národná banka Slovenska 

vedie konania a vydáva rozhodnutia, ak 

to ustanovuje tento zákon alebo 

osobitný predpis. 

4)   Národná banka Slovenska má v 

majetkovoprávnych vzťahoch pri 

nakladaní s vlastným majetkom 

postavenie podnikateľa. 

Zdroj: vlastní zpracování na základě zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance a 

zákona č. 566/1992 Zb., o Národní bance Slovenska 

2.6.2 Organizace ČNB vs. NBS 

Bankovní rada je nejvyšším orgánem jak v ČNB, tak i v NBS. Konkrétní 

požadavky na jeho složení, osobnostní předpoklady jeho členů, pravidla jmenování  

a odvolávání a další podrobnosti jsou upraveny v obou státech na zákonné úrovni. 

V případě NBS je na Bankovní radu odkazováno již v Ústavě SR. 

Kromě toho, že Bankovní rada NBS má o jednoho člena méně, je další odlišností  

i délka funkčního období. Na rozdíl od ČNB, jejíž členové jsou do funkce jmenováni na 

6 let, je funkční období v případě členů NBS pouze 5ti leté. V pětiletém období lze 
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spatřovat nápadnou shodu s délkou politického období a domnívám se tudíž, že 

jmenování na dobu 6 let obezřetněji chrání centrální banku před možnými politickými 

tlaky. 

Tabulka č. 6: Porovnání organizace ČNB a NBS 

Porovnání organizace ČNB vs. NBS 

  ČNB NBS 

zákonná úprava ZoČNB  ZoNBS  

  Část druhá - Organizace ČNB Část druhé – Orgány a organizácia 

NBS 

  §§ 4 – 8   

Vnější členění ústředí se sídlem v Praze   

  Pobočky   

  účelové organizační jednotky   

Nejvyšší orgán Bankovní rada Bankovní rada 

Počet členů 7 6 

V čele BR: Guvernér Guvernér 

Další členové: 2 Viceguvernéři 2 Viceguvernéři 

  4 členi 3 členi 

Funkční období 6 let 5 let 

Možnost 

znovujmenování 

ano ano 

jmenování: jednotný režim rozdílný režim 

guvernéra prezidentem prezidentem na návrh vlády 

viceguvernérů prezidentem prezidentem na návrh vlády 

zbylých členů prezidentem vládou na návrh Guvernéra 

odvolání taxativně vyjmenované důvody taxativně vyjmenované důvody 

  přestal splňovat podmínky pro 

výkon funkce 

přestal splňovat podmínky pro 

výkon funkce 

  dopustil se ve funkci závažného 

pochybení 

dopustil se ve funkci závažného 

pochybení 

Zdroj: vlastní zpracování na základě zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance a 

zákona č. 566/1992 Zb., o Národní bance Slovenska 



38 
 

3 Činnost  

V následující, třetí části své diplomové práce se budu věnovat činnosti centrálních 

bank. Ačkoli je oblast právního zakotvení centrálních bank bezesporu velice zajímavá, 

osobně shledávám za ještě zajímavější samotnou náplň její činnosti. Domnívám se, že 

jeden ze základních způsobů, jak definovat a charakterizovat centrální banku, je 

vymezením jednotlivých úkolů, které jsou centrální bance svěřeny. Z tohoto důvodu 

bych se na začátku této části chtěla krátce věnovat pojmu bankovní systém, který, ačkoli 

by mohl být sám obsahem celé jedné diplomové práce, nás postupně a plynule uvede do 

problematiky činnosti zkoumaných centrálních bank. 

Jak píši v úvodu své diplomové práce, jeden z aspektů tohoto tématu, který 

shledávám za velmi zajímavý, je prolínání ekonomické a právní roviny, které se 

v oblasti fungování centrálních bank dle mého názoru projevuje velice markantně. Na 

rozdíl od druhé části této diplomové práce, která byla věnována právnímu zakotvení 

české a slovenské národní banky a kde převažoval právní aspekt, v této části budu 

naopak akcentovat spíše ekonomické hledisko na danou problematiku, které je v tomto 

případě rozhodující.  

Jeden fakt, na který jsem také poukazovala již v úvodní části této diplomové práce, 

je skutečnost, že ČNB a NBS fungují ve velice podobném ekonomickém prostředí. Na 

jeden důležitý moment je však nutno upozornit, a to na přijetí společné měny eura ve 

Slovenské republice dne 1. 1. 2009. 

Dle mého názoru skutečnost, že se Slovenská republika stala členem eurozóny, 

bezesporu zapříčinila a předurčila nevyhnutelné změny na slovenském bankovním trhu, 

které NBS ve svém dalším fungování a činnosti musela vzít v úvahu a těmto změnám se 

náležitě přizpůsobit.  

Následující kapitoly budou věnovány jednotlivým činnostem, které centrální banky 

provádí, přičemž pro stanovení obsahové náplně této části své diplomové práce 

vycházím z definičních znaků centrální banky tak, jak je ve své publikaci uvádí 

Revenda, dle kterého je „centrální banka instituce, která 1) má emisní monopol na 
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hotovostní peníze – bankovky, popř. i mince, 2) provádí měnovou politiku a 3) reguluje 

bankovní systém“. 132 

3.1  Bankovní systém 

Bankovní systém je pojem, se kterým se při zkoumání činnosti centrálních bank 

určitě setkáme. Dle Revendy se jedná o „souhrn všech bankovních institucí v daném 

státě a uspořádání vztahů mezi nimi“.133 Pro úplnost a možnost srovnání uvádím ještě 

jednu obsáhlejší definici Dvořáka z jiné odborné publikace pojednávající o této 

problematice, dle které „bankovní systém v dané zemi tvoří centrální banka a síť 

obchodních bank, jejich vzájemné vztahy a rovněž jejich vztahy k okolí (podnikovému 

sektoru, domácnostem, státu, zahraničí)“.134 

V rámci bankovního systému můžeme identifikovat tzv. institucionální aspekt, 

který akcentuje právě náplň činnosti a dle kterého se banky dělí do několika skupin,  

a tzv. funkční aspekt, který odráží nastavení vztahů mezi bankami.135 

Z hlediska institucionální složky bankovního systému je klíčové samotné vymezení 

a definice banky, přičemž v tuto chvíli není rozhodující, zda se jedná o centrální banky 

nebo obchodní banky v širším slova smyslu. Nabízí se nám vymezení jak právní, tak 

ekonomické. Jaké si ale máme vybrat? Které je lepší a přesnější? Intuitivně nás 

napadne, že žádná definice, která akcentuje pouze určitý vědní obor (ať už právo nebo 

ekonomii), nebude dostatečně a uceleně pokrývat danou problematiku. Proto je 

nejvhodnější při vymezení použít jak právní, tak ekonomické hledisko, jak je uvedeno 

v publikaci Revendy, dle kterého je „banka instituce s bankovní licencí, která 

obchoduje a provádí operace s penězi“.136 

Banky se dále mohou specializovat na určité části finančního trhu a dle toho 

můžeme identifikovat např. banky obchodní v užším slova smyslu, dále spořitelní 

 
132 Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. Praha: Management Press, 2011. 3. aktualizované vydání. 558 s., 

ISBN 978-80-7261-230-7, str. 26 
133 Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. Praha: Management Press, 2011. 3. aktualizované vydání. 558 s., 

ISBN 978-80-7261-230-7, Str. 15 
134 Dvořák, P. Obchodní bankovnictví. In: Revenda, Z., Mandel, M., Kodera, J., Musílek, P., Dvořák, P.: 

Peněžní ekonomie a bankovnictví. Praha: Management Press, 2015. 6. Aktualizované vydání. 423 s., 

ISBN 978-80-7261-279-6, Str. 88 
135 Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. Praha: Management Press, 2011. 3. aktualizované vydání. 558 s., 

ISBN 978-80-7261-230-7, Str. 17 
136 Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. Praha: Management Press, 2011. 3. aktualizované vydání. 558 s., 

ISBN 978-80-7261-230-7, Str. 16 
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banky, banky hypoteční, investiční, zemědělské atp. Do tohoto výčtu bychom teoreticky 

mohli zařadit i centrální banku jako banku se zvláštní náplní a specifickým postavením 

na trhu, ale to není podstatou institucionální složky bankovního systému. 137 

Z hlediska funkční složky bankovního systému je rozhodující, jaký je vztah mezi 

jednotlivými bankami na finančním trhu dané země. Dle tohoto pohledu se pak 

nejčastěji rozlišuje mezi tzv. jednostupňovým a dvoustupňovým bankovním systémem. 

Jak na toto téma uvádí Revenda, v jednostupňovém bankovním systému je stěžejní 

role pouze jediné banky, která vykonává funkci centrální banky a je jí svěřena většina 

úkolů v bankovní oblasti. Při této jediné bance samozřejmě mohou fungovat další 

subjekty, resp. banky, jejichž zaměření je ale velice specifické a oblast působení je 

velmi úzká, nebo subjekty, resp. banky, jejichž činnost přímo podléhá rozhodnutím 

centrální banky, přičemž tyto jsou omezeny ve své rozhodovací pravomoci. 138 

 Vedle toho by se dle mého názoru dalo uvažovat i o modelu, který již další 

subjekty, resp. banky, neobsahuje a veškerá bankovní činnost daného státu je prováděna 

touto jedinou centrální bankou. Jedná se ale pouze o teoretickou konstrukci, která by 

s největší pravděpodobností nebyla schopna fungovat. Domnívám se, že jednostupňový 

bankovní systém je v dnešním světě již překonanou konstrukcí, což dokládá i tvrzení 

Revendy, že „jednostupňové bankovní systémy nefungují příliš efektivně, neboť v nich 

chybějí podnikatelské aktivity obchodních a dalších bank“. Z tohoto důvodu je 

využíván především dvoustupňový bankovní systém.139 

Charakteristickým znakem dvoustupňového bankovního systému je funkční 

oddělení činnosti centrální banky a obchodních bank. V tomto modelu provádí centrální 

banky specifické činnosti, které budou předmětem výkladu dalších kapitol této části 

diplomové práce, a obchodní banky provádí klasické úvěrové operace, přičemž v těchto 

aktivitách nejsou přímo centrální bankou řízeny.140 

 
137 Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. Praha: Management Press, 2011. 3. aktualizované vydání. 558 s., 

ISBN 978-80-7261-230-7, Str. 18 
138 Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. Praha: Management Press, 2011. 3. aktualizované vydání. 558 s., 

ISBN 978-80-7261-230-7, Str. 18 
139 Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. Praha: Management Press, 2011. 3. aktualizované vydání. 558 s., 

ISBN 978-80-7261-230-7, Str. 19 
140 Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. Praha: Management Press, 2011. 3. aktualizované vydání. 558 s., 

ISBN 978-80-7261-230-7, Str. 19 
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Tento model je využíván především v zemích fungujících v systému tržního 

hospodářství, ale i v rámci těchto ekonomik najdeme určitá specifika a rozdíly. Revenda 

ve své publikaci zdůrazňuje hledisko rozsahu operací prováděných obchodními 

bankami, kdy s přihlédnutím k tomuto kritériu v rámci dvoustupňového bankovního 

systému ještě rozlišujeme systém univerzální a specializovaný.141   

Jak je uvedeno v publikaci Revendy, univerzální bankovní systém se vyznačuje 

tím, že banky mohou provádět jak obchodní, tak investiční aktivity. Jediná banka může 

v rámci své činnosti přijímat vklady od veřejnosti a zároveň investovat na trhu cenných 

papírů na vlastní účet. Je bankou obchodní a zároveň investiční. I přesto, že bankám je 

povoleno provádět obě tyto aktivity současně, s ohledem na charakter finančních 

prostředků, se kterými banky operují, jsou obvykle stanovena alespoň základní pravidla 

obezřetného podnikání. Příkladem jednoho takového pravidla je povinnost úvěrové  

a investiční obchody interně oddělit, což se také označuje jako systém čínských zdí. 

Takovéto uspořádání je typické pro země Evropské unie, Českou republiku  

a Slovenskou republiku nevyjímaje.142 

Ve specializovaném bankovním systému jsou tyto dvě výše uvedené činnosti 

striktně oddělovány a jediná banka nemůže současně provádět tyto aktivity a musí 

zvolit pouze jednu sféru svého působení. Toto oddělování je typické pro anglosaské 

země a dále například pro Japonsko.143 

Na závěr této kapitoly a pro ucelenost výkladu je vhodné doplnit, že Revenda vedle 

kritéria, které rozděluje bankovní systém na univerzální a specializovaný, uvádí i další 

rozlišovací hlediska a prezentuje další možná dělení bankovního systému. Dle míry 

otevřenosti ekonomiky, resp. jejího bankovního sektoru vůči zahraničí, můžeme 

identifikovat tzv. vysoce otevřený bankovní systém, který se vyznačuje vysokým 

podílem zahraničních bank na domácím trhu, nebo naopak tzv. málo otevřený, u které je 

podíl zahraničních bank na domácím trhu nízký. Posledním uváděným kritériem je 

 
141 Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. Praha: Management Press, 2011. 3. aktualizované vydání. 558 s., 

ISBN 978-80-7261-230-7, Str. 19 
142 Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. Praha: Management Press, 2011. 3. aktualizované vydání. 558 s., 

ISBN 978-80-7261-230-7, Str. 19 
143 Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. Praha: Management Press, 2011. 3. aktualizované vydání. 558 s., 

ISBN 978-80-7261-230-7, Str. 20 
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hledisko existence poboček a dle toho se rozlišuje systém pobočkový, unitární  

a propojený. 144 

3.2 Emisní činnost 

Jak již bylo zmíněno v textu výše, jedním z definičních znaků centrálních bank je 

to, že mají tzv. emisní monopol na hotovostní peníze. Jinak řečeno, pouze a výhradně 

centrální banky mohou vydávat a na daném území uvádět do oběhu bankovky a mince. 

Bezhotovostní peníze mohou oproti tomu emitovat i obchodní a další banky, což se 

typicky děje například poskytnutím bezhotovostního úvěru obchodní bankou připsáním 

příslušné částky na účet klienta. Pro úplnost dodávám, že poskytnutí hotovostního úvěru 

obchodní bankou nebankovnímu subjektu není emisí peněz, protože obchodní bance se 

v rozsahu poskytnutého úvěru sníží hotovost držená v pokladně.145 

P. Král uvádí v odborném článku, že „penězi, nebo též peněžní zásobou, se  

v moderních ekonomikách obvykle rozumí souhrn hotovostního oběživa vydávaného 

centrální bankou, které se nachází v rukách domácích nebankovních subjektů, a vkladů 

těchto subjektů u tuzemských bank. Rozvoj bankovního systému a technologický pokrok 

však vedly časem k tomu, že je dnes většina peněz a finančních transakcí 

bezhotovostních. Hotovostní peníze (bankovky a mince), na jejichž emisi má centrální 

banka výhradní monopol, jsou proto na relativním ústupu“.146 

V této souvislosti je důležité striktně rozlišovat mezi hotovostní a bezhotovostní 

formou peněz. Za hotovostní peníze jsou považovány již výše zmíněné bankovky  

a mince. Oproti tomu bezhotovostní peníze představují peníze ve formě záznamů na 

účtech u bank. Pouhou konverzi jedné formy peněz do druhé ale nepovažujeme za 

emisi, protože se tím nemění množství peněz v dané ekonomice. Došlo pouze 

k přeměně jedné formy již existujících peněz za druhou, typicky například výběrem 

peněz z bankomatu nebo naopak jejich vložením na účet. O emisi hotovostních peněz se 

 
144 Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. Praha: Management Press, 2011. 3. aktualizované vydání. 558 s., 

ISBN 978-80-7261-230-7, Str. 20 
145 Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. Praha: Management Press, 2011. 3. aktualizované vydání. 558 s., 

ISBN 978-80-7261-230-7, Str. 64 
146 Král, P.: Nárůst bilance ČNB neznamená tištění nových peněz [online]. [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Narust-bilance-CNB-neznamena-tisteni-novych-penez/ 
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jedná pouze a jedině v případě, že skutečné množství peněz v oběhu vzroste, a k tomu 

dojde tehdy, když centrální banka poskytne hotovostní úvěr obchodní bance.147  

Toto výsadní nebo také exkluzivní emisní právo je centrální bance uděleno z toho 

důvodu, že pouze ona je schopna kvalifikovaně posoudit, jaké množství peněz je 

v určité situaci pro ekonomiku dané země žádoucí, a pouze ona by měla být schopna 

zajistit, aby nedocházelo k přemrštěnému nárůstu oběživa, který by v krajním případě 

mohl vést až k hyperinflaci. Tato činnost nemůže být, s ohledem na její význam pro 

ekonomiku dané země, svěřena institucím na vládní úrovni, neboť jejich rozhodnutí by 

bylo motivováno především politickými potřebami a nikoli potřebami 

hospodářskými.148  

3.2.1 ČNB 

Úkoly, které byly ČNB v souvislosti s hotovostními penězi přiděleny, a operace, 

které s nimi může provádět, jsou upraveny především na zákonné úrovni, přičemž 

relevantním stěžejním předpisem je ZoČNB.149  

Tyto úkoly a operace Revenda ve své publikaci velice přehledně rozčlenil do tří, 

resp. čtyř základních skupin, přičemž jako kritérium využil jejich obsahovou náplň. 

Tyto skupiny pokrývají za prvé vydávání a stahování hotovostních peněz, za druhé 

správu zásob hotovostních peněz, za třetí výměnu opotřebených a poškozených 

hotovostních peněz a další okrajové činnosti související s emisí peněz jsou poslední, 

zbytkovou skupinou.150 

Domnívám se, že stojí za povšimnutí, že z hlediska ekonomického fungování státu, 

resp. z hlediska měnové činnosti ČNB, je stěžejní první skupina z výše uvedeného 

dělení úkolů a operací, emise a stahování hotovostních peněz. Pouze touto činností totiž 

může ČNB usměrňovat chod ekonomiky prostřednictvím množství peněz v oběhu  

a dosahovat cílových hodnot vybraných hospodářských ukazatelů. Ostatní činnosti 

z uvedeného přehledu jsou dle mého názoru spíše administrativního rázu. I tyto jsou 

samozřejmě pro fungování dané ekonomiky velice důležité, ale nepředstavují pro ČNB 
 

147 Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. Praha: Management Press, 2011. 3. aktualizované vydání. 558 s., 

ISBN 978-80-7261-230-7, Str. 64 
148 Rýdl, T., Barák, J., Saňa, L., Výborný, P.: Zákon o České národní bance: Komentář. Praha: Wolters 

Kluwer. 2014. 344 s., ISBN 978-80-7478-622-8, Str. 39 
149 Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance 
150 Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. Praha: Management Press, 2011. 3. aktualizované vydání. 558 s., 

ISBN 978-80-7261-230-7, Str. 66 
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měnověpolitický nástroj. Blíže k této problematice se věnuji v kapitole č. 3.3 Měnová 

politika. 

ZoČNB v § 2 odst. 2 písm. b) uvádí, že úkolem ČNB je vydávat bankovky a mince, 

a této oblasti je dále věnována celá čtvrtá část daného zákona, která začíná § 12, v němž 

je stanoveno, že „česká národní banka má výhradní právo vydávat bankovky a mince, 

jakož i bankovky a mince pamětní“.151 Technické požadavky ohledně vzhledu 

jednotlivých bankovek a mincí (rozměr, hmotnost, materiál, vzhled) a další podrobnosti 

(ochranné prvky) se dle § 22 ČNB stanoví ve vyhláškách.152  

Jak vyplývá ze ZoČNB, v České republice je zákonným platidlem peněžní jednotka 

nazvaná česká koruna, které se uvádí pod zkratkou Kč.153 Mince nalezneme 

v nominálních hodnotách 1, 2, 5, 10, 20 a 50. Bankovky oproti mincím reprezentují 

vyšší nominální hodnoty, kterými jsou 100, 200, 500, 1 000, 2 000 a 5 000. Dílčí 

jednotkou koruny české je jeden halíř. Tato jednotka se ale vyskytuje pouze 

v bezhotovostním styku, v hotovostním styku zůstává nejmenší jednotkou uvedená  

1 koruna česká, když k 1. 9. 2008 byla poslední používaná haléřová mince zrušena.154 

Dalším relevantním právním předpisem vztahujícím se na tuto problematiku je 

zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí, a s ním související vyhlášky. 

V tomto zákoně jsou upraveny konkrétní podmínky oběhu bankovek a mincí, zejm. 

jejich ochrana před paděláním a pozměňováním, a vymezeny přestupky, kterých je 

možno se dopustit.155  

Při vydávání bankovek a mincí jsou používány ochranné prvky, které je chrání před 

paděláním. V této souvislosti je vhodné uvědomit si rozdíl mezi bankovkou 

opotřebenou nebo také opotřebovanou, standardně a nestandardně poškozenou  

a případně bankovkou padělanou. U mincí od možnosti opotřebení a poškození 

 
151 Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance 
152 Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance 
153 Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance 
154 ČNB rozhodla o ukončení platnosti padesátihaléřových mincí [online]. [cit. 2019-02-03]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/en/cnb-news/press-releases/CNB-rozhodla-o-ukonceni-platnosti-padesatihalerovych-

minci 
155 Zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí 
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abstrahuji, neboť z hlediska použitého materiálu na výrobu je tato situace méně 

pravděpodobná.156  

S bankovkou opotřebovanou oběhem se zcela jistě setkala většina z nás. Jedná se  

o bankovky typicky např. ušpiněné, pomačkané nebo s chybějící částí či okrajem. 

Zatímco tyto jsou v běžném platebním styku fyzickými osobami přijímány a rovněž  

i vraceny do oběhu, osoby právnické a směnárníci mají povinnost je při placení 

přijmout, ale následně odevzdat ČNB (tedy neuvést zpět do oběhu), která ji nahradí 

bankovkou novou.157  

Trošku jiný režim se uplatní v případě bankovek poškozených, kde se ještě 

rozlišuje, zda se jedná o poškození standardní či nestandardní. Standardní nebo také 

běžné poškození označuje situaci, kdy je bankovka např. popsaná, pomalovaná, natřená, 

přetržená na dvě části (celá) či necelá s plochou větší než polovina z chybějící části 

(celistvá). Oproti fyzickým osobám, které tyto bankovky mohou odmítnout, jsou 

právnické osoby a směnárníci povinni tyto přijmout, ovšem nevrátit do oběhu, ale 

předat ČNB, která za ni vydává novou. Nestandardně poškozená bankovka představuje 

poslední stupeň poškození a jedná se v podstatě pouze o situaci, kdy bankovce chybí 

více než polovina její části. Takto poškozenou bankovku není povinen přijmout žádný 

subjekt a ČNB za ni nevydává žádnou náhradu.158 

V souvislosti s problematikou bankovek a mincí bych ráda uvedla, že český trestní 

zákoník, zákon č. 40/2009 Sb. (dále jen „TZ“), obsahuje díl, který vymezuje trestné 

činy proti měně a platebním prostředkům. Z hlediska systematiky TZ můžeme dovodit, 

že tyto trestné činy vykazují vysoký stupeň společenské škodlivosti a jsou postihovány 

přísnými tresty.159 

 

 
156 Bankovky opotřebené oběhem, běžně poškozené a nestandardně poškozené bankovky [online]. [cit. 

2019-02-03]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/bankovky-a-mince/bankovky/bankovky-opotrebene-

obehem-bezne-poskozene-a-nestandardne-poskozene-bankovky/ 
157 Bankovky opotřebené oběhem, běžně poškozené a nestandardně poškozené bankovky [online]. [cit. 

2019-02-03]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/bankovky-a-mince/bankovky/bankovky-opotrebene-

obehem-bezne-poskozene-a-nestandardne-poskozene-bankovky/ 
158 Bankovky opotřebené oběhem, běžně poškozené a nestandardně poškozené bankovky [online]. [cit. 

2019-02-03]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/bankovky-a-mince/bankovky/bankovky-opotrebene-

obehem-bezne-poskozene-a-nestandardne-poskozene-bankovky/ 
159 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
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Z této kapitoly vyplývá, že zákonná úprava vztahující se k emisi bankovek a mincí 

sice poskytuje ČNB právní rámec a východisko pro jejich vydávání a správu, ale to, 

v jakém okamžiku se ČNB rozhodne toto oběživo vydávat, je čistě její hospodářské 

rozhodnutí, které je podloženo ekonomickými potřebami dané země, v tomto případě 

České republiky. Na tomto demonstruji myšlenku, že legislativa je právním nástrojem 

pro uskutečňování ekonomických rozhodnutí. 

3.2.2 NBS 

Teoretická východiska, uvedená v úvodu kapitoly 3.2 Emisní činnost, jsou 

samozřejmě obecně platná a aplikovatelná, a tudíž z nich můžeme vyjít i při zkoumání 

fungování NBS při její emisní činnosti. Na druhou stranu je však nutno vzít v úvahu již 

zmíněný fakt, že SR je od 1. 1. 2019 součástí eurozóny a stala se šestnáctou zemí této 

měnové unie.160  

Dle mého názoru skutečnost, že SR se stala součástí eurozóny, ve značné míře 

naznačuje a předurčuje nutné rozdíly mezi fungováním ČNB a NBS, a to nejen v oblasti 

vydávání peněz, tedy emisní činnosti. NBS se do určité míry vzdala své nezávislosti 

v rozhodování ohledně možnosti vydat hotovostní peníze ve prospěch celku, jehož se 

stala součástí, přesto ji ale zůstalo oprávnění tyto peníze vydávat. Nyní je ale ECB tím 

subjektem, který vydává rozhodnutí o emisi peněz. 

Přechod ze slovenské koruny, jakožto zákonného platidla na Slovensku do 31. 12. 

2008, na euro, jakožto novou zákonnou měnu od 1. 1. 2009, proběhl dle toho, jak situaci 

prezentovala a popisovala média a jak se k přechodu vyjadřovaly ekonomické autority, 

velice hladce a bez větších obtíží. Pro výměnu byl stanoven pevný kurz 1 € = 30,1260 

SKK.161 

Z hlediska systematiky a ucelenosti výkladu bych dva následující odstavce ráda 

věnovala samotnému procesu výměny platidel ve SR, jehož nejdůležitější část spadá na 

přelom roku 2008 a 2009. V rámci samotné přeměny bychom mohli identifikovat dvě 

nejzásadnější fáze označované jako tzv. předzásobení. V první vlně označované jako 

 
160 Desať rokov zavedenia eura na Slovensku. Biatec. Odborný bankový časopis. Bratislava: Národná 

banka Slovenska, 1/2019, ročník 27. Str. 2. ISSN 1335-0900 (dostupný také online na: 

http://www.nbs.sk/_img/Documents/_PUBLIK_NBS_FSR/Biatec/Rok2019/01-2019/biatec19-

1_WEB.pdf) 
161 Slovensko (od 1.ledna 2009): Etapy výměny platidel [online].[cit. 2019-02-03]. Dostupné z: 

https://www.ecb.europa.eu/euro/changeover/slovakia/html/index.cs.html 
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tzv. prvotní předzásobení, která probíhala již od září 2008, byla bankám dodána 

likvidita poskytnutím zásoby eurových bankovek a mincí. V druhé fázi, tedy v tzv. 

druhotném předzásobení, byla část těchto peněz poskytnuta i ostatním subjektům. Tato 

včasná předzásobení zcela bezpochyby přispěla k hladkému vývoji tehdy probíhající 

konverze měn.162 

Dalším krokem k úspěšnému přechodu z jedné měny na druhou bylo i vyhlášení 

termínů, ve kterých bylo možné mince a bankovky slovenských korun směnit za eurová. 

U bank bylo možno směnit bankovky slovenské koruny do 31. 12. 2009, mince pouze 

do konce června daného roku. NBS však vyhlásila, že bude bankovky i nadále 

vyměňovat, a to bez časového omezení. Mince bylo možno u NBS vyměnit do konce 

roku 2013. Tyto včasně vyhlášené termíny byly dalším předpokladem k úspěšnému 

zvládnutí dané operace. 163 

Jozef Makúch, bývalý guvernér NBS, se na mezinárodní konferenci konané  

11. 1. 2019 u příležitosti desetiletého výročí zavedení eura na Slovensku vyjádřil v tom 

smyslu, že „zavedení eura na Slovensku bylo vzorným příkladem hospodářské politiky, 

kde byly jasně vyhodnocené přínosy a náklady a braly se do úvahy i vlivy na všechny 

segmenty ekonomiky. Přechod na euro se stal úspěšným projektem díky důkladné 

přípravě a výbornému načasování“.164 

Igor Barát, zplnomocněnec slovenské vlády pro zavedení eura, se v on-line 

rozhovoru v Hospodářských novinách vyjádřil k výhodám zavedení eura na Slovensku. 

Dle Baráta "euro přispělo k ekonomickému růstu v průměru o cca 0,2-0,5 procenta 

ročně, přitáhlo k nám významné zahraniční investice, zjednodušilo firmám zahraniční 

platby, ulehčilo lidem cestování a studium v zahraničí. A zřejmě také přispělo k růstu 

sebevědomí Slováků – ale to se zatím asi nezkoumalo".165 

 
162 Slovensko (od 1.ledna 2009): Etapy výměny platidel [online]. ]. [cit. 2019-02-03]. Dostupné z: 

https://www.ecb.europa.eu/euro/changeover/slovakia/html/index.cs.html 
163 Slovensko (od 1.ledna 2009): Etapy výměny platidel [online]. ]. [cit. 2019-02-03]. Dostupné z: 

https://www.ecb.europa.eu/euro/changeover/slovakia/html/index.cs.html 
164 Makúch, Jozef. Medzinárodná konferencia 10 years of the €uro in Slovakia. Biatec. Odborný bankový 

časopis. Bratislava: Národná banka Slovenska, 1/2019, ročník 27. Str. 2. ISSN 1335-0900 (dostupný také 

online na: http://www.nbs.sk/_img/Documents/_PUBLIK_NBS_FSR/Biatec/Rok2019/01-2019/biatec19-

1_WEB.pdf) 
165 Barát, I.: Vzdali jsme se vlastní měny ve prospěch silnějšího růstu a příchodu investic, říká muž, který 

řídil přijetí eura na Slovensku. In: on-line rozhovor, Hospodářské noviny [online]. [cit. 2019-08-30]. 
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Eurobankovky byly vydávány ve dvou sériích. Rozdíl mezi první a druhou sérií je, 

že druhá série, někdy též označovaná jako série Europa166, již neobsahuje eurobankovku 

v nominální hodnotě 500 EUR. To znamená, že eurobankovky najdeme v hodnotách 5, 

10, 20, 50, 100, 200 a v případě první série i 500. Nicméně doposud vydané bankovky o 

hodnotě 500 EUR zůstávají i nadále v platnosti a je možno je použít v platebním styku. 

Dalším rozdílem a v podstatě i důvodem vydání druhé série bankovek je větší 

propracovanost ochranných prvků použitých proti jejich případnému padělání.167 

Nejmenší možnou dílčí jednotkou eura je jeden cent. Euro mince nalezneme 

v nominálních hodnotách 1, 2, 5, 10, 20 a 50 centů, a 1 a 2 eura. Oproti české koruně je 

možno eurem zaplatit v hotovosti nejmenší dílčí peněžní jednotkou. Euromince mají 

jednu stranu společnou a druhou stranu tzv. národní a podle té se dá poznat, v jaké zemi 

byla ta konkrétní mince ražena.168 

Stejně jako v případě ČR je stěžejním právním předpisem na Slovensku v oblasti 

emise peněz ZoNBS, konkrétně jeho čtvrtá část. Z § 15 odst. 1 ZoNBS plyne, že „NBS 

má v souladu se zvláštními předpisy právo vydávat eurobankovky a euromince včetně 

pamětních euromincí, které jsou zákonným platidlem v eurozóně a v zúčastněných 

třetích státech, které jsou určeny na peněžní oběh a které ve své nominální hodnotě 

slouží na úhradu peněžitých závazků“.169  

Z výše citovaného článku plyne, že NBS má i oprávnění vydávat sběratelské 

euromince, které ale nejsou určeny pro peněžní oběh a jsou zákonným platidlem pouze 

na Slovensku. Výše zmíněnými zvláštními předpisy jsou zejm. SFEU  

a Protokol o Statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální 

banky.170  

 
Dostupné z: https://byznys.ihned.cz/c1-65787750-je-spravny-cas-na-prijeti-eura-jak-zmenilo-zivot-

slovaku-ptejte-se-muze-ktery-ridil-prijeti-eura-na-slovensku 
166 „Nové bankovky jsou souhrnně nazývány série Europa, protože dva z jejich ochranných prvků 

obsahují podobiznu Európy. Tato postava z řecké mytologie byla pro nové eurobankovky zvolena, protože 

je neodmyslitelně spjatá s evropským kontinentem a bankovkám dodává lidský rozměr. Vyobrazení 

Európy bylo převzato z vázy v pařížském Louvru.“  

(cit. https://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/europa/html/index.cs.html) 
167 Bankovky [online]. [cit. 2019-02-03].  

Dostupné z: https://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/html/index.cs.html 
168 Mince [online]. [cit. 2019-02-03].  

Dostupné z: https://www.ecb.europa.eu/euro/coins/html/index.cs.html 
169 Zákon č. 556/1992 Zb, o Národnej banke Slovenska, § 15 odst. 1 
170 Zákon č. 556/1992 Zb, o Národnej banke Slovenska 
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Ačkoli samotné rozhodnutí o emisi eurobankovek a euromincí spadá do 

kompetence ECB, její technické provedení už je ponecháno v působnosti NBS, a to jako 

její výhradní právo. Dle zákona žádná jiná právnická ani fyzická osoba nesmí ve 

Slovenské republice vydávat bankovky a mince. 

Úkoly, které NBS v rámci emisní úlohy plní a které vyplývají ze ZoNBS, jsou 

velice podobné těm, které zabezpečuje i ČNB. Relevantním je v tomto směru § 17 

ZoNBS, podle něhož NBS řídí hotovostní peněžní oběh, zabezpečuje tisk bankovek  

a ražbu mincí, zabezpečuje správu jejich zásob, dohlíží na jejich ochranu a bezpečnost  

a zabezpečuje náhradu, resp. výměnu bankovek a mincí opotřebovaných oběhem171. 

Stejně jako v případě českého TZ, i slovenský trestní zákoník, zákon č. 300/2005 

Z.z. (dále jen „STZ“), obsahuje trestné činy hospodářské, z nichž relevantní jsou  

s ohledem na vykládanou problematiku trestné činy proti měně. Stejně jako v ČR, i na 

Slovensku je trestné padělání, pozměňování a neoprávněná výroba peněz či uvádění 

takovýchto peněz do oběhu.172 

3.2.3 Shrnutí porovnání emisní činnosti ČNB a NBS 

 

V této podkapitole a zejména v tabulce uvedené níže uceleně shrnuji poznatky 

prezentované v předešlých kapitolách věnovaným emisní činnosti ČNB a NBS, a to 

s ohledem a důrazem na jejich zásadní podobnosti a odlišnosti. 

Z určitého úhlu pohledu by se mohlo zdát, že porovnáváme neporovnatelné, jelikož 

SR funguje v režimu eurozóny, a tudíž emisní politika je podřízena zájmům vyššího 

celku, nikoli pouze a výhradně potřebám dané země, v tomto případě SR. Oproti tomu 

Česká republika součástí žádné měnové unie není a emisní činnost je prováděna pouze 

s ohledem na potřeby a zájmy české ekonomiky.  

V tomto spatřuji zásadní rozdíl, který ale svou podstatou dle mého názoru spadá 

spíše do problematiky měnové politiky, tedy jiné další činnosti, kterou CB provádí  

a které se budu věnovat v následující kapitole. Hovoříme-li o emisní činnosti, 

domnívám se, že bychom měli spíše sledovat faktickou a technickou stránku věci, nikoli 

to, kdo je oprávněn rozhodnout o emisi oběživa a na základě čeho toto rozhodnutí činí. 

 
171 Zákon č. 556/1992 Zb, o Národnej banke Slovenska 
172 Zákon č. 300/2005 Z.z., trestní zákoník 



50 
 

Podíváme-li se ale na věc z jiného úhlu, mohli bychom dojít k závěru, že vydávání 

bankovek a mincí probíhá v ČR a SR ve srovnatelném režimu, což dokazuje  

i srovnatelná relevantní legislativa obou zemí. Při studiu podkladů pro tuto část mé 

diplomové práce jsem nenarazila na žádný zásadní rozdíl mezi ČR a SR, resp. v činnosti 

ČNB a NBS, na základě kterého bych mohla tvrdit, že zkoumané země aplikují zcela 

jiná pravidla a postupy při vydávání oběživa. 

Tabulka č. 7: Porovnání emisní činnosti ČNB a NBS 

  ČNB NBS 

Základní právní 

předpis 

ZoČNB ZoNBS 

relevantní část Část čtvrtá: Emise bankovek a 

mincí 

Část čtvrtá: Emise bankovek a 

mincí 

rozsah úpravy §§ 12 - 22 (celkem 9 paragrafů) §§ 15 - 17h (celkem 12 

paragrafů) 

Emitent ČNB ECB / NBS 

možní jiní emitenti 

na daném území? 

Ne ne 

Náplň činnosti vydávání bankovek a mincí vydávání bankovek a mincí 

  správa zásob bankovek a mincí správa zásob bankovek a mincí 

  organizace dodávek bankovek a 

mincí 

  

  sjednání tisku bankovek a ražby 

mincí 

zabezpečování tisku bankovek a 

ražby mincí 

  dozírání na ochranu a 

bezpečnost do oběhu 

nevydaných bankovek a mincí 

dozírání na ochranu a 

bezpečnost do oběhu 

nevydaných bankovek a mincí 

  dozírání na úschovu a ničení 

tiskových desek, razidel a 

neplatných a vyřazených 

bankovek a mincí 

dozírání na úschovu a ničení 

tiskových desek, razidel a 

neplatných a vyřazených 

bankovek a mincí 

  může prohlásit za neplatné a 

stáhnout z oběhu bankovky a 

mince, které vydala 

  

Název měny Koruna česká Euro 

zkratka Kč EUR 

kdy byla na daném 

území zavedena? 

08. 02. 1993 01. 01. 2009 

nejmenší dílčí 

jednotka v 

bezhotovostním 

styku 

1 haléř (1h) 1 cent 
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nejmenší dílčí 

jednotka v 

hotovostním styku 

1 koruna (1 Kč) 1 cent 

největší nominální 

hodnota jedné 

bankovky 

5 000 Kč 500 EUR 

největší nominální 

hodnota jedné 

mince 

50 Kč 2 EUR 

 je měna užívaná i 

v jiných zemích? 

Ne ano 

Trestněprávní 

úprava 

Trestní zákoník (zákon č. 

40/2009 Sb.) 

Trestný zákon (zákon č. 

300/2005 Z.z.) 

relevantní část Trestné činy hospodářské: 

trestné činy proti měně a 

platebním prostředkům 

Trestné činy hospodářské: 

Trestné činy proti měně a 

trestné činy daňové 

relevantní trestné 

činy 

Padělání a pozměnění peněz Padělání, pozměňování a 

neoprávněná výroba peněz a 

cenných papírů 

  Neoprávněné opatření, padělání 

a pozměnění platebního 

prostředku 

Uvádění padělaných, 

pozměněných a neoprávněně 

vyrobených peněz a cenných 

papírů 

  Udávání padělaných a 

pozměněných peněz 
Výroba a držení padělatelského 

náčiní 

  Výroba a držení padělatelského 

náčiní Ohrožování oběhu peněz 

  Neoprávněná výroba peněz   

  Ohrožování oběhu tuzemských 

peněz 

  

Zdroj: vlastní zpracování na základě zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, 

zákona č. 566/1992 Zb., o Národní bance Slovenska, zákona č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník, zákona č. 300/2005 Z.z., trestný zákon, webových stránek ČNB, webových 

stránek NBS a webových stránek ECB 

 

3.3 Měnová politika 

Následující kapitolu věnuji měnové politice CB, která, jak uvádí ve své publikaci 

Revenda, „patří mezi nejdůležitější činnosti CB v tržních ekonomikách“.173 Z důvodu 

jejího značného významu zaměřím na tuto problematiku větší pozornost v porovnání 

 
173 Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. Praha: Management Press, 2011. 3. aktualizované vydání. 558 s., 

ISBN 978-80-7261-230-7, Str. 67 
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s ostatními kapitolami pojednávajícími o činnostech, které CB vykonávají, a to jak 

z teoretického hlediska, tak i z pohledu situace v ČR a SR.  

V předešlé kapitole věnované emisní činnosti CB jsem několikrát na tuto kapitolu 

odkazovala, a to především z toho důvodu, abych zdůraznila za prvé rozdíl mezi emisí 

hotovostních a bezhotovostních peněz, a za druhé rozdíl mezi faktickou činností 

spočívající v tisku peněz a činností spočívající v regulaci množství peněz v oběhu.  

Hovoříme-li o emisní činnosti CB, máme na mysli emisi hotovostních peněz, 

k čemuž je oprávněna pouze CB. To bylo ostatně detailněji popsáno v předešlé kapitole. 

Skutečností ale zůstává, že v současné době moderních technologií jednoznačně 

převládá role bezhotovostních peněz. Tyto peníze jsou už ale emitovány nejen CB, ale 

především obchodními bankami, čímž, jak uvádí Revenda, „znesnadňují regulaci tohoto 

množství ze strany centrální banky“. 174 

Při vymezení měnové politiky bych opět využila publikaci Revendy, ve které 

uvádí, že za „měnovou politiku v nejširším pojetí můžeme považovat vědomou činnosti 

nějakého subjektu, který se prostřednictvím měnových nástrojů snaží regulovat vývoj 

množství peněz v oběhu, a tím dosáhnout určitých cílů“. 175 Velice zjednodušeně řečeno, 

měnová politika spočívá v regulaci množství peněz v oběhu.176 

Je ale nutné si uvědomit, jak tento mechanismus prakticky funguje. „Centrální 

banka množství peněz v oběhu prostě a jednoduše nekontroluje. Toto množství se pružně 

přizpůsobuje potřebám ekonomiky“, jak uvádějí v odborném článku T. Holub, P. Král  

a B.Saxa.177 Autoři tohoto odborného článku dále vysvětlují, že „peníze vznikají typicky 

v momentě, kdy komerční banka poskytne nějakému člověku či firmě úvěr. Na účet 

 
174 Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. Praha: Management Press, 2011. 3. aktualizované vydání. 558 s., 

ISBN 978-80-7261-230-7, Str. 67 
175 Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. Praha: Management Press, 2011. 3. aktualizované vydání. 558 s., 

ISBN 978-80-7261-230-7, Str. 67 
176 Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. Praha: Management Press, 2011. 3. aktualizované vydání. 558 s., 

ISBN 978-80-7261-230-7, Str. 67 
177 Holub, T., Král, P., Baxa, S.: Množství peněz určuje ekonomika, nikoli centrální banka [online]. [cit. 

2019-04-30]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Mnozstvi-penez-urcuje-ekonomika-nikoli-

centralni-banka/ 
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takového klienta připíše banka částku ve výši poskytnutého úvěru a o takto vytvořený (či 

navýšený) vklad se ve stejném okamžiku zvýší i peněžní zásoba“.178  

Role centrální banky spočívá v ovlivňování chování a rozhodování ekonomických 

subjektů a v nastavení takových obecných pravidel ohledně fungování komerčních 

bank, aby jejich úvěrová činnost odpovídala aktuálním potřebám dané ekonomiky. 

Centrální banky mají pouze nepřímý vliv na konečné rozhodnutí komerčních bank  

o poskytnutí či neposkytnutí úvěru svému klientovi.179  

Po bližším vysvětlení praktického fungování mechanismu vzniku peněz bychom se 

ještě z výše uvedené definice měnové politiky měli detailněji zaměřit na tři pojmy: 

vytyčené cíle, množství peněz v oběhu a měnové nástroje.  

V citované publikaci je dále uvedeno, že cenová stabilita je obecně považována za 

hlavní cíl měnové politiky, a ta nastává v situaci, kdy tzv. skutečné množství peněz 

v oběhu odpovídá tomu tzv. ekonomicky potřebnému množství, jinými slovy nabídka 

peněz se rovná poptávce po penězích. Cenová stabilita nemusí být jediný cíl prováděné 

měnové politiky. Daná CB si může vytyčit hned několik cílů, kterými mohou být např. 

podpora ekonomického růstu, podpora zaměstnanosti, stabilita měnového kurzu domácí 

měny, stabilizace dlouhodobých úrokových sazeb či stabilita finančního systému.180  

Z logiky věci ale vyplývá, že ani CB, která, i když má k dispozici mnoho 

měnověpolitických nástrojů, nemůže sledovat všechny uvedené možné cíle najednou, 

neboť dosažení některých z nich vylučuje dosažení jiných. Při podpoře ekonomického 

růstu např. nebude možno stabilizovat měnový kurz domácí měny či dlouhodobé 

úrokové sazby. 181 

Co v praxi může působit značné obtíže, je kvantifikace skutečného množství peněz 

v oběhu. V podstatě ani teorie nám nedává jednoznačnou odpověď na to, co přesně do 

 
178 Holub, T., Král, P., Baxa, S.: Množství peněz určuje ekonomika, nikoli centrální banka [online]. [cit. 

2019-04-30]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Mnozstvi-penez-urcuje-ekonomika-nikoli-

centralni-banka/ 
179 Holub, T., Král, P., Baxa, S.: Množství peněz určuje ekonomika, nikoli centrální banka [online]. [cit. 

2019-04-30]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Mnozstvi-penez-urcuje-ekonomika-nikoli-

centralni-banka/ 
180 Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. Praha: Management Press, 2011. 3. aktualizované vydání. 558 s., 

ISBN 978-80-7261-230-7, Str. 67 
181 Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. Praha: Management Press, 2011. 3. aktualizované vydání. 558 s., 

ISBN 978-80-7261-230-7, Str. 67 
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této kategorie spadá. Intuitivně nás napadnou níže uvedené otázky, přičemž tyto otázky 

pokládá ve své publikaci Revenda, „jaké peníze jsou vlastně v oběhu a které mimo oběh 

a je možné celkové množství peněz v oběhu přesně kvantifikovat?“.182 Nechme tyto 

otázky nezodpovězené, neboť ani teorie na ně neposkytuje přesnou odpověď.  

Je ale důležité si uvědomit, že množství peněz v oběhu není měnověpolitickým 

nástrojem centrální banky, ale naopak je toto množství indikátorem správného nastavení 

nástrojů měnové politiky. Změny peněžní zásoby odpovídají fázím hospodářského 

cyklu.183 

Měnové nebo také měnověpolitické nástroje stojí vždy na začátku procesu 

provádění měnové politiky, kdy se jejich prostřednictvím CB snaží dosáhnout svého 

vytyčeného konečného cíle. Revenda velice přehledně tyto nástroje dělí dle několika 

kritérií, z nichž nejdůležitějším kritériem dělení je jejich dopad na bankovní systém. 

Z tohoto pohledu rozlišujeme přímé a nepřímé nástroje. Této problematice se také 

věnuji v kapitole 1.4 Měnová politika.184  

Pro úplnost výkladu dodávám, že samozřejmě existují i další hlediska pro dělení 

nástrojů měnové politiky, kterými jsou četnost využívání, která člení nástroje na 

permanentní, výjimečně používané a operativní, dále rychlost použití dělící nástroje na 

operativní a neoperativní, a konečně cíl použití, který dělí nástroje na ty zaměřené na 

regulaci operativního kritéria, zprostředkujícího kritéria či na podporu stability bank.185 

Kromě výše uvedených kritérií, na základě nichž můžeme jednotlivé nástroje 

systematicky roztřídit do určitých skupin, jsou zde samozřejmě i jednotlivé konkrétní 

nástroje, které budou zmíněny v podkapitole věnující se měnové politice ČNB. 

Ještě jednomu pojmu je třeba v souvislosti s měnovou politikou věnovat pozornost, 

a to i když ho výše uvedená definice měnové politiky neobsahuje. Tímto pojmem je 

„transmisní mechanismus“. Jak jsem již zmiňovala v textu výše, měnová politika 

 
182 Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. Praha: Management Press, 2011. 3. aktualizované vydání. 558 s., 

ISBN 978-80-7261-230-7, Str. 71 
183 Král, P.: Nárůst bilance ČNB neznamená tištění nových peněz [online]. [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Narust-bilance-CNB-neznamena-tisteni-novych-penez/ 
184 Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. Praha: Management Press, 2011. 3. aktualizované vydání. 558 s., 

ISBN 978-80-7261-230-7, Str. 221 
185 Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. Praha: Management Press, 2011. 3. aktualizované vydání. 558 s., 

ISBN 978-80-7261-230-7, Str. 221 
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představuje jednu z nejdůležitějších činností CB, ale z důvodu existence 

bezhotovostních peněz jde o záležitost značně komplikovanou. CB, a to i přes její 

značnou samostatnost a sofistikovanost nástrojů, které má k dispozici, neovlivňuje 

měnovými nástroji vytyčené cíle přímo. Proces měnové politiky, neboli transmisní 

mechanismus, funguje tak, že CB určitým nástrojem ovlivňuje tzv. operativní kritériu, 

prostřednictvím něho tzv. zprostředkující kritérium a prostřednictvím něho je nakonec 

dosahován konečný cíl měnové politiky.186 

Teorie rozlišuje několik transmisních mechanismů podle toho, co je zvoleno jako 

operativní a zprostředkující kritérium. Mezi nejznámější patří měnový a úvěrový 

transmisní mechanismus. Jakékoli další varianty transmisních mechanismů jsou 

v podstatě modifikací těchto dvou základních.187 

3.3.1 ČNB 

ČNB, jakožto vrcholný subjekt oblasti bankovnictví v ČR, vykonává na jejím 

území nezávislou měnovou politiku. Jelikož ČR se zatím nestala členem eurozóny, 

měnovou politiku provádí ČNB zcela samostatně s důrazem na hospodářské zájmy ČR. 

Skutečnost, že právě ČNB je tím subjektem, který určuje měnovou politiku, je 

vymezeno v ZoČNB.188 

ZoČNB obsahuje úpravu této problematiky v části páté, a to v rozsahu čtyř 

paragrafů, které jsou věnovány především povinným minimálním rezervám. Z rozsahu 

úpravy měnové činnosti na zákonné úrovni bychom mohli dovozovat, že ČNB je 

ponechán značný prostor při tvorbě měnověpolitických rozhodnutí a jejich realizaci.189  

V tomto neshledávám žádný problém, neboť se domnívám, že činnost ČNB by 

měla vycházet především z aktuálních ekonomických potřeb ČR, které jsou dopředu 

velice těžko odhadnutelná a detailní zákonná úprava by mohla omezit nezávislost ČNB 

při provádění měnové politiky, přispět k deformaci měnověpolitických rozhodnutí  

a omezit efektivitu případných přijatých opatření. Povinným minimálním rezervám je 

na zákonné úrovni věnována největší pozornost, ačkoli tyto nejsou z ekonomického 

 
186 Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. Praha: Management Press, 2011. 3. aktualizované vydání. 558 s., 

ISBN 978-80-7261-230-7, Str. 70 
187 Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. Praha: Management Press, 2011. 3. aktualizované vydání. 558 s., 

ISBN 978-80-7261-230-7, Str. 70 
188 Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance 
189 Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance 
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hlediska tím nejdůležitějším nástrojem měnové politiky ČNB a naopak patří spíše k těm 

méně využívaným. 

Hlavní cíl činnosti ČNB, kterým je péče o cenovou stabilitu, je zakotven dokonce 

v Ústavě ČR, zmíněn je ale i v § 2 ZoČNB. Jak vysvětluje na svých webových 

stránkách ČNB, „v praxi se stabilitou cen rozumí zpravidla nikoli doslova neměnnost 

cen, nýbrž jejich mírný růst. Růst cen odpovídající cenové stabilitě by měl zahrnovat 

statistické vychýlení směrem nahoru, k němuž dochází při měření růstu těchto cen, a měl 

by také dát dostatečný prostor pro drobné změny cenových relací, k nimž v každé 

ekonomice s efektivním cenovým systémem neustále dochází“.190 

Povinnost zabezpečit stabilitu cen v ekonomice však samozřejmě nemusí být jediný 

úkol, který ČNB musí plnit. Alternativní cíl, příp. cíle, které si ČNB vytyčí, však nesmí 

být v rozporu s cílem hlavním a dosahování těchto alternativních cílů nesmí ohrožovat 

či omezovat efektivitu plnění cílů hlavních. Typicky alternativním cílem ČNB je 

podpora obecné hospodářské politiky vlády vedoucí k trvalému a udržitelnému 

hospodářskému růstu, což rovněž vyplývá z § 2 ZoČNB.191 

ČNB od roku 1998 funguje v měnověpolitickém režimu192, který se nazývá cílování 

inflace a je považován, v porovnání s jinými měnověpolitickými režimy, za strategii 

střednědobou. Princip této strategie spočívá v tom, že ČNB si stanoví konkrétní inflační 

cíl na určité budoucí období a tento veřejně vyhlásí, čímž zároveň už dopředu vědomě 

ovlivňuje inflační očekávání ze strany veřejnosti. ČNB následně sleduje  

a monitoruje skutečný vývoj inflace, porovnává ho s cílovou hodnotou a na případné 

odchylky reaguje buď restriktivní nebo naopak expanzivní měnovou politikou.193 

Do konce roku 2005 používala ČNB pro stanovení cílových hodnot tzv. pásma 

nebo koridory, ve kterých se skutečná inflace měla pohybovat. Od roku 2006 ČNB 

 
190 Úloha měnové politiky [online]. [cit. 2019-02-09]. Dostupné z: 

http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/uloha.html 
191 Úloha měnové politiky [online]. [cit. 2019-02-09]. Dostupné z: 

http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/uloha.html 
192 Dle webových stránek ČNB „měnověpolitický režim dává měnověpolitickému rozhodování určitou 

strukturu, která usnadňuje samotné rozhodování, ale především interpretaci tohoto rozhodování 

veřejnosti. Základní režimy měnové politiky jsou režim s implicitní úrokovou sazbou, cílování měnové 

zásoby, cílování měnového kurzu a cílování inflace.“ (cit. https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-

dotazy/Jake-jsou-rezimy-menove-politiky/) 
193 Úloha měnové politiky [online]. [cit. 2019-02-09]. Dostupné z: 

http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/uloha.html 
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přešla na využívání tzv. bodových hodnot, kdy je určena pouze jedna jediná konkrétní 

hodnota inflace. Poslední inflační cíl, který ČNB vyhlásila, je z roku 2010 a je stanoven 

ve výši 2% meziročního růstu spotřebitelských cen.194 

Dle mého názoru byl velice rozumný krok, že ČNB přešla při vymezování 

inflačních cílů od pásmových hodnot na hodnoty bodové. Na první pohled se může zdát, 

že pro ČNB je obtížnější udržet inflaci na jedné jediné hodnotě bez možnosti nějaké 

odchylky a že roku 2006 si ČNB přechodem na tento systém spíše svoji práci 

znesnadnila a zkomplikovala. Domnívám se ale, že veřejnost spíše pochopí a akceptuje 

skutečnost, že ČNB nedosáhla bodové hodnoty inflace, protože i člověk, který nemá 

přímo ekonomické vzdělání, si uvědomuje, že dosáhnout přesně jedné jediné vytyčené 

hodnoty inflace je i pro ČNB velice obtížný úkol. Případnou mírnou odchylku je 

ochoten přijmout, akceptovat a ČNB v jeho očích neztrácí na důvěryhodnosti, což je 

z hlediska dalšího fungování této instituce klíčové. Pokud by ale ČNB nebyla schopna 

udržet inflaci ve vytyčeném inflačním pásmu, je to už i z pohledu veřejnosti méně 

přijatelné a je zde riziko ztráty důvěry.  

ČNB k plnění stanovených úkolů využívá tzv. měnověpolitické nástroje. Konkrétní 

nástroj si ČNB volí zejména podle toho, jaký ekonomický ukazatel chce v daném 

případně ovlivňovat, a zda chce jeho hodnotu snižovat nebo zvyšovat. Počet zvolených 

měnověpolitických nástrojů následně ČNB volí podle toho, kolik cílů si vytyčí, což je 

v souladu s tzv. „zlatým pravidlem“ nizozemského ekonoma Jana Tinbergena.195 

Autoři J. Frait a V. Tomšík k tomuto uvádějí, že „jednou z lekcí poslední finanční 

krize ale je, že centrální banky, které mají podobně jako ČNB ve svém mandátu dva cíle 

– cenovou stabilitu a finanční stabilitu – musí k jejich plnění účinně používat minimálně 

dvě sady nástrojů. V případě ČNB, která je měnovou, makroobezřetnostní i dohledovou 

autoritou, jde primárně o nástroje měnové politiky, makroobezřetnostní politiky  

a mikroobezřetnostního dohled“.196 

 
194 Úloha měnové politiky [online]. [cit. 2019-02-09]. Dostupné z: 

http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/uloha.html 
195 Benda, V., Rusnok, J.: Úrokové sazby nejsou vhodným nástrojem finanční stability [online]. [cit. 

2019-04-30]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Urokove-sazby-nejsou-vhodnym-

nastrojem-financni-stability/ 
196 Frait, J., Tomšík, V.: Pro plnění dvou cílů potřebuje ČNB minimálně dva nástroje [online]. [cit. 2019-

04-30]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Pro-plneni-dvou-cilu-potrebuje-CNB-

minimalne-dva-nastroje/ 
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Operace na volném trhu dle toho, co uvádí ve své publikaci Revenda, „patří mezi 

nejúčinnější nástroje v tržní ekonomice“. 197 Jejich podstata spočívá v tom, že ČNB buď 

nakupuje anebo prodává státní, případně své vlastní cenné papíry obchodním bankách 

proto, aby regulovala a usměrňovala vývoj zejména rezerv bank či krátkodobé úrokové 

míry. Stranami při těchto obchodních transakcích jsou ČNB a obchodní banky českého 

bankovního trhu, přičemž tyto operace probíhají zásadně bezhotovostně a v domácí 

měně.198 

Tento nástroj je využíván nejčastěji v podobě tzv. repo operací, které slouží 

především, nikoli však výhradně, k odčerpání přebytečné likvidity, resp. přebytečných 

peněžních prostředků z obchodních bank. ČNB daným bankám za odčerpanou likviditu 

jako kolaterál poskytuje vybrané cenné papíry. Po určité, předem dohodnuté době, 

obchodní banka vrací ČNB poskytnuté cenné papíry a ČNB naopak vrací obchodní 

bance odčerpané peněžní prostředky, které jsou ovšem navýšené o dohodnutý úrok.199  

Jelikož tyto operace nejčastěji probíhají ve lhůtě 14 dnů, je z ekonomického 

hlediska nejdůležitější tzv. dvoutýdenní repo sazba, tedy sazba, o kterou jsou navýšeny 

peněžní prostředky, které ČNB obchodní bance po 14 dnech vrací. Tato sazba je 

považována za sazbu ČNB.200Aktuální repo sazba platná od 3. 5. 2019 je ve výši 2,00 

%.201 

V historii měnové politiky ČNB se vyskytovala i repo operace, která měla splatnost 

tři měsíce. ČNB při ní odčerpala likviditu obchodních bank na tři měsíce a po této době 

ji zase obchodním bankám vracela zpět. Rozdílem oproti dvoutýdenní repo operaci je 

to, že využívaná tříměsíční repo sazba nebyla sazbou ČNB, nýbrž se jednalo o sazbu 

peněžního trhu.202  

 
197 Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. Praha: Management Press, 2011. 3. aktualizované vydání. 558 s., 

ISBN 978-80-7261-230-7, Str. 221 
198 Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. Praha: Management Press, 2011. 3. aktualizované vydání. 558 s., 

ISBN 978-80-7261-230-7, Str. 222 
199 Měnověpolitické nástroje [online]. [cit. 2019-02-09]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/menova-

politika/mp-nastroje/ 
200 Měnověpolitické nástroje [online]. [cit. 2019-02-09]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/menova-

politika/mp-nastroje/ 
201 Jak se vyvíjela dvoutýdenní repo sazba ČNB? [online]. [cit. 2019-09-15]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Jak-se-vyvijela-dvoutydenni-repo-sazba-CNB/ 
202 Měnověpolitické nástroje [online]. [cit. 2019-02-09]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/menova-

politika/mp-nastroje/ 
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Dalším měnověpolitickým nástrojem ČNB jsou automatické facility. Pro obchodní 

banky toto představuje možnost, jak krátkodobě (tzv. přes noc) uložit přebytečnou 

likviditu u ČNB nebo naopak nedostatečnou likviditu od ČNB načerpat. Podle toho, zda 

si obchodní banka likviditu ukládá nebo si ji naopak vypůjčuje, se ještě rozlišuje facilita 

depozitní a zápůjční.203  

Úroková sazba, kterou jsou úročeny uložené peněžní prostředky v rámci depozitní 

facility, se nazývá diskontní sazba a představuje nejnižší krátkodobou úrokovou sazbu 

peněžního trhu. Úroková sazba, kterou jsou úročeny vypůjčené peněžní prostředky 

v rámci zápůjční facility, se nazývá lombardní sazba, a ta naopak představuje nejvyšší 

krátkodobou úrokovou sazbu peněžního trhu.204  

Povinné minimální rezervy, jak uvádí ve své publikace Revenda, „představují 

pravidla pro pohledávky, které musejí obchodní a další banky vytvářet u centrální 

banky, s hlavním cílem ovlivňovat peněžní multiplikátory“.205 Z této definice chápu, že 

prostřednictvím povinných minimálních rezerv se centrální banka snaží ovlivnit sumu 

finančních prostředků, které budou mít obchodní banky k dispozici na poskytování 

spotřebitelských a jiných úvěrů.206 

Definice povinných minimálních rezerv, kterou najdeme ve vyhlášce č. 253/2013 

Sb., kterou se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv, stanovuje, že 

„povinnými minimálními rezervami se rozumí stanovená část zdrojů, kterou jsou banka, 

pobočka zahraniční banky a spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „družstevní 

záložna“) povinny mít uloženu na účtu vedeném u České národní banky“.207 

 Z účetního pohledu vystupují povinné minimální rezervy na straně aktiv v rozvaze 

obchodních bank a naopak na straně pasiv v rozvaze centrálních bank. Centrální banka 

 
203 Měnověpolitické nástroje [online]. [cit. 2019-02-09]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/menova-

politika/mp-nastroje/ 
204 Měnověpolitické nástroje [online]. [cit. 2019-02-09]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/menova-

politika/mp-nastroje/ 
205 Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. Praha: Management Press, 2011. 3. aktualizované vydání. 558 s., 

ISBN 978-80-7261-230-7, Str. 242 
206 Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. Praha: Management Press, 2011. 3. aktualizované vydání. 558 s., 

ISBN 978-80-7261-230-7, Str. 242 
207 Vyhláška č. 253/2013 Sb., kterou se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv, § 2 
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ovlivňuje výši povinných minimálních rezerv buď prostřednictvím jejich sazby anebo 

základny, ze které se počítají.208  

Účinnost tohoto nástroje je diskutabilní z důvodu existence dobrovolných rezerv. 

Pokud obchodní banky vytvářejí dobrovolné rezervy, případný požadavek na zvýšení 

objemu povinných minimálních rezerv, ať už změnou sazby či základny, může za 

určitých okolností vést k tomu, že obchodní banky pouze přesunou požadovaný objem 

z účtu dobrovolných rezerv na účet povinných minimálních rezerv. Reálný efekt se buď 

vůbec nedostaví nebo se dostaví s velkým časovým prodlením. Obchodní banky tento 

nástroj vnímají jako jednu z příčin snížení jejich konkurenceschopnosti vůči 

nebankovním subjektům poskytujícím úvěry, které touto povinností zatíženy nejsou.209 

§ 26 ZoČNB odkazuje ohledně konkrétních podmínek a parametrů tvorby 

povinných minimálních rezerv na výše zmíněnou vyhlášku.210 Z té vyplývá, že výše 

povinných minimálních rezerv činí 2% ze stanoveného základu, který tvoří závazky se 

splatností do dvou let včetně, a to ve formě vkladů a přijatých úvěrů, emitovaných 

neobchodovatelných cenných papírů a emitovaných ostatních dluhových cenných 

papírů snížených o závazky vůči ostatním povinným osobám.211 

Mezi měnověpolitické nástroje patří i devizové rezervy, o kterých pojednávám 

v kapitole věnované devizové činnosti. 

3.3.2 NBS 

V případě NBS a její měnové politiky sehrává klíčovou roli fakt, že SR je od  

1. 1. 2009 součástí eurozóny. Pomyslně lze měnovou politiku NBS dělit na období před 

vstupem do eurozóny a po vstupu do eurozóny.212 

NBS vykonávala nezávislou měnovou politiku v letech 1993 až 1999. 

V následujících letech 2000 až 2008 NBS harmonizovala nástroje s ECB a připravovala 

 
208 Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. Praha: Management Press, 2011. 3. aktualizované vydání. 558 s., 

ISBN 978-80-7261-230-7, Str. 242 
209 Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. Praha: Management Press, 2011. 3. aktualizované vydání. 558 s., 

ISBN 978-80-7261-230-7, Str. 242 
210 Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance 
211 Vyhláška č. 253/2013 Sb., kterou se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv, § 3 a § 5 
212 Menová politika [online]. [cit. 2019-08-15]. Dostupné z:  https://www.nbs.sk/sk/menova-politika 
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se na svůj vstup do eurozóny.213 Podstatným charakteristickým rysem současné měnové 

politiky NBS je skutečnost, že ji sama neurčuje, ale jako člen eurozóny se podílí na 

společné měnové politice, kterou určuje ECB.214  

Na rozdíl od ČNB v případě NBS nemůžeme hovořit o určování měnové politiky, 

ale o pouhém jejím výkonu. Pro úplnost v následujícím výkladu stručně shrnu základní 

rysy měnové politiky prováděné ECB. 

Hlavním cílem měnové politiky v eurozóně je udržování cenové stability, což je 

stanoveno ve Smlouvě o fungování EU, v článku 127.215 NBS má ale hlavní cíl 

v podobě udržování cenové stability stanoven i v ZoNBS. Kvantitativní definicí cenové 

stability je podle Rady guvernérů ECB „meziroční růst harmonizovaného indexu 

spotřebitelských cen v eurozóně pod 2%“.216  

Stejně jako v případě ČNB má i ECB stanoven alternativní cíl měnové politiky, 

který spočívá v „podporování obecné hospodářské politiky v Unii se záměrem přispět  

k dosažení cílů Unie, jak jsou vymezeny v článku 3 Smlouvy o Evropské unii. ESCB 

jedná ve shodě se zásadami stanovenými v článku 119 a v souladu se zásadou 

otevřeného tržního hospodářství s volnou soutěží, čímž podporuje efektivní umisťování 

zdrojů“.217 

 V eurozóně je měnová politika postavena na následujících měnověpolitických 

nástrojích. Jedná se o operace na volném trhu, automatické facility a povinné minimální 

rezervy.218 Operace na volném trhu představují velice důležitý nástroj, prostřednictvím 

kterého ECB nepřímo ovlivňuje výši úrokových sazeb v celé eurozóně, neboť v její 

kompetenci je nastavení určité výše úrokových sazeb. Úlohou jednotlivých národních 

centrálních bank je operace na volném trhu fakticky vykonávat. Nejvíce využívané jsou 

krátkodobé, jednotýdenní operace, a dále tříměsíční operace, kdy v obou případech je 

 
213 Menová politika NBS do roku 2008 [online]. [cit. 2019-08-15]. Dostupné z:  

https://www.nbs.sk/sk/menova-politika/menova-politika-nbs-do-roku-2009 
214 Menová politika ECB (od roku 2009) [online]. [cit. 2019-08-15]. Dostupné z:   

https://www.nbs.sk/sk/menova-politika/menova-politika-ecb-od-roku-2009 
215 Smlouva o fungování EU 
216 Menová politiky ECB (od roku 2009) [cit. 2019-08-15]. Dostupné z:   https://www.nbs.sk/sk/menova-

politika/menova-politika-ecb-od-roku-2009 
217 Smlouva o fungování EU, čl. 127 
218 Nástoje menové politiky [cit. 2019-08-15]. Dostupné z: https://www.nbs.sk/sk/operacie-na-

financnych-trhoch/nastroje-menovej-politiky 
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poskytována likvidita v eurech. K překlenutí neočekávaného výkyvu likvidity na trhu 

jsou využívány méně časté operace jemného dolaďovaní a strukturální operace.219  

Automatické facility plní stejnou funkci jako v případě ČNB. Obchodní banky mají 

možnost u centrálních bank krátkodobě (přes noc) uložit přebytečnou likviditu nebo 

naopak od centrálních bank krátkodobě nedostatečnou likviditu načerpat. Podle toho, 

zda je likvidita ukládána nebo naopak čerpána, rozlišujeme zápůjční a vkladovou 

facilitu.220 

Požaduje-li ECB, aby úvěrové instituce členských států držely na účtech u ECB 

nebo u národních centrálních bank minimální rezervy, je jejím cílem stabilizovat 

krátkodobé úrokové sazby a regulovat nedostatek nebo naopak přebytek likvidity 

v eurozóně.221 

Jak se uvádí ve výroční zprávě NBS, „podle pravidel Eurosystému jsou všechny 

úvěrové instituce působící v eurozóně povinné držet na účtu v příslušné národní 

centrální bance určenou výšku povinných minimálních rezerv. Konkrétní hodnota pro 

jednotlivé subjekty v současnosti představuje 1% ze základy pro výpočet povinných 

minimálních rezerv. Tento požadavek se vztahuje na průměr za celé udržovací 

období“.222 

ECB ale kromě výše uvedených konvenčních nástrojů měnové politiky využívá  

i nekonvenční nástroje. Ke snížení deflačních tlaků, kterým ECB čelila v posledních 

letech, byl využit nekonvenční nástroj měnové politiky, kvantitativní uvolňování.223 

V rámci kvantitativního uvolňování ECB zvyšovala likviditu jednotlivým státům 

eurozóny prostřednictvím nákupu aktiv v celkové hodnotě 1 941 637 mil. EUR. Na 

 
219 Paternoster, D., Verbeken, D., Rakić, D.: Fakta a čísla o Evropské unii - Evropská měnová politika  

[cit. 2019-08-15]. Dostupné z:   https://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs/sheet/86/evropska-menova-

politika 
220 Standing facilities [online]. [cit. 2019-08-30]. Dostupné z: 

https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/sf/html/index.en.html 
221 Paternoster, D., Verbeken, D., Rakić, D.: Fakta a čísla o Evropské unii - Evropská měnová politika  

[cit. 2019-08-15]. Dostupné z:   https://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs/sheet/86/evropska-menova-

politika 
222 Výročná správa NBS 2018. [online]. [cit. 2019-08-15]. Dostupné z: 

https://www.nbs.sk/sk/publikacie/vyrocna-sprava  

ISBN 978-80-8043-241-6 (elektronická verzia) 
223 Asset purchase programmes [online]. [cit. 2019-08-30]. Dostupné z: 

https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/index.en.html 
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Slovensko přitom putovalo celkem 116 88,35 mil EUR, což tvořilo 0,6 % z celkového 

objemu.224 

3.3.3 Shrnutí porovnání měnové politiky ČNB a NBS 

Porovnání měnové politiky ČNB a NBS je zásadním způsobem ovlivňováno 

skutečností, že NBS je součástí eurozóny a ČNB nikoli. Z této skutečnosti vyplývá 

stěžejní rozdíl v měnové politice. Zatímco ČNB si měnovou politiku určuje sama, NBS 

měnovou politiku pouze vykonává, zatímco měnověpolická rozhodnutí jsou přijímána 

ECB. NBS stojí v pozici vykonavatele měnové politiky. 

Cílem ČNB i NBS je udržovat cenovou stabilitu, přičemž za tímto účelem 

využívají obě banky zejména operace na volném trhu, automatické facility a povinné 

minimální rezervy. V rámci jednotlivých měnověpolitických nástrojů se jednotlivá 

konkrétní opatření mohou lišit, ale jejich podstata je stejná. 

Pro úplnost dodávám, že ECB oproti ČNB kromě standardních nástrojů měnové 

politiky využívá i tzv. nekonvenční nástroje, aby posílila likvidní pozici evropského 

bankovního sektoru.225 Toto vnímám jako významný prvek, ze kterého vyvozuji, že 

vykonávat měnovou politiku na rozsáhlém území eurozóny není možné pomocí 

stejných měnověpolitických nástrojů, které využívá ČNB pouze pro území ČR. 

Tabulka č. 8: Porovnání měnové politiky ČNB a NBS 

  ČNB NBS 

Charakteristika Měnová politika určovaná 

a vykonávaná ČNB 

Společná měnová politiky 

eurozóny určovaná ECB a 

vykonávaná NBS  

Hlavní cíl cenová stabilita cenová stabilita 

vymezení 2% meziročního růstu 

spotřebitelských cen 

Meziroční růst 

harmonizovaného indexu 

spotřebitelských cen v eurozóně 

pod 2% 

Měnověpolitický režim cílování inflace cílování inflace 

 
224 Tupý, R.: Nekonvečná menová politika ECB a jej vplyv na ekonomiku eurozóny. Biatec. Odborný 

bankový časopis. Bratislava: Národná banka Slovenska, 4/2019, ročník 27. Str. 20 – 21. ISSN 1335-0900 

(dostupný také online na: 

https://www.nbs.sk/_img/Documents/_PUBLIK_NBS_FSR/Biatec/Rok2019/04-

2019/biatec_04Aug_WEB.pdf) 
225 Výročná správa NBS 2018. [online]. [cit. 2019-08-15]. Dostupné z: 

https://www.nbs.sk/sk/publikacie/vyrocna-sprava  

ISBN 978-80-8043-241-6 (elektronická verzia) 
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Měnověpolitické 

nástroje 

operace na volném trhu operace na volném trhu 

  automatické facility automatické facility 

  povinné minimální 

rezervy 

povinné minimální rezervy 

výše 1% 2% 

  devizové intervence   

Zdroj: webové stránky ČNB a webové stránky Evropského parlamentu (Fakta a čísla o 

Evropské unii) 

 

3.4 Regulace a dohled 

Další oblastí, které se centrální banky v rámci své činnosti věnují, je regulace  

a dohled bank. Této problematice bych se stejně jako měnové politice centrálních bank 

ráda věnovala detailněji v porovnání s ostatními kapitolami ve třetí části mé diplomové 

práce, neboť souhlasím s tvrzením, které uvádí ve své publikaci Revenda, že „společně 

s měnovou politikou lze regulaci a dohled bank označit za nejdůležitější činnost 

centrálních bank v tržních ekonomikách“. 226 

Ztotožňuji se i s další myšlenkou vyjádřenou výše citovaným autorem ve výše 

citované publikaci, že měnová politika a regulace a dohled jsou na sobě do značné míry 

závislé a ani jednu činnost nelze v plném rozsahu provádět bez té druhé.227 Skutečně si 

neumím představit, že by zejména obchodní banky, které jsou primárními emitenty 

bezhotovostních peněz a mají proto stěžejní vliv na množství peněz v oběhu, fungovaly 

bez regulace a kontroly jim nadřazeného subjektu. 

Hned v úvodu této podkapitoly by bylo vhodné vymezit samotnou podstatu pojmů 

regulace a dohled. Regulování chápe Seknička jako „zasahování státu (vlády) do 

procesů, které se na kapitálovém trhu uskutečňují. Tyto zásahy, resp. omezování 

účastníků trhu se realizují prostřednictvím veřejné, resp. právní, formální regulace  

a soukromé, resp. mimoprávní, neformální regulace“.228  

 
226 Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. Praha: Management Press, 2011. 3. aktualizované vydání. 558 s., 

ISBN 978-80-7261-230-7, Str. 98 
227 Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. Praha: Management Press, 2011. 3. aktualizované vydání. 558 s., 

ISBN 978-80-7261-230-7, Str. 98 
228Seknička, P. Regulace kapitálových trhů. In: Ekonomie regulace: Lekce z globální finanční krize. 

Praha: Nakladatelství Vladimír Lelek, 2010. 112 s., ISBN 978-80-904837-0-5, str. 38 
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Dle Revendy „regulací bank rozumíme koncipování a prosazování podmínek, 

pravidel a rámce činnosti bankovních institucí v dané ekonomice, dohled (supervize) 

bank představuje kontrolu dodržování pravidel činnosti, včetně stanovení sankcí při 

neplnění pravidel“.229  

Z hlediska časové posloupnosti je první činností regulace, která určí, jak se banky 

musí či mohou chovat, jinak řečeno stanoví rámec jejich možného chování. Do této 

oblasti spadá i účast na normotvorbě relevantních právních předpisů a následná 

konkretizace podmínek a pravidel těmito předpisy stanovenými.230  

Po regulaci následuje činnost dohledu, která spočívá v kontrole, zda jsou stanovená 

pravidla chování dodržována či nikoli. Bez následné kontroly by v podstatě stanovení 

pravidel nemělo význam. Na druhou stranu ale regulace spočívající v tvorbě pravidel 

fungování vybraných finančních institucí vychází z praktických zkušeností a poznatků 

získaných v rámci provádění dohledu. Z tohoto úhlu pohledu můžeme časovou 

posloupnost vnímat i obráceně. 231 

Ve vyspělých tržních ekonomikách je obvyklé, že subjektem regulace je právě 

centrální banka232. Jedná o naprosto logickou volbu. Lze předpokládat, že právě tyto 

instituce budou mít na daném území nejvíce informací o aktuální bankovní situaci  

a potřebách bankovního trhu, a z toho důvodu budou tuto činnost vykonávat nejlépe.  

Ohledně subjektu, který by měl provádět následný dozor, je ale už situace trochu 

komplikovanější a méně jednoznačná. Tato úloha může opět připadnout centrální bance 

jako jedinému subjektu, ale proti tomuto režimu už existují silné protiargumenty. Jeden 

z nich například upozorňuje na přílišnou koncentraci pravomocí v centrální bance  

a nebezpečí zneužití této moci. Dalším spatřovaným rizikem tohoto modelu je případný 

možný konflikt mezi potřebami měnové politiky a prováděného dohledu. 233  

 
229 Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. Praha: Management Press, 2011. 3. aktualizované vydání. 558 s., 

ISBN 978-80-7261-230-7, Str. 98 
230 Strategie České národní banky v oblasti dohledu [online]. [cit. 2019-02-23]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/strategie-dohledu/ 
231 Strategie České národní banky v oblasti dohledu [online]. [cit. 2019-02-23]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/strategie-dohledu/ 
232 Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. Praha: Management Press, 2011. 3. aktualizované vydání. 558 s., 

ISBN 978-80-7261-230-7, Str. 106 
233 Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. Praha: Management Press, 2011. 3. aktualizované vydání. 558 s., 

ISBN 978-80-7261-230-7, Str. 106 
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Z důvodů výše uvedených a dalších možných nevýhod se setkáváme s různými 

institucionálními modely dohledu, dle kterých je dohled vykonáván specializovanou 

institucí odlišnou od centrální banky či více specializovanými institucemi, jejichž 

součástí může a nemusí být i centrální banky.234  

K výše uvedenému se ale autoři J. Frait a V. Tomšík vyjadřují tak, že „skutečnost, 

že obě politiky – měnová i makroobezřetnostní – jsou prováděny jednou institucí, se 

opakovaně ukázala být výhodou pro českou ekonomiku. V současném vnějším 

ekonomickém prostředí, pro které jsou charakteristické nejen vysoce uvolněné měnové 

politiky, ale i vysoká míra nejistoty, je možnost koordinovaného využívání nástrojů obou 

politik obzvláště cenná. Přitom je nutné si vždy uvědomovat, že míříme na dva cíle 

najednou – na cenovou stabilitu a finanční stabilitu“.235 

Související problematikou je otázka samotné potřeby a nutnosti kontrolovat  

a dohlížet činnost a fungování bank. Postoje k tomuto tématu jsou různé. Někdo zastává 

názor, že banky jsou součástí tržního prostředí jako každý jiný podnikatelský subjekt  

a v důsledku existence dalších bankovních a do určité míry i nebankovních institucí 

nabízejících stejný či podobný druh finančních služeb jsou nuceny chovat se efektivně  

a ekonomicky, aby v tomto konkurenčním prostředí obstály. Jinými slovy neefektivně  

a neekonomicky se chovající banky by trh postupně vypudil.236 

Jak k tomuto tématu uvádí v odborném článku Petr Musílek, „teorie finanční 

regulace vychází z předpokladu, že finanční trhy jsou náchylné k tržním selháním, 

projevující se výskytem informační asymetrie, záporných externalit, nedokonalé 

 
234 Musílek, P.: Komparace modelů finanční regulace a dozoru: výhody a nevýhody. In: Český finanční a 

účetní časopis. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 4/2006, ročník 1. ISSN: 1802-2200 (dostupný 

online na: https://www.vse.cz/cfuc/cislo.php?cislo=4&rocnik=2006) 
235 Frait, J., Tomšík, V.: Pro plnění dvou cílů potřebuje ČNB minimálně dva nástroje [online]. [cit. 2019-

04-30]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Pro-plneni-dvou-cilu-potrebuje-CNB-

minimalne-dva-nastroje/ 
236 Musílek, P.: Komparace modelů finanční regulace a dozoru: výhody a nevýhody. In: Český finanční a 

účetní časopis. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 4/2006, ročník 1. ISSN: 1802-2200 (dostupný 

online na: https://www.vse.cz/cfuc/cislo.php?cislo=4&rocnik=2006) 
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konkurence a nepoctivých tržních praktik“.237 Toto jsou argumenty zdůrazňující potřebu 

regulace.238 

Souhlasím s názorem a myšlenkou, kterou vyslovil Andrea Enria ohledně 

regulatorních požadavků kladených na banky. Předseda dozorčí rady ECB se vyjádřil 

v tom smyslu, že regulatorní požadavky kladené na banky považuje za adekvátní  

a nedomnívá se, že by mohly negativním způsobem ovlivňovat jejich řádný chod. 

Vzhledem ke komplexnosti regulatorních pravidel se však domnívá, že by nebylo na 

škodu některá pravidla vůči menším bankám zjednodušit.239 

Jak uvádí odborná literatura, regulace a dohled se obvykle skládá ze čtyř základních 

ucelených součástí. První oblastí je vymezení podmínek vstupu do bankovnictví. Jedná 

se o  formulování požadavků, které musí daný subjekt splnit, aby získal bankovní 

licenci a mohl na daném trhu poskytovat bankovní služby.240  

Správné nastavení podmínek vstupu do bankovního odvětví je dle mého názoru 

klíčová záležitost, neboť přehnané a příliš přísné vstupní podmínky a požadavky, 

typicky požadavek minimální výše základního kapitálu, mohou vyloučit i jinak vhodné 

žadatele. V tomto spatřuji největší riziko případného vytvoření oligopolní struktury 

bankovního trhu.  

Druhou oblastí je stanovení základních povinností bank, mezi které patří zejm. 

požadavek přiměřenosti kapitálu a likvidity, úvěrové angažovanosti, pravidla ohledně 

poskytování informaci a ochrany před legálními praktikami. Především na tyto 

povinnosti je zaměřen následný dohled. 241  

 
237 Musílek, P.: Komparace modelů finanční regulace a dozoru: výhody a nevýhody. In: Český finanční a 

účetní časopis. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 4/2006, ročník 1. ISSN: 1802-2200 (dostupný 

online na: https://www.vse.cz/cfuc/cislo.php?cislo=4&rocnik=2006) 
238 Musílek, P.: Komparace modelů finanční regulace a dozoru: výhody a nevýhody. In: Český finanční a 

účetní časopis. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 4/2006, ročník 1. ISSN: 1802-2200 (dostupný 

online na: https://www.vse.cz/cfuc/cislo.php?cislo=4&rocnik=2006) 
239 Enria, A. In: Interview with Yle [online]. [cit. 2019-08-30]. Dostupné z 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/interviews/date/2019/html/ssm.in190828_1~d2ba6a3f0a

.en.html 
240 Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. Praha: Management Press, 2011. 3. aktualizované vydání. 558 s., 

ISBN 978-80-7261-230-7, Str. 100 
241 Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. Praha: Management Press, 2011. 3. aktualizované vydání. 558 s., 

ISBN 978-80-7261-230-7, Str. 100 
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Povinné pojištění vkladů v bankách a postavení centrální banky jako věřitele 

poslední instance je třetí a čtvrtou součástí systému regulace a dohledu. Tyto mají 

posilovat důvěru v bankovní trh. 242 

3.4.1 ČNB 

V případě ČNB hovoříme o tzv. integrovaném orgánu regulace a dohledu, neboť 

ČNB je „orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem“, to znamená nejen nad 

trhem bankovním, což vyplývá z § 1 odst. 1 ZoČNB.243 Pravomoc vykonávat regulaci  

a dohled nad celým finančním trhem je ČNB svěřena právě ZoČNB, přičemž tento 

model byl v ČR zaveden od 1. 4. 2006.244  

Další relevantní ustanovení tohoto zákona ve vztahu k regulaci a dohledu je § 2 

odst. 1, jehož druhá věta stanoví, že „Česká národní banka pečuje o finanční stabilitu  

a o bezpečné fungování finančního systému v České republice“245. Stabilita finančního 

systému ČR je zákonným cílem vykonávané regulace a dohledu a ČNB ji definuje jako 

„situaci, kdy finanční systém plní své funkce bez závažných poruch a nežádoucích 

důsledků pro současný i budoucí vývoj ekonomiky jako celku a zároveň vykazuje 

vysokou míru odolnosti vůči šokům“.246 

Za stěžejní shledávám zákonné vymezení subjektů, nad kterými ČNB dohled 

vykonává, protože nejde pouze o dohled nad bankami. Dohlíženými subjekty jsou dle  

§ 44 odst. 1 ZoČNB nejen subjekty trhu bankovního (např. banky, pobočky 

zahraničních bank, spořitelní a úvěrní družstva, instituce elektronických peněz), ale  

i subjekty trhu cenných papírů (např. obchodníci s cennými papíry, emitenti cenných 

papírů, centrální depozitář), subjekty pojistného trhu (např. pojišťovny, zajišťovny, 

penzijní fondy, penzijní společnosti), subjekty platebního styku (např. zpracovatelé 

tuzemských bankovek) a dále subjekty ostatní (např. nebankovní poskytovatelé 

 
242 Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. Praha: Management Press, 2011. 3. aktualizované vydání. 558 s., 

ISBN 978-80-7261-230-7, Str. 100 
243 Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance 
244 Historie ČNB: Regulace a dohled v oblasti finančního trhu [online]. [cit. 2019-08-23]. Dostupné z: 

https://www.historie.cnb.cz/cs/regulace_a_dohled/regulace_a_dohled_v_oblasti_financniho_trhu_ii/index

.html 
245 Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, § 2 odst.1 
246 Finanční stabilita [online]. [cit. 2019-07-25].  Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/financni-stabilita/ 
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spotřebitelského úvěru, osoby, u nichž to stanoví jiný právní předpis). V  § 44 odst. 2 

ZoČNB dále najdeme i výčet toho, jaké činnosti dohled zahrnuje.247  

ZoČNB je důležitý z toho důvodu, že stanoví oprávnění ČNB vykonávat dohled, 

vymezuje subjekty, nad kterými ČNB dohled vykonává, a obsahovou náplň dohledu. 

Ostatní relevantní právní předpisy v této oblasti jsou důležité z toho pohledu, že naopak 

upraví povinnosti právě těch institucí, nad kterými je dohled vykonáván.  

Takovým právním předpisem je zákon č. 21/1992 Sb., zákon o bankách (dále jen 

„ZoB“), jehož část šestá je věnována bankovnímu dohledu a povinnosti mlčenlivosti,  

a který v § 25 odst. 1 uvádí, že „činnost bank včetně jejich poboček působících na území 

cizího státu podléhá bankovnímu dohledu vykonávanému Českou národní bankou, 

včetně kontrol na místě“.248 ZoB stanovuje zejména podmínky pro získání licence, 

základní požadavky na následné fungování banky a opatření při zjištění případného 

porušení zákonem daných povinností.249 

Zákon č. 256/2004 Sb., zákon o podnikání na kapitálovém trhu, zákon č. 277/2009 

Sb., zákon o pojišťovnictví, zákon č. 87/1995 Sb., zákon o spořitelních a úvěrních 

družstvech, a zákon č. 377/2005 Sb., zákon o finančních konglomerátech, jsou další 

relevantní právní předpisy upravují dohled nad zbylými subjekty finančního trhu. 

V souvislosti s důsledky globální finanční krize se charakter dohledu nad finančním 

trhem začal proměňovat, neboť se projevila potřeba zvýšené mezinárodní spolupráce 

v této oblasti. V roce 2011 vznikla Evropská rada pro systémová rizika, která se stala 

základem Evropského systému finančního dohledu. Součástí Evropského systému 

finančního dohledu jsou další evropské orgány, mimo jiné i Evropský orgán pro 

bankovnictví.250 

Evropský orgán pro bankovnictví přijímá závazně technické normy a obecné 

pokyny za účelem vytvoření jednotného souboru obezřetnostních pravidel v odvětví 

 
247 Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance 
248 Zákon č. 21/1992 Sb., zákon o bankách, § 25 odst.1 
249 Zákon č. 21/1992 Sb., zákon o bankách 
250 Finanční stabilita [online]. [cit. 2019-07-25].  Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/financni-stabilita/ 
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bankovnictví v rámci celé EU. Vnitrostátní centrální banky jsou stále odpovědny za 

dohled nad národními finančními institucemi.251 

3.4.2 NBS 

NBS, stejně jako ČNB, vykonává od roku 2006 integrovaný dohled nad subjekty 

finančního trhu a tato pravomoc je jí svěřena ZoNBS, když v části osmé věnované právě 

dohledu vykonávaným NBS je v § 36 stanoveno, že NBS „vykonává dohled nad 

finančním trhem podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů“.252 Oproti 

ZoČNB, ve kterém dále najdeme i přesné vymezení subjektů podléhajícím dohledu  

a stanovení obsahové náplně dohledu, však ZoNBS už tuto související úpravu 

neobsahuje.253 Na rozdíl od ČR ve SR existuje zákon č. 747/2004 Z. z.,  zákon  

o dohledu nad finančním trhem (dále jen ZDFT“), který upravuje tyto oblasti.254 

Výše uvedený slovenský ZDFT v § 1 stanoví, že „tento zákon upravuje všeobecná 

pravidla postupu při dohledu nad finančním trhem v oblasti bankovnictví, kapitálového 

trhu, pojišťovnictví a důchodového spoření“255. V další větě citovaného ustanovení je 

vymezen cíl dohledu, kterým je „přispívat ke stabilitě finančního trhu jako celku, jako  

i k zabezpečení a zdravému fungování finančního trhu v zájmu udržování 

důvěryhodnosti finančního trhu, ochrany finančních spotřebitelů a jiných klientů na 

finančním trhu a respektování pravidel hospodářské soutěže“256. Zákon v dalších 

částech obsahuje obecná pravidla, postupy a oprávnění při výkonu dohledu.257  

Specifická a konkrétní pravidla a postupy dohledu nad jednotlivými finančními 

subjekty jsou, stejně jako v případě ČR, už upraveny v samostatných právních 

předpisech. Jedná se především o zákon č. 483/2001 Z.z., zákon o bankách (dále jen 

„SZoB“), který obsahuje obecná ustanovení ohledně výkonu dohledu nad bankami  

a upravuje také podmínky udělení bankovní licence.258 

 
251 European Banking authority [online]. [cit. 2019-07-17]. Dostupné z: https://eba.europa.eu/about-us 
252 Zákon č. 556/1992 Zb, o Národnej banke Slovenska, § 36 
253 Zákon č. 556/1992 Zb, o Národnej banke Slovenska 
254 Zákon č. 747/2004 Z. z., o dohledu nad finančním trhem 
255 Zákon č. 747/2004 Z. z., o dohledu nad finančním trhem, § 1 
256 Zákon č. 747/2004 Z. z., o dohledu nad finančním trhem, § 1 
257 Zákon č. 747/2004 Z. z., o dohledu nad finančním trhem 
258 Bankovníctvo [cit. 2019-02-23]. Dostupné z: 

https://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad/bankovnictvo 
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V případě dohledu nad bankami je dále nutné zmínit, že SR, resp. NBS, je součástí 

bankovní unie, z čehož vyplývají určitá specifika výkonu dohledu. Od roku 2014 je 

v rámci bankovní unie novým uplatňovaným systémem dohledu, resp. jejím prvním 

pilířem, tzv. Jednotný mechanismu dohledu, díky němuž NBS vykonává přímý dohled 

pouze nad bankami, které jsou klasifikovány jako tzv. méně významné. Nad bankami, 

které jsou naopak hodnoceny jako tzv. významné, vykonává dohled přímo ECB ve 

spolupráci s NBS.259 

3.4.3 Shrnutí porovnání regulace a dohledu ČNB a NBS 

Z výše uvedených podkapitol věnovaných jednotlivě regulaci a dohledu ČNB  

a NBS plyne, že jak ČR, tak SR svěřily výkon této činnosti svým CB. V případě obou 

zemí lze navíc hovořit o integrovaném výkonu dohledu, neboť CB vykonávají 

zmiňovaný dohled nejen nad subjekty bankovního trhu, ale nad institucemi celého 

finančního trhu, typicky např. i nad pojišťovnami. Z důvodu účasti SR v eurozóně je ale 

dohledová činnost NBS, na rozdíl od ČNB, vykována pouze nad bankami, nad kterými 

nevykonává dohled ECB.  

Z hlediska zákonné úpravy je oprávnění tuto činnost vykonávat zakotveno 

v zákonech upravujících činnost centrálních bank, konkrétně v ZoČNB a ZoNBS. 

Oproti ČR ale v případě SR nalezneme právní předpis upravující regulaci a dohled na 

obecné úrovni, a tímto předpisem je výše zmiňovaný ZDFT. V ČR nenajdeme 

ekvivalent k tomuto právnímu předpisu, neboť obecné otázky regulace a dohledu jsou 

řešeny v ZoČNB. Rozsah úpravy v jednotlivých přepisech se výrazně liší. Specifika 

výkonu dohledu nad jednotlivými institucemi jsou upraveny v předpisech upravujících 

činnost těchto daných institucí. 

ČNB i NBS jsou součástí Evropského systému finančního dohledu, který 

harmonizuje a propojuje dohled nad finančními institucemi v rámci celé EU. Oproti 

ČNB je ale NBS z titulu své účasti v eurozóně navíc součástí tzv. jednotného 

mechanismu dohledu, který je jedním z pilířů bankovní unie. V rámci jednotného 

mechanismu dohledu nad některými významnými bankami vykonává dohled přímo 

 
259 Vlnečka, L.: Správne trestaie v podmienkach jednotného mechanizmu dohľadu. Biatec. Odborný 

bankový časopis. Bratislava: Národná banka Slovenska, 6/2018, ročník 26. Str. 17. ISSN 1335-0900 

(dostupný také online na: http://www.nbs.sk/_img/Documents/_PUBLIK_NBS_FSR/Biatec/Rok2018/06-

2018/biatec6_WEB.pdf) 
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ECB. NBS nadále vykonává dohled nad bankami, které jsou zařazeny do kategorie 

méně významných. 

Tabulka č. 9: Porovnání regulace a dohledu ČNB a NBS 

  ČNB NBS 

Orgán dohledu ČNB NBS 

Základní právní 

předpis 

ZoČNB ZoNBS 

relevantní část Část desátá: Dohled Část osmá: Dohled 

vykonávaný NBS 

rozsah úpravy §§ 44 - 44 d (6 paragrafů) §§ 36 - 37 a (2 paragrafy) 

Obecný právní 

předpis 

Ne ano 

název X 747/2004 Z.z., zákon o 

dohledu nad finančním trhem 

Dohlížené subjekty bankovnictví bankovnictví  

  pojišťovnictví pojišťovnictví 

  kapitálový trh kapitálový trh 

  platební styk platební styk 

  zpracovatelé bankovek a mincí zpracovatelé bankovek a 

mincí 

    devizový trh 

Náplň činnosti (dle 

ZoČNB a ZDFT) 

rozhodování o žádostech o 

udělení licencí, povolení, 

registrací a souhlasů  

stanoví obezřetnostní pravidla, 

pravidla bezpečného provozu 

a další požadavky na 

podnikání 

  kontrolu dodržování podmínek 

stanovených udělenými 

licencemi a povoleními 

dohlíží na dodržování 

ustanovení tohoto zákona a 

zvláštních právních předpisů 

vztahujících se k dohlíženým 

subjektům 

  kontrolu dodržování zákonů a 

přímo použitelných předpisů 

EU a kontrolu dodržování 

vyhlášek vydaných ČNB 

rozhodování o žádostech o 

udělení licencí, povolení, 

registrací a souhlasů  

  získávání informací potřebných 

pro výkon dohledu  a jejich 

vymáhání, ověřování jejich 

pravdivosti, úplnosti a 

aktuálnosti 

vykonává dohled na dálku a 

na místě 

  

ukládání opatření k nápravě a 

správních trestů podle tohoto 

zákona nebo jiných právních 

předpisů 

identifikuje, sleduje a 

posuzuje rizika, která hrozí 

finanční stabilitě a jejich 

přecházením a zmírňováním 

přispívá k odolnosti 

finančního systému 
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řízení o přestupcích vykonává ochranu finančních 

spotřebitelů 

    

vykonává úlohy, činnosti a 

oprávnění v rámci jednotného 

mechanismu dohledu 

    

vykonává dohled nad Export-

importní bankou SR 

    

vydává všeobecně závazné 

právní předpisy  

Zdroj: vlastní zpracování na základě zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, 

zákona č. 566/1992 Zb., o Národní bance Slovenska, zákona č. 747/2004 Z.z., o 

dohledu nad finančním trhem, webových stránek ČNB, webových stránek NBS 

 

3.5 Devizová činnost 

V dnešní době je naprosto běžné, že se centrální banky zapojují do mezinárodních 

vztahů, a proto se v následující kapitole budu věnovat otázkám souvisejícím  

s devizovou činností CB, ačkoli v porovnání např. s měnovou politikou či regulací  

a dohledem nepovažuji tuto činnost z hlediska ekonomického fungovaní dané země za 

tak důležitou.  

Do této oblasti by se zařadily operace s devizovými rezervami, poskytování či 

přijímání zahraničních úvěrů a problematika měnového kurzu, což dle mého názoru 

představuje oblast nejdůležitější.260 

CB udržují určitou výši devizových rezerv, které jsou vytvářeny především 

z vkladů státu v zahraničních měnách. Tyto zásoby ale mohou vznikat i v důsledku 

prodeje cenných papírů CB na zahraničních trzích či přijímáním úvěrů od zahraničních 

subjektů v zahraničních měnách. Centrální banky devizové rezervy drží především 

z důvodu provádění zahraničních plateb v cizích měnách a dále pro případné nákupy 

domácí měny za měnu zahraniční s cílem ovlivnit vývoje měnového kurzu domácí 

měny.261  

 
260 Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. Praha: Management Press, 2011. 3. aktualizované vydání. 558 s., 

ISBN 978-80-7261-230-7, Str. 90 
261 Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. Praha: Management Press, 2011. 3. aktualizované vydání. 558 s., 

ISBN 978-80-7261-230-7, Str. 90 
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Domnívám se, že devizové zásoby budou pro jednotlivé země představovat různě 

důležitou ekonomickou kategorii, a to s ohledem na to, v jakém režimu měnové kurzu 

bude daná země fungovat. Pokud bude mít daná země nastaven systém pevného kurzu, 

budou pro ni devizové rezervy důležité a motivace dané země udržovat devizové 

rezervy v určité výši bude vysoká, neboť prostřednictvím nákupu a prodeje domácí 

měny za měnu zahraniční bude CB usměrňovat případné odchylky kurzu od jeho 

požadovaných cílových hodnot.  

Je logické, že naopak země s režimem volně pohyblivého měnového kurzu nebude 

muset intervenovat proti každému pohybu kurzu domácí měny, protože nebude fixován 

na určitou hodnotu, a nebude pro tento účel muset udržovat určitou výši devizových 

rezerv. 

Jak uvádí Mandel v odborné literatuře, devizový trh představuje část trhu 

měnového a jde o „místo, na kterém se střetává devizová poptávka s devizovou 

nabídkou a kde se vytváří cena deviz – devizový kurz“. 262 Na devizovém trhu probíhají 

obchody se zahraničními měnami v bezhotovostní formě. Vedle trhu devizového 

existuje i trh valutový, na kterém jsou obchodovány zahraniční měny naopak ve formě 

hotovostní. Jedná se ale o zanedbatelnou část měnového trhu. Na devizový trh vstupují 

různé subjekty s různou motivací. CB vstupují na tento trh obvykle za účelem provádění 

operací s cílem usměrnit vývoj kurzu, obchodní banky naopak v souvislosti s běžnou 

obchodní agendou a ostatní nebankovní subjekty pro soukromé účely.263  

3.5.1 ČNB 

Devizová činnost je svěřena ZoČNB do působnosti ČNB. Část sedmá tohoto 

zákona nazvaná jako pravomoci ČNB v devizovém hospodářství upravuje základní 

povinnosti a oprávnění ČNB v této oblasti. § 36 upravuje povinnost ČNB „stanovit, po 

projednání s vládou, režim kurzu české měny k cizím měnám, a to tak, aby nebyl 

ohrožen hlavní cíl ČNB, dále vyhlásit kurz české měny k cizím měnám a nakládat  

 
262 Mandel, M. Devizový trh. In: Revenda, Z., Mandel, M., Kodera, J., Musílek, P., Dvořák, P.: Peněžní 

ekonomie a bankovnictví. Praha: Management Press, 2015. 6. Aktualizované vydání. 423 s., ISBN 978-

80-7261-279-6, Str. 388  
263 Mandel, M. Devizový trh. In: Revenda, Z., Mandel, M., Kodera, J., Musílek, P., Dvořák, P.: Peněžní 

ekonomie a bankovnictví. Praha: Management Press, 2015. 6. Aktualizované vydání. 423 s., ISBN 978-

80-7261-279-6, Str. 388 - 498 
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s devizovými rezervami ve zlatě a devizových hodnotách“.264 V § 37 nalezneme naopak 

oprávnění ČNB obchodovat se zlatem a devizovými hodnotami a provádět všechny 

druhy bankovních obchodů na finančním trhu a dále provádět platební styk se 

zahraničím.265 

Dalším relevantním právním předpisem byl do 18. 10. 2016 i zákon č. 219/1995 

Sb., devizový zákon (dále jen „DZ“), který byl ale k uvedenému datu zrušen bez 

náhrady zákonem č. 323/2016 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti 

peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., 

devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů. DZ rozděloval působnost mezi dva 

orgány, ČNB a Ministerstvo Financí, dále upravoval práva a povinnosti tuzemců  

a cizozemců a devizovou kontrolu.266  

Jediná oblast, kterou DZ upravoval a která nebyla zrušena bez náhrady, byl 

nouzový stav v devizovém hospodářství. Úprava této problematiky byla přenesena do 

zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon.267 „Kdo poruší v době nouzového stavu zákaz 

uložený opatřením vydaným na základě krizového zákona ve vztahu k devizovému 

hospodářství a způsobí tím vážné ohrožení platební schopnosti vůči zahraničí nebo 

vnitřní měnové rovnováhy ČR“ se dopustí trestného činu dle § 247 TZ.268 

ČNB vyhlašuje kurz české koruny buď ve formě kurzů devizového trhu, které jsou 

počítány na základě monitorování vývoje měn na mezibankovním devizovém trhu  

a jsou vyhlašovány každý den, anebo ve formě kurzů ostatních měn, které ČNB 

vyhlašuje poslední pracovní den kalendářního měsíce s platností pro celý následující 

kalendářní měsíc. Aktuální hodnoty jsou dostupné na webových stránkách ČNB. Ačkoli 

ČNB za takto vyhlášené měnové  kurzy sama neobchoduje, mají význam především pro 

účely právních předpisů, které na ně odkazují.269 

S devizovou činností do značné míry souvisí měnověpolitický nástroj, který ČNB 

využívá, a kterým jsou devizové nebo také kurzové intervence. Podstata kurzových 

 
264 Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, § 36 
265 Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, § 37 
266 Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon 
267 Zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon 
268 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 247  
269 Devizový trh [online]. [cit. 2019-02-23]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-

trh/ 
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intervencí dle Revendy spočívá v „ovlivňování vztahu mezi nabídkou a poptávkou na 

devizových trzích za účelem ovlivňování vývoje měnového kurzu domácí měny“.270 

Účinnost tohoto nástroje se bude odvíjet od systému měnového kurzu, který je v dané 

zemi nastaven.271  

ČR funguje již od roku 1997 v režimu volně pohyblivého měnového kurzu, takže 

devizové zásahy ČNB jsou primárně využívány jako nástroj k udržení cenové stability  

a nikoli k cílování hodnoty měnového kurzu. Nicméně tyto intervence nebudou tak 

často využívány jako v zemích, které fungují v režimu pevného měnové kurzu, kde se 

centrální banky zavázaly udržovat hodnotu kurzu na předem stanovené hodnotě. Tam 

centrální banky v určitých situacích intervenovat musí.272 

ČNB devizové intervence využívá spíše výjimečně. Naposledy ČNB intervenovala 

mezi roky 2013 a 2017, aby dostála svému kurzovému závazku a udržela hodnotu 

koruny vůči euru ve výši 27 CZK/EUR, ale hlavně aby zabránila deflaci, kterou ČNB 

předvídala na základě prognóz z roku 2013.273 

V účetní závěrce ČNB je ve vztahu k devizové činnost uvedeno, že „většinu aktiv  

a závazků v cizí měně představují devizové rezervy, které slouží především k podpoře 

intervenční síly, plní roli pojistky krize platební bilance a jsou i důsledkem provádění 

měnové politiky. Vzhledem k nutnosti udržovat devizové rezervy a podřízení jejich 

vývoje primárnímu zákonnému cíli cenové stability, není Banka schopna redukovat 

riziko posílení koruny vůči hlavním cizím měnám“.274 

Je třeba mít na paměti, že hlavním cílem ČNB je cenová stabilita, což potvrzují  

i slova Tomšíka, který devizové intervence komentuje v tom smyslu, že "stále cílujeme 

inflaci, rozhodně neplánujeme cílovat kurz. Kurz chápeme pouze jako alternativní 

nástroj v rámci cílování inflace, který bychom, pokud to bude potřeba, použili jen 

 
270 Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. Praha: Management Press, 2011. 3. aktualizované vydání. 558 s., 

ISBN 978-80-7261-230-7, Str. 239 
271 Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. Praha: Management Press, 2011. 3. aktualizované vydání. 558 s., 

ISBN 978-80-7261-230-7, Str. 240 
272 Filáček, J.: Devizové rezervy a devizové intervence [online]. [cit. 2019-08-15]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/vzdelavani/menova-politika-clanky/12.-devizove-rezervy-a-

devizove-intervence/ 
273 Brůha, J., Tonner, J.: Co by se stalo, kdyby ČNB nezavedla kurzový závazek? [online]. [cit. 2019-08-

15]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Co-by-se-stalo-kdyby-CNB-nezavedla-kurzovy-

zavazek/ 
274 Účetní závěrka ČNB a zpráva auditora k 31.prosinci 2018 [online]. [cit. 2019-08-15]. Dostupné z: 

https://www.nbs.sk/sk/operacie-na-financnych-trhoch/nastroje-menovej-politiky 
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dočasně."275 Poslední stav devizových rezerv uváděný na webových stránkách ČNB je 

ke dni 31. 8. 2019 ve výši 3.402.628,0 mil. Kč.276 

3.5.2 NBS 

NBS má stejně jako ČNB mezi činnostmi, které vykovává, zařazeny i úkoly 

z oblasti devizového hospodářství. To vyplývá hned z § 2 odst. 1 ZoNBS, ve kterém je 

stanoveno, že za účelem dosažení hlavního cíle NBS mimo jiné „udržuje devizové 

rezervy, disponuje s nimi a uskutečňuje devizové operace, přičemž při uskutečňování 

operací v rámci Eurosystému postupuje podle zvláštních právních předpisů platných 

pro operace Eurosystému“.277 

Této problematice je věnována část šestá ZoNBS, nazvaná pravomoc NBS 

v devizové oblasti. Nejedná se o rozsáhlou úpravu, když jsou pouze ve dvou 

paragrafech stanovena základní oprávnění NBS. V § 28 je stanoveno, že NBS „má 

v úschově a spravuje devizové rezervy ve zlatě a v devizových hodnotách, disponuje 

s nimi a uskutečňuje devizové operace“278. Dle citovaného odstavce může NBS dále 

„určovat a vyhlašovat směnné kurzy eura k cizím měnám, se kterými se ve SR aktivně 

obchoduje nebo se jinak využívají a pro které ECB neurčuje a nevyhlašuje referenční 

směnný kurz“.279 

Oproti ČR ve SR stále existuje ekvivalent zrušeného českého DZ, a to zákon  

č. 202/1995 Z.z., devizový zákon (dále jen „SDZ“). Zákon upravuje práva a povinnost 

tuzemců a cizozemců při obchodování s devizovými hodnotami, působnost devizových 

orgánů, kterými jsou Ministerstvo Financí SR a NBS, a devizový dohled.280  

NBS na svých webových stránkách publikuje denní kurzový lístek ECB, která ho 

aktualizuje a zveřejňuje každý pracovní den. Uváděné směnné kurzy jsou stanovené na 

základě dohody mezi národními CB. Na webových stránkách NBS je dále publikován 

 
275 Tomšík, V..: Tomšík: Devizové intervence by byly dočasné. [online]. [cit. 2019-08-30]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/cs/verejnost/servis-pro-media/autorske-clanky-rozhovory-s-predstaviteli-cnb/Tomsik-

Devizove-intervence-by-byly-docasne-00001/ 
276 Devizové rezervy – časová řada  [online]. [cit. 2019-02-23]. Dostupné z: 

http://www.cnb.cz/cs/statistika/platebni_bilance_stat/devizove_rezervy/drs_rada.htm 
277 Zákon č. 556/1992 Zb, o Národnej banke Slovenska, 2 odst.1 
278 Zákon č. 556/1992 Zb, o Národnej banke Slovenska, § 28 
279 Zákon č. 556/1992 Zb, o Národnej banke Slovenska, § 28 
280 Zákon č. 202/1995 Z.z., devizový zákon 
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kurzový lístek vybraných cizích měn vůči euru a tento uvádí směnný kurz cizích měn, 

které nejsou publikovány v kurzovém lístku ECB.281 

3.5.3 Shrnutí porovnání devizové činnosti ČNB a NBS 

Na základě výše prezentovaných poznatků v kapitolách věnovaných devizové 

činnosti ČNB a NBS shledávám v  oblast devizového hospodářství prováděných 

centrálními bankami několik rozdílných prvků, které pramení zejména ze skutečnosti, 

že SR je součástí eurozóny a ČR nikoli. 

Z hlediska zákonné úpravy je zde rozdíl spočívající v existenci slovenského 

devizového zákona. Jak bylo uvedeno v kapitole výše, český devizový zákon byl v roce 

2016 zrušen a v ČR již nenajdeme ekvivalent slovenského DZ. Oba zákony upravovaly 

stejnou materii. V trestních zákonech ČR a SR je uveden jeden trestný čin, který je 

zaměřen proti devizovému hospodářství země, oba trestné činy se však liší svou 

skutkovou podstatou, jak je uvedeno v tabulce níže. 

Další odlišnost spočívá v oprávnění ČNB stanovit a vyhlásit směnný kurz české 

koruny vůči všem cizím měnám, přičemž NBS má tuto možnost pouze vůči měnám,  

u kterých tak neučiní ECB. Tento rozdíl pramení a souvisí se skutečností, že SR je 

součástí eurozóny a NBS musí svou politiku vykonávat v závislosti na ECB. 

Pro ČNB jsou devizové rezervy významné zejména proto, že je může využít jako 

měnověpolitický nástroj při provádění měnové politiky za účelem dosažení svého 

hlavního cíle, kterým je udržení cenové stability. NBS k tomuto účelu devizové rezervy 

nemůže využívat. 

Tabulka č. 10: Porovnání devizové činnosti ČNB a NBS 

  ČNB NBS 

Orgán devizové 

činnosti 

ČNB NBS a Ministerstvo Financí 

SR 

Základní právní 

předpis 

ZoČNB ZoNBS 

relevantní část Část sedmá: Pravomoci ČNB 

v devizovém hospodářství 

Část šestá: pravomoc NBS v 

devizové oblasti 

rozsah úpravy §§ 35 - 36 (2 paragrafy) §§ 28 - 29 (2 paragrafy) 

Obecný právní předpis Ne Ano 

 
281 Denný kurzový lístok ECB [online]. [cit. 2019-02-23]. Dostupné z: 

https://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/kurzovy-listok/denny-kurzovy-listok-ecb 
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název X 202/1995 Z.z., devizový 

zákon 

Náplň činnosti  stanovení, po projednání s 

vládou, režim kurzu české 

měny k cizím měnám  

určení a vyhlášení směnného 

kurzu eura k cizím měnám, 

se kterými se ve SR aktivně 

obchoduje anebo se jinak 

využívají a pro které ECB 

směnný kurz neurčuje a 

nevyhlašuje 

  vyhlášení kurzu české měny 

k cizím měnám 

  

  nakládání s devizovými 

rezervami ve zlatě a 

devizových hodnotách 

úschova a správa devizových 

rezerv ve zlatě a devizových 

hodnotách, dispozice s nimi 

a uskutečňování devizových 

operací 

  obchodování se zlatem a 

devizovými hodnotami a 

provádění všech druhů 

bankovních obchodů na 

finančním trhu 

určení podmínek pro 

usměrňování platební bilance 

SR a vyhlášení opatřením ve 

Sbírce zákonů 

  

provádění platebního styku 

se zahraničím 

vydává cenné papíry znějící 

na cizí měnu 

  

  koordinuje a usměrňuje 

výkon platebních operací se 

zahraničím 

    

vede účty svým klientům v 

cizí měně 

Trestněprávní úprava Trestní zákoník (zákon č. 

40/2009 Sb.) 

Trestný zákon (zákon č. 

300/2005 Z.z.) 

relevantní část Trestné činy hospodářské: 

Trestné činy daňové, 

poplatkové a devizové 

Trestné činy hospodářské: 

Trestné činy ohrožující tržní 

ekonomiku 

relevantní trestný čin Ohrožení devizového 

hospodářství 

Neoprávněné obchodování s 

devizovými hodnotami a 

poskytování devizových 

služeb 
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znění Kdo poruší v době nouzového 

stavu zákaz uložený 

opatřením vydaným na 

základě krizového zákona ve 

vztahu k devizovému 

hospodářství a způsobí tím 

vážné ohrožení platební 

schopnosti vůči zahraničí 

nebo vnitřní měnové 

rovnováhy České republiky, 

bude potrestán odnětím 

svobody na jeden rok až šest 

let, peněžitým trestem nebo 

zákazem činnost. 

Kdo neoprávněně obchoduje 

s devizovými hodnotami 

anebo neoprávněně 

poskytuje devizové peněžní 

služby a) závažnějším 

způsobem jednání, b) ve 

větším rozsahu, či c) byl za 

takový či obdobný čin v 

předcházejících dvaceti 

čtyřech měsících odsouzený 

anebo v předcházejících 

dvanácti měsících potrestán, 

bude potrestán odnětím 

svobody až na dva roky. 

Zdroj: vlastní zpracování na základě zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, 

zákona č. 566/1992 Zb., o Národní bance Slovenska, zákona č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník, zákona č. 300/2005 Z.z., trestný zákon, zákona č. 202/1995 Z.z., devizový 

zákon, webových stránek ČNB, webových stránek NBS  
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Závěr 

V diplomové práci na téma Komparace právního zakotvení a činnosti české  

a slovenské národní banky jsem porovnávala dvě evropské centrální banky, ČNB  

a NBS. Tyto dvě banky jsem srovnávala z hlediska jejich ukotvení v právních 

předpisech dané země a z hlediska prováděných činností, u kterých jsem se zaměřila na 

emisní činnost, měnovou politiku, oblast regulace a dohledu a devizovou činnost. 

Diplomovou práci na toto téma jsem si zvolila proto, že považuji správné nastavení 

fungování a činnosti centrálních bank za významné pro celou ekonomiku dané země. 

Dalším důvodem mé volby je prolínání právních a ekonomických aspektů v této oblasti 

a v neposlední řadě považuji za přínosné porovnání právního zakotvení a činnosti dvou 

centrálních bank, z nichž jedna je součástí eurozóny a druhá nikoli. 

Mým cílem bylo identifikovat shodné rysy či naopak odlišné aspekty v právním 

zakotvení a v činnostech, které ČNB a NBS vykonávají. Hypotézou bylo, že ČNB  

a NBS jsou si velice podobné ve způsobu zakotvení v právních předpisech a odlišné 

v činnostech, které provádějí. Mým záměrem bylo tuto hypotézu ověřit a zamyslet se 

nad možnými příčinami podobností a odlišností v právním zakotvení a činnostech ČNB 

a NBS.  

Shody jsem u ČNB a NBS identifikovala v jejich zakotvení v právních předpisech 

dané země. ČNB a NBS vznikly k 1. 1. 1993 rozdělením Státní banky československé, 

jejíž právní zakotvení se stalo inspirací pro obě nově vznikající centrální banky, a z toho 

důvodu právní předpisy zakládající a upravující existenci ČNB a NBS vykazují 

převážně shodné rysy. 

Odlišnosti jsem u ČNB a NBS identifikovala v činnostech, které vykonávají, a to 

konkrétně v emisní činnosti, měnové politice, regulaci a dohledu a devizové činnosti. 

NBS musela po vstupu Slovenské republiky do eurozóny v roce 2009 přizpůsobit svou 

činnost tomuto měnovému celku, jehož se stala součástí. Česká republika součástí 

eurozóny není a ČNB tak vykonává svou činnost nezávisle na pravidlech vyplývajících 

pro země, které jsou součástí eurozóny. Především z tohoto důvodu při porovnání 

činností ČNB a NBS převažují odlišné aspekty. 
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V první části diplomové práce jsem se zabývala situací, která v oblasti centrálního 

bankovnictví panovala těsně před vznikem dvou samostatných bank, ČNB  

a NBS. Na území tehdejší ČSFR jako centrální banka působila Státní banka 

československá a jejím rozdělením následně vznikly dvě samostatné výše zmíněné 

banky. Právní přepis, kterým byla upravena Státní banka československá, byl několikrát 

novelizován, přičemž v zakotvení obou centrálních bank do národních předpisů je 

patrná inspirace úpravou Státní banky československé v podobě, kterou měla v době 

svého zániku. 

Došla jsem k závěru, že důvodem shodných rysů v zakotvení ČNB a NBS 

v právních předpisech daných států je skutečnost, že obě centrální banky vycházely ze 

stejné inspirativní základny, kterou byla úprava zanikající Státní banky československé. 

V druhé části diplomové práce jsem se zaměřila na to, jakým způsobem jsou 

v současnosti dané centrální banky ukotveny v právních předpisech. Nejprve jsem se 

zabývala úpravou na ústavní úrovni a následně jsem pojednala o základním právním 

předpisu upravujícím jejich existenci a z toho vyplývajících souvisejících 

skutečnostech.  

Z mnou shromážděných dat vyplývají následující shodné rysy v právním zakotvení 

ČNB a NBS. Obě centrální banky jsou zakotveny na ústavní úrovni v samostatné hlavě 

dané ústavy, což dle mého názoru odráží stejný záměr ústavodárců v obou zemích, 

kterým je přiznat centrální bance postavení orgánu výjimečného, nezávislého  

a odděleného od ostatních orgánů.  

Na zákonné úrovni je existence ČNB zachycena v ZoČNB a existence NBS je 

zachycena v ZoNBS. Oba zákony mají téměř totožnou úpravu a systematiku. V obou 

zákonech je nejprve charakteristika centrálních bank, poté je vymezen vztah k vládě  

a ostatním orgánům a nakonec jsou upraveny jednotlivé činnosti, které centrální banky 

vykonávají. 

Naopak odlišnosti v právní úpravě ČNB a NBS lze shrnout následovně. Ústava SR 

upravuje i pravomoc NBS vydávat všeobecně závazné právní předpisy a dále je 

zmíněna i Bankovní rada jako její nejvyšší orgán. V případě ČNB jsou tyto oblasti 

zachyceny na zákonné úrovni. Dalším rozdílem je zakotvení nezávislost NBS v přímo 

v Ústavě SR, zatímco Ústava ČR výslovnou formulaci přiznávající ČNB nezávislost 
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neobsahuje. Ačkoli je tedy nezávislost ČNB pouze dovozována ze systematického 

zařazení do samostatné hlavy Ústavy ČR, ze způsobu jmenování a odvolávání členů 

Bankovní rady, z nezávislé volby měnových nástrojů k dosahování cíle ČNB, 

z nemožnosti přijímat a zároveň ani požadovat pokyny od jiných složek státní moci  

a z oddělenosti rozpočtu ČNB od ostatních státních rozpočtů, z praktického hlediska 

toto nepovažuji za zásadní, neboť oběma centrálním bankám je nezávislost připisována.  

Další odlišnost jsem identifikovala v úpravě související s nejvyšším orgánem ČNB 

i NBS, kterým je v obou případech Bankovní rada. Bankovní rada NBS má o jednoho 

člena méně než bankovní rada ČNB a funkční období členů NBS je pětileté, zatímco 

členové bankovní rady ČNB jsou do funkce jmenováni na šest let.  

Poslední, třetí část diplomové práce, jsem věnovala otázkám ohledně činnosti 

centrálních bank. Zaměřila jsem se zejména na ty činnosti, které charakterizují centrální 

banku jako specifickou instituci a které ji odlišují od běžných obchodních bank, to 

znamená na činnost emisní, měnovou politiku, regulaci a dohled a devizovou činnost. 

Nejprve jsem o dané oblasti pojednala z teoretického hlediska a následně jsem se 

věnovala pojetí dané činnosti u ČNB a NBS. Stěžejní poznatky jsem uceleně uvedla 

v tabulkách prezentující základní podobnosti a odlišnosti. 

Odlišnosti, které jsem v činnostech ČNB a NBS identifikovala, pramenily převážně 

ze skutečnosti, že Slovenská republika je součástí eurozóny a přijala společnou měnu 

euro, zatímco Česká republika součástí eurozóny není. U emisní činnosti se tato 

skutečnost projevuje tak, že ČNB oproti NBS rozhoduje, kdy provede emisi bankovek 

či mincí, a v tomto rozhodnutí není podřízena žádnému jinému orgánu. NBS je ale při 

vydávání bankovek a mincí podřízena zájmům celé eurozóny. 

Měnové činnosti centrálních bank jsem věnovala značnou pozornost, neboť ji 

považuji z hlediska ekonomického fungování dané země za stěžejní. Právě 

prostřednictvím měnověpolitických nástrojů má centrální banka možnost ovlivňovat 

budoucí hospodářský vývoj země. V této oblasti jsem došla k závěru, že do určité míry 

nelze danou činnost obou bank porovnávat, neboť ČNB měnověpolická rozhodnutí 

vytváří, zatímco NBS provádí měnověpolická rozhodnutí, která byla přijata ECB. 

V tomto spatřuji zásadní rozdíl. 
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Významný rozdíl projevující se v oblasti regulace a dohledu ve fungování ČNB  

a NBS pramení ze skutečnosti, že NBS je součástí eurozóny a účastní se bankovní unie. 

Z tohoto titulu nad určitými bankami, které jsou vyhodnoceny jako významné, 

vykonává dohled přímo ECB. Výkon dohledu nad méně významnými bankami zůstává 

v kompetenci NBS. Omezení možnosti NBS vykonávat kontrolu nad významnými 

bankami a přenechání této pravomoci ECB považuji za významný prvek 

charakterizující výkon dohledu a regulace na daném území. 

Devizová činnost, kterou vykonávají ČNB i NBS, spočívá zejména ve stanovení  

a vyhlášení kurzu dané měny k cizím měnám. Zatímco ČNB tak činí vůči všem cizím 

měnám, NBS určuje a vyhlašuje směnný kurz pouze vůči měnám, u kterých tak neučiní 

ECB. Došla k závěru, že devizová činnost má pro ČNB oproti NBS význam proto, že 

prostřednictvím devizových intervencí může ČNB aktivně ovlivňovat cenovou stabilitu, 

tedy její hlavní cíl. Devizové intervence jsou pro ČNB nástrojem měnové politiky. NBS 

z důvodu své účasti v eurozóně tento nástroj nemůže uplatňovat. 

I přes výše uvedené převažující odlišnosti lze identifikovat dílčí shodné prvky 

v činnostech ČNB a NBS. U emisní činnosti shodu spatřuji v tom, že ČNB i NBS jsou 

výhradními emitenty bankovek a mincí na daném území, žádná jiná instituce k vydávání 

bankovek a mincí oprávnění nemá. Obě centrální banky kromě vydávání bankovek  

a mincí ještě spravují zásoby bankovek a mincí, zabezpečují jejich tisk a ražbu, 

dohlížejí na ochranu a bezpečnost do oběhu nevydaných bankovek a mincí a dozírají na 

jejich úschovu.  

Dalším společným prvkem je v měnové činnosti obou centrálních bank dosahování 

cenové stability, což je zakotveno v ústavních předpisech obou států. ČNB i NBS tento 

pojem interpretují stejně, přičemž k dosahování tohoto základního cíle využívají obě 

centrální banky konvenční měnověpolitické nástroje, kterými jsou operace na volném 

trhu, automatické facility a povinné minimální rezervy. Tyto se v určitých dílčích 

aspektech mohou lišit, ale ve své podstatě jsou oběma bankami využívány velice 

podobně. 

V rámci regulace a dohledu existuje více možností, jak danou oblast uchopit a jaké 

instituci svěřit regulatorní a dohledová oprávnění. Obě centrální banky, ČNB i NBS, 

shodně vykonávají integrovaný dohled nad finančním trhem. V kompetenci obou 
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centrálních bank je nastavení regulatorních pravidel a kontrola fungování nejen 

bankovních institucí, ale i ostatních finančních institucí.  

Na základě poznatků uváděných v této diplomové práce nelze dle mého názoru 

jednoznačně určit, která centrální banka si zvolila lepší úpravu a směr ve svém 

fungování. Jedná se o instituce fungující v odlišných podmínkách, kdy NBS svou 

činnost podřizuje fungování většího celku z titulu své účasti v eurozóně, zatímco ČNB 

při svých rozhodnutích vychází především z podmínek české ekonomiky.  
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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. 

Klíčová slova 

centrální banka, Česká národní banka, Národní banka Slovensko, nezávislost centrální 

banky, činnost centrální banky, měnová politika centrální banky 
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Abstract – Comparison of legal status and activities of the 

Czech and Slovak central banks 

This thesis describes and compares legal status and activities of two european banks, the 

National bank of Slovak republic (hereinafter „NBS“), which has became the member 

of euro area since 1. 1. 2009, and the Czech national bank (hereinafter „CNB“), which 

has not became the member of this monetary union. The aim of this thesis is to identify 

identical aspects and different elements in legal status of above mentioned banks and in 

activites they carry out. Hypothesis of this thesis says that CNB and NBS are very 

similar in the way of legal regulations but different in activities they carry out. Purpose 

is to verify this hypothesis and think about possible causes of these similarities and 

differences in legal status and activities of CNB and NBS. The first part of this thesis 

deals with the State bank of czechoslovakia which was form in 1950 and which 

operated in the area of ČSFR just before the establishment of two separate central 

banks, CNB and NBS. This part is focused on legal regulation which established the 

State bank of czechoslovakia and which has became an inspiration for these new rising 

central banks, CNB and NBS. The second part of this thesis targets on the constitutional 

and legal regulations of CNB and NBS. In this part it is also described the independency 

of central banks mentioned above as the important aspect of their performance. The aim 

of this part is to point out differencies and similarities in legal regulations of CNB and 

NBS which are then summarized in the last chapters of this part of the thesis. The last, 

third part of this thesis is dedicated to activities of central banks, issuance of banknotes 

and coins, monetary policy, supervision and regulation and foreign exchange activity. 

These core activities which central banks exercise are firstly briefly described in general 

and then it is indicated the specific description of performace of CNB and NBS. This 

third part ends with summary of the same and different aspects in the activites of CNB 

and NBS. 

 

Key words 

central bank, Czech national bank, National bank of Slovak republic, independence of 

central bank, activity of central bank, monetary policy of central bank 


