
Ve své diplomové práci jsem se zabýval především problematikou právního 
postavení České národní banky a náplní její činnosti. V úvodní části jsem se snažil 
pojednat o bankovním systému, ve kterém se vztahy centrální banky, zejména s 
bankami obchodními, odehrávají. Následuje stručný nástin vývoje, příčin a způsobů 
zakládání centrálních bank ve vyspělých tržních ekonomikách. V další části je 
pojednáno o právním postavení České národní banky a v obsahově nejdelší části se 
věnuji náplni činnosti této instituce. Nejdůležitější z nich je, vedle provádění měnové 
politiky, bankovní regulace a dohled. Této specifické činnosti České národní banky je 
věnována poslední kapitola. 
V kapitole č. 2 je tedy pojednáno o bankovním systému obecně. Ten představuje 
souhrn všech bankovních institucí v daném státě (institucionální složka bankovního 
systému) a organizaci, resp. uspořádání vztahů mezi nimi (funkční složka 
bankovního systému). V rámci funkční složky bankovního systému se pak obvykle 
rozlišuje jednostupňový, dvoustupňový a třístupňový bankovní systém. V takto 
odstupňovaných systémech má centrální banka různé postavení a provádí rozdílné 
specifické činnosti. Ve stručnosti je zmíněn i český bankovní systém. 
V třetí kapitole mé diplomové práce následuje pojednání o problematice vzniku a 
vývoje centrálních bank, které vznikly později než obchodní nebo se z nich dokonce 
přeměnily. Jsou zde popsány hlavní příčiny jejich vzniku ve vyspělých tržních 
ekonomikách. Součástí této kapitoly je i stručný nástin vývoje centrální banky na 
našem území. 
Čtvrtá kapitola pojednává o právním postavení České národní banky. Je zde 
rozebráno ústavní zakotvení a také zmíněny 2 hlavní zákonné předpisy, které 
upravují působnost, postavení a pravomoci České národní banky. Jedná se 
především o zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, v platném znění. Některé 
pravomoci České národní banky, zejména v oblasti regulace a dohledu, jsou 
zakotveny v zákoně č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění. V této kapitole jsou 
rovněž rozebrány 2 nálezy Ústavního soudu (č. 285/2001 Sb. a č. 278/2001 Sb.). 
Prvním z nich Ústavní soud potvrdil rozhodnutí tehdejšího prezidenta Václava Havla 
o platnosti jím provedeného jmenování členů bankovní rady (včetně guvernéra a 
víceguvernerů) bez kontrasignace předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády. 
Druhý nález Ústavního soudu pak rušil některá ustanovení zákona č. 
442/2000 Sb., což byla harmonizační novela zákona o České národní bance. Náplní 
další části této kapitoly je právní postavení České národní banky po vstupu do EU, 
zejména v souvislosti s plánovaným přijetím EURA jako měnové jednotky, včetně 
podmínek pro jehozavedení (např. splnění Maastrichtských konvergečních kriterií a 
uplatňování kurzového mechanismu ERM II). Poslední část této kapitoly je věnována 
legislativě České národní banky, tedy jakými právními předpisy se Česká národní 
banka při své činnosti řídí a jaké právní předpisy je oprávněná vydávat. 
V kapitole č. 5 je pojednáno o náplni činnosti České národní banky, s výjimkou 
činnosti v oblasti regulace a dohledu, které je věnována závěrečná kapitola. Je zde 
tedy rozebrána emisní činnost, funkce banky bank (oblast platebního styku), funkce 
banky státu, provádění měnové politiky včetně jejích nástrojů, statistická činnost a 
zastupování státu v mezinárodních finančních intitucích. 
Šestá kapitola je věnována bankovní regulaci a dohledu nejprve obecně. Bankovní 
regulaci chápeme jako stanovení pravidel (zákonů, nařízení, opatření, vyhlášek atd.), 
které upravují vznik, činnost, působnost a zánik bankovních institucí v dané 
ekonomice. Dohled nad bankami pak představuje kontrolu dodržování těchto pravidel 
a následné uplatňování sankcí, s cílem upevnit peněžní a tržní disciplínu a zvyšovat 
kvalitu řízení finančních procesů a rizik z nich vyplývajících. Následuje zhodnocení 



některých argumentů v prospěch a neprospěch bankovní regulace a dohledu a poté 
rozebrání bankovní regulace v našem právním řádu. Ta se skládá ze dvou 
základních oblastí, kterými jsou podmínky vstupu do bankovnictví a pravidla 
obezřetného podnikání. V oblasti podmínek vstupu do bankovnictví je klíčovým 
pojmem bankovní licence, tedy povolení působit v České republice jako banka. 
Zákonem stanovené požadavky, které musí žadatel o licenci splňovat se nazývají 
kritéria autorizace a jsou předmětem posuzování ze strany České národní banky ve 
správním řízení. Druhou základní oblast tvoří pravidla obezřetného podnikání. Mezi 
ně lze zařadit kapitálovou přiměřenost, úvěrovou angažovanost, pravidla likvidity atd. 
Dále je v této kapitole rozebrán bankovní dohled v ČR, který provádí Česká národní 
banka prostřednictvím 2 základních metod – dohledu na místě (ten preferuje) a 
dohledu na dálku. Je nutne zmínit, že vedle dohledu na individuálním základě 
existuje i dohled na konsolidovaném základě. Ten je podmíněn vznikem a 
fungováním konsolidačních celků v české ekonomice. Zmíněn je i dohled nad nositeli 
jednotné licence a vyjmenovány nápravné a sankční prostředky, které má 
Česká národní banka k dispozici. 
V současnosti nic nenasvědčuje tomu, že by existence centrálních bank 
v budoucnosti měla být nějak ohrožena nebo zpochybňována. Centrální banky v 
současnosti získávají větší stupeň samostatnosti a odpovědnosti, zejména v měnové 
politice (kde dochází ke zvyšování jejich samostatnosti a to i v měnových uniích) a v 
oblasti bankovní regulace a dohledu. Česká národní banka nemusí od účinnosti 
zákona č. 57/2006 Sb., kterým byl novelizován zákon obankách, vyžadovat 
stanovisko ministerstva financí před rozhodnutím o udělení licence. 
Jiným příkladem je sjednocení dohledu nad finančním trhem, kdy 1. dubna 2006 
převzala Česká národní banka agendu Komise pro cenné papíry, Úřadu pro dozor 
nad pojišťovnictvím a penzijním připojištěním a Úřadu pro dohled nad družstevními 
záložnami, které zanikly. Česká národní banka tedy od tohoto data vykonává dohled 
nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím a penzijním 
připojištěním, družstevními záložnami, devizový dohled a dohled nad institucemi 
elektronických peněz. 
Největší výzvou pro budoucnost České národní banky tak zůstává vstup České 
republiky do eurozóny a s ní plánovaný a očekávaný přechod na EURO jako 
měnovou jednotku. Pro naši centrální banku to bude znamenat předání pravomocí v 
měnové politice do rukou Evropské centrální banky, resp. systému Evropských 
centrálních bank, který provádí jednotnou měnovou politiku v daném ekonomickém 
prostoru. Hlavním cílem měnové politiky Evropské centrální banky je cenová stabilita, 
resp. boj proti inflaci. Zde sice panuje konsensus mezi jednotlivými zeměmi, ten se 
však obtížněji hledá v otázkách konkrétního transmisního mechanismu a nástrojů. 
Stranou nelze nechat ani existenci dvou specifických problémů. Prvním je nemožnost 
prostřednictvím nevhodné měnové politiky vyrovnávat případné ekonomické rozdíly 
členských zemí měnové unie. Druhým problémem je existence v podstatě dvou typů 
měnových politik – měnové politiky Evropského systému centrálních 
bank v Evropské měnové unii a národních měnových politik těch členských zemí EU, 
které nejsou členy Evropské měnové unie. 


