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Úvod
Cílem této diplomové práce je zanalyzovat právní postavení, pravomoci a
kompetence a také náplň činnosti centrální banky České republiky – České národní
banky. Důraz je kladen na současnou právní úpravu s ohledem na její vývoj v letech
minulých a výrazné změny, které v této oblasti byly provedeny.
První kapitola je věnována charakteristice instituce, kterou Česká národní banka
tvoří. Nejprve je stručně definováno centrální bankovnictví, včetně jeho historického
vzniku a vývoje, základní principy fungování a činnost centrálních bank. Následuje
vymezení právního postavení České národní banky vzhledem k úpravě v Ústavě České
republiky a také v zákoně č. 6/1993 Sb., o České národní bance. Navazuje analýza
vztahu ČNB k jiným orgánům, podrobněji je popsán vztah k Parlamentu, vládě,
Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a také k moci soudní. Vztah k prezidentu republiky a
jiné otázky, které byly předmětem zkoumání Ústavního soudu, jsou podrobněji
rozebrány na dvou nálezech Ústavního soudu týkajících se působnosti České národní
banky. V první kapitole je také zahrnuta organizační struktura ČNB, jsou zde vymezeny
kompetence a sloţení orgánů České národní banky, jako je nejvyšší řídící orgán
(Bankovní rada ČNB), orgán zřízený při sjednocení dohledu (Výbor pro finanční trh) a
poradní orgán ve věcech správního soudnictví (Rozkladová komise). Třetí část úvodní
kapitoly je věnována funkcím, které (nejen Česká národní banka, ale i centrální banky
obecně) plní a také hlavnímu cíli ČNB a dalším úkolům, které jsou této instituci svěřeny
zákonem. Následuje podrobnější rozbor týkající se významného aspektu úspěšného
provádění (nejen) měnové politiky centrální bankou, a to nezávislosti této instituce. Na
to navazuje podkapitola týkající se hospodaření České národní banky (včetně aktuálních
zveřejněných výsledků hospodaření) a také povinností, které jí v této souvislosti plynou
ze zákona. Závěr první kapitoly je věnován stručnému vývoji centrálního bankovnictví
na našem území.
Druhá

kapitola

nazvaná

Emise

bankovek

a

mincí

se

věnuje

jedné

z makroekonomických funkcí a základních činností České národní banky. Je zde
vymezen emisní monopol ČNB, na nějţ navazuje úprava soustavy platných bankovek a
mincí i příklady bankovek a mincí, jejichţ platnost byla ukončena v minulých letech.
Následuje přehled struktury peněz v oběhu v roce 2009 v porovnání s rokem 2002 a
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vývoj výše oběţiva v České republice. Soustavu zákonných peněz doplňují vedle
bankovek a mincí i zlaté nebo stříbrné pamětní mince. Pozornost je téţ věnována
jednotlivým ochranným prvkům bankovek a v návaznosti na ně je vymezeno padělání a
pozměnění peněz dle úpravy v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
Měnové politice České národní banky je věnována třetí kapitola diplomové práce.
Nejprve je popsán vývoj měnové politiky na našem území – měnová politika
vykonávaná Státní bankou československou po roce 1990, následující měnová odluka
v souvislosti s rozdělením Československa a dále jiţ měnová politika prováděná Českou
národní bankou. Podrobněji jsou rozebrány nástroje vyuţívané k výkonu měnové
politiky, jako jsou operace na volném trhu, automatické facility, mimořádné facility a
povinné minimální rezervy. Velká část této kapitoly je zaměřena na cílování inflace. Pro
úvod do této problematiky jsou uvedeny základní znaky cílování inflace a důvody jejího
zavedení v České republice. Navazuje samotná analýza inflačního cílování Českou
národní bankou zahrnující výjimky z plnění inflačních cílů a porovnání stanovených
inflačních cílů a skutečné míry inflace v letech 1998 – 2010.
Kapitola čtvrtá nazvaná Finanční stabilita se zabývá velmi aktuální problematikou
v souvislosti s finanční a hospodářskou krizí. Je definován pojem finanční stability a
cíle její analýzy. Věnuje se problematice zátěţových testů bankovních subjektů
prováděných Českou národní bankou, které hodnotí odolnost vůči nepříznivým šokům.
V této souvislosti je ČNB povinna vydávat kaţdoročně zprávy o finanční stabilitě.
Pátá kapitola se věnuje mikroekonomické funkci centrálního bankovnictví, která
spočívá v regulaci a dohledu nad subjekty finančního trhu. V prvé části je definován
finanční trh, jeho subjekty, dělení a funkce, na coţ navazuje vymezení regulace a
dohledu nad finančním trhem v obecné rovině. Následující části jsou věnovány regulaci
a dohledu v České republice. Nejprve je popsán historický vývoj regulace a dohledu,
jeho institucionální zabezpečení a právní úprava. Podrobněji je rozebrán proces
integrace dohledu a jeho moţné přínosy i rizika. Následuje pojednání o regulaci a
dohledu České národní banky nad jednotlivými segmenty finančního trhu (úvěrové
instituce, kapitálový trh, pojišťovnictví, penzijní fondy, instituce platebního styku a
směnárny) dle současné právní úpravy. Zmíněna je i povinnost České národní banky
vydávat kaţdoročně zprávy o výkonu dohledu nad finančním trhem.
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Poslední kapitola nazvaná Česká národní banka a přijetí eura v ČR se zabývá
problematikou moţného budoucího zavedení jednotné evropské měny v České
republice a jeho vliv na instituci ČNB. Nejprve je vymezen Evropský měnový systém a
jeho historický vývoj, dále pak Evropský systém centrálních bank a organizační
struktura Evropské centrální banky a jí prováděná měnová politika. Poslední část této
kapitoly je věnována úvahám o zavedení eura v ČR, vymezení Maastrichtských kritérií
pro vstup do eurozóny a jejich plnění či neplnění Českou republikou v současné době a
v neposlední řadě téţ změnám v postavení České národní banky, které by přijetí eura
v ČR přineslo.
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1. Česká národní banka jako instituce – základní charakteristika
1.1. Obecně k centrálnímu bankovnictví
V této úvodní části bych se ráda zaměřila na centrální bankovnictví, na jeho
vznik, vývoj a postavení centrálních bank v současnosti. Centrální banky lze
charakterizovat jako instituce, které mají emisní monopol (na hotovostní peníze), dále
provádějí měnovou politiku a regulují bankovní systém. Vznik nejstarších centrálních
bank se vztahuje k 17. století, největší rozvoj však nastává ve století dvacátém. Proč
však centrální banky vůbec vznikaly? V minulosti lze nalézat důvody, jako jsou
finanční zájmy panovníka, tedy zájem mít instituci, která můţe kdykoliv doplnit
chybějící zdroje ve státní pokladně nebo v této instituci soustředit veškeré pohyby
státních finančních prostředků. Později se objevují další důvody jako centralizace emise
peněz v podobě bankovek a mincí, provádění měnové politiky k udrţení stability měny
a regulace bankovního systému.
Lze rozlišovat tři hlavní způsoby zakládání centrálních bank, a to přeměnou jiţ
existující obchodní banky na banku centrální nebo přidělením práva na emisi bankovek
vybrané obchodní bance či zaloţením zcela nové instituce. Vznik centrální banky ve
Švédsku je příkladem prvního způsobu zaloţení. Historii Sveriges Riksbank neboli
Švédské říšské banky lze datovat do roku 1656, kdy je zaloţena soukromá obchodní
banka ve Stockholmu (Rikets Standers Bank). O osm let později se banka dostala do
problémů, které se rozhodla pomoci vyřešit vláda, a to tak, ţe do roku 1668 prošla
banka reorganizací, došlo k faktickému znárodnění banky a ke změně názvu na
Riksbank. Aţ v roce 1697 začala banka fungovat jako centrální banka – Sveriges Bank,
která však stále ještě nesla některé funkce banky obchodní. Tyto funkce přestala
v celém rozsahu plnit aţ v roce 1904, kdy se stala skutečnou centrální bankou a také
jediným emitentem bankovek na švédském území.
Druhým způsobem zaloţení centrální banky je získání práva na emisi bankovek
obchodní bankou. Tento způsob se uplatnil v Itálii, kde bankovky původně mohly
emitovat banky i soukromé nebankovní firmy. Změna přišla v roce 1874 v souvislosti
s přijetím zákona, kterým bylo toto právo omezeno na šest obchodních bank. Docházelo
však ke zhoršování situace, podvodným jednáním a postupně k likvidaci jedné z těchto
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bank (Banca Romana). V roce 1893 byl přijat nový zákon o bankách, který tuto
neudrţitelnou situaci vyřešil tak, ţe sloučil tři banky s právem emise do subjektu
nazvaného Banca d’Italia, který měl spolu s dalšími dvěma bankami monopol na emisi
bankovek. Po roce 1926 uţ toto právo přechází pouze na banku Banca d’Italia, která se
začíná povaţovat za centrální banku.
Poslední moţností, jak můţe vzniknout centrální banka, je samotné zaloţení
centrální banky jako nové instituce. Tento způsob byl úspěšně uplatněn v Anglii v roce
1694, kdy zde vládl král Vilém III. S návrhem na zřízení přišel skot William Paterson
v době, kdy Anglie byla ve válce proti Francii a kdy stát trpěl nedostatkem finančních
prostředků. Základní kapitál pro tuto Bank of England byl získán na základě veřejné
výzvy. Bohatí Angličané upsali ve prospěch banky částku ve výši 1,2 milionů liber.
Skutečnou centrální bankou se Bank of England stala aţ v polovině 19. století, kdy jí
bylo zákonem svěřeno výsadní právo emise bankovek na území Anglie i Skotska.
Obdobný vývoj lze sledovat také ve Francii, kde v roce 1800 zahájila činnost Banque de
France, která o tři roky později získala výsadní právo na emisi bankovek v Paříţi
a v roce 1848 na celém území Francie.
Státy však nemusí mít jen jednu centrální banku v zemi, ale jejich úprava
centrálního bankovnictví můţe být odlišná. V některých zemích centrální banka
neexistuje, v dalších pak nalezneme tzv. měnové rady1, které určují měnovou politiku
státu, ať uţ samy nebo spolu s centrální bankou. Nalezneme i země, které mají větší
počet centrálních bank (například Spojené státy americké, Německo).
Mezi činnosti centrální banky patří emisní činnost, měnová politika, devizová
činnost, regulace a dohled bankovního systému, banka bank, banka státu (vlády) a
reprezentant státu v měnové oblasti.
Základní zásady činnosti centrálních bank definoval Montagu Collet Norman,
který byl guvernérem Bank of England v letech 1920 – 1944. Kaţdá centrální banka by
měla vycházet z těchto principů:2
-

nekonkurovat jiným bankám v obchodní činnosti a investičních aktivitách

-

neúročit vklady přijímané od obchodních a dalších bank

-

být nezávislou institucí, provádět operace pro vládu

1

Currency Boards
REVENDA, Zbyněk. Centrální bankovnictví. 1. vydání. Praha: Management Press, 1999. 741 s. ISBN
80-85943-89-1, str. 34
2
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-

být bankou pro ostatní domácí banky a pomáhat rozvíjet jejich činnost

-

působit jako zúčtovací centrum pro domácí banky

-

sbírat potřebné informace o domácích bankách a monitorovat vývoj
v bankovním systému jako celku

-

mít oprávnění rozhodovat o úvěrové pomoci bankám

-

sledovat cíl zdravé měny

-

podporovat zdraví, bezpečnost, spolehlivost a efektivnost bankovního
systému v zemi

-

podporovat efektivnost, inovativnost a důvěryhodnost finančních trhů.

1.2. Právní úprava postavení ČNB
Postavení ČNB vychází z Ústavy, kde v hlavě šesté nazvané Česká národní banka
v článku 98 je stanoveno, ţe Česká národní banka je ústřední bankou státu. Jejím
hlavním cílem je péče o cenovou stabilitu. Do činnosti ČNB lze zasahovat pouze na
základě zákona (čl. 98 odst. 1). Dle druhého odstavce tohoto článku zákon stanoví
postavení, působnost a další činnosti. Tímto zákonem je zákon č. 6/1993 Sb., o České
národní bance, ve znění pozdějších předpisů. Zákon o ČNB je rozdělen do 12 částí,
obsahuje 61 paragrafů a nabyl účinnosti dne 1. ledna 1993. V tento den Česká národní
banka rozdělením Státní banky československé vznikla.
Dle mého názoru je vymezení kompetencí a postavení České národní banky
v Ústavě velmi rámcové. Zařazením ve zvláštní hlavě lze však dovodit alespoň určitou
samostatnost, i když zde není výslovně zmíněna, jako je tomu u Nejvyššího kontrolního
úřadu v čl. 97 Ústavy, kde je vymezen jako nezávislý orgán.
V souladu s § 1 odst. 1 zákona o ČNB je Česká národní banka ústřední bankou
naší republiky a také orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. ČNB je
samostatnou právnickou osobou, nezapisuje se do obchodního rejstříku a má postavení
veřejnoprávního subjektu. Jsou jí svěřeny kompetence správního úřadu v rozsahu
stanoveném zákonem o ČNB a zvláštními právními předpisy. 3
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například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon
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1.1.1. Vztah k jiným státním orgánům
Česká národní banka a stejně tak i bankovní rada při plnění péče o cenovou
stabilitu a při výkonu dalších činností nesmí přijímat ani vyţadovat pokyny od
prezidenta republiky, Parlamentu, vlády, správních úřadů ani od jakéhokoliv jiného
subjektu.4
Ve vztahu k Parlamentu je ČNB povinna podávat k projednání zprávu o
měnovém vývoji (předkládá ji guvernér Poslanecké sněmovně k projednání nejméně
dvakrát ročně), dále je povinna předloţit Poslanecké sněmovně jednou za rok zprávu o
finanční stabilitě. Poslanecká sněmovna zprávu o měnovém vývoji bere na vědomí,
zpráva o finanční stabilitě má pouze informační funkci a Poslanecká sněmovna ji ani na
vědomí nebere. Poslanecké sněmovně, Senátu a také vládě nejpozději do 30. června
následujícího roku předkládá Česká národní banka zprávu o výkonu dohledu nad
finančním trhem. 5 Vztah k Parlamentu je tedy spíše vztahem jednostranným, který
spočívá především v informační povinnosti, jejíž nedostátí není sankcionované.
Ze zákona o ČNB vyplývá, ţe vláda a Česká národní banka se vzájemně
informují o zásadách a opatřeních týkajících se politiky měnové i hospodářské. Ve
vztahu k vládě plní Česká národní banka poradní funkci v záleţitostech povahy
měnově-politické a týkajících se finančního trhu. ČNB také zaujímá stanovisko
k návrhům (předkládaným k projednání vládě), které se týkají její působnosti. Ministr
financí (popř. jiný pověřený člen vlády) je oprávněn účastnit se zasedání bankovní rady
a naopak guvernér České národní banky (popř. jím určený viceguvernér) má oprávnění
účastnit se schůze vlády, oba však pouze s hlasem poradním. Vztah vlády a České
národní banky bych definovala jako vztah informační a poradní, fungující na principu
vzájemnosti.
Vztah České národní banky k moci soudní lze nalézt prostřednictvím správního
soudnictví. Zákon o ČNB svěřuje (v rozsahu vymezeném v § 1 odst. 3) České národní
bance kompetence správního úřadu, v rámci které rozhodnutí ČNB podléhají soudnímu
přezkumu. Jedná se o činnosti v rámci dohledové činnosti – rozhodování o ţádostech o
udělení licencí, povolení, registrací a předchozích souhlasů (§ 44 odst. 2 písm. a)
zákona o ČNB), správní delikty dle § 46a - § 46e zákona o ČNB, které projednává
4
5

§ 9 odst. 1 zákona o ČNB
§ 45d zákona o ČNB
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Česká národní banka a další činnosti v rozsahu stanoveném zvláštními zákony. Proti
rozhodnutím České národní banky jako správního úřadu je moţné podat opravný
prostředek, kterým je rozklad (dle § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
proti rozhodnutí, které vydal ústřední správní úřad, ministr, státní tajemník ministerstva,
nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu v prvním stupni, lze podat rozklad).
Bankovní rada ČNB rozhoduje o rozkladech proti rozhodnutí České národní banky
v prvním stupni. 6 Jejím poradním orgánem je rozkladová komise ve věcech týkajících
se správního řízení. Domáhat se ochrany práv ve správním soudnictví lze jen na návrh a
po vyčerpání řádných opravných prostředků.7
Jako poslední je třeba zmínit vztah České národní banky k Nejvyššímu
kontrolnímu úřadu. Tento nezávislý orgán vykonává dle článku 97 odst. 1 Ústavy
kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Vztah k ČNB je
zakotven v zákoně č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, konkrétně v § 3
odst. 3, který stanoví, ţe NKÚ vykonává kontrolu hospodaření České národní banky v
oblasti výdajů na pořízení majetku a výdajů na její provoz. Je-li ČNB kontrolovanou
osobou, zasílá jí prezident Nejvyššího kontrolního úřadu schválenou kontrolní závěru,
která je také zveřejňována ve Věstníku NKÚ (§ 30 odst. 1 zákona o NKÚ).
1.1.2. Nález Pl. ÚS 59/2000
Prezident republiky podal v prosinci roku 2000 návrh Ústavnímu soudu na
zrušení některých ustanovení zákona o ČNB, ve znění novely – zákona č. 442/2000 Sb.8
– pro rozpor s čl. 62 písm. k) a s čl. 98 Ústavy. Konkrétně se jednalo o ustanovení
týkající se nového vymezení hlavního cíle ČNB, omezení pravomoci bankovní rady při
schvalování rozpočtu České národní banky, navrhování guvernéra, viceguvernérů a
ostatních členů bankovní rady vládou, stanovování inflačního cíle a reţimu kursu české
měny k cizím měnám po dohodě s vládou a také hospodaření ČNB v částech
provozních a investičních výdajů podle rozpočtu schváleného Poslaneckou sněmovnou.
Hlavním důvodem novely byla dle předsedy PS potřeba harmonizace zákona o ČNB
s předpisy Evropské unie.
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§ 5 odst. 2 písm. h) zákona o ČNB
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V následujících odstavcích se budu věnovat dvěma napadeným ustanovením –
nové vymezení cíle České národní banky (§ 2 odst. 1 věta první zákona o ČNB) a
stanovování inflačního cíle a režimu kursu české měny k měnám cizím po dohodě
s vládou (§ 35 písm. a) zákona o ČNB).
Zákon o ČNB stanovil, ţe hlavním cílem České národní banky je zabezpečovat
stabilitu české měny. Novela zákona č. 442/2000 Sb. zavedla, ţe hlavním cílem ČNB je
péče o cenovou stabilitu. Ústavní soud shledal důvodným návrh na zrušení tohoto
ustanovení. Článek 98 Ústavy definuje jako hlavní cíl péči o stabilitu měny (tedy stejný
cíl, který stanovil zákon o ČNB před napadenou novelou). Pojem péče o stabilitu měny
je pojmem širším, neţ je pojem péče o cenovou stabilitu – tímto dochází k omezení
rozsahu v Ústavě vymezeného cíle prostřednictvím zákona, coţ je postup, který je
z hlediska Ústavy nepřijatelný. Ústavní soud v této věci vyslovuje názor, ţe jde o
„porušení základního pravidla hierarchické výstavby právního řádu, podle kterého
zákon niţší právní síly nesmí odporovat právnímu předpisu vyšší právní síly.“
Z důvodové zprávy k novele zákona o ČNB vyplývá, ţe vláda předpokládala s přijetím
tohoto zákona také přijetí ústavního zákona, který by měnil hlavní cíl České národní
banky stanovený v Ústavě. Tento návrh ústavní změny byl však zamítnut ve 2. čtení.
Ústavní soud napadené ustanovení § 2 odst. 1 věta první zrušil s uvedením nemoţnosti
dodatečného přizpůsobování Ústavy jí odporujícím zákonům v právním státě.
Dalším napadeným ustanovením byl § 35 písm. a) zákona o ČNB, který před
novelou zněl tak, ţe „Česká národní banka vyhlašuje kurs české měny k cizím měnám.“
Novelou byl zaveden ve znění: „Česká národní banka po dohodě s vládou stanoví
inflační cíl a reţim kursu české měny k cizím měnám.“ I toto ustanovení bylo Ústavním
soudem zrušeno z důvodu rozporu s instrumentálním aspektem nezávislosti České
národní banky a moţnosti narušení i jejího institucionálního aspektu. K odůvodnění
tohoto rozhodnutí uvádí Ústavní soud: „(Výraz) „po dohodě“ značí, ţe Česká národní
banka má ve věci iniciativu, kdyţ přichází s návrhem v této věci. Svůj návrh ale musí
předloţit vládě a ta s ním musí nebo nemusí souhlasit. Teprve po získání souhlasu vlády
můţe být inflační cíl stanoven. Výraz „po dohodě“ proto neodpovídá koncepci
nezávislosti České národní banky. Nepodřizuje ji sice vládě, staví však vládu vedle
bankovní rady jako rovnoprávného činitele při určování inflačního cíle a reţimu kursu
české měny. S touto rolí vlády však současná ústavní úprava čl. 98 odst. 1 Ústavy
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výslovně nepočítá.“9 Vyhlášení inflačního cíle má zásadní význam pro stabilitu měny,
a proto je úzce spjato s nezávislostí České národní banky. Pokud má být ČNB při
provádění svého hlavního cíle nezávislá, nemůţe být při výkonu této činnosti vázána na
souhlas orgánu exekutivní moci, od které má být jinak ústavně oddělena.
Ačkoliv byla jako hlavní důvod přijetí zákona č. 442/2000 Sb. uváděna
harmonizace s předpisy evropského práva, dle mého názoru přijatá novela zákona o
České národní bance výrazně zasahovala do nezávislosti této instituce.
1.1.3. Nález Pl. ÚS 14/2001
Ústavní soud obdrţel návrh na zahájení řízení, kterým se předseda vlády a vláda
domáhali vydání nálezu, který by vyslovil, ţe rozhodnutí prezidenta republiky o
jmenování guvernéra a viceguvernéra České národní banky vyţadují ke své platnosti
kontrasignaci předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády.
Navrhovatelé uvádějí, ţe prezident republiky v listopadu 2000 jmenoval
guvernéra a viceguvernéra České národní banky bez předchozí výzvy předsedy vlády ke
spolupodpisu tohoto rozhodnutí dle čl. 63 odst. 3 Ústavy. Tímto postupem je předseda
vlády (resp. vláda) zkracován na své kompetenci uváţit spolupodpis (resp.
spolupodepsat) toto rozhodnutí. Z principů reprezentativní demokracie plyne přednost
rozhodování státního orgánu politicky odpovědného před orgánem, který za svá
rozhodnutí neodpovídá. Článek 62 Ústavy uvádí ty pravomoci, které prezident
vykonává samostatně (bez kontrasignace), čl. 63 odst. 2 Ústavy obsahuje pravomoci
s kontrasignací a čl. 63 odst. 3 Ústavy je vyústěním neodpovědnosti prezidenta
z výkonu jeho funkce a prostředkem, který umoţňuje vládě odpovědnost převzít
(vztahuje se i na pravomoci stanovené zákonem). Právě za tuto pravomoc povaţují
navrhovatelé jmenování guvernéra a viceguvernéra ČNB, protoţe není podřazena čl. 62
písm. k) Ústavy10 (pravomoci guvernéra a viceguvernéra nejsou spojeny jen s jejich
členstvím v bankovní radě). Navrhovatelé téţ poukazují na návaznost na právní úpravu
Státní banky československé, jejíţ guvernér byl jmenován prezidentem na návrh vlády a
viceguvernéři na návrh guvernéra projednaný s vládou.
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Dle stanoviska prezidenta republiky zákon o ČNB, který označuje jednotlivé
funkce členů bankovní rady, nezakládá novou originární pravomoc prezidenta, ke které
by byla potřeba součinnost předsedy vlády. Jedná se o zavedení funkcí uvnitř
nejvyššího řídícího orgánu ČNB a stanovení kritérií pro výběr čtyř členů bankovní rady,
kteří mohou být jmenováni jen z řad vedoucích pracovníků České národní banky.
Ústavní soud návrh zamítl. Zákon o České národní bance neupravuje novou
pravomoc prezidenta republiky, která by nebyla zahrnuta v čl. 62 písm. k) Ústavy. Ve
svém odůvodnění uvádí, ţe post guvernéra a viceguvernérů nepřesahuje v porovnání
s ostatními členy v bankovní radě její rámec natolik, aby byl chápán jako nový orgán,
který vyţaduje samostatné jmenování prezidentem. Ústava výslovně nerozlišuje způsob
jmenování guvernéra a viceguvernérů České národní banky od způsobu, který stanoví
pro členy bankovní rady, nelze ze zákona (jenţ uvádí, ţe kromě ostatních členů jsou
členy vrcholného orgánu ČNB i guvernér a viceguvernéři) odvodit odlišný způsob
jmenování pro některé členy, kdyţ to Ústava sama výslovně neumoţňuje.
Ústavní soud se vyjádřil i k návaznosti na předchozí úpravu Státní banky
československé a zmiňuje zde stanovisko sněmovny při projednávání zákona o České
národní bance, které zní: „Ústava jmenovací právo prezidenta v ţádném ze svých
ustanovení neomezuje jakýmkoli způsobem.“11 Vyjadřuje zde i názor, ţe od roku 1993
byl uplatňován postup při jmenování (bez kontrasignace), který bez odporu jakéhokoliv
ústavního orgánu opakovaně potvrzoval interpretaci článku 62 písm. k) Ústavy ve
smyslu výlučné pravomoci prezidenta (jmenování guvernéra a viceguvernérů České
národní banky) nepodléhající kontrasignaci předsedy vlády nebo jím pověřeného člena
vlády.
Ústavní soud poukazuje také na fakt, ţe ačkoliv navrhovatelé nepovaţují
jmenování guvernéra a jednoho z viceguvernérů v roce 2000 za platné, jejich faktická
jednání tento stav uznala. Na argument navrhovatelů, který se týká přednosti
rozhodování státního orgánu politicky odpovědného před rozhodováním státního orgánu
neodpovědného, reaguje Ústavní soud takto: „S tím lze v obecné rovině souhlasit,
současně však nelze neţ namítnout, ţe i v demokratickém právním státě a při
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parlamentní formě vlády můţe být opatřením těmto principům 12 zcela vyhovujícím
vyloučení vládní kontrasignace tam, kde zvláštní důvody opravňují ochranu instituce,
jeţ má být dle Ústavy v hlavních směrech své činnosti nezávislá na vládě, neboť právo
kontrasignace by umoţňovalo vládě přinejmenším rozhodovat o personálním sloţení
Bankovní rady. Za těchto okolností je jmenovací právo prováděné nadstranickým
prezidentem sice po konzultacích, avšak bez přímé vazby na souhlas vlády sloţené
z představitelů jedné nebo více politických stran, součástí záruk nezávislosti ČNB.“13

1.2. Organizace a úloha ČNB
Část druhá zákona o ČNB upravuje organizační strukturu. Českou národní banku
tak dle § 4 tvoří ústředí se sídlem v Praze, dále pak pobočky (v Praze, Ústí nad Labem,
Plzni, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Brně a Ostravě) a účelové organizační
jednotky. Organizační struktura ústředí je uvedena v Příloze č. 1.
1.2.1.

Bankovní rada

Nejvyšším řídícím orgánem je bankovní rada, kterou tvoří sedm členů –
guvernér, dva viceguvernéři a další čtyři členové – vrchní ředitelé. V současnosti (stav
ke dni 31. května 2011) je guvernérem Miroslav Singer, viceguvernéry Mojmír Hampl a
Vladimír Tomšík, vrchními řediteli pak Kamil Janáček, Lubomír Lízal, Pavel Řeţábek a
Eva Zamrazilová. Všech sedm členů jmenuje a odvolává prezident republiky (čl. 62
písm. k) Ústavy), zároveň také jmenuje guvernéra a viceguvernéry do této funkce a
odvolává je z ní. Toto rozhodnutí prezidenta nevyţaduje ke své platnosti spolupodpis
předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády dle čl. 63 odst. 3 Ústavy. 14
Jmenování je omezeno na dobu šesti let, přičemţ nelze zastávat funkci člena
bankovní rady více neţ dvakrát. Členství v bankovní radě je neslučitelné s funkcí
poslance, člena vlády a člena v orgánech (dozorčích, řídících a kontrolních) jiných bank
a podnikatelských subjektů a také výkon samostatné výdělečné činnosti (výjimkou je
správa vlastního majetku a činnost vědecká, literární, publicistická, umělecká a
pedagogická). Dle mého názoru tento výčet není komplexní a nebere v úvahu např.
12

principy demokratického právního státu, zásada, ţe lid je zdrojem veškeré státní moci, zásada, ţe státní
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neslučitelnost členství v bankovní radě s výkonem funkce senátora, soudce, prezidenta
republiky nebo člena zastupitelstva obce nebo kraje. Členství v bankovní radě je dále
inkompatibilní s jakoukoliv činností, která můţe způsobit střet zájmů (mezi členstvím a
prováděnou činností). Členové bankovní rady jsou povaţováni za zaměstnance České
národní banky. Zákon o ČNB klade na osoby, které mohou být jmenovány členy
bankovní rady, určité poţadavky. Konkrétně se musí jednat o občany České republiky,
kteří jsou plně způsobilí k právním úkonům, mají ukončené vysokoškolské vzdělání,
jsou bezúhonní (tzn. nebyli pravomocně odsouzeni pro trestný čin) a také jsou
v měnových záleţitostech a v oblasti finančního trhu uznávanou a zkušenou osobou.
Výkon funkce člena bankovní rady ukončuje uplynutí funkčního období,
odvolání nebo vzdání se funkce. Odvolání je v pravomoci prezidenta, pokud člen
bankovní rady přestane splňovat podmínku bezúhonnosti, je zbaven nebo omezen ve
způsobilosti k právním úkonům nebo po dobu delší neţ šest měsíců nevykovává svou
funkci. Guvernéra prezident odvolává, pokud přestal splňovat podmínky poţadované
pro výkon jeho funkce, nebo dopustil-li se váţného pochybení. Rozhodnutí prezidenta o
odvolání je přezkoumatelné ve správním soudnictví, případně Ústavním soudem.
Jednací řád bankovní rady si schvaluje sama bankovní rada. Jednání bankovní
rady předsedá guvernér, popř. v nepřítomnosti jím pověřený viceguvernér. Bankovní
rada přijímá rozhodnutí prostou většinou hlasů a je usnášeníschopná, je-li přítomen
guvernér (nebo jím pověřený viceguvernér) a alespoň další tři členové. Pokud dojde
k rovnosti hlasů, rozhodující je hlas předsedajícího.
Jménem České národní banky navenek jedná guvernér, v době jeho
nepřítomnosti jej zastupuje jím pověřený viceguvernér. Postavení guvernéra ČNB
v rámci kolegiálního orgánu bankovní rady lze považovat jako post prvního mezi
rovnými, nejedná se o monokratické postavení se samostatnou rozhodovací pravomocí.
1.2.2.

Výbor pro finanční trh

Zákon o ČNB vymezuje v § 45a an. po bankovní radě další orgán České národní
banky, kterým je Výbor pro finanční trh, jenţ byl zřízen na základě novely zákona o
ČNB15 od 1. dubna 2006. Výbor pro finanční trh je poradním orgánem bankovní rady
v oblasti dohledu nad finančním trhem. Výbor má celkem sedm členů, mezi které patří
15

zákon č. 57/2006 Sb.
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předseda a místopředseda výboru a další člen výboru.16 Dále také člen bankovní rady
(jmenovaný a odvolávaný bankovní radou), dva vedoucí zaměstnanci Ministerstva
financí (jmenovaní a odvolávání ministrem financí) a finanční arbitr. Funkce člena
výboru pro finanční trh musí být vykonávána nestranně a nenáleţí za ni odměna.
V současné době (stav k 15. březnu 2011) tvoří Výbor pro finanční trh těchto
sedm členů (ve výše uvedeném pořadí): Tomáš Síkora, Radek Urban a Petr Marsa, dále
Vladimír Tomšík, Monika Strejcová, Dušan Hradil a finanční arbitr František Klufa.
Výbor pro finanční trh se schází pravidelně alespoň dvakrát ročně. Jednání
výboru má právo se účastnit guvernér ČNB a také ministr financí. Výbor projednává
obecné koncepce, strategie a přístupy k dohledu nad finančním trhem, sleduje nové
trendy v oblasti dohledu a regulace na finančním trhu a zabývá se také systémovými
otázkami a výkonem dohledu na vnitrostátním i mezinárodním finančním trhu.
1.2.3.

Rozkladová komise

Rozkladová komise funguje jako poradní orgán bankovní rady pro přípravu
návrhů rozhodnutí ČNB, která jsou vydávána ve správním řízení. Působnost, sloţení,
jmenování a způsob jednání rozkladové komise stanoví jednací řád. Členové komise
jsou jmenování bankovní radou. Rozkladová komise se skládá z předsedy komise,
předsedů senátu a dalších členů komise. Jedná a přijímá usnesení v jedenáctičlenných
senátech, ale bankovní rada není usneseními rozkladové komise vázána.
Dle článku 2 jednacího řádu: „Komise projednává: a) rozklady proti rozhodnutím
České národní banky vydaným v prvním stupni, b) opoţděné nebo nepřípustné rozklady
z hlediska, zda nejsou dány předpoklady pro přezkoumání rozhodnutí v přezkumném
řízení, pro obnovu řízení nebo pro vydání nového rozhodnutí, c) podněty k zahájení
přezkumného řízení, d) rozhodnutí soudu, kterým bylo rozhodnutí o rozkladu zrušeno a
vráceno ČNB k dalšímu řízení, e) návrhy, vyjádření či právní stanoviska k právním
problémům, rozhodne-li se tak bankovní rada nebo poţádá-li o to ředitel sekce
kanceláře nebo ředitel odboru legislativního a právního.“17

16

dle § 45a odst. 2 písm. a) je další člen výboru zvolen rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny na
návrh profesních a zájmových organizací sdruţujících účastníky finančního trhu a po vyjádření ČNB a
MF
17
čl. 2 jednacího řádu rozkladové komise, dostupný z http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/rozkladova_komise
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1.3. Cíle a funkce ČNB
Hlavním cílem České národní banky je péče o cenovou stabilitu (čl. 98 Ústavy, §
2 odst. 1 zákona o ČNB) a jedná v souladu se zásadou otevřeného trţního hospodářství.
Česká národní banka podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády (pokud tím ale
není dotčena péče o cenovou stabilitu) vedoucí k udrţitelnému hospodářskému růstu.
Česká národní banka tedy v souladu s hlavním cílem – péčí o cenovou stabilitu – určuje
politiku měnovou, dále také vydává mince a bankovky, řídí peněţní oběh, koordinuje
platební styk a zúčtování bank, dbá o hospodárnost a plynulost v této oblasti, vykonává
dohled nad osobami na finančním trhu a zabezpečuje rozvoj a fungování tohoto trhu.
Dále také vykonává další činnosti stanovené dle zákona o ČNB a zvláštních právních
předpisů.
Funkce centrální banky lze dělit na makroekonomické a mikroekonomické, které
jsou vzájemně provázané. Mezi makroekonomické funkce patří emise peněz, udrţování
stabilní cenové hladiny prostřednictvím měnové politiky a také činnost devizová.
Funkce banky bank a banky státu, reprezentace státu v měnové oblasti a funkce
bankovní regulace a dohledu pak patří mezi funkce mikroekonomické. Plnění těchto
funkcí je základním důvodem existence centrálních bank.

Funkce centrální banky

makroekonomické

měnová
politika

emise
bankovek a
mincí

mikroekonomické

devizová
činnosti

regulace a dohled
bankovního systému

banka
bank

banka
státu
(vlády)

reprezentant
státu v měnové
oblasti

Obrázek 1: Funkce centrální banky

Emise hotovostních peněz je spojena s emisním monopolem vztahujícím se na
bankovky i mince. Hotovostní a bezhotovostní jsou dvě základní formy peněz, které
jsou velmi úzce vzájemně propojeny, ale liší se dle emitujícího subjektu. Zatímco
hotovostní peníze emituje výhradně banka centrální, emitentem bezhotovostních peněz
jsou vedle centrální banky (v podobě rezerv bank) také banky obchodní (ve formě
peněţních vkladů). Na celkovém peněţním obratu v současnosti klesá podíl
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hotovostních peněz na úkor peněz bezhotovostních, proto význam této funkce centrální
banky proti minulosti ustupuje do pozadí.
Měnová politika (spolu s regulací a dohledem bankovního systému) patří mezi
nejdůleţitější činnosti vykonávané centrální bankou v trţní ekonomice. Centrální banka
se prostřednictvím regulace měnové báze, měnových agregátů, úrokových sazeb a
měnového kurzu snaţí plnit stanovené cíle, mezi které patří především podpora stability
cenové hladiny. 18
Funkce centrální banky v devizové oblasti lze spatřovat především ve stanovení
měnového kurzu domácí měny, v řízení úrovně a pohybu měnového kurzu domácí
měny, v působení na vyrovnanost platební bilance se zahraničím, na stav pohledávek a
závazků vůči zahraničí a na úroveň zahraničního úvěru. Dále také v řízení devizové
likvidity země a dispozice se zahraničními měnami a v řízení týkající se hodnoty a
struktury devizových rezerv.
Výkon funkce regulátora a dohlíţitele nad bankovním systémem je zaměřen na
obezřetné chování bank, na dodrţování kritérií bezpečnosti a stability systému a téţ na
ochranu zájmů klientů bank a prostředků jimi bance svěřených.
Centrální banka jako banka bank přijímá od bank vklady (jejich volné peněţní
zdroje, povinné i dobrovolné rezervy) a poskytuje obchodním bankám úvěry za účelem
posílení jejich likvidity, doplnění zdrojů k financování jejich aktivit či jako úvěry
sanační, kdy centrální banka působí jako věřitel poslední instance. Dále také vede
bankám účty a zabezpečuje mezibankovní platební styk a zúčtování.
Výkon banky státu (vlády) spočívá ve vedení účtů vlády, vládních organizací a
organizací veřejného sektoru, orgánů místní moci a správy a některých podniků
veřejného sektoru. V některých zemích je centrální banka téţ institucí správy státního
dluhu, která je spojena s činnostmi jako poskytování úvěrů státnímu rozpočtu, pokladní
plnění státního rozpočtu (vedení účtů, inkasa, úhrady a další operace související
s běţným hospodařením státního rozpočtu), popř. správa devizových rezerv a jejich
řízení.
Poslední funkcí centrálních bank je reprezentace státu v měnové oblasti – vůči
domácí veřejnosti a zahraničí vystupuje centrální banka jako reprezentant státu (vlády)
18

REVENDA, Zbyněk. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4 vydání. Praha: Management Press, 2005. 627
s. ISBN 80-7261-132-1, str. 307
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v otázkách, které se týkají měnové politiky. „Jako reprezentant státu je centrální banka
povinna pravidelně informovat domácí veřejnost o měnovém vývoji a opatřeních, která
v této souvislosti uplatňuje vůči příslušným ekonomickým subjektům, včetně veřejnosti.
Ve

vztahu

k

zahraničí centrální

banka

vystupuje

jako

reprezentant

státu

v mezinárodních organizacích světového významu, např. v Mezinárodním měnovém
fondu, Světové bance a dalších. Představitelé vrcholných orgánů centrální banky se
účastní na zasedáních a jednáních mezinárodních institucí, spolupracují na řešení
měnových otázek národního i mezinárodního významu, jakoţ i otázek souvisejících
např. s mezinárodním obchodem, legislativou atd.“19
Cíle a funkce České národní banky bych tedy shrnula jako poslání udržovat
stabilní inflaci na nízké úrovni, zajišťovat plynulý oběh peněz, platební styk a rozvoj
finančního trhu a dohlížet na stabilitu finančního systému.

1.4. Nezávislost ČNB
Samostatnost centrální banky lze povaţovat za jednu z klíčových podmínek pro
výkon účinné a úspěšné měnové politiky. Centrální banka můţe měnovou politiku buď
jen provádět, ale o jejím charakteru zcela nebo zčásti rozhoduje jiný orgán (zpravidla
vláda) nebo centrální bance přísluší k provádění měnové politiky také samostatné
rozhodování v této oblasti, jak je tomu v případě České národní banky i Evropské
centrální banky.
Lze rozlišovat čtyři aspekty nezávislosti České národní banky: institucionální,
funkční, personální a finanční. Podstatou institucionální nezávislosti je, ţe bankovní
rada nesmí přijímat pokyny od jiných subjektů (prezidenta, vlády, Parlamentu aj.) při
výkonu své činnosti a plnění cílů stanovených zákonem. Funkční (operační) nezávislost
České národní banky představuje vlastní autonomii při formulování inflačních cílů a
nástrojů pro jejich dosaţení. ČNB sice stanoví reţim kurzu české měny k měnám cizím
po projednání s vládou,20 ale nesmí tím být ohroţen její hlavní cíl – péče o cenovou
stabilitu. Personální nezávislost představuje jmenování členů nejvyššího řídícího orgánu
České národní banky bez účasti vlády a výčet důvodů pro odvolání z této funkce.
Finanční nezávislost zahrnuje hospodaření České národní banky podle vlastního
19

LANDOROVÁ, Anděla, et. al. Centrální bankovnictví. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007.
171 s. ISBN 978-80-7372-190-9, str. 19, 20
20
§ 35 písm. a) zákona o ČNB
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rozpočtu,21 který schvaluje bankovní rada, a také povinnost zpracovávat zprávy týkající
se jejího hospodaření a zveřejňovat je.
K významu finanční nezávislosti České národní banky uvádí bývalý guvernér
ČNB Zdeněk Tůma: „Nezávislost finanční povaţuji spíše za odvozenou od
předcházející, operační. Pokud by jiná instituce, ať uţ vláda či parlament, měla moţnost
vyvinout tlak na centrální banku přes rozpočet, mohla by být teoreticky ohroţena
operační nezávislost. Nevidím však tuto oblast jako zásadní. Česko patří mezi
demokratické země, kde takovýto tlak vyvíjen nikdy nebyl a lze se snad spolehnout na
to, ţe se všechny instituce budou chovat odpovědně i v budoucnu. Má-li centrální banka
zaručenu nezávislost i v této oblasti, je úkolem centrální banky být maximálně otevřená
a informovat dostatečně o svém vnitřním fungování, včetně detailního rozboru a
zdůvodnění rozpočtu.“22
K samostatnosti centrální banky Revenda 23 uvádí její rozdělení na čtyři aspekty:
institucionální, funkční, osobní a finanční na příkladu Evropské centrální banky
(vztahující se téţ na centrální banky členských států EMU). Institucionální samostatnost
spočívá v nemoţnosti přijímat a poţadovat pokyny od orgánů EU ani od národních
vlád, funkční samostatnost je spojena s cenovou stabilitou jako hlavním cílem měnové
politiky. Osobní samostatnost představuje pro vrcholné orgány ECB a národních
centrálních bank povinnost mít minimálně pětileté funkční období s nemoţností
odvolání z politických důvodů. Zákaz vyuţívat národní centrální banky vládou
k financování rozpočtových výdajů a ovlivňování rozpočtů těchto bank je povaţován za
finanční samostatnost.
K nezávislosti České národní banky se vyjádřil ve svém nálezu24 i Ústavní soud.
„Nezávislost jakékoli instituce je moţno vykládat jako stav, který má více aspektů. V
případě České národní banky tak lze hovořit o aspektu institucionální nezávislosti, která
spočívá v její nepodřízenosti vládě při zajišťování stability měny. Z hlediska oprávnění,
kterými Česká národní banka disponuje při plnění svého hlavního cíle (aspekt
instrumentální), jde o moţnost volby nástrojů měnové politiky a moţnost měnově21

tento rozpočet musí být dle § 47 odst. 1 zákona o ČNB členěn tak, aby z něho byly patrné výdaje na
pořízení majetku a výdaje na provoz České národní banky
22
TŮMA, Zdeněk, K nezávislosti centrální banky. Praha: Mladá fronta DNES, 1. září 2004, str. 7
23
REVENDA, Zbyněk. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4 vydání. Praha: Management Press, 2005. 627
s. ISBN 80-7261-132-1, str. 347
24
nález Pl. ÚS 59/2000 ze dne 20. 6. 2001 č. 90, sv. 22 Sb. n. u. (vyhlášený pod č. 278/2001 Sb., ve znění
sdělení ÚS o opravě chyb vyhlášeným pod č. 96/2002 Sb.)
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politického uváţení při volbě těchto nástrojů a opatření k dosaţení ústavně zakotveného
cíle. Konečně je to nezávislost v personálním či organizačním smyslu, která spočívá ve
způsobu jmenování a odvolatelnosti vedení banky. Dalším moţným aspektem
nezávislosti kaţdé instituce je nezávislost či spíše autonomie hospodářská či finanční,
která před novelizací zákona o České národní bance spočívala v oddělení rozpočtu této
banky od státního rozpočtu.“
Myslím si, že lze vysledovat do určité míry přímou úměru mezi stupněm
samostatnosti centrální banky a cenovou stabilitou – čím vyšší je její nezávislost, tím
lépe dokáže centrální banka bojovat proti inflaci. Revenda25 oproti tomu uvádí, ţe vztah
mezi stupněm samostatnosti centrální banky a mírou inflace nelze povaţovat za zcela
samozřejmý. Toto tvrzení opírá o argumenty, ţe stupeň nezávislosti určuje především
zákonná úprava, ale roli zde hraje i konsensus mezi centrální bankou a vládou o nutnosti
antiinflační politiky nebo osobnost samotného guvernéra. Dále uvádí příklady zemí,
jejichţ centrální banky mají vysoký stupeň nezávislosti, ale inflaci se nedaří vţdy
úspěšně čelit a také země, ve kterých centrální banky mají srovnatelný stupeň
samostatnosti, ale různou míru inflace.
Vzhledem k nezávislosti České národní banky mě napadají myšlenky, jestli se
nevytváří něco jako jakási čtvrtá moc – tedy zdali by se do klasické dělby moci na moc
zákonodárnou, výkonnou a soudní nedala přiřadit i moc bankovní.

1.5. Hospodaření ČNB
Hospodaření České národní banky je upraveno v zákoně o ČNB v § 47 a § 48.
ČNB hospodaří podle vlastního rozpočtu, který musí být členěn takovým způsobem,
aby z něj byly zřejmé jednak výdaje na pořízení majetku a také výdaje na její provoz.
Ze svých výnosů hradí nezbytné náklady na činnost, vytvořený zisk pouţívá
k doplňování rezervního fondu a dalších fondů. Zbývající zisk odvádí do státního
rozpočtu.
Česká národní banka vydává roční zprávu o výsledku svého hospodaření, účetní
závěrku, výroční zprávu a také dekádní bilanci. Roční zprávu o výsledku hospodaření
ČNB předkládá nejpozději do tří měsíců po skončení kalendářního roku k projednání
25

REVENDA, Zbyněk. Centrální bankovnictví. 1 vydání. Praha: Management Press, 1999. 741 s. ISBN
80-85943-89-1, str. 105 - 107

19

Poslanecké sněmovně, která tuto zprávu můţe schválit, vzít na vědomí nebo odmítnout.
Pokud PS zprávu o výsledku hospodaření České národní banky odmítne, je ČNB
povinna do šesti týdnů předloţit zprávu zpřesněnou a doplněnou.
ČNB vede účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Účetní závěrka je
ověřována jedním nebo více auditory určenými po dohodě bankovní rady a ministra
financí. Schválená a ověřená účetní závěrka se předkládá Poslanecké sněmovně a
bankovní rada ji také zveřejní. Zveřejňuje se dále výroční zpráva obsahující základní
údaje o měnovém vývoji a dekádně téţ výkaz o finanční pozici.
„V roce 2009 hospodařila ČNB se ziskem ve výši 18 454 mil. Kč, a to navzdory
kurzovým ztrátám generovaným v důsledku meziročního posílení kurzu domácí měny.
Dopad kurzových rozdílů do hospodaření banky byl plně eliminován výnosy ze správy
devizových rezerv. Hospodářský výsledek pozitivně ovlivnilo také částečné sníţení
průměrného ročního objemu sterilizace nadbytečné likvidity ve spojení s poklesem repo
sazby během roku 2009. V souladu se zásadami finančního hospodaření byl celý
vytvořený zisk pouţit na úhradu neuhrazené ztráty z předchozích období, kterou nyní
ČNB eviduje ve výši 152 mld. Kč.“26

1.6. Historický vývoj ČNB
První centrální banka na našem území - Privilegovaná Rakouská národní banka vznikla v roce 1816 v době monarchie Rakouska-Uherska. Byla akciovou společností
pouze s formálním emisním monopolem (spolu s ní emitovalo státovky ministerstvo
financí). V roce 1878 vznikla Rakousko-Uherská banka, která byla kontrolována vládou
a měla emisní monopol na celé území Rakouska-Uherska.
V roce 1919 proběhla peněţní reforma spojená s měnovou odlukou a v tomto roce
také zahájil činnost Bankovní úřad ministerstva financí, který zabezpečoval funkce
centrální banky aţ do roku 1926. V tomto roce byla zaloţena Národní banka
československá jako akciová banka, jejíţ akcie vlastnil stát pouze v rozsahu jedné
třetiny. Guvernéra jmenoval prezident na návrh vlády na pět let, ministr financí pak
dosazoval do banky vládního komisaře s kontrolní funkcí nad činností banky. Národní
banka československá prováděla měnovou politiku, emisi peněz a také mohla
26

Česká národní banka. Výroční zpráva České národní banky za rok 2009. [online]. Praha: Česká národní
banka, květen 2010. str. 77, 78
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poskytovat úvěry bankám a podnikům, nikoliv však státu. V této době se uplatňoval
peněţní standard ve formě standardu zlaté devizy, naše měna nebyla volně směnitelná
za zlato a banka musela udrţovat kurs naší koruny k zahraniční měně na základě
stanoveného zlatého obsahu.
Národní banka pro Čechy a Moravu – tak byla banka nazvána v období
Protektorátu Čechy a Morava v letech 1939 aţ 1945 na našem území (na Slovensku pak
byla Slovenská národní banka), která byla podřízena Německu. Do čela byl postaven
říšský zmocněnec a zákonným oběţivem se stala také říšská marka. Československá
republika (exilová vláda) byla v roce 1944 jednou ze zakládajících zemí Mezinárodního
měnového fondu a Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj, ze kterých však v roce
1954 vystoupila. V září 1990 se však Česká a Slovenská federativní republika opět stala
členem Mezinárodního měnového fondu a skupiny Světové banky.
Po osvobození v roce 1945 byla provedena peněţní reforma a znovu zavedena
československá měna. V roce 1950 zákonem č. 31 Sb. zákonů a nařízení ze dne
9. března 1950 (s účinností od 1. dubna 1950) byla zřízena Státní banka československá,
která převzala veškerá práva a závazky mimo jiné také Národní banky Československé.
Tato banka byla spojena s peněţní reformou27 v roce 1953, která měla umoţnit přechod
na centralizaci a socialistický systém. V roce 1958 převzala Státní banka
československá financování a také úvěrování investiční výstavby namísto Investiční
banky.
V období existence Československé socialistické republiky v letech 1960 aţ 1989
měla stěţejní postavení v bankovním systému Státní banka československá, která měla
postavení monobanky a direktivně řídila zbývající banky (Československá obchodní
banka zaloţená v roce 1964, Státní spořitelna rozdělená na Českou a Slovenskou státní
spořitelnu v roce 1969), které tak byly v postavení jakýchsi specializovaných poboček
SBČS. Měnová politika byla v souladu s centrálně plánovanou ekonomikou, od 80. let
se však začala prosazovat tzv. měnová kritéria a také se pracovalo na přípravě na
reformy bankovního sytému, jehoţ hlavním cílem bylo vytvoření dvojstupňovosti.
Česká a Slovenská federativní republika (1990 – 1992) je spojena s tím, ţe
v lednu 1990 došlo k oddělení emisní a úvěrově-obchodní činnosti centrální banky. Dle
27

Hotovostní peníze fyzických osob do 300 Kč byly vyměněny v poměru 5:1, zbytek 50:1. Vázané
vklady z reformy z roku 1945 byly anulovány, nové vklady byly přepočteny dle poměru (5:1 do 5 000 Kč
aţ 30:1 nad 50 000 Kč)
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oddělení činností došlo také k rozdělení SBČS na tři subjekty. Prvním se stala Státní
banka československá (jako centrální banka pro trţní ekonomiku – emisní funkce) a dvě
obchodní banky (úvěrově-obchodní funkce): Komerční banka (Praha) a Všeobecná
úverová banka (Bratislava).
Po rozdělení Československa na dvě samostatné republiky zahajuje ke dni 1.
ledna 1993 činnost Česká národní banka, jejíţ osamostatnění je spojeno s měnovou
odlukou a vznikem koruny české. Ve Slovenské republice se pak vytváří Národná banka
Slovenska (dle zákona 566/1992 Zb., o Národnej banke Slovenska).
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2. Emise bankovek a mincí
2.1.

Emisní monopol

Prvotní makroekonomickou funkcí centrální banky je emise peněz. Česká národní
banka má v souladu se zákonem o ČNB výhradní právo vydávat do oběhu bankovky a
mince, jakoţ i mince pamětní. Dále také vyměňuje poškozené, stahuje a ničí
opotřebované bankovky a mince a spravuje jejich zásoby. Dle § 13 zákona o České
národní bance je peněţní jednotkou v České republice koruna česká (Kč), která se dělí
na sto haléřů.

2.2.

Bankovky a mince

Soustavu platných bankovek a mincí tvoří bankovky o nominální hodnotě
5 000 Kč, 2 000 Kč, 1 000 Kč, 500 Kč, 200 Kč, 100 Kč a dále také mince o nominální
hodnotě 50 Kč, 20 Kč, 10 Kč, 5 Kč, 2 Kč, 1 Kč.
Ke dni 31. března 2011 skončila platnost bankovek o nominální hodnotě 50 Kč
(ve vzoru 1994 a 1997) dle vyhlášky č. 21/2011 Sb. Bankovky je moţné vyměnit do
31. března 2012 na pobočkách České národní banky a komerčních bank provádějících
pokladní operace po celé České republice. Od 1. dubna 2012 do 31. března 2017 lze
bankovky vyměnit pouze na pobočkách ČNB. Jednalo se o poslední nominální hodnotu,
která byla současně v podobě bankovky i mince. O ukončení platnosti bankovky
rozhodla bankovní rada s ohledem na vyšší trvanlivost mince i sníţení nákladů na
zajištění plynulého oběhu peněz, protoţe mince vydrţí v oběhu desítky let a bankovky
je nutné měnit kaţdé tři aţ čtyři roky.
Podle vyhlášky č. 173/2008 Sb. skončila ke dni 31. srpna 2008 platnost bankovek
o nominální hodnotě 20 Kč (ve vzoru 1994 a 1996). Tyto bankovky bylo moţno
v průběhu jednoho roku vyměnit ve všech bankách provádějících pokladní operace a
také v ČNB. V současnosti aţ do 31. srpna 2014 můţe dvacetikorunové bankovky
vyměnit pouze Česká národní banka.
Na základě vyhlášky č. 174/2008 Sb. skončila dnem 31. srpna 2008 také platnost
mincí o nominální hodnotě 0,50 Kč. Výměna padesátihaléřových mincí byla stanovena
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stejným způsobem jako u dvacetikorunové bankovky. V současnosti je moţné ji
vyměnit pouze u České národní banky a to do 31. srpna 2014.
Dle vyhlášky č. 79/2003 Sb. skončila dnem 31. 10. 2003 platnost mincí o
nominální hodnotě 0,10 Kč a 0,20 Kč. Výměna desetihaléřových a dvacetihaléřových
mincí uţ byla ukončena, nelze je vyměnit ani u České národní banky.
Domnívám se, že i v budoucnu lze očekávat trend ukončování platnosti bankovek
o nižší nominální hodnotě a jejich nahrazování mincemi (s ohledem na delší životnost
mincí a tím snížení nákladů) a také ukončování platnosti mincí o malé nominální
hodnotě, tak jak tomu bylo u mincí haléřových.

2.3.

Struktura peněz v oběhu

V současnosti je nejvíce v oběhu (stav ke dni 31. prosince 2009) bankovek o
nominální hodnotě 1 000 Kč – celkem 127,8 milionů kusů, coţ představuje podíl 36,5
% na celkovém oběhu bankovek. V oběhu je kolem 50 milionů kusů (podíl 13,4 % –
14,4 %) je v oběhu bankovek o nominální hodnotě 2 000 Kč, 200 Kč, 100 Kč. Oproti
tomu v roce 2002 bylo v oběhu 99,2 milionů kusů bankovek o nominální hodnotě 1 000
Kč (podíl na celkovém oběhu bankovek 38,4 %). Na dalších místech za nimi pak byly
bankovky o nominální hodnotě 200 Kč (36,1 milionů kusů – představuje 14% podíl na
celkovém oběhu bankovek), 100 Kč (35,9 milionů kusů – podíl 13,9 %) a také 50 Kč
(34,3 milionů kusů a podíl 13,3 %).
Co se týká mincí, ke dni 31. prosince 2009 jich bylo v oběhu nejvíce o
nominální hodnotě 1 Kč (celkem 367,3 milionů kusů), podíl jednokorunových mincí na
celkovém oběhu mincí tvoří 24,4 %. Kdyţ se podíváme do roku 2002, nejvíce bylo
v oběhu mincí o nominální hodnotě 0,10 Kč. Desetihaléřových mincí bylo celkem
v oběhu 704,9 milionů kusů, coţ představovalo téměř třicetiprocentní podíl na
celkovém oběhu mincí.
Kompletní informace o všech bankovkách a mincích v České republice jsou
uvedeny v Příloze č. 2 (Struktura peněz v oběhu podle stavu ke dni 31. prosince 2009) a
v Příloze č. 3 (Struktura peněz v oběhu podle stavu ke dni 31. prosince 2002).
Ke dni 31. prosince 2009 bylo celkem v oběhu 387 276,1 milionů Kč, které
tvořilo celkem 1 999,3 milionů kusů bankovek, mincí a pamětních mincí.
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Následující graf znázorňuje vývoj výše oběţiva v České republice v letech 1993
aţ 2009 (Graf 1).

Graf 1: Vývoj výše oběživa v letech 1993 – 2009
Zdroj: http://www.cnb.cz/cs/platidla/obeh/obeh.html

2.4.

Pamětní mince

Soustavu zákonných peněz vedle mincí a bankovek doplňují zlaté nebo stříbrné
pamětní mince, které jsou rovněţ platnými platidly a mají nominální hodnotu, ale jejich
trţní hodnota bývá zpravidla vyšší. V roce 2007 byla například emitována stříbrná
pamětní mince k 650. výročí poloţení základního kamene Karlova mostu v nominální
hodnotě 200 Kč. V roce 2009 pak byly např. vydány stříbrné pamětní dvousetkoruny u
příleţitosti předsednictví České republiky v Radě Evropské unie a u příleţitosti konání
FIS mistrovství světa v klasickém lyţování Liberec 2009. Tematickým zaměřením
zlatých mincí v letech 2006 – 2010 s nominálem 2 500 Kč byly kulturní památky
technického dědictví. Pro léta 2001 – 2005 bylo vydáno deset zlatých pamětních mincí
s nominální hodnotou 2 000 Kč s tematickým zaměřením věnovaným významným
architektonickým památkám naší země.
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Plán emise pamětních mincí v letech 2011 – 2015 obsahuje seznam pamětních
mincí připravovaných na toto období. Připravuje se emise celkem 21 kusů stříbrných
mincí o nominální hodnotě 200 Kč, dále kaţdý rok jedna stříbrná pětisetkoruna
s tématem významných českých kulturních osobností (např. v roce 2011 k dvoustému
výročí narození Karla Jaromíra Erbena). Zlaté mince o nominální hodnotě 5 000 Kč
jsou naplánovány vţdy dvě na daný rok (celkem tedy deset kusů). Jejich tematickým
zaměřením jsou mosty České republiky. Mimořádné raţby zlatých mincí o nominální
hodnotě 10 000 Kč budou uskutečněny v roce 2012 u příleţitosti 800. výročí vydání
Zlaté buly sicilské a v roce 2015 k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa.
Česká národní banka provádí prodej pamětních mincí prostřednictvím subjektů,
které jsou oprávněny obchodovat s numismatickým materiálem jako je například Česká
Mincovna, Numiscom, Česká numismatická společnost a Evropská numizmatická
asociace.

2.5.

Ochranné prvky

Ochranné prvky bankovek tvoří lokální stupňovitý vodoznak, ochranný okénkový
prouţek s mikrotextem, ochranná vlákna, soutisková značka v podobě písmen ČR,
skrytý obrazec, opticky proměnlivá barva, iridiscentní pruh a mikrotexty. Zde bych ráda
ukázala konkrétní ochranné prvky na bankovce o nominální hodnotě 5 000 Kč, jejich
vyobrazení je uvedeno v Příloze č. 4.
Lokální stupňovitý vodoznak je viditelný při pohledu na bankovku proti světlu a
tvoří ho portrét T. G. Masaryka, negativní číslice 5000 a orlice. Ochranný okénkový
prouţek s mikrotextem ‘‘ČNB 5000 Kč‘‘ je 3 mm široký a na čtyřech místech na líci
bankovky vystupuje na povrch. Při pohledu proti světlu tvoří souvislý celek a
v závislosti na úhlu dopadu světla mění svou barvu. Ochranná vlákna oranţové barvy
jsou zapuštěná v papíru. Kruhová soutisková značka v podobě písmen ČR je z jedné
části na líci bankovky, z druhé na rubu, celá je pak viditelná proti světlu. Skrytý obrazec
‘‘5000‘‘ je viditelný při pohledu na vodorovně poloţenou bankovku ve výši očí.
Opticky proměnlivá barva je pouţita na šestiúhelníkové ploše s hlavou lva a mění se dle
úhlu dopadu světla. Iridiscentní pruh se nachází na lícní straně bankovky u jejího
pravého okraje a při sklopení bankovky získává barevný nádech (zlatý a fialový). Na
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pravém okraji bankovky se také nachází mikrotext, který číselně nebo slovně vyjadřuje
nominální hodnotu bankovky.

2.6.

Padělané a pozměněné peníze

Trestní zákoník účinný od 1. ledna 2010 obsahuje ve své hlavě VI. nazvané
Trestní činy hospodářské – díl 1. Trestné činy proti měně a platebním prostředkům
celkem šest trestných činů vymezených v § 233 - § 239 TZ. Objektem trestného činu
Padělání a pozměnění peněz dle § 233 TZ je zájem na ochraně měny, kterou je zákonem
stanovená soustava platidel. Chráněny jsou nejen české, ale i zahraniční peníze.
Za padělání se povaţuje úplné vyhotovení peněz bez oprávnění, např.
fotograficky, raţením apod. Padělanými penězi jsou tedy napodobeniny, které při
udávání mohou být zaměněny s penězi pravými. Pozměněním dojde k úpravě peněz
(např. zvýšení hodnoty připsáním nuly). Padělání, resp. pozměnění peněz, je dokonané
tím, ţe pachatel zhotovil nebo provedl úpravu platných peněz. Bankovky a mince
podezřelé z padělání nebo pozměnění odebírají právnické osoby bez náhrady, předávají
je ČNB a podávají oznámení orgánům činným v trestním řízení. Současně s odebráním
jsou oprávněny k prokázání totoţnosti osoby, která podezřelé bankovky nebo mince
předloţila.
Trestný čin uvedený v § 233 (Padělání a pozměnění peněz) obsahuje dvě
samostatné skutkové podstaty. Objektivní stránka první skutkové podstaty spočívá
v tom, ţe pachatel sobě nebo jinému opatří nebo přechová padělané peníze nebo prvky
peněz slouţící k ochraně proti jejich padělání. 28
Objektivní stránka druhé skutkové podstaty záleţí v tom, ţe pachatel padělá nebo
pozmění peníze v úmyslu udat je jako pravé nebo platné, anebo jako peníze vyšší
hodnoty, a rovněţ v jednání, kdy pachatel padělané nebo pozměněné peníze udá jako
pravé, platné nebo jako peníze vyšší hodnoty.29 Pachatelem můţe být kdokoliv a
v těchto případech můţe být potrestán trestem odnětí svobody na jeden rok aţ pět let.
„Ustanovení § 233 promítá také závazek plynoucí z mezinárodní smlouvy, kterou
je Česká republika vázána (Úmluva o potírání penězokazectví, uzavřená v Ţenevě 20. 4.
1929, která ve svém čl. 3 zavazuje smluvní státy trestat podle předpisů svého trestního
28
29

§ 233 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
§ 233 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
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práva kaţdého, kdo podvodně libovolným způsobem padělá peníze, podvodně falešné
peníze uvádí do oběhu, cokoliv podniká k tomu, aby falešné peníze uvedl do oběhu,
dovezl do státu, přijal nebo si je opatřil, věda, ţe jsou falešné, trestat toho, kdo se o tyto
trestné činy pokusí nebo se jich úmyslně zúčastní, a toho, kdo podvodně zhotovuje,
přijímá nebo si opatří nástroje nebo jiné předměty, které jsou podle své povahy určeny
k výrobě falešných peněz).“30

30

JELÍNEK, Jiří, et al. Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha: Leges, 2009. 896 s. ISBN 978-80-8721224-0, str. 631
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3. Měnová politika ČNB
V této kapitole se zaměřím na vývoj měnové politiky centrální banky po roce 1990,
na nástroje, které Česká národní banka vyuţívá v současné době k provádění své
měnové politiky a také na problematiku cílování inflace.

3.1.

Vývoj měnové politiky

Podkapitola věnující se vývoji měnové politiky na našem území po roce 1990 je
rozdělena do tří částí dle historického vývoje na měnovou politiku Státní banky
československé, měnovou odluku a měnovou politiku České národní banky.
3.1.1. Měnová politika Státní banky československé po roce 1990
Po roce 1990 dochází k významnému zvratu v oblasti měnové politiky Státní
banky československé, kdy je oddělena emisní a úvěrově-obchodní činnost. Centrální
banka přestala poskytovat úvěry podnikovému sektoru a tuto činnost přesunula na tři
jiné objekty: Komerční banku Praha, Všeobecnou úverovou banku Bratislava a
Investiční banku. Měnová politika té doby byla pojata jako restriktivní a jejím hlavním
cílem byla měnová stabilita vnitřní i vnější, tedy boj proti inflaci a udrţování stabilního
měnového kurzu domácí měny. Dříve vyuţívané přímé měnově-politické nástroje byly
postupně nahrazovány nástroji nepřímými a v kurzové oblasti došlo ke zrušení zlatého
obsahu měny. V průběhu roku 1990 dochází postupně ke třem devalvacím
československé koruny ve vztahu k volně směnitelným měnám. V roce 1991 začíná
fungovat mezibankovní devizový trh, kde probíhá nákup/prodej domácí měny za
zahraniční ve fixovaném kurzu centrální bankou. K přechodu na neutrální měnovou
politiku dochází v roce 1992 a začíná se tak uplatňovat měnový transmisivní
mechanismus měnové politiky.
3.1.2. Měnová odluka
Státní banka československá zaniká v souvislosti s rozdělením Československa a
její funkce jsou převzaty od 1. ledna 1993 Českou národní bankou a Národnou bankou
Slovenska. V této souvislosti bylo třeba provést měnovou odluku, tedy rozdělení
původní měny československé na českou a slovenskou. Měnová odluka byla provedena
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na základě zákona č. 60/1993 Sb., o oddělení měny. Rozhodným datem byl zvolen
8. únor 1993, kdy v průběhu jednoho týdne před tímto dnem byly prováděny činnosti
jako ukončení přípravy emise nových peněz, rozvoz nových bankovek do výdejních
míst, zablokování převodů bezhotovostních prostředků mezi Českou republikou a
Slovenskou republikou, informační kampaň o výměně peněz v médiích a výměna
bankovek u obyvatelstva ve výdejních místech. Dne 7. února 1993 ve 24 hod. skončila
platnost starých bankovek a následující den vstoupily v platnost bankovky nové.
V těchto dnech byla také moţná výměna bankovek u institucí v bankách. Ve lhůtě 180
dní po 9. únoru 1993 byla u obyvatelstva umoţněna dodatečná výměna starých
bankovek, která byla podmíněna prokázáním důvodu, kvůli kterému nedošlo k výměně
ve stanovené lhůtě (např. nemoc, pobyt v zahraničí atd.).
Při odluce bylo rozděleno přibližně 100 miliard korun československých
v poměru mezi českou a slovenskou stranou asi 7:3.
3.1.3. Měnová politika České národní banky
Měnová politika České národní banky při regulaci operativních kritérií přešla od
regulace měnové báze k regulaci krátkodobé úrokové míry. Původní dva cíle – měnová
stabilita vnější (fixní měnový kurz) a vnitřní (cenová stabilita) – byly v roce 1997
v souvislosti s přechodem na volně pohyblivý měnový kurz změněny na cíl jediný,
kterým je cenová stabilita. O rok později přešla Česká národní banka na reţim cílování
inflace, původně v podobě tzv. čisté inflace 31, od roku 2001 na reţim celkové inflace na
základě indexu spotřebitelských cen.
Česká národní banka v současnosti vyuţívá téměř výlučně nepřímé (standardní)
měnově-politické nástroje. Nepouţívá tedy administrativní nástroje, jako jsou limity,
příkazy či zákazy, ale poskytuje obchodním bankám takové podmínky, které jsou
v danou chvíli ţádoucí a banky dle nich dále nabízejí transakce svým partnerům.

3.2.

Nástroje měnové politiky

Na začátku procesu provádění měnové politiky v trţní ekonomice jsou nástroje
této politiky. Vykonavatel měnové politiky (centrální banka) se snaţí těmito nástroji
působit zpravidla na operativní kritéria, jejichţ prostřednictvím dochází k ovlivňování
31

ukazatel indexu spotřebitelských cen očištěný o vlivy regulovaných cen a další vlivy

30

zprostředkujících kritérií a v konečné fázi celého procesu cílů měnové politiky.
V některých případech dochází pomocí nástrojů k přímé regulaci buď zprostředkujících
kritérií, nebo veličin, které plní společnou úlohu operativních a zprostředkujících
kritérií. 32
Klasifikaci měnových nástrojů lze provést z několika hledisek – podle četnosti,
rychlosti a cíle pouţití nebo dle jejich dopadu na bankovní systém. Poslední uvedené
kritérium rozděluje nástroje měnové politiky na přímé a nepřímé (popř. ty nástroje,
které lze řadit do skupiny přímých i nepřímých). Mezi přímé nástroje jsou zahrnovány
pravidla likvidity, limity úvěrů bank, limity úrokových sazeb a povinné vklady.
Nepřímými nástroji jsou operace na volném trhu, diskontní nástroje a kursové
intervence. Na rozhraní těchto skupin stojí povinné minimální rezervy, popř. určitá
doporučení, výzvy a dohody. Přímé (administrativní) nástroje dopadají na rozhodovací
mechanismus bank přímo a zasahují tak do jejich podnikatelské samostatnosti, a proto
se v trţní ekonomice vyskytují spíše sporadicky. Nepřímé nástroje (označované téţ jako
trţní nástroje) nezasahují přímo do samostatného rozhodování bankovních subjektů, ale
vymezují určitý rámec pro jejich podnikatelskou činnost.
3.2.1. Operace na volném trhu
Usměrňování vývoje úrokových sazeb v ekonomice je hlavním cílem provádění
operací na volném trhu. Česká národní banka vyuţívá hlavního nástroje, kterým jsou
repo operace ve formě tendrů, a doplňkového měnového nástroje v podobě tříměsíčního
repo tendru. Ad hoc jsou pak pouţívány nástroje jemného ladění – devizové operace či
operace s cennými papíry – v případech nečekaných krátkodobých výkyvů v likviditě
trhu, které ohroţují stabilitu vývoje úrokových sazeb.
Podstatou repo operací je přijímání přebytečné likvidity od bank Českou národní
bankou, která jim pak poskytuje jako kolaterál dohodnuté cenné papíry. Závazkem obou
dvou stran je, ţe po uplynutí doby splatnosti proběhne reverzní transakce spočívající
v tom, ţe Česká národní banka vrátí bance zapůjčenou jistinu navýšenou o dohodnutý
úrok a daná banka poskytne ČNB zpět kolaterál. Doba splatnosti je stanovena na 14 dní,
proto je zde vyuţívána tzv. 2T repo sazba (dvoutýdenní repo sazba), která značí
maximální limitní sazbu. Česká národní banka vypořádává poţadavky bank v pořadí od
32
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nejniţších úrokových sazeb po nejvyšší. 33 Pokud jejich celkový objem přesáhne
predikovaný přebytek likvidity, ČNB nabídky s nejvyšší sazbou odmítne nebo poměrně
zkrátí. Repo tendry jsou zpravidla prováděny třikrát do týdne a minimální objem
objednávek je stanoven na 300 miliónů Kč a dále celé násobky 100 milionů Kč.
Tříměsíční repo tendr jakoţto doplňkový měnový nástroj spočívá v přijímání
likvidity Českou národní bankou na tři měsíce dle americké aukční procedury. Repo
sazbu nestanoví ČNB, ale jedná se o sazbu peněţního trhu, která je aktuální při vypsání
tendru. V současné době není tento měnový nástroj vyuţíván (naposledy se tak stalo
v roce 2001).
3.2.2. Automatické facility
Automatické facility jsou měnové nástroje zaměřené na regulaci krátkodobé
úrokové míry. V obecné rovině se jedná o vklady a úvěry bank uloţených a čerpaných
přes noc34 u centrální banky. Uplatňují se zde dvě úrokové sazby (diskontní a
lombardní), které tak tvoří minimální a maximální hranici krátkodobých úrokových
sazeb na peněţním trhu, a téţ dvoutýdenní repo sazba. Mezi automatické facility patří
depozitní facilita a marginální zápůjční facilita.
Depozitní facilita spočívá v moţnosti uloţení přebytečné likvidity bank
(minimální objem je stanoven částkou 10 miliónů Kč) u České národní banky přes noc.
Finanční prostředky jsou úročeny diskontní sazbou, která představuje tzv. dno (dolní
mez) krátkodobých úrokových sazeb na peněţním trhu.
Marginální zápůjční facility představují moţnost bank vypůjčit si přes noc
likviditu35 od České národní banky, a to formou repo operace na základě uzavřené
rámcové repo smlouvy. Úročí se zde lombardní sazbou, která vytváří tzv. strop (horní
mez) pro pohyb krátkodobých úrokových sazeb na peněţním trhu. V praxi jsou však
marginální zápůjční facility vyuţívány minimálně.
3.2.3. Mimořádné facility
Tento nástroj měnové politiky zavedla Česká národní banka v roce 2008 ve
formě mimořádných dodávacích repo operací (se splatností dva týdny a později
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rozšířeno také na tři měsíce) s cílem podpořit hladké fungování trhu se státními
dluhopisy. Zavedení předcházela diskuze o situaci na světových finančních trzích a
cílem bylo zamezení moţného přenosu problémů z těchto trhů na finanční sektor České
republiky.
První dodávací repo operace byly vyhlášeny dne 15. října 2008 a dále třikrát
týdně (pondělí, středa, pátek) se splatností dva týdny. Minimální objednávka ve výši
10 milionů Kč byla umoţněna těm subjektům, které mají s Českou národní bankou
uzavřenou tzv. Rámcovou smlouvu o obchodování na finančním trhu. O více neţ měsíc
později došlo k úpravě technických parametrů dodávacích repo operací. Splatnost
operací byla stanovena na dva týdny a tři měsíce. Repo operace se splatností dva týdny
byla vyhlašována dvakrát týdně (pondělí, pátek) a se splatností tři měsíce pouze jednou
týdně ve středu.
Od 1. ledna 2011 je pouţívána jen dodávací repo operace se splatností dva
týdny, která je vyhlašována jednou týdně v pondělí. Provádění těchto operací se Česká
národní banka rozhodla prodlouţit minimálně do konce roku 2011.
3.2.4. Povinné minimální rezervy
Povinné minimální rezervy patří mezi klasické nástroje měnové politiky
vyuţívané v trţní ekonomice. V posledních letech lze spatřovat pokles jejich významu,
neboť některé země tyto nástroje nevyuţívají nebo dochází ke sniţování sazeb
povinných minimálních rezerv, popř. se drţí na stálé nízké úrovni.
„Povinné minimální rezervy nemusejí slouţit pouze jako nástroj měnové
politiky, lze jich pouţít k regulaci likvidity obchodních a dalších bank a za určitých
okolností, pro jejich nulovou rizikovost, i jako „rezerv pro krizové situace“. Povinné
minimální rezervy jsou bankami vnímány jako nástroj, který značně narušuje volnost
dispozice s vklady a který zvyšuje nákladovost, resp. sniţuje výnosnost bank. To ve
svých důsledcích sniţuje konkurenční schopnost bank ve vztahu k nebankovním
subjektům, které rovněţ podnikají v bankovním prostředí, a také ve vztahu k
bankovním systémům těch zemí, kde jsou niţší, nebo dokonce nulové sazby těchto
rezerv. Protoţe je navíc vliv tohoto nástroje na peněţní multiplikátory omezený,
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zejména přes pohyb dobrovolných rezerv, je smysl samotné existence povinných
minimálních rezerv sporný.“36
V České republice musí kaţdá banka, stavební spořitelna a pobočka zahraniční
banky, která získala od ČNB bankovní licenci nebo zde podniká na základě tzv.
jednotné licence37, drţet na účtu u České národní banky (tzv. účet platebního styku)
stanovený objem likvidních prostředků – povinné minimální rezervy. Objem PMR je
stanoven ve výši 2 % z primárních závazků dané banky s platností nepřevyšující dva
roky. Tyto prostředky vedené na účtu v Zúčtovacím centru České národní banky (tzv.
clearingový účet) jsou od 12. července 2001 úročeny dvoutýdenní repo sazbou.
Sazba povinných minimálních rezerv byla na počátku roku 1993 stanovena ve
výši 9 % z primárních vkladů na viděnou a 3 % z termínovaných závazků vůči
nebankovním klientům. Od začátku února do konce června roku 1993 byly tyto sazby
zvýšeny pro banky s rozsahem primárních závazků nad 25 mld. Kč na 12 %, resp. 4 % a
od 1. července 1993 se opět vrátily na původní hodnoty pro všechny banky. Od 4. srpna
1994 vzrostla sazba z primárních vkladů na viděnou na 12 % a u termínovaných
závazků vůči nebankovním klientům zůstala na hodnotě tří procent. O rok později byla
pro banky stanovena jednotná sazba z veškerých závazků ve výši 8,5 % a pro stavební
spořitelny a Českomoravskou záruční a rozvojovou banku hodnota čtyři procenta.
V srpnu roku 1996 dosáhla sazba povinných minimálních rezerv z primárních vkladů u
bank svého vrcholu – 11,5 %. Pozdější změny přinesly uţ jen pokles této hodnoty (na
9,5 % v roce 1997, na 7,5 % v roce 1998, na 5 % v lednu 1999) aţ na úroveň 2 % od 7.
října 1999, která je platná aţ do současnosti (pro banky i stavební spořitelny). Tato
dvouprocentní sazba je shodná pro sazbu povinných minimálních rezerv, která je
stanovena Evropskou centrální bankou pro banky Hospodářské a měnové unie.
Význam povinných minimálních rezerv jako měnově-politického nástroje je
v současné době velmi nízký, slouţí k zajištění plynulosti mezibankovního platebního
styku v Zúčtovacím centru České národní banky. K tomuto cíli slouţí vnitrodenní
úvěrová facilita poskytovaná bankám výměnou za cenné papíry. Jedná se o krátkodobé
úvěry poskytované v průběhu dne, které umoţňují bankám provádět plynule platby i
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tehdy, kdyţ nemají dostatek prostředků na svém účtu platebního styku vedeném u
České národní banky. Sazba pro tento vnitrodenní úvěr je nulová, ale pokud nedojde ke
splacení, přechází automaticky v marginální zápůjční facilitu.

3.3.

Cílování inflace

Významná změna v měnové politice České národní banky nastala v roce 1998,
kdy ČNB přešla z postupu dle měnového transmisivního mechanismu na cílování
inflace. Operativním kritériem je krátkodobá úroková míra, míra inflace se stává
zprostředkujícím kritériem a téţ konečným cílem prováděné měnové politiky České
národní banky.
Mezi hlavní přednosti cílování inflace řadí Revenda 38 moţnost ignorovat chyby
měnové politiky v minulosti, vysokou transparentnost a napojení centrální banky na boj
proti inflaci. „Míra inflace je roční změna cenové hladiny vyjádřená v procentech a měří
se například indexem spotřebitelských cen. Situace, kdy ceny většiny statků klesají,
takţe inflace je záporná, se nazývá deflace.“39
3.3.1. Základní znaky
Existují čtyři základní měnově-politické reţimy – reţim s implicitní nominální
kotvou, cílování peněţní zásoby, cílování měnového kurzu a cílování inflace. Pro reţim
cílování inflace je charakteristická střednědobost a plnění hlavního cíle (cenová
stabilita) přímo bez vyuţití zprostředkujících kritérií (jako je např. dlouhodobá úroková
míra, měnový kurz, měnové nebo úvěrové agregáty). Operativním kritériem je tu
krátkodobá úroková míra a konečným cílem míra inflace (vybraný ukazatel) v delším
časovém horizontu. Inflační cíl bývá určen formou bodové hodnoty či pásma pro inflaci
spotřebitelských cen a snahou centrální banky je dosáhnout inflace v blízkosti tohoto
daného cíle.
Dopad opatření centrální banky na inflaci bývá se zpoţděním v horizontu
jednoho aţ dvou let, proto je pro rozhodování o nastavení úrokových sazeb klíčová
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prognóza budoucího vývoje, která musí vycházet z celé řady ekonomických ukazatelů
domácího i zahraničního vývoje.
„Význam cenové stability vyplývá z empirických zkušeností z vývoje světové
ekonomiky, které potvrzují, ţe vysoká a nestabilní inflace má pro vývoj ekonomiky
negativní důsledky. Ty se projevují několika kanály. Vyšší inflace je zpravidla
volatilnější, coţ zvyšuje orientaci investorů na krátkodobé finanční investice a na
zajišťování se proti inflaci na úkor dlouhodobějších, produktivních investic. Vyšší
inflace je spojena s vyššími nominálními úrokovými sazbami, které stimulují příliv
krátkodobého, rizikového kapitálu. Dlouhodobější vyšší inflace má za následek
zafixování inflačních a depreciačních očekávání při rozhodování ekonomických
subjektů. Nepředvídaná vysoká inflace způsobuje i další ekonomické distorze, např.
redistribuci důchodu od věřitelů k dluţníkům, znehodnocení úspor či deformaci
daňového systému, které sniţují růstový potenciál ekonomiky.“40
Dalším rysem důleţitým pro úspěšnou měnovou politiku v reţimu cílování
inflace je nezávislost centrální banky, která znemoţňuje uplatnění politického
ovlivňování a tlaků na její rozhodování ze strany vlády. S tím souvisí taktéţ důraz na
otevřenost měnové politiky a také na její důvěryhodnost a srozumitelnost. Centrální
banka zveřejňuje hodnoty inflačního cíle a zpravidla i prognózy budoucího vývoje a
jeho analýzy.
Z hlediska postupu centrální banky při cílování inflace a výše skutečné míry
inflace lze rozlišovat neutrální, restriktivní a expanzivní charakter měnové politiky.
V prvním případě je skutečná míra inflace stejná jako míra inflace cílovaná a centrální
banka zachovává stejnou krátkodobou úrokovou míru. Při restriktivní měnové politice
je však skutečná míra inflace vyšší neţ cílovaná a centrální banka na to reaguje
zvýšením krátkodobé úrokové míry, coţ povede k poklesu skutečné míry inflace. Pokud
je ale naopak výše skutečné míry inflace niţší neţ cílovaná míra inflace, dochází ke
sníţení krátkodobé úrokové míry centrální bankou, coţ bude mít takový dopad na
skutečnou míru inflace, ţe vzroste. V tomto případě se jedná o expanzivní měnovou
politiku.
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3.3.2. Důvody zavedení
Měnová politika fixního kurzu a souběţného cílování peněţní zásoby
s liberalizací finančního trhu pozbývala účinnosti, nebyla schopna tlumit vzrůstající
domácí poptávku a plnit měnovou stabilitu jako tehdejší hlavní cíl měnové politiky
České národní banky. „Převis poptávky nad málo pruţnou domácí nabídkou se
v podmínkách malé otevřené ekonomiky přeléval spíše do růstu dovozu neţ do růstu
inflace, i kdyţ ta zůstávala relativně vysoká. Takto vzniklá vnější nerovnováha byla
spolu s finanční krizí na rozvíjejících se trzích podnětem ke spekulativnímu útoku na
korunu, kterému ČNB nebyla schopna čelit, a to ani přes výrazné zvýšení krátkodobých
úrokových sazeb a masivní intervence na devizovém trhu.“41 Česká národní banka byla
také vedena úspěchy centrálních bank, které jiţ inflaci cílovaly (Nový Zéland, Kanada,
Švédsko a další), a proto v prosinci roku 1997 rozhodla bankovní rada o změně měnové
politiky a od roku 1998 zavedla reţim cílování inflace.
3.3.3. Inflační cílování České národní banky
Při zavedení byly inflační cíle stanoveny v tzv. čisté inflaci, která je odvozena z
celkové spotřebitelské inflace, ale je očištěna o vliv regulovaných cen, cen
ovlivňovaných administrativními opatřeními a primárních dopadů změn nepřímých
daní. První inflační cíle byly stanoveny v prosinci roku 1997 – krátkodobý cíl
v intervalu 5,5 % – 6,5 % pro prosinec 1998 a střednědobý cíl pro prosinec 2000
v rozmezí od 3,5 % do 5,5 %. O rok později byl vyhlášen krátkodobý cíl v intervalu od
4 % do 5 % pro prosinec 1999. Naposledy byl stanoven krátkodobý inflační cíl v dubnu
roku 2000 pro prosinec 2001 v intervalu 2 % – 4 %. Tyto inflační cíle v podobě
meziroční čisté inflace jsou vyznačeny modrou barvou na Grafu 2, který znázorňuje
hodnoty a průběh inflačního cílování v České republice v letech 1997 aţ 2011.
Snaha zvýšit transparentnost a srozumitelnost inflačních cílů vedla Českou
národní banku v roce 2001 k zavedení cílového inflačního pásma, které bylo stanoveno
jako lineárně klesající v rozmezí 3 % – 5 % v lednu roku 2002 na pásmo od 2 % do 4 %
v prosinci 2005. Od roku 2006 pak dochází k vyuţití stanovení inflace bodovým cílem
s tolerančním pásmem. Inflační cíl od ledna 2006 je určen ve výši 3 % s tolerančním
pásmem 1 procentní bod na obě strany. O rok později v březnu je vyhlášen nový
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dvouprocentní bodový cíl se stejným tolerančním pásmem platný od ledna roku 2010.
Tato uvedená cílová inflační písma a bodové inflační cíle s tolerančním pásmem jsou
znázorněny červenou barvou na Grafu 2.

Graf 2: Cílování inflace Českou národní bankou
Zdroj: www.cnb.cz

3.3.4. Výjimky z plnění inflačního cíle
Základním důvodem pro uplatňování výjimek z plnění inflačního cíle jsou
ekonomické šoky (zejména na straně nabídky), které mohou být pro Českou národní
banku očekávané, ale zpravidla budou neočekávané. Snaha udrţet v tuto chvíli inflaci
ve stanoveném cíli by neţádoucím způsobem zasáhla do vývoje ekonomiky (výkyvy
v hrubém domácím produktu či zaměstnanosti). Proto se Česká národní banka zdrţí
primární reakce na tyto šoky a uplatní tzv. výjimku z plnění inflačního cíle. ČNB
reaguje jen na sekundární dopady šoku, tj. snaţí se zabránit průniku tohoto šoku do
inflačních očekávání. Je povinností centrální banky objasnit odchylku inflace od cíle
vzniklou v důsledku šoku a také zajistit postupný návrat ke stanovenému cíli.
Česká národní banka v minulých letech vyuţila výjimky v souvislosti se
změnami nepřímých daní – poprvé v dubnu 2003. „Tato a pozdější prognózy očekávaly
téměř výhradně nárůst nepřímých daní, a tudíţ jejich kladný příspěvek k cenovému
růstu. “Výjimkování“ cenových šoků z titulu změn nepřímých daní znamenalo, ţe ČNB
ve svých prognózách sledovala plnění inflačního cíle pro tzv. měnověpoliticky
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relevantní inflaci, která odhlíţí od dopadů změn nepřímých daní, a umoţnila nárůst
celkové inflace nad cíl.“42
3.3.5. Shrnutí inflačního cílování
K porovnání plnění cílů pro čistou inflaci, cílového pásma pro celkovou inflaci a
bodového cíle pro celkovou inflaci (znázorněné v Grafu 2) uvádím Graf 3, který
zobrazuje vývoj skutečné míry inflace v letech 1998 až 2010. Z daných grafů vyplývá, že
skutečná inflace byla velmi často pod stanovenými inflačními cíli, tedy že docházelo
k tzv. podstřelování inflačních cílů Českou národní bankou.

Graf 3: Vývoj skutečné míry inflace (v %) v České republice v letech 1998 – 2010
Zdroj: www.cnb.cz

Inflaci lze obecně chápat jako sniţování hodnoty peněz v důsledku zvyšování
cenové hladiny v ekonomice. K měření inflace jsou vyuţívány nejrůznější druhy
cenových indexů, které jsou obvykle zaloţeny na maloobchodní ceně spotřebního koše
vybraných poloţek zboţí a sluţeb. Cenové indexy jsou poté vyuţívány k výpočtu míry
inflace za dané období jako procentuální změny cenového indexu za toto období.

42

Česká národní banka. 10 let cílování inflace 1998 – 2007 [online]. Praha: Česká národní banka, březen
2008, str. 2
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Nominální úrokové míry nezohledňují vliv inflace, reálné úrokové míry představují
skutečný úrok se započtením vlivu inflace.
„Cíl dosáhnout a udrţet nízkou a stabilní inflaci vychází z mezinárodně
potvrzené zkušenosti, ţe vysoká a nestálá inflace ekonomice škodí. Vysoká inflace a
zejména její výrazné kolísání vytváří nejistotu a nutí majitele peněţních prostředků
k zaměření na krátkodobé projekty. Přitom ekonomický růst je zaloţen především na
dlouhodobějších investicích. Pohyb inflace na vysokých hodnotách také ztěţuje její
předvídání, a tím vnáší do ekonomiky různá pokřivení: mění skutečnou hodnotu
závazků dluţníků vůči jejich věřitelům, deformuje daňový systém, způsobuje kolísání
úrokových sazeb s následnými výkyvy v přílivu a odlivu krátkodobého, rizikového
kapitálu vedoucími ke kolísání měnového kurzu a podobně.“43

43

Česká národní banka. Měnová politika České národní banky: Principy, procedury, nástroje [online].
Praha: Česká národní banka, červen 2010, str. 1
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4. Finanční stabilita
Analýza finanční stability se stala v posledních letech (nejen s ohledem na
finanční a hospodářskou krizi) vysoce aktuální problematikou v rámci činnosti České
národní banky, ale také celé řady jiných národních i mezinárodních institucí. Myslím si,
že významnost finanční stability by se mohla dostat do rozporu s péčí o cenovou
stabilitu jako hlavním cílem činnosti České národní banky. V následující kapitole bude
podrobněji rozebrána analýza finanční stability, vymezeny základní pojmy, cíle a
činnosti České národní banky při péči o finanční stabilitu.

4.1.

Pojem finanční stability

Česká národní banka definuje pojem finanční stability jako „situaci, kdy finanční
systém plní své funkce bez závaţných poruch a neţádoucích důsledků pro současný i
budoucí vývoj ekonomiky jako celku a zároveň vykazuje vysokou míru odolnosti vůči
šokům a narušujícím procesům uvnitř finančního sektoru.“44 Příčinami těchto šoků
můţe být nepříznivý domácí makroekonomický vývoj, změny v institucionálním
prostředí nebo hospodářské politice.
Analýza finanční stability se netýká pouze bank, ale i nebankovních institucí jako
jsou investiční společnosti, investiční fondy, penzijní fondy, pojišťovny aj. Nejedná se
tu o analýzu stability těchto jednotlivých institucí, ale finančního sektoru jako celku.

4.2.

Cíl analýzy finanční stability

Cílem analýzy finanční stability je otestování moţných nepříznivých scénářů,
které by mohly mít vliv na stabilitu finančního systému, tedy na rozdíl od prognóz a
analýz budoucího vývoje nemá za cíl modelovat pravděpodobný budoucí vývoj
ekonomické situace.
Analýza finanční stability představuje významnou oblast ekonomické výzkumné
činnosti České národní banky. Výzkum je zaměřen na tyto základní oblasti: měnová
politika, makroekonomické modelování a prognózování, finanční stabilita, fiskální
politika a reálný sektor a konvergence.
44

Česká národní banka. Definice finanční stability. [online]. Praha: Česká národní banka, str. 1
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Česká národní banka analyzuje vývoj ve všech oblastech finančního systému,
které jsou pro péči o finanční stabilitu klíčová. V rámci tzv. makroinflačních panelů se
pravidelně (čtvrtletně) scházejí členové bankovní rady České národní banky s experty
na danou problematiku a diskutují aktuální výhled rizik.
Vzhledem ke globálním dopadům finanční a hospodářská krize dochází k rozvoji
analýz a péče o finanční stabilitu v mezinárodním měřítku. Na nadnárodní úrovni
vznikají odborné instituce zabývající se touto problematikou, konají se odborné
semináře, fóra či konference na téma finanční stability. Zástupci České národní banky
se věnují analýze finanční stability ve výborech a pracovních skupinách Evropského
systému centrálních bank.

4.3.

Zátěžové testy bankovního sektoru

Zátěţové testy jsou vyuţívány jako nástroj k hodnocení odolnosti finančního
systému. Česká národní banka provádí zátěţové testy bankovního sektoru, které jsou
určeny ke zhodnocení jeho odolnosti jako celku vůči moţným nepříznivým šokům. Jsou
prováděny čtvrtletně a výsledky jsou pravidelně zveřejňovány (výsledky těchto testů
jsou také součástí zprávy o finanční stabilitě).
Metodologie zátěţových testů prováděných Českou národní bankou se postupně
vytvořila aţ do dnešní podoby, ve které jsou výchozím bodem alternativní
makroekonomické scénáře. Pro ně je vyuţíván oficiální predikční model České národní
banky, který je doplněn o odhad vývoje těch proměnných, jeţ nezahrnuje. Zde jsou
vyhodnocena rizika, která lze očekávat v nejbliţší době a na jejich základě vytvořeny
tzv. zátěţové scénáře. Při jejich vyuţití v zátěţových testech je pak vyuţíván scénář
baseline, pro predikce vývoje makroekonomických indikátorů (růst HDP, inflace apod.)
se vychází z modelů kreditního rizika a modelů růstu úvěrů.
Testování úvěrového rizika je nejvýznamnější oblastí v rámci zátěţových testů.
Jsou vyuţívány základní parametry jako je pravděpodobnost selhání (PD), ztráta při
selhání (LGD), expozice při selhání (EAD), úvěry v selhání (NPL).45 Dalšími
sledovanými veličinami při provádění zátěţových testů bankovního sektoru jsou:

45

z anglického PD – probability of default, LGD – loss given default, EAD – exposure at default, NPL –
non-performing loans
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úrokové a měnové riziko, riziko mezibankovní nákazy a také zisk, regulatorní kapitál a
kapitálová přiměřenost.
Výsledky zátěţových testů zveřejněné samostatným odborem finanční stability
v únoru 2011 za období posledního čtvrtletí roku 2010 potvrzují dostačující odolnosti
sektoru bank vůči případným negativním šokům. „Kapitálová vybavenost celého
odvětví by zůstala nad 8% regulatorním minimem i při realizaci velmi nepříznivého
zátěţového scénáře, který předpokládá náhlý pokles domácí i zahraniční ekonomické
aktivity ve druhé polovině roku 2011 v důsledku zahraničního šoku vyvolaného
opětovným růstem sovereign rizika zadluţených zemí eurozóny. Kapitálová
přiměřenost bankovního sektoru by se však v nepříznivém scénáři nebezpečně přiblíţila
hranici 8 % v případě, kdy by banky v očekávaní příznivého vývoje v první polovině
roku 2011 výrazně sníţily kapitálový polštář prostřednictvím zvýšených výplat
dividend, aniţ by současně navýšily kapitál jinou formou.“46

4.4.

Zprávy o finanční stabilitě

Na základě novelou zákona o ČNB (zákon č. 57/2006 Sb., o změně zákonů
v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem) vloţeného § 3a je Česká
národní banka povinna podávat Poslanecké sněmovně k informaci zprávu o finanční
stabilitě nejméně jedenkrát ročně. První zpráva o finanční stabilitě byla vydána v roce
2005 za rok 2004. Za rok 2003 byla vydána zpráva o stabilitě bankovního sektoru, která
se však týkala jen analýzy rizik bankovního sektoru.
Ve zprávě o finanční stabilitě zveřejňuje Česká národní banka výsledky
provedených analýz za uplynulý rok, zhodnocuje předchozí vývoj ekonomiky a
vymezuje rizika očekávaného vývoje finančního systému. Struktura zprávy o finanční
stabilitě je daná a obsahuje dvě části – základní část a část s tematickými články
zabývajícími se aktuálními problémy. Základní část je po úvodu dále členěna na tři
kapitoly – Reálná ekonomika (analyzuje vývoj makroekonomické situace), Trhy aktiv a
finanční infrastruktura (zabývá se vývojem a riziky finančního systému) a kapitola
Finanční sektor.

46

Česká národní banka, Samostatný odbor finanční stability. Zátěžové testy bankovního sektoru ČR.
[online]. Praha: Česká národní banka, únor 2011, str. 1
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5. Dohled nad finančním trhem
V této páté kapitole nazvané Dohled nad finančním trhem se budu nejprve
zabývat základními pojmy finančního trhu, vymezím regulaci a dohled a dále se budu
věnovat vývoji regulace a dohledu nad finančním trhem v České republice
v jednotlivých segmentech finančního trhu, procesem integrace dohledu a současnou
právní úpravou.

5.1.

Finanční trh

Pojem finančního trhu lze vymezit jako systém vztahů, institucí a instrumentů,
které umoţňují pohyb (soustřeďování, rozmisťování a přerozdělování) dočasně volných
peněţních prostředků a kapitálu, a to na základě nabídky a poptávky.
Význam finančního trhu spočívá v plnění tří základních funkcí – funkce
akumulační, alokační a mobilizační. „Finanční trh plní následující základní funkce:
-

soustřeďování (akumulace, agregace) dočasně volných peněţních zdrojů;
finanční trh v této funkci umoţňuje koncentraci větších balíků disponibilních
prostředků,

-

rozmísťování (alokace) peněţních prostředků tam, kde je jejich vyuţití
nejefektivnější (kde lze z jedné strany získat a z druhé strany poskytnout
nejvyšší výnos); finanční trh v této funkci umoţňuje pruţné přelévání kapitálu
z odvětví do odvětví, z jednoho teritoria do druhého,

-

zapojování (mobilizace) volných zdrojů do ekonomického procesu; finanční
trh v této funkci umoţňuje přeměnu úspor v investice.“47

Na dělení finančního trhu je moţné nahlíţet z mnoha hledisek a jejich pojetí se u
různých autorů liší. Základním členěním finančního trhu je na trh peněţní a kapitálový.
Kapitálový trh lze definovat jako „systém institucí a instrumentů zabezpečujících pohyb
střednědobého a dlouhodobého kapitálu mezi ekonomickými subjekty prostřednictvím
různých forem cenných papírů.“48 Oproti tomu na peněţním trhu dochází k pohybu
47

BAKEŠ, Milan, et al. Finanční právo. 5. upravené vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. 576 s. ISBN 97880-7400-801-6, str. 100
48
REVENDA, Zbyněk. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4 vydání. Praha: Management Press, 2005. 627
s. ISBN 80-7261-132-1, str. 101
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krátkodobých peněz (v různých formách) se splatností do jednoho roku na úvěrovém
principu. Významným subjektem peněţního trhu je centrální banka, která zde
uskutečňuje svou měnovou politiku. Na kapitálovém trhu je okruh subjektů širší a
uspořádání tohoto trhu různorodější.
Podle věcného hlediska rozděluje Liška 49 kapitálový trh na primární a sekundární.
Na primárním trhu dochází k nové emisi cenných papírů (cenné papíry jsou zde
umísťovány poprvé). Naopak na sekundárním trhu jsou obchodovány jiţ jednou
prodané cenné papíry – dochází k nákupu a prodeji cenných papírů na burze
(organizovaném trhu) nebo mimo burzu (neorganizovaný trh).
Dle časového kritéria (doba mezi sjednáním obchodu a realizací) se rozlišuje trh
spotový (k realizaci dochází bezprostředně) a trh termínový (obchod je realizován aţ po
určité době).
Za subjekty finančního trhu lze povaţovat primárně věřitele a dluţníky, mezi
které můţe vstoupit subjekt třetí – finanční zprostředkovatel. Věřitelé mají přebytek
finančních prostředků, který jsou ochotni poskytnout dluţníkům, kteří naopak trpí
nedostatkem peněţních prostředků a jsou ochotni si je půjčit. Tyto dva subjekty se
mohou střetávat přímo (samostatně, bez účasti jiného subjektu) nebo nepřímo
prostřednictvím dalšího subjektu, kterým je finanční zprostředkovatel.

5.2.

Regulace a dohled nad finančním trhem

Bez ohledu na jednotlivé segmenty finančního trhu, nad kterými jsou regulace a
dohled vykonávány, lze za regulaci povaţovat tvorbu a prosazování podmínek a
pravidel činnosti institucí na finančním trhu v dané ekonomice a za dohled (supervizi)
kontrolu dodrţování těchto stanovených pravidel činnosti a uplatňování sankcí při jejich
neplnění a porušování.
Regulace jako stanovení pravidel můţe sledovat dva protichůdné cíle – podporu
ekonomické aktivity (regulace pozitivní) nebo zákaz některých druhů ekonomických
činností (regulace negativní).
„Regulací finanční sféry je obvykle chápána činnost spočívající v tvorbě zásad
(principů) a pravidel, jimiţ se mají řídit subjekty činné ve finanční sféře. Regulací se
49

LIŠKA V., GAZDA, J., Kapitálové trhy a kolektivní investování. 1. vydání. Praha: Professional
Publishing, 2004. 525 s. ISBN 80-86419-63-0, str. 33
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rozumí především právní regulace ekonomických procesů probíhající ve finanční sféře,
tj. vydávání právních předpisů, pomocí nichţ regulující orgán realizuje svůj vliv na
finanční sféru. Nerozlučnou, neoddělitelnou činností regulačního orgánu je také dohled
(supervize) na regulované subjekty.“50
Pojmy regulace a dohled představují činnosti, které jsou si velmi blízké a logicky
na sebe navazují, proto v následující části týkající se úpravy regulace a dohledu nad
finančním trhem v České republice budou brány jako synonyma.

5.3.

Regulace a dohled nad finančním trhem v České republice

Pro analýzu dohledu nad finančním trhem na našem území je třeba vycházet
z jeho historických souvislostí v kontextu vývoje celého finančního trhu. V rámci
jednotlivých segmentů finančního trhu se zaměřím na vývoj právní úpravy v této
oblasti, institucionální uspořádání, působnost a efektivnost činnosti pověřených orgánů
dohledu.
Zákon o České národní bance vymezuje dohled v deváté části, kde v § 44 odst. 1
jsou vymezeny subjekty, nad kterými ČNB dohled vykonává a dále v odstavci druhém
je stanoveno, co tento dohled zahrnuje:
-

rozhodování o ţádostech o udělení licencí, povolení, registrací a předchozích
souhlasů podle zvláštních právních předpisů,

-

kontrolu dodrţování podmínek stanovených udělenými licencemi a povoleními,

-

kontrolu dodrţování zákonů a přímo pouţitelných předpisů Evropské unie,
jestliţe je k této kontrole Česká národní banka tímto zákonem nebo zvláštními
právními předpisy zmocněna, a kontrolu dodrţování vyhlášek a opatření
vydaných Českou národní bankou,

-

získávání informací potřebných pro výkon dohledu podle zvláštních právních
předpisů a jejich vymáhání, ověřování jejich pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti,

-

ukládání opatření k nápravě a sankcí podle tohoto zákona nebo zvláštního
právního předpisu,

-

řízení o správních deliktech a přestupcích.

50

PAVLÁT, V., KUBÍČEK, A., Regulace a dohled nad finančními trhy. 2. přepracované vydání. Praha:
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010. 228 s. ISBN 978-80-7408-036-4, str. 18

46

„Česká národní banka při uplatňování svých pravomocí orgánu dohledu a při své
činnosti dbá nejen na to, aby subjekty, nad nimiţ vykonává dohled, dodrţovaly
příslušné právní normy, ale zaměřuje se i na zkvalitňování institucionální infrastruktury
českého finančního trhu, na zvýšení jeho transparentnosti, konkurenceschopnosti,
důvěryhodnosti ve vztahu k veřejnosti a na podporu podnikání. Česká národní banka,
vykonávající úlohu integrovaného orgánu regulace a dohledu nad finančním trhem,
působí ve své činnosti regulatorní, licenční a povolovací, je aktivní v dohledových
činnostech, jejichţ součástí jsou dohled na dálku a kontroly na místě ve finančních
institucích a dalších institucích tvořících infrastrukturu finančního trhu. Česká národní
banka vyuţívá další nástroje integrované regulace a dohledu, mezi něţ patří ukládání
opatření k nápravě, popřípadě i sankcí v případě zjištění nedostatků a rovněţ sběr,
zpracovávání a vyhodnocování informací, jeţ slouţí k podpoře dohledu a k informování
veřejnosti o stavu a vývoji finančního trhu České republiky. V případě neočekávaných
událostí vně i uvnitř finančního sektoru vyuţívá Česká národní banka svého práva
vyţadovat potřebné informace nezbytné pro monitorování aktuální situace finančního
sektoru a na základě jejich vyhodnocování poté rozhoduje o nutných opatřeních.“51
Úloha a vize České národní banky jako orgánu dohledu nad finančním trhem jsou
výstiţně popsány v dokumentu nazvaném Poslání České národní banky při dohledu nad
finančním trhem České republiky, který tato instituce vydala. „Česká národní banka na
základě pravomocí, které jí svěřují zákony České republiky, pečuje jako integrovaný
orgán regulace a dohledu nad finančním trhem o stabilitu finančního systému a
bezpečný a plynulý rozvoj finančního trhu České republiky. Stabilní finanční systém a
dynamicky se rozvíjející finanční trh, zaloţené mj. na finančně zdravých a
prosperujících ale i širší veřejností respektovaných finančních institucích významně
přispívají k dlouhodobému růstu ekonomiky a jsou v zájmu podniků i obyvatelstva. Při
uplatňování svých pravomocí orgánu dohledu a při své činnosti obecně bude proto
Česká národní banka dbát nejen na to, aby subjekty, nad nimiţ vykonává dohled,
dodrţovaly příslušné právní předpisy, ale zaměří se i na zkvalitňování institucionální
infrastruktury

českého

finančního

trhu,

na

zvýšení

jeho

transparentnosti,

konkurenceschopnosti, důvěryhodnosti ve vztahu k veřejnosti a atraktivity pro
podnikání. Česká národní banka bude usilovat o to, aby byla vnímána jako kompetentní,
51

Česká národní banka. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem 2008. Praha: Česká národní
banka, červen 2009, ISBN 978-80-87225-17-2, str. 7
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dynamická a flexibilní instituce, která je uznávána trhem, širokou veřejností i odborníky
jak díky tomu, ţe její činnost odpovídá náročným měřítkům, tak i díky profesionálnímu,
citlivému a zároveň i efektivnímu přístupu k regulaci finančního trhu a výkonu
dohledu.“52
5.3.1. Vývoj dohledu nad finančním trhem v ČR
Dohled nad finančním trhem byl zpočátku rozdělen mezi více institucí na
základě sektorového přístupu. Dohledové orgány tvořila Česká národní banka pro oblast
bankovního sektoru od roku 1990, Úřad pro dohled nad druţstevními záloţnami
v oblasti druţstevního spořitelnictví od roku 1997, Komise pro cenné papíry pro
kapitálový trh od roku 1998 a také Ministerstvo financí (resp. Úřad státního dozoru
v pojišťovnictví a penzijním připojištění) pro oblast pojišťovnictví a penzijní fondy.
V souvislosti s rostoucí propojeností jednotlivých segmentů finančního trhu se
začíná uvaţovat o sjednocení dohledu nad finančním trhem pod jednu jedinou instituci,
kterou by měla být Česká národní banka.
5.3.2. Integrace dohledu nad finančním trhem v ČR
Ve spojitosti s přijetím zákona č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se
sjednocením dohledu, dochází s účinností od 1. dubna 2006 k integraci dohledu nad
finančním trhem do České národní banky. V rámci organizační struktury ČNB vznikají
sekce, které se touto oblastí budou zabývat – vedle jiţ dříve existující Sekce bankovní
regulace a dohledu jsou to Sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem a Sekce
regulace a dohledu nad pojišťovnami. Zřizuje se téţ Výbor pro finanční trh jako poradní
orgán bankovní rady pro oblast dohledu nad finančním trhem.
Současný guvernér Miroslav Singer53 prezentuje moţné výhody a rizika
integrace dohledu a také obecné priority integrace dohledu ve své publikaci na téma
Integrace dohledu nad finančním trhem a hlavní trendy finančního sektoru. Za moţné
výhody integrace dohledu lze povaţovat: lepší monitoring celého finančního trhu z
jednoho místa (s cílem zabezpečit finanční stabilitu), efektivnější dohled nad finančními
skupinami, vyšší nákladovou efektivnost a synergie, jednodušší zajištění stejných
52

Česká národní banka. Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky
[online]. Praha: Česká národní banka, 2007, str. 1
53
SINGER, Miroslav. Integrace dohledu nad finančním trhem a hlavní trendy finančního sektoru, in
Aktuální vývoj finančních trhů, jejich regulace a dozor. Vysoká škola finanční a správní, 13. června 2007
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podmínek pro všechny účastníky finančního trhu (s cílem omezit tzv. regulatorní
arbitráţ), vyšší pruţnost a rychlejší reakce na inovace a změny struktury finančního
sektoru, jasnější odpovědnost za dohled odstraněním překrývajících se kompetencí a
nezajištěných oblastí. Jako moţná rizika integrace dohledu Miroslav Singer uvádí:
ztrátu kvalitních zaměstnanců, která můţe vést k oslabení efektivnosti dohledu,
dominance jednoho sektoru v regulaci (např. bank), růst některých nákladů (byrokracie
velké instituce), rozšíření morálního hazardu na celý finanční sektor, synergie jsou
nedosaţitelné bez změn zákonů v jednotlivých sektorech. Mezi obecné priority
integrace dohledu patří:
-

zachování a zlepšení kvality regulace a dohledu,

-

provedení detailní revize postupů a legislativy,

-

sjednocení odlišné procesní úpravy,

-

vytvoření společné firemní kultury finanční regulace,

-

dosaţení shodné regulace stejných druhů rizik,

-

vytváření technické a sektorové odlišnosti jednotlivých segmentů regulace.
Po 1. lednu 2008 začala Česká národní banka působit prostřednictvím svých

nově zřízených sekcí (Sekce regulace a analýz finančního trhu, Sekce dohledu nad
finančním trhem a Sekce licenčních a sankčních řízení) jako plně funkčně integrovaný
orgán dohledu nad kapitálovým trhem. Česká národní banka se zaměřila především na
sjednocení pravidel při udělování licencí a postupů při výkonu dohledu.
Vlastní výkon dohledu nad finančním trhem spočívá v „kombinaci průběţného
dohledu všech regulovaných subjektů na dálku a kontrol na místě, uskutečňovaných
jako komplexní nebo dílčí a zaměřených na vybrané aspekty činnosti. Předmětem
dohledu na dálku je komplexní monitorování celkového stavu a především finanční
situace dohlíţených subjektů na základě veškerých vykazovaných dat a dalších
dostupných informací, zjišťování nedostatků a vyhodnocování rizik. Kontroly na místě
jsou připravovány na základě výsledků dohledu na dálku, v jejich rámci je detailně
posuzován způsob identifikace, měření a řízení podstupovaných rizik a je ověřována i
účinnost vnitřního kontrolního a řídicího systému.“54

54

PAVLÁT, V., KUBÍČEK, A., Regulace a dohled nad finančními trhy. 2. přepracované vydání. Praha:
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010. 228 s. ISBN 978-80-7408-036-4, str. 206
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5.3.3. Regulace a dohled nad jednotlivými sektory finančního trhu v ČR
V této části práce se věnuji regulaci a dohledu v rámci jednotlivých segmentů
finančního trhu. V Příloze č. 5 jsou uvedeny subjekty, které působily na finančním trhu
České republiky ke dni 31. prosince 2010.
5.3.3.1.

Regulace a dohled nad úvěrovými institucemi

Dohled nad úvěrovými institucemi v České republice zahrnuje bankovní
dohled a dohled nad druţstevními záloţnami (spořitelními a úvěrními druţstvy).
Druţstevní záloţny nejsou bankami, ale mají oprávnění vykonávat některé činnosti, jeţ
obvykle banky provádějí. Činnost těchto institucí je upravena jednak zákonem
č. 21/1992 Sb., o bankách, a také zákonem č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních
druţstvech. Česká národní banka vykonává téţ tzv. doplňkový dohled nad bankami a
jinými osobami ve finančních konglomerátech (ve smyslu zákona č. 377/2005 Sb., o
finančních konglomerátech).
Teoreticky vymezuje Revenda 55 základní a konkrétní cíle bankovní
regulace. „Regulace je nástrojem makroekonomické politiky při prosazování základních
cílů ekonomického vývoje. Rozhodujícími sloţkami této politiky jsou finanční a
měnová politika, které musejí zabezpečovat především makroekonomickou rovnováhu a
stabilitu (pomocí regulace rozpočtové rovnováhy a regulace mnoţství peněz v oběhu) a
efektivnost, bezpečnost a důvěryhodnost finančního (bankovního) systému – k tomu
slouţí především bankovní regulace.“ Jako konkrétní cíle dále uvádí: a) zajištění
spolehlivosti a bezpečnosti fungování bankovního systému v dané ekonomice,
b) podpora efektivnosti fungování bankovního systému, c) zajištění potřebných
informací pro investory, d) zajištění základní úrovně ochrany investorů, e) podpora
efektivního provádění měnové politiky.
Mrkývka56 rozlišuje čtyři základní součásti, o které se opírají systémy
regulace a dohledu bank:
-

povinné pojištění vkladů,

-

úvěry věřitele poslední instance,

55

REVENDA, Zbyněk. Bankovní regulace a dohled. 1. vydání. Praha: Vysoká škola ekonomické
v Praze, 1995. 198 s. ISBN 80-7079-486-0, str. 27 - 29
56
MRKÝVKA, Petr, et al. Finanční právo a finanční správa: 1. díl. 1. vydání. Brno: Masarykova
univerzita v Brně, 2004. 404 s. ISBN 80-210-3578-1, str. 220 – 221
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-

obecné podmínky vstupu do bankovnictví (např. předloţení ţádosti o licenci
ČNB, právní forma jako akciová společnost, minimální výše základního
kapitálu),

-

stanovení a prověřování základních povinností bank (kapitálová přiměřenost,
úvěrová angaţovanost, přiměřenost likvidity, tvorba povinných minimálních
rezerv, poskytování informací, ochrana před nelegálními praktikami).
Bankovní regulaci a dohled České národní banky přestavují tyto činnosti:

vydávání bankovní licence, vydávání opatření a vyhlášek definujících pravidla
obezřetného podnikání bank, monitoring činnosti a kontrola bank (včetně poboček
zahraničních bank) a druţstevních záloţen, vydávání předchozích souhlasů (např. při
sloučení nebo zrušení banky), ukládání opatření k nápravě a sankce za zjištěné
nedostatky v činnosti bank i rozhodování o zavedení nucené správy a odnětí bankovní
licence.
Cílem bankovního dohledu není zasahovat do vlastních obchodních
rozhodnutí bank, ale naopak s vyuţitím nástrojů bankovního dohledu usměrňovat jejich
činnost tak, aby nebyly poškozeny zájmy klientů i jiných subjektů finančního trhu, a
aby nedošlo k narušení stability bankovního sektoru.
Při výkonu bankovního dohledu lze rozlišovat dva způsoby jeho provádění,
a to dohled na místě a dohled na dálku. Dohled na místě představuje kontrolní činnost,
která probíhá přímo v bankovních institucích a jejíţ význam v posledních letech roste.
Dohled na dálku zahrnuje monitoring činnosti bank na základě zveřejňovaných
informací. Následné hodnocení a analýza těchto poskytnutých informací můţe vést
k dohlídkám na místě či opatření k nápravě a poskytuje zdroj informací vyuţitelných
pro celý bankovní sektor.
Institucionální zabezpečení bankovní regulace a dohledu je v České
republice zajišťováno jen centrální bankou. Stejná úprava platí i ve státech jako Itálie,
Velká Británie, Portugalsko či Řecko. Ve státech jako je Finsko, Irsko, Německo,
Rakousko nebo Španělsko se kromě centrální banky podílí i ministerstvo financí.
V Dánsku je to pak centrální banka spolu s ministerstvem průmyslu.
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5.3.3.2.

Regulace a dohled nad kapitálovým trhem

Po sjednocení dohledu v roce 2006 převzala Česká národní banka po
Komisi pro cenné papíry činnosti týkající se regulace a dohledu nad kapitálovým trhem.
Základními právními předpisy pro oblast regulace a dohledu nad kapitálovým trhem je
zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu57, zákon č. 189/2004 Sb., o
kolektivním investování, zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech a zákon č. 256/2004 Sb.,
o podnikání na kapitálovém trhu. V oblasti kapitálového trhu vykonává ČNB dohled
především nad obchodníky s cennými papíry, investičními společnostmi a investičními
fondy, depozitáři nebo emitenty dluhopisů.
Při výkonu činnosti dohledu nad kapitálovým trhem je Česká národní banka
oprávněna vydávat opatření k odstranění zjištěných nedostatků nebo opatření k nápravě
ve správním řízení. Příkladem můţe být zákaz (popř. pozastavení či omezení) určité
činnosti, odejmutí povolení nebo uloţení peněţité pokuty.
„Ve správním řízení vedeném Českou národní bankou při výkonu její
působnosti na kapitálovém trhu je Česká národní banka oprávněna ukládat dohlíţeným
subjektům opatření k nápravě, sankce ve formě pokuty aţ do výše 100 milionů Kč, ve
vymezených případech odebírat povolení ke specifickým činnostem na kapitálovém
trhu, jakoţ i předběţným opatřením ukládat povinnosti subjektům jiným, neţli jsou
dohlíţení účastníci kapitálového trhu, a to k zajištění ochrany práv a právem chráněných
zájmů osob, které nejsou účastníky správního řízení před ní, nebo jestliţe by byl výkon
konečného rozhodnutí zmařen či váţně ohroţen.“58 Tato předběţná opatření mohou být
v podobě zablokování peněţních prostředků, cenných papírů na účtu banky či u
centrálního depozitáře nebo nuceného převodu peněţních prostředků z bankovního
účtu.
5.3.3.3.

Regulace a dohled v pojišťovnictví

Činnost České národní banky se také vztahuje na regulaci a dohled nad
tuzemskými pojišťovnami a zajišťovnami, pojišťovnami a zajišťovnami ze třetího státu
a dále také nad pojišťovacími zprostředkovateli a samostatnými likvidátory pojistných
57

zákon byl původně nazván jako zákon o Komisi pro cenné papíry; v souvislosti s přijetím zákona č.
57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu, byl přejmenován na zákon o dohledu
v oblasti kapitálového trhu a o změně dalších zákonů
58
BAKEŠ, Milan, et al. Finanční právo. 5. upravené vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. 576 s. ISBN 97880-7400-801-6, str. 46
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událostí. Nedílnou součástí je téţ dohled nad činností pojišťovny nebo zajišťovny ve
skupině.59 Právní úprava je stanovena (kromě zákona o ČNB) v zákoně č. 277/2009 Sb.,
o pojišťovnictví60 a téţ v zákoně č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a
samostatných likvidátorech pojistných událostí.
„Dohled v pojišťovnictví je rozhodování a kontrolní činnost v zákonem o
pojišťovnictví stanoveném rozsahu prováděné ČNB, činnosti s tím související a soubor
nástrojů určených k jeho výkonu. Kontrolní činností ČNB je pak kontrola dodrţování
zákonem o pojišťovnictví nebo jiným právním předpisem stanovených pravidel
regulujících provozování činností v pojišťovnictví formou dohledu na místě nebo na
dálku, zahrnující zejména kontrolu hospodaření pojišťovny nebo zajišťovny, její
platební schopnosti, tvorby technických rezerv, včetně matematických rezerv,
finančního umístění, dodrţování administrativních postupů a postupů účtování a
funkčnosti a efektivnost řídicího a kontrolního systému. Dohled v pojišťovnictví
vykonává ČNB zejména v zájmu ochrany pojistníků, pojištěných a oprávněných osob a
v zájmu zachování finanční stability pojišťoven a zajišťoven.“61
Při výkonu dohledu nad činností tuzemských pojišťoven a zajišťoven je
Česká národní banka oprávněna ukládat pořádkové pokuty (pokud dohlíţený subjekt
ztěţuje výkon dohledové činnosti) a nápravná opatření. Mezi nápravná opatření patří na
jedné straně taková opatření, která vedou k odstranění nedostatků plynoucích
z porušování zákona, na straně druhé ta opatření, která jsou nutná vydat v případě
ohroţení nebo narušení finanční stability dohlíţeného subjektu. Do této druhé skupiny
patří sníţení základního kapitálu, předběţné opatření, ozdravný plán, zavedení nucené
správy, pozastavení oprávnění k uzavírání smluv, převod pojistného kmene nebo
odejmutí povolení.

59

dohled ve skupině je vykonáván nad tuzemskou pojišťovnou nebo zajišťovnou, která má účast nejméně
v jedné pojišťovně nebo zajišťovně nebo je ovládanou osobou pojišťovací holdingové osoby; předmětem
tohoto dohledu je dohled nad dodrţování stanovené míry solventnosti, nad operacemi ve skupině a
schvalování osob ve vedení pojišťovací holdingové osoby
60
tento zákon nabyl účinnosti k 1. lednu 2010, do té doby upravoval tuto oblast zákon č. 363/1999 Sb., o
pojišťovnictví
61
KARFÍKOVÁ, Marie, PŘIKRYL, Vladimír, a kolektiv. Pojišťovací právo. Praha: Leges, 2010. 352 s.
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5.3.3.4.

Regulace a dohled nad penzijními fondy

Penzijní fondy vznikají v České republice aţ v roce 1994 na základě zákona
č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem. Činnost penzijních
fondů podléhá od roku 2006 regulaci a dohledu České národní banky, státní dozor
vykonává i Ministerstvo financí ČR v souvislosti s poskytováním a vracením státního
příspěvku. Penzijní fondy jsou akciové společnosti, které shromaţďují peněţní
prostředky od účastníků a státu, dále s nimi nakládají (umísťují je do státních a jiných
cenných papírů) a vyplácejí dávky penzijního připojištění. „Penzijní fond je finanční
instituce specializovaná na poskytování sluţeb penzijního připojištění. Mohou jimi být
jen právnické osoby se sídlem na území České republiky a mít formu akciové
společnosti (pokud se v zákoně nestanoví jinak). Současné penzijní fondy fungují jako
„otevřené“, to znamená, ţe za jejich účastníka se můţe přihlásit kaţdý, kdo splňuje
podmínky zákona stát se účastníkem.“62
Dohledová činnost České národní banky v této oblasti se zaměřuje na
dodrţování zákonem stanovených povinností, statutu a penzijního plánu. Penzijní fondy
jsou povinny jí umoţnit účast na jednání jejich orgánů, poskytnout informace o své
činnosti a potřebné doklady. Obdobně jako při výkonu dohledu nad jinými segmenty
můţe Česká národní banka ukládat penzijním fondům opatření k nápravě, pokuty, sníţit
část zisku k rozdělení, pozastavit jejich činnost či odejmout povolení.
5.3.3.5.

Regulace a dohled nad institucemi platebního styku

Zákon č. 289/2009 Sb., o platebním styku, upravuje činnosti poskytovatelů
platebních sluţeb a vydavatelů elektronických peněz a na jeho základě vykonává Česká
národní banka nad těmito institucemi regulaci a dohled. Regulace institucí platebního
styku se dotýká těch subjektů, které pro svou činnost jako platební instituce, instituce
elektronických peněz, vydavatele elektronických peněz nebo poskytovatele platebních
sluţeb malého rozsahu získaly povolení nebo registraci. Česká národní banka v této
oblasti je oprávněná vydávat opatření a vyhlášky obsahující podmínky pro vstup do
daného segmentu finančního trhu a také obezřetnostní pravidla pro jejich činnost. Dále
vydává a odnímá povolení, spolupracuje se zahraničními orgány, má právo na
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informace od těchto subjektů, ukládá opatření k nápravě a vykonává další činnosti
stanovené v zákoně.
5.3.3.6.

Regulace a dohled nad směnárnami

Směnárenská činnost a také dohled nad směnárnami jsou upraveny zákonem
č. 219/1995 Sb., devizový zákon. Směnárenskou činností se dle § 1 písm. l) rozumí
poskytování sluţeb třetím osobám, jejichţ předmětem je nákup nebo prodej bankovek,
mincí nebo šeků v cizí nebo české měně za bankovky, mince nebo šeky v jiné měně. Tyto
činnosti mohou vykonávat pouze fyzické nebo právnické osoby, které jsou Českou národní
bankou registrovány.
Dohled nad směnárnami spočívá v rozhodování o ţádostech o registraci, v
kontrole dodrţování devizového zákona a povinností jím stanovených (např. týkajících se
informační a oznamovací povinnosti). Cílem dohledu nad těmito institucemi je zvýšení
důvěryhodnosti a také bezpečnosti při poskytování směnárenských sluţeb.

5.3.4. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem
V souvislosti s integrací dohledu nad finančním trhem vznikla od 1. dubna 2006
České národní bance povinnost kaţdoročně zpracovávat a zveřejňovat zprávu o výkonu
dohledu nad finančním trhem za uplynulý rok. Nejpozději do 30. června roku
následujícího je ČNB povinna tuto zprávu předloţit Parlamentu a vládě k informaci.
Tato publikace nahrazuje od roku 2007 dokumenty, které byly vydávány před
sjednocením dohledu jednotlivými orgány dohledu – konkrétně se jedná o zprávu
nazvanou „Bankovní dohled“ (vydávaná Českou národní bankou), dále „Zprávu o
situaci na českém kapitálovém trhu“ vydávanou Komisí pro cenné papíry, Úřadem pro
dohled nad druţstevními záloţnami zpracovávaná „Zpráva o činnosti a hospodaření
Úřadu pro dohled nad druţstevními záloţnami“ a také „Zpráva o dohledu nad pojistným
trhem a o vývoji tohoto trhu“, kterou publikoval Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a
penzijním připojištění Ministerstva financí ČR.

55

6. Česká národní banka a přijetí eura v České republice
6.1.

Evropský měnový systém

Myšlenka společné měny provází vývoj Evropského hospodářského společenství
jiţ od 60. let minulého století. První projekt měnové integrace byl představen v roce
1969 na zasedání v Haagu, na jehoţ základě byl vytvořen výbor, který o dva roky
později představil tzv. Wernerovu zprávu („Vytváření stádií hospodářské a měnové
unie“), která připravila plán realizace členěný do tří etap. Tato zpráva byla přijata
rezolucí Evropské Rady v březnu 1971, ale z důvodu zhroucení brettenwoodského
systému, inflace, přechodu měn k floatingu a surovinové a energetické krize nebyla
naplněna. Po jednáních v Kodani a v Brémách v roce 1978 byly v prosinci tohoto roku
na zasedání Evropské Rady přijaty dohody vytvářející Evropský měnový systém.
Oficiálně začal působit aţ od 13. března 1979 s účastí osmi států (Německo, Belgie,
Lucembursko, Nizozemí, Dánsko, Francie, Itálie a Irsko) a opíral se o tři základní
sloţky – evropskou měnovou jednotku ECU63, intervenční mechanismus64 a úvěrový
mechanismus.
„EMS se vyvíjel od počátku devadesátých let v duchu myšlenek tzv. Delorsovy
zprávy z roku 1989, která se stala důleţitým mezníkem v procesu prohlubování
evropské integrace. Delorsova zpráva přinesla vytyčení časových úseků, etap, na sebe
navazujících, jak dospět k měnové unii. První etapa byla stanovena pro roky 1990 –
1993. V této době mělo dojít k rušení měnových bariér mezi členskými státy, k většímu
sbliţování jejich ekonomického vývoje, aniţ by se měnilo institucionální uspořádání.
Byla dokončena liberalizace kapitálových pohybů ve většině zemí ES, odstraněna
devizová omezení. Druhá etapa ukládala vybudovat Evropský měnový institut (EMI),
který měl zajistit přechod k Evropskému měnovému systému centrálních bank (ESCB)
a Evropské centrální bance (ECB). Tato etapa měla vytvořit podmínky pro vstup do
závěrečné etapy, zavedení společné měny. Třetí etapa měla být konečnou, kdy se měly
jiţ realizovat záměry etapy druhé.“65
63

ECU = European Currency Unit
neboli mechanismus směnných kurzů ERM = Exchange Rate Mechanism; stanovil kaţdé měně
obsaţené v ECU střední kurz vůči ECU
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Druhá etapa byla zahájena 1. ledna 1994, kdy vznikl Evropský měnový institut,
který představuje předstupeň Evropské centrální banky a jehoţ funkcí je posílení
koordinace měnových politik členských zemí, kontrola fungování EMS a vývoj ESCB.
V této druhé fázi dochází téţ ke sbliţování hospodářství členských zemí na základě tzv.
Maastrichtských konvergenčních kritérií. V roce 1998 vydal EMI zprávu o plnění těchto
kritérií, na jejímţ základě rozhodl summit EU o proměně Evropského měnového
systému na Evropskou měnovou unii.
Základem EMU bylo nahrazení národních měn členských států měnou euro (v
poměru 1 ECU = 1 EUR) a členy se stalo celkem 11 států (Belgie, Finsko, Francie,
Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Portugalsko, Rakousko a Španělsko).
Vznikem EMU se původní ERM proměnil na ERM II.

6.2.

Evropská centrální banka a Evropský systém centrálních bank

Od 1. června 1998 začíná působit Evropská centrální banka jako nástupce
Evropského měnového institutu se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem. Evropský
systém centrálních bank vzniká k 1. lednu 1999 a zahrnuje všechny centrální banky
členských států Evropské unie 66 včetně Evropské centrální banky. Česká národní banka
je součástí Evropského sytému centrálních bank od 1. května 2004. Tyto instituce
získávají zodpovědnost za společnou měnovou politiku, jejímţ hlavním cílem je
zabezpečení cenové stability v zemích Evropské měnové unie. Mezi základní úkoly
ESCB patří stanovení a provádění měnové politiky Evropských společenství, provádění
devizových operací, drţení a správa oficiální devizové rezervy členských států a
podpora plynulého fungování platebních systémů.
6.2.1. Organizační struktura Evropské centrální banky
Organizační strukturu Evropské centrální banky tvoří Rada guvernérů, Výkonná
rada a Generální rada.
Rada guvernérů se skládá z členů Výkonné rady a guvernérů národních bank
eurozóny a předsedá jí prezident Evropské centrální banky67 (v jeho nepřítomnosti
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oproti tomu pojem “Eurosystém“ zahrnuje Evropskou centrální banku a centrální banky členských
států, které zavedly euro; pojem “Eurozóna“ je oblastí zahrnující členské státy Evropské unie, které
zavedly euro
67
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viceprezident). „Rada guvernérů má zasedat alespoň desetkrát ročně, podle čl. 10
Stanov. V současné praxi zasedá dvakrát za měsíc, v budově ECB ve Frankfurtu nad
Mohanem. Na svých zasedáních projednává příčiny ekonomického a měnového vývoje
a jeho prognózy do budoucnosti. Na své první schůzi v měsíci zejména přijímá potřebná
rozhodnutí a opatření, druhé zasedání je zpravidla zaměřeno na otázky vztahující se
k ostatním úkolům a zodpovědnostem ECB a Eurosystemu. Při přijímání rozhodnutí
v měnové politice a jiných úkolech Eurosystemu členové Rady guvernérů nejednají jako
národní představitelé, ale jako plně nezávislé osobnosti na národních institucích. To se
odráţí v principu „jeden člen, jeden hlas“, který je v Radě uplatňován.“68
Výkonná rada se skládá z prezidenta a viceprezidenta ECB a dalších čtyř členů,
kteří jsou jmenováni na základě společné dohody prezidentů či předsedů vlád zemí
eurozóny na osmileté funkční období. Výkonná rada je odpovědná za provádění
měnové politiky (v této souvislosti dává závazné pokyny národním centrálním bankám)
a téţ za přípravu jednání Rady guvernérů.
Posledním uvedeným orgánem je Generální rada, kterou tvoří prezident a
viceprezident ECB a zároveň všichni guvernéři centrálních bank členských států
Evropské unie. Generální rada zasedá čtyřikrát do roka a můţe vydávat rozhodnutí,
doporučení a názory. Do její působnosti nepatří odpovědnost za rozhodování o měnové
politice, ale plní např. poradní funkce ECB, podávání zpráv o činnosti či sběr
statistických informací.
Z výše uvedeného vyplývá, že guvernér České národní banky v současné době
není členem Rady guvernérů (tím se stane až s případným vstupem České republiky do
eurozóny), ale je členem Generální rady (od vstupu ČR do Evropské unie, tedy od
1. května 2004).
6.2.2. Měnová politika Evropské centrální banky
Pro výkon měnové politiky Evropské centrální banky je zásadní princip
nezávislosti, který spočívá v nezávislosti na mocensko-politickém vlivu při plnění
hlavního cíle – udrţení cenové stability. K určení cenové stability byla pouţita
kvantitativní definice, která ji vymezuje jako meziroční zvýšení harmonizovaného
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indexu spotřebních cen69 pro eurozónu pod 2 % v průběhu středního období. Tento
primární cíl musí být respektován politikou směnného kurzu eura. ECB musí být však
také zodpovědná demokratickým institucím a veřejnosti za svou činnost při výkonu
mandátu, proto musí pravidelně oznamovat a informovat o svých aktivitách. „Strategie
měnové politiky Evropské centrální banky se opírá o dva pilíře. Předním pilířem je
prominentní úloha peněz, druhým pilířem je rozsáhlá analýza řady ostatních
ekonomických a zejména finančních proměnných. Strategie měnové politiky ECB je
dána rámcem, který zahrnuje všechny relevantní informace, přičemţ bere v úvahu různé
interpretace těchto informací. Dvoupilířový přístup umoţňuje sníţení rizik omylů, která
by plynula ze spoléhání se na jediný model, resp. předpovědi či indikátory.
Diverzifikace směřující k interpretaci ekonomických podmínek usnadňuje ECB, aby
volila pevnou měnovou politiku v nejistém prostředí.“70

6.3.

Úvahy o zavedení eura v ČR

Dokument schválený vládou ve spolupráci s Českou národní bankou nazvaný
Strategie přistoupení ČR k eurozóně z roku 2003 zahrnoval primární východiska
zapojení České republiky do eurozóny a shrnoval očekávané přínosy i rizika. V případě
plnění maastrichtských kritérií přepokládal tento dokument vstup do eurozóny
v horizontu let 2009 – 2010. Jelikoţ tento plán nebyl naplněn, v roce 2007 byla přijata
Aktualizovaná strategie přistoupení ČR k eurozóně, která vyhodnotila předchozí
strategii a shrnula zásadní okolnosti, které vedly k jejímu nenaplnění. Zabývá se dále téţ
vývojem v samotné Evropské unii po přijetí původní strategie, výzvami pro
hospodářskou politiku a perspektivami přijetí eura.
V roce 2005 byl usnesením vlády č. 1510 přijat materiál nazvaný Institucionální
zajištění zavedení eura v ČR, jehoţ hlavním cílem je vymezení institucionálního rámce
pro přijetí eura, na který má navazovat tzv. Národní plán zavedení eura a provedení
potřebných kroků k přijetí eura jako zákonné měny v České republice. Na základě
tohoto dokumentu vzniká Národní koordinační skupina pro zavedení eura v ČR (NKS)
jako centrální koordinační a řídící orgán v oblasti přijetí evropské měny v České
69
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republice. V jejím čele stojí Národní koordinátor zavedení eura v ČR, který je
reprezentantem Ministerstva financí ČR a NKS je tomuto ministerstvu přímo podřízena.
Úkolem NKS je vytvoření pracovních skupin pro jednotlivé oblasti, příprava Národního
plánu zavedení eura v ČR a zajištění jeho provedení.
Usnesením vlády č. 353 ze dne 11. dubna 2007 byl schválen Národní plán
zavedení eura v České republice. Tento rámcový dokument popisuje jednotlivé kroky a
změny, které bude nutno provést, doporučuje postup orgánům v procesu přechodu na
společnou měnu euro, ale nestanoví konkrétní termín přijetí této měny. Stanoví také
základní úkoly v jednotlivých sektorech, které bude nutné splnit v souvislosti
s přechodem na evropskou měnu. „Primárním úkolem finančního sektoru včetně České
národní banky bude zajistit zavedení eura do hotovostního a bezhotovostního oběhu.
Vzhledem k tomu, ţe euro bude na základě rozhodnutí vlády zavedeno scénářem
jednorázového přechodu, tzv. velkého třesku, obě tyto změny se na rozdíl od prvních
dvanácti členů eurozóny uskuteční najednou. Celkové náklady budou řádově niţší,
protoţe některé úkoly se eliminují (např. vést paralelně účty v Kč a eurech po dobu
trvání přechodného období), zvyšují se tím však nároky na koordinaci a včasné a
důkladné splnění všech úkolů.“71

6.4.

Maastrichtská kritéria a jejich současné plnění ČR

Kaţdá země, která usiluje o zavedení evropské měny (euro) musí splnit soubor
ekonomických ukazatelů tzv. Maastrichtská kritéria. Tato konvergenční kritéria jsou
vymezena v čl. 140 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie a v Protokolu č. 13 o
kritériích konvergence takto:
-

kritérium cenové stability (členský stát vykazuje dlouhodobě udrţitelnou
cenovou stabilitu a průměrnou míru inflace, která nepřekračuje o více neţ 1,5
procentního bodu míry inflace nejvýše třech členských států, které dosáhly
nejlepších výsledků v této oblasti),

-

kritérium dlouhodobých úrokových sazeb (průměrná dlouhodobá nominální
úroková sazba za poslední rok nepřekračovala o více neţ 2 procentní body
úrokovou sazbu nanejvýše tří členských států, které dosáhly nejlepších
výsledků v oblasti cenové stability),
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-

kritérium veřejného deficitu (poměr schodku veřejných financí k hrubému
domácímu produktu nepřekročí 3 %),

-

kritérium hrubého veřejného dluhu (poměr veřejného vládního dluhu
k hrubému domácímu produktu nepřekročí 60 %),

-

kritérium stability kurzu měny a účasti v ERM II (za poslední dva roky stát
dodrţuje stanovené rozpětí pohybu vlastní měny v mechanismu směnných
kursů).

Od roku 2004 vydává kaţdoročně Ministerstvo financí ČR spolu s Českou
národní bankou společný dokument nazvaný „Vyhodnocení plnění maastrichtských
konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou“. Poslední
dokument byl schválen vládou České republiky dne 22. prosince 2010.
První výše uvedené kritérium cenové stability se v současnosti daří České
republice plnit. Cenový vývoj v nejbliţších letech je predikován jako stabilní s mírnou
inflací, pokud však nedojde k významnějším opatřením s proinflačními dopady (změny
nepřímých daní, administrativní opatření v oblasti spotřebitelských cen). Inflační cíl je
stanoven na úrovni 2 % s fluktuačním pásmem jeden procentní bod.
„Kritérium udrţitelnosti veřejných financí ČR v současnosti neplní, nicméně
současné záměry fiskální politiky při očekávaném makroekonomickém vývoji by měly
vést ve střednědobém horizontu, tedy do roku 2013 včetně, k dosaţení deficitu sektoru
vlády ve výši 2,9 % HDP, tedy pod úrovní maastrichtského kritéria. Deficit veřejných
rozpočtů je pro rok 2010 notifikován ve výši 5,1 % HDP. Platná fiskální strategie vlády
směřuje ke sníţení tohoto deficitu v roce 2011 na úroveň 4,6 % HDP, 3,5 % HDP v roce
2012 a 2,9 % HDP v roce 2013. V následujících letech plánuje vláda další konsolidaci
veřejných financí tak, aby do roku 2016 dosáhla vyrovnaného hospodaření sektoru
vlády.“72
Kritérium podílu vládního dluhu na hrubém domácím produktu je plněno, ačkoliv
růst zadluţení se od roku 2009 zvyšuje. Střednědobá prognóza naznačuje, ţe v roce
2013 by úroveň vládního dluhu mohla vzrůst na 44 % HDP a v dalších letech by měla
začít klesat. To vše však bude záviset na provedení reforem důchodového a zdravotního
systému.
72
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Zhodnocení naplňování kritéria stability měnového kurzu bude moţné aţ po
vstupu české měny do kurzového mechanismu ERM II a stanovení centrální parity
české koruny k euru. Kurz naší měny vzhledem k euru vykazuje dlouhodobě apreciační
tendence s minimálními výkyvy (s výjimkou let 2008 a 2009 v souvislosti s finanční a
hospodářskou krizí).
Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb Česká republika splňuje a ani
v budoucnu se neplnění tohoto kritéria neočekává.
Myslím si, že připravenost České republiky na přijetí eura se v posledních letech v
důsledku finanční a hospodářské krize zhoršila. Z hlediska problémů a jejich řešení,
které z této krize vyplynuly, poklesla důvěryhodnost v celou eurozónu. Z těchto důvodů
se domnívám, že úvahy o přijetí eura v České republice nejsou v současné době aktuální
a jeho zavedení budou muset předcházet změny v institucích i rozhodování, aby se
členství v eurozóně stalo pro naši zemi přínosnější než setrvání v současné úpravě.
Důležitým předpokladem bude také provedení nezbytných reforem v České republice.

6.5.

Postavení České národní banky po přijetí eura

Ve chvíli, kdy bude v České republice zavedeno euro, se Česká národní banka
stane součástí Eurosystému, tedy systému, který zahrnuje vedle Evropské centrální
banky téţ národní centrální banky těch zemí, které jiţ euro přijaly. S přechodem na
jednotnou evropskou měnu bude muset Česká národní banka převést část svých
kompetencí na Evropskou centrální banku (zejména v oblasti měnové politiky) a bude
rovněţ vázána pravidly stanovenými ECB. Česká národní banka se tak stane výkonnou
sloţkou Eurosystému, která bude realizovat rozhodnutí Evropské centrální banky.
V souvislosti se zavedením společné měny v České republice bude potřeba
sjednotit právní úpravu v této oblasti. Základní předpisy Evropské unie mají formu
nařízení, proto se stanou pro ČR přímo závazné a pouţitelné dnem přijetí eura.
Předpokládá se téţ příprava tzv. obecného zákona o zavedení eura, nového zákona o
České národní bance a novelizace některých současných právních předpisů. Legislativní
změny by měly být provedeny s dostatečným předstihem, nejlépe do dvou let před
přistoupením k evropské měně.
Vláda připravila v roce 2009 vládní návrh zákona o České národní bance, který
byl určitou přípravou na vstup České republiky do eurozóny. Tento návrh zákona nebyl
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v roce 2010 přijat. Jeho účinnost měla být stanovena tzv. klouzavým datem, které bylo
vázáno na den, kdy dojde k zavedení jednotné měny euro. Návrh tohoto zákona
převáděl pravomoci z České národní banky na Evropskou centrální banku (např.
pravomoc určovat základní úrokové sazby), sniţoval počet členů bankovní rady ze
sedmi na pět, zaváděl předkládání zpráv o výkonu dohledu nad finančním trhem pouze
Poslanecké sněmovně aj.
Domnívám se, že v případě přijetí tohoto návrhu zákona by vyvstaly problémy
týkající se ústavního zakotvení České národní banky a že s případnou přípravou nového
zákona o ČNB, který by měnil postavení a pravomoci České národní banky, bude
zapotřebí přijmout i ústavní zákon, který by měnil čl. 98 Ústavy.
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Závěr
Stanovený cíl této diplomové práce, kterým bylo zanalyzovat současnou právní
úpravu postavení České národní banky, její náplň činnosti a kompetence s ohledem na
historický vývoj této instituce, a to se zaměřením na oblasti emise bankovek a mincí,
měnové politiky, finanční stability, dohledu nad finančním trhem a moţných dopadů
přijetí eura v České republice, se dle mého názoru podařilo splnit. Jednotlivé stanovené
oblasti jsou však natolik široké, ţe podrobnější analýza kaţdé z nich by přesahovala
rozsah stanovený metodikou pro vypracování diplomové práce. Zcela jistě by byla
zajímavá analýza vývoje regulace a dohledu nad jednotlivými sektory finančního trhu a
procesu integrace dohledu či komparace právní úpravy, postavení a činnosti České
národní banky s jinou evropskou centrální bankou.
Ke vzniku centrálního bankovnictví vedly státy především finanční zájmy
panovníka a potřeba získat peněţní prostředky na krytí výdajů spojených kupříkladu
s válkami. V současnosti však centrální banky sledují jiné cíle, kterými je zajištění
oběhu peněz a udrţování stabilní cenové hladiny. Myslím si, ţe centrální banka
v moderní společnosti by měla být nezávislá, a to jak v oblasti politické a finanční, tak i
cílové a instrumentální. Centrální banka by si měla samostatně nejen volit cíle měnové
politiky, ale téţ nástroje, kterými stanovených cílů dosáhne. Za určitou nevýhodu
nezávislosti centrální banky lze povaţovat její demokratický deficit, kdy měnová
politika se dostává mimo kontrolu demokraticky volených zástupců, kteří nemají (popř.
mají jen velmi omezenou) politickou zodpovědnost. Domnívám se, ţe je třeba hledat
určitou rovnováhu mezi důvěryhodností, transparentností a odpovědností při provádění
(nejen) měnové politiky centrální bankou.
Česká národní banka je ústřední bankou České republiky. Její právní postavení je
zakotveno v samostatné hlavě Ústavy ČR a její působnost a činnosti upravuje dále
zákon o ČNB. Česká národní banka je dle této úpravy právnickou osobou, která se
nezapisuje do obchodního rejstříku, má postavení veřejnoprávního subjektu, jsou jí
svěřeny kompetence správního úřadu a téţ samostatně hospodaří s majetkem, který jí
byl poskytnut státem.
Emisní funkce centrální banky, tedy vydávání bankovek a mincí (včetně
pamětních) do oběhu a řízení i péče o plynulý a hospodárný peněţní oběh je výhradním
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právem České národní banky. Toto právo zahrnuje téţ správu bankovek a mincí – ČNB
je stahuje z oběhu, vyměňuje poškozené peníze za nové a ničí opotřebované bankovky a
mince. Podílí se téţ na přípravě, výrobě a dodávání platidel a na tvorbě jejich právní
ochrany.
Zabezpečování měnové politiky patří mezi významné činnosti centrální banky,
oproti tomu rozpočtové (fiskální) politice se věnuje vláda. Hlavním cílem České
národní banky je po opuštění fixního měnového kurzu péče o cenovou stabilitu, a pokud
s tímto cílem není v rozporu, podporuje ČNB téţ obecnou hospodářskou politiku vlády.
Výrazná změna v měnové politice České národní banky přišla v roce 1998, kdy dochází
k zavedení nového transmisivního mechanismu a je zaveden reţim cílování inflace.
I přes časté podstřelování inflačních cílů povaţuji prováděnou měnovou politiku České
národní banky za úspěšnou, jelikoţ se inflace sniţuje a přibliţuje se úrovni zemí
eurozóny. K provádění měnové politiky vyuţívá ČNB celou řadou dalších nástrojů,
podrobněji jsem v této práci rozebrala operace na volném trhu, automatické facility,
mimořádné facility a povinné minimální rezervy.
V rámci politiky finanční stability Česká národní banka provádí analýzu vývoje
finančního systému a pečuje o bezpečné fungování a rozvoj finančního trhu. Hlavním
cílem je zabránit tomu, aby se finanční systém stal zranitelným a neočekávané šoky by
tak byly schopny vyvolat finanční nestabilitu ve formě krize. Finanční stabilita je
důleţitá pro celou českou ekonomiku a úzce souvisí s hlavním cílem České národní
banky (péče o cenovou stabilitu) a měnovou politikou cílování nízké a stabilní inflace.
Oblast dohledu nad finančním trhem prošla za posledních dvacet let celou řadou
změn jak v institucionálním zabezpečení, tak ve vývoji právní úpravy jednotlivých
segmentů finančního trhu, ale i ve výkonu samotného dohledu. Po roce 1989 se finanční
trh potýkal s celou řadou problémů, podmínky pro udělení povolení byly nastaveny
liberálně a na český finanční trh se tak dostaly nestabilní subjekty, jejichţ regulace a
dohled nebyly nastaveny optimálně a efektivně. V současné době je dohled nad
finančním trhem sjednocen a v celé své šíři svěřen České národní bance. Domnívám se,
ţe integrace dohledu byla procesem přínosným a sjednocený dohled pod jedinou
instituci, kterou je centrální banka, přináší sníţení úspor z rozsahu při výkonu
dohledové činnosti a umoţňuje lepší informovanost a jednotný přístup k dozorovaným
institucím v rámci jednotlivých segmentů finančního trhu. Sloučení finančního dohledu
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má také za cíl zabránit překrývání některých kompetencí a zároveň nepokrytí určitých
oblastí dohledové činnosti.
Přistoupení České republiky ke společné evropské měně je problematikou hojně
diskutovanou. Česká republika se jako nový člen Evropské unie zavázala přijmout euro,
časový horizont však definován není. Vzhledem k soudobému nesplňování
Maastrichtských kritérií a postoji nynější vlády, která ve svém funkčním období nechce
stanovovat konkrétní termín, je dle mého názoru moţné v současnosti uvaţovat o přijetí
eura v ČR nejdříve v roce 2018. Přistoupení ke společné měně přináší celou řadu výhod
i nevýhod. Přijetí eura by bylo završením integračního procesu a znamenalo by pro
Českou republiku moţnost se plně účastnit na tvorbě a zavádění společné měnové
politiky. Přineslo by téţ sníţení rizika měnových krizí a turbulencí, niţší transakční
náklady a eliminaci rizik směnných kurzů. Český ekonomický cyklus však není
synchronní s cykly států Evropské měnové unie a tuzemská reakce na případné vnější
ekonomické šoky by nebyla symetrická s reakcí členských států EMU. Dalším rizikem
je téţ předčasné vzdání se moţnosti formulovat specifickou měnovou politiku dle
potřeb České republiky a flexibility směnného kurzu, coţ by ohrozilo dlouhodobý
ekonomický růst. Vzdání se směnného kurzu by pro proces vyrovnávání cenových
hladin znamenalo dohánění výlučně prostřednictvím inflačního kanálu a nikoliv cestou
apreciace měny. Myslím si, ţe v této oblasti nemá v současné době Česká republika
kam spěchat.
Česká národní banka představuje dle mého názoru moderní a dobře fungující
instituci, která plní funkci ústřední banky státu a své stanovené cíle. Nezbytným
předpokladem pro její další efektivní fungování je zajištění nezávislosti tohoto orgánu a
to především nezávislosti institucionální. Důleţitým aspektem je téţ jmenování
nestranných, profesionálních a odborných zástupců do vrcholného orgánu České
národní banky.
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Seznam zkratek

ČNB

Česká národní banka

ČR

Česká republika

ECB

Evropská centrální banka

EMI

Evropský měnový institut

EMS

Evropský měnový systém

EMU

Evropská měnová unie

ERM

mechanismus směnných kurzů

ES

Evropská společenství

ESCB

Evropský systém centrálních bank

EU

Evropská unie

HDP

hrubý domácí produkt

MF

Ministerstvo financí

NBS

Národná banka Slovenska

NKS

Národní koordinační skupina pro zavedení eura v ČR

NKÚ

Nejvyšší kontrolní úřad

PMR

povinné minimální rezervy

PS

Poslanecká sněmovna

SBČS

Státní banka československá

TZ

Trestní zákoník
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Příloha č. 1
Organizační struktura ústředí

Zdroj: http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/organizacni_struktura/org_struktura.html
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Příloha č. 2

Struktura peněz v oběhu podle stavu ke dni 31. 12. 2009
Nominální
hodnota
Bankovky
5 000 Kč
2 000 Kč
1 000 Kč
500 Kč
200 Kč
100 Kč
50 Kč
20 Kč
Celkem

V oběhu
(v mil. Kč)

Podíl
(v %)

V oběhu
(v mil. kusů)

Podíl
(v %)

Počet kusů
na 1 obyv.

122 760,70
100 546,80
127 777,80
10 341,70
9 891,80
4 674,00
1 248,20
104,6
377 345,60

31,70%
26,00%
33,00%
2,70%
2,60%
1,20%
0,30%
0,00%
97,40%

24,6
50,3
127,8
20,7
49,5
46,7
25
5,2
349,80

7,00%
14,40%
36,50%
5,90%
14,20%
13,40%
7,10%
1,50%
100,00%

2,4
4,8
12,3
2
4,8
4,5
2,4
0,5
33,60

2 370,50
2 907,40
1 653,40
948,4
661,6
402
183,7
9 127,00

0,60%
0,80%
0,40%
0,20%
0,20%
0,10%
0,00%
2,40%

47,4
145,4
165,3
189,7
330,8
402
367,3
1 647,90

2,90%
8,80%
10,00%
11,50%
20,10%
24,40%
22,30%
100,00%

4,6
14
15,9
18,2
31,8
38,7
35,3
158,50

803,50
387 276,10

0,20%
100,00%

1,60
1 999,30

100,00%

192,10

Mince
50 Kč
20 Kč
10 Kč
5 Kč
2 Kč
1 Kč
0,50 Kč
Celkem
Pamětní
mince
Celkem
Celkem

Zdroj dat: http://www.cnb.cz/cs/platidla/obeh/struktura_/index.html
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Příloha č. 3

Struktura peněz v oběhu podle stavu ke dni 31. 12. 2002
Nominální
hodnota
Bankovky
5 000 Kč
2 000 Kč
1 000 Kč
500 Kč
200 Kč
100 Kč
50 Kč
20 Kč
Celkem

V oběhu
(v mil. Kč)

Podíl
(v %)

V oběhu
(v mil. kusů)

Podíl
(v %)

Počet kusů
na 1 obyv.

69 688,80
28 985,20
98 972,40
9 075,80
7 211,70
3 594,10
1 716,60
115,4
219 360,00

30,90%
12,90%
43,90%
4,00%
3,20%
1,60%
0,80%
0,10%
97,30%

13,9
14,5
99
18,2
36,1
35,9
34,3
5,8
257,7

5,40%
5,60%
38,40%
7,10%
14,00%
13,90%
13,30%
2,30%
100,00%

1,3
1,4
9,6
1,8
3,5
3,5
3,3
0,6
25

193,7
2 296,10
1 249,10
677,5
439,3
271,1
135,2
108
70,5
5 440,50

0,10%
1,00%
0,60%
0,30%
0,20%
0,10%
0,10%
0,00%
0,00%
2,40%

3,9
114,8
124,9
135,5
219,7
271,1
270,4
540,1
704,9
2 385,10

0,20%
4,80%
5,20%
5,70%
9,20%
11,40%
11,30%
22,60%
29,60%
100,00%

0,4
11,1
12,1
13,2
21,3
26,3
26,3
52,4
68,4
231,6

673,8
225 474,30

0,30%
100,00%

4,6
2 647,40

100,00%

256,6

Mince
50 Kč
20 Kč
10 Kč
5 Kč
2 Kč
1 Kč
0,50 Kč
0,20 Kč
0,10 Kč
Celkem
Pamětí
mince
Celkem
Celkem

Zdroj dat: http://www.cnb.cz/cs/platidla/obeh/struktura_/index.html

77

Příloha č. 4

1. Vodoznak

2. Ochranný okénkový prouţek

3. Ochranná vlákna

4. Soutisková značka

5. Skrytý obrazec

6. Opticky proměnlivá barva

7. Iridiscentní pruh

8. Mikrotext

Zdroj obrázků: http://www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/5000_lic_prvky.html

78

Příloha č. 5
Subjekty finančního trhu České republiky ke dni 31. 12. 2010
Skupina
Banky a pobočky zahraničních bank
Druţstevní záloţny
Zastoupení zahraniční banky
Zahraniční finanční nebo úvěrové instituce a pobočky
Zahraniční obchodníci s CP poskytující přeshraniční sluţby v ČR
Pojišťovny a pobočky zahraničních pojišťoven
Zajišťovny
Odpovědní pojistní matematici
Zahraniční pojišťovny a pobočky poskytující přeshraniční sluţby v ČR
Investiční společnosti
Investiční fondy
Podílové fondy
Zahraniční standardní fondy veřejně nabízející CP v ČR
Zahraniční speciální fondy veřejně nabízející CP v ČR
Zahraniční investiční společnosti poskytující přeshraniční sluţby v ČR
Nebankovní devizová místa
Penzijní fondy
Centrální depozitář
Emitenti kótovaných CP
Investiční zprostředkovatelé
Organizátor regulovaného trhu
Vázaní zástupci
Vypořádací systémy
Nucení správci (pro OCP, IS, IF, ORT, PVS, CD)
Nucení správci (pro tuzemské pojišťovny a tuzemské zajišťovny)
Likvidátoři (pro IS nebo IF)
Likvidátoři (pro tuzemské pojišťovny a tuzemské zajišťovny)
Instituce elektronických peněz
Vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu
Poskytovatelé platebních sluţeb malého rozsahu
Subjekty v likvidaci
Subjekty v konkurzním řízení

31. 12. 2010
41
14
24
294
1229
53
1
57
665
23
47
150
1293
27
45
873
10
1
65
9052
3
11250
3
86
5
86
6
0
54
22
62
39

Zdroj dat: https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB30.CAS_RADA_DRUHA_STAT4
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Summary

The Czech National Bank, its legal status and scope of activities
The aim of this thesis is to analyze the current status of legislation of the Czech
National Bank, its content operations and powers with regard to the historical
development of this institution, focusing on the banknotes and coins, monetary policy,
financial stability, financial market supervision and possible impacts of euro adoption in
the Czech Republic.
The first part of the thesis will be devoted to the historical development and
fundamental characteristics of the Czech National Bank as the central bank and its
organizational structure, management and independence will be determined as well as
the objectives pursued. The following chapters will deal with particular areas of
activities which the Czech National Bank practices in accordance to its primary
objective. More detailed focus in the thesis is on the emission function, the conduct of
monetary policy and its instruments, analysis of financial stability and supervision of
individual financial market segments. The last part of the thesis will be devoted to the
issue of adopting the common European currency in the Czech Republic and to the
changes which would be connected to that currency adoption.

Keywords
Czech national bank, central banking, monetary policy, regulation and
supervision, financial stability

Klíčová slova
Česká národní banka, centrální bankovnictví, měnová politika, regulace a dohled,
finanční stabilita
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