
Česká národní banka, právní postavení a náplň činnosti 

Moje diplomová práce se zabývá postavením a činností České národní banky. 

Centrální banka má významné postavení zejména tím, že je schopná ovlivňovat ekonomickou 

situaci státu.  

 Tato práce je rozdělena do tří kapitol, v první nalezneme problematiku centrálního 

bankovnictví v obecné rovině. Jde o základní teoretický rámec, který je důležitý pro další 

výklad. Týká se definičních znaků centrální banky, rozdílů v jejím pojetí a také cílů, které by 

měla sledovat. 

 Druhá kapitola se věnuje historickému vývoji centrální banky na území České 

republiky. Sleduje vznik a proměny této instituce počínaje Rakousko-Uherskem, přes 

navazující období první republiky pojednává situaci v Protektorátu Čechy a Morava a 

v komunistickém Československu. V závěru druhé kapitoly uvádím změny po roce 1989 a 

cestu k moderní nezávislé centrální bance. 

 První část třetí kapitoly se zaměřuje na právní postavení ČNB. Vymezuje její 

legislativní zakotvení stojící především na ústavě a zákonu o ČNB. V prvé řadě jsou zde 

popsány cíle ČNB. Hlavním cílem ČNB je péče o cenovou stabilitu a od něj se odvíjí celá 

řada dalších úkolů ČNB. Rovněž tato část obsahuje pojednání o nezávislosti, která se jeví jako 

klíčová vlastnost centrální banky. Výklad je podpořen některými nálezy Ústavního soudu. Ty 

se mimo jiné týkaly postavení Bankovní rady a Guvernéra, tedy řídících orgánů ČNB. Její 

organizační struktura je taktéž součástí této části. 

 Druhou částí je analýza činností ČNB, věnuji se emisnímu ČNB a s ním spojené 

ochraně měny. Uvádím nástroje měnové politiky, které slouží především pro sledování 

hlavního cíle ČNB. Rozsáhlou částí je dohledová činnost ČNB, která spočívá v regulaci 

subjektů finančního trhu a ochraně jeho stability. Další činnosti ČNB spočívají v oblasti 

devizového hospodářství nebo podílu na přípravě právních předpisů z oblasti finančního trhu 

a centrálního bankovnictví. 

 Celá třetí kapitola mé práce sleduje změny, které pro ČNB přinese vládní návrh novely 

zákona o ČNB z roku 2012. Tato novelizace, pojatá dle mého názoru velmi dobře, upřesňuje 

současnou úpravu a zapracovává do našeho právního řádu požadavky evropského práva. Její 

přínos spatřuji především v upřesnění pozice guvernéra, zpracování problematiky statistiky a 

výkaznictví nebo sjednocení rozhodovací praxe opuštěním institutu opatření ČNB.

 V poslední části třetí kapitoly se věnuji mezinárodním a evropským aspektům 

postavení ČNB. Především členství ČR v EU a budoucí přijetí jednotné evropské měny euro 



ovlivňuje status ČNB a přinese další změny. ČNB je mimo jiné zapojena v národních 

strukturách, které by měly připravit zemi na přechod na novou měnu. V tom momentě dojde 

k hlubší integraci do Systému evropských centrálních bank a k přechodu některých pravomocí 

ve prospěch ECB.  

 
 


