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Úvod 
 
 Jako téma pro svou diplomovou práci jsem zvolila Českou národní banku, její 

právní postavení a náplň činnosti. České centrální bankovnictví prošlo za poslední 

čtvrtstoletí mnohými změnami, o kterých bych se ráda zmínila, ale stěžejní bude 

současná právní úprava. Česká národní banka má velmi specifické postavení. Nejen že 

je zakotvena v Ústavě, ale má také velmi široké pole působnosti, na kterém vykonává 

své pravomoci. 

První kapitola popisuje bankovní systém, co jej tvoří, jeho rozdělení na systém 

jednostupňový nebo dvoustupňový, popřípadě bankovnictví univerzální a 

specializované. Také se zde budu věnovat českému bankovnímu systému. Zmíním se o 

některých specializovaných bankách a uvedu i hlavní právní předpisy upravující 

bankovní systém. 

Následující kapitola je exkursem do historie. Vymezím zde pojem centrální banka, 

nastíním její nejstarší pravomoci a především se budu věnovat důvodům vzniku 

centrálních bank. Nejdůležitějším důvodem byly logicky chybějící finanční prostředky a 

snaha panovníků o dotaci jejich dvora. Jelikož takový postup znamenal rozvrat státní 

ekonomiky, již od počátků centrálního bankovnictví dochází k jakémusi vymanění se 

z vlivu vládnoucí vrstvy a začínají se uplatňovat principy nezávislosti. Část této kapitoly 

věnuji i popisu tří nejdůležitějších způsobů vzniku centrálních bank, které mohly 

vzniknout přeměnou některé obchodní banky na banku centrální nebo přidělením 

zvláštních pravomocí  

Posledním popsaným způsobem vzniku centrální banky je založení zcela nové 

instituce. Převážně se zde ale zaměřím na historii centrálního bankovnictví v českých 

zemích. Zmíním se o vzniku první centrální banky Rakouska–Uherska, podrobnější 

popis centrální banky bude až od vzniku samostatného Československa, přes období 

protektorátu a poválečné období, kdy se v naší zemi s nástupem komunistické strany 

začalo uplatňovat centrální plánování v ekonomice, až po návrat k dvoustupňovému 

systému bankovnictví a vznik České národní banky. 

 Ve třetí kapitole se zaměřím na postavení centrální banky. Tuto kapitolu 

považuji za jednu z nejdůležitějších z celé diplomové práce. Ráda bych se zde 

zamyslela nad tím, zda ústavní zakotvení centrální banky je dostačující. Také se budu 

věnovat vzniku České národní banky, jejímu právnímu postavení zakotvenému v Ústavě 
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a v zákoně o České národní bance. Zmíním se i o harmonizační novele z roku 2000, 

která významně zasáhla do nezávislosti centrální banky a vyvolala diskuze nejen u 

české odborné veřejnosti, ale také u mezinárodních finančních orgánů. Druhá část této 

kapitoly je věnována českému bankovnictví po vstupu České republiky do Evropské 

unie. Tento krok znamenal nejen nutnou změnu právních předpisů tak, aby byly 

v souladu s evropskými, ale vyplývalo z něj i členství České národní banky 

v Evropském systému centrálních bank. Přistoupením k Evropské unii jsme se také 

zavázali k budoucímu přijetí jednotné evropské měny. Aby se tak vůbec mohlo stát, 

musí naše země splňovat ekonomická konvergenční kritéria. Problematice přijetí eura se 

budu věnovat v závěrečné části této podkapitoly. S právním postavením centrální banky 

zajisté souvisí nezávislost této instituce.  

Nezávislost České národní banky spočívá především ve čtyřech aspektech, 

kterými jsou nezávislost personální, institucionální, funkční a finanční. Poslední část 

kapitoly o právním postavení je věnována jednak důležitým právním předpisům, 

kterými se Česká ná rodní banka řídí, ale také právním předpisům, které je oprávněna 

vydávat. Zde se jedná o vyhlášky, zákonná opatření a úřední sdělení. 

 Velmi důležitou kapitolou je čtvrtá kapitola pojednávající o činnosti České 

národní banky. Zde se budu nejvíce věnovat emisní činnosti, protože ji považuji za 

jednu z nejvýznamnějších činností. Dalším důvodem je také možné budoucí přijetí eura, 

což by znamenalo pro centrální banku zánik tohoto oprávnění. Emise bankovek a mincí 

je výhradním právem České národní banky, souvisí s ní i odpovědnost za udržování 

dostatku peněz v oběhu, stejně jako za jejich kvalitu. Podrobněji se vyjádřím o soustavě 

platitel, která byla na našem území od roku 1993 platná. Součástí této podkapitoly jsou i 

prvky, které slouží k ochraně bankovek, ale také způsoby, kterými dochází k padělání 

bankovek a mincí.  

Druhou část této kapitoly tvoří pojednání o provádění měnové politiky. Její 

úlohou je péče o cenovou stabilitu, ale také podpora obecné hospodářské politiky vlády. 

K plnění cílů, o které má usilovat, Česká národní banka využívá nástrojů měnové 

politiky. Dalšími činnostmi prováděnými Českou národní bankou je provádění 

devizového hospodářství a obchodů centrální banky, které vede s různými subjekty 

veřejného i soukromého sektoru. Činností, která zaznamenala v posledních letech 
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významné změny je regulace a dohled. Od roku 2006 totiž centrální banka vykonává 

dohled nad celým finančním trhem. 

 Pátá kapitola je věnována organizační struktuře České národní banky. Zde věnuji 

největší pozornost bankovní radě, především způsobu jmenování jejích členů. 

 Poslední kapitola práce je věnována hospodaření centrální banky a informační 

povinnosti, která s touto činností souvisí. 

Záměrem této práce a současně důvodem, proč jsem si jako téma zvolila právě 

analýzu postavení a historie České národní banky je shrnutí výše nastíněné právní 

úpravy, a to zejména ve světle vstupu České republiky do Evropské unie a zamýšleného 

„přijetí eura“, stejně jako souvisejících změn, které budou v systému českého 

centrálního bankovnictví muset být provedeny. Věřím totiž, že česká právní úprava 

představuje jednu z nejlépe strukturovaných a praxi odpovídajících právních úprav, 

přičemž nemalou zásluhu na této skutečnosti nese také aplikační praxe České národní 

banky prakticky po celou dobu její existence. 

 

. 
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1. Bankovní systém 
 

1.1.  Obecně k bankovnímu systému 
 

Bankovní systém je souhrnem všech bankovních institucí ve státě a zároveň 

představuje uspořádání vztahů mezi těmito institucemi. Tento systém má tedy dvě 

navzájem propojené složky, a to složku institucionální a složku funkční.  

Bankovní systém je ovlivňován různými faktory, ať už se jedná o ekonomický 

systém existující v dané zemi, nebo rozvinutost finančního trhu, měnovou stabilitu a 

směnitelnost měny. Důležitý je i způsob, kterým se země zapojuje do nadnárodních 

struktur nebo i to, jak se provádí bankovní regulace a dohled. V neposlední řadě hraje 

roli i historický vývoj a tradice. 

Pro určení typu bankovního systému lze vycházet z toho, zda se v dané zemi v 

bankovní soustavě odděluje makroekonomická a mikroekonomická funkce. Ve 

dvoustupňovém systému makroekonomickou funkci vykonává centrální banka, která 

má za hlavní cíl péči o měnovou a cenovou stabilitu, zatímco mikroekonomickou funkci 

zabezpečují komerční banky, jejichž hlavním cílem je výdělečná činnost. Je také možno 

vycházet z rozsahu oprávnění, která byla bankám udělena, z prováděných obchodů, tedy 

z institucionálních vazeb, které jsou mezi bankami komerčními a investičními. Tímto 

způsobem můžeme bankovní systémy dělit na univerzální, specializované nebo 

smíšené. V současné době převažují bankovní systémy dvoustupňové univerzální.  

Jednostupňový bankovní systém – základem tohoto systému jsou univerzální 

banky, které vykonávají všechny bankovní činnosti od emise bankovek až po obchodní 

činnosti. Nenalezme zde oddělení makroekonomických funkcí od mikroekonomických. 

Tento systém je již spíše přežitkem v oblasti bankovnictví a jeho uplatnění je typické 

pro období, kdy se bylo bankovní odvětví v začátcích a teprve se rozvíjelo. V tomto 

období totiž ještě neexistovaly instituce, které by plnily funkci centrální banky a 

věnovaly se veškerým činnostem. Tento systém trval tedy až do doby vzniku prvních 

centrálních bank, či přidělení pravomoci emise bankovek některé z existujících 

obchodních bank.  

Dalším případem, kde se uplatňoval tento systém, byl bankovní systém v zemích 

s centrálně plánovanou ekonomikou. Nejtypičtějším příkladem tohoto systému byly 
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země bývalého socialistického bloku. Typickým pro tento systém je absence pečování o 

makroekonomickou měnovou stabilitu a naopak závislost na centralistickém typu 

ekonomického prostředí.  

V tomto prostředí měla rozhodující úlohu centrální banka, tzv. monobanka, která 

se starala jak o makroekonomické funkce, tak i o mikroekonomické tím způsobem, že 

zajišťovala rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé ekonomické subjekty. 

Tento systém se do roku 1990 uplatňoval i v bývalém Československu. Posledním 

příkladem, u kterého se můžeme setkat s jednostupňovým bankovním systémem, je 

teorie tzv. volného bankovnictví (free banking). Zastánci této teorie odmítají existenci 

centrální banky, žádají o její zrušení a prosazují fungování plně univerzálních bank, 

které by si při výkonu činnosti konkurovaly. 

Specializovaný bankovní systém – podstatou tohoto systému je institucionální 

oddělení investičního bankovnictví od komerčního. Činnost komerčních bank se 

zaměřuje především na zprostředkování platebního styku, poskytování úvěrů či 

přijímání depozit. Činnost investičních bank může být pojímána dvěma způsoby: užším 

pojetím je chápání investičního bankovnictví pouze v oblasti majetkových účastí, tím se 

rozumí, že obchodní banky se můžou věnovat veškerým činnostem typickým pro druhý 

stupeň, jediné, co nesmí, je vlastnit akcie jiných společností. Zastánci širšího pojetí 

zahrnují do činností investičních bank nejen problematiku majetkových účastí, ale i 

obchodování s cennými papíry včetně emisních obchodů, stejně tak se podle nich mají 

investiční banky věnovat i správě cenných papírů. V současnosti se již ani tento systém 

nevyskytuje v žádné vyspělé zemi. 

Univerzální dvoustupňový bankovní systém – tento systém je tvořen jak 

centrální bankou, která je emitentem bankovek a rovněž i plní jiné specifické úkoly, ke 

kterým je zmocněna, tak i univerzálními bankami, kterým je dovoleno provádět veškeré 

bankovní činnosti, které nejsou svěřeny centrální bance. Hlavní výhodou tohoto 

bankovního systému je poskytování nejrůznějších bankovních služeb jednotlivými 

bankami. Banky mají řadu poboček a tak není pro klienta problematické využívat 

v podstatě kdekoli služeb své banky.  

Další výhodou spíše pro banky je znalost jejich klientů, kterým tak mohou 

nabídnout personalizované produkty. Tento systém plní i stabilizační funkci, neboť 

různorodost poskytovaných služeb posiluje stabilitu nejen banky samotné, ale i celého 
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bankovního systému. Univerzální bankovní systém má i jisté nevýhody, mezi které patří 

zejména poškozování konkurenčního prostředí, protože univerzální banky mohou při 

poskytování služeb v oblasti obchodního bankovnictví využívat informace pro 

obchodování na kapitálovém trhu, ke kterým se jiné subjekty, rovněž provádějící 

obchody na kapitálovém trhu, nemohou dostat.  

Důležité negativum můžeme spatřovat i ve složitějším provádění dohledu nad 

těmito bankami. Mezi největší výhody dále patří i ovlivňování konkurenčního prostředí 

v bankovním sektoru. Velké univerzální banky disponují značným objemem prostředků 

a ekonomickou mocí. Pokud by došlo ke krachu některé z těchto institucí, mělo by to 

velmi závažné důsledky. Tento bankovní systém je typickým příkladem bankovnictví ve 

Švýcarsku. Na tomto principu je založena i současná úprava bankovnictví v rámci EU, 

která na základě jednotné bankovní licence umožňuje bankám s licencí provozovat 

univerzální bankovnictví po celém území Evropské unie.1 S tímto systémem se můžeme 

setkat i v České republice. 

1.2.  Bankovní systém v České republice 
 

Jelikož byl v naší zemi před rokem 1989 nastolen centralizovaný bankovní 

systém, současný systém se začal vyvíjet až od roku 1990, kdy došlo k opuštění tohoto 

systému, a začaly vznikat nové bankovní instituty. Český bankovní systém je systémem 

dvoustupňovým, ve kterém se nachází jednak univerzální banky, které jsou základní 

složkou bankovního systému v naší zemi, a jednak specializované banky typu 

stavebních spořitelen či hypotéčních bank, které mají omezený okruh povolených 

činností uvedených v bankovní licenci.  

Dalším druhem specializovaných bank jako jsou pak následující bankovní 

instituce: Česká exportní banka, jejíž hlavní náplní je podporování exportu 

prostřednictvím poskytování zvýhodněného úvěrů a dalších služeb, které s vývozem 

souvisejí; další specializovanou bankou je Českomoravská záruční a rozvojová banka, 

která podporuje malé a střední podniky tím, že jim poskytuje cenově výhodné záruky za 

úvěry, které těmto podnikům poskytují obchodní banky. Tato specializace bank, kdy se 

                                                 
1 DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přepracované a rozšířené vydání. Praha : Linde, 
2005. 681 s. ISBN 80-7201-515-X, str. 113 
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banky odlišují svými činnostmi, tvoří institucionální složku bankovního systému. 

Součástí českého bankovního systému jsou také pobočky zahraničních bank. 

Bankovní systém v ČR není upravován pouze českými právními předpisy, ale 

svou roli hrají i směrnice Evropské unie, které jsou inkorporovány do našich právních 

předpisů. Nejdůležitějšími právními prameny upravujícími tuto oblast jsou zejména: 

- Ústava České republiky – ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů 

- Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 124/2002 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 284/2009 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších 

předpisů 

- Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších 

předpisů 

- Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový, ve znění pozdějších předpisů 

O jednotlivých právních předpisech se podrobněji zmíním v dalších částech této 

práce. 
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2. Vznik a vývoj centrálního bankovnictví 
 

2.1. Vznik centrálního bankovnictví  
 

Vznik centrálních bank chápeme jako důležitý historický mezník v oblasti 

bankovnictví. Došlo jím ke vzniku dvoustupňového bankovního systému, což ovšem 

neznamená, že existence centrální banky je znakem toho, že v dané ekonomice 

dvoustupňový systém opravdu je – výjimkou je systém jednostupňový, obsahující pouze 

centrální banku. 

Pod pojmem centrální banka, popř. banka cedulová či emisní, si představíme 

takovou instituci, která má v zemi jedinečné postavení, disponuje pravomocemi, které 

nejsou svěřeny žádné jiné bankovní instituci. Mezi základní pravomoci centrálních bank 

patří, jak z  názvu vyplývá, emise bankovek a mincí, dále je to činnost dozorová či 

zajišťování měnové popř. cenové stability. Je to právě emisní monopol, kterým se 

centrální banky začaly vyčleňovat ze sféry obchodních a dalších bank.2 Pod tímto 

ovšem nelze rozumět, že by se tento monopol vztahoval i na bezhotovostní peníze. I 

bankovky a mince se dnes dostávají do oběhu prostřednictvím hotovostních operací 

prováděných obchodními bankami, které čerpají ze svých účtů vedených centrální 

bankou. Další pravomoci, které upevňovaly a zdůrazňovaly postavení centrálních bank, 

byly přijímány později.  

Kořeny centrálního bankovnictví můžeme najít v 17. století, kdy vznikly první 

dvě centrální banky. Centrální banky dnešního typu se začaly vyvíjet o dvě století 

později, ovšem největší rozmach zakládání centrálních bank nastal až ve 20. století. 

Důvody zakládání těchto institucí spočívají v tíživých finančních situacích 

vzniklých válkami, touhami panovníků po neomezeném množství bohatství a také jejich 

rozhazovačností. Proto panovníci zakládali banky, které by jim kdykoliv dodaly peněžní 

zdroje, které jim chyběly, a zároveň měli tuto instituci pod vlastní kontrolou. To se ale 

neobešlo bez následků, neboť docházelo k finančním rozvratům způsobeným 

neomezeným půjčováním peněz a poškozování jiných ekonomických subjektů. 

K zamezení vzniku podobných událostí byly pravomoci vlády či panovníka ve vztahu 

k centrální bance výrazně omezeny. Zde vidíme počátek nezávislosti centrální banky na 
                                                 
2 REVENDA, Zbyněk. Centrální bankovnictví. 3. aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2011. 
558 s. ISBN 978-80-7261-230-7, str. 26 
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vládě či panovníkovi. Původní důvody vzniku centrálních bank se s ekonomickým, 

společenským a politickým vývojem postupně měnily směrem k ekonomicky 

racionálnějším.3 Za takový důvod je možno považovat centralizaci emisí peněz. Aby 

centrální banky mohly co nejefektivněji fungovat, musela být stanovena určitá pravidla, 

kterými se budou při vykonávání své činnosti řídit. Tato pravidla jako první formuloval 

Montagu Collet Norman, Baron of St. Clere, který byl guvernérem Bank of England 

v letech 1920 – 1944. Patří mezi ně  

- zákaz konkurence jiným bankovním institucím v obchodní činnosti;  

- neúročení vkladů přijímaných od jiných bank;  

- být zúčtovacím centrem pro domácí banky;  

- provádění měnové politiky;  

- výkon dozorové činnosti nad ostatními bankami;  

- monitorování domácího bankovního systému;  

- bytí bankou bank;  

- bytí nezávislou institucí, ale zároveň vedení účtů vládě a jiným veřejným 

institucím a jiné.  

Tyto zásady jsou centrálními bankami dodržovány dodnes. 

Způsobů, kterými byly centrální banky zakládány, je několik. V literatuře se 

uvádí nejčastěji tři způsoby zakládání těchto institucí. 

2.2. Způsoby vzniku centrálního bankovnictví 
 
Přeměna některé ze soukromých obchodních bank    

 Tímto způsobem vznikla nejstarší centrální banka světa. Její historie spadá až do 

17. století, kdy v roce 1656 vznikla ve Švédsku první obchodní banka pod názvem 

Stockholms Banco. Tato soukromá banka ovšem nefungovala bez problémů dlouho. Už 

po necelých deseti letech se de facto dostala do úpadku, kdy došlo k přerušení 

směnitelnosti vlastních bankovek, a bance z této tíživé situace pomohla vláda. Údajným 

důvodem pro pomoc této soukromé instituci bylo to, že banka dříve poskytla půjčku 

některým členům vlády za výhodnějších podmínek, než tomu činila v ostatních 

případech. V letech 1664 – 1668 došlo ve Stockholms Banco k mnohým změnám, které 

                                                 
3 REVENDA, Zbyněk. Centrální bankovnictví. 3. aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2011. 
558 s. ISBN 978-80-7261-230-7, str. 28 
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vyvrcholily znárodněním a změnou názvu na Sveriges Rikes Ständers Bank. Došlo tedy 

ke vzniku nejstarší centrální banky na světě, i když si zachovávala postavení obchodní 

banky. Až teprve v roce 1697 banka začala „z pověření krále“ vystupovat jako centrální 

banka.4  

Mezi její hlavní činnosti coby centrální banky patřilo působení jako banky 

vlády, což zahrnovalo i úvěrování státní pokladny a regulace množství emitovaných 

bankovek. Dalším důležitým historickým mezníkem ve švédském bankovnictví byl rok 

1824, kdy bylo uzákoněno, že emitovat bankovky může pouze centrální banka a devět 

soukromých obchodních bank Enskilda. Mezi těmito soukromými bankami a centrální 

bankou, v roce 1866 přejmenovanou na Sveriges Riksbank, panoval po dobu několika 

let konkurenční boj, který vyvrcholil v roce 1897, kdy byl přijat zákon, kterým byla 

stanovena Sveriges Riksbank jako jediná banka emitující bankovky.  

Po přechodné době nutné k zajištění všech záležitostí vyplývajících z této změny 

se v roce 1904 stala Sveriges Riksbank jediným emitentem bankovek na území 

Švédska. Zároveň ukončila všechny činnosti, které vykonávala jako obchodní banka a 

stala se tak po dvousetletém vývoji čistě centrální bankou. 

 

Udělení pravomoci emise bankovek některé existující bance 

Tento způsob vzniku centrální banky je velmi podobný výše uvedenému. V Itálii 

bylo povoleno vydávat bankovky nejen bankovním institucím, nýbrž i soukromým 

nebankovním společnostem. Logicky i zde docházelo k tvrdému konkurenčnímu boji. 

Nejproblémovější institucí byla Banca Romana, která prováděla velké podvody a u 

které nakonec došlo v roce 1893 k likvidaci. Toho roku došlo v souvislosti s těmito 

událostmi k přijetí nového zákona o bankách.  

Tímto zákonem byly sloučeny tři banky, které měly právo emitovat peníze, a to 

Banca Nazionale, Banca Nazionale Toscana a Banca Toscana di Credito. Sloučením 

těchto bank vznikla nová bankovní instituce pod názvem Banca d'Italia. Emise 

bankovek byla povolena ještě dvěma bankám, kterými byly Banco di Napoli a Banco di 

Sicilia. Tato situace trvala až do roku 1926, kdy byla zákonem svěřena emise bankovek 

pouze bance Banca d'Italia. 

 
                                                 
4 REVENDA, Zbyněk. Centrální bankovnictví. 3. aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2011. 
558 s. ISBN 978-80-7261-230-7, str. 29 
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Založení nové centrální banky 

 Tuto metodu se podařilo poprvé úspěšně uskutečnit v Anglii v době Devítileté 

války, která probíhala v letech 1688 – 1697. Anglická pokladna zela prázdnotou, když 

v roce 1694 navrhl skotský obchodník William Paterson anglickému králi Vilému III. 

zřízení zcela nové banky, která by sloužila Koruně. Tato instituce nesla původně název 

The Governor and Company of the Bank of England a později jej změnila na Bank of 

England.  

Nápad to byl velmi lákavý, neboť král a vláda mohli velmi snadno přijít 

k požadovaným penězům a Korunu založení této banky nepřišlo ani nijak draho. Na 

výzvu o úmyslu založení národní banky zareagovali bohatí Angličané, kteří poskytli 

základní kapitál ve výši 1,2 mil. liber a získali tím akcie této banky. Nově vzniklá banka 

vedla Koruně účty a poskytovala výhodné úvěry emisí nových bankovek, kterými se 

financovaly válečné výdaje.  

Toto jednání samozřejmě jako v předchozích případech vedlo k mnohým 

problémům a ani Bank of England se nevyhla krizi, která málem znamenala její úplný 

krach. Reakcí na tyto problémy bylo svěření výsadního práva emise bankovek v letech 

1844 – 1845. Toto právo se týkalo území Anglie a Skotska. V roce 1946 došlo ke 

znárodnění této bankovní instituce. 

 Stejným způsobem byla založena i první československá centrální banka, která 

zahájila činnost v roce 1926, Národní banka Československá. 

 I přesto, že jsem výše nastínila různé způsoby zakládání popř. vzniku centrálních 

bank, můžeme v těchto způsobech spatřit jeden základní společný znak. Tím je 

rozhodnutí, které přišlo „shora.“ Nejdříve bylo uděleno právo emise peněz uděleno 

několika institucím, a když byl konkurenční boj mezi nimi neudržitelný a ohrožoval 

ekonomiku, bylo uděleno právo emise jen některé z bank, která mohla vydávat peníze 

nebo byla založena zcela nová instituce, které toto oprávnění bylo svěřeno. Někde 

k takovému stavu docházelo postupně po delší dobu, jinde byl vývoj rychlejší (jako např. 

v Anglii). Nicméně, vždy se jednalo o snahu zajistit jistou průhlednost emise platidel a 

také bezproblémové fungování trhu. 
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2.3.  Historie centrálního bankovnictví v českých zemích 
 

Rakousko – Uhersko 

 První centrální banka, která byla založena na našem území, nesla název 

Privilegovaná Rakouská národní banka. Vznikla 1. června 1816, přičemž svou činnost 

zahájila o měsíc později. Měla podobu soukromé akciové společnosti. O rok později 

získala právo vydávat bankovky na území Rakouska po dobu 25 let, o jejich množství 

ovšem rozhodovala vláda. Kromě ní mělo emisní právo i ministerstvo financí, které 

bylo oprávněno vydávat státovky. Vznikem Rakouska – Uherska roku 1867 se rozšířila 

pravomoc vydávat bankovky i na území Uherska.  

Toto spojení dvou mocnářství rozpoutalo diskuze o centrálním bankovnictví 

v nově vzniklé říši, které vyústilo vznikem nové centrální banky – Rakousko – Uherské 

banky, která byla rovněž novým emitentem na území mocnářství. I u této banky bylo 

nezávislé postavení spíše formálního charakteru a přijímala pokyny od vlády. Emise 

bankovek byla tedy i v tomto případě na centrální banku spíše přesunuta než jí 

přidělena. 

 

Československá republika 1918 – 1939 

 Rok 1918 byl velmi důležitým datem týkající se české historie. České země se 

po téměř třech stech let staly nezávislými na rakouské monarchii a vznikla 

demokratická Československá republika. S tím souviselo provedení řady změn. Pro 

oblast bankovnictví a peněžnictví bylo důležité zavedení nové československé měny. 

Měnová odluka proběhla ve dnech 3. - 9. března 1919 postupným stažením peněz, které 

byly platné na území staré monarchie, a byla zavedena nová měna, kterou byla 

československá koruna. Polovina stažených bankovek byla v březnu 1919 okolkována a 

vrácena zpět do oběhu a druhou polovinou byla pokryta emise vládních dluhopisů 

s úrokem 1 %. Okolkované bankovky byly do července 1920 vyměněny za novou 

československou měnu. 

Po vzniku Československé republiky nebyla zřízena žádná centrální banka, a 

přestože zvládlo Ministerstvo financí měnovou odluku, bylo nutné zřídit instituci, která 

by byla zodpovědná za správu a emisi peněz. Tuto funkci plnil Bankovní úřad 

odpovědný ministerstvu financí. Bankovní úřad byl orgánem Ministerstva financí, byl 
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státním cedulovým úřadem, který se nezapisoval do obchodního rejstříku. Pokud si 

Ministerstvo financí vyžádalo stanovisko k nějaké problematice, Bankovní úřad mu ho 

poskytl. Bankovní úřad nedisponoval vlastním zvláštním účtem a tak zisky, popřípadě 

ztráty, byly připsány na státní účet. O správu Bankovního úřadu se staral Bankovní 

výbor, který se skládal z deseti členů, které jmenoval ministr financí a z předsedy, jímž 

byl ministr financí nebo jeho náměstek. Hlavními úkoly této instituce byly správa oběhu 

okolkovaných bankovek, přijímání vkladů a vydávání za ně pokladničních poukázek, 

provádění bezhotovostního zúčtování plateb a další pravomoci svěřené na základě 

zákona. Bankovní úřad působil od 11. března 1919 do 31. března 1926. 

1. dubna 1926 zahájila svou činnost Národní banka Československá. Nová 

centrální banka byla akciovou společností z jedné třetiny vlastněná státem. Nebyla 

bankou nezávislou, protože ji měl pod kontrolou stát. Guvernér byl jmenován 

prezidentem republiky na návrh vlády na dobu pěti let s možností opakovaného 

jmenování. Odvolán mohl být guvernér na návrh vlády i bez udání důvodu. Krom 

guvernéra byla bankovní rada tvořena dalšími devíti členy, z nichž šest bylo voleno a tři 

jmenovaní na dobu šesti let. Členům voleným valnou hromadou končilo funkční období 

postupně, tedy každý rok se jeden člen bankovní rady obměňoval. Existovala také 

instituce vládního komisaře, který kontroloval činnost banky. Tento komisař byl 

jmenován ministrem financí. 

Národní banka Československá byla jediným emitentem bankovek na území 

republiky. Její další pravomoci se týkaly provádění měnové politiky, úvěrování bank a 

podniků a udržování kursu koruny k zahraničním měnám. Nemohla ovšem, ať už přímo 

nebo nepřímo úvěrovat stát.  

V souvislosti se světovou finanční krizí došlo ve 30. letech 20. století ke dvěma 

devalvacím. Centrální banka na to reagovala snižováním zlatého obsahu krytí 

bankovek, které bylo původně ve výši 25 % a při každé devalvaci se snížilo o jednu 

šestinu zlatého obsahu. Československá měna patřila díky snaze centrální banky ve 30. 

letech k nejstabilnějším a nejsilnějším měnám v Evropě. Tento vývoj byl bohužel 

přerušen vzrůstajícím postavením Německa, okupací Československé republiky a 

vznikem Protektorátu Čechy a Morava. 
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Období protektorátu 1939 – 1945 

Důsledkem podřízení československého státu německé moci došlo k výrazným 

změnám ve všech sférách života. Zákonem z prosince 1938 došlo k okamžitému 

přejmenování centrální banky na Národní banku Česko-Slovenskou, stejně tak byla 

přejmenována i naše měna, která nesla nový název koruna česko-slovenská a zkratka 

této měny byla pro další období „K“.  

S autonomním postavením Slovenska došlo i k dalším změnám v centrální 

bance, například šlo o počet slovenských zástupců v bankovní radě. Po vyhlášení 

Protektorátu Čechy a Morava nastalo mnoho nejen legislativních změn. Byla například 

zavedena přednostní měna, kterou byla říšská marka a až další v pořadí byla koruna. 

Poměr mezi těmito měnami stanovovala říšská vláda. Další změnou bylo zastavení 

působnosti Národní banky Česko-Slovenské na území, které se nenacházelo na území 

Protektorátu.  

Centrální banka nesla oficiálně nový název Národní banka pro Čechy a Moravu. 

Nebyla už kontrolována československou vládou a vedena vládou navrženým 

guvernérem, ale guvernérem schváleným Němci. Na činnost centrální banky na území 

Protektorátu dohlížel zmocněnec Říšské banky v Berlíně. Německé vedení českého 

bankovnictví bylo pro náš stát velmi nešťastným. Měna byla velmi znehodnocena, 

stejně tak i zlaté rezervy vzaly za své. Jak název centrální banky napovídá, měla 

pravomoci jen na území českých zemí. Na Slovensku úlohu centrální banky zastávala 

Slovenská národná banka. 

 

Československá republika 1945 – 1992 

V poválečném Československu opět začala platit Ústava z roku 1920, ale 

politická i hospodářská situace byla zcela odlišná. Stalo se tak na základě dekretu 

prezidenta republiky č. 11/1944 Úř. věst. Čsl., o obnovení právního pořádku, který byl 

vydán v Londýně 3. srpna 1944 a vyhlášen pod č. 30/1945 Sb. z. a n. I po skončení 

války po nějaký čas působila Národní banka pro Čechy a Moravu a na Slovensku 

působící Slovenská národná banka. Dekretem prezidenta republiky č. 16/1944 Úř. věst. 

čsl. byla obnovena činnost Národní banky Československé, ovšem jen na území Čech 

a Moravy, na Slovensku působila dál tamní centrální banka.  
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K rozšíření působnosti Národní banky Československé na celé území 

Československé republiky došlo až na základě dekretu prezidenta republiky č. 139/1945 

Sb. z. a n., o přechodné úpravě právních poměrů Národní banky Československé. 

Slovenská národná banka se stala oblastním ústavem pro Slovensko.5  

Po konci války také platila dvojí měna, a to koruna česká a koruna slovenská, 

jejichž kurz byl stanoven 1:1 a platily jen v té zemi, ve které byly vydány. Tato situace 

vedla k nutnosti provést měnovou reformu. Opět došlo ke stažení peněz a do částky 500 

Kč byly vyměněny v poměru 1:1 za bankovky, které byly vytisknuty v Anglii. Zbývající 

peníze pak byly připsány na účty bank a postupně uvolňovány v následujících letech. 

Rovněž byla obnovena československá měna, která byla jedinou platnou měnou na 

území československé republiky.  

Konec války znamenal i zahájení centralizace v bankovním sektoru. V roce 1951 

mělo dojít k ukončení emisního monopolu Státní banky Československé a bez 

politických změn se očekávala novelizace zákona týkajícího se centrální banky. Došlo 

ke znárodnění jak centrální banky, tak i soukromých bankéřských domů i akciových 

obchodních bank. Počet akciových bank postupně klesal, v roce 1950 ukončila činnost 

předposlední z nich – Slovenská Tatrabanka, poslední obchodní bankou byla 

Živnostenská banka. Po roce 1950 docházelo k rušení i ostatních bankovních institucí, 

kterými byly družstevní záložny nebo poštovní a komunální spořitelny. V době této 

centralizace bankovnictví byly ovšem založeny i dvě nové banky, kterými byla 

Investiční banka a Státní spořitelna. Investiční banka ovšem vykonávala svou činnost 

jen do roku 1958, kdy její úkoly převzala Státní banka československá. 

Nedlouho po válce došlo v centrálním bankovnictví k dalším změnám. Tyto 

změny souvisely s nástupem komunistické strany k moci. Mezi ně patřil například 

přestup z tržní na centrálně plánovanou ekonomiku nebo založení „centrální banky 

nového typu“. Ta byla vytvořena dle socialistického vzoru a vznikla v roce 1950 a 

jmenovala se Státní banka československá.  

Nová centrální banka nezískala hned na začátku své činnosti sympatie 

obyvatelstva, protože krátce po jejím vzniku byla provedena měnová reforma. Stalo se 

tak 1. června 1953. Tato reforma souvisela se změnou politického smýšlení 

v Československu a všechny oblasti lidského života začaly být vedeny podle 
                                                 
5 BAŽANTOVÁ, Ilona. Centrální bankovnictví v české historii po současnost: institucionální přehled. 
Praha: Studie Národohospodářského ústavu Josefa hlávky, 2005. 195 s. ISBN 80-86729-19-2, str. 82 
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socialistického vzoru. Důvodem reformy byl přechod z tržní na centrálně plánovanou 

ekonomiku a důsledkem bylo výrazné znehodnocení úspor všech vrstev obyvatelstva. 

Všechny tyto změny vedly k vytvoření jednostupňového bankovního systému, 

který se v Československu udržel až do roku 1990. 

Po těchto změnách, nastolených po nástupu komunistické strany k moci, 

v období od 60. let nedošlo k dalšímu významnějšímu vývoji. Za jisté změny lze 

považovat vznik Československé obchodní banky v roce 1964. Československá 

obchodní banka roku 1965 získala pravomoci v sektoru zahraničně obchodních operací. 

Další změna nastala v roce 1969 po přeměně Československé socialistické republiky na 

Československou federativní republiku. S ní souviselo rozdělení Státní spořitelny na 

Českou státní spořitelnu a Slovenskou státní spořitelnu. Tyto události ovšem ani 

nenaznačovaly, že by mohlo dojít k uvolnění situace v bankovnictví či návratu 

k dvojstupňovému systému, protože Státní banka československá měla i nadále výsadní 

postavení a řídila činnost ostatních bankovních institucí.  

Postupné uvolňování politické situace v socialistických zemích v 80. letech, 

převážně v druhé polovině této dekády vedlo k úvahám nad provedením změn. 

I v bankovnictví se začaly připravovat reformy, které měly vést k návratu ke 

dvoustupňovému bankovnímu systému. Tato reforma proběhla k 1. lednu 1990, kdy 

centrální banka přestala plnit funkci emisní i obchodně-podnikatelskou. Státní banka 

československá se rozdělila mezi tři subjekty: funkci centrální banky i nadále plnila 

Státní banka československá a dále vznikly dvě obchodní banky, kterými byla 

Komerční banka Praha a Všeobecná úverová banka Bratislava. Aktiva i pasiva obou 

nových obchodních bank byla vytvořena převodem z bilance Státní banky 

československé, u pasiv pomocí redistribučních úvěrů úročených diskontní sazbou.6 

 

Česká republika 

Rok 1993 je dalším zlomovým rokem v historii českého bankovnictví. Dochází 

k rozpadu České a Slovenské federativní republiky a vznikají dva nové státy, tedy 

Česká republika a Slovenská republika, v důsledku čehož také zaniká Státní banka 

československá a její úlohu přebírá Česká národní banka. Zakládání ČNB bylo 

umožněno zákonem č. 541/1992 Sb., o dělení majetku České a Slovenské federativní 
                                                 
6 REVENDA, Zbyněk. Centrální bankovnictví. 3. aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2011. 
558 s. ISBN 978-80-7261-230-7, str. 448 
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republiky, který umožňoval rozdělení bilance Stání banky československé mezi 

nástupnické centrální banky – českou a slovenskou. Postavení centrální banky je 

upraveno v Ústavě České republiky, která byla přijata 16. prosince 1992 a vyhlášena 

pod číslem 1/1993 Sb. ČNB je samostatně upravena v hlavě šesté, v čl. 98. Jeho první 

odstavec stanovil následující: 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. Druhým odstavcem byla právní úprava postavení banky, její  

působnosti a další odkázána na zvláštní zákon. Organizaci, vztahy k vládě a jiným 

orgánům, emisi bankovek a mincí, nástroje měnové regulace České republiky, obchody 

ČNB, pravomoci ČNB v devizovém hospodářství, dohled, stejně jako hospodaření ČNB 

je pak upraveno zvláštním zákonem o České národní bance. Zákon o ČNB dále také 

stanoví, že měnou nové republiky nebude nadále koruna československá, ale koruna 

česká (Kč). 
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3. Právní postavení ČNB 
 
 Právní postavení České národní banky je zakotveno především v ústavním 

zákoně č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, dále v zákoně č. 6/1993 Sb., zákon o 

ČNB, zákoně č. 21/1992 Sb., o bankách a řadě dalších zákonů, z nichž některé zmiňuji 

v této práci. 

3.1. ČNB a legislativa 
 
Právní předpisy, kterými se ČNB při své činnosti řídí především následujícími právními 

předpisy: 

 

Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 

Tento zákon je základním právním pramenem upravujícím postavení a činnost 

ČNB. Konkretizuje pravomoc a působnost, která je dána centrální bance Ústavou. Dále 

stanoví vztah k vládě a jiným orgánům, upravuje činnosti, kterým se ČNB věnuje, ať už 

se jedná o emisi bankovek a minci, regulační a dohledovou činnost, úpravu obchodů, 

které ČNB provádí, dále stanoví pravomoci, které má ČNB v devizovém hospodářství 

až po úpravu hospodaření ČNB. 

 

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon o bankách upravuje krom jiného podmínky pro udělení, popřípadě omezení 

či odnětí bankovní licence, podnikání tuzemských i zahraničních bank, věnuje se 

výkonu dohledu, který nad těmito bankovními institucemi vykonává ČNB, ale stanoví i 

sankce, kterým můžou být banky podrobeny 

Dle mého názoru není již tento právní předpis nejvhodnější právní úpravou a Česká 

republika by se měla inspirovat úpravou, která převládá v zemích EU. Zákon o bankách 

se týká pouze úpravy bankovních institucí a činností, ke kterým jim byla udělena 

licence. Nezabývá se tedy dohledem a regulací subjektů, které poskytují úvěry či jiné 

nebankovní finanční služby. Myslím si tedy, že by bylo vhodné, aby byl s ohledem na již 

existující převážnou funkční jednotnost, kdy dozor převážně provádí ČNB, zajištěna 

i jednotnost procesní i hmotné regulace kontroly např. sjednocením právní úpravy do 

jediného právního předpisu, nebo alespoň sjednocením podmínek výkonu činnosti při 
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poskytování nebankovních finančních služeb. Tento názor sdílím i při vědomí obecně 

možných nižších rizik při výkonu takových činností. 

 

Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů 

Stanoví práva a povinnosti, kterými ČNB disponuje v oblasti devizového 

hospodářství, jedná se například o registrace ke směnárenským činnostem, jejich 

kontrolu, krom toho ČNB spolu s Ministerstvem financí stanovuje rozsah a dobu trvání 

depozitní povinnosti a další činnosti vyplývající ze zákona. ČNB je spolu 

s Ministerstvem financí devizovým orgánem. 

 

Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů 

Tímto zákon je upravena pravomoc ČNB v oblasti platebního styku, konkrétněji 

se jedná o povolování či dohled činnosti platební instituce, úpravu činnosti institucí 

elektronických peněz, dohled institucí uvedených v ustanovení § 135a, ČNB činí dle 

tohoto zákona opatření v případě porušení některé části předpisu. 

 

Zákon č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad 

finančním trhem, ve znění pozdějších předpisů  

Tento zákon, který zrušil instituci Komisi pro cenné papíry a novelizoval řadu 

zákonů včetně zákona o ČNB, upravuje působnost a pravomoci, kterými Česká národní 

banka disponuje při výkonu dohledu nad kapitálovým trhem, dále ČNB chrání investory 

a emitenty investičních nástrojů, čímž posiluje jejich důvěru v kapitálový trh. Další 

činností, které se dle výše zmíněného zákona ČNB věnuje, je projednávání správních 

deliktů podle tohoto zákona. 

 

Zákon č. 60/1993 Sb., o oddělení měny, ve znění pozdějších předpisů 

Na základě tohoto zákona došlo ke stažení a následnému okolkování bankovek 

vydaných Státní bankou československou a ke vzniku nové měny – koruny české. 

 

Právní předpisy, které je ČNB oprávněna vydávat: 
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Vyhlášky – v rámci své působnosti správního úřadu, je ČNB oprávněna vydávat 

vyhlášky, které jsou uveřejňovány ve Sbírce zákonů. Vyhlášky mají všeobecnou 

závaznost. 

Zákonná opatření – opatření Česká národní banka vydává, je-li k tomu zmocněna 

zákonem. Jsou závazná pro banky, pobočky zahraničních bank a pro spořitelní a 

úvěrová družstva. Opatření podepisuje jako jiné důležité dokumenty guvernér a 

nabývají platnosti vyhlášením ve Věstníku ČNB a účinnosti dnem, který je v něm 

uvedený. Jednotlivá opatření jsou označena pořadovými čísly, jejichž řada končí 

s koncem kalendářního roku. 

Úřední sdělení – tímto způsobem ČNB informuje o rozhodnutích bankovní rady, o 

úrokových sazbách, sděluje jimi výkladová stanoviska ČNB, ale i podmínky, za kterých 

je oprávněna ČNB obchodovat a o jiných faktech důležitých pro osoby působící na 

finančním trhu. Sdělení podepisuje kterýkoliv člen bankovní rady. 

 

3.2. Právní postavení po vzniku České republiky 
 

3.2.1. Ústava ČR 
 
 Centrální banka na základě Ústavy změnila svůj název na Českou národní 

banku. Úpravu této bankovní instituce nalezneme v hlavě šesté Ústavy, která obsahuje 

jediný článek s číslem 98, jehož původní znění bylo následující: 

„ (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.“ 

 Myslím si, že je důležité, aby tak významné instituci byla právním předpisem 

nejvyšší právní síly potvrzena nezávislost. Není tomu však tak, na rozdíl např. od úpravy 

čl. 97 týkajícího se Nejvyššího kontrolního úřadu. I přesto, že právní úprava centrální 

banky je zde velmi stručná, je dle mého názoru dostačující, protože úmyslem 

ústavodárce nebylo vymezit náplň činnosti a pravomoci centrální banky, ale zakotvit její 

nezávislost a zamezit zásahům, ke kterým by mohlo docházet. Domnívám se, že v Ústavě 

by dokonce nemusel být ani vymezen základní cíl centrální banky, kterým je péče o 

cenovou stabilitu, ale stačilo by pouze vymezení centrální banky jako nezávislé instituce 
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a její název. Velmi důležité je zajisté i to, že do činnosti centrální banky lze zasahovat 

pouze na základě zákona a nikoli i předpisem nižší právní síly. Těmito zásahy se jistě i 

rozuměly zásahy politické, které by se snažily ovlivnit ekonomický růst, který by ovšem 

měl pozitivní dopad jen krátkodobý, ačkoli se ČNB snaží o udržení dlouhodobé cenové 

stability a jisté udržení míry inflace, která by byla ohrožena kvůli takovýmto zásahům. 

ČNB je zde charakterizována jako ústřední banka státu. Jedná se o instituci se 

zvláštním postavením, která je relativně nezávislá na moci výkonné či zákonodárné. 

Žádné orgány nemohou libovolně zasahovat do činnosti centrální banky, to je možné 

pouze na základě zákona. 

Zakotvení ČNB jako státního orgánu sui generis mělo být nejspíš určitým 

znakem postavení ČNB na stejnou úroveň, na které se nachází ostatní ústavní orgány 

moci výkonné, zákonodárné i soudní. Tímto postavením je zaručena její jistá 

nezávislost. 

ČNB vystupuje v rozsahu stanoveném zákony jako správní úřad, ale 

v majetkoprávních záležitostech a při správě vlastního majetku má postavení 

podnikatele. 

Centrální banka má informační povinnost vůči Parlamentu i vůči veřejnosti. 

Nejméně dvakrát ročně musí podat zprávu o měnovém vývoji Poslanecké sněmovně a 

aspoň jednou za tři měsíce o tomto stavu informovat veřejnost. 

Krom právního postavení ČNB se Ústava v souvislosti s centrální bankou 

zmiňuje o jmenování členů bankovní rady. Prezidentu republiky je v čl. 62 písm. k) 

Ústavy dána pravomoc jmenovat členy bankovní rady bez kontrasignace předsedou 

vlády. O této problematice se podrobněji zmiňuji v kapitole o organizaci ČNB.   

3.2.2. Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance ve znění pozdějších 
předpisů 

 
 Zákon o ČNB byl přijat Českou národní radou den po přijetí Ústavy ČR, tedy 

17. prosince 1992. Jak již bylo uvedeno v ústavním zákoně č. 542/1992 Sb., o zániku 

České a Slovenské federativní republiky, úlohu centrální banky po Státní bance 

Československé převzala Česká národní banka, která převzala část práv a povinností 

zaniklé centrální banky. 
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Jak jsem již výše uvedla, konkrétněji je o ČNB pojednáno ve zvláštním zákoně, 

kterým je zákon č. 6/1993 Sb. o České národní bance, který je účinný od 1. ledna 1993. 

Tento právní předpis již zasáhlo mnoho změn, jednou z nich byl i nález Ústavního 

soudu.7 

Tento zákon se skládá z dvanácti částí a obsahuje 61 paragrafů. První část zakotvuje 

postavení ČNB coby ústřední banky státu, stanovuje její hlavní cíle a také obsahuje 

základní povinnosti, které Česká národní banka má vůči Poslanecké sněmovně. V druhé 

části zákona se seznámíme s organizační strukturou ČNB. Část třetí vymezuje vztahy, 

které centrální banka má k vládě a dalším orgánům. Ve čtvrté části je upravena jedna 

z nejvýznamnějších činností centrální banky, a to emise bankovek a mincí. Další část 

upravuje nástroje měnové regulace, kterými Česká národní banka disponuje. V šesté 

části zákonodárce upravil obchody, které ČNB uzavírá s různými subjekty. Sedmá část 

pojednává o pravomocích, kterým ČNB disponuje v oblasti devizového hospodářství, a 

v osmé části lze nalézt popis dalších činnostmí, ke kterým je centrální banka zmocněna. 

Devátá část zákona zakotvuje dohled, který centrální banka provádí. V desáté části 

zákona se seznámíme s tím, jak ČNB hospodaří. Poslední dvě části zákona se věnují 

všeobecným, přechodným a závěrečným ustanovením. 

Nový zákon o centrální bance navazoval na pojetí uspořádání předchozího zákona, 

který upravoval postavení a činnost Státní banky Československé. Zároveň se 

zákonodárce inspiroval i úpravou centrálního bankovnictví z jiných zemí. 

ČNB je nezávislou institucí, která má jisté pravomoci správního úřadu, zvláště 

v oblasti dohledu nad bankami a jinými institucemi. I přes tyto pravomoci se domnívám, 

že zákonodárce zřetelně vyjádřil, že centrální banka není správním úřadem. Toto 

dovozuji jednak z úpravy v samostatné hlavě Ústavy a nezařazením ČNB mezi ostatní 

správní úřady, které jsou upraveny v hlavě třetí Ústavy. Dalším argumentem pro to, že 

ČNB není správní úřadem, je zajisté i samostatné hospodaření ČNB. Svědčí o tom i 

charakteristika centrální banky v zákoně o ČNB jako právnické osoby, které jsou 

svěřeny kompetence správního úřadu (ČNB tedy není přímo definovaná jako správní 

úřad, ale jsou jí pouze svěřeny některé kompetence). 

V minulosti se objevily i snahy o omezení nezávislého postavení centrální banky. 

Ty souvisely s přijetím zákona č. 442/2000 Sb., který byl harmonizační novelou zákona 

                                                 
7 Nález Ústavního soudu vyhlášený pod č. 278/2001 Sb. 
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o ČNB s úpravou právního postavení Evropské centrální banky. Zákonodárce ovšem do 

tohoto právního předpisu nezahrnul jen harmonizační ustanovení, ale také úpravy, které 

zasahovaly do nezávislosti ČNB. Těmito byly zejména povinnost konzultace otázek 

týkající se inflačního cíle s vládou, stejně jako stanovení kurzového režimu po poradě 

s vládou. Tímto právním předpisem také byla omezena pravomoc týkající se 

schvalování rozpočtu centrální banky, který měl být schvalován Poslaneckou 

sněmovnou. Další významnou změnou byla i nová úprava jmenování členů bankovní 

rady, kteří měli být nadále jmenováni prezidentem republiky, ovšem na základě návrhu 

vlády.  

K této novele, zvlášť ustanovením, která omezovala nezávislé postavení ČNB, měli 

výhrady nejen odborníci z bankovního prostředí, ale také Mezinárodní měnový fond, 

nebo dokonce i Evropská centrální banka. Tento zákon nenalezl podporu v Senátu ani u 

prezidenta republiky, přesto byl ale přijat a nabyl účinnosti 1. ledna 2001. Proti 

některým z novelizačních ustanovení podal prezident republiky námitky k Ústavnímu 

soudu, který předchozí úpravy shledal za protiústavní a byly zrušeny s účinností od 3. 

srpna 2001 nálezem č. 278/2001. 

V roce 2001, ještě před rozhodnutím Ústavního soudu o zrušení některých 

ustanovení novely zákona o ČNB č. 442/2000 Sb., byl Poslanecké sněmovně předložen 

další návrh harmonizační novely zákona o ČNB, který zohlednil nález Ústavního soudu 

Pl. ÚS 59/2000 do svého textu. Tato novela byla v březnu 2002 přijata a 1. května 2002 

se stala účinnou.  

Jednalo se o zákon č. 127/2002 Sb. Tento právní předpis například zakotvoval 

s odloženou působností možnost odvolat guvernéra po vstupu ČR do EU v případě, že 

by nesplňoval požadavky pro výkon funkce, nebo pokud by se dopustil nějakého 

vážného pochybení. Touto novelou došlo k posílení nezávislého postavení centrální 

banky do stavu, který zde byl před rokem 2000. Zákon například stanovoval, že režim 

kurzu české měny k měnám cizím je stanovován bankou, ale po projednání s vládou, 

přičemž nesmí být ohrožen hlavní cíl ČNB. 

Upřesňující informace o působnosti a činnosti centrální banky jsou uvedeny také ve 

speciálních zákonech, kterými jsou např. zákon o bankách, devizový zákon a další. 

Podrobněji se o jednotlivých ustanoveních zmiňuji v jiných částech této práce. 
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3.3. Právní postavení po vstupu ČR do EU  
 

3.3.1. Centrální bankovnictví po vstupu do EU 
 

Dne 1. května 2004 se Česká republika stala členskou zemí Evropské unie. 

Tomuto kroku předcházelo několik let vyjednávání a příprav. Vstup do EU znamenal 

pro Českou republiku přijetí mnoha povinností, včetně sladění právních norem 

s evropskou úpravou a to se týkalo samozřejmě i bankovní oblasti. Stejným dnem jako 

vstupem do EU, se stala ČNB členem Evropského systému centrálních bank, který 

sdružuje Evropskou centrální banku a centrální banky všech členských zemí EU. 

Členství některé z evropských zemí v EU předpokládá i přijetí společné měny euro. 

České republice, tedy stejně jako ostatním nově vstupujícím zemím k 1. květnu 2004, 

byl čl. 4 Aktu o přistoupení přiznán status členské země Evropské unie s časově 

omezenou výjimkou zavedení eura jako jednotné měny.8  

Další významnou událostí, spojenou se vstupem České republiky do Evropské 

unie, bylo členství guvernéra ČNB v dočasné Generální radě Evropské centrální banky, 

jejímiž dalšími členy byli guvernéři ostatních členských zemí a vrcholné vedení ECB. 

Všech 27 členských zemí tvoří Evropský systém centrálních bank, který vznikl 1. ledna 

1999.  

Novelou zákona o ČNB č. 442/2000 Sb. bylo stanoveno, že „Česká národní 

banka podporuje, aniž by byl dotčen její hlavní cíl, obecné hospodářské politiky 

v Evropském společenství se záměrem přispět k dosažení cílů Evropského 

hospodářství“. Toto ustanovení ovšem mělo odloženou účinnost do doby, dokud se ČR 

nestala členskou zemí EU. Výše zmíněnou úpravou začala ČR plnit konvergenční 

kritéria již před vstupem do EU.  

Dalším zdrojem plnění těchto kritérií byla i tzv. přístupová smlouva k EU9, která 

se stala pramenem českého právního řádu, poté co byl v referendu odsouhlasen vstup do 

EU a tato smlouva následně prezidentem ratifikována. Mezi další závazky, které musí 

ČNB plnit jakožto člen ESCB, jak vyplývá ze Smlouvy o založení ES či ze Statutu 

                                                 
8 BAŽANTOVÁ, Ilona. Centrální bankovnictví v české historii po současnost: institucionální přehled. 
Praha: Studie Národohospodářského ústavu Josefa hlávky, 2005. 195 s. ISBN 80-86729-19-2, str. 149 
9 Smlouva o přistoupení, jejíž nedílnou přílohu tvoří Akt o podmínkách přistoupení České republiky, 
Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Litevské republiky, 
Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky 
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ESCB a ECB, je dodržování Statutu v rozsahu požadavků, které jsou žádány po 

členských státech EU, ve kterých zatím nebylo přijato euro jako národní měna. 

S přijetím eura bude nezbytné i nově vymezit cíle ČNB. Hlavní změny se budou týkat 

emise bankovek a mincí, stejně tak se ČNB nebude nadále starat o měnovou nebo 

devizovou politiku. Centrální banka také přijde o pravomoc určovat úrokové sazby. 

Tyto činnosti budou svěřeny ESCB popřípadě ECB. S touto změnou samozřejmě 

souvisí i konec existence koruny české jako české národní měny. 

Podmínkou pro vstup členské země EU do eurozóny je vedle slučitelnosti 

právních předpisů této země s čl. 130 a 131 Smlouvy o fungování EU a Statutem 

Evropského systému centrálních bank také dosažení vysokého stupně udržitelně 

konvergence.10 ČR stejně jako každá jiná členská země má povinnost jednat tak, aby co 

nejdříve splnila podmínky pro vstup do eurozóny. Samotné datum přistoupení ovšem 

záleží na každé zemi, kdy se rozhodne k přijetí eura. Neplnění konvergenčních pravidel 

nemá pro členské země EU žádné negativní dopady až na neplnění kritéria udržitelnosti 

veřejných finančních zdrojů. V takovém případě je pak členská země podrobena 

Proceduře při nadměrném schodku. Mezi ekonomická konvergenční kritéria patří 

následující: 

- Kritérium cenové stability : toto kritérium se daří plnit, pro léta 2011 – 2012 se 

navíc předpokládá mírná inflace, díky které by se toto kritérium mohlo dařit 

plnit po celé období; míra inflace měřená indexem spotřebitelských cen je od 

roku 2010 stanovena na 2 %, přičemž se ČNB snaží, aby se tato míra nezvýšila 

nebo nesnížila o více než jeden procentní bod 

- Kritérium udržitelnosti ve řejných financí: toto kritérium ČR neplní a bývá 

pravidelně podrobována Proceduře při nadměrném schodku, nicméně se vláda 

ČR snaží, aby kritérium udržitelnosti veřejných financí do roku 2013 splnila a i 

v dalších letech plánuje konsolidaci veřejných financí tak, aby dosáhla do roku 

2016 vyrovnaného rozpočtu 

- Kritérium stability m ěnového kurzu: toto kritérium musí zavést země, která 

chce přijmout euro jako svou národní měnu po splnění a udržitelnosti všech 

ostatních kritérií. Kritérium stability měnového kurzu označované také jako 

                                                 
10 Vyhodnocení plnění Maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR 
s eurozónou: společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České 
republiky na jejím zasedání dne 22. prosince 2010 
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mechanismus směnných kurzů spočívá v tom, že země zavede fixní kurzový 

režim své měny k euru a alespoň dva roky bude tento režim zachovávat 

v povoleném koridoru; pro ČR bude rozhodující načasování do tohoto 

mechanismu; důležitou roli v této situaci budou hrát panující okolnosti na 

světových finančních trzích, další významnou podmínkou bude ustálení 

veřejných financí stejně jako celé domácí ekonomiky 

- Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb: podstatou tohoto kritéria je snaha 

o dlouhodobé udržení nominální úrokové sazby, která by nepřekračovala o více 

než 2 % úrokovou sazbu, než která je průměrnou úrokovou sazbou tří inflačně 

nejstabilnějších zemí. Plnění tohoto kritéria není dlouhodobě problémem. 

3.3.2. Evropská centrální banka 
 

Hlavním cílem činnosti ECB je péče o cenovou stabilitu eurozóny neboli péče o 

kupní sílu eura. Eurozónu tvoří členské země, které přijaly od roku 1999 společnou 

měnu euro místo své národní měny. Takových zemí je v současné době sedmnáct. 

Spolupráci této užší skupiny nazýváme Eurosystémem. Dalšími hlavními úkoly ECB je 

stanovování úrokových sazeb, kontrola peněz, které jsou v oběhu, dále spravuje 

devizové rezervy a v případě ohrožení stability směnných kurzů nakupuje nebo prodává 

měnu. Pomáhá také při dohledové činnosti či správném fungování platebního styku a 

v neposlední řadě také povoluje národním bankám emisi eurobankovek. 

Rozhodovacími orgány ECB jsou tyto: 

- Výkonná rada: tento orgán je šestičlenný skládající se z prezidenta a 

viceprezidenta ECB a dalších čtyř členů, kteří jsou jmenováni vedoucími 

představiteli eurozóny. Výkonná rada dává závazné instrukce, jimiž se musí řídit 

národní centrální banky. Funkční období členů výkonné rady je osmileté; 

- Rada guvernérů: Rada se skládá z členů Výkonné rady a dále z guvernérů 17 

národních centrálních bank eurozóny. Tomuto orgánu předsedá prezident ECB. 

Rada guvernérů se schází aspoň desetkrát ročně a na svých zasedáních je její 

hlavní činností určování měnové politiky a určování úrokových sazeb, za které 

si pak mohou komerční banky půjčovat peníze od centrálních bank. Dále se také 

věnuje ekonomickému a měnovému vývoji, jejich příčinám a možným 

budoucím postupům; 
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- Generální rada: skládá se z prezidenta a viceprezidenta ECB a dále z guvernérů 

centrálních bank všech 27 členských zemí; mezi hlavní úkoly tohoto orgánu 

patří pomoc kandidátským zemím s přípravou na vstup do eurozóny a dále také 

přispívá k poradní a koordinační činnosti ECB. 

Guvernér ČNB je od roku 2004 členem Generální rady ECB. Členem ostatních 

orgánů se bude moci stát, až v případě, že Česká republika přijme euro jako svou 

národní měnu a stane se členem eurozóny. 

ECB je stejně jako národní centrální banky nezávislou institucí, která není 

oprávněna přijímat pokyny od jakýchkoliv jiných orgánů. To samé platí i pro členy 

rozhodovacích orgánů. 

3.3.3. Zavedení eura v ČR  
 
 V roce 2003 schválila vláda ve spolupráci s ČNB dokument, který obsahoval 

podmínky nutné pro přijetí eura v České republice. Tím byla Strategie přistoupení ČR 

k eurozóně, ve které byly obsaženy i výhody a případná rizika, která s tímto krokem 

souvisejí. Ve zmíněném dokumentu se předpokládalo, že při zdárném plnění 

maastrichtských konvergenčních kritérií by naše země mohla vstoupit do eurozóny 

v letech 2009 – 2010. Tento plán se ovšem nedařilo plnit a tak byla v roce 2007 přijata 

Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóně. Tento dokument 

zahrnoval také domácí i zahraniční vývoj, ke kterému došlo od roku 2003.  

V dokumentu z roku 2003 se vláda a ČNB zavázaly ke každoročnímu hodnocení 

připravenosti ČR k přijetí eura a vstupu do eurozóny. Cílem bylo stanovení, zda je 

Česká republika připravena na vstup do kurzového režimu. Jelikož hodnocení situace 

v roce 2006 bylo negativní a vláda s ČNB nedoporučovala přistoupení k eurozóně, 

datum plánovaného přijetí eura se posunulo až za plánovaná léta 2009 – 2010.  

Důvodem bylo i neplnění kritéria rozpočtového schodku, který se zvýšil v roce 2007 

z důvodu předvolebních slibů v roce 2006 a navýšení sociálních výdajů. V roce 2005 

vláda ČR v závislosti na plánovaném přijetí eura do roku 2010 zřídila funkci Národního 

koordinátora zavedení eura v ČR, dalším novým orgánem byla mezirezortní Národní 

koordinační skupina pro zavedení eura a také byl přijat Národní plán zavedení eura 

v ČR. Tento plán zahrnoval technické, organizační, ale i právní hlediska připravenosti 
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české ekonomiky k přistoupení do eurozóny a problematiky, která by vznikla všem 

subjektům při zavedení a používání eura. 

Potenciální přijetí eura v České republice je spojeno s mnohými požadavky a 

změnami. Nutná zajisté bude dlouhodobá harmonizace a provázanost české ekonomiky 

s eurozónou. Jelikož zavedení nové měny je zajisté náročným procesem, existují tři 

možné postupy, které mají jednotlivým zemím pomoct s přechodem na euro. Jedná se 

buď o variantu, kdy ve státě panuje tzv. přechodné období, kdy je euro zavedeno 

nejdříve v bezhotovostní podobě a v hotovostní podobě zůstává platnou dosavadní 

měna, přičemž euro v hotovostní podobě musí začít platit nejpozději do tří let od 

zavedení v bezhotovostní podobě; dále je také na výběr jednorázový přechod na euro, 

ovšem za současného postupného zrušení, kdy je veřejným a soukromým subjektům 

dána možnost po dobu jednoho roku používat např. staré faktury apod.; a třetí možnou 

variantou je tzv. velký třesk, který znamená jednorázové zavedení eura bez fáze 

postupného rušení. Vláda České republiky se rozhodla pro třetí variantu, která je i 

ekonomický nejméně náročná. Při tomto způsobu přijetí eura dochází k jeho používání 

v hotovostním i bezhotovostním styku ve stejném okamžiku. 

České republice se v současné době daří splňovat konvergenční kritérium cenové 

stability a také kritérium dlouhodobých úrokových sazeb. Problém ovšem je s kritériem 

udržitelnosti veřejných financí, neboť schodek veřejného rozpočtu je v současnosti 

5,1 % HDP. Požadavek Evropské unie je deficit v max. výši 3 % HDP. Pod tuto míru se 

vláda ČR chce dostat v roce 2013 a do roku 2016 má v plánu dosáhnout vyrovnaného 

hospodaření. Jelikož podle každoročního Vyhodnocení plnění maastrichtských 

konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou nedošlo 

k pokroku při plnění podmínek nutných pro přijetí eura, není doporučeno vládě ČR 

stanovovat datum vstupu přistoupení naší země do eurozóny. V závislosti na výše 

popsané situaci není ani vhodné, aby ČR usilovala o vstup do Evropského mechanismu 

směnných kurzů. 

Jelikož se Česká republika zavázala k přijetí společné měny, není možné, aby se 

v současné době přestala snažit o zavedení eura, i když budoucnost eura a samotné 

eurozóny je nejistý a vyskytují se i názory, že se eurozóna v důsledku velkých 

ekonomických problémů některých zemí rozpadne. Problémy posledních let neposilují 
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důvěru v eurozónu. I přes problematickou ekonomickou situaci v některých členských 

zemích, která má dopad na celou Evropskou unii, je nutné konvergenční kritéria plnit. 

Domnívám se, že připravenost České republiky ke vstupu do eurozóny a přijetí eura 

se v posledních letech spíše zhoršuje. Vliv na tuto situaci jistě bude mít hospodářská 

krize, která se zvlášť v posledním roce výrazně zhoršila. Dle mého názoru je určitě 

správným postup, kdy zemím je dána možnost přístupu k eurozóně až v době, kdy se 

vlády těchto zemí domnívají, že jsou na tento vstup připraveny. V České republice tato 

otázka zatím aktuální není, protože nebyly provedeny potřebné reformy, které by 

zajistily, aby vstup do eurozóny byl pro nás přínosnější než současná situace. 

3.4. Nezávislost centrální banky  
 

Nezávislé postavení ČNB je jedním z pilířů úspěšného fungování této instituce. 

Nezávislostí centrální banky rozumíme určitou svobodu ve vykonávání své činnosti, 

kdy nemusí své kroky konzultovat s žádným jiným orgánem a není na jeho rozhodnutí 

závislá. Tuto nezávislost centrální banky ovšem nemůžeme chápat jako nezávislost 

absolutní, protože ta v žádné zemi neexistuje. I když banka není závislá na rozhodnutích 

vlády, musí sledovat její hospodářskou politiku a respektovat ji. 

Nezávislou musí být ČNB při úspěšném dosahování či udržování cenové 

stability. Zde by totiž mohlo hrozit riziko, že by vlády prováděly hospodářskou politiku, 

která by byla proinflační. Závislost na vládních rozhodnutích by mohla znamenat 

nepříznivý vývoj měnové politiky z toho důvodu, že politická moc by mohla mít 

tendence přimět centrální banku k opatřením, která by sice mohla mít krátkodobý 

pozitivní vliv na růst ekonomické aktivity, v dlouhodobém horizontu by ovšem šlo o 

nežádoucí růst inflace. Díky svému nezávislému postavení je centrální banka schopna 

těmto vlivům odolávat. 

Z výše uvedeného vyplývá, že ovlivňování činnosti centrální banky vládou má 

vliv na míru inflace a čím nezávislejší je postavení centrální banky, tím pomaleji roste 

inflace a snadněji se udržuje cenová stabilita. Toto ovšem nelze chápat zcela absolutně, 

protože samotná nezávislost není nejdůležitějším atributem a důležitou roli jistě plní 

jednání a shoda mezi vládou a centrální bankou a také samotné vedení banky.  

Nezávislost ČNB spočívá především ve čtyřech aspektech, kterými jsou 

nezávislost personální, institucionální, funkční a také finanční.  
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Personální nezávislostí rozumíme svobodu nejen ve jmenování bankovní rady, 

které není podrobené politické moci či názoru vládnoucí strany popřípadě koalice, ale i 

v ústavním zakotvení bankovní rady, čímž nemůže dojít k jejímu zrušení pouhým 

zákonem. Rovněž odvolávání z funkce by se mělo dít zcela výjimečně a jen za 

podmínek, které jsou výslovně uvedeny v zákoně. V případě, kdy by vedení centrální 

banky bylo voleno například výkonnou mocí, byl by to znak podřízenosti takovému 

orgánu. Znakem nezávislosti je i délka funkčního období členů bankovní rady. I když 

jsou známé extrémně dlouhá (několik desítek let) popřípadě naopak velmi krátká 

funkční období guvernérů, považuje se obecně za příznivé, pokud takové funkční 

období trvá déle než funkční období členů zákonodárného sboru a vlády. V České 

republice jsou jmenováni členové bankovní rady na období šesti let. 

Nepovažuji ovšem za nemožné, aby členové bankovní rady byli jmenováni na 

návrh vlády, nebo ministerstva financí, pokud by postup výběru byl jasně definován a 

transparentní. Problematickým by ovšem bylo, pokud by se zharmonizovala délka 

funkčního období členů bankovní rady a vlády, protože by pak hrozilo riziko ztráty 

nezávislosti centrální banky na výkonné moci. Nynější stav, včetně délky funkčního 

období i způsobu jmenování nicméně považuji za optimální. 

Významným znakem institucionální nezávislosti je zajisté absence účasti členů 

vlády ve vrcholném vedení centrální banky. Kdyby tomu bylo naopak, mohli by takoví 

členové prosazovat zájmy vlády na úkor zájmů banky. Centrální banka nesmí ani při 

výkonu své činnosti přijímat nebo žádat pokyny od jakéhokoli subjektu. Zákon o ČNB 

tuto problematiku upravuje tak, že členové vlády se mohou účastnit jednání centrální 

banky, avšak pouze s poradním hlasem.  

Důležitá pro nezávislé postavení centrální banky je i samostatná volba výběru 

ekonomických nástrojů k péči o stabilitu měny a měnového kursu, k podpoře 

ekonomického růstu a neinflačního vývoje. Kurzový režim je sice ČNB povinna 

projednávat s vládou, ale nesmí být tímto jednání ohrožen její hlavní cíl, kterým je 

cenová stabilita. Tímto se rozumí funkční nezávislost. 

Dalším významným aspektem nezávislosti české centrální banky je nezávislost 

finanční. Tou se rozumí zákaz jakéhokoliv financování vlády či jiného subjektu 

veřejného sektoru. ČNB hospodaří podle vlastního rozpočtu, který schvaluje bankovní 

rada.  
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4. Činnost ČNB 
 

Samotné označení banky jako banky centrální napovídá, že jako instituce má 

v bankovním systému své zvláštní postavení vůči ostatním bankovním institucím. 

Neplní jen úlohu finančního zprostředkovatele, ale má i jiné úkoly, které nejsou svěřeny 

žádné jiné bance. Jedná se typicky o emisní činnost. Zvláštní postavení, stejně jako 

specifickou náplň činnosti, svěřuje centrální bance stát prostřednictvím zákona. 

4.1. Funkce centrální banky  
 

Funkcemi, které ČNB plní je soubor činností, ke kterým je centrální banka 

zmocněna. Konkrétní náplň jednotlivých činností tvořících obsah jednotlivých funkcí 

centrální banky podléhá změnám, které odrážejí vývoj bankovní soustavy, resp. finanční 

sféry.11  

Centrální banka plní funkci makroekonomickou i mikroekonomickou. Předmětem 

činnosti ČNB v rámci těchto funkcí je především, aby jejich prostřednictvím centrální 

banka zajišťovala řádné fungování bankovní soustavy a finančního sektoru, avšak 

současně umožňovala také ekonomický rozvoj. Makroekonomická funkce spočívá 

především v emisní činnosti a dále i v provádění měnové a devizové politiky. Hlavními 

mikroekonomickými funkcemi jsou regulační a dohledová činnost nad ostatními 

bankami či zabezpečování bezproblémového platebního styku. Krom ekonomických 

úkolů, kterými je ČNB pověřena, plní centrální banka i právní úkoly, kterými je např. 

vydávání právních předpisů v rámci své působnosti. 

Dle předmětu činnosti lze předmět působnosti ČNB roztřídit do následujících 

oblastí: 

4.2. Emisní činnost 
 

Emisní činnost je výhradním právem České národní banky. Jelikož naše země 

usiluje o vstup do eurozóny, centrální banka o tuto pravomoc přijde. Proto bych se ráda 

věnovala bližší specifikaci práva vydávat platidla a platným bankovkám a mincím 

                                                 
11 ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava, et al. Bankovnictví. 1. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 
2010. 253 s. ISBN 978-80-7408-029-6, str. 64 
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obecně. V této kapitole se zaměřím také na ochranné prvky bankovek a zmíním se i o 

padělání peněz. 

Emise bankovek a mincí je v české bankovní soustavě výhradním právem ČNB, 

žádná jiná bankovní instituce tedy není oprávněna k emisi peněz. Historicky je tato 

činnost i nejstarší činností centrálních bank obecně. Důvodem k tomuto kroku byla 

snaha sjednotit emisi peněz na určitém území pod jednu instituci. 

K emisi dochází v době, kdy centrální banka vyplatí hotové peníze zpravidla 

komerčním bankám. Takové vyplacení může probíhat různými formami, např. tak, že 

centrální banka poskytne obchodní bance úvěr nebo tím, že dojde k prodeji různých 

aktiv, zejména cenných papírů. 

ČNB je zodpovědná za emisi bankovek a mincí, tedy stará se o to, aby v oběhu 

bylo dostatečné množství peněz, stejně jako pečuje o kvalitu těchto produktů. Do jejího 

pole působnosti patří i legislativní zabezpečení emise, čímž se rozumí, že centrální 

banka vydává právní předpisy, kterými stanoví náležitosti bankovek a mincí, pravidla 

pro jejich oběh a upravuje jimi vzhled zákonných peněz, stejně jako ochranné prvky. 

Emisní činnost ČNB je upravena v zákoně o ČNB, v části čtvrté. V této části 

zákona je stanoveno, že se Česká národní banka stará o správu zásob bankovek a mincí 

a zajišťuje také dodávky od výrobců dle aktuálních požadavků trhu. Dále je ČNB 

oprávněna k vydávání nejen bankovek a mincí, ale i pamětních mincí. Obecně jsou 

bankovky a mince zákonnými platidly ve své nominální hodnotě, to ovšem neplatí pro 

pamětní mince, mince z drahých kovů a mince určené pro sběratelské účely, které 

mohou být prodávány za jinou cenu než je jejich nominální hodnota. Tento zákon také 

stanoví za peněžní jednotku ČR korunu českou (zkratka „Kč“), která se dělí na sto 

haléřů. V dalších ustanoveních zákonodárce stanovuje, k jakým činnostem v souvislosti 

s emisí bankovek a mincí je ČNB oprávněna. Mezi ně patří sjednávání tisku bankovek a 

ražby mincí.  

S tímto souvisí i dohled nad ochranou uchovávání nevydaných bankovek a 

mincí, nad úschovou popřípadě zničením tiskových desek a dalších zařízení spojených 

s tiskem a ražbou. S vydáváním bankovek a mincí souvisí i jejich stahování z oběhu. 

Takto stažené peníze jsou vyměněny za nové ve stejné nominální hodnotě. Pokud se 

nestanoví vyhláškou jinak, tak doba, po kterou je možné vyměnit staré bankovky a 

mince za nové nesmí být kratší než pět let. Na konci pětiletého období se neplatné a 
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nevyměněné bankovky a mince odečtou od částky peněz, která je v oběhu a tato suma je 

pak příjmem ČNB. Krom těchto oznámení ČNB vyhláškami stanoví také kvalitativní 

požadavky (těmito kvalitativními požadavky rozumíme nominální hodnotu, rozměry, 

hmotnost, vzhled a další náležitosti, které jsou požadovány), které jsou kladeny na 

bankovky a mince a také vyhláškami oznamuje o jejich vydání do oběhu. Zákon o ČNB 

se také zmiňuje o zákazu týkajícím se žetonů, medailí a podobných předmětů. Tyto 

předměty nesmějí být vydávány v takové podobě, aby byly zaměnitelné za mince 

jakékoliv nominální hodnoty, které jsou vydávány ČNB, zároveň nesmí být při jejich 

rozšiřování použito pojmu „mince“. 

 

Soustava českých platidel 

Soustavu českých platidel tvoří bankovky a mince vydané ČNB. Platnými 

bankovkami jsou bankovky o nominální hodnotě 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč, 1000 Kč, 

2000 Kč a 5000Kč. Soustavu platných mincí tvoří mince o nominální hodnotě 1 Kč, 2 

Kč, 5 Kč, 10 Kč, 20 Kč a 50 Kč. 

Než ovšem začnu psát o platných penězích, ráda bych se zmínila o bankovkách a 

mincích, které byly součástí soustavy českých platidel, ale byly již prohlášeny za 

neplatné a stažené z oběhu. Jedná se o mince v nominální hodnotě 10 haléřů a 20 

haléřů, jejichž platnost skončila dnem 31. října 2003. Další a poslední úplně zrušenou 

mincí byla mince o nominální hodnotě 50 haléřů. Platnost této mince skončila 31. 

prosince 2008. Ve všech třech případech se jednalo o mince vzoru 1993. Za téměř 

dvacetiletou éru českých bankovek a mincí, došlo k zániku platnosti i některých 

českých bankovek. Těmi byly bankovky v nominální hodnotě 20 Kč a 50 Kč. 31. srpna 

2008 skončila platnost bankovek po 20 Kč vzoru 1994 a 1996. Doposud poslední 

zrušená bankovka je v nominální hodnotě 50 Kč, jejíž platnost byla ukončena dne 31. 

března 2011. Jednalo se o bankovky vzoru 1994 a 1997. Výše uvedené bankovky a 

mince nebyly po skončení jejich platnosti znovu emitovány a již se s nimi v platebním 

styku nemůžeme setkat. Některé byly zrušeny úplně, ale bankovky v nominální hodnotě 

20 Kč a 50 Kč se vyskytují v mincovní podobě. Dvacetikorunovou bankovku a minci 

v nominální hodnotě lze vyměnit do 31. srpna 2014 v ČNB. Bankovku v nominální 

hodnotě je možno vyměnit v kterékoli bance provádějící pokladní operace do 31. března 

2012 a do 31. března 2017 pouze v ČNB. 
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Ukončení platnosti bankovek nižší nominální hodnoty bylo jistě správným 

krokem, neboť bankovky obecně mají kratší životnost než mince. Nahrazením těchto 

bankovek mincemi došlo i ke snížení nákladů, protože mince není zapotřebí emitovat 

díky delší životnosti tak často jako bankovky. Nepředpokládám ale, že by mělo dojít ke 

zrušení nějaké jiné bankovky a jejího nahrazení mincí ve stejné nominální hodnotě. 

Současnou soustavu platidel pokládám za vhodnou. 

Všechny platné bankovky se od sebe odlišují nejen svou velikostí, ale také 

barvou a motivem, který obsahují. ČNB vyhláškou stanoví emisi určité bankovky do 

oběhu. V takové vyhlášce stanoví nominální hodnotu platidla, časové určení, kdy bude 

daná bankovka vydaná do oběhu a dále popis vzhledu a ochranných prvků platidla a 

jejich umístění. 

Dle mého názoru je grafická i rozměrová úprava bankovek velmi vhodně 

vyřešena. Díky tomu, že každá bankovka jednotlivých nominálních hodnot se od sebe 

liší nejen barvou, zobrazenou významnou osobností české historie, ale i velikostí, tak je 

velmi obtížné, ne-li nemožné, aby došlo k záměně bankovek při jejich používání. Myslím 

si, že česká úprava bankovek je mnohem lépe vyřešena, než např. americká úprava, kde 

hlavním problémem je stejná velikost bankovek a existuje tedy větší riziko 

zaměnitelnosti. 

I o vydání nových mincí do oběhu informuje ČNB vyhláškou. Stejně jako u 

bankovek je ve vyhlášce obsažena nominální hodnota vydávané mince, její podoba lícní 

i rubové strany, druh kovu, ze kterého je ražena a také možné odchylky, ke kterým 

může při ražbě dojít. Mince jsou raženy buď z jednoho kovu, nebo ze slitiny kovů. 

Mince také mohou být pokovány z vnější strany jiným kovem. Zajímavostí, kterou se 

mince liší od bankovek je určení rubové a lícní strany. Zatímco u bankovek je rubovou 

stranou strana s vyobrazením historické osobnosti a určením nominální hodnoty 

v levém horním rohu, u mincí je rubovou stranou strana s nápisem Česká republika a 

zobrazením lva a strana, na které je uvedena nominální hodnota mince je stranou lícní. 

 Myslím si, že i úprava mincí byla velmi dobře provedena. Jednotlivé mince jsou 

od sebe odlišeny velikostí, tedy čím vyšší nominální hodnota, tím je i mince větší. Jejich 

rozlišení ale není tak propracované jako u bankovek. Pozitivem jistě je, že některé 

mince jsou kulaté, jiné mají hranatý tvar, čímž se rozliší mince, které jsou velikostně 

velmi podobné. Problematičtějším ovšem může být rozlišení mincí o nominálních 
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hodnotách 10 Kč a 50 Kč. I přesto, že padesáti korunová mince je dvoubarevná a o 

něco větší i těžší než mince deseti korunová, rozdíl mezi těmito mincemi není tak 

znatelný, aby nemohlo dojít k jejich záměně. 

Do soustavy zákonných peněz patří i mince pamětní. Tyto mince jsou raženy ze 

stříbra nebo ze zlata a mohou mít i vyšší nominální hodnotu než některé bankovky. 

Pamětní mince jsou rovněž platnými platidly, ale ne všechny subjekty mají povinnost je 

přijímat na rozdíl od běžných bankovek a mincí. I přesto, že mají pamětní mince určitou 

nominální hodnotu, jejich pořizovací cena bývá zpravidla vyšší. Ražba zlatých nebo 

stříbrných pamětních mincí bývá spojena s nějakou historickou událostí. Takovou 

událostí může být např. založení nějaké instituce, výročí či úmrtí významné osobnosti 

nebo také začátek nového milénia. ČNB vydává také pamětní mince s různou 

tématikou, kterou můžou být kulturní památky, významné stavby apod. Pro návrhy na 

pamětní mince vyhlašuje ČNB soutěž. Rovněž centrální banka zveřejňuje na svých 

internetových stránkách plány vydávání mincí. Jelikož se blíží dvacet let existence 

ČNB, tak i k tomuto výročí bude vydána stříbrná pamětní mince, o jejíž podobě 

rozhodne veřejnost hlasováním na internetových stránkách. Poslední pamětní mincí je 

stříbrná dvousetkoruna vydaná do oběhu 19. října 2011. Tato pamětní mince připomíná 

400. výročí úmrtí Petra Voka z Rožmberka.  

I přesto, že pamětní mince jsou zákonnými platidly, jsou především velmi hezkým 

sběratelským předmětem. Je to také jedna z mála činností, kterou centrální banka 

nevykonává nezbytnou obchodní či regulační a dozorovou činnost. I když hodnota 

pamětních mincí je vyšší než jejich nominální hodnota, je jistě milým gestem, že ČNB 

věnuje deseti hlasujícím o podobu pamětní mince k dvacetiletému výročí centrální 

banky vítěznou podobu této pamětní mince. 

 

Ochranné prvky 

Jelikož od počátku vydávání peněz zde byli i padělatelé, bylo zapotřebí vymyslet 

takovou technologii výroby peněz a takové ochranné prvky, aby padělání a 

napodobování bankovek co nejobtížnější. ČNB vytvořila stupnici zdařilosti padělaných 

bankovek. 1. stupeň tvoří padělky velmi nebezpečné, 2. stupeň padělky nebezpečné, 3. 

stupeň zdařilé padělky, 4. stupeň méně zdařilé padělky a poslední 5. stupeň tvoří 
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padělky neumělé. Ke snaze zabránit padělání bankovek slouží řada ochranných prvků, 

mezi něž se řadí tyto následující: 

Vodoznak – tento ochranný prvek se na bankovkách nachází uprostřed širokého 

nepotištěného pruhu. Můžeme ho spatřit, pokud se na bankovku podíváme proti světlu. 

Pokud se na bankovku podíváme z lícní strany, uvidíme stranově obrácený obraz 

portrétu vytištěného na lícní straně; 

Okénkový proužek s mikrotextem – jedná se o proužek z umělé metalizované 

hmoty, který je zapuštěn do papíru. Vždy po 5 mm vystupuje na lícní straně na povrch 5 

mm okénko stříbřité barvy, na kterém je vytištěna nominální hodnota bankovky, kterou 

můžeme číst zdola nahoru. Pokud se podíváme na bankovku proti světlu, uvidíme 

okénkový proužek jako tmavou linku s prosvítajícím mikrotextem; 

Barevná vlákna – jedná se o vlákna, která jsou zapuštěná v papíru. Jedná se o 

vlákna oranžové barvy, která jsou dlouhá 6 mm. Nejvíce viditelná jsou na bílých 

částech bankovky; 

Soutisková značka – tato značka je celá vidět jen při pohledu proti světlu, kdy na 

sebe navazují jednotlivé linky tohoto ochranného prvku. Soutisková značka je kruhová 

a u starších vzorů bankovek je tvořena písmenem „C“, ve kterém je vloženo písmeno 

„S“. U novějších typů bankovek tuto značku tvoří písmena „ČR“; 

Skrytý obrazec – jedná se o obrazec, který lze vidět pouze z lícní strany 

bankovky v oblasti ramen zobrazené osobnosti, kde se nachází ornament, ve kterém je 

skrytý obrazec. V ornamentu se nachází skrytá nominální hodnota bankovky, kterou lze 

vidět v případě, kdy se bankovka nachází ve vodorovné poloze v  úrovni očí proti zdroji 

světla; 

Opticky proměnlivá barva – tento ochranný prvek se nenachází na všech 

bankovkách, ale pouze na bankovce v nominální hodnotě 500 Kč vzoru 2009 a dále na 

všech ostatních bankovkách vyšších nominálních hodnot. Je to prvek, který je založen 

na optickém efektu. Každá bankovka lišící se hodnotou obsahuje jiný obrazec, který 

mění barvu. 500 Kč bankovka obsahuje květ, na 1000 Kč bankovce je vytištěn lipový 

list, 2000 Kč bankovka obsahuje struny lyry a 5000 Kč bankovka obsahuje šestiúhelník 

s hlavou českého lva. Jestliže bankovku klopíme proti světlu, výše uvedené obrazce 

mění barvu ze zlaté na zelenou; 
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Iridiscentní pruh – tento duhově lesklý ochranný pruh je široký 20 mm. Stejně 

jako výše uvedený ochranný prvek je viditelný pouze z lícní strany blízko od pravého 

okraje bankovky. Pokud se na bankovku díváme z běžného pohledu, jeví se nám 

iridiscentní pruh jako průhledný, pokud ale bankovku sklopíme proti světlu, pruh získá 

barevný nádech a můžeme na něm vidět i vytištěnou nominální hodnotu bankovky; 

Mikrotext – mikrotext je ochranným prvkem umístěným na rubové i lícní straně 

bankovky. Na lícní straně se nachází na pravé straně bankovky okolo vytištěné číselné 

označení nominální hodnoty bankovky u velkého hodnotového čísla. Na rubové straně 

se mikrotext nachází také na pravém okraji bankovky v pruhu základní barvy, kde je 

číselně nebo slovně vyjádřená hodnota bankovky. 

 Výše popsané ochranné prvky nejsou jedinými prvky, kterými jsou bankovky 

chráněny. Z bezpečnostních důvodů se ani všechny ochranné prvky nezveřejňují. 

Dalšími důležitými elementy, kterých si na bankovkách můžeme všimnout a které 

slouží k jejich ochraně, patří např. papír, na který jsou bankovky tištěny. Jedná se o 

speciální bankovní papír, který se liší od běžně používaného papíru silou, strukturou a je 

také jinak zabarvený. Na papír určený k tomuto užití jsou kladeny také náročnější 

požadavky, co se týče dalšího používání. Musí být mnohem pevnější i pružnější než 

obyčejný papír a musí také odolávat různým ohybům včetně natržení při běžném 

používání bankovky. Papír určený k tištění bankovek se od jiných papírů liší i zvukem, 

který vydává při „zmuchlání,“ což je dáno složením vláken v bankovce. 

 

Padělání a pozměňování peněz 

Jelikož s výrobou bankovek a mincí souvisí také padělání a různé pozměňování 

peněz, jsou platidla chráněna různými ochrannými prvky, o kterých jsem se zmínila již 

výše, ale také právními předpisy, které postihují každého, kdo se pokusí padělat či 

pozměnit bankovku či minci nebo toho, kdo se takovou bankovku nebo minci pokusí 

vydat za zákonné platné platidlo. 

Trestní zákoník účinný od 1. ledna 2010 uvádí ve své hlavě šesté trestné činy 

hospodářské, mezi něž patří i trestné činy proti měně a platebním prostředkům. Úprava 

těchto trestných činů je upravena v ustanoveních § 233 – 239. Hlavním účelem těchto 

ustanovení je zájem na ochraně měny a peněz, popř. měnové stability, zájem na ochraně 

platebních prostředků, které zajišťují bezhotovostní platební styk, ale také ochrana 
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výroby a prostředků, které slouží k výrobě platných peněz. Nejsou chráněné pouze 

české zákonné peníze, ale ochrana poskytovaná trestním zákoníkem se vztahuje také na 

zahraniční peníze. 

Paděláním peněz se rozumí taková činnost, kdy dojde k úplnému vyhotovení 

platidel bez oprávnění. K tomu může dojít různým obkreslováním, odléváním, ražením 

apod. Za padělané peníze jsou považovány takové výrobky, které jsou méně či více 

zdařilými napodobeninami, které mohou být byť i při snížené viditelnosti považovány 

za pravé peníze. Za padělané peníze jsou považovány ovšem i peníze totožné s pravými, 

které byly vyrobeny v České mincovně nebo ve Státní tiskárně cenin, ale nebyly 

uvedeny do oběhu řádným způsobem.  

Při pozměňování peněz dochází k úpravě platných peněz, jakou je nejčastěji zvýšení 

nominální hodnoty bankovky. Pozměněním peněz se rozumí i použití peněz jedné měny 

jako měny jiné. Dalším způsobem, kterým může dojít k pozměnění peněz, tedy 

především bankovek, je tzv. „Shapirův řez.“ Jedná se o metodu, při které se rozřežou 

bankovky stejné nominální hodnoty a následně se k sobě lepí způsobem, kdy v každé 

bankovce jistá část chybí a vznikne takto o bankovku více. 

Dalším způsobem poškozování peněz, tentokrát mincí, je jejich zlehčování. Při této 

činnosti se z mince odebere část kovu, který se může následně komerčně využít. 

Pokud vznikne důvodné podezření, že peníze, kterými je placeno, jsou penězi 

padělanými nebo pozměněnými, odeberou právnické osoby takové napodobeniny bez 

poskytnutí náhrady a předají je ČNB. Zároveň jsou oprávněny požadovat prokázaní 

totožnosti osoby, která je podezřelá z předložení padělaných bankovek a mincí. 

Snahy o padělání peněz se zřejmě vymýtit nepodaří. I když se vymyslí nové postupy 

při výrobě a ochranné prvky bankovek a mincí, tak pořád budou lidé, kteří se budou 

snažit se obohatit. Myslím si, že české bankovky jsou dostatečně chráněny proti 

padělání, i přesto, že se u nás české bankovky se padělají mnohem častěji, než bankovky 

jiných měn. Je to dáno především tím, že v České republice není rozšířena platba 

eurovými bankovkami a také tím, že obchodníci odmítají přijímat bankovky vyšší 

nominální hodnoty. Dříve byly často padělanými bankovkami také americké dolary, 

které ovšem v současné době, kdy kurz americké měny k české již není tak výhodný, jako 

býval a to vede i k nižšímu počtu padělků této měny. 
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4.3. Provádění měnové politiky 
 
 Měnovou politiku můžeme charakterizovat jako systém procesů, v rámci nichž 

se centrální banka snaží s využitím svých nástrojů o dosažení předem definovaných cílů 

v oblasti měnové politiky.12 Jedná se tedy o využívání měnových nástrojů centrální 

bankou, které vede k určování úrokových sazeb, ovlivňování měnových kurzů či 

množství peněz, které je v oběhu a podobně. 

V centrálním bankovnictví došlo od roku 1990, kdy došlo k oddělení emisní a 

úvěrově-obchodní činnosti Státní banky československé k mnohým změnám. Měnová 

politika byla zaměřena především na udržení měnové stability, a to jak vnitřní, tak i 

vnější. Dochází také k nahrazování přímých měnových nástrojů za nástroje nepřímé. 

Rok poté se začíná obchodovat na mezibankovním trhu, kde dochází k nákupu a prodeji 

domácí měny za zahraniční. 

1. ledna 1993 zaniká Česká a Slovenská federativní republika a vznikají dva 

nové státy – Česká republika a Slovenská republika. V souvislosti s tímto rozdělením 

zaniká i Státní banka československá a její funkce přebírají nové centrální banky 

nastupujících států. Tato situace vyžaduje také rozdělení československé měny na měnu 

českou a slovenskou, což se stalo měnovou odlukou, ke které došlo na základě zákona 

č. 60/1993 Sb., o oddělení měny. Česká národní banka se i nadále  snažila o udržení 

vnitřní měnové stability, tedy cenové stability a vnější měnové stability, kterou 

rozumíme snahu o udržení stabilního měnového kurzu domácí měny. V roce 1997 

dochází k přechodu z udržování fixního měnového kurzu na volně pohyblivý a hlavním 

cílem České národní banky pouze péče o cenovou stabilitu. O rok později přestala 

centrální banka dosahovat tohoto cíle prostřednictvím regulace množství peněz v oběhu 

a začala využívat režimu cílování inflace. 

Úloha měnové politiky prováděné Českou národní bankou je specifikována 

v čl. 98 Ústavy a také v zákoně o ČNB. Je charakterizována jako péče o cenovou 

stabilitu a také podpora obecné hospodářské politiky vlády, která vede k udržitelnému 

hospodářskému růstu, pokud tím ovšem není dotčen hlavní cíl ČNB. K úspěšnému 

provádění měnové politiky a dosahování jejích cílů je ovšem nezbytná nezávislost 

centrální banky. ČNB se při plnění svého hlavního cíle snaží o stabilitu především 

                                                 
12 POLOUČEK, Stanislav, et al. Bankovnictví. 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2006. 716 s. ISBN 80-7179-
462-7, str. 77 
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spotřebitelských cen. Touto stabilitou ovšem nesmíme rozumět neměnnost cen, ale 

mírné zvyšování cen. Zvyšování cen by mělo dát jistý prostor pro drobné změny 

cenových relací, ke kterým v ekonomice dochází. ČNB vyhlašuje každoročně inflační 

cíl, který obsahuje i toleranční pásmo, které je většinou ve výši 1 % směrem nahoru i 

dolů. Od roku 2010 je inflační cíl ve výši 2 %.  

 

Nástroje měnové politiky 

 K plnění svých cílů využívá centrální banka nástroje měnové politiky. Tyto 

nástroje můžeme dělit z různých hledisek, ovšem nejvýznamnější je dělení podle 

povahy a šíře působení jednotlivých nástrojů. Dle těchto kritérií členíme měnové 

nástroje na přímé (administrativní) a nepřímé (tržní). Použití těchto nástrojů může 

působit buď plošně na všechny subjekty tržní ekonomiky, nebo jen na omezený okruh. 

Přímé nástroje měnové politiky bývají nejčastěji používány ve vztahu k bankám, mohou 

jimi například být úvěrové limity nebo povinné vklady. Mezi tržní nástroje jsou pak 

zařazovány operace na volném trhu, diskontní nástroje, kursové intervence apod. 

ČNB využívá k dosažení stanovených cílů následující měnověpolitické nástroje. 

 

Diskontní nástroje  

Regulativními nástroji diskontní politiky jsou především úvěry centrální banky a 

dále také úrokové sazby z těchto úvěrů. Těmito úvěry, které se běžně vyskytují, jsou 

diskontní, reeskontní a lombardní úvěr. 

V případě, kdy obchodní banka žádá od centrální banky úvěr a centrální banka 

uzná, že se jedná o bezproblémovou banku, poskytne takové bance diskontní úvěr. Výše 

takového úvěru je stanovena buď pevnou částkou, nebo procentuálním poměrem 

k celkové výši základního kapitálu obchodní banky. Tyto úvěry jsou krátkodobé, jsou 

poskytovány nejčastěji na dobu jednoho měsíce, nejvýše však na tři měsíce. Obchodní 

banky je užívají k překlenutí výkyvů v likviditě banky. Poskytnutím diskontního úvěru 

dochází ke zvýšení rezerv bank, naopak splacením takového úvěru se rezervy obchodní 

banky snižují. 

Diskontní úvěry, které poskytuje ČNB obchodním bankám, jsou úročeny 

diskontní sazbou. Diskontní sazbu určuje centrální banka v závislosti na celkovou 

hospodářskou situaci nebo se zřetelem na vývoj makroekonomických ukazatelů. 
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Dalším typem krátkodobého úvěru je úvěr reeskontní. Probíhá tím způsobem, že 

centrální banka odkoupí, neboli reeskontuje směnky prvotřídních dlužníků, které mají 

k dispozici obchodní banky předtím, než se tyto směnky stanou splatnými. Splatnými se 

tyto směnky stávají nejčastěji do třech měsíců po odkoupení centrální bankou. 

Tyto úvěry jsou poskytovány buď za diskontní sazbu, nebo za sazbu reeskontní. 

Posledním typem úvěru je lombardní úvěr, který se poskytuje obchodním 

bankám v případě, kdy trpí nedostatečnou likviditou. Jedná se o úvěr, který je dražší než 

diskontní i reeskontní. Centrální banka poskytne obchodní bance lombardní úvěr, ale 

požaduje, aby obchodní banka dala do zástavy směnky a cenné papíry. 

Tyto úvěry se ve většině případů poskytují z podnětu obchodní banky, která si o 

některý z nich zažádá. Centrální banka může iniciativu bank mírně ovlivnit stanovením 

diskontní, reeskontní, popřípadě lombardní úrokové sazby. 

 

Operace na volném trhu 

Pod tímto pojmem se rozumí prodej či nákup státních krátkodobých cenných 

papírů centrální bankou, který probíhá v domácí měně a zpravidla bezhotovostně. Tyto 

obchody se uskutečňují nejčastěji mezi ČNB a obchodními bankami. Těmito operacemi 

dochází k ovlivňování peněžní masy, která je zrovna v oběhu. Kromě regulace množství 

peněz v oběhu dochází operacemi na volném trhu také k regulaci krátkodobé úrokové 

míry nebo tím centrální banka docílí ovlivnění měnového kurzu. 

Hlavním typem obchodů, které centrální banka provádí, jsou repo operace. 

V tomto případě dochází předání kolaterálu ve formě cenných papírů obchodní bankou 

od banky centrální. Dochází k tomu v případě, kdy banka disponuje nadbytečnou 

likviditou. Strany se zároveň zavazují, že po čtrnácti dnech dojde k návratu cenných 

papírů a centrální banka vrátí obchodní bance jistinu, kterou jí obchodní banka poskytla 

zvýšenou o dohodnutý úrok. Banky se mohou dohodnout i na kratším trvání této 

operace. ČNB provádí tyto obchody s maximální dvoutýdenní repo sazbou. Obchodní 

banky nabízejí centrální bance sazby, které požadují, a centrální banka si poté vybere 

nabídky s nejnižším požadavkem.  

Nabídky s vyššími požadavky může ČNB odmítnout nebo přiměřeně zkrátit. 

Repo operace provádí centrální banka třikrát týdně a banky, které mají zájem o uzavření 
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této operace, předají peněžní prostředky v minimální výši 300 mil. Kč a také uvede 

požadovaný úrok. 

Následující dva typy operací využívá centrální banka výjimečně. Jedná se o 

operace, kdy centrální banka přijímá likviditu od obchodní banky na dobu tří měsíců, 

ale není zde používaná sazba ČNB, ale jedná se o sazbu peněžního trhu aktuální v době 

vypsání operace. Poslední typ operace slouží k vyrovnání stability úrokových sazeb. 

 

Povinné minimální rezervy 

Tento tržní nástroj měnové politiky zavazuje obchodní banky k vytvoření 

povinných minimálních rezerv, které budou uložené v clearingovém centru ČNB. 

Povinné minimální rezervy činí 2 % ze základu pro výpočet povinných minimálních 

rezerv.13 Pravidla pro stanovení výše povinných minimálních rezerv jsou upravena 

jednak v zákoně o ČNB a dále je také upravují opatření a úřední sdělení ČNB. Podle 

ustanovení § 25 odst. 2 zákona o ČNB mohou povinné minimální rezervy činit nejvýše 

30 % celkových závazků instituce, která má uloženou danou částku v clearingovém 

centru, snížených o závazky této instituce vůči jiným institucím, které mají také své 

povinné minimální rezervy uloženy u ČNB. 

Tato uložená částka bývá většinou větší, než je její povinná minimální výše a 

není úročena. Ale v případě, že by tato povinnost u centrální banky nebyla 

v požadované výši splněna, centrální banka stanoví výši sankčního úroku, který se 

vypočítává odečtením skutečné výše rezervy od požadované. Výše takového sankčního 

úroku je dle zákona o ČNB dvojnásobek platné lombardní sazby. 

 

Automatické facility 

 Automatické facility umožňují obchodním bankám uložení popř. poskytnutí 

likvidity přes noc. Může se jednat buď o depozitní facilitu nebo o marginální zápůjční 

facilitu. V prvním případě se jedná o situaci, kdy obchodní banka uloží u centrální 

banky přebytečnou likviditu a nechá ji tam přes noc. Nejnižší požadovaná částka, která 

může být uložena je 10 mil. Kč. Tato přebytečná likvidita je úročena diskontní sazbou. 

Druhý případ se vyskytuje ojediněle. Jedná se o situaci, kdy si obchodní banka likviditu 

naopak vypůjčí. Stejně jako v předchozím případě se musí jednat o částku v minimální 

                                                 
13 Opatření ČNB ze dne 16. listopadu 2007 
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výši 10 mil. Kč. Další podmínkou, kterou musí obchodní banka splňovat, je uzavřená 

rámcová repo smlouva s ČNB. V tomto případě finanční prostředky úročeny lombardní 

sazbou. 

 

Mimořádné facility 

 Jedná se o mimořádné dodávací repo operace, které ČNB zavedla v roce 2008, 

aby podpořila fungování domácího trhu v době světové krize. Původně se jednalo o 

operace, které měly splatnost dva týdny nebo tři měsíce. Od ledna 2011 se ovšem 

provádějí jen operace s dvoutýdenní splatností. Na těchto operacích se mohou účastnit 

všechny subjekty, které mají s Českou národní bankou uzavřenou Rámcovou smlouvu o 

obchodování na finančním trhu. 

4.4. Devizové hospodářství 
 
 Centrální banka má v oblasti devizového hospodářství dva základní cíle, jež 

zajišťuje. Prvním z nich je péče o bezproblémový průběh platebního styku mezi Českou 

republikou a zahraničím. Stará se o ochranu před ohrožením devizové likvidity a také o 

stabilitu měnového kurzu. Druhým úkolem ČNB je regulace v devizové oblasti. 

Centrální banka pečuje o to, aby disponovala dostatečnou devizovou rezervou státu, a 

aby tato rezerva měla přiměřenou měnovou skladbu. Aby nedocházelo k poklesu hodnot 

devizových rezerv, provádí centrální banka obchody na devizovém trhu, kdy různé 

devizy prodává nebo nakupuje a tak zabraňuje dlouhodobým kurzovým výkyvům. Tyto 

obchody se provádějí pomocí operací s finančními deriváty. Další možností je přijímání 

nebo poskytování úvěrů v zahraniční měně. 

ČNB jako hlavní regulátor má v oblasti devizové oblasti rozsáhlé pravomoci. Tomu 

se věnuje sedmá část zákona o ČNB. Pravomoc centrální banky v této oblasti spočívá 

především ve stanovování kurzu české měny k měnám cizím. Tuto činnost musí ČNB 

projednat nejdříve s vládou a také se tímto nesmí ohrozit hlavní cíl ČNB. Po stanovení 

kurzu ho ČNB i vyhlašuje. Další pravomocí v devizovém hospodářství je stanovení 

ceny zlata při obchodech prováděných ČNB. Do této oblasti působnosti spadá i úschova 

měnové rezervy v podobě zlata a devizových prostředků. S těmito prostředky centrální 

banka i obchoduje s tuzemskými i zahraničními bankami. Významnou činností 

v provádění devizového hospodářství je i emise cenných papírů znějících na cizí měnu. 
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Kromě centrální banky disponuje jistými pravomocemi v oblasti devizového 

hospodářství i Ministerstvo financí. To vykonává svou působnost vůči subjektům, které 

mají přímé vazby na státní rozpočet, jsou jimi především organizační složky státu, 

územní samosprávné celky, státní fondy a jiné. Svou působnost pak ČNB uplatňuje vůči 

tuzemcům i cizincům, kteří nejsou přímo napojeni státní rozpočet.  

4.5.  Dohled a regulace 
 
 Česká národní banka je povinna dle zákona o ČNB vykonávat dohled nad 

subjekty finančního trhu v ČR. Finančním trhem se rozumí systém vztahů, institucí a 

instrumentů, které umožňují pohyb peněz a kapitálů na základě poptávky a nabídky. 

Což znamená, že je umožněno peněžní prostředky a kapitál shromažďovat, rozdělovat a 

rozmísťovat. Jedním z důvodů kontroly těchto subjektů, je i snaha ochránit veřejnost a 

především jejich peněžní prostředky před nedůvěryhodnými finančními institucemi. 

 Činnost centrální banky v této oblasti je stanovena v ustanovení § 44 odst. 2 

zákona o ČNB, který zní následovně: 

„Dohled zahrnuje 

a) rozhodování o žádostech o udělení licencí, povolení, registrací a předchozích 

souhlasů podle zvláštních právních předpisů, 

b) kontrolu dodržování podmínek stanovených udělenými licencemi a povoleními, 

c) kontrolu dodržování zákonů a přímo použitelných předpisů Evropské unie, jestliže je 

k této kontrole Česká národní banka tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy 

zmocněna, a kontrolu dodržování vyhlášek a opatření vydaných Českou národní 

bankou, 

d) získávání informací potřebných pro výkon dohledu podle zvláštních právních 

předpisů a jejich vymáhání, ověřování jejich pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti, 

e) ukládání opatření k nápravě a sankcí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních 

předpisů, 

f) řízení o správních deliktech a přestupcích.“ 



 

- 49 - 
 

 Regulace a dohled probíhá již před samotným vznikem těchto institucí. Děje se 

tak prostřednictvím posuzováním žádostí o udělení licence nutné k výkonu činnosti. Už 

při podání žádosti musí subjekt splňovat spoustu podmínek, která bude muset dodržovat 

i nadále. Na udělení licence ovšem neexistuje právní nárok, takže záleží jen na orgánu 

dohledu, jestli licenci udělí nebo ne.  

Po udělení bankovní licence centrální banka sleduje, zda finanční instituce plní 

povinnosti ukládané jí zákonem nebo jiným právním předpisem a také, zda stále splňují 

podmínky, za nichž jim byla licence udělena. 

Pokud centrální banka zjistí jakékoliv nedostatky, jsou jí k dispozici dva typy 

opatření, které může vůči dozorovaným subjektům použít. Za prvé může uložit opatření, 

které přiměje subjekt k provedení nápravy. Druhou možností je uložení sankce. Tato 

dvě opatření mohou být uložena samostatně i současně. 

Do roku 2006 vykonávala ČNB dohled pouze nad bankovním sektorem. Zákon 

č. 57/2006 Sb. sjednotil dohled nad finančním trhem, který od 1. dubna 2006 provádí 

jen centrální banka. Tímto dnem zanikla Komise pro cenné papíry, Úřad pro dozor nad 

pojišťovnictvím a penzijním připojištěním a Úřad pro dohled nad družstevními 

záložnami. Centrální bance je tedy v současné době svěřen dohled sektoru bankovního, 

kapitálového trhu i pojišťovnictví. Subjekty podnikajícími v těchto oblastech jsou 

zejména následující: bankovní instituce, pojišťovny, družstevní záložny, subjekty 

kapitálového trhu, pojišťovny, ale i o jiné subjekty peněžního trhu, které při výkonu své 

činnosti používají finanční zdroje, cenné papíry a jiné hodnoty nashromážděné od 

veřejnosti. 

Cílem nové právní úpravy o sjednocení dohledu nad finančním trhem byla 

především snaha o zvýšení přehlednosti systému regulace a dozoru, ale také vytvoření a 

dlouhodobé udržení stability institucí působících na finančním trhu a tím pádem i 

podpory důvěryhodnosti tohoto systému. Dohledem vykonávaným jedinou institucí 

dochází také k efektivnější kontrole subjektů působících na finančním trhu. Nová právní 

úprava zavedla rovné regulatorní požadavky, které jsou kladeny na jednotlivé subjekty. 

Bezesporu za pozitivní lze považovat ekonomické úspory, kterých je dosaženo užitím 

společné informační technologie, ale také tím, že finanční prostředky na činnost České 

národní banky pochází z jejího vlastního rozpočtu a zanikla nutnost financovat tři další 

instituce ze státního rozpočtu. 
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Tuto právní úpravu považuji za velmi zdařilou a přínosnou pro finanční trh, 

protože kromě výše popsaných výhod zákona o sjednocení dohledu nad finančním trhem 

došlo i k odstranění různé míry nezávislosti a posílení důvěryhodnosti v orgán dohledu, 

kterým je centrální banka, protože jako jediná z kontrolujících institucí před novou 

úpravou byla zcela nezávislá na státním rozpočtu nebo rozhodnutích výkonné moci. 

Proti tomuto zákonu neměla významnější připomínky ani odborná veřejnost, 

která upozorňovala zejména na nedostatky starého systému regulace a dohledu. Za 

nevýhodu nového pojetí kontroly bylo považováno riziko poklesu efektivnosti v případě 

špatného řízení. To ale nepovažuji za pádný argument, protože toto riziko existuje vždy 

a u každé instituce, nadto se v praxi spíše neprokázalo. 

 

Dohled nad úvěrovými institucemi 

Úvěrovými institucemi se rozumí především bankovní instituce, stavební spořitelny 

a družstevní záložny. I když poslední z nich nejsou bankami, jsou oprávněny vykonávat 

činnosti, které jsou obvykle povoleny jen bankám. Liší se nejen právní formou, neboť se 

nejedná o akciovou společnost, ale o družstvo, ale také výši kapitálu (35 mil. Kč). 

V následujících odstavcích se budu věnovat dohledu nad bankami, protože jej 

považuji za nejdůležitější. 

Tato činnost centrální banky je poměrně novou pravomocí. V centrálně plánované 

ekonomice nebylo nic takového zapotřebí, neboť neexistoval dvoustupňový bankovní 

systém. Základy regulace a dohledu nad bankami byly tedy položeny až v roce 1990, 

kdy centrální banka ztrácí postavení „monobanky“ a vznikají obchodní a investiční 

banky a jiné bankovní instituce, tedy druhý stupeň bankovního systému. Tento druhý 

stupeň je upraven především v Zákoně o bankách. Podrobnější úpravu týkající se 

regulace a dohledu nad bankami bychom našli v Zákoně o ČNB. 

ČNB vykonává dohled nad českými bankami jak na našem území, tak i nad jejich 

pobočkami působícími v jiných státech. ČNB má při výkonu této činnosti postavení 

správního úřadu. Dohledem se rozumí zejména posuzování žádostí o udělení 

bankovních licencí, kontrola dodržování podmínek, které jsou uvedeny v bankovní 

licenci, kontrola dodržování právních norem, pokud je k této kontrole pověřena 

Zákonem o ČNB.  
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Aby vůbec žadatel mohl vstoupit na bankovní trh, musí předložit žádost o udělení 

bankovní licence, o které rozhoduje ČNB, která stanoví její náležitosti vyhláškou. Při 

podání žádosti musí žadatel disponovat i základním kapitálem, u kterého musí prokázat 

původ. Minimální výše tohoto základního kapitálu činí v současnosti 500 mil. Kč a 

musí být tvořen peněžitými vklady. K žádosti o udělení bankovní licence se dokládá 

návrh stanov. Dalšími předpoklady pro udělení licence je účast důvěryhodných a 

způsobilých osob na pozice akcionářů či na výkonné řídící funkce. Dále musí žadatel 

disponovat technickým a technologickým zařízením, musí mít zajištěny funkční, řídící a 

kontrolní systémy a v neposlední řadě musí být sídlo budoucí banky na území České 

republiky a musí mít právní formu akciové společnosti. Na udělení bankovní licence 

ovšem není právní nárok. Obdobné podmínky mají při vstupu na český trh i zahraniční 

banky, které chtějí na našem území zřídit pobočku. Tyto podmínky a požadavky, které 

jsou vyžadovány od žadatelů o bankovní licenci, jsou známy taky pod pojmem kritéria 

autorizace. 

Kromě stanovení podmínek a následného posuzování žádostí o bankovní licenci, 

bankovní regulace spočívá ve stanovení těchto pravidel: kapitálová přiměřenost, 

pravidla likvidity, úvěrová angažovanost, správa a řízení bank, ochrana před 

nelegálními obchody a praním špinavých peněz, poskytování informací. Regulační 

pravidla dále stanovují bankám povinnost pojistit vklady, které jsou u nich uloženy. 

Dále se ČNB při výkonu dohledu řídí i jinými předpisy, např. zákonem o státní 

kontrole. V případě, že banky porušují povinnosti uložené jim bankovní licencí nebo 

zákony a jiné právní normy, může jim ČNB uložit opatření vedoucí k nápravě nebo 

pokutu. Tato pravomoc se ovšem nevztahuje na pobočky zahraničních bank. V takovém 

případě centrální banka kontaktuje orgán dohledu, kterému podléhá pobočka zahraniční 

banky a požádá ho o přijetí nutných opatření vedoucích k odstranění protiprávního 

stavu. Pokud ale ČNB zjistila nedostatky i u poboček zahraničních bank, které jsou 

uvedeny v § 26 odst. 3 zákona o bankách, může učinit opatření k napravení tohoto 

nedostatku. ČNB může po bankách porušující podmínky požadovat sjednání nápravy, 

může jim nařídit mimořádný audit či zavést nucenou správu, může také zakázat bankám 

obchodovat s určitými osobami, které jsou úzce propojeny s bankou, nebo které mají 

k bance zvláštní vztah. Dále centrální banka může požadovat po bance, nad kterou 

vykonává dohled požadovat zvýšení kapitálu na úroveň kapitálové přiměřenosti nebo 
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naopak může přikázat snížit základní kapitál, aby banka uhradila ztrátu (toto opatření 

nemůže ČNB vyžadovat po pobočce zahraniční banky), ČNB také může změnit 

bankovní licenci nebo uložit pokutu, která může být stanovena ve výši až 50 mil. Kč. 

Centrální banka může přistoupit i k odnětí bankovní licence v případě soustavného 

porušování stanovených povinností. 

Bankovní dohled je zaměřen na kontrolu dodržování pravidel a podmínek nutných 

pro činnost jednotlivých banka. S tím souvisí i hodnocení situace banky, ve které se 

ocitla a které pomůže při rozhodování věřitele poslední instance o poskytnutí pomoci či 

odejmutí bankovní licence. Dohled nad bankami může být prováděn dvěma různými 

způsoby. 

1. Dohled na dálku neboli monitorování probíhá tak, že banky zasílají pravidelně 

centrální bance statistické výkazy, bankovní bilanci, výkaz zisků a ztrát a dále i 

údaje o podrozvahových položkách. Výhodou tohoto typu dohledu je vynakládání 

nižších výdajů na získávání informací, stejně jako rychlé a průběžné informování. 

Nevýhodou je nejistota o pravdivosti a úplnosti podávaných informací. Rovněž 

není toto opatření možno použít k odhalení začínajících problémů bank. Jedná se 

tedy spíše o informační dohled a spolehnout se na něj lze pouze u dlouhodobě 

bezproblémových bank. 

2. Dohled na místě se provádí spíše u problémových bank. V případě přetrvávajících 

problémů se může stát trvalým dohledem či dokonce i nucenou správou. U 

bezproblémových bank tato prověrka může trvat až tři roky. Tato metoda je 

spolehlivější než dohled na dálku, neboť lze tímto způsobem získat detailnější a 

důvěryhodnější zprávy o činnosti banky. Takto se např. posuzuje, zda jsou úvěry 

dostatečně zajišťovány, zda jsou efektivně dodržovány pracovní postupy, kontrolují 

se jím informační toky, adekvátnost prováděných operací, ale i organizační 

struktura, technickou, metodickou i personální úvěr řízení rizik, zjišťuje se také, 

jestli se vedení nesnaží zneužít svého postavení, či zda nedochází k podvodům. 

Mezi nevýhody dohledu na místě patří vysoké náklady při jeho provádění, 

problémem je i nedostatek pracovníků pro vykonávání této činnosti. 

Oba tyto způsoby bývají prováděny jak centrální bankou, tak jednotlivé banky mají i 

oddělení, které se zaměřuje čistě jen na interní kontrolu a interní audit. 
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O všech výše uvedených opatřeních rozhoduje ČNB ve správním řízení. Proti 

rozhodnutí lze podat opravný prostředek, kterým je rozklad. Rozklad nemá odkladný 

účinek. O rozkladu rozhoduje bankovní rada ČNB s výjimkou rozkladu proti pokutě. 

Rozklad není jediným opravným prostředkem, kterým se banky mohou bránit proti 

rozhodnutím ČNB. Banky mohou dosáhnout změny pravomocné rozhodnutí centrální 

banky ještě podáním správní žaloby, pokud jsou splněny podmínky stanovené soudním 

řádem správním. 

 

Dohled nad kapitálovým trhem 

 Při výkonu této činnosti se ČNB řídí zejména zákonem č. 15/1998 Sb., o 

dohledu v oblasti kapitálového trhu, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na 

kapitálovém trhu, zákonem č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování a také zákonem 

č. 190/2004 Sb., o dluhopisech. Kapitálovým trhem se rozumí místo, kde dochází ke 

směně peněžních prostředků prostřednictvím cenných papírů a různých derivátů. Na 

kapitálovém trhu mohou poskytovat své služby jen subjekty, které výslovně zmiňuje 

zákon o podnikání na kapitálovém trhu. ČNB vykonává dohled nejen nad poskytovateli 

služeb na kapitálovém trhu, ale i nad subjekty kolektivního investování.   

 Při výkonu dohledu centrální banka dbá nejen o ochranu investorů, ale také o 

rozvoj kapitálového trhu a podporu konkurenceschopnosti poskytovatelů. 

 
Dohled v pojišťovnictví 
 Pojišťovnictvím se dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví rozumí 

uzavírání pojistných smluv pojišťovnou, správa pojištění a poskytování plnění 

z pojistných smluv, poskytování asistenčních služeb a zpracování osobních údajů 

s těmito činnostmi souvisejících. Základním úkolem a účelem pojišťovnictví je 

prostřednictvím pojišťovací činnosti vytvářet a rozdělovat speciální peněžní rezervy a 

fondy a v rámci stanovených pravidel je zužívat k uhrazování pojistných potřeb 

vznikajících z nahodilých událostí v závislosti na působení pojištěného rizika.14  

 Úkolem centrální banky při výkonu dohledu nad pojišťovnami je zejména snaha 

o rozvoj a zdravé prostředí v pojišťovnictví, snaha vyhnout se krizím, které by mohly 

poškodit klienty, ale i posilování důvěry veřejnosti v pojišťovnictví. 

                                                 
14 BAKEŠ, Milan, et al. Finanční právo. 5. upravené. Praha: C. H.  Beck, 2009. 548 s. ISBN 978-80-
7400-801-6, str. 66. 
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Dohled nad penzijními fondy 
 Penzijní fondy jsou upraveny v zákoně č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění 

se státním příspěvkem. Jsou to akciové společnosti, které potřebují ke svému vzniku 

povolení ČNB, které vydá až vyjádření se Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Centrální banka zde není jediným vykonavatelem dohledu. Podílí se na něm i 

Ministerstvo financí, které má pravomoci v oblasti poskytování a vrácení státního 

příspěvku. 

Činnost penzijních fondů spočívá především ve shromažďování peněžních 

prostředků klientů, jejich následném umístění do cenných papírů a vyplácení dávek 

účastníkům penzijního připojištění 

 

Dohled nad poskytovateli platebních služeb 

 Činnost poskytovatelů platebních služeb je definována v zákoně 284/2009 Sb., o 

platebním styku, který také definuje, co spadá a co nespadá pod pojem platební služby. 

Platební službou se rozumí zejména vložení i výběr hotovosti z platebního účtu 

vedeného poskytovatelem. Spadá zde také provedení převodu platebních prostředků, 

který může z podnětu plátce nebo příjemce po předchozím souhlasu plátce daného 

poskytovateli, ale také na základě platebního příkazu. Platební službou je mimo jiné i 

vydávání a správa platebních prostředků.  

 

Dohled nad směnárnami 

 Směnárenskou činnost upravuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon. 

Směnárenská činnost je zákoně charakterizována jako poskytování služeb třetím 

osobám, jejichž předmětem je nákup nebo prodej bankovek, mincí nebo šeků v cizí 

nebo české měně za bankovky, mince nebo šeky v jiné měně. Od 1. března 2010 mohou 

tuto činnost vykonávat pouze osoby registrované Českou národní bankou. Do té doby 

bylo možno směnárenskou činnost provádět i na základě oprávnění vydaného 

živnostenským úřadem nebo devizové licence. 
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4.6. Obchody ČNB 
 
 Ve své šesté části zákon o ČNB upravuje obchody, kterým se centrální banka 

věnuje. Tyto obchody se dělí podle subjektů, se kterými ČNB spolupracuje. ČNB vede 

obchody s bankami, s Českou republikou a také jsou zde upraveny ostatní obchody, 

kterým se ČNB věnuje. 

V případě obchodů, které ČNB vede s bankami, bych v první řadě zmínila vedení 

účtů ostatním bankám a přijímání jejich vkladů. Peněžní prostředky přijímá centrální 

bank od domácích bank i od poboček bank zahraničních. Tyto vklady představují 

závazek centrální banky vůči komerčním bankám a jsou v podstatě trojího druhu: 

představují buď povinné minimální rezervy, jejichž výše je určena procentuálně podle 

výše vkladů, které banka vede v domácí i zahraniční měně. Tyto povinné vklady slouží 

jako rezerva v případě, že by byla ohrožena likvidita komerční banky nebo jimi může 

centrální banka regulovat množství peněžních prostředků v oběhu. Druhým typem 

vkladů jsou prostředky, jimiž centrální banka provádí platební a zúčtovací operace. 

V tomto případě se jedná o vedení vlastního účtu obchodní banky. Posledním typem 

vkladů ostatních bank, jsou vklady dobrovolné sloužící jako nepovinné rezervy. 

Službami, které centrální banka také poskytuje, je poskytování úvěrů obchodním 

bankám. Tyto úvěry můžou být různého charakteru – může se jednat o krátkodobé 

úvěry, které slouží k doplnění likvidity a centrální banka zde tedy vystupuje jako věřitel 

poslední instance. Může se také jednat o úvěry, kterými se banka snaží podpořit 

množství peněžních prostředků v oběhu. K tomu dochází v případě, že je diskontní 

sazba dostatečně nízká.  

Důležitým úkolem centrální banky je provádění mezibankovního zúčtování. Při 

provádění této činnosti působí ČNB jako tzv. zúčtovací banka. Ostatní banky působící 

na českém finančním trhu vedou své účty u ČNB a ta provádí vzájemné zúčtování 

plateb mezi jednotlivými bankami. Výhodou tohoto institutu je velká bezpečnost 

provádění plateb. 

Další činnosti, které je ČNB oprávněna provádět nalezneme např. v ustanovení § 28 

zákona o ČNB, dle kterého je centrální banka oprávněna od bank nakupovat popřípadě 

jim prodávat směnky splatné do šesti měsíců ode dne nákupu ČNB, dalším předmětem 

nákupu či prodeje jsou státní dluhopisy nebo jiné cenné papíry se státní zárukou. 

Státními dluhopisy či jinými cennými papíry se státní zárukou mohou být zajištěny 
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úvěry, které může ČNB poskytnout bankám. Tento úvěr může být ovšem sjednán na 

dobu nepřesahující tři měsíce. Ustanovení o obchodech, které ČNB může dle této části 

zákona provádět, se uplatní i na obchody s pobočkami zahraničních bank popřípadě se 

spořitelními a úvěrovými družstvy. 

Dalším úkolem, jehož plnění ČNB zajišťuje, je působení coby banky státu. 

Obchody, které vede ČNB s Českou republikou, se netýkají financování státu. Zákon 

výslovně stanoví, že centrální banka nesmí nijak financovat jak Českou republiku, tak 

ani její orgány, územní samosprávné celky, veřejnoprávní subjekty ani právnické osoby, 

které jsou pod kontrolou státu, územního samosprávného celku nebo veřejnoprávního 

subjektu s výjimkou bank. Dále je zakázáno, aby ČNB kupovala dluhopisy od těchto 

subjektů, jsou-li jejich emitenty.15 ČNB má na starosti i státní dluhopisy, které jsou 

vydávány po dohodě s Ministerstvem financí. Mezi záležitosti, které ČNB v této oblasti 

vykonává, patří především prodej takových státních dluhopisů, jejich správa, převody, 

ale také výplata úroků a další činnosti, které jsou v této souvislosti požadovány. 

Důležitým úkolem, který ČNB pro stát zařizuje je vedení státního účtu a účtů různých 

centrálních státních orgánů a také provádění různých operací. 

Mezi tzv. jiné obchody, které ČNB provádí, patří zejména vedení účtů svým 

zaměstnancům, stejně jako poskytování jiných bankovních služeb. Tyto služby může 

ČNB poskytovat nejen fyzickým, ale i právnickým osobám. O tom, kterým právnickým 

osobám vede centrální banka účty, informuje v roční zprávě o výsledku hospodaření. 

ČNB je také oprávněna vydávat krátkodobé cenné papíry, kterým končí splatnost po 

nejvýše šesti měsících. 

  

                                                 
15 § 30 zákona o ČNB 
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4.7. Další činnosti a oprávnění ČNB 
 
 V osmé části zákona o ČNB zákonodárce uvádí činnosti a oprávnění ČNB. Mezi 

tyto jiné činnosti patří například příprava návrhů právních předpisů týkajících se měny, 

peněžního oběhu, činnosti ČNB a bankovnictví obecně. Tyto návrhy předkládá ČNB 

vládě. V otázkách změny úpravy týkajících se oblasti finančního trhu, platebního styku, 

vydávání elektronických peněz nebo zavedení jednotné měny euro na území naší 

republiky, spolupracuje ČNB s Ministerstvem financí a není tedy oprávněna podávat 

návrhy samostatně. 

Jistá oprávnění přiznává ČNB i zákon o platebním styku. Jedná se především o 

provozování platebních systémů. V této souvislosti centrální banka přiděluje 

jednotlivým poskytovatelům platebních služeb kódy platebního styku, které jsou pak 

užívány pro čísla účtů, které jsou poskytovateli platebních služeb vedeny. Čísla účtů si 

jednotlivé bankovní instituce nemohou tvořit samostatně, ale musí být v souladu 

s pravidly mezinárodní standardizace (IBAN). 

Jelikož jsem se již v této práci zmínila o udělování bankovní licence, bylo by 

také vhodné zmínit, že se ČNB věnuje i registraci zastoupení zahraničních bank a 

finančních institucí, jejichž činností je provádění bankovních služeb. Tuto registraci je 

nutné provést před zahájením činnosti na území České republiky. 

Dle § 42 zákona o ČNB je Česká národní banka oprávněna provádět investiční a 

obchodní činnost v rozsahu nezbytném pro zajištění jejích činností. 

Centrální banka má také na starosti slaďování bankovního informačního systému 

v České republice. Jejím úkolem je i určení pravidel a zásad, která je pro správné 

fungování tohoto systému nutno dodržovat a plnit. S tímto souvisí i požadování plnění 

informační povinnosti od bank, poboček zahraničních bank, spořitelních a úvěrových 

družstev a dalších subjektů, kterým je tato povinnost uložena zákonem. Obsah 

informací, které ČNB požaduje po subjektech působících v bankovním systému, stejně 

jako jejich formu, způsob předložení či stanovení termínu dodání těchto informací 

vyhlašuje centrální banka formou opatření ve Věstníku České národní banky. 
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5. Organizační struktura ČNB 
 

Zánikem Státní banky československé a vznikem nové centrální banky došlo i ke 

změně původně republikového organizačního ústředí. V současné době je organizace 

ČNB upravena v zákoně o ČNB v části druhé, v ustanoveních § 4 – § 8. Česká národní 

banka je tvořena ústředím se sídlem v Praze, sedmi pobočkami a účelovými 

organizačními jednotkami.  

Pobočky ČNB zastupují v místech své působnosti Českou národní banku a jsou 

kontaktním místem pro styk bankovních institucí, státních orgánů, Českého 

statistického úřadu a jiným orgánům, popřípadě vybrané klientely s ČNB. Hlavním 

úkolem poboček je starost o správu zásob peněz. Vedou rovněž účty státního rozpočtu i 

svých zaměstnanců. Každá pobočka odpovídá též za provádění platebního styku, ale i 

za vlastní účetnictví. V omezeném rozsahu vede správní řízení. Pobočky ČNB se 

nacházejí v následujících krajských městech: Praha, Brno, Ostrava, Hradec Králové, 

Plzeň, Ústí nad Labem a České Budějovice. 

Bankovní rada  

 Nejvyšším řídícím orgánem ČNB je dle zákona o ČNB bankovní rada, která se 

skládá z guvernéra, dvou viceguvernérů a dalších čtyř členů bankovní rady, kteří 

zastávají funkce vrchních ředitelů. Všichni členové bankovní rady jsou dle čl. 62 písm. 

k) jmenováni prezidentem republiky, který k výkonu této pravomoci nepotřebuje 

souhlas jiného ústavního činitele. Takovýto postup ovšem nebyl původně záměrem 

zákonodárce. Původní znění ustanovení o jmenování členů bankovní rady znělo 

následovně: „(1) Bankovní rada je sedmičlenná. Jejími členy jsou guvernér České 

národní banky, dva viceguvernéři České národní banky a další vedoucí pracovníci 

České národní banky. (2) Guvernéra jmenuje a odvolává prezident České republiky na 

návrh vlády České republiky. (3) Viceguvernéry jmenuje a odvolává prezident České 

republiky na návrh guvernéra projednaný s vládou České republiky. (4) Další čtyři 

členy bankovní rady z řad vedoucích pracovníků jmenuje a odvolává prezident České 

republiky na návrh guvernéra projednaný s vládou České republiky.“ 16  

Jelikož den před schvalováním zákona o ČNB byla přijata Ústava České 

republiky, bylo nutné pasáž o jmenování guvernéra na návrh vlády, tak i o jmenování 

                                                 
16 Sněmovní tisk č. 191, VII. volebního období ČNR (vládní návrh zákona České národní rady o České 
národní bance z roku 1992) 
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ostatních členů bankovní rady na návrh guvernéra po projednání s vládou vypustit, aby 

nedošlo k rozporu s ústavním zákonem.  

Autoři při tvorbě Ústavy vycházeli z prvorepublikových tradic, kdy prezident 

byl fakticky součástí výkonné moci, tedy vlády, která také nesla zodpovědnost za jeho 

rozhodnutí. Ústava České republiky převzala koncepci neodpovědnosti prezidenta 

republiky, ale navíc určila v čl. 62 oblasti nekontrasignované rozhodovací pravomoci 

prezidenta republiky.17 Tento způsob jmenování, kdy prezident nijak nespolupracuje 

s orgány moci výkonné nebo soudní je zcela ojedinělý i ve srovnání se zahraničními 

úpravami.  

Další zajímavostí týkající se jmenování popřípadě odvolávání členů bankovní 

rady je ta, že ačkoliv jmenování probíhá podle čl. 62 písm. k) Ústavy bez kontrasignace, 

odvolání členů bankovní rady zde uvedeno není a řídí se ustanovením § 6 zákona o 

ČNB a takovéto rozhodnutí již kontrasignaci dle čl. 63 odst. 3 Ústavy podléhá. 

Problematika, zda jmenování členů bankovní rady, konkrétně jmenování guvernéra a 

viceguvernérů má ve skutečnosti podléhat spolupodpisu předsedy vlády nebo ne, se 

dostala až k Ústavnímu soudu.  

V roce 2001 podal předseda vlády a vláda ČR návrh Ústavnímu soudu, kterým 

se domáhali vydání nálezu, který by potvrzoval, že prezident republiky potřebuje ke 

jmenování guvernéra a viceguvernérů bankovní rady ČNB spolupodpis předsedy vlády. 

Předseda vlády i celá vláda zastávali názor, že nekontrasignovaným jmenováním se 

zkracuje kompetence tohoto výkonného orgánu. Navrhovatelé se opírali o tvrzení, že 

guvernér s viceguvernéry nejsou pouhými členy bankovní rady, ale že mají mnohem 

rozsáhlejší pravomoci, jsou tedy nejvyššími správními úředníky ČNB, a dokonce, že 

guvernér je orgánem monokratickým a jeho postavení je srovnatelné s vedoucím 

ústředního orgánu státní správy.  

Navrhovatelé také poukázali na historické tradice, kdy guvernér byl jmenován 

prezidentem na návrh předsedy vlády a viceguvernéři na návrh guvernéra bankovní 

rady. V návrhu bylo též poukázáno na to, že prezident republiky jmenoval guvernéra 

Tůmu a viceguvernéra Niedermayera, aniž by předtím došlo k jejich odvolání z funkce 

člena bankovní rady, k čemuž je zapotřebí kontrasignace předsedy vlády. Prezident 

republiky ovšem oponoval, že postupoval v souladu s Ústavu, protože ta zakládá jeho 
                                                 
17 BAŽANTOVÁ, Ilona. Centrální bankovnictví v české historii po současnost: institucionální přehled. 
Praha: Studie Národohospodářského ústavu Josefa hlávky, 2005. 195 s. ISBN 80-86729-19-2, str. 128 



 

- 60 - 
 

pravomoc na jmenování členů bankovní rady. Zákon o ČNB sice rozlišuje jednotlivé 

funkce členů bankovní rady, ale zároveň je to předpis s nižší právní silou, než kterou má 

Ústava. Ústavní soud se s návrhem předsedy vlády i celé vlády neztotožnil a vyjádřil se 

v tom smyslu, že výkladem zákona o ČNB, tedy obyčejného zákona, nelze docílit 

změny jmenování členů bankovní rady, které je prezidentu svěřeno Ústavou, tedy 

zákonem s nejvyšší právní silou. Zároveň také Ústavní soud konstatoval, že dlouhodobé 

praktikování takového jmenování, které potvrzovalo interpretaci Ústavy lze chápat jako 

ústavní zvyklost.  

Ústavní soud tedy konstatoval, že prezident republiky jmenuje všechny členy 

bankovní rady, protože Ústava neobsahuje rozdělení funkcí v bankovní radě a výslovně 

také neuvádí, jestli ke jmenování guvernéra a viceguvernéru je potřeba návrhu jiného 

orgánu nebo nikoli. Z toho lze tedy dovodit, že prezident jmenuje všechny členy 

bankovní rady bez návrhu a nelze v tomto případě vycházet z interpretace zákona o 

ČNB, který toto členství má rozdělené. S rozhodnutím Ústavního soudu souhlasím, 

neboť se domnívám, že není možné odvozovat výklad ústavního zákona od předpisu nižší 

právní síly.  

Myslím si ale, že centrální banka je natolik významná instituce, která se podílí 

na ekonomické situaci země, pečuje o cenovou stabilitu, spolupracuje s vládou, má 

informační povinnost nejen k Poslanecké sněmovně, že by bylo vhodné, aby se na volbě 

jejích vrcholných představitelů podíleli představitelé výkonné, nebo zákonodárné moci, 

kteří by měli ústavně zakotven poradní hlas při návrhu na jmenování členů bankovní 

rady. Východiskem z této situace by byla konkretizace čl. 62 písm. k) Ústavy. 

Bankovní rada je orgánem kolektivním. Členové bankovní rady jsou jmenováni 

na dobu 6 let, přičemž nikdo nesmí být členem bankovní rady více než dvakrát. § 6 

odst. 6 zákona o ČNB stanoví, že s členstvím v bankovní radě je neslučitelná funkce 

poslance zákonodárného sboru, člena vlády a členství v řídících, dozorčích a 

kontrolních orgánech jiných bank a podnikatelských subjektů a výkon samostatné 

výdělečné činnosti, s výjimkou činnosti vědecké, literární, publicistické, umělecké a 

pedagogické a s výjimkou správy vlastního majetku. Členství v bankovní radě je dále 

neslučitelné s jakoukoliv činností, která může způsobit střet zájmů mezi prováděním 

této činnosti a členstvím v bankovní radě.  
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Domnívám se, že v tomto demonstrativním výčtů funkcí neslučitelných s funkcí 

člena bankovní rady by měla být výslovně zmíněna i neslučitelnost s funkcí prezidenta 

republiky, senátora popř., soudce, neboť se jedná o nejdůležitější představitele výkonné, 

zákonodárné a soudní moci.  

Zákon dále také stanoví podmínky, které musí splňovat osoba, která má být 

jmenována členem bankovní rady. Musí jít o občana České republiky, který je plně 

způsobilý k právním úkonům, musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání, je 

bezúhonný a musí být uznávanou osobností se zkušenostmi v oblasti měnových 

záležitostí a finančního trhu. 

Člen bankovní rady přestane vykonávat svou funkci, pokud uplyne jeho funkční 

období nebo den poté, co je mu doručeno písemné odvolání z funkce nebo co se sám 

vzdá funkce či jakýmkoliv pozdějším datem uvedeným v některé z těchto písemností. 

Prezident republiky musí odvolat člena bankovní rady, pokud poruší některé ustanovení 

z §6 odst. 6 nebo pokud člen bankovní rady pravomocně odsouzen pro trestný čin. 

V případě, že člen bankovní rady nevykonává svou funkci po dobu delší než šest 

měsíců, pak takového člena může prezident republiky odvolat. V ustanovení § 6 odst. 

13 je stanoveno, v jakých případech odvolá prezident republiky guvernéra ČNB. Jedná 

se o následující případy: guvernér již nesplňuje podmínky, které jsou požadovány pro 

výkon funkce guvernéra, nebo pokud se dopustil vážného pochybení. Stejně jako u 

ostatních členů bankovní rady, tak i v tomto případě, může prezident republiky odvolat 

guvernéra, pokud nevykonává svou funkci po dobu alespoň šesti měsíců. Proti těmto 

rozhodnutím prezidenta republiky může sám guvernér nebo Rada guvernérů Evropské 

centrální banky podat žádost o přezkoumání takového rozhodnutí prezidenta u 

Evropského soudního dvora a to v případě, pokud se domnívají, že daným rozhodnutím 

došlo k porušení Smlouvy o Evropské unii nebo Smlouvy o fungování Evropské unie 

nebo jiného právního předpisu vydaného k jejímu provedení.18 

Bankovní rada přijímá jednací řád bankovní rady. Jednání bankovní rady řídí 

guvernér, v případě jeho nepřítomnosti určí místo sebe viceguvernéra, který jednání 

bude předsedat. Bankovní rada je usnášeníschopná, je-li přítomen guvernér, nebo jím 

pověřený předsedající viceguvernér a alespoň další tři její členové.19 Rozhodnutí 

bankovní rady jsou přijímána prostou většinou hlasů. Pokud by při rozhodování ovšem 
                                                 
18 §6, odst. 13 zákona o ČNB 
19 §7, odst. 1 zákona o ČNB 
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došlo k rovnosti hlasů, rozhodne hlas předsedajícího. Z uvedeného vyplývá, že guvernér 

není monokratickým orgánem, ale má postavení prvního mezi rovnými. 

Mezi její hlavní náplně činnosti patří péče o cenovou stabilitu, která je i uvedena 

jako cíl činnosti ČNB v čl. 98 Ústavy. Dalšími činnostmi, kterým se bankovní rada 

věnuje, jsou určování měnové politiky, přijímání zásadních měnověpolitických 

rozhodnutí či schvalování opatření týkajících se dohledu prováděného na finančním 

trhu. Zákon o ČNB dále stanoví demonstrativním výčtem činnosti, které zabezpečuje 

bankovní rada. Mezi tyto další činnosti patří zejména stanovení zásad činnosti a 

obchodů ČNB, schvalování rozpočtu ČNB, určení organizačního uspořádání, stanovení 

druhů fondů ČNB, určuje jejich výši a způsob užití, bankovní rada také stanoví výši 

mzdy a funkčních požitků guvernéra i ostatních členů bankovní rady.  

 Nejdůležitější osobou nejen bankovní rady, ale i celé ČNB, je guvernér, který 

ČNB zastupuje navenek. V jeho nepřítomnosti je zastupován viceguvernérem, kterého 

k této činnosti pověří. Guvernér také podepisuje významné dokumenty vydané centrální 

bankou, které jsou adresovány všem institucím, ať už se tyto instituce nachází na území 

České republiky nebo v zahraničí. Také předkládá zprávy Poslanecké sněmovně 

Parlamentu České republiky.  

Výbor pro finanční trh 

Poradním orgánem centrální banky je dále Výbor pro finanční trh, jehož právní 

zakotvení nalezneme v ustanovení § 45a a následujících. Jeho hlavním úkolem je 

dohled na finančním trhem. Tento orgán byl zřízen k 1. dubnu 2006, a to na základě 

novely zákona o ČNB, provedené zákonem č. 57/2006 Sb. Výbor pro finanční trh je 

tvořen sedmi členy. Předseda výboru, místopředseda výboru a jeden člen jsou voleni na 

základě doporučení profesních a zájmových organizací rozpočtovým výborem 

Poslanecké sněmovny. Jednoho člena jmenuje a také odvolává bankovní rada ČNB. 

Další dva členové jsou vedoucími zaměstnanci Ministerstva financí a ministr financí je 

také jmenuje, popřípadě odvolává. Posledním členem Výboru pro finanční trh je 

finanční arbitr. Funkci tajemníka výboru plní zaměstnanec ČNB, kterého volí bankovní 

rada. 

Výbor je povinen scházet se alespoň dvakrát za rok. Jeho jednání řídí předseda 

popřípadě v jeho nepřítomnosti místopředseda. Ministr financí stejně jako guvernér 

ČNB mají právo účastnit se jednání výboru. 
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Hlavním úkolem výboru dle zákona o ČNB je sledování a projednávání 

obecných koncepcí, strategií a přístupů k dohledu nad finančním trhem. Dále také 

sleduje významné nové trendy na finančním trendu a také projednává systémové otázky 

finančního trhu a výkonu dohledu nad ním jak vnitrostátní, tak mezinárodní povahy. 

Výbor se také vyjadřuje ke zprávě o výkonu dohledu nad finančním trhem ČNB, kterou 

centrální banka předkládá Poslanecké sněmovně, Senátu a vládě.  

Rozkladová komise 

Dalším poradním orgánem bankovní rady ČNB je rozkladová komise. Dle čl. 1 

odst. 2 Jednacího řádu rozkladové komise ČNB je komise poradním orgánem pro 

přípravu návrhů rozhodnutí bankovní rady ČNB vydávaných ve správním řízení. 

Členové komise jsou jmenováni bankovní radou. Rozkladová komise se skládá 

z předsedy, místopředsedy a dalších členů komise.20 Jednání a přijímání usnesení se 

uskutečňuje v jedenáctičlenných senátech, přičemž bankovní rada těmito usneseními 

není nijak vázána. 

Dle čl. 2 výše zmíněného jednacího řádu komise projednává rozklady proti 

rozhodnutím ČNB, vydaným v prvním stupni; podněty k zahájení přezkumného řízení; 

rozhodnutí soudu, kterým bylo rozhodnutí o rozkladu zrušeno a vráceno ČNB k dalšímu 

řízení a také návrhy, vyjádření či právní stanoviska k právním problémům, rozhodne-li 

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

legislativního a právního. 

  

                                                 
20 Čl. 3 Jednacího řádu rozkladové komise ČNB 
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6. Hospodaření ČNB 
 
 O hospodaření centrální banky se zmiňuje zákon o ČNB ve své části desáté, 

konkrétně v ustanovení § 47 a § 48. Česká národní banka hospodaří s majetkem, který 

není napojen na státní rozpočet. Z rozpočtu ČNB musí být zřejmé výdaje, které ČNB 

použila na pořízení majetku, ale také i výdaje na provoz ČNB. Zákon stanoví, že výnosy 

používá ČNB na úhradu nezbytných nákladů pro svoji činnost. Vytvořený zisk používá 

ČNB k doplňování rezervního fondu, jako i jiných fondů, které jsou vytvářeny ze zisku. 

Zbývající zisk je odváděn do státního rozpočtu. Zisk ČNB nepodléhá dani. 

ČNB vydává roční zprávu o výsledku svého hospodaření, kterou je povinna 

nejpozději do třech měsíců po skončení kalendářního roku předložit Poslanecké 

sněmovně. Ta tuto zprávu projedná a podle výsledku jednání zprávu schválí, vezme na 

vědomí, nebo odmítne. V případě odmítnutí roční zprávy o výsledku hospodaření má 

ČNB povinnost tento dokument doplnit či zpřesnit dle požadavků Poslanecké 

sněmovny. Součástí zprávy jsou i informace o platech členů bankovní rady. 

Česká národní banka vede své účetnictví podle zvláštního zákona, kterým je 

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Účetní závěrka je ověřována jedním nebo více 

externími auditory, kteří jsou určeni na základě dohody bankovní rady s ministrem 

financí. Po ověření účetní závěrky je bankovní radou předána Poslanecké sněmovně a 

následně také zveřejněna. 

ČNB dále zveřejňuje výroční zprávu, která obsahuje základní údaje o měnovém 

vývoji a také dekádní bilanci o své finanční pozici. 

Na rozdíl od předchozích dvou let hospodářský výsledek České národní banky 

za rok 2010 skončil ztrátou ve výši 9,734 miliard korun při nákladech 63,1 miliard a 

výnosech 53,4 miliardy. Za uplynulých 18 let historie ČNB 9krát uzavřela hospodaření 

se ziskem a 9krát se ztrátou. Ztráta je způsobena principiálně kurzovými rozdíly, ty 

zatížily hospodaření v objemu 17,056 miliard, neboli je způsobena ztrátou na rezervách, 

kterou ČNB inkasuje v okamžiku, kdy koruna posiluje.21 

 

 

 

                                                 
21 Výňatek z řeči guvernéra ČNB na 16. Schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
uveřejněné na internetových stránkách www.parlamentnilisty.cz 
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Závěr 
 Diplomová práce je zaměřena především na analýzu současného postavení 

České národní banky. Věnovala jsem se nejen jednotlivým typům bankovní soustavy a 

v České republice uplatňovanému dvoustupňovému univerzálnímu systému, ale také 

historii vzniku centrálního bankovnictví.  

Po stručném shrnutí základních historických milníků centrálního bankovnictví, 

včetně důvodu vzniku prvních centrálních bank, jsem se zaměřila na způsoby jejich 

vzniku.  

Klíčovými částmi práce pak jsou následující kapitoly, věnující se především 

právním aspektům postavení centrální banky, a to také u vědomí nedávného vstupu 

České republiky do Evropské unie a zamýšleného vstupu České republiky také do 

eurozóny. 

Jak jsem uvedla již v úvodu této práce, věnovala jsem se též popisu a analýze 

činnosti České národní banky, zejména včetně činnosti emisní. Podrobněji jsem shrnula 

také informace o soustavě platitel platných na území České republiky v době po roce 

1993. 

Jako zajímavá se jeví také úloha České národní banky coby garanta cenové a 

měnové stability, stejně jako její podpora hospodářské politiky vlády. 

 Věřím, že se mi touto prací podařilo potvrdit, že současná česká právní úprava i 

praktická aplikace pravomocí České národní banky jejími představiteli lze označit za 

jednu z nejlépe strukturovaných a praxi odpovídajících právních úprav současnosti. 

S ohledem na značnou krátkost platnosti úpravy může být jedním z důvodů též její 

modernost a možnost využít zahraniční praxi a zkušenosti. Otevřenou otázkou pak 

zůstává skutečné postavení a role České národní banky v souvislosti s procesem přijetí 

eura coby platné měny a implementací této změny. 
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Seznam zkratek 
 
ČNB – Česká národní banka 

ČR – Česká republika 

EU – Evropská unie 

Zákon o ČNB – zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších 

předpisů 

Zákon o bankách - zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů 

ECB – Evropská centrální banka 

ESCB – Evropský systém centrálních bank 

Smlouva o založení ES – Smlouva o založení Evropského společenství 
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Resumé 
 

This thesis uses the available resources, including pre-existing specialized 

publications and the information published by the Czech National Bank itself to identify 

and analyze the current legal status of the Czech National Bank. Besides a general 

description of the individual banking system types, it also describes in more detail the 

dual banking system, currently in place in the Czech Republic.  

Furthermore, the thesis aims also to briefly sum up all general historical central 

banking milestones, including the reasons for and means of creation of the first central 

banks.  

Key parts of the thesis include chapters related to legal aspects of the central 

bank’s role and position with a particular emphasis on the recent accession of the Czech 

Republic to the European union and the contemplated introduction of Euro as the new 

Czech currency. 

In more detail, the thesis describes the activities of the Czech National Bank, 

including the currency issuance, followed by the analysis of the means of payment 

currently used in the Czech Republic. Other activities include monetary policy, 

activities related to foreign currency management and others. 

Also, the internal structure and governing bodies of the Czech National Bank are 

described, alongside with a general analysis of the financial management thereof. 

 The aim of the thesis is to confirm that the current Czech legal regulation of the 

central banking system, as well as the practical application thereof can be considered 

one of the best structured and well corresponding to the practice. Given the fact that the 

regulation was adopted less than 20 years ago, one of the reasons might be its modernity 

and the possibility to build anew upon the foreign experience. Unanswered remain 

questions related to the future role of the Czech National bank in connection with the 

contemplated introduction of Euro as the Czech currency. 
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