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1.  Úvod 

 

Na území našeho státu se lze s centrálním bankovnictvím jako takovým setkat od dob 

Rakouska - Uherska, avšak o samostatné české centrální bance lze samozřejmě hovořit až 

od okamžiku vzniku samostatného československého státu. Nejdříve lze na našem území 

nalézt instituci, která byla již dle názvu spíše centrálním bankovním úřadem, který stál při 

tehdejším Ministerstvu financí, a až postupně zde vznikla samostatná centrální banka pod 

názvem Národní banka Československá. 

Funkce a úkoly české centrální banky se samozřejmě vyvíjely v čase, plně reflektujíce 

různá historická období, která měla dominantní vliv na postavení našeho státu, resp. i 

jeho finanční a hospodářské proměny, jakými byla doba 2. světové války, doba centrálně 

plánovaného hospodářství a období mezi lety 1989 až 1993, tedy do doby vzniku 

samostatné České republiky. Po roce 1993, zde již nově vzniklá Česká národní banka 

jako nástupce Státní banky československé začala plnit nové úkoly spjaté s transformací 

ekonomiky a hospodářství a tedy i s transformací finančních a bankovních trhů. Právě 

v této době také ČNB dokázala, že této instituce je bezesporu potřeba a její řádné 

fungování je zárukou další ekonomické stability.  

Tato práce si dává za cíl poukázat nejen na funkci ČNB, kterou v současnosti plní, ale 

i na právní rozbor její činnosti a jednotlivých postupů při dosahování stanovených cílů. 

Věnuje se tedy hlavně právní stránce činností a funkcí vykonávaných, a to včetně 

zakotvení České národní banky a jejích jednotlivých orgánů v právním pořádku České 

republiky a poukazuje i na některé postupy v řešení a úpravě právních vztahů s tímto 

souvisejících. Otázky ekonomické jsou zde pouze nastíněny a přiblíženy, protože tato 

práce, jak už její název napovídá, si nedává za cíl výklad ekonomických vztahů a jevů, 

ale hlavně otázky právní. 

V první části je tedy, podle logiky věci, pojednáno o ústavněprávních aspektech této 

problematiky a otázkách s tímto souvisejících, dále je pokračováno v souvislostech 

zákonných a podzákonných předpisů, tedy vlastně hierarchicky, sestupně sledujíce 

posloupnosti jednotlivých právních ustanovení. Toto neplatí samozřejmě bez výjimky, 

protože si nelze představit běžných zákonů bez ústavy nebo naopak předpisů nižší právní 

síly.  
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2. Ústavní zakotvení 

 

2.1 Zakotvení před novelizací zák. č. 448/2001 Sb.  

 

 Dne 16. prosince 1992 byla přijata Ústava České republiky, vyhlášená pod č. 

1/1993 Sb., kde v samostatné šesté hlavě Ústavy, v čl. 98 odst. 1 a 2 dostala nově 

vznikající česká centrální banka své ústavní zakotvení a vymezení svého hlavního cíle. 

Ústavodárce toto ústavní zakotvení zvolil ve znění: „(1) Česká národní banka je ústřední 

bankou státu. Hlavním cílem její činnosti je péče o stabilitu měny; do její činnosti lze 

zasahovat pouze na základě zákona. (2) Postavení, působnost a další podrobnosti stanoví 

zákon.“  

Ústava postavení a kompetence ČNB vymezuje velmi rámcově, neboť toto ustanovení 

určuje ČNB jako ústřední banku státu a omezuje se na formulování hlavní činnosti, avšak 

ústavodárce, zvláště zařazením České národní banky do samostatné hlavy v systematice 

Ústavy ČR, přiznává nově vznikající české centrální bance určitou, i když nikoli přímo 

vyjádřenou nezávislost a samostatnost. Tato samostatnost a nezávislost je také zdůrazněna 

omezenou možností zasahovat do činnosti ČNB jen na základě zákona, nikoli tedy 

podzákonným právním aktem. 

Tímto ústavním zakotvením ovšem dochází k narušení klasické teoretické koncepce dělby 

moci, tzv. tripartitní dělby státní moci, na moc zákonodárnou, výkonnou a soudní, neboť 

České národní bance zaručuje rovnoprávné postavení mezi dalšími nejvyššími, tj. 

ústavními, orgány státu.1 Myslím si, že toto narušení koncepce dělby státní moci je 

relativní už jen z důvodu, že lze oprávněně pochybovat o podílení se na výkonu státní moci 

centrální bankou, spíše by se v tomto případě dalo hovořit o vykonávání části veřejné moci 

institucí státem pro tento účel vytvořenou.  

Je však zjevné, že hlavním cílem pro zakotvení centrální banky jako orgánu sui generis do 

předpisu nejvyšší právní síly bylo vyvarování se častého ad  hoc zasahování do chodu, 
                                                 
1 Hřebejk  J., in Pavlíček V. a kol.: Ústavní právo a státověda. Díl II. Ústavní právo České republiky, část. 1. 

Praha, Linde 2008, s. 484 
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činnosti a hlavní náplně České národní banky a také doktrína řízení státu pomocí 

bankovních, potažmo finančních nástrojů. 

Ústavní soud v nálezu publikovaném pod č. 90/2001 Sb. ÚS, sv. 22 (č.96/2002 Sb. a 

oprava č. 96/2002 Sb.) na základě názorů literatury, kterou však ÚS v nálezu blíže 

nespecifikoval, dovozuje z čl. 98 institucionální záruku existence České národní banky 

jako ústřední banky státu, při plnění jejího hlavního úkolu jakožto orgánu nezávislého při 

plnění účelu daného Ústavou ČR, a to jak na exekutivě, tak na legislativě. Ústavní soud 

také zdůraznil význam samostatné úpravy ČNB ve zvláštní hlavě Ústavy a tudíž i její 

autonomie: „Systematickým výkladem hlavy šesté Ústavy, kde je úprava České národní 

banky oddělena od úpravy moci zákonodárné a výkonné, lze dojít k závěru, že smyslem 

zakotvení ústřední banky státu v Ústavě vůbec a ve zvláštní hlavě Ústavy zvláště bylo 

vytvoření ústavního rámce pro její fungování nezávisle na moci zákonodárné a výkonné.“2 

Zastávám názor, že právě díky ústavnímu zakotvení České národní banky a dikci článku 98 

odst. 1) lze hovořit o nezávislosti ČNB v ústavním rozměru, i když tato její nezávislost 

není výslovně v Ústavě zmíněna. 

Tímto rozsudkem ÚS také zrušil § 35 písm. a) zákona o ČNB, který stanovil, že: „Česká 

národní banka po dohodě s vládou stanoví inflační cíl a režim kurzu české koruny k cizím 

měnám.“ Formulací „po dohodě“ bylo naznačeno, že vláda ČR by musela, či nemusela s 

těmito kroky ČNB souhlasit, což by neodpovídalo koncepci nezávislosti ČNB. 

 

2.2 Novela č. 448/2001 Sb. 

 

Po přistoupení České republiky do Evropské unie v květnu 2004 vyvstala  

potřeba harmonizace § 2 odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb. uvádějící hlavní cíl ČNB 

s požadavkem Smlouvy založení Evropských společenství a Protokolu o Statutu 

Evropského systému ústředních bank a Evropské ústřední banky, připojené k této smlouvě, 

čímž by se tato novela dostala do zřejmého rozporu se současným zněním čl. 98. odst. 1 

                                                 
2 Nálezu ÚS, č. 90/2001 Sb. ÚS, sv. 22 (č.96/2002 Sb. a oprava č. 96/2002 Sb.) 
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Ústavy České republiky. Účelem této novely Ústavy bylo odstranit pochybnosti o souladu 

nově navrhovaného znění § 2 zákona č. 6/1993 Sb.  

a taktéž předejít možnému konfliktu navrhované změny tohoto ustanovení, nutnému pro 

harmonizaci práva ES s právem České republiky. Vládní návrh novely Ústavy zněl:  

„(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. 

(2) Postavení, působnost a další podrobnosti stanoví zákon.“ 

Tento návrh byl přijat beze změn a je v platnosti do současnosti. Změnou oproti původní 

dikci čl. 98 Ústavy byl cíl ČNB upraven tak, že má pečovat „o cenovou stabilitu“. Je 

otázkou a pravděpodobně i případným předmětem sporu, zda ústavodárce neměl raději 

zvolit jiné ústavní zakotvení ČNB, nejlépe bez jakéhokoli vymezení hlavního cíle ústřední 

banky v Ústavě, tj. předpisu nejvyšší právní síly charakteristickým svou rigiditou, a tento 

hlavní cíl by byl dále zakotven až do zákona. Tento fakt by podle mého názoru stál za 

uvážení už vzhledem k přechodu na společnou evropskou měnu, kdy vedle dalších 

konvergenčních kritérií je nutná minimálně dvouletá účast v mechanismu ERM II při 

zachování cenové stability.3 V tomto systému bude po stanovení centrální parity česká 

měna fixována na euro ve fluktuačním pásmu maximálně 15%, tudíž ČNB bude muset 

vykonávat i další úkony mimo tento rámec stanovený Ústavou.4 Druhým důvodem 

hovořícím pro nezakotvení hlavního cíle ČNB do Ústavy je podle mého názoru také fakt, 

že po úspěšném přechodu na euro nebude již tento hlavní cíl Českou národní bankou 

jakkoli realizovatelný a stane se tudíž buď úpravou nadbytečnou, nebo opět vyvstane 

potřeba novelizace. Dále je podle mě také důvodem hovořícím pro opuštění od výše 

zmiňovaného vymezení skutečnost, že pojem „cenová stabilita“ je pojmem ekonomickým, 

nikoli právním a Ústava jako taková neobsahuje jeho legální definici. Myslím si, že by 

tedy bylo výhodnější toto vymezení nechat pouze zákonu o ČNB, kde by zákonodárce určil 

i legální obsah tohoto pojmu, protože „cenová stabilita“ jako pojem ekonomický nemá 

                                                 
3 Srov. http://cs.wikipedia.org/wiki/ERM_II. Wikipedia [online]. c2003-2009 [cit. 2009-02-20]. 
4 Srov. Bažantová, I.: Centrální bankovnictví v české historii po současnost. Institucionální pohled. Studie 

4/2005. Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, Praha 2005, s. 132 
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nutnou definitivní podobu, může se tedy v čase měnit, což ovšem není pro ústavní a 

jakékoli právní zakotvení rozhodně žádoucí. 5 

 Co se samotného postavení ČNB týče, žádná změna oproti původní ústavní 

úpravě nenastala. V době členství ČR v EU a ES je naopak výše rozebraná nezávislost 

ČNB a taktéž jejích členů a orgánů podtržena čl. 108 SES, kterým je jakákoli podřízenost 

při výkonu pravomocí a plnění úkolů vyloučena, a to jak ze strany orgánů či institucí 

Společenství, tak vlády či jiného subjektu. 

 Odstavec 2 čl. 98 odkazuje – pokud jde o postavení a další podrobnosti týkající se 

ČNB, na běžný zákon a jako takový nečiní žádné interpretační či jiné problémy a tato 

problematika bude nadále podrobně rozebrána v následujících částech diplomové práce.  

 

2.3 Jmenování členů bankovní rady prezidentem republiky 

 

Ústava mimo výše uvedenou šestou hlavu hovoří o ČNB ještě v souvislosti 

s prezidentem republiky, kterému je dána ústavní pravomoc jmenovat členy bankovní rady 

České národní banky. Děje se tak v článku 62 písm. k). Ústava dále neřeší, kdo je členem 

bankovní rady, toto je ponecháno zákonu č. 6/1993 Sb. o České národní bance. Tato 

sedmičlenná bankovní rada je tvořena guvernérem, dvěma viceguvernéry a dalšími čtyřmi 

členy (podrobněji viz kapitola rada ČNB). Tuto prezidentovu pravomoc dále upravuje § 6 

zákona o České národní bance. 

Za vlády Miloše Zemana se ovšem rozhořel spor, zda tato pravomoc prezidenta 

republiky vyžaduje kontrasignaci, či nikoli. Spor o interpretaci článku 62 písm. k) byl 

předložen Ústavnímu soudu k rozhodnutí, který v nálezu č. 90/2001 Sb. rozhodl, že tato 

prezidentova pravomoc kontrasignace nevyžaduje. Hlavním z argumentů ÚS bylo, že po 

dobu více než osmi let tento prezidentův akt kontrasignaci nevyžadoval, čímž byl uveden 

v praxi tento ústavní zvyk, který byl potvrzován již od roku 1993, a nikdy za tuto dobu 

tento usus nebyl napadnut žádným z ústavních orgánů ČR. Je tedy výlučnou pravomocí 

                                                 
5 Srov. Bažantová I.: Centrální bankovnictví v české historii po současnost. Institucionální pohled. Studie 

4/2005. Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, Praha 2005, s. 130 
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prezidenta republiky jmenovat uvedené funkcionáře a to bez kontrasignace či předchozího 

návrhu.  

Na základě tohoto rozhodnutí Ústavního soudu byl zároveň zrušen § 6 odst. 3 zákona o 

ČNB, kde bylo uvedeno, že „guvernéra, viceguvernéry a ostatní členy navrhuje vláda“, 

který tím byl ve zřejmém rozporu s posuzovaným článkem Ústavy ČR.  

Nálezem Ústavního soudu publikovaným pod č. 91/2001 Sb. bylo rozhodnuto, že zákon č. 

6/1993 Sb. v § 6 nerozšiřuje práva prezidenta na jmenování bankovní rady o nové 

pravomoci a ani není možné, aby ukládal prezidentu jednat v součinnosti s vládou ČR, 

neboť dle Ústavy ČR prezident jmenuje všechny členy bankovní rady ČNB bez rozdílu, tj. 

guvernéra, viceguvernéry i ostatní členy bankovní rady. Ústavní zákon č. 3/1993 Sb. totiž 

hovoří v obecnosti, specifikace nikoli však jakékoli rozšíření mimo rámec Ústavy je dána 

až zákonem o ČNB, který byl mimo jiné přijat den po Ústavě, tudíž si zde těžko lze 

představit prostor pro jakýkoli rozpor mezi zamýšleným cílem ústavodárce a zákonodárce. 

 

3. Nezávislost ČNB 

 

Nezávislost České národní banky lze dle mého mínění rozdělit do několika kategorií.6 Tato 

kapitola bude věnována kategoriím pro právo relevantním, i když si lze jen těžko představit 

nezávislost při určování těch kterých ekonomických nástrojů v měnové oblasti bez patřičné 

právní opory. Avšak rozbor samostatnosti v měnové oblasti, tj. např. modelové zobrazení 

vztahů samostatnosti centrální banky na modelu Kydlanda-Prescotta, není vzhledem 

k zaměření této práce možné a myslím, že nejspíše ani účelné.  

  

 

 

                                                 
6 Srov. Loužek, M.: Právní postavení centrální banky v demokratickém státě. Centrum pro 
ekonomiku a politiku, Praha 2000. s. 63. 
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3.1 Institucionální nezávislost 

 

Institucionální nezávislostí rozumíme oddělení České národní banky od dalších 

státních mocí, tedy od moci zákonodárné, výkonné a soudní. Co se týče moci soudní, zde 

nevyvstávají žádné problémy, nebude jí tedy dále věnována pozornost. Institucionální 

nezávislost ČNB primárně pramení z Ústavy ČR, konkrétně čl. 98. Zde však není 

nezávislost vyjádřena expressis verbis, jako tomu je v čl. 97 věnovaném NKÚ, ale lze k ní 

i dle mého názoru dojít systematickým výkladem šesté hlavy Ústavy, nastíněným v první 

kapitole, teleologickým výkladem ústavně zakotveného cíle ČNB, a v neposlední řadě 

výkladem historickým vycházejíce z doby přijetí Ústavy ČR. Vzhledem k faktu, že 

pramenem nezávislosti ČNB je Ústava ČR, není další potřeby institucionální nezávislost 

ČNB zkoumat, ale pouze odkážu na kapitolu č. 1, která se této problematice věnuje 

zevrubněji. 

 

3.2 Nezávislost na státním rozpočtu 

 

Jedním z dalších znaků nezávislosti české centrální banky je její příjmová nezávislost 

na státním rozpočtu, tj. veškerá činnost banky není financována ze státního rozpočtu. 

Zákon č. 6/1993 Sb. v části desáté upravuje hospodaření České národní banky, kde 

konkrétně § 47 upravuje hospodaření, konkrétněji rozpočet, podle kterého banka 

hospodaří7, hrazení nákladů činnosti banky, zdroj výnosů, způsob naložení s případným 

přebytkem, tj. jeho použití k doplnění rezervního fondu, odvod zbývajícího zisku do 

státního rozpočtu8, povinnost předkládat roční zprávu Poslanecké sněmovně nejpozději tři 

měsíce po skončení kalendářního roku, a to včetně informací o platech členů bankovní 

rady9. Taktéž jsou zde zakotveny možnosti, jakým způsobem Poslanecká sněmovna 

                                                 
7 § 47 odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb. o České národní bance. 
8 § 47 odst. 2 zákona č. 6/1993 Sb. o České národní bance. 
9 § 47 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb. o České národní bance. 
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s danou výroční zprávou naloží, tj. 1) zprávu schválí, 2) výroční zprávu vezme na vědomí a 

3) zprávu ČNB odmítne.10 

Pokud tuto zprávu o hospodaření Poslanecká sněmovna odmítne, je „Česká národní banka 

povinna do 6 týdnů předložit zprávu zpřesněnou a doplněnou podle požadavků Poslanecké 

sněmovny.“11 

Avšak v dřívější úpravě měla být právě v otázce rozpočtu a jejího schvalování Poslaneckou 

sněmovnou ČR dána PSP ČR, a tudíž i politické moci, možnost značného zásahu do této 

nezávislosti. Krajním řešením zde kupříkladu byla možnost odvolat členy bankovní rady 

po několikerém neschválení závěrečného účtu. Je však nasnadě si představit situaci, kdy by 

se tento instrument mohl stát pákou k vynucování provládní ekonomické politiky a také 

nástrojem případného politického trestu či hrozby pro členy rady. Tento pokus do zásahu 

nezávislosti české centrální banky byl ovšem shledán Ústavním soudem jako zcela 

nepřijatelný a protiústavní právě v souvislosti s principem nezávislosti ČNB vyplývajícího 

z Ústavy ČR.12 S tímto názorem Ústavního soudu zcela souhlasím. 

Z uvedeného vyplývá, že Česká národní banka se při své činnosti nespoléhá jen na příjem 

ze státního rozpočtu, ale sama při svých operacích musí vytvářet příjmy pro krytí své 

činnosti a krytí rezervního fondu, tudíž ani tímto silným nástrojem, jakým bezesporu 

závislost na finančním toku schvalovaném zákonodárnou, resp. navrhovaném výkonnou 

mocí je. Z této nezávislosti české centrální banky na státním rozpočtu existuje ovšem jedna 

významná výjimka, a to v případě ztrátového hospodaření ČNB, kdy je možné po 

projednání s Parlamentem, resp. s vládou hradit tuto ztrátu poskytnutím rozpočtových 

prostředků. Je zde samozřejmě ze zákona vyplývající povinnost odvodu případného 

přebytku vzniklého hospodařením banky, to až po krytí vlastního rezervního fondu,13 což 

podle mého názoru fakticky nemá na nezávislost ČNB výraznější vliv. 

                                                 
10 § 47 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb. o České národní bance. 
11 § 47 odst. 5 zákona č. 6/1993 Sb. o České národní bance. 
12 Blíže o této problematice v kapitole 1. Ústavní zakotvení centrální banky. 
13V současné době, kdy je zřejmé, že státní rozpočet za rok 2009 končil historicky největším schodkem 

v dějinách České republiky, zaznívají hlasy některých politických představitelů, že právě dosažený zisk ČNB 

banky by měl být převeden do státního rozpočtu bez tohoto krytí rezervního fondu, a taktéž bez ohledu na 

předchozí ztrátová období. 



Česká národní banka, její náplň činnosti a funkce 

 

 12  

3.3 Samostatnost ČNB v oblasti měnové 

 

Účinnou měnovou politiku, to jest jeden z cílů české centrální banky, si nelze 

představit právě bez samostatnosti České národní banky, protože tato je jedním z 

významných faktorů ovlivňujících její výsledky. Určitou možnost pro politické tlaky lze 

spatřovat ve ztrátovém hospodaření banky, protože Parlament, respektive vláda se podílejí 

na rozhodování o krytí této vzniklé ztráty, či již zmíněném případném poskytnutí 

finančních prostředků ze státního rozpočtu, popřípadě ještě vyvstává možnost vystavení 

garancí pro toto krytí.  

Podrobnosti o problematice činnosti centrální banky v měnové oblasti budou rozebrány 

v kapitole třetí. 

 

3.4  Personální nezávislost 

 

Z personální nezávislosti ČNB, ovlivňující jednak ekonomickou činnost banky a 

jednak její vnitřní závislost na orgánech moci zákonodárné, tudíž na Parlamentu ČR, a 

taktéž na moci výkonné reprezentované prezidentem republiky a vládou je možné vyvodit 

hned  několik hledisek:  

a) ze zákona o České národní bance, konkrétně z § 9 odst. 1, kde je uvedeno 

„Česká národní banka a bankovní rada při plnění hlavního cíle České národní 

banky a při výkonu dalších činností nesmějí přijímat ani vyžadovat pokyny od 

prezidenta republiky, Parlamentu, vlády, správních úřadů ani od jakéhokoliv 

jiného subjektu.“ 

b) z dalších skutečností, které jsou rozebrány v následujícím textu. 

Případná závislost by podle mě mohla mít nedozírné důsledky při boji centrální banky 

s inflací, jakožto jejího hlavního cíle. A to jednak z důvodů rozdílnosti zájmů té či oné 

vlády, potažmo poslanců a senátorů, jednak vzhledem k naplňování jejich volebních slibů a 

rozdílností jednotlivých politik levicových či pravicových vlád a volených zástupců lidu.  
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Pro posouzení personální nezávislosti je potřeba analyzovat tyto oblasti: 

1) Způsob ustanovení guvernéra ČNB a členů bankovní rady do funkce. 

2) Délku funkčního období, možnost znovujmenování. 

3) Zánik funkce. 

Ad 1) Otázku ustanovení guvernéra a členů bankovní rady upravuje zákon č. 6/1993 Sb., 

konkrétně § 6 odst. 2, v souladu s ustanovením čl. 62 písm. k) Ústavy. Guvernéra a stejně 

tak i členy bankovní rady jmenuje prezident republiky, a to bez kontrasignace.14 Prezident 

takto jmenuje výše jmenované dle svého uvážení, tudíž bez jakékoli součinnosti 

s Poslaneckou sněmovnou ČR, Senátem, či vládou a jejími členy. Prezident takto činí i bez 

návrhu vlády, Parlamentu či dokonce ministra financí, záleží tedy na jeho uvážení, zda se 

s těmito orgány významně, ne-li téměř výlučně utvářejícími a ovlivňujícími hospodářkou a 

ekonomickou politiku země poradí a tyto osoby jmenuje na základě ekonomicko- 

-politických cílů zákonodárného sboru a vlády.15 

Souhlasím s Z. Revendou, že v tomto je možno spatřovat jak pozitiva, tak i negativa pro 

chod a řízení činnosti centrální banky i pro chod ekonomiky samotné (v souvislosti 

ekonomicko-politické). Mezi klady a zápory takto nastaveného systému v České republice 

lze najít: 

 Pozitiva:  

- větší nezávislost ČNB na výsledku voleb, tj. možnost provádět kontinuální 

protiinflační a měnovou politiku; 

- guvernér a bankovní rada bez předchozí povinnosti dohodnout konkrétní výši 

inflace, ať již přímo, či nepřímo jako podmínku ustanovení do funkce; 

- centrální banka není nucena, ať již přímo či nepřímo, provádět svou politiku 

na základě očekávání společnosti, tj. voličů; 

                                                 
14 Blíže viz kapitola 1. 
15 Tak například prezident německé centrální banky, která byla svou organizací a strukturou za vzor při 
utváření Evropské centrální banky, je jmenován na návrh spolkové vlády prezidentem. Srov.: § 7 odst. 3 
 Gesetz über die Deutsche Bundesbank. 
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- odpadá či se minimalizuje riziko „předvolební změny kurzu“ v oblasti měnové 

politiky ČNB; 

- ČNB sama určuje, zda je v současné chvíli zapotřebí restriktivní či naopak 

expanzivní měnové politiky, a to v souladu se současnou ekonomickou situací. 

Negativa:  

- neefektivnost v případě restriktivní/expanzivní politiky orgánů zákonodárné a 

výkonné moci a nekoordinované až protichůdné expanzivní/restriktivní 

politiky ČNB, prováděné dle jejího uvážení; 

- v případě očekávání restriktivní/expanzivní politiky veřejností a protichůdné 

expanzivní/restriktivní politiky ČNB zvyšování míry inflace a hladiny 

nezaměstnanosti; 

- určité riziko vzniklé díky případné nezodpovědnosti prezidenta republiky při 

výběru a jeho následná právní neodpovědnost.16 

Ad 2) Délka funkčního období, možnost znovujmenování členů bankovní rady, 

viceguvernérů a guvernéra je upravena nikoli v Ústavě, ale zákonem o České národní 

bance, což je vzhledem k charakteru dané problematiky, její případné možnosti či nutnosti 

operativně ji měnit a v protipólu s nutností určité rigidity Ústavy ČR jako takové dle mého 

názoru pochopitelné. Důležitost ustanovení o omezení délky funkčního období (a taktéž 

možnosti znovu zastávání funkce člena bankovní rady) je myslím si vhodné a nutné 

zejména z důvodu transparentnosti a zřejmého a předem jasného omezení, tj. nemožnosti 

ponechat „favorizovaného“ člena či členy rady ve funkci neomezeně dlouhou dobu.   

Délka funkčního období je šest let17, což je myslím doba zcela dostačující pro uvedení 

v život jednotné finanční politiky a různých ekonomických nástrojů využívaných 

k dosažení hospodářsko-ekonomických cílů a případné možnosti revize a změny určení 

kurzu a použití hospodářských nástrojů centrální banky. 

                                                 
16 Srov. Revenda, Z., Centrální bankovnictví, 2. vydání, Management Press, Praha 2001, s. 102 
17 § 6 odst. 5 zákona č. 6/1993 Sb. o České národní bance. 
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Taktéž možnost opakovaně zastávat funkci člena bankovní rady18 je zákonem omezena, a 

to ustanovením § 6 odst. 4: „nikdo nesmí zastávat funkci člena bankovní rady více než 

dvakrát“. Toto omezení je absolutního charakteru, vztahuje se tudíž na výkon funkce 

kdykoli se opakující, nikoli pouze na výkon funkce ve dvou po sobě jdoucích šestiletých 

obdobích. 

 

Ad 3) Zánik funkce může mít dvojí podobu, a to zánik funkce uplynutím funkčního 

období19 člena bankovní rady20 (k této problematice viz předchozí bod) a zánikem, který 

nastane z jiného, zákonem výslovně předpokládaného, právního titulu21. V tomto druhém 

případě již zákon22 rozlišuje podmínky pro odvolání člena bankovní rady (potažmo 

viceguvernéra) a podmínky pro odvolání guvernéra. Těmito taxativně vymezenými 

podmínkami, ať již týkajících se členů bankovní rady či guvernéra je dle mého názoru 

zajištěno, že tito nebudou odvoláni na základě jiných důvodů, například z důvodu osobní 

neshody aj., a je tímto výrazně posílena jejich personální nezávislost. Na druhou stranu 

tyto zákonné znaky pro odvolání z funkce chápu jako jakousi pojistku, že takto významnou 

funkci v jednom z předních orgánů určujících hospodářskou a ekonomickou politiku státu 

budou zastávat pouze plně způsobilí jedinci. Nutno podotknout, že pravomoc odvolat člena 

rady a guvernéra ČNB zákon přiznává prezidentovi republiky, vycházeje z principu, že 

právě prezident je jediným, kdo tyto osoby na základě Ústavy České republiky do jejich 

funkce jmenoval. Ústava sice výslovně neuvádí možnost odvolání jako oprávnění 

prezidenta ČR, avšak těžko si lze dle mého přesvědčení představit, že jmenovaní by v takto 

významné instituci, jakou centrální banka bezesporu je, byli neodvolatelní a jediným 

možným způsobem zániku jejich funkce by bylo řádné uplynutí jejich funkčního období, 

případně vzdání se funkce. Taktéž možnost aktu odvolání dává Ústava prezidentovi pouze 

v případě členů vlády a předsedy vlády, nikoli již například u prezidenta a viceprezidentů 

NKÚ, ale pokud je v případě členů bankovní rady ČNB jmenování na hlavě státu, vyplývá 

                                                 
18 Zde zákon nerozlišuje mezi guvernérem, viceguvernéry či ostatními členy bankovní rady. 
19 § 6 odst. 10 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance 
20 Viz. Poznámka č. 8 
21 § 6 odst. 10 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb. o České národní bance 
22 Zákon č. 6/1993 Sb. o České národní bance 
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mi logickým výkladem a contrario, že jen on je oprávněn k jejich odvolání.  Stejně tak, jak 

tomu je při jejich jmenování, ani akt odvolání nevyžaduje kontrasignaci předsedou vlády či 

předchozího návrhu parlamentu, předsedy vlády, ministra financí, a ani jakékoli 

součinnosti jakéhokoli orgánu moci zákonodárné či výkonné. 

Jak již bylo naznačeno, zákon č. 6/1993 sb. o České národní bance rozlišuje důvody pro 

odvolání člena bankovní rady a zvláště důvody pro odvolání guvernéra České národní 

banky.  

i. Zákonem stanovené důvody pro odvolání člena bankovní rady, potažmo 

viceguvernéra jsou uvedeny v § 6 odst. 11 a 12 zákona č. 6/1993 Sb. Je možno je dále 

rozdělit na podmínky obligatorní (tj. kdy prezident republiky člena rady ČNB odvolat bez 

dalšího musí) a tyto jsou uvedeny v § 6 odst. 11 (nebo na ně tento paragraf odkazuje, viz 

písm. a) výše zmíněného) a důvod fakultativní, tj. kdy záleží na uvážení hlavy státu, zda 

člena bankovní rady z funkce odvolá, uvedenou v § 6 odst. 12.  

Zvláštním důvodem zániku funkce člena bankovní rady je též písemné vzdání se této 

funkce tímto členem. 

Důvody obligatorní jsou tyto: 

o Člen bankovní rady zastává (z logiky věci spíše v průběhu výkonu 

člena bankovní rady začne zastávat) funkci neslučitelnou23, tj., funkci 

poslance zákonodárného sboru, funkci člena vlády, člena v řídících, 

dozorčích a kontrolních  orgánech jiné banky a jiných podnikatelských 

subjektů, je či se stane osobou samostatně výdělečně činnou (s výjimkou 

činnosti vědecké, publicistické, literární, umělecké, pedagogické či 

s výjimkou správy vlastního majetku). Dále je obligatorním důvodem pro 

odvolání jakákoli činnost, která může být ve střetu s výkonem funkce 

člena bankovní rady.24  

                                                 
23 Viz. § 6 odst. 6 zákona č. 6/1993 Sb. o České národní bance 
24 Zde by se dle mého mínění dalo hovořit o určité vágnosti tohoto ustanovení a blíže nespecifikovaném 

důvodu pro odvolání, tudíž i o možném prolomení výše zmiňovaného principu odvolání jen ze zákonem 

taxativně vyjmenovaných důvodů, tj. určitém ohrožení personální nezávislosti, avšak na druhou stranu si 

myslím, že takového ustanovení je zcela jistě za potřebí už jen vzhledem k rychlému vývoji situace 
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o Prezident republiky odvolá člena bankovní rady 

při porušení odstavce 7 písm. c)25, tj. pokud tento člen pozbyl 

bezúhonnosti, kdy bezúhonností se pro účel tohoto zákona rozumí „fyzická 

osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin“26, dnem 

nabytí právní moci rozsudku, jímž byl člen bankovní rady zbaven 

způsobilosti k právním úkonům nebo jímž mu byla způsobilost k právním 

úkonům omezena.27 

Důvod fakultativní, tj., důvod, kdy prezident může (ale také nemusí) odvolat člena 

bankovní rady, je uveden v § 6 odst. 12:  

o Tímto důvodem je nevykonávání funkce člena bankovní rady po dobu 

delší než 6 měsíců. 

 

ii. Zákonem stanovené důvody pro odvolání guvernéra České národní banky, zákon 

č. 6/1993 Sb., konkrétně § 6 odst. 12, se podobně jako důvody pro odvolání člena bankovní 

rady dají dělit, resp. toto rozdělení dle mého vyplývá z textu zákona, na důvody, kdy 

guvernér ČNB prezidentem být odvolán musí (obligatorní) a kdy odvolán být může 

(fakultativní). Tento fakultativní důvod je shodný s důvodem fakultativním u člena 

bankovní rady ČNB, tudíž se opět jedná o důvod, kdy prezident republiky může odvolat 

guvernéra, nevykonává-li tento svou funkci po dobu delší než 6 měsíců. 

Z ustanovení § 6 odst. 12 sice nevyplývá možnost zániku funkce guvernéra ČNB vzdáním 

se funkce, ale na tuto možnost se dle mého názoru analogicky užije ustanovení § 6 odst. 

10.  

Samozřejmostí je pak zánik funkce uplynutím délky funkčního období. 

                                                                                                                                                    

v ekonomice jako takové, kdy by pouze taxativní výčet bez tohoto ustanovení mohl býti neúplným a 

neúčinným nástrojem proti neslučitelnosti funkcí. Taktéž mi přijde, že takovéto ustanovení má být určitou 

pojistkou pro případ, že by zákonodárce zapomněl v normě uvést některý důvod neslučitelnosti funkcí. 
25 § 6 odst. 11 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb. o České národní bance. 
26 § 6 odst. 8 zákona č. 6/1993 Sb. o České národní bance. 
27 § 6 odst. 11 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb. o České národní bance. 
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Důvody obligatorní jsou však oproti ustanovení o odvolání člena bankovní rady 

pozměněny a dále je zde dána zákonem přiznaná možnost odvolání se proti takovémuto 

odvolání z funkce, kdy se „odvolaný guvernér nebo Rada guvernérů Evropské centrální 

banky se mohou domáhat přezkoumání rozhodnutí o odvolání guvernéra z funkce u 

Evropského soudního dvora, a to v případě, že se domnívají, že tímto rozhodnutím došlo k 

porušení Smlouvy o založení Evropského společenství nebo jiného právního předpisu 

vydaného k jejímu provedení.“28  

V tomto ustanovení spatřuji pojistku proti svévolnému či účelovému odvolání guvernéra 

centrální banky, která do zákona přibyla na základě novely sjednocující komunitární právo 

a český právní řád. Stalo se tak na úrovni komunitárního práva dle mě proto, že funkce 

guvernéra centrální banky členského státu Společenství je funkcí natolik důležitou pro 

chod a řízení hospodářsko-ekonomické politiky nejen členského státu, ale celého 

Společenství, že případné odvolání by mohlo mít jako důsledek vznik finančně-

ekonomické nestability EU, tudíž je žádoucí, aby právě i na komunitární úrovni toto 

rozhodnutí bylo účinně projednáno, a tudíž může být napadeno Radou guvernérů Evropské 

centrální banky. 

Zákonné důvody, kdy prezident republiky bez dalšího odvolá guvernéra České centrální 

banky, jsou tyto: 

o Guvernér České národní banky již nesplňuje podmínky pro výkon své 

funkce. Tyto podmínky jsou stanoveny pro všechny členy bankovní rady 

shodně v § 6 odst. 7 a 8, a contrario odst. 6 zákona č. 6/1993 Sb. o České 

národní bance. 

o Guvernér se dopustil vážného pochybení. Toto se týká zejména pochybení 

při výkonu jeho funkce. 

Jak již bylo výše uvedeno, funkce členů bankovní rady a guvernéra České národní banky 

končí buď uplynutím funkčního období, nebo v druhém případě z některého výše 

uvedeného zákonem předpokládaného právního titulu. Pokud je tento konec spojen s 

touto druhou variantou, je určen zákonem o České národní bance, konkrétně v § 6 odst. 10 

                                                 
28 § 6 odst. 12 věta poslední zákona č. 6/1993 Sb. o České národní bance. 
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písm. b) jako den zániku den bezprostředně následující „po dni doručení písemného 

odvolání z funkce nebo písemně učiněného vzdání se funkce a nebo pozdějším dnem 

uvedeným v doručeném odvolání nebo vzdání se funkce“.29 

 

4. Organizace a struktura, orgány 

 

4.1 Organizace a struktura, orgány obecně 

 

Jak označení centrální banka, případně ústřední banka napovídá, fungování této 

instituce vychází z principu ústředního (centrálního) spravování zákonem uložených úkolů 

a povinností, vztahující se na celé území naší republiky. Avšak jako u jiných centrálních 

úřadů a institucí je i česká centrální banka, pravděpodobně z důvodů zajištění účelného 

fungování a plnění zákonem svěřených úkolů dále strukturována. Ponecháme-li prozatím 

stranou orgány ČNB (i když hlavní orgány jsou zřejmé jak z prezentace v médiích, tak i z 

předchozích kapitol), již ze zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, konkrétně části 

prvé a druhé, je zde i určitá základní organizační struktura, které je třeba se pro pochopení 

celého systému fungování věnovat. Myslím, že by nebylo účelné a efektivní tuto strukturu 

upravovat zákonem podrobněji, ať již z důvodu přehlednosti zákona o České národní 

bance, tak z hlediska funkčního. Je třeba si totiž představit situaci, kdy vyvstane potřeba 

vnitřní organizační změny, která by v případě zákonné úpravy byla možná až po případné 

zdlouhavé zákonodárné proceduře a následné novelizaci příslušné normy. Zákon č. 6/1993 

Sb., o České národní bance tedy pouze stanoví, že organizační strukturu tvoří a) ústředí se 

sídlem v Praze, b) pobočky, c) účelové organizační jednotky.30 Dále zákon stanoví, že 

nejvyšším řídícím orgánem je bankovní rada České národní banky31, která se skládá 

z guvernéra ČNB, dvou viceguvernérů a dalších čtyř členů bankovní rady.32 Bez dalšího 

lze pro další dělení zajisté přejmout ustanovení o vnitřní organizační struktuře a systému 

                                                 
29 § 6 odst. 10 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb. o České národní bance. 
30 § 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. 
31 § 5 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. 
32 § 6 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. 
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řízení, tedy že „systém řízení a organizační struktura České národní banky Bankovní rada 

řídí organizační útvary ústředí a pobočky ČNB od 1. ledna 2002 jako kolektivní orgán. 

Ředitelé sekcí a samostatných odborů v rámci posílených pravomocí odpovídají bankovní 

radě za řízení po horizontální ose a zajišťování jim svěřených agend v souladu se 

střednědobými koncepcemi přijatými bankovní radou pro jednotlivé oblasti činnosti 

centrální banky. Tento způsob řízení umožňuje členům bankovní rady ČNB věnovat větší 

prostor rozhodování v oblasti měnové politiky, tedy přímému naplňování zákonem 

stanoveného cíle České národní banky a dalším otázkám koncepčního a strategického 

charakteru“.33 Další organizační struktura, principy řízení, působnost 

organizačních jednotek, struktura organizačních útvarů, vzájemné vztahy mezi 

organizačními jednotkami a útvary a jejich pracovní náplň je stanovena Organizačním 

řádem České národní banky, který dále upravuje základní práva, povinnosti a odpovědnost 

pracovníků ČNB. Organizační rád je tak nejvyšším interním předpisem, který schvaluje 

bankovní rada na základě § 5 odst. 2 písm. c) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. 

 

4.2 Organizační struktura 

 

Česká národní banka, která je centrální bankou České republiky vykonává své 

kompetence svěřené jí zákonem jako správní úřad, či přesněji správní úřad s centrální 

působností. Tento ústřední charakter však nebrání v dalším funkčně-územním členění. Jak 

již bylo zmíněno v obecném úvodu k této problematice, ČNB je zákonem dělena na:  

a) Ústředí se sídlem v Praze, 

b) pobočky,  

c) účelové organizační jednotky. 

 

Ad a)  Již zákon jako sídlo ústředí zakotvuje hlavní město Prahu. Zde sídlí bankovní rada 

složená z guvernéra, viceguvernérů a dalších členů bankovní rady, kteří jsou zároveň ve 

funkci vrchních ředitelů. Vzhledem k množství agendy se ústředí dále dělí podle činnosti 

na jednotlivé sekce, ještě rozčleněné na jednotlivé odbory a pod sekce nezařazené 

                                                 
33 http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/organizacni_struktura/. Česká národní banka[online]. c2003-2009 [cit. 2009-

02-20]. 
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samostatné odbory. V současné době je tedy ústředí děleno na tyto sekce: Sekce kancelář, 

sekce měnová a statistiky, sekce regulace a analýz finančního trhu, sekce rozpočtu a 

účetnictví, sekce peněžního a platebního styku, sekce bankovních obchodů, sekce lidských 

zdrojů, sekce informatiky, sekce licenčních a sankčních řízení, sekce řízení rizik a podpory 

obchodů, sekce správní a sekce dohledu nad finančním trhem. V čele těchto sekcí stojí 

jednotliví ředitelé.  

Samostatnými odbory jsou v současné době: Samostatný odbor interního auditu, 

samostatný odbor ekonomického výzkumu a finanční stability a konečně samostatný odbor 

ochrany spotřebitele. Taktéž v čele těchto samostatných odborů stojí příslušní ředitelé. 

 

Ad b)  Zákon o České národní bance v § 4 písm. b) zmiňuje pobočky jako další 

strukturální část tvořící českou centrální banku. Takovéto další členění mi přijde vhodné 

nejen z důvodu výrazného usnadnění možnosti přístupu konkrétních subjektů k tomuto 

správnímu úřadu, ale taktéž je dle mého tato územní diferenciace vhodná pro usnadnění a 

zefektivnění její činnosti.34 Sama centrální banka zdůvodňuje existenci těchto poboček a 

přibližuje jejich činnost takto: „Pobočka ČNB v regionu své působnosti zastupuje Českou 

národní banku a je kontaktním místem pro styk ČNB se zástupci bank, s orgány státní 

správy, ČSÚ, finančními orgány, institucemi a vybranou klientelou. Odpovídá zejména za 

správu zásob peněz, vedení účtů státního rozpočtu a ostatních klientů pobočky, za 

provádění platebního styku, za výkon devizové kontroly a sběr údajů za směnárenské 

operace, za správní řízení ve vymezeném rozsahu, za pořizování, kontrolu a zpracování dat 

pro konjunkturální šetření a za účetnictví pobočky.“35 Zákonem není stanoven ani počet, 

ani lokace jednotlivých poboček, tato úprava je ponechána organizačnímu podzákonnému 

předpisu, kterým je v tomto případě úřední sdělení publikované ve Věstníku ČNB.36 

V současné době je v ČR sedm poboček - v Praze, Plzni, Hradci Králové, Brně, Ostravě, 

Českých Budějovicích a v Ústí nad Labem, úřední sdělení upravuje i jejich územní 

                                                 
34 Zvláštní diferenciace a vnitřní strukturu lze najít například u centrální banky Spojených států amerických. 

Srov. Revenda, Z., Centrální bankovnictví, 2. vydání, Management Press, Praha 2001. 
35 http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/organizacni_struktura/pobocky/index.html. Česká národní banka [online]. 

c2003-2009 [cit. 2009-02-20]. 
36 Tyto úřední sdělení jsou vydávány např. i v případech změny úředních hodin těchto poboček. 
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působnost. V čele poboček stojí ředitelé. Ani tyto pobočky se nevyhnuly dalšímu rozdělení 

na odbory. Zvláštností těchto poboček je fakt, že jejich náplň činnosti není u všech 

naprosto stejná, ale naopak jsou zde rozdíly v jejich agendě, tj. některé pobočky 

vykonávají působnost ve specifických oblastech oproti pobočkám ostatním, resp. tuto 

činnost vykonávají rozdílné odbory. Jako takové mi připadá možné následující dělení, a to 

v jedné skupině na pobočky v Praze, Plzni, Hradci Králové, Brně a Ostravě a oproti tomu 

pobočky v Českých Budějovicích a Hradci Králové ve skupině druhé.  

 

Celkově do jejich působnosti patří následující úkoly:  

- pokladní operace pro obchodní banky a další klienty v českých korunách a pokladní 

operace ve valutách pro vybranou klientelu; 

- prodej a nákup mincí z drahých kovů a ostatního sběratelského materiálu pro veřejnost a 

vybranou klientelu; 

- poskytování náhrad za opotřebované, necelé, neplatné nebo poškozené peníze; 

- školení o rozpoznávání pravosti bankovek a mincí v regionu; 

- vedení účtů státního rozpočtu, klientů a speciálních klientů ČNB; 

- provádění platebního styku a zúčtování na účtech vedených pobočkou; 

- vydávání platebních instrumentů pro klienty (šeky, platební karty, inkasa); 

- konzultační a metodická činnost v oblasti bankovního účetnictví a platebního styku vůči 

klientům, bankám, regionálním orgánům a jiným subjektům; 

- výkon devizové kontroly u nebankovních subjektů; 

- vypracování stanovisek k žádostem na vydání koncese pro směnárenskou činnost; dohled 

a devizová kontrola u subjektů provádějících směnárenskou činnost; 

- posudková činnost pro orgány činné v trestním řízení, v občanskoprávním řízení a pro 

ostatní správní subjekty; 

- vedení správních řízení návrhových k udělení devizové licence k prodeji cizí měny za 

českou měnu. 

 

Ad c)  Co se účelových organizačních jednotek týče, jejich existenci a druhy lze podle 

mě dovodit z výše načrtnutého dělení jak ústředí, tak poboček dále se členících na 

příslušné odbory. Jak bylo uvedeno výše, organizační uspořádání je zcela v pravomoci 

bankovní rady na základě zákonného zmocnění. 
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4.3 Orgány 

 

Opustíme-li členění funkčně-územní, zjistíme, že zákonem svěřená pravomoc je v 

působnosti určitých orgánů. Tyto orgány mohou být dle mého názoru děleny ze dvou 

hledisek, prvním hlediskem je zakotvení existence konkrétního orgánu a druhým 

hlediskem je funkce tohoto orgánu.  

Podle prvního hlediska dojdeme k rozdělení:  

a) orgány, jejichž existence vyplývá z Ústavy ČR a zákona o ČNB,  

b) orgány, jejichž existence není takto zakotvena, tj. jsou zřizovány na základě 

jiného právního aktu.  

Dělení dle druhého klíče bere v potaz náplň činnosti toho kterého orgánu, tudíž lze tyto 

orgány rozdělit jako:  

a) orgány výkonné, 

b) orgány poradní. 

Toto členění samozřejmě není jediné možné, ale pro další popis je, myslím, zcela 

dostačující. Případné další členění, které bude uvedeno v následujícím, nabývá charakteru 

pouze jako dělení technického rázu, tj. jako pomůcka, a bude se jednat pouze o vnitřní 

členění výše uvedených skupin. Z dalšího textu také bude zřejmé, že díky dělení podle 

těchto dvou kritérií je zde ostrá hranice mezi orgány, což mi přijde vhodné pro jejich 

přesnou definici a vymezení. Tudíž si myslím, že je pro další i účelné, abych nejdříve 

uvedl, o které konkrétní orgány se jedná, a až poté je podřadil do jednotlivých skupin. 

Jedná se tedy o tyto orgány:  

i. Bankovní rada. Bankovní rada České národní banky je nejvyšším orgánem 

České národní banky, v jejímž čele stojí guvernér ČNB a dále je tvořena dvěma 

viceguvernéry a dalšími čtyřmi členy bankovní rady. Tito členové jsou jmenováni 

prezidentem republiky, který je k tomuto pověřen Ústavou ČR, konkrétně na základě 

ustanovení čl. 62 písm. k) ústavní zákona č. 1/1993 Sb.37 Z uvedeného vyplývá, že 

                                                 
37 Podrobněji o podmínkách jmenování, případně odvolání členů bankovní rady viz kapitola 1.3 resp. 

kapitola 2.7. 
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bankovní rada je orgánem sedmičlenným.38 Bankovní rada je orgánem kolektivním, průběh 

jednání a přijímání rozhodnutí je upraven v § 7 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní 

bance. Bankovní rada je usnášeníschopná pouze „je-li přítomen guvernér, nebo jím 

pověřený předsedající viceguvernér a alespoň další tři její členové“. Přijímání rozhodnutí 

probíhá prostou většinou hlasů, kdy při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího, 

kterým je guvernér nebo jím pověřený viceguvernér, není-li guvernér jednání přítomen. 

Navenek jedná jménem České národní banky guvernér a v době jeho nepřítomnosti jím 

pověřený viceguvernér.39  Demonstrativní výčet úkolů, které rada plní, je uveden v § 5 

tohoto zákona, kde je uvedeno, že rada ČNB:  

a) určuje měnovou politiku a nástroje pro její uskutečňování a rozhoduje o zásadních 

měnově politických opatřeních České národní banky a opatřeních v oblasti dohledu nad 

finančním trhem;  

b) stanoví zásady činnosti a obchodů České národní banky;  

c) schvaluje rozpočet České národní banky;  

d) stanoví organizační uspořádání a působnost organizačních jednotek České národní 

banky;  

e) stanoví druhy fondů České národní banky, jejich výši a použití;  

f) vykonává práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů vůči 

zaměstnancům České národní banky. Těmito úkony může pověřit jiné osoby z řad 

zaměstnanců;  

g) uděluje souhlas k podnikatelské činnosti zaměstnanců České národní banky;  

h) stanoví mzdové a další požitky guvernéra; 40 

ch) rozhoduje o rozkladech proti rozhodnutím České národní banky v prvním stupni. 

Co se dalšího týče, jednání bankovní rady je ze zákona oprávněn se účastnit ministr financí 

nebo pověřený člen vlády, kterému je přiznán i tzv. poradní hlas a právo předkládat návrhy 

                                                 
38 Srov. § 6 odst. 1 věta první zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. 
39 § 8 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. 
40 Mzdové a další požitky viceguvernérů a dalších členů bankovní rady stanoví guvernér. 
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k projednání, a naopak guvernér nebo jím pověřený viceguvernér je oprávněn účastnit se 

schůze vlády s tzv. poradním hlasem.  

Existence bankovní rady vyplývá per analogiam přímo z Ústavy ČR a přesněji je její 

postavení a funkce upravena zákonem. Bankovní rada jedná jak dovnitř, tak vně České 

národní banky a je z převažující části orgánem výkonným.41  

ii. Výbor pro finanční trh. Výbor pro finanční trh je zřizován ze zákona 6/1993 Sb., 

o České národní bance, jako sedmičlenný poradní orgán bankovní rady České národní 

banky pro oblast dohledu nad finančním trhem.42 Skládá se z předsedy, místopředsedy a 

dalšího člena,43 zvolených rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny, jednoho člena 

bankovní rady, jmenovaného bankovní radou44, dvou vedoucích zaměstnanců 

ministerstva financí45 a finančního arbitra46. Jmenování předsedy, místopředsedy a 

dalšího člena upravuje zákon o ČNB, funkce všech členů je čestná, tj. nepřísluší za ni 

žádná odměna. Působnost a způsob jednání Výboru pro finanční trh (dále jen „Výbor“) 

upravuje zákon a dále na jeho základě jednací řád Výboru. Působnost Výboru na základě 

zákonného zmocnění spočívá ve sledování a projednávání zákonem stanovených oblastí, 

mezi něž patří:  

a) obecné koncepce, strategie a přístupy k dohledu nad finančním trhem, 

b) významné nové trendy na finančním trhu, v jeho dohledu nebo regulaci, 

c) systémové otázky finančního trhu a výkonu dohledu nad ním, 

a to vnitrostátní i mezinárodní povahy.47 

Výbor je dle § 45c odst. 2 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, oprávněn 

předkládat bankovní radě a Ministerstvu financí doporučení a stanoviska týkající se těchto 

                                                 
41 Do působnosti bankovní rady, jako nejvyššího orgánu ČNB patří další úkoly, tyto budou zmíněny v dalším 

textu. 
42 § 45a zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance.  
43 § 45a odst. 2 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. 
44 § 45a odst. 2 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. 
45 § 45a odst. 2 písm. c) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. 
46 § 45a odst. 2 písm. d) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. 
47 § 45c odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. 
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oblastí. Naopak je zde i povinnost ČNB alespoň dvakrát ročně informovat o jejích hlavních 

aktivitách v oblasti dohledu nad finančním trhem a vydaných rozhodnutí v této oblasti. 

Tutéž informační povinnost, avšak tentokráte na žádost Výboru, má i Ministerstvo financí 

ČR.48 Výbor taktéž projednává každoroční zprávu o výkonu dohledu nad finančním trhem, 

předkládanou Českou národní bankou Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Výbor je 

oprávněn k této zprávě připojit i svá vlastní vyjádření.49 Tuto zprávu předkládá předsedovi 

Výboru nejpozději k 31. květnu příslušného roku guvernér ČNB se žádostí o projednání ve 

Výboru.50 Guvernér ČNB a ministr financí mají ze zákona plynoucí právo účastnit se 

jednání Výboru. 

Výbor je tedy orgánem ze zákona zřízen obligatorně, např. jako bankovní rada, avšak jako 

takový je orgánem poradním.  

iii. Rozkladová komise České národní banky. Rozkladová komise51 je fakultativní 

orgán a to ve smyslu, že její zřízení není zmiňováno, resp. vyžadováno, na rozdíl od dvou 

předchozích, zákonem o ČNB. Její působnost, složení, jmenování, způsob jednání je 

stanovena Jednacím řádem rozkladové komise České národní banky (dále jen „Jednací 

řád“). V článku 1 je mimo jiné stanoveno, že: „Komise je poradní orgán bankovní rady pro 

přípravu návrhů rozhodnutí bankovní rady České národní banky vydávaných ve správním 

řízení. Členové komise jsou jmenováni bankovní radou podle § 152 odst. 3 správního řádu 

a článku 11 odst. 2 písm. b) bod 2 Organizačního řádu České národní banky, schváleného 

bankovní radou. Usneseními komise není bankovní rada vázána.“52 Je tedy zřizována jako 

poradní orgán bankovní rady a i Jednací řád výslovně stanoví, že „usneseními komise není 

                                                 
48 § 45c odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. 
49 § 45d zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. 
50 Čl. 4 odst. 4 Jednacího řádu Výboru pro finanční trh.  
51 Srov. Hendrych, D.: Správní právo. Obecná část. 5. vydání, C. H. Beck. Praha 2003, s. 350. 
52 § 152 odst. 3 správního řádu stanoví, že návrh na ve věci rozkladu předkládá vedoucímu ústředního 

správního úřadu rozkladová komise. Rozkladová komise má nejméně 5 členů. Předsedu a ostatní členy 

rozkladové komise jmenuje vedoucí ústředního správního úřadu. Většinu členů rozkladové komise tvoří 

odborníci, kteří nejsou zaměstnanci zařazení do ústředního správního úřadu. Rozkladová komise může jednat 

a přijímat usnesení v nejméně pětičlenných senátech, a že většina přítomných členů musí být odborníci, kteří 

nejsou zaměstnanci ústředního správního úřadu. 
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bankovní rada vázána.“53 Působnost této komise dle článku 2 Jednacího řádu je dána 

v otázkách:  

a) rozkladů proti rozhodnutím České národní banky vydaných v prvním 

stupni; 

b) opožděných nebo nepřípustných rozkladů z hlediska, zda nejsou dány 

předpoklady pro přezkoumání rozhodnutí v přezkumném řízení, pro obnovu řízení 

nebo pro vydání nového rozhodnutí; 

c) podnětů k zahájení přezkumného řízení; 

d) rozhodnutí soudu, kterým bylo rozhodnutí o rozkladu zrušeno a vráceno ČNB 

k dalšímu řízení; 

e) návrhů, vyjádření či právních stanovisek k právním problémům, rozhodne-li se 

tak bankovní rada nebo požádá-li o to ředitel sekce kancelář nebo ředitel odboru 

legislativního a právního.54 

Komise jedná a rozhoduje ve třech jedenáctičlenných senátech, složených z předsedů, 

místopředsedů a dalších členů komise, a případně i z jiných osob přizvaných k jednání. 

V souvislosti s § 152 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jsou členové komise, 

předsedové a místopředsedové senátů jmenováni bankovní radou, jakožto vedoucím tohoto 

ústředního správního úřadu. Jmenováni mohou být pouze odborníci „teorie i praxe 

obchodního, finančního, správního či evropského práva nebo souvisejících odvětví právní, 

ekonomické nebo jiné vědy“55 s tím, že v čl. 4 odst. 2 Jednacího řádu je stanovena další 

podmínka, vyplývající z ustanovení z výše citovaného § 153 odst. 3 správního řádu, a to, 

že „předseda komise, předsedové senátů a další členové komise, kteří jsou zařazeni do 

konkrétního senátu, jsou odborníci, kteří nejsou zaměstnanci ČNB.“  Jednací řád dále 

upravuje otázky řešící vznik a zánik členství, povinnosti a oprávnění člena komise56, ale i 

procesní otázky upravující jednání senátů rozkladové komise a to včetně přípravy jednání a 

s tím spojenou administrativní problematiku.57 Jednací řád taktéž zakotvuje institut 

                                                 
53 Článek 1 odst. 5 Jednacího řádu rozkladové komise ČNB účinného od 1. 8. 2007. 
54 Převzato z čl. 2 písm. a) až e) Jednacího řádu rozkladové komise ČNB účinného od 1. 8. 2007. 
55 Čl. 4 odst. 1 Jednacího řádu rozkladové komise ČNB účinného od 1. 8. 2007. 
56 Čl. 4 násl., Jednacího řádu rozkladové komise ČNB účinného od 1. 8. 2007. 
57 Čl. 8 Jednacího řádu rozkladové komise ČNB účinného od 1. 8. 2007. 
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tajemníka58. Tento tajemník určený bankovní radou zajišťuje činnost komise a jednotlivých 

senátů a další administrativně-procedurální úkoly. Článek 9 Jednacího řádu, upravující 

průběh jednání komise stanoví, že komise:  

 1) Komise jedná a přijímá usnesení ve třech senátech, které se pravidelně (jeden 

ze senátů zpravidla vždy po třech týdnech) scházejí ve stanovených termínech. 

2) Senát je způsobilý se usnášet, je-li přítomno alespoň šest jeho členů, popř. 

dalších přizvaných členů komise. Usnesení senátu je přijato nadpoloviční většinou hlasů 

přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, resp. člena senátu, který jej 

zastupuje. Usnesení obsahuje návrh senátu bankovní radě jak o rozkladu rozhodnout. 

3) Je-li ohrožena usnášeníschopnost senátu, může tajemník vedle osob podle 

článku 3 odst. 3 přizvat na jeho jednání člena, popř. členy jiného senátu tak, aby byla 

zajištěna usnášeníschopnost senátu k projednání rozkladu. Takto přizvané osoby jsou 

považovány za přítomné členy. 

4) Souhlasí-li většina přítomných členů senátu, může se ve výjimečných 

a odůvodněných případech, zejména hrozí-li nedodržení zákonných lhůt pro vydání 

rozhodnutí, člen senátu účastnit jeho jednání a hlasovat též prostřednictvím zařízení pro 

komunikaci na dálku (fax, telefon, e-mail apod.). Je přitom považován za přítomného 

člena. 

 5) Jednání senátu se mohou vedle osob pozvaných podle článku 8 odst. 1 a 3 

Jednacího řádu (tj. zaměstnanci ČNB, kteří se podíleli na přijetí napadeného rozhodnutí v 

prvním stupni, zaměstnanec odboru legislativní a právní sekce kancelář, který zpracovává 

návrh rozhodnutí bankovní rady o rozkladu, účastník řízení nebo jeho zástupce. Také další 

osoby, které mohou přispět k objasnění projednávaného rozkladu a popřípadě další osoby). 

Zúčastnit se mohou také členové bankovní rady nebo jejich asistenti, ředitel sekce 

kancelář, ředitel odboru legislativní a právní sekce kancelář, popřípadě se souhlasem 

předsedy senátu i další zaměstnanci ČNB, kteří mohou přispět k objasnění rozkladu. Je-li 

projednáváno rozhodnutí vydané pobočkou ČNB, mohou se účastnit jednání senátu rovněž 

zaměstnanci sekce řízení rizik a podpory obchodů. 

                                                 
58 Čl. 7 Jednacího řádu rozkladové komise ČNB účinného od 1. 8. 2007. 
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6) V úvodu jednání se k projednávanému rozkladu zpravidla vyjádří správní orgán 

prvního stupně, který shrne skutkový a právní stav věci a zodpoví dotazy vznesené členy 

senátu. Poté následuje diskuse členů senátu.59  

Rozklad lze taktéž projednat „per rollam“, pokud to situace umožňuje či přímo vyžaduje 

z důvodu případného prodlení.60 Otázku účasti účastníka řízení řeší článek 8 odst. 3 

Jednacího řádu a to tak, že „považuje-li to člen komise za potřebné, navrhne tajemníkovi, 

aby byl pozván k vyjádření na jednání senátu účastník řízení nebo jeho zástupce, případně 

i další osoby, které mohou přispět k objasnění projednávaného rozkladu. O možnost 

vyjádřit se na jednání senátu může požádat i sám účastník řízení nebo jeho zástupce, 

případně i další osoby, a to žádost zaslanou tajemníkovi nejméně jeden týden před 

jednáním. Tajemník projedná návrh na pozvání účastníka řízení nebo jeho zástupce, 

případně i dalších osob, nebo jeho žádost o možnost vyjádřit se na jednání senátu s 

předsedou senátu. Bude-li předseda senátu s tímto návrhem nebo žádostí souhlasit, 

tajemník zajistí jeho pozvání.“ 

 
 

5. Činnost ČNB 

 

5.1 Obecně o činnosti 

 

Činnost české centrální banky je primárně zakotvena v článku 98 odstavci 1) větě 

druhé, Ústavy České republiky, kde je stanoveno že „hlavním cílem její činnosti je péče o 

cenovou stabilitu“, s dalším odkazem na zákon ve druhém odstavci. Zákon61 stanoví v § 2 

v souladu s Ústavou, že „hlavním cílem České národní banky je péče o cenovou stabilitu. 

Pokud tím není dotčen její hlavní cíl, Česká národní banka podporuje obecnou 

hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému hospodářskému růstu. Česká národní 

banka jedná v souladu se zásadou otevřeného tržního hospodářství.“ Tímto ustanovením 

                                                 
59 Převzato z čl. 9 Jednacího řádu rozkladové komise ČNB účinného od 1. 8. 2007 
60 Čl. 10 Jednacího řádu rozkladové komise ČNB účinného od 1. 8. 2007 
61 Zákon č. 6/1993 Sb. o České národní bance. 
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se zde vytváří prostor pro další činnost centrální banky, samozřejmě za předpokladu, že 

touto další činností není dotčen ústavně zakotvený cíl ČNB. Avšak dle mého názoru je 

těžké si představit, že centrální banka státu by vykonávala pouze tento cíl a žádné další 

činnosti spojené s hospodářsko-ekonomickou politikou vlády. Dovolím si zde ovšem ještě 

jednou připomenout mou úvahu, zda bylo vhodným a šťastným řešením do ústavního 

zákona tento cíl vytyčovat, když tato spíše ekonomicko-politická záležitost je zcela jistě 

proměnlivá v čase, již díky dalšímu vývoji po nutném přistoupení České republiky do 

systému ERM II62, a jednak i vzhledem k faktu, že chápání ekonomických pojmů je 

z logiky věci v čase rychleji proměnlivé, než je tomu u pojmů právních, z čehož by 

kupříkladu v brzké době mohla vyvstat další potřeba novelizace hlavy šesté Ústavy České 

republiky věnované České národní bance.63 

Činnost české centrální banky je tedy vymezena Ústavou ČR a v souladu s ní i zákonem č. 

6/1993 Sb. o České národní bance, potažmo jinými předpisy, ovšem s odkazem na ústavní 

zakotvení může být takto do činnosti ČNB zasahováno pouze zákonem, nikoli předpisem 

nižší právní síly. 

Centrální banka vymezuje svou činnost takto: „Dosažení a udržení cenové stability, tj. 

nízkoinflačního prostředí v ekonomice, je trvalým příspěvkem centrální banky k vytváření 

podmínek pro udržitelný hospodářský růst. Předpokladem účinnosti měnových nástrojů 

vedoucích k cenové stabilitě je nezávislost centrální banky. ČNB rovněž podporuje 

obecnou hospodářskou politiku vlády, pokud není tento vedlejší cíl v rozporu s cílem 

hlavním. V souladu se svým hlavním cílem ČNB určuje měnovou politiku, vydává bankovky 

a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, vykonává dohled nad 

bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, 

družstevními záložnami, institucemi elektronických peněz a devizový dohled. Jako ústřední 

banka poskytuje ČNB bankovní služby pro stát a veřejný sektor. Vede účty organizacím 

napojeným na státní rozpočet, kterými jsou: finanční a celní úřady, Česká správa 

sociálního zabezpečení, úřady práce, příspěvkové organizace, státní fondy, účty napojené 

                                                 
62 Česká republika se při vstupu do EU zavázala ke vstupu do měnové unie. 
63 V těchto dnech začíná jednání o vypuštění cíle ČNB zakotveného v Ústavě ČR na půdě PSP ČR. Zdroj 

http://www.epravo.cz/zpravodajstvi/klaus-si-okupaci-pripomene-v-bratislave-topolanek-pohosti-fica-

715.html. Epravo.cz. [online]. [cit. 2009-02-20]. 
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na rozpočet Evropských společenství apod. Na základě pověření Ministerstva financí 

provádí operace spojené se státními cennými papíry.“64 

 

5.2 Hlavní oblasti činnosti České národní banky 

 

i. Péče o cenovou stabilitu.65 Tohoto v ústavě zakotveného cíle česká centrální 

banka dosahuje změnami v nastavení základních úrokových sazeb. Jak stojí na 

internetových stránkách, rozhodování bankovní rady ČNB o nastavení úrokových sazeb 

vychází z aktuální makroekonomické prognózy a vyhodnocení rizik jejího naplnění.66 Dále 

je zde k této problematice uvedeno, že ČNB, podobně jako většina centrálních bank, se 

soustřeďuje především na stabilitu spotřebitelských cen. 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.67 Česká národní banka usiluje o to, aby hodnota inflace reálné a inflace plánované 

nebyla v odchylce větší, než jeden procentní bod, a to na obě strany.68 Tohoto cíle dosahuje 

banka volbou jednoho z  možných měnověpolitických režimů, z čehož základními čtyřmi 

jsou: a) režim s implicitní nominální kotvou, b) cílování peněžní zásoby, c) cílování 

měnového kurzu a za d) cílování inflace. Od roku 1998 započala ČNB využívat posledně 

jmenovaný režim, tj. cílování inflace. Rozhodování o měnověpolitických otázkách, jejich 

nastavení a průběžných změnách je v gesci bankovní rady. Inflační cíl stanovený bankovní 

                                                 
64 Převzato z http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/. Česká národní banka [online]. c2003-2009 [cit. 2009-02-20]. 
65 Čl. 92 Ústavy České republiky, ve spojení s větou první § 2 odst. 1 a § 23 zákona č. 6/1993 Sb. o České 

národní bance. 
66 http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/cilovani.html. Česká národní banka [online]. c2003-2009 [cit. 

2009-02-20]. 
67 Tamtéž. 
68

Srov. Tamtéž. 
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radou byl dříve stanoven na 3%, od roku 2010 byl však snížen na 2 procentní body s tím, 

že je žádoucí posunout inflační cíl na nižší úroveň po vzoru vyspělých zemí.69 

ii. Podpora obecné hospodářské politiky vlády, vedoucí k trvalému růstu, není-li 

v rozporu s jejím hlavním cílem.70 Stává se pravidlem, že ať je finančně-ekonomická 

politika vlády restriktivní, či naopak expanzivní, v období před volbami do sněmoven 

přímo volených občany musí ústřední banky různých zemí často čelit tlakům právě ze 

strany vlád, protože v tomto okamžiku se ještě tyto vlády snaží zavděčit různými 

zvláštními výdaji ve prospěch potenciálních voličů. 

iii. Určování měnové politiky71 pomocí měnověpolitických nástrojů. Mezi 

měnověpolitické nástroje řadíme a) operace na volném trhu, b) automatické facility, c) 

mimořádné facility, d) povinné minimální rezervy dle § 25 a § 26 ve spojení s § 26a 

zákona o České národní bance. Jak již bylo řečeno výše, je toto určování a řízení v gesci 

bankovní rady, která jedná o měnových otázkách osmkrát ročně, výjimečně též na 

mimořádných zasedáních. Do konce roku 2007 bankovní rada jednala o měnových 

otázkách jednou měsíčně. Po skončení měnověpolitického jednání následuje tisková 

konference. V jejím průběhu je zveřejněn stručný výběr z informací, ze kterých bankovní 

rada při jednání vycházela, soupis rizik, kterými je podle členů bankovní rady zatížená 

aktuální prognóza, a rozhodnutí bankovní rady o nastavení úrokových sazeb včetně 

poměru hlasování.72 Avšak podrobný protokol o jednání, včetně podkladů jednání, je 

zveřejněn až s odstupem šesti let. Rozhodování o těchto otázkách je plně v působnosti 

ČNB a ani zde nesmí být v zájmu zachování ekonomické stability narušena nezávislost 

centrální banky, resp. bankovní rady, tudíž banka nesmí ani v této oblasti přijímat žádné 

pokyny. V šesté části zákona č. 6/1993 Sb. o České národní bance, konkrétně v § 27 až § 

29a a potom v § 32 a § 33 tohoto zákona jsou upraveny určité konkrétní nástroje, jichž 

může ČNB využívat při dosahování svých cílů v této oblasti. Těmito nástroji jsou obchody 

                                                 
69 Srov. Kotlán. V.: Inflace. Krátkodobý výkyv nebo střednědobá hrozba?. Sborník textů. CEP - Centrum pro 

ekonomiku a politiku, Praha 2008, s. 33 násl. 
70 § 2 odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb. o České národní bance, věta druhá. 
71 § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb. o České národní bance. 
72 http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/br_zapisy_z_jednani/. Česká národní banka [online]. c2003-2009 

[cit. 2009-02-20]. 
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s bankami a jiné obchody České národní banky.73 Ve velké míře je využíváno takzvaných 

repo operací, tj. systém provádění transakcí, kdy dochází k poskytnutí úvěru se 

zajišťovacím převodem cenných papírů, tj. dlužník se zavazuje věřiteli, že na něj převede 

dohodnuté množství cenných papírů (nejčastěji se jedná o cenné papíry v podobě státních 

dluhopisů) proti zaplacení určitých finančních prostředků (zajišťovací převod proti čerpání 

úvěru), a věřitel se zavazuje k určitému datu nebo na požádání dlužníka převést cenné 

papíry zpět na dlužníka proti zaplacení sjednané částky peněz (jistiny s úroky). 

iv. Vydávání bankovek a mincí74 a řízení peněžního oběhu.75 Bankovky a mince jsou 

emitovány pod přísným dohledem a ČNB má ze zákona výhradní právo k této činnosti. 

Jedná se jak o oběživo ve formě bankovek a mincí, tak i o pamětní mince vydávané 

v různých hodnotách a omezeném množství, zpravidla k výročí významné události. Zákon 

o České národní bance v § 16 odst. 2 připouští, že mince z drahých kovů, pamětní mince a 

mince ve zvláštním provedení mohou být obchodovány za ceny rozdílné od jejich 

nominální hodnoty.  Problematika emise se taktéž plně dotýká umělecké a technické 

přípravy platidel, jejich výroby a následné dodávky do oběhu, zahrnujíc i otázky právní a 

technické ochrany platidel proti jejich padělání včetně rozměrů bankovek, mincí a i složení 

materiálů (tj. papíru u bankovek a slitin kovů u mincí). Řízení měnového oběhu zahrnuje 

výměnu poškozených bankovek, stahování určitých mincí a bankovek z oběhu nebo 

naopak uvádění do oběhu platidel nových. Česká národní banka je v § 22 zákona č. 6/1993 

Sb., zmocněna k vydávání vyhlášek upravujících a provádějících tuto oblast.76 Na základě 

tohoto zákonného zmocněné těmito vyhláškami ČNB stanoví: a) nominální hodnoty, 

rozměry, hmotnost, materiál, vzhled a další náležitosti bankovek a mincí a jejich vydání do 

oběhu (např. vyhláška č. 412/2009 Sb., o vydání bankovek po 5 000 Kč vzoru 2009 nebo 

vyhláška č. 78/2009 Sb. o vydání bankovek po 500 Kč vzoru 2009), b) postup fyzických a 

právnických osob při příjmu zákonných peněz a nakládání s nimi, včetně postupu při 

odebírání padělaných bankovek a mincí, c) poskytování náhrad za necelé a poškozené 

bankovky a mince, d) ukončení platnosti bankovek a mincí a způsob a dobu jejich výměny 

                                                 
73 Srov. Bakeš, M.: Finanční právo. 4. vydání, C. H. Beck. Praha 2006, s. 506. 
74 § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb. o České národní bance. 
75 § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 6/1993 Sb. o České národní bance. 
76 Srov. Bakeš, M.: Finanční právo. 4. vydání, C. H. Beck. Praha 2006, s. 478. 
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za jiné bankovky a mince (např. vyhláška č. 173/2008 Sb., o ukončení platnosti bankovek 

po 20 Kč vzoru 1994 a vzoru 1996, nebo vyhláška č. 174/2008 Sb., o ukončení platnosti 

mincí po 50 haléřích vzoru 1993), e) podmínky, za kterých lze reprodukovat symboly 

peněz nebo vyrábět předměty, které je úpravou napodobují (vyhláška č. 553/2006 Sb., o 

podmínkách, za kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební 

karty a vyrábět předměty, které je úpravou napodobují). Taktéž ČNB v této oblasti vydává 

Úřední sdělení upravující rozličné oblasti související s touto problematikou (např. 

upravující školení pracovníků devizových míst registrovaných ke směnárenské činnosti77, 

aj.), 

v. Řízení platebního styku a zúčtování bank, poboček zahraničních bank a 

spořitelních a úvěrových družstev a dále péče o jejich plynulost a hospodárnost. ČNB se 

taktéž podílí na zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a efektivnosti platebních systémů a 

jejich rozvoje.78 Platební styk a otázky související podrobněji upravuje zákon č. 284/2009 

Sb., o platebním styku, potažmo zákon č. 285/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v 

souvislosti s přijetím zákona o platebním styku. Prvně jmenovaná norma ČNB uvádí jako 

jednoho z poskytovatelů platebních služeb79 a vydavatelů elektronických peněz80, v § 9 

zákona o platebním styku pro změnu stanoví podmínky, kdy ČNB může udělit povolení 

k činnosti platební instituce. Toto rozhodnutí se vydává do 3 měsíců od zahájení řízení o 

žádosti o povolení a další případné podmínky provozování činnosti platební instituce81. 

Samozřejmě je ČNB oprávněna i k odejmutí licence a případné změně podmínek82 a další 

kontrole činnosti a ukládání opatření k nápravě. Dále v hlavě čtvrté a páté, druhé části 

tohoto zákona, jsou upraveny její pravomoci v souvislosti s vydáváním elektronických 

peněz. Část třetí a části následující se potom věnují platebním systémům a pravomocem 

ČNB v těchto oblastech, a to včetně projednávání správních deliktů při porušení povinností 

                                                 
77 24. Úřední sdělení České národní banky ze dne 6. října o podmínkách organizace odborných kurzů o 

rozpoznávání platidel podezřelých z padělání nebo pozměňování pořádaných Českou národní bankou podle 

zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
78 § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 6/1993 Sb. o České národní bance. 
79 § 5 písm. j) zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku. 
80 § 6 písm. g) zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku. 
81 § 10 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku. 
82 § 12 násl., zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku. 
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provozovatelů těchto systémů. Taktéž v souvislosti s touto činností naše centrální banka 

vydává pro podrobnější úpravu této problematiky vyhlášky83 a úřední sdělení. Vzhledem 

k přeshraničnímu rázu těchto operací je právní problematika v této oblasti upravena i řadou 

nařízení a směrnic evropského komunitárního práva.84 

vi.  Česká národní banka vykonává dohled nad finančním trhem85, tj. dohled nad 

činností bank86, poboček zahraničních bank a konsolidačních celků, jejichž součástí je 

banka se sídlem v České republice, a pečuje o bezpečné fungování a účelný rozvoj 

bankovního systému v České republice. Od 1. dubna 2006 došlo k integraci dohledu, kdy 

ČNB následkem zániku Komise pro cenné papíry, Úřadu pro dozor nad pojišťovnictvím a 

penzijním připojištěním Ministerstva financí a Úřadu pro dohled nad družstevními 

záložnami převzala jejich agendu. Od této doby tudíž dohledová činnost zahrnuje taktéž 

dohled nad kapitálovým trhem, pojišťovnictvím a penzijním připojištěním, družstevními 

záložnami, devizový dohled a dohled nad institucemi elektronických peněz.87 Taktéž jsou 

čtvrtletně za jednotlivé sektory (banky, družstevní záložny, pojišťovny a obchodníci 

s cennými papíry), případně pololetně (investiční společnosti, fondy kolektivního 

investování, penzijní fondy) zveřejňovány základní ukazatele týkající se těchto subjektů 

pod dohledem, a to i včetně metodických vysvětlivek. Česká centrální banka nově 

předkládá veřejnosti i základní kvantitativní údaje o velikosti, finanční situaci a 

obezřetnosti podnikání pojišťoven, obchodníků s cennými papíry, investičních společností, 

                                                 
83 Např. Vyhláška č. 62/2004 Sb., kterou se stanoví způsob provádění platebního styku mezi bankami, 

zúčtování na účtech u bank a technické postupy bank při opravném zúčtován, vyhláška č. 375/2009 Sb., o 

předkládání informací platebními institucemi, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a institucemi 

elektronických peněz České národní bance. 
84 Např. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 o přeshraničních platbách ve Společenství 

a zrušení nařízení (ES) č. 2560/2001, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 o 

informacích o plátci doprovázejících převody peněžních prostředků, Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady č. 2009/110/ES o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním 

dohledu nad touto činností, o změně směrnic 2005/60/ES a 2006/48/ES a o zrušení směrnice 2000/46/ES, aj.  
85 § 2 odst. 2 písm. d) ve spojení s § 24 zákona č. 6/1993 Sb. o České národní bance. 
86 Srov. Bankovní dohled. Ročenka. Česká národní banka 2005. s. 3 násl., s. 7 násl.  
87 Srov. Čech, P.: Sjednocen dohled nad finančním trhem. Právní zpravodaj. 2006, č. 4. 



Česká národní banka, její náplň činnosti a funkce 

 

 36  

fondů kolektivního investování, penzijních fondů a družstevních záložen.88 Dohled 

prováděný Českou národní bankou lze rozdělit na dohled a) předběžný, spočívající 

v posuzování splnění podmínek pro udělení příslušné licence a jiných předchozích 

souhlasů89; b) dohled následný, tj. dohled vykonávaný při činnosti toho kterého subjektu, 

který je držitelem příslušné licence či jiného povolení, a zda tento subjekt plní podmínky 

stanovené příslušnou licencí a další zákonné povinnosti. Dohled následný je prováděn 

dvěma způsoby: na dálku, zejména sledováním konkrétních ukazatelů vyplývajících 

z dokumentů poskytovaných ČNB na základě zákonné povinnosti těchto subjektů, druhým 

možným způsobem dohledu následného je tzv. dohled na místě, to je přímo v místě, kde 

dozorovaný subjekt provádí svou činnost. Dohledem je taktéž ukládání opatření k nápravě, 

kdy Česká národní banka požaduje po dané osobě, aby tato osoba upustila od nesprávného 

postupu, nebo ukončila svou činnost90, dále také ukládání sankcí91 a též zahrnuje i fázi 

řízení o správních deliktech a sankcích za tyto správní delikty.92 Podle § 44a vykonává 

centrální banka České republiky i dohled nad dodržováním povinností stanovených 

občanským zákoníkem pro uzavírání smluv o finančních službách uzavíraných na dálku nad 

všemi subjekty, kromě subjektů vydávajících elektronické peníze. Krajním způsobem 

provádění této kontroly je uvalení nucené správy na subjekt, který neplní své povinnosti 

plynoucí ze zákona a udělené licence, resp. překročí podnikatelské oprávnění, jehož rozsah 

vyplývá z této licence93, a ustanovení do funkce nuceného správce.94 

                                                 
88

 http://www.cnb.cz/cs/dohled_fin_trh/zakl_informace_o_fin_sektoru/. Česká národní banka [online]. 

c2003-2009 [cit. 2009-02-20]. 
89 § 44 odst. 2 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb. o České národní bance. 
90 § 46 odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance.  
91 44 odst. 2 písm. e) zákona č. 6/1993 Sb. o České národní bance. 
92 44 odst. 2 písm. f) zákona č. 6/1993 Sb. o České národní bance. 
93 Srov. Barák J., Mataj, J., Zagar, T.: Zákon o bankách. Komentář. 1. vydání, Codex Bohemia, Praha 1999, 

s. 19. 
94 Domnívám se, že nejznámějším případem uvalení nucené správy Českou národní bankou byl případ 

Agrobanky a později Investiční a poštovní banky, svého času jednoho z největších bankovních ústavů 

v zemi, jejímž vlastníkem v té době byla společnost Nomura řízená Randallem Dillardem. Nucená správa na 

tento finanční ústav byla uvalena dne 16. 6. 2000 za asistence ozbrojených složek Policie ČR. Neschopnost 

IPB dostát svým finančním závazkům a finančním povinnostem vyplývajích ze zákona o bankách byla 

zapříčiněna poskytováním vysokých, a nikdy nesplacených, úvěrů. V některých případech se jednalo o částky 
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vii. Česká národní banka stanovuje úrokové sazby, rámce, splatnosti a další podmínky 

obchodů, které provádí podle zákona o České národní bance a podle dalších zvláštních 

zákonů.95 

viii. Jedním z klíčových úkolů se také stalo zajišťování finanční stability a analýza 

finanční stability prováděná Českou národní bankou. „Cílem ČNB z hlediska finanční 

stability je především přispívat k dosažení takové míry odolnosti systému, která významně 

snižuje rizika vzniku finanční nestability. Klíčovými předpoklady pro úspěšné plnění tohoto 

cíle jsou cenová stabilita a zdravý vývoj finančních institucí, které jsou dosahovány 

prostřednictvím nástrojů měnové politiky a dohledu nad finančním sektorem. Velký význam 

má i spolupráce s ostatními národními i mezinárodními autoritami. ČNB se v rámci plnění 

cíle finanční stability snaží působit především preventivně, a podrobně proto informuje 

veřejnost o potenciálních rizicích a faktorech vedoucích k ohrožení finanční stability.“96 

Tento úkol, tj. péče o finanční stabilitu vyplývá ze zákona č. 6/1993 Sb., o České národní 

bance a podle § 3a tohoto zákona podává zprávu o finanční stabilitě nejméně jedenkrát do 

roka Poslanecké sněmovně.  

ix. Podle § 35 zákona č. 6/1993 Sb. o České národní bance, centrální banka po 

projednání s vládou stanoví režim kurzu české měny k měnám cizím, tento kurz vyhlašuje 

a některé další činnosti (např. stanovení ceny zlata v bankovních operacích ČNB, 

spravování zlatých rezerv a podle § 36 písm. a) tohoto zákona i obchodování se zlatem; 

což se vzhledem k upuštění od krytí měny tzv. zlatou rezervou a prodejem těchto zlatých 

rezerv v minulosti již neděje ve velkém rozsahu). Taktéž je zmocněna k vydávání cenných 

papírů znějících na cizí měnu.97  Na tomto místě je nutné podotknout, že toto úřední 

stanovení kurzu postrádá jakýkoli význam, neboť v současné době je kurz české koruny 

volně směnitelný jak na území České republiky, tak i na zahraničních trzích, tj. kurz se 

odvíjí od dané nabídky a poptávky na devizových (hovoříme o plovoucím kurzu čili 

                                                                                                                                                    

v řádech miliard korun bez jakéhokoli řádného zajištění. Česká národní banky v případě IPB fungovala i jako 

věřitel poslední instance. Srov. http://cs.wikipedia.org/wiki/Investiční_a_poštovní_banka. Wikipedia 

[online]. c2003-2009 [cit. 2009-02-21]. 
95 § 23 zákona č. 6/1993 Sb. o České národní bance. 
96 http://www.cnb.cz/cs/financni_stabilita/. Česká národní banka [online]. c2003-2009 [cit. 2009-02-21]. 
97 § 36 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb. o České národní bance. 
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kurzovém floatingu), a Česká národní banka vlastně může (a nikoli musí) kurz české měny 

ovlivnit pouze minimálně intervencemi na těchto devizových trzích pomocí nepřímých 

ekonomických nástrojů na rozdíl od dob, kdy se kurz vypočítával a určoval na základě tzv. 

měnového koše.98 

x. Normativní činnost. „Česká národní banka vydává vyhlášky, které jsou 

vyhlašovány ve Sbírce zákonů, a opatření ČNB a úřední sdělení ČNB vyhlašovaná ve 

Věstníku ČNB.“99 Již vzhledem ke skutečnosti, že vyhlášky jsou vyhlašovány ve Sbírce 

zákonů, je zřejmé, že tyto vyhlášky jsou závazné bez dalšího pro všechny. Naproti tomu 

opatření, která jsou publikovaná ve Věstníku ČNB jsou závazná pouze pro banky, 

spořitelní a úvěrní družstva, pobočky zahraničních bank, instituce elektronických peněz a 

pobočky zahraničních institucí elektronických peněz.100 Procedurální otázky spojené 

s vydáváním opatření a jejich publikací jsou upraveny zákonem o ČNB101 stejně jako 

otázky spojené s vydáváním úředních sdělení.102 Tato úřední sdělení, taktéž vydávaná ve 

Věstníku, mají různý charakter, demonstrativní výčet oblastí, která tato sdělení upravují, 

najdeme v § 49b odst. 6 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. 

xi. Tzv. obchody s Českou republikou jsou upraveny § 30 až § 31a zákona č. 6/1993 

Sb. o České národní bance. Podle těchto ustanovení tedy: 

o Česká národní banka vede účty podle zákona č. 218/2000 Sb. o 

rozpočtových pravidlech. Jedná se tedy o účty s peněžními prostředky 

státní pokladny, taktéž tento zákon stanoví, že ke správě určených 

peněžních prostředků státní pokladny vede Česká národní banka 

ministerstvu souhrnný účet státní pokladny103 a případně i jiné účty dle 

tohoto zákona. 

                                                 
98 Slaný, A., a kol.: Makroekonomická analýza a hospodářská politika. Finanční právo. 1. vydání, C. H. 

Beck. Praha 2003, s. 51. 
99 http://www.cnb.cz/cs/legislativa/. Česká národní banka [online]. c2003-2009 [cit. 2009-02-21]. 
100 § 49a odst. 1 věta druhá zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. 
101 § 49b odst. 1 až 5 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. 
102 §  49b odst. 5 a 6 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. 
103 § 33 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech. 
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o Česká národní banka taktéž dává do prodeje státní dluhopisy a taktéž za 

finanční náhradu s nimi provádí další potřebné činnosti, 

o a taktéž je oprávněna vést evidenci cenných papírů vydávaných Českou 

republikou a splatných do jednoho roku a provozovat systém vypořádání 

obchodů s těmito cennými papíry. 

Ve vztahu České republiky a ČNB lze dále zmínit, že česká ústřední banka vede účty 

organizacím napojeným na státní rozpočet, kterými jsou: finanční a celní úřady, Česká 

správa sociálního zabezpečení, úřady práce, příspěvkové organizace, státní fondy, účty 

napojené na rozpočet Evropských společenství apod.104 Taktéž se podílí na přípravě 

zákonů v oblastech, které spadají do jejích úkolů, toto se děje v koordinaci s Ministerstvem 

financí, se kterým v této věci za doby, kdy byl ministrem financí Bohuslav Sobotka, 

uzavřela dohodu o součinnosti, které má za úkol zefektivnit legislativní proces. 

xii. Česká národní banka v České republice plní funkci tzv. věřitele poslední instance. 

Jedná se o mechanismus získávání chybějících prostředků pro banky při nedostatku 

likvidity obchodní banky. Tento nedostatek je řešen úvěrem od centrální banky, avšak až 

po vyčerpání jiných možností získání potřebné likvidity, jako např. získání úvěru od jiných 

obchodních bank, prodejem aktiv aj., a to ještě za určitých stanovených pravidel. Česká 

národní banka zpravidla sleduje: a) nebezpečí systémového rizika, b) náklady nutné na 

záchranu, c) likviditu a solventnost obchodní banky, d) důvody problémů banky. Banka 

musí mít schopnost úhrady úvěru od věřitele. Úvěr může být poskytnut subjektu 

s dočasnými problémy s likviditou, nikoli však subjektu nesolventnímu. 

xiii. Zastupování státu v mezinárodních institucích finančního charakteru plynoucí 

z faktu, že ČNB je subjektem zodpovědným za provádění měnové politiky v ČR. Z tohoto 

důvodu zastupuje Českou republiku v mezinárodních měnových a finančních institucích. 

Nejdůležitějším je z hlediska členství ČR v Evropské unii účast naší centrální banky 

v Evropském systému centrálních bank (ESCB), jehož je členem ode dne vstupu do EU. 

Jednání Generální rady se účastní guvernér, ale naše republika má zástupce ČNB v každém 

z dvanácti výborů ESCB. Jako další významné finanční instituce, jichž je ČR členem, je 

                                                 
104 http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/. Česká národní banka [online]. c2003-2009 [cit. 2009-02-21]. 
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možno jmenovat Mezinárodní měnový fond, Světovou banku, Evropskou banku pro 

obnovu a rozvoj.105  

xiv. Sestavování statistik. „Česká národní banka ve své působnosti sestavuje a 

zveřejňuje statistiky, mezi které patří zejména měnová a finanční statistika, platební 

bilance, statistika finančních účtů a vládní finanční statistika. Jednotlivé oblasti statistiky 

jsou sestavovány v souladu s mezinárodními standardy a standardy Evropské unie. 

Smlouva o EU vyžaduje, aby Evropská centrální banka ve spolupráci s národními 

centrálními bankami shromažďovala statistické informace nezbytné pro zajištění úkolů, 

kterými je pověřen Evropský systém centrálních bank.“ 106 

 

6. Hospodaření české centrální banky 

 

6.1 Obecně o hospodaření ČNB 

 

Česká národní banka, jakožto právnická osoba a nezávislý veřejnoprávní subjekt ve 

smyslu § 1 odst. 2 zákona č. 6/1995 Sb., o České národní bance při své činnosti hospodaří 

s určitým majetkem nutným k zajištění její činnosti. Na straně jedné hospodaří s majetkem, 

který jí byl svěřen státem a to dle zákona „samostatně“ a také „s odbornou péčí.“107 Na 

straně druhé potom hospodaří s majetkem, který získala při své vlastní činnosti, tj. ze 

svých výnosů, což vyplývá z dikce § 47 odst. 2 věty prvé zákona č. 6/1995 Sb., o České 

národní bance. Jak již bylo několikrát uvedeno v předchozím textu, zejména v kapitole 

věnující se nezávislosti, ČNB není napojena na státní rozpočet, vyjma zákonné povinnosti 

odvodu zbývajícího zisku, tj. tisku zbylého po doplnění rezervního fondu a dalších 

vytvářených fondů. Porovnávám-li hospodaření komerčních bank a ústřední banky, 

nacházím zde několik společných rysů, avšak i rysů rozdílných. Společné znaky vyplývají 

z faktu, že i ČNB provádí obchody podobné obchodním bankám. Naproti tomu rozdílnosti 

                                                 
105 Srov. Bankovní dohled. Ročenka. Česká národní banka 2005. s. 24 násl. 
106 http://www.cnb.cz/cs/statistika/. Česká národní banka [online]. c2003-2009 [cit. 2009-02-21]. 
107 Srov. § 1 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. 
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můžeme spatřovat jednak ve faktu, že obchodní banky nenakládají s majetkem od státu 

jako česká ústřední banka, a hlavně ve faktu, že obchody ČNB primárně vyplývají 

z provádění měnové politiky a celkové hospodářsko-finanční politiky, jež je hlavním cílem 

České národní banky. Tj. primárním cílem ČNB, na rozdíl od komerčních bank, není 

vytvářet zisk, ale plnit funkce určené jí Ústavou ČR a zákony. Taktéž lze spatřovat rozdíl 

např. ve faktu, že oběživo, resp. pokladní hotovost, vykazovaná komerčními bankami na 

straně aktiv, je v bilanci ČNB (bankovky a mince) na straně pasiv. Toto vychází ze 

skutečnosti, že centrální banka je emitentem oběživa, kde proti oběživu vystupuje odkup 

určitých aktiv od jiných subjektů, např. od těchto obchodních bank, tj. vzniká zde de facto 

závazek ČNB výměny bankovky za určité aktivum.  

Hospodaření, upravené v části desáté zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, je 

prováděno podle rozpočtu členěného tak „aby z něj byly zřejmé výdaje na pořízení majetku a 

výdaje na provoz České národní banky.“108  

 

6.2 Aktiva 

 

Pro určení, s jakým majetkem naše ústřední banka nakládá a jaká je jeho struktura, se 

v této kapitole podívám na hlavní položky vykazované v bilanci na straně aktiv.  

 

i. Zlato, resp. zlatá rezerva, kterou ČNB spravuje. Zlato je v případě ČNB oceněno 

fixní cenou, která může být vyšší, ale zpravidla je spíše nižší, než je jeho tržní cena. Tržní 

cena se používá pro ocenění zlaté rezervy pro potřebu výpočtu devizových rezerv. 

ii. Pohledávky vůči tuzemským obchodním bankám, např. ve formě úvěrů 

poskytnutých komerčním bankám. 

iii. Hmotný a nehmotný majetek, ať se jedná o budovy ve vlastnictví ČNB (např. 

sídla ústředí v ulici na Příkopech), nebo o mince z drahých kovů, které jsou v jejím 

vlastnictví. 

iv. Pohledávky vůči klientům. Zde je zahrnut stav úvěrů, které byly poskytnuty 

klientům s výjimkou bank.  

                                                 
108 § 47 odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. 
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v. Pohledávky vůči Mezinárodnímu měnovému fondu. Zde je zahrnutý splacený 

členský podíl, který má u MMF Česká republika zastoupená Českou národní bankou. Ještě 

nutno podotknout, že „závazek přijatý z titulu přijatých depozit, který je ve stejné výši jako 

pohledávka, se vykazuje na straně pasiv.“109 Taktéž se na straně aktiv vykazují tzv. 

rezervní tranže, tj. „prostředky uložené u MMF nad členský podíl.“110 

vi. Pohledávky ČNB vůči zahraničí. „Zahrnuje souhrn prostředků na nostro účtech 

a termínovaných vkladech u korespondentských bank v zahraničí a cenné papíry v cizí 

měně. Vykazují se zde rovněž prostředky vložené do rezervního repa ve volně směnitelných 

měnách a valuty v držení ČNB.“111 Tato aktiva jsou tedy devizovými rezervami v držení 

centrální banky.  

vii. Další aktiva, představují ostatní majetek centrální banky v jejím držení. „Zahrnují 

zásoby provozního materiálu, pohledávky za zaměstnanci, odběrateli a třetími osobami, 

šeky a jiné hodnoty převzaté k inkasu, náklady a příjmy příštích období a uspořádací 

účty.“112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
109 Dvořák, P.: Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. 2. vydání, Linde. Praha 2001., s. 159. 
110 Tamtéž. 
111 Tamtéž. 
112 Tamtéž. 
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Obr. 1) Přehled aktiv ČNB k 31. 12. 2008 a jejich výše.113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
113 Převzato z účetní závěrky za rok 2008. 
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6.3 Pasiva České národní banky 

 

Mezi hlavní pasiva patří: 

 

i. Bankovky a mince (plnící funkci oběživa). Jak již bylo zmíněno v kapitole 5.1 

věnované obecné problematice hospodaření ČNB, emitované bankovky a mince jsou na 

rozdíl od komerčních bank vykazovány centrální bankou jako emitentem na straně pasiv. 

Jedná se o veškerou hotovost na trhu, tj. všechny platné bankovky a mince emitované 

ČNB. Náklady spojené s výrobou oběživa, tj. materiál, ražba mincí a tisk bankovek jsou 

zahrnuty přímo do nákladů.  

ii. Závazky vůči tuzemským obchodním bankám. Jedná se o povinné minimální 

rezervy složené u ČNB, závazky z repo operací, účty mezibankovního platebního styku, 

úvěry přijaté od komerčních bank. 

iii. Vklady klientů jako například účty, které je podle zákona č. 6/1993 Sb., o České 

národní bance ČNB oprávněna vést svým zaměstnancům. Taktéž sem lze zahrnout 

případné vklady od nestátních subjektů a účty  

vedené právnickým osobám, které výjimečně česká centrální banka spravuje. 

iv. Závazky vůči České republice. Jedná se např. o závazky vzniklé hospodařením 

státní pokladny, emise poukázek k vyrovnání případného státního deficitu v průběhu roku. 

Taktéž se jedná o finance poskytnuté z fondů Evropské unie určené k financování určitých 

projektů a také jiné účelově vázané prostředky státní pokladny (státní aktiva). 

v. Rezervy ČNB ke krytí případných ztrát. „Rezervy tvořené ČNB vyplívají 

zejména z opatření, které banka přijímala v minulosti v souvislosti s konsolidací 

bankovního sektoru.“114 Povinnost vytvářet rezervy ze zisku vyplývá z § 47 odst. 2 zákona 

č. 6/1993 Sb., o České národní bance. 

vi. Další fondy.  Tyto fondy jsou opět kryty ze zisku hospodaření ČNB dle § 47 odst. 

2 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. 

                                                 
114 Dvořák, P.: Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. 2. vydání, Linde. Praha 2001., s. 162. 
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vii. Zisk, ztráta. Jak již bylo uvedeno v kapitole 5.1. není primárním cílem české 

centrální banky (a centrálních bank všeobecně) tvorba zisku, ale jiné, právní normou 

stanovené, cíle. Avšak z logiky věci je jasné, že i hospodaření ČNB končí buď ziskem, 

nebo ztrátou (odhlédneme-li od málo pravděpodobné možnosti, že by náklady a výdaje 

byly navzájem rovny; i tehdy bychom ovšem mluvili o zisku či ztrátě rovné číslu nula). 

viii. Závazky vůči MMF. Jak bylo uvedeno v kapitole 5.2. Česká republika má určité 

závazky vůči Mezinárodnímu měnovému fondu, plynoucí z její účasti v této finanční 

instituci. Taktéž bylo zmíněno, že pasiva představují závazky z titulu depozit. Dále se na 

stranu pasiv vykazují případné půjčky od MMF. Jak aktiva, tak pasiva se zde vyčíslují 

v jednotkách SDR (stand-by credit), tzv. zvláštní práva čerpání. Kurz této jednotky ke 

koruně je stanoven vždy ročně MMF. Půjčku České republice poskytl Mezinárodní 

měnový fond v roce 1993, a to ve výši 177 mil. SDR „na podporu platební bilance v 

souvislosti se zavedením vnitřní konvertibility a strukturálních adoptací ekonomiky.“115 

Tato půjčka byla splacena v roce následujícím.  

ix. Závazky vůči zahraničí. V této položce jsou na prvním místě závazky plynoucí 

z úvěrů v rámci repo operací. Dále se jedná o závazky ČNB vůči cizozemským bankám, 

finančním organizacím, např. ve formě přijatých depozit, úvěrů a závazků vzniklých z 

emise dluhopisů ČNB na zahraničních kapitálových trzích, znějících na cizí měnu. 

x. Jiná pasiva. Jedná se o vklady spravované finančními úřady, závazky ČNB vůči 

dodavatelům, vlastním zaměstnancům a jiným osobám. Také sem zahrneme výdaje, které 

vzniknou v budoucnosti, aj. 

 

 

 

 

 

                                                 
115 http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/mfo_imf.html. Ministerstvo financí ČR [online]. c2003-2009 

[cit. 2009-02-27]. 
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Obr. 2) Přehled pasiv ČNB k 31. 12. 2008 a jejich výše.116 

 

 

 

6.4 Povinnosti při hospodaření ČNB 

 

České národní bance, ač subjektu nezávislému na státním rozpočtu, zákon ukládá 

několik povinností týkajících se jejího hospodaření. První, již zmíněná povinnost, je 

zakotvena v § 1 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb. o České národní bance. Jedná se o povinnost 

samostatně hospodařit s majetkem svěřeným jí státem, toto hospodaření musí být 

prováděno s odbornou péčí. Další povinnosti nalezneme v části desáté tohoto zákona. Jsou 

                                                 
116 Převzato z účetní závěrky za rok 2008. 
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dány buď přímo, nebo je lze pomocí interpretačních pravidel dovodit z jednotlivých 

ustanovení. Dle mého názoru mezi tyto povinnost patří: 

i. Sestavení rozpočtu, podle kterého bude banka hospodařit v následujícím roce. 

Tuto povinnost lze odvodit z § 47 odst. 1 zákona o ČNB. 

ii. Vytvoření a doplňování rezervního fondu a dalších fondů. 117 Tyto fondy jsou 

doplňovány ze zisku vzniklého hospodařením banky. Rezervní fond slouží např. ke krytí 

ztrátových období. 

iii. Česká národní banka sestavuje roční zprávu o svém hospodaření a tuto zprávu 

poté předkládá nejpozději do 3 měsíců od skončení kalendářního roku k projednání PSP 

ČR. Současně s touto zprávou předkládá informace o platech jednotlivých členů bankovní 

rady. Poslanecká sněmovna, pokud tato zpráva není dostatečně přesná nebo v ní shledává 

jiné nedostatky, může odmítnout a ČNB pak vyvstává nová povinnost spočívající 

v předložení zpřesněné či doplněné zprávy Poslanecké sněmovně, a to ve lhůtě šesti týdnů. 

Pokud sněmovna nemá žádné výhrady, pro které by tuto zprávu odmítla, zprávu buď 

schválí, nebo vezme na vědomí. 

iv. Mezi další povinnosti patří vedení účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví. Na základě účetnictví prováděného dle metodiky stanovené v tomto zákoně a 

zprávy ČNB předkládané PSP ČR je sestavena účetní závěrka auditorem nebo auditory, 

které určí po dohodě s MF ČR.118 Schválenou účetní závěrku poté bankovní rada 

zveřejňuje a předkládá Poslanecké sněmovně. Tento audit se zpracovává dle zákona o 

auditorech a v souvislosti s mezinárodními auditorskými standardy. 

 

6.5 Zisk, ztráta  

 

Jak bylo uvedeno výše, na rozdíl od komerčních bank není primárním cílem 

centrálních bank všeobecně, a tedy ani České národní banky, zisk. Avšak konečný účet 

                                                 
117Srov. § 47 odst. 2 zákona č. 6/1993 Sb. o České národní bance.  
118 V posledních dvou letech se jednalo o auditorskou společnost Ernst & Young, v období předešlém pak 

společnost PriceWaterhouseCoopers. 
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hospodaření, ať již kladný, nebo záporný, je určitým vodítkem a signálem činnosti 

centrální banky a celého finančně-ekonomického prostředí dané země. U české centrální 

banky se dá říci, že v minulosti její činnost končila zpravidla ziskem, vyjma let, kdy 

docházelo ke konsolidaci bankovního trhu v ČR.119  Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní 

bance v § 47 odst. 2 stanoví, že zisk, který zbude po doplnění rezervního fondu a dalších 

fondů, je odváděn do státního rozpočtu. Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

v § 6 odst. 1 písm. e) stanoví, že tento zisk je specifickým příjmem státního rozpočtu.120 I 

přes fakt, že ČNB většinou končila rok s kladným saldem121, podle závěrečných zpráv 

nebyl nikdy tento její zisk převeden do rozpočtu. Vždy tedy došlo k doplňování rezervního 

fondu a fondů, ve kterých převážně díky konsolidaci bankovního trhu v předešlých letech 

vzniklo záporné saldo122, které se tímto ČNB snaží vyrovnat. Dalším důležitým důvodem, 

který by měl vést centrální banku k ziskovosti jejích operací a podnikatelských aktivit; 

samozřejmě v rámci plnění jejího primárního úkolu; je myslím si skutečnost, že v případě 

dlouhodobé ztrátovosti by musela svou činnost hradit ze státního rozpočtu, což by značně 

ohrožovalo její nezávislost na vládě, resp. politické moci jako takové.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
119 Naposledy bylo hospodaření ČNB ve ztrátě v roce 2007. Pozn. aut. 
120Marková, H., Boháč R.: Rozpočtové právo. 1. vydání. C. H. Beck. Praha 2007, s. 104. 
121 V roce 2008 se jednalo o částku cca 29,1 mld. Kč, a v roce 2009 o částku 18,5 mld. Kč. Zisku v roce 2009 

bylo dosaženo z největší části správou devizových rezerv.  

Zdroj:http://www.financninoviny.cz/investice/zpravy/cnb-loni-klesl-zisk-na-18-5-

miliardy/419602&id_seznam= . Česká tisková kancelář [online]. c2003-2009 [cit. 2009-02-20]. 
122 V současné době jde o částku převyšující 170 mld. Kč, po převedení zisku z letošního roku tedy cca 152 

mld. Kč. Kumulovaná ztráta byla ke konci roku 2008 přes 199 mld. Kč. 
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7. Správní řízení 

 

7.1 Pravomoc, působnost, obecná problematika  

 

Zákon 6/1993 Sb., o České národní bance v § 1 odst. 3 stanoví, že České národní bance 

jsou svěřeny kompetence správního úřadu a pravomoc je dána v těchto věcech, tj. ve 

věcech správního řízení, české centrální bance vyjma tohoto zákona taktéž zvláštními 

právními předpisy, např. zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách či zákonem č. 219/1995 Sb., 

devizovým zákonem. Toto zakotvení vychází z čl. 79 Ústavy ČR stanovícího v odst. 1 

mimo jiné, že „jiné správní úřady lze zřídit a jejich působnost stanovit pouze zákonem.“  

Podle mého názoru, a to vzhledem k výjimečnému a jedinečnému postavení České národní 

banky na našem území, by bylo možno o centrální bance říct, že je správním úřadem 

s celostátní působností. Na jedné straně je totiž pravda, že Česká národní banka bez dalšího 

v oblastech daných  Ústavou ČR a zákonem vykonává svou činnost na celém území státu. 

Ale oproti tomuto mému názoru vystupuje problematika zařazení pod tyto úřady 

s celostátní působností v okamžiku, kdy srovnáme literaturou poskytnuté definice a 

rozdělení jako např. v učebnici správního práva D. Hendrycha.123 Zde je totiž uvedeno 

dělení správních úřadů s celostátní působností na a) úřady s celostátní působností přímo 

řízené vládou, b) s celostátní působností přímo řízené ministerstvy.124 Z předchozího textu, 

zvláště pak z pojednání o nezávislosti ČNB, je jasné, že naši ústřední banku nemůžeme 

podřadit ani pod jednu z těchto kategorií. Teorie však rozeznává ještě další skupinu, kterou 

jsou státní orgány nebo úřady vykonávající státní správu mimo její organizační 

strukturu.125 Na první pohled by se mohlo zdát, že Českou národní banku bude možno 

zařadit právě do této skupiny, avšak jako jeden ze znaků je zde uvedeno, že tyto úřady 

„jsou financovány ze státního rozpočtu“, a proto ani do této skupiny nelze Českou národní 

banku začlenit.126  

                                                 
123 Hendrych, D.: Správní právo. Obecná část. 5. vydání, C. H. Beck. Praha 2003. 
124 Hendrych, D.: Správní právo. Obecná část. 5. vydání, C. H. Beck. Praha 2003, s. 339. 
125 Tamtéž. 
126 Hendrych, D.: Správní právo. Obecná část. 5. vydání, C. H. Beck. Praha 2003, s. 404. 
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Dalším problémem dle mého názoru může být, že Českou národní banku nelze bez 

pochybností zahrnout ani mezi ústřední orgány státní správy, a to vzhledem ke skutečnosti, 

že ústřední orgány státní správy, resp. jejich existence vycházejí ze zákona č. 2/1969 Sb., o 

zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů (dále „kompetenční zákon“). V kompetenčním zákoně však česká 

centrální banka zakotvena není. Domnívám se, že k výše uvedeným teoretickým rozporům 

došlo díky zcela specifickému postavení a činnosti české centrální banky, kdy zakotvení 

existence ČNB vychází ze samotné Ústavy ČR, která sice jakožto zákon nejvyšší právní 

síly odkazuje na další zákonnou úpravu, avšak vzhledem k faktu, že Ústava ČR byla přijata 

jen několik dní před zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ústavodárce dle mého 

již tehdy měl na mysli právě tuto normu a nepomýšlel ani na zakotvení ČNB 

v kompetenčním zákoně. Funkce správního úřadu vychází tedy z § 1 odst. 3 zákona č. 

6/1993 Sb., o České národní bance. Proti tomuto postupu, resp. jeho správnosti, vyslovil 

určité pochybnosti V. Sládeček v komentáři k Ústavě ČR127, kde je, jak jsem již uvedl, tato 

problematika dosti nejednoznačná, neboť je způsobena zvláštním postavením ČNB. Moje 

stanovisko k této problematice bylo již nastíněno v předešlém, neboť spíše se kloním 

k závěrům V. Mikule, a to k té části, kde uvádí, že úprava takto zvolená „míří k tomu, aby 

ČNB jako správní úřad nemohla být ve své činnosti autoritativně ovlivňována vládou 

jakožto orgánem moci výkonné s postavením povýtce politickým, odrážejícím zpravidla 

politické poměry v Poslanecké sněmovně.“128 Mimo tento střet názorů stojí P. Kysilka, 

bývalý viceguvernér ČNB zastává názor, že tato správní činnost zákonem svěřená České 

národní bance by měla být svěřena orgánu jinému, aby nedocházelo ke střetu zájmů při 

plnění funkce měnového regulátora a funkce dohledu nad bankovním sektorem.129 

 

 

                                                 
127 Srov. Sládeček, V., Mikule, V., Syllová, J.: Ústava České republiky: Komentář. C. H. Beck, Praha 2007. 
s. 570, 817-841. 
128 Tamtéž. 
129

Kysilka, P.: Právní postavení centrální banky v demokratickém státě. Centrum pro 
ekonomiku a politiku, Praha 2000. s. 36. 
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7.2 Správní řízení 

 

Správním řízením rozumíme určitou činnost, jejímž předmětem je „taková rozhodovací 

činnost orgánů veřejné správy, jejímž účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci 

zakládají, mění nebo ruší práva a povinnosti jmenovitě určené osoby, nebo jímž se 

autoritativně prohlašuje, že taková osoba práva a povinnosti má, anebo nemá.“130 Obecné 

správní řízení je v ČR upraveno zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, jakož i dalšími 

zvláštními zákony upravujícími určitá zvláštní procesní ustanovení. Správní úřady jsou 

taktéž vázány mezinárodními smlouvami, které jsou součástí našeho právního řádu. Co se 

týče poměru správního řádu a jiných procesních předpisů, jejich poměr je upraven v § 1 

odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „správní řád“) a to tak, že 

správního řádu, resp. jeho jednotlivých ustanovení se užije „nestanoví-li zvláštní zákon jiný 

postup“. Toto beze zbytku platí i pro správní řízení vedené orgány ČNB. Vnitřní úprava 

správního řízení je upravena Pokyny č. 65 ze dne 17. května 2007 ve znění pozdějších 

změn (dále jen „pokyny“). Tyto pokyny jsou interním předpisem ČNB, vyhlášené 

ředitelem sekce kancelář. Předmět vymezený v Čl. 1 těchto pokynů a to následovně:  

a) stanoví v návaznosti na Organizační řád České národní banky bankovní rady, 

jednotlivých sekcí a poboček České národní banky ve správním řízení, které vede ČNB 

v případech, kdy působí jako správní úřad podle správního řádu,  

 b) vymezují spolupráci mezi sekcí licenčních a sankčních řízení, sekcí dohledu nad 

finančním trhem, sekcí peněžní a platebního styku a pobočkami ČNB, jakožto správním 

orgánem prvního stupně a sekcí kancelář při řízení o rozkladech, podaných proti 

rozhodnutím správního orgánu prvního stupně,  

c) vymezují spolupráci správních orgánů prvního stupně při vedení řízení.131 

Správní řízení je tedy vedeno orgány příslušnými dle organizačního řádu, a to ve věcech 

v rámci kompetence správního úřadu svěřené ČNB zákonem o ČNB, kdy bankovní rada 

rozhoduje jako nadřízený orgán, tj. orgán druhého stupně.132 Pokyny dále upravují otázky 

spojené s vedením řízení příslušnými úředními osobami, v tomto případě tedy 

                                                 
130Skulová, S., Průcha, P., Havlan, P., Kadečka S.: Správní právo procesní. Eurolex Bohemia, Praha 2005. 
131 Převzato z čl. 1 pokynů č. 65 ze dne 17. května 2007, o správním řízení v České národní bance. 
132 Srov. čl. 2 pokynů č. 65 ze dne 17. května 2007, o správním řízení v České národní bance. 
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zaměstnanci, otázky funkční příslušnosti, kdy v prvním stupni je příslušná věcně příslušná 

sekce nebo pobočka ČNB a v druhém stupni pak bankovní rada. Dále jsou řešeny otázky 

spojené s vedením spisu, doručování aj. otázky.  Co se týče úpravy řízení v prvním stupni, 

zmiňované pokyny zde řeší v čl. 18 otázku řízení v případě souběhu příslušnosti 

způsobem, který dle mého názoru stojí za povšimnutí. V odst. 1 je totiž stanoveno že: 

„Provádějí-li dohled současně dva nebo výjimečně více správních orgánů prvního stupně, 

zahájí a vede řízení při zjištění nedostatků ten správní orgán prvního stupně, který může 

podle zákona uložit za zjištěný nedostatek přísnější sankci, nedohodnou-li se jinak. Lze-li 

za zjištěné nedostatky uložit pokutu a rovněž odnětí licence nebo povolení k činnosti, 

považuje se za přísnější odnětí licence nebo povolení k činnosti. Mohou-li odejmout licenci 

nebo povolení k činnosti za zjištění nedostatků oba správní orgány prvního stupně, 

rozhodnou o tom, který správní orgán prvního stupně řízení provede, jejich ředitelé ve 

vzájemné dohodě.“ Tato úprava je podle mě odrazem skutečnosti, že ČNB v případech, 

kdy zjistí nedostatek, musí vzhledem k charakteru dozorovaných osob, tj. bank a jiných 

finančních institucí operujících se značným kapitálem a možností značně ovlivnit nejen 

domácí ekonomicko-hospodářské dění, tyto postihnout pro jejich nežádoucí chování co 

nejcitelnějším způsobem, samozřejmě v mezích zákona, a to z důvodu ochrany 

dozorovaných trhů jako celku. 

Pokyny dále upravují procesní otázky spojené s řízením ve druhé instanci, tj. řízení o 

rozkladu bankovní radou.133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
133 Pro rozkladové řízení srov. kap. 3.7, oddíl iii). 
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8. 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 
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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. 
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10. Seznam zkratek 

 

 

ČNB – Česká národní banka 

 

ES – Evropské společenství 

 

ESCB – Evropský systém centrálních bank 

 

EU – Evropská unie 

 

Jednací řád – Jednací řád Výboru pro finanční trh po změně ze dne 26. 4. 2007. 

 

Kompetenční zákon – zákon č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních 

orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

 

MMF – Mezinárodní měnový fond. 

 

Pokyny č. 65 –  Pokyny č. 65 ze dne 17. května 2007, o správním řízení v České národní 

bance, ve znění pozdějších změn. 

 

Ústava ČR – Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zákon o ČNB – zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů. 
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Summary 

 

Czech National Bank, its content operations and functions 

 

This thesis deals with the legal status of the Czech National Bank, ie. the Central Bank 

Czech Republic and its activities and mission. Work focuses primarily on legal issues and 

issues related to the law deals only marginally economic and financial issues. The very 

existence of this institution and embedding based on Article 98 of the Constitution CR and 

other legal rules is contained in Law No. 6 / 1993 Coll., On the Czech National Bank. 

Article 98, in addition to the definition of the Czech National Bank as the Central 

Bank of Czech Republic, provides the main objective of the CNB, which is price stability. 

For further adjustment refers to the Constitution of the State the law and further provides 

that the activities of the CNB are only permissible by law. 

Act No. 6/1993Sb., on the Czech National Bank stipulates that the Czech National 

Bank is the administrative authority and that it is for the supervision of financial markets in 

the Czech Republic and other activities associated with this, such as to issue currency, 

support government economic policy, etc. 

 The second and third chapter are devoted to constitutional anchor CNB, 

respectively. CNB's independence, the Constitution of the CR results. There are discussed 

problems associated with the main objective of entrenching constitutional CNB board 

members appointed by the President of the Czech Republic, which the Constitution also 

grants the power to the CR. In the second chapter devoted to the independence of the CNB 

are discussed earlier attempts to its independence, the role of the Constitutional Court of 

the CR in its protection, but also the aspects that define this independence. 

 Chapter Four of this thesis is devoted to the organization and structure of the 

bank. There is discussed the issues of territorial scope, headquarters and branches of 

National Bank and other internal structure and organization. Part of this chapter is devoted 

to the Bank Board and other bodies National Bank and also fill up their activities. They 

also discussed aspects of determining, on what basis they are based, respectively. of what 

may be their very existence and activities conclude whether the law or regulation of lesser 

legal force. 
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 Substantial, but not the only major, part of the thesis is the fifth chapter on the 

activities of the Czech National Bank. Are discussed, all legal aspects related to the main 

activity was the central bank CR, each group of tasks is analyzed and described, primarily 

on legal analysis rather than economic, of course, are outlined as well as some financial-

economic aspects. 

 The sixth chapter examines the CNB, respectively. obligations associated with the 

laws of the CR, but there is also economically dealt with things such as major assets and 

liabilities. 

 Chapter 7 is devoted to administrative procedure brought authorities of the Czech 

National Bank.     
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