
Závěr 

 

Česká centrální banka je jednou z vrcholných institucí působících na našem území, jejíž 

existence je zakotvena v samotné Ústavě ČR, jakožto právním předpisu nejvyšší síly. Již 

z tohoto lze dovozovat její zvláštní postavení, které bylo navíc ještě zdůrazněno judikaturou 

Ústavního soudu.  

Česká národní banka, jakožto nejvýznamnější subjekt ovlivňující převážně monetární 

politiku dostala do vínku ještě několik dalších pravomocí, které jsou svým obsahem a 

rozsahem nezbytné pro chod finančnictví v České republice a těmito legislativními kroky, 

které sjednotily pod jednou střechou jedny z nejdůležitějších ekonomických úkolů, se stala 

velice silnou a nepostradatelnou institucí, jejíž právní, tj. primární, zakotvení a celkové 

postavení musí být natolik bezchybně upraveno, aby nedocházelo k nežádoucím jevům a 

situacím, které by narušovaly či znehodnocovaly ekonomickou situaci. 

 A právě tento důvod, tj. naprostá jedinečnost ČNB ve státě a její zvláštní postavení a 

důležité úkoly mě motivovaly zaobírat se právě touto problematikou. 

Tato práce se z důvodů rozsahu rozebírané materie omezila pouze na činnost naší 

ústřední banky v současné době, tudíž jsem se záměrně vyhýbal pohledům do minulosti a 

rozebírání našeho centrálního bankovnictví v dobách předešlých, ale taktéž i nejsou 

rozebrány otázky spjaté s budoucností ČNB. Vzhledem k faktu, že v současné době je 

připravována novela zákona o České národní bance, které plně reflektuje fakt, že Česká 

republika jako členský stát Evropské Unie, bude v budoucnosti přistupovat i do Eurozóny, 

tj. bude přecházet z národní měny na měnu společnou, musí se samozřejmě změnit i funkce 

a cíle ČNB. Nejbližší z těchto úkolů bude vstup do pásma ERM II, nejspíše na dobu 

minimální nutnou, a poté již Česká republika přejde na měnu Euro. Avšak tato materie 

s tímto spojená je natolik obsáhlá, že by si podle mě zasloužila práci samostatnou, nikoli jen 

okrajové zmínění. Naopak mi ani nepřijde vhodné, rozsáhlý popis této problematiky včlenit 

do této práce na úkor současné činnosti české centrální banky. 

 Česká národní banka přes její nezávislost a jedinečnost není subjektem izolovaným a 

nutně vstupuje do vztahů s jinými subjekty a to nejen na poli vnitrostátním, ale i 

v mezinárodních souvislostech. Její vztahy jsou primárně určené Ústavou ČR, jak 

v samostatné hlavě věnované této instituci, tak i v souvislostech s pravomocemi prezidenta 

ČR. Další vztahy a vzájemné vazby vyplývají ze zákonů, ať se jedná o její povinnosti vůči 

Poslanecké sněmovně ČR či oprávněním, které má k dozorovaným subjektům. V minulosti 



zde vyšly najevo díky specifické situaci i vztahy s mocí soudní, konkrétně tedy Ústavním 

soudem ČR, který se ukázal důležitým garantem její nezávislosti.  

V poslední větě se sluší říct, že Česká národní banka je významnou institucí, která 

zastupuje náš stát v předních světových ekonomických organizacích a její reprezentanti jsou 

tedy i reprezentanty naší republiky v očích zahraniční odborné veřejnosti. 

 

 


