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Úvod 

Tématem mé práce je Česká národní banka (dále jen „ČNB“), konkrétně její 

právní postavení a náplň činnosti. Když se zamyslím nad tím, co mě vedlo k volbě této 

problematiky, tak to bylo právě slovo „národní“ v jejím názvu. Na světě existuje 

obrovské množství bank a asi většinu z nich nemůžeme označit za české. Ovšem 

národní banku, ve smyslu unikátní instituce, máme jen jednu. I laik ví, že ČNB má 

v České republice opravdu jedinečné postavení, ale možná by nedokázal vysvětlit proč. 

Co o ní můžeme vlastně říct? Jde o centrální banku státu? Kontroluje ostatní banky? 

Nebo že tady není odnepaměti? Na některé otázky chci odpovědět ve své práci.  

 To, že je ČNB centrální bankou považuji za notoricky známé. Události 

z posledních let, mám na mysli finanční krizi odstartovanou ve Spojených státech v roce 

2008, která vyvrcholila pádem renomovaných investičních bank a přerostla ve světovou 

ekonomickou krizi, nám ukázaly význam centrálních bank v oblasti globalizované 

ekonomiky. Ten spočívá mimo jiné v používání nástrojů, kterými lze dopady 

negativního ekonomického vývoje mírnit. I proto považuji za důležité ve své práci 

pojednat o tom, co pojem centrální banka znamená, jakým způsobem může fungovat a 

jaké by měly být její cíle.  

 Bylo by poněkud krátkozraké svůj výklad o centrálních bankách opřít pouze o 

teoretické aspekty a definice, a proto bych chtěl ve vztahu se zvoleným tématem 

alespoň rámcově nastínit historii instituce centrální banky na našem území. Myslím si, 

že tímto postupem lze ukázat například to, jak může být její pozice a postavení 

ovlivněno režimem – formou vlády státu, ve kterém působí. 

 Tento obecný úvod by měl být doplněním problematiky, které přikládám 

největší váhu a která bude vlastním jádrem mé práce. Zcela jistě se chci v rámci 

právního postavení ČNB věnovat tomu, jakým způsobem je zakotvena do našeho 

právního řádu, jak je organizována a řízena a jaké jsou její cíle. Podstatnou částí bude 

rovněž rozbor jednotlivých činností, které ČNB vykonává. 

 Svůj výklad chci opřít především o znění zákona č. 6/1993 Sb., o České národní 

bance (dále jen zákon o ČNB). V této souvislosti ovšem podotýkám, že je v současné 

době v legislativním procesu rozsáhlá novela tohoto zákona a proto považuji za 

nezbytné ji do textu práce zahrnout. Výsledkem by měl být přehled změn, které nová 
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právní úprava přinese. Na postavení a činnost ČNB má vliv řada dalších právních 

předpisů. Rád bych tedy přihlédnul i k nim. 

 Doplním ještě, že ve vztahu k druhému odstavci Úvodu nelze opomenout to, že 

ČNB je součástí struktur, které přesahují naši národní úroveň. Pokládám proto za 

důležité, alespoň v obrysech se zmínit o mezinárodním a evropském „rozměru“ ČNB. 

Tato část by měla nastínit i možné budoucí změny v jejím postavení. 

 Vzhledem k výše uvedenému předpokládám, že svou diplomovou práci budu 

strukturovat do tří kapitol. První z nich by se měla věnovat obecnému vymezení 

základních pojmů spojených s centrálním bankovnictvím; druhá kapitola se bude týkat 

historie centrální banky na našem území; ve třetí kapitole pojednám o vlastní činnosti a 

postavení ČNB a některých aspektech spojených s členstvím ČR v mezinárodních 

organizacích. V závěru práce budou shrnuty poznatky, ke kterým jsem dospěl. 

 Pro zpracování této práce chci využít jednak monografií, právních předpisů, 

internetových zdrojů, například internetové prezentace ČNB a jiných institucí, a také 

čerpat z odborných článků. Pro získání podkladů poslouží metoda analýzy, spočívající 

ve vyčlenění důležitých prvků dané problematiky. Na ni bude navazovat syntéza 

získaných informací. Rovněž použiji metodu komparace. 

Cílem mé práce je podání uceleného výkladu o naší centrální bance se 

zohledněním všech dílčích otázek, které stanovím v Úvodu, a dále potom srovnání 

platné právní úpravy s novelou zákona o ČNB. 

Text diplomové práce je zpracován podle právní úpravy platné k 30. červnu 

2013. 
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1 Centrální bankovnictví – obecný výklad 

1.1 Pojem centrální banka a zásady její činnosti 

Centrální banka má v bankovním systému specifické postavení. „Centrální 

banka je relativně samostatná instituce bankovní soustavy, která emituje hotovostní 

peníze, reguluje činnost bankovních subjektů a provádí bankovní dohled.“ 
1
 K výše 

uvedené definici lze doplnit, že základními znaky, které centrální banku odlišují od 

obchodních a dalších bank jsou
2
: 

1. emisní monopol na hotovostní peníze 

2. provádění měnové politiky 

3. regulace bankovního systému 

V případě emisního monopolu se jedná o nejdůležitější znak, který lze 

charakterizovat jako výsadní právo vydávat bankovky a mince. Provádění měnové 

politiky je nástroj, kterým centrální banka reguluje množství peněž v ekonomice za 

účelem podpory měnové stability. Stanovováním pravidel a povinností pro ostatní 

banky pak centrální banka reguluje bankovní systém. 

 Můžeme také hovořit o zásadách činnosti centrálních bank. Ty poprvé definoval 

Montagu Norman
3
. Každá centrální banka by měla

4
: 

 být nezávislou institucí a zároveň provádět operace pro vládu 

 napomáhat rozvíjení činnosti ostatních domácích bank 

 sledovat cíl zdravé měny 

 působit jako zúčtovací centrum pro ostatní banky 

 sbírat informace o domácích bankách a monitorovat vývoj v bankovním systému 

 mít oprávnění rozhodovat o úvěrové pomoci bankám 

 podporovat bezpečnost, efektivnost a spolehlivost bankovního systému v zemi 

 podporovat důvěryhodnost finančních trhů 

A na druhé straně by centrální banka neměla: 

                                                 
1 ŠEVČÍK, Aleš. Bankovnictví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, 128 s. Distanční studijní opora.  

ISBN 80-210-3649-4. 
2 REVENDA, Zbyněk. Centrální bankovnictví. 2. rozš. vyd. Praha: Management Press, 2001, s. 32.  

ISBN 80-7261-051-1. 
3 Montagu Collet Norman byl v letech 1920 až 1944 guvernérém Bank of England, centrální banky Velké Británie 
4 PAVLÁT, Vladislav. Centrální bankovnictví. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2004, s. 12 Eupress.  

ISBN 80-867-5429-4. 
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 konkurovat jiným bankám v obchodní a investiční činnosti 

 úročit vklady ostatních bank 

1.2 Rozdíly v pojetí centrální banky 

 Nejčastěji se setkáváme s pojetím, kdy v určité zemi působí jediná centrální 

banka. Existují ale i situace odlišné. 

 

Neexistence centrální banky 

Tento model se uplatňuje v zemích, kde funkci centrální banky vykonává 

centrální banka jiného státu. Jako příklad lze uvést Andorru, Lichtenštejnsko nebo 

Vatikán. 

 

Měnová rada 

 Měnová rada plní některé funkce centrální banky ve státech, kde je emise 

domácí měny podřízena emisi zahraniční měny. To znamená, že domácí měna je v 

pevném kurzu napojena na určitou zahraniční měnu. Měnová politika je v tomto případě 

závislá na měnové politice příslušného zahraničního státu, resp. zahraniční centrální 

banky. S měnovými radami jsme se mohli setkat například v Singapuru nebo Argentině. 

 

Větší počet centrálních bank 

 Tento model pojetí centrální banky se uplatňuje například v Německu nebo 

USA. V případě Spojených států hovoříme o tzv. Federálním rezervním systému. Jedná 

se o institucionální spojení dvanácti Federálních rezervních bank, které funkčně 

vystupují jako jediná centrální banka. V naprosté většině případů tyto Federální rezervní 

banky postupují společně. V Německu centrální banku tvoří Německá spolková banka a 

jejích devět Hlavních správ, jež působí ve spolkových zemích. 
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Centrální banka v měnové unii  

 Jako příklad můžeme uvést Evropskou měnovou unii v čele s Evropskou 

centrální bankou nebo Západoafrickou hospodářskou a měnovou unii, která sdružuje 

osm afrických států používajících stejnou měnu – západoafrický frank CFA
5
.  

1.3 Cíle a funkce centrální banky 

 Mezi hlavní cíle činnosti centrální banky patří stabilní měnový vývoj 

v souvislosti s vnitřní a vnější stabilitou měny.
6
 Vnitřní stabilitou rozumíme 

problematiku míry inflace, vnější stabilitou potom otázku stability měnového kurzu. O 

dalších, vedlejších cílech centrální banky se dá hovořit ve spojitosti s výše uvedenými 

zásadami činnosti. To znamená, že centrální banka dále usiluje o stabilní ekonomický 

růst a o rozvoj bankovního systému. Důležité je také to, že centrální banka, na rozdíl od 

obchodních a dalších bank, nesleduje dosažení zisku jako svůj cíl.
7
 

 S vymezením cílů centrální banky souvisejí její funkce. Funkcí centrální banky 

rozumíme určitý soubor činností, které spadají do její působnosti. Dá se říci, že se jedná 

o prostředky uskutečňování cílů. Dle teorie můžeme funkce centrální banky rozdělit na 

makroekonomické a mikroekonomické. V případě makroekonomických funkcí 

hovoříme o provádění měnové politiky, emisi peněz a operacích s devizovými 

prostředky. Mikroekonomické funkce zahrnují regulaci a dohled nad bankovním 

systémem, platební styk, postavení do pozice banky státu a vystupování v roli 

reprezentanta státu v měnové oblasti. 

 

Měnová politika 

Vzhledem k hlavnímu cíli centrální banky je provádění měnové politiky její 

nejdůležitější funkcí. Jedná se o regulaci množství peněz v ekonomice, kterou je 

sledována podpora stability cenové hladiny. Cenová hladina je jedním ze základních 

ukazatelů, které makroekonomie sleduje, představuje všeobecnou úroveň cen v 

ekonomice.
8
 Významnou rolí v provádění měnové politiky je úroveň samostatnosti 

                                                 
5 Západní Afrika. In: Wikipedia [online]. Stránka byla naposledy editována 1. 4. 2013 v 19:04. [cit. 2013-06-20]. 

Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1padn%C3%AD_Afrika  
6 PÁNEK, Dalibor. Bankovní regulace a dohled. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, 48 s. Distanční studijní 

opora. ISBN 80-210-3660-5. 
7 REVENDA, Zbyněk. Centrální bankovnictví. 2. rozš. vyd. Praha: Management Press, 2001, s. 30. 

ISBN 80-7261-051-1 
8 Cenová hladina (cenová úroveň). Else AZ [online]. [cit. 2012-10-17]. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1padn%C3%AD_Afrika
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centrální banky. „Funkci vrcholného subjektu měnové politiky můžeme totiž chápat 

dvojím možným způsobem. Buď  centrální  banka  měnovou  politiku  pouze  provádí,  

ale  nerozhoduje o  jejím  charakteru a  hlavních  cílech,  nebo  kromě  výkonu  přísluší  

této  bance  i samostatné rozhodování  v této oblasti.“ 
9
 V současnosti převládá první 

způsob provádění měnové politiky. 

 

Emise hotovostních bankovek a mincí 

Emisní funkce centrální banky je spojena s emisním monopolem banky, tedy s 

výsadou vydávat na území své působnosti hotovostní peníze. Pojem peníze lze 

definovat jako „zvláštní druh univerzálního zboží používaného k vyjadřování cen 

ostatního zboží, ke zprostředkování jeho koupě a prodeje a k provádění různých druhů 

plateb.“ 
10

 V případě emise bezhotovostních peněz se nejedná o výlučné právo centrální 

banky, neboť tyto peníze mohou emitovat všechny banky, které poskytují úvěry 

nebankovním subjektům.
11

 

 

Operace s devizovými prostředky 

Devizová činnost spočívá ve shromažďování devizových rezerv státu a 

operacích s nimi a rovněž v devizové regulaci. Devizové rezervy centrální banka vytváří 

především emitováním cenných papírů na zahraničních trzích, přijímáním úvěrů od 

zahraničních subjektů a nákupem měn od zahraničních bankovních subjektů. Centrální 

banka touto činností sleduje určité cíle. Jedná se o zabezpečení devizové likvidity státu, 

udržování hodnoty devizových rezerv, získávání výnosů z devizových rezerv a 

ovlivňování úrovně a pohybu měnového kurzu domácí měny.
12

 Devizová regulace 

spočívá v nastavení pravidel pro dispozice se zahraniční měnou pro bankovní i 

nebankovní subjekty. 

 

 

                                                                                                                                               
Dostupné z: http://www.elseaz.cz/slovnik/cenova-hladina-cenova-uroven/  
9 REVENDA, Zbyněk. Peněžní ekonomie a bankovnictví. Vyd. 4. Praha: Management Press, 2008, s.308.  

ISBN 978-80-7261-132-4 
10 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6. upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 335. Právnické učebnice. 

 ISBN 978-80-7400-440-7. 
11 REVENDA, Zbyněk. Centrální bankovnictví. 2. rozš. vyd. Praha: Management Press, 2001, s. 30. 

 ISBN 80-7261-051-1 
12 REVENDA, Zbyněk. Peněžní ekonomie a bankovnictví. Vyd. 4. Praha: Management Press, 2008, s.331.  

ISBN 978-80-7261-132-4 

http://www.elseaz.cz/slovnik/cenova-hladina-cenova-uroven/
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Regulace a dohled nad bankovním systémem 

Pojmem regulace bankovního systému je míněno to, že centrální banka vytváří a 

prosazuje podmínky a pravidla  působení bankovních institucí v určité ekonomice. 

Dohled pak vyjadřuje kontrolu dodržování pravidel činnosti a to včetně udělování 

sankcí při neplnění pravidel. Regulace a dohled souvisejí s měnovou politikou; 

„Regulaci množství peněz v ekonomice nelze provádět bez regulace institucí, které 

významnou část tohoto množství vytvářejí.“ 
13

 

 

Platební styk 

Tato funkce se dá také charakterizovat pojmem „banka bank“. Spočívá v tom, že 

centrální vede obchodním a dalším bankám účty, přijímá od nich vklady a poskytuje jim 

úvěry. V případě vkladů můžeme hovořit o vkladech dobrovolných a povinných – v 

tomto případě se jedná o tzv. povinné minimální rezervy, pomocí kterých centrální 

banka jednak reguluje množství peněžních prostředků, kterými můžou obchodní banky 

disponovat, ale také tím vytváří rezervy pro krizové situace. V případě problémů 

obchodní banky a její následné likvidace povinné rezervy lze použít pro výplatu vkladů. 

  

Banka státu 

Podstatou tohoto označení je vedení účtů a provádění některých operací pro 

vládu a další centrální orgány, orgány místní moci a správy a některé podniky veřejného 

sektoru. Centrální banka např. spravuje státní dluh, poskytuje úvěry státnímu rozpočtu a 

uskutečňuje některé další činnosti. Vedení účtů pro stát souvisí s tzv. pokladním 

plněním státního rozpočtu. To znamená, že centrální banka provádí z pověření státu a na 

základě jeho dispozic operace v rámci běžného hospodaření státního rozpočtu. Správa 

státního dluhu spočívá v krytí schodků státního rozpočtu. Hlavním nástrojem jsou pak 

prostředky získané emisí státních cenných papírů na domácím trhu, v další řadě pak 

zahraniční půjčky a použití státních finančních rezerv. 

 

Reprezentace státu v měnové oblasti 

V tomto případě centrální banka vystupuje jako reprezentant státu vůči domácí 

veřejnosti i zahraničí. Funkce spočívá v pravidelném informování veřejnosti i měnovém 

                                                 
13 REVENDA, Zbyněk. Centrální bankovnictví. 2. rozš. vyd. Praha: Management Press, 2001, s. 119. 

 ISBN 80-7261-051-1 
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vývoji, jeho problémech a způsobech řešení, stejně jako v reprezentaci státu na 

zasedáních na mezinárodní úrovni. Tím jsou myšlena zasedání skupiny Světové banky, 

Mezinárodního měnového fondu a dalších mezinárodních institucí. Kromě toho 

centrální banka shromažďuje a využívá další informace, kterými jsou například 

makroekonomická data státu. Funkce je důležitá z toho důvodu, že „informace 

podmiňují další činnost centrálních bank, především měnovou politiku a regulaci a 

dohled bank.“ 
14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 REVENDA, Zbyněk. Centrální bankovnictví. 2. rozš. vyd. Praha: Management Press, 2001, s. 158.  

ISBN 80-7261-051-1 
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2 Historický vývoj centrálního bankovnictví na území České 

republiky 

2.1 Období Rakouska-Uherska (do roku 1918) 

2.1.1 Privilegovaná rakouská národní banka 

Za první instituci, kterou bychom mohli označit pojmem centrální banka, lze 

považovat Privilegovanou rakouskou národní banku (dále jen „PRNB“). Její vznik byl 

motivován situací monarchie po napoleonských válkách, kdy fakticky došlo ke státnímu 

bankrotu. Cílem její činnosti měla být stabilizace finanční situace a obnovení důvěry v 

měnu. Právní forma PRNB byla ovlivněna názorem Johanna P. Stadiona
15

. Ten tvrdil, 

že „pouze soukromá, od státu oddělená banka může získat důvěru obyvatelstva a jejím 

vydáváním bankovek s dostatečným krytím se ozdraví měna.“
 16

 Tato koncepce se na 

našem území objevila poprvé v historii. 

 PRNB byla založena císařským patentem o uspořádání finančních poměrů k 1. 

červenci 1816, jako soukromá akciová společnost. Zároveň jí bylo státem propůjčeno 

privilegium vydávat bankovky pro celé území Rakouska, a to na dobu 25-ti let. Emisní 

monopol nebyl výlučný, jelikož ministerstvo financí dál emitovalo státovky.   

PRNB byla řízena Ředitelstvím, které se skládalo z guvernéra jmenovaného 

císařem, náměstka guvernéra a dvanácti ředitelů volených Stálým výborem akcionářů 

PRNB. Rovněž zde působil vládní komisař, který vystupoval jako zástupce státu. Jeho 

úkolem bylo dbát na dodržování statutu banky a zachování státních zájmů. Měl právo 

zastavit jakékoliv opatření banky, které bylo v rozporu se stanovami, zákonem nebo 

zájmem státu. 

K určitým změnám v postavení a organizaci PRNB došlo v roce 1841 na základě 

císařského patentu o prodloužení privilegia Rakouské národní bance. V něm bylo 

PRNB uděleno, nyní již výlučné oprávnění emitovat bankovky, a to opět na dobu 25 let. 

Na druhé straně byl posílen vliv státu. Nově již Stálý výbor akcionářů jen navrhoval 

členy Ředitelství a jejich jmenováni náleželo císaři. Posíleny byly pravomoci vládního 

                                                 
15 v době vzniku privilegované banky zastával J. P. Stadion funkci ministra financí  
16 BAŽANTOVÁ, Ilona. Centrální bankovnictví v české historii po současnost: institucionální pohled. Vyd. 4. Praha: 

Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2005, s. 13. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky, 4/2005.  

ISBN 80-867-2919-2. 
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komisaře a nově byl zřízen druhý úřad vládního komisaře, který měl na starosti kontrolu 

úvěrových bankovních obchodů. Většina zásadních rozhodnutí Ředitelství a Stálého 

výboru akcionářů navíc podléhala potvrzení ministra financí. 

 2.1.2 Rakousko-Uherská banka 

Vznik Rakousko-Uherské banky (dále jen „RUB“) byl především reakcí na 

dualistické fungování říše v důsledku rakousko-uherského vyrovnání a jednalo se o 

kompromis mezi rakouskou a uherskou stranou. Ta vnímala organizaci PRNB jako 

dočasnou, trvala na jejím podřízení uherským zákonům i uherskému ministru financí a 

na poskytování úvěrů i pro uherský průmysl. Nakonec bylo formálně uznáno právo 

zřídit pro obě země vlastní centrální banku s tím, že uherská strana se tohoto práva 

dočasně vzdala. 

RUB vznikla na základě zákona č. 66/1878 ř.z., PRNB byla zrušena bez 

likvidace. Veškeré její jmění, závazky a pohledávky apod. přešly na novou ústřední 

banku. Zachována byla rovněž právní forma, tedy soukromá akciová společnost.  

Organizace RUB vycházela z pojetí její předchůdkyně. Projevilo se ale 

dualistické uspořádání. Banka byla zastupována Generální radou, skládající se z 

guvernéra, dvou viceguvernérů a dvanácti členů. Guvernér byl jmenován císařem na 

základě souhlasného návrhu rakouského a uherského ministra financí. Ministři financí 

také, každý samostatně, vybírali viceguvernéry banky. Ostatní členové Generální rady 

byli voleni valnou hromadou akcionářů banky. Znovu bylo využito institutu dvou 

vládních komisařů, volených zvlášť vládou rakouskou a uherskou. Mohli se účastnit 

jednání, zasedání a valných hromad banky a jejich úkolem bylo dohlížet na dodržování 

statutu banky.  

Banka měla výhradní právo vydávat bankovky, které musely být jednotné pro 

obě části říše. K dalším činnostem patřily hypoteční obchody, obchody v podobě 

eskontu cenných papírů směnek a kuponů, koupě a prodej zlata a stříbra aj.  

Za zmínku stojí rok 1899, kdy byl vydán nový bankovní statut. V něm je poprvé 

explicitně formulován cíl centrální banky, tj. pečovat o měnu ve smyslu vytvoření a 

udržování důvěry v ní a to pomocí fungujícího peněžního oběhu.
17

  

                                                 
17 BAŽANTOVÁ, Ilona. Centrální bankovnictví v české historii po současnost: institucionální pohled. Vyd. 4. Praha: 

Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2005, s. 36. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky, 4/2005.  

ISBN 80-867-2919-2. 
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RUB fungovala i po dobu první světové války, kdy došlo k výraznému 

znehodnocení měny a výše uvedený cíl se stal prakticky nedosažitelným. Válečné 

výlohy státu se RUB pokusila pokrýt zvýšenou emisí, která v důsledku vyvolala pouze 

vysokou inflaci. Ve spojení s výsledkem války a rozpadem Rakouska-Uherska banka 

1.ledna.1920 vstoupila do likvidace. 

2.2 Období první republiky a protektorátu (1918 – 1945) 

2.2.1 Bankovní úřad ministerstva financí 

Po vzniku samostatného Československa byl vytvořen Bankovní úřad 

ministerstva financí. Ten vykonával některé činnosti obvykle spadající do pravomoci 

centrální banky. Důraz byl kladen především na pokud možno rychlé a bezproblémové 

zavedení nové československé měny a stažení dosavadních platidel Rakouska-Uherska.   

Úřad byl zřízen v rámci ministerstva financí a jeho vrcholným orgánem byl 

Bankovní výbor. Jeho členové byli jmenováni ministrem financí. Úřad tedy nahrazoval 

centrální banku a byl oprávněn stanovovat úvěrové a úrokové sazby, spravovat peněžní 

oběh a emisní činnost, přijímat vklady, kupovat a prodávat zlato, apod. Bylo 

samozřejmě nutné založit centrální banku jako takovou. K tomu došlo v roce 1926, kdy 

byl Bankovní úřad zrušen a na jeho místo nastoupila Národní banka československá.  

2.2.2 Národní banka československá 

Národní banka československá (dále jen NBČ) byla zřízena zákonem č. 

347/1920 z. a n., o akciové bance cedulové a její postavení nebylo ústavně zakotveno. 

V jejím čela stála Bankovní rada a její činnost podléhala kontrole Revidujícího výboru. 

Bankovní rada se skládala z guvernéra a dalších devíti členů. Guvernéra jmenoval 

prezident republiky na návrh vlády, část ostatních členů bankovní rady pak volila valná 

hromada a část jmenoval prezident republiky. Bankovní rada se dělila na tři stálé 

odbory. Byly jimi úvěrový, valutový a devizový, a administrativní. Revidující výbor byl 

pětičlenný a jeho členy volila valná hromada. Jeho charakter se dá dnes přirovnat k 

postavení dozorčí rady v akciové společnosti.  
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Náplní činnosti NBČ byla péče o měnovou stabilitu, emisní činnost, půjčky, 

vydávání cenných papírů, eskont směnek, atd. Bance zákon výslovně zakazoval 

poskytovat státu úvěry, a to jak přímé, tak nepřímé.
 18

  

2.2.3 Protektorát Čechy a Morava 

Protektorát byl na našem území zřízen 16. března. 1939. Došlo mimo jiné k 

odtržení Slovenska. V kontextu těchto událostí byla ukončena činnost dosavadní 

centrální banky a ustavena Národní banka pro Čechy a Moravu (dále jen NBČM). Na 

její fungování dohlížel říšský zmocněnec a člen úřadu Říšského protektora. V celkovém 

důsledku období nesvobody a tohoto zřízení přestávala centrální banka postupně plnit 

své funkce. Nesměla disponovat s devizami ani určovat úrokové sazby. 

 Vedle vývoje v Protektorátu působila v Londýně exilová vláda. Připravovala se 

na situaci po osvobození našeho území a mimo jiné řešila i otázku centrálního 

bankovnictví. Výsledkem její činnosti byl Dekret prezidenta republiky, jímž byl roku 

1944 zřízen Československý měnový úřad. Ten podléhal exilovému ministru financí a 

mezi jeho činnosti patřil tisk státovek, kolků a příprava měnových opatření. 

Po osvobození Československa v roce 1945 nastala situace, kdy vedle sebe 

existovaly dvě centrální banky. Jednalo se o NBČM a Slovenskou národní banku. Tento 

problém vyřešil Dekret prezidenta republiky, kterým se obnovila činnost NBČ, jež po 

druhé světové válce zaujala postavení centrální banky. 

2.3 Období po druhé světové válce, komunismus (1945 - 1989) 

Po událostech v únoru roku 1948 a nastoupivší vlády jedné – komunistické – 

strany byl v NBČ vytvořen akční výbor Národní fronty, který spadal pod vedení 

komunistické strany. Tento výbor svou činnost zaměřil na odstranění nevhodných 

(především politicky) osob z vedoucích míst a posléze na tyto posty dosadil 

představitele komunistické strany. NBČ byla následně zapojena do centralizace 

ekonomiky a měla se podílet na plánovaném hospodářství země. V důsledku výše 

uvedených změn se z banky stal pouhý vykonavatel vládní hospodářské politiky.
19

 

                                                 
18Zákon č. 347/1920 Sb. z. a  n., o akciové bance cedulové 
19KUNERT, Jakub a Jiří NOVOTNÝ. Centrální bankovnictví v českých zemích. Vyd. 1. V Praze: Česká národní 

banka, 2008, s. 90 ISBN 978-808-7225-066. 
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2.3.1 Státní banka československá 

V roce 1950 byla zřízena Státní banka československá (dále jen „SBČ“), a to na 

základě zákona č. 31/1950 Sb., o Státní bance československé. Povahou odpovídala 

státnímu ústavu i právnické osobě a měla výhradní emisní monopol. Obdobně jako v 

případě NBČ nebylo její postavení zakotveno na ústavní úrovni.  

Organizační struktura doznala oproti svým předchůdkyním některých změn. 

Především v jejím čele již nepůsobila bankovní rada, ale samostatný generální ředitel. 

Ten byl zastoupen náměstkem a oba byli jmenováni vládou. Vedle generálního ředitele 

se na řízení SBČ podíleli vrchní ředitelé. Ti byli jmenováni ministrem financí a řídili 

jednotlivé úseky činnosti banky.   

V této době nebyla centrální banka státu nezávislou institucí. Byla podřízena 

ministru financí, jenž schvaloval některé její činnosti, a vykonával dohled nad 

hospodařením banky. Jako příklad lze uvést třeba schvalování organizačních pravidel 

banky nebo pravidla peněžních obchodů. Pokyny bance mohla udělovat i vláda. 

Rozdílná byla i vlastní činnost banky; mezi základní úkoly patřilo (vedle vydávání 

bankovek a bankovních obchodů) zastupování státu v mezinárodních jednáních, 

kontrola hospodaření státních podniků, atd.
20

  

Po roce 1960 se SBČ postupně stala součástí státní správy. Mimo jiné se 

generální ředitel mohl účastnit schůzí vlády (bez hlasovacího práva) a byla zřízena 

bankovní správa – poradní orgán generálního ředitele. V roce 1969, v souvislosti s 

federalizací Československa došlo k reorganizaci Státní banky. Ta se nově skládala z 

Ústředí se sídlem v Praze a dvou Hlavních ústavů pro ČSR a SSR se sídly v Praze, 

respektive v Bratislavě. V této podobě SBČ fungovala až do roku 1989.  

2.4 Vývoj po roce 1989 

2.4.1 1989 - 1992 

 Základním právním předpisem pro vývoj centrálního bankovnictví po roce 1989 

byl zákon č. 130/1989 Sb. o Státní bance československé a zákon č. 158/1989 Sb. o 

bankách a spořitelnách. Na jejich základě vznikla dvoustupňová soustava bankovnictví 

skládající se z ústřední banky státu na jedné straně a komerčních bank na straně druhé. 

                                                 
20Zákon č. 31/1950 Sb., o Státní bance československé. 
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 Rok 1992 je spojen s dalšími významnými změnami. Na základě zákonů č. 

21/1992 Sb., o bankách respektive 22/1992 Sb., zákon o Státní bance československé se 

změnilo postavení SBČ, jednalo se o samostatnou právnickou osobu a zároveň federální 

ústřední orgán. Organizační struktura doznala značných změn, v čele banky stál 

guvernér jako vedoucí představitel, který spolu s viceguvernéry a ostatními „řadovými“ 

členy tvořil nově bankovní radu. Všechny tyto osoby jmenoval prezident na návrh 

vlády. 

Důležitá změna postavení Státní banky československé spočívala i v tom, že 

byla opět nezávislá na pokynech vlády a jiných státních orgánů při zajišťování jejího 

hlavního cíle. Ten byl formulován jako „zabezpečování cenové stability československé 

měny“. Rovněž banka působila jako poradní orgán vlády a mohla podávat vládě návrhy 

zákonů v oblasti měny a oběhu peněz. 

 SBČ dále plnila roli banky státu, takže spravovala účty státního rozpočtu, měla 

oprávnění poskytovat krátkodobé úvěry federaci i republikám. Zároveň měla informační 

povinnost vůči Federálnímu shromáždění a České a Slovenské národní radě. Ta 

spočívala v informacích o měnovém vývoji. 

Mezi zákonem vymezené nástroje a oprávnění banky patřilo například: emise 

bankovek a mincí, řízení peněžního oběhu a platebního styku, určování měnové 

politiky, stanovování úrokových sazeb a povinných minimálních rezerv. Banka v 

neposlední řadě vedla účty komerčních bank, vykonávala bankovní dohled a prováděla 

činnosti v devizové oblasti. 

2.4.2 Vývoj po roce 1993 

 Samostatná Česká republika vznikla 1.ledna.1993 rozdělením ČSFR. Zároveň 

došlo k rozdělení SBČ a na našem území zahájila činnost Česká národní banka, na 

základě zákona 6/1993 Sb. o České národní bance.  

Zákon o ČNB byl přijat 17. prosince 1992 a vycházel z dosavadní úpravy 

zákona o Státní bance československé. Uspořádání obou zákonů bylo víceméně 

srovnatelné, odlišnosti se daly nalézt především ve způsobu jmenování členů orgánů. 

Postavení ČNB se od své předchůdkyně taktéž příliš nelišilo, v obou případech se 

jednalo o centrální banky státu sídlící v Praze se statutem právnické osoby. Vrcholným 

orgánem byla bankovní rada v čele s guvernérem. Zákon a tím i postavení a činnost 
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ČNB doznal v pozdějších letech řady změn, ať už v souvislosti s vývojem státu nebo 

přípravou a vstupem ČR do EU. 

 

 Na závěr ještě stojí za to připomenout, že klíčovým a náročným úkolem ČNB po 

roce 1993 bylo provedení tzv. měnové odluky. Od rozdělení federace existovala na 

základě vzájemné dohody obou republik měnová unie, v níž byla měnou obou 

nástupnických států československá koruna. Jednalo se tedy o situaci, kdy dva 

suverénní státy měly dvě nezávislé centrální banky, avšak jednu společnou měnu. 

Vlastní odluka byla provedena na základě zákona č. 60/1993 Sb., o oddělení měny spolu 

s nařízením vlády č. 61/1993 Sb., k provedení oddělení měny a vyhláškou ČNB č. 

63/1993 Sb., kterou se provádí zákon o oddělení měny. Měnová unie zanikla k 8. únoru 

1993. K tomuto dni tedy vznikla koruna česká jako národní měna a do oběhu začaly být 

uváděny nové bankovky, pouze však v nominální hodnotě 200 Kč. V ostatních 

případech se stále používala platidla bývalé československé měny (bankovky vyšší 

nominální hodnoty okolkované, nižší neokolkované a mince). Tato situace trvala až do 

30. listopadu 1993. Od 1. prosince 1993 již byly používány pouze platidla nové české 

měny.
21

  

 

 

                                                 
21 Koruna česká. In: Wikipedia [online]. Stránka byla naposledy editována 7. 5. 2013 v 08:20. [cit. 2013-06-10]. 

Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Koruna_%C4%8Desk%C3%A1  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Koruna_%C4%8Desk%C3%A1


16 

 

3 Právní postavení a náplň činnosti České národní banky 

3.1 Právní postavení České národní banky 

Základem právního postavení České národní banky (dále jen „ČNB“) je hlava 

šestá zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „Ústava“), jež charakterizuje ČNB takto: „Česká národní banka je ústřední bankou 

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

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

zákon.“ 
22

 

Samotné ústavní vymezení je tedy poměrně strohé a deleguje úpravu náležitostí 

ČNB na zákon. Tím je zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance (dále jen „zákon o 

ČNB“) jenž je systematicky členěn do 12 částí: 

I. Základní ustanovení  

II. Organizace ČNB  

III. Vztah ČNB k vládě a dalším orgánům 

IV. Emise bankovek a mincí 

V. Nástroje měnové regulace 

VI. Obchody ČNB 

VII. Pravomoc ČNB v devizovém hospodářství 

VIII. Další činnosti a oprávnění 

IX. Dohled 

X. Hospodaření ČNB 

XI. Všeobecná ustanovení  

XII. Přechodná a závěrečná ustanovení 

 

3.1.1 Vládní návrh zákona z roku 2012, kterým se mění zákon o ČNB
23

 

Jak již je zmíněno v Úvodu, poslední novelizace zákona o ČNB se nachází ve 

fázi legislativního procesu. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o ČNB byl 

Poslanecké sněmovně předložen 11. října 2012 (dále jako „novela zákona o ČNB“) a 

                                                 
22 Článek 98 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 
23 Poslanecká sněmovna, 6. období, od 2010, sněmovní tisk č. 829 – Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 

6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony. 
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s drobnými pozměňovacími návrhy, kdy se jednalo pouze o legislativně-technické 

úpravy návrhu, byl dne 4. června postoupen Senátu. Senát normu schválil 20. června 

2013. Původní vládní návrh měl vstoupit v účinnost 1. dubna 2013. Prodloužením 

legislativního procesu se tak stane k 1. červenci 2013, pokud Prezident ČR návrh 

nevrátí Poslanecké sněmovně. 

 Tato novelizace byla připravena Ministerstvem financí České republiky (dále jen 

„MFČR“) ve spolupráci s ČNB jako reakce na současný právní stav. Dosavadní znění 

zákona mimo jiné neprovádí v dostatečné míře implementaci primárního evropského 

práva, upravuje nedostatečně kompetence ČNB v oblasti statistiky a výkaznictví a 

rovněž se objevují potíže s interpretací a aplikací některých dalších otázek. Uvést lze 

například jednání za ČNB, způsob nakládání s majetkem nebo správní řízení.
24

  

 

Zákon o ČNB vymezuje pojem ČNB, její cíle a úkoly. Jedná se o základní 

znaky, které ČNB charakterizují: Je to ústřední banka státu; orgán vykonávající dohled 

nad finančním trhem mající postavení právnické osoby a v některých případech i 

správního orgánu.
25

 Význam těchto znaků je třeba chápat nejen v kontextu samotného 

zákona o ČNB, ale i vzhledem k dalším právním předpisům týkajících se ČNB. Díky 

tomu lze shrnout postavení ČNB ve trojím smyslu a to jako ústřední banky státu, 

podnikatele v oblasti bankovnictví a správního úřadu. 

ČNB do pozice správního úřadu staví zákon o ČNB v §1, kde mimo jiné uvádí, 

že ČNB má postavení veřejnoprávního subjektu. Takovému subjektu právo přiznává 

výkon veřejné správy.
26

 Dál zákon uvádí, že ČNB jsou svěřeny kompetence správního 

úřadu v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy. Tato konstrukce vyplývá 

z článku 79 Ústavy, na jehož základě lze zřídit Ministerstva a jiné správní úřady 

zákonem. Na druhé straně ale Ústava říká, že státní moc lze uplatňovat prostřednictvím 

moci zákonodárné, výkonné a soudní a systematické ústavní zařazení úpravy ČNB 

mimo tyto složky moci tomuto vymezení neodpovídá. Také se na ni nevztahuje tradiční 

hierarchický přístup státní správy spočívající v nadřízenosti a podřízenosti jednotlivých 

                                                 
24 Poslanecká sněmovna, 6. období, od 2010, sněmovní tisk č. 829 – Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 

6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony.; str. 37, [cit. 2012-11-04] 

dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=130584 
25 §1 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance 
26 HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 7. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. Právnické učebnice (C.H. 

Beck). s. 255. ISBN 978-807-4000-492. 

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=130584
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orgánů. Myslím si, že toto pojetí postavení ČNB bylo zákonodárcem zvoleno z důvodu 

zakotvení co nejširší míry nezávislosti. 

K výše uvedenému dodávám, že novela zákona o ČNB v příslušném §1 odst. 2 

vypouští dikci označující ČNB za osobu v postavení veřejnoprávního subjektu. Ústava 

s tímto pojmem nepracuje a kompetence správního úřadu ČNB i nadále bude přiznávat 

§1 odst. 3 zákona o ČNB. Ačkoliv je tato změna co do rozsahu drobností, ukazuje dle 

mého názoru na správný přístup zákonodárce v oblasti sjednocování práva.  

Kompetence správního úřadu opravňují ČNB k vydávaní (na základě zákona a 

v jeho mezích) právních předpisů. Těmi jsou vyhlášky ČNB, které mají obecnou 

závaznost a publikují se ve Sbírce zákonů. ČNB rovněž vydává opatření. Ty se na rozdíl 

od vyhlášek uplatňují pouze vůči bankám, pobočkám zahraničních bank, spořitelním a 

úvěrovým družstvům a jsou publikována ve Věstníku ČNB. 

 Přínosem novely zákona o ČNB je dle mého názoru opuštění institutu ČNB a 

jeho nahrazení vyhláškami či opatřením obecné povahy. To by mělo přinést sjednocení 

postupů, kterými ČNB upřesňuje znění zákona nebo reguluje činnost subjektů, jimž je 

opatření adresováno. Myslím si, že by tato změna měla přinést zpřehlednění 

rozhodovací praxe ČNB a zároveň, ve vztahu k Legislativním pravidlům vlády a zákonu 

č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, i naplnění právních 

požadavků pro vydávání závazných právních předpisů.  

3.1.2 Hlavní cíl činnosti ČNB 

Hlavní cílem ČNB je péče o cenovou stabilitu
27

. Tu můžeme chápat jako 

dosažení a udržení nízkoinflačního prostředí v ekonomice
28

; inflace vyjadřuje 

opakovaný růst cen v ekonomice. Konkrétní metoda dosažení hlavního cíle spočívá 

v tzv. režimu cílování inflace, kdy ČNB cíluje meziroční přírůstek indexu 

spotřebitelských cen ve výši dvou procent, s tolerančním pásmem ± 1 procentní bod.
29

 

V roce 2011 dosáhla míra inflace 1,9%
30

, v roce 2012 pak 3,3%
31

 a nedošlo tak ke 

                                                 
27 článek 98 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky a §2 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance 
28 O ČNB. Česká národní banka [online]. [cit. 2013-02-08]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/  
29 Výroční zpráva České národní banky za rok 2012, s. 18 [cit.2013-06-21] dostupné z: http: 

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/o_cnb/hospodareni/vyrocni_zpravy/download/vyrocni_zpra

va_2012.pdf 
30 Výroční zpráva České národní banky za rok 2011, s. 18, [cit. 2013-6-22], dostupné z: 

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/o_cnb/hospodareni/vyrocni_zpravy/download/vyrocni_zpra

va_2011.pdf 

http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/o_cnb/hospodareni/vyrocni_zpravy/download/vyrocni_zprava_2012.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/o_cnb/hospodareni/vyrocni_zpravy/download/vyrocni_zprava_2012.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/o_cnb/hospodareni/vyrocni_zpravy/download/vyrocni_zprava_2011.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/o_cnb/hospodareni/vyrocni_zpravy/download/vyrocni_zprava_2011.pdf
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splnění hlavního cíle. Z toho jasně vyplývá, že ČNB nesplnila vytýčený cíl. Podotýkám, 

že ČNB z toho neplynou žádné sankce. I když na inflaci může mít vliv více faktorů než 

jen činnost centrální banky (dá se uvažovat o globálních otřesech ekonomiky nebo 

výkyvech na trhu způsobených např. dotacemi nebo regulací cen), tak hlavní cíl lze díky 

kvantitativnímu vyjádření jednoduše hodnotit. Myslím si proto, že alespoň nějaká forma 

odpovědnosti by se měla v tomto případě objevit. Lze uvažovat například o snížení 

odměn vedoucích pracovníků ČNB. 

V zemích s tržní ekonomikou a demokratickým systémem mají centrální banky 

obdobnou úlohu. Zajištění stability cen, které mimo jiné přispívá k tvorbě stabilního 

prostředí pro rozvoj podnikatelských aktivit, je výrazem odpovědnosti centrálních bank 

za udržitelný ekonomický vývoj. Za hlavní faktor působící vznik inflace považujeme 

růst objemu peněz v ekonomice. ČNB je proto vybavena nástroji, jejichž používání 

měla dosahovat cenové stability, neboť jimi může regulovat objem peněžních 

prostředků. Soubor těchto nástrojů se nazývá měnová politika. Tu můžeme také 

charakterizovat jako „souhrn opatření a zásad, který prostřednictvím měnových 

nástrojů vede k dosažení určitých národohospodářských cílů. Nositelem měnové politiky 

je vždy formálně centrální emisní banka.“
32

 S měnovou politikou vedle jejích nástrojů 

také souvisí emise peněz do oběhu. O obou aspektech je pojednáno v kapitolách 3.4 

Emise bankovek a mincí, respektive 3.5 Nástroje měnové regulace.  

Nezbytným předpokladem realizace měnové politiky vedoucí k cenové stabilitě 

je na druhé straně nezávislost centrální banky.
33

 O aspektech nezávislosti ČNB je 

pojednáno v kapitole 3.3 Vztah k vládě a jiným orgánům, nezávislost. 

3.1.3 Další cíle ČNB 

Zákon o ČNB doplňuje, že „pokud tím není dotčen její hlavní cíl, Česká národní 

banka podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému 

                                                                                                                                               
31 Výroční zpráva České národní banky za rok 2012, s. 18 [cit.2013-06-21] dostupné z: 

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/o_cnb/hospodareni/vyrocni_zpravy/download/vyrocni_zpra

va_2012.pdf 
32KVIZDA, Martin. Centrální banka a národní hospodářství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 10.  

ISBN 80-210-1942-5 
33 Úloha měnové politiky. Česká národní banka [online]. [cit. 2013-06-12]. Dostupné 

z: http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/uloha.html  

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/o_cnb/hospodareni/vyrocni_zpravy/download/vyrocni_zprava_2012.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/o_cnb/hospodareni/vyrocni_zpravy/download/vyrocni_zprava_2012.pdf
http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/uloha.html
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hospodářskému růstu.“
34

 a  že „v souladu se svým hlavním cílem vykonává další 

činnosti, které jsou uvedeny v zákoně o ČNB a dalších právních předpisech.“
 35

  

Mezi další cíle tedy řadíme podporu ekonomického růstu, podporu 

zaměstnanosti, rovnováhu platební bilance, stabilitu měnového kurzu nebo stabilitu 

úrokových sazeb a finančních trhů.
36

  

Novela zákona o ČNB rozšiřuje výčet cílů zařazením ustanovení §1a, které 

reflektuje již platnou skutečnost, že ČNB je součástí Evropského systému centrálních 

bank (dále jen „ESCB“) a podílí se tak na plnění cílů a úkolů tohoto systému; dojde 

k obsahovému přesunu tohoto ustanovení z nynějších závěrečných a přechodných 

ustanovení (část XII. zákona o ČNB) do samotného úvodu zákona. V komentářích 

k této změně se lze setkat s názorem, že se jedná o rozšíření hlavního cíle ČNB
37

. 

Osobně s tímto výkladem nesouhlasím. Novela zákona o ČNB říká, že se ČNB podílí na 

plnění cílů a úkolů ESCB
38

 a že pokud tím není dotčen hlavní cíl, tak podporuje obecné 

hospodářské politiky v EU se záměrem přispět k dosažení cílů EU.
39

 Z toho usuzuji, že 

k rozšíření hlavního cíle ČNB nedojde. 

3.2 Organizace České národní banky 

3.2.1 Organizační struktura 

Organizační struktura ČNB je tvořena ústředím, pobočkami a účelovými 

organizačními jednotkami. 

Ústředí ČNB má sídlo v Praze. Je rozděleno do sekcí a ty se následně rozpadají 

do odborů. Tyto organizační útvary jsou řízeny jednotlivými členy bankovní rady. Těm 

podléhají i pobočky a účelové organizační jednotky. 

Pobočky se nacházejí v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Českých Budějovicích, 

Hradci Králové a v Ústí nad Labem. Tato struktura odpovídá územnímu dělení státu dle 

                                                 
34 §2 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance 
35 §3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance 
36REVENDA, Zbyněk. Centrální bankovnictví. 2. rozš. vyd. Praha: Management Press, 2001, s. 97.  

ISBN 80-7261-051-1 
37 například: ČNB bude nově pečovat i o fungování finančního systému. ČTK. Deník.cz [online]. 2013, 20.6.2013 

15:18 [cit. 2013-06-22]. Dostupné z: http://www.denik.cz/ekonomika/cnb-bude-nove-pecovat-i-o-fungovani-

financniho-systemu-20130620.html  
38 Poslanecká sněmovna, 6. období, od 2010, sněmovní tisk č. 829 – Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 

6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony; §1a, [cit. 2012-11-04], 

dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=130584 
39 Poslanecká sněmovna, 6. období, od 2010, sněmovní tisk č. 829 – Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 

6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony; §2, [cit. 2012-11-04] 

dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=130584 

http://www.denik.cz/ekonomika/cnb-bude-nove-pecovat-i-o-fungovani-financniho-systemu-20130620.html
http://www.denik.cz/ekonomika/cnb-bude-nove-pecovat-i-o-fungovani-financniho-systemu-20130620.html
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=130584
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=130584
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zákona 36/1960 Sb., zákon o územním členění státu, kdy v každém kraji je ČNB 

zastoupena. Účelem je jednak řádný výkon činnosti ČNB, jako je například dohled  

osob oprávněných vykonávat směnárenskou činnost nebo provádění platebního styku či 

sběr dat a podkladů pro konjunkturální šetření. To můžeme zjednodušeně popsat jako 

průzkum, jenž se dotazováním vybraných subjektů (podnikatelů, spotřebitelů) vytváří 

výhled vývoje v budoucnu.
40

 Pobočky ČNB jsou také kontaktními místy pro orgány 

veřejné správy a samosprávy a pro fyzické a právnické osoby s bydlištěm nebo sídlem 

v příslušném regionu. 

3.2.2 Bankovní rada 

 Bankovní rada (dále jen „BR“) je nejvyšším řídícím orgánem ČNB. Jedná se o 

sedmičlenný kolektivní orgán, jenž je tvořen guvernérem, dvěma viceguvernéry a 

čtyřmi dalšími členy. Guvernér řídí jednání BR a jedná navenek jejím jménem. V obou 

případech ho v jeho nepřítomnosti zastupuje jím pověřený viceguvernér. Do působnosti 

a pravomoci BR spadá určování měnové politiky a nástrojů pro její uskutečňování a 

rozhodování o zásadních měnově politických opatřeních ČNB. Dále stanovuje zásady 

činnosti a obchodů ČNB, organizační uspořádání a působnost organizačních jednotek 

ČNB; určuje druhy fondů a jejich výši, použití úvěrů a jejich rozsah; schvaluje rozpočet 

ČNB a stanoví mzdové požitky guvernéra. K tomu dodávám že konstrukce určení 

odměn členů BR je zvláštně pojata. BR jako celek nejprve rozhodne o platu guvernéra a 

ten posléze určí plat ostatním členům. Co tu na první pohled chybí, je nějaký kontrolní 

mechanismus nebo metoda, která by nezávisela na konkrétních osobách. 

 Dle Ústavy
41

 jmenuje a odvolává členy BR Prezident ČR, činí tak bez 

kontrasignace předsedy vlády nebo jím pověřeného člena. Další podmínky pro výkon 

funkce člena BR jsou uvedeny v §6 zákona o ČNB. Člen BR je jmenován na dobu šesti 

let, funkci nesmí zastávat více než dvakrát. Musí se jednat o občana České republiky 

plně způsobilého k právním úkonům, který má ukončené vysokoškolské vzdělání, je 

bezúhonný a splňuje kvalitativní požadavek zákona tím, že je „v měnových 

záležitostech a v oblasti finančního trhu uznávanou a zkušenou osobností.“ Tato 

formulace se mi jeví poněkud nekonkrétní, dosti široce koncipovaná. Myslím si, že by ji 

                                                 
40 Ekonomicko-statistický slovník A až K. BusinessInfo.cz [online]. 26. 11. 2007 [cit. 2013-03-11]. Dostupné z: 

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/ekonomicko-statisticky-slovnik-a-k-3098.html  
41 článek 62 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/ekonomicko-statisticky-slovnik-a-k-3098.html
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bylo vhodné upřesnit a to také vzhledem k tomu, kdo členy bankovní rady jmenuje. 

Posouzení vhodnosti kandidáta na členství v BR na základě neurčitého znění zákona o 

ČNB spočívá pouze v rukou Prezidenta ČR. Pro srovnání uvádím požadavek desetileté 

právnické praxe jako předpoklad jmenování soudce Ústavního soudu.
42

 Dále toto 

ustanovení zákona o ČNB obsahuje podmínky neslučitelnosti funkce člena BR 

s výkonem dalších funkcí či profesí. Zde doplním, že ustanovení §6 odst. 6 zákona o 

ČNB pojednává o neslučitelnosti s funkcí poslance zákonodárného sboru. Bylo by dle 

mého názoru vhodné tuto dikci novelizovat s tím, aby se vztahovala i na funkci 

senátora. Vzhledem k výše uvedenému bych chtěl také poznamenat, že proces 

jmenování členů BR v sobě může skrývat určitou hrozbu. Mám za to, že právní úprava 

by měla přesněji vymezovat způsob jmenování členů z hlediska časového. Dokážu si 

představit situaci, kdy obdobně jako v případě soudců ústavního soudu by mohl skončit 

mandát více členům BR najednou. Ohrožena by tak mohla být kupříkladu kontinuita 

v jejím rozhodování a činnosti.  

Výkon funkce člena bankovní rady poté končí uplynutím funkčního období, 

nebo na základě skutečností spočívajících v odvolání z funkce či vzdání se funkce; 

odvolání přísluší pouze Prezidentovi ČR. Obligatorně tak učiní z důvodu neslučitelnosti 

funkce člena BR, jeho pravomocného odsouzení pro trestný čin nebo na základě 

pravomocného rozsudku, kterým je zbaven způsobilosti k právním úkonům. 

Fakultativně může Prezident ČR odvolat člena BR v případě, že nevykonává svou 

funkci po dobu delší než 6 měsíců. V případě guvernéra je tu dán ještě důvod tzv. 

vážného pochybení. 

Novela zákona o ČNB zpřesňuje problematiku soudního přezkumu odvolání 

guvernéra a dalších členů bankovní rady
43

. V prvním případě se guvernér nebo Rada 

guvernérů Evropské centrální banky mohou u Evropského soudního dvora (dále jen 

„ESD“) domáhat přezkumu rozhodnutí o odvolání, a to pokud se domnívají, že tímto 

rozhodnutím došlo k porušení předpisů evropského práva (tuto dikci již zákon o ČNB 

obsahuje v §6 odst. 12). Změna spočívá v nastavení lhůty pro podání takového návrhu 

ESD) V druhém případě může člen bankovní rady podat žalobu na zrušení rozhodnutí o 

odvolání z funkce; rozhodne o ní příslušný správní soud. Souhlasím s tím, že by člen 

                                                 
42 článek 84 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 
43 Poslanecká sněmovna, 6. období, od 2010, sněmovní tisk č. 829 – Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 

6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony; §6a a §6b, 

 [cit. 2012-11-04], dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=130584 

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=130584
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BR takovou možnost mít měl (soudní přezkum rozhodnutí). V případě přezkumu u ESD 

už si tak jistý nejsem, přínosem je určitě vymezení času, ve kterém lze takový návrh 

podat. V celkovém pohledu na věc si ale myslím, že by toto oprávnění (podat návrh 

k ESD) mělo příslušet pouze členu BR, nikoliv Radě guvernérů ECB; to považuji za 

nepřiměřený zásah do záležitostí státu. 

 

Novela zákona o ČNB řadu těchto náležitostí mění, ať už více či méně závažně. 

První změnou je rozvolnění kvalitativní podmínky pro výkon funkce člena bankovní 

rady. Ten již nebude muset kumulativně splňovat postavení zkušené a uznávané 

osobnosti v měnových záležitostech i v oblasti finančního trhu, postačí pouze jedna 

z těchto vlastností. Změna může být motivována jednak nedostatkem vhodných 

(kvalitních) kandidátů nebo zkrátka tím, že se obě tyto vlastnosti nejeví jako nezbytné. 

Důvodová zpráva k novele zákona o ČNB argumentuje tím, že „kumulace obou 

podmínek se nejeví nutná, ale současně nevylučuje, aby byl adept na členství v bankovní 

radě expertem v obou uvedených oblastech.“
44

 Nemohu se ubránit dojmu, že tato změna 

je jaksi nadbytečná nehledě na to, že já sám bych upřednostnil přísnější variantu kriterií 

výběru, tj. ponechání současné právní úpravy (i s přihlédnutím k argumentu, že 

jmenování spočívá čistě na Prezidentu ČR). 

Dále dochází ke zpřesnění a úpravě podmínek pro odvolání člena bankovní rady; 

jedná se především o sjednocení národní legislativy s právem evropským a zohlednění 

výtek ECB. Prezident ČR bude moci odvolat člena bankovní rady pokud tento přestane 

splňovat podmínky pro výkon funkce nebo pokud se dopustí vážného pochybení. Nadto 

již nebude možné odvolat člena bankovní rady z funkce, pokud jí nevykonává po dobu 

delší než 6 měsíců. Konkrétně tato podmínka byla terčem kritiky ze strany ECB.  

Novela zákona o ČNB upřesňuje situace, kdy je pozice guvernéra neobsazena a 

kdy je guvernér nepřítomen. V prvním případě bankovní rada rozhodne, který 

z viceguvernérů bude vykonávat funkci guvernéra do doby jmenování nového, a to 

v plném rozsahu jeho pravomocí a odpovědnosti včetně podepisování právních předpisů 

a aktů vydávaných ČNB a vyhlašovaných ve Sbírce zákonů. Ve druhém případě, kdy je 

guvernér nepřítomen, přísluší pověřenému viceguvernérovi nejen zastupování bankovní 

                                                 
44 Poslanecká sněmovna, 6. období, od 2010, sněmovní tisk č. 829 – Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 

6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony; s. 45, [cit. 2012-11-04], 

dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=130584 

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=130584
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rady navenek, ale rovněž pravomoc podepisovat právní předpisy a akty ČNB 

vyhlašované ve sbírce zákonů. Dojde tím k odstranění určité výkladové nejasnosti.
45

 To 

lze označit za přínosné.  

3.3 Vztah k vládě a jiným orgánům, nezávislost 

 Tato část zákona o ČNB, konkrétně § 9 je vyjádřením principu nezávislosti 

ČNB, který je uveden v Ústavě, které říká, že „do její činnosti lze zasahovat jen na 

základě zákona“
46

. Tato zásada je rovněž vyjádřena v evropském právu, konkrétně v čl. 

130 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jako „SFEU“), kde je stanoveno: 

„Orgány, instituce nebo jiné subjekty Unie a vlády členských států se zavazují 

zachovávat tuto zásadu a nesnažit se ovlivňovat členy rozhodovacích orgánů Evropské 

centrální banky či národních centrálních bank při plnění jejich úkolů.“
47

 Je nutné 

doplnit, že se nejedná o komplexní úpravu nezávislosti, nýbrž jen o prvek tzv. 

institucionální nezávislosti. O tom ale níže.  

Třetí část zákona o ČNB vyjadřuje jednak vzájemnou informační povinnost 

vlády i ČNB v otázkách měnové a hospodářské politiky. Stanovuje poradní funkci ČNB 

ve vztahu k vládě v oblasti měnově politické povahy a finančního trhu, stejně jako to, že 

ČNB zaujímá stanovisko k návrhům, předkládaným k projednání vládě, pokud se 

dotýkají působnosti ČNB. Rovněž zákon stanoví
48

, že se ministr financí nebo jiný 

pověřený člen vlády může zúčastnit zasedání bankovní rady s poradním hlasem a 

recipročně se guvernér ČNB nebo jím pověřený viceguvernér může s poradním hlasem 

zúčastnit schůze vlády. ČNB dále na základě předkládá každoročně Poslanecké 

sněmovně, Senátu a vládě zprávu o výkonu dohledu nad finančním trhem
49

; Poslanecké 

sněmovně také předkládá zprávu o měnovém vývoji
50

 a zprávu o finanční stabilitě
51

. 

Vraťme se ale zpět k nezávislosti. Nezávislost centrální banky obecně je 

klíčovým aspektem, který musí taková banka mít, aby řádně vykonávala svou činnost. 

Hovořit o ní můžeme, pokud centrální banka vystupuje výhradně ve veřejném zájmu a 

                                                 
45 Poslanecká sněmovna, 6. období, od 2010, sněmovní tisk č. 829 – Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 

6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony; s. 46, [cit. 2012-11-04], 

dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=130584 
46 článek 98 zákona č. 1/1993 Sb. Ústava české republiky 
47 článek 130 Smlouvy o fungování Evropské unie 
48 §11 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance 
49 §45d zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance 
50 §3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance 
51 §3a zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance 

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=130584
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nezvýhodňuje specifické skupiny osob, instituce, sektory ekonomiky či politické strany. 

Může nastat situace, kdy se vůdčí garnitura státu snaží přimět centrální banku 

k opatřením, které sice v krátkodobém horizontu stimulují ekonomiku k růstu. 

V dlouhodobém měřítku se však projeví nežádoucí účinky takového jednání, jako je růst 

inflace a pokles ekonomické aktivity. Pro posouzení nezávislosti centrální banky 

nemůžeme ale zůstat u výše uvedené definice, hovoříme o tzv. aspektech nezávislosti.  

Prvním aspektem je personální nezávislost. Jedná se o způsob jmenování členů 

vrcholného orgánu centrální banky, stanovení délky funkčního období a podmínek pro 

odvolání. Personální nezávislost by měla být oproštěna od vlivu vlády. V případě ČNB 

je toto zajištěno jmenováním členů bankovní rady prezidentem ČR bez kontrasignace 

předsedy vlády nebo jím pověřeným členem vlády. Tento aspekt byl v minulosti 

ohrožen a na situaci reagoval Ústavní soud. Jeho významné nálezy v oblasti nezávislosti 

ČNB jsou uvedeny v závěru této kapitoly. Funkční nezávislostí je míněno autonomní 

rozhodování centrální banky o nastavení cílů a volbě nástrojů pro jejich dosažení. ČNB 

je samostatná ve formulování inflačních cílů a nástrojů k jejich dosažení. Institucionální 

nezávislost vyjadřuje nemožnost vlády udílet centrální bance pokyny. To je uvedeno v 

§9 odst. 1) zákona o ČNB, který říká, že ČNB ani bankovní rada nesmějí vyžadovat ani 

přijímat pokyny od prezidenta republiky, vlády, Parlamentu, správních úřadů ani od 

jakéhokoliv jiného subjektu, při plnění svých zákonem stanovených cílů. O finanční 

nezávislosti mluvíme při zákazu financovat či poskytovat jakýmkoliv orgánům veřejné 

moci, zejména exekutivě, ale i například orgánům územní samosprávy úvěry. Finanční 

nezávislost musíme rozlišovat od nezávislosti rozpočtové. Jak již z názvu vyplývá, jedná 

se o nezávislost v oblasti rozpočtu, podle něhož centrální banka hospodaří.
52

 O 

hospodaření blíže v kapitole 3.9 Hospodaření ČNB. 

3.3.1 Nález Ústavního soudu – 278/2001 Sb. 

 Tento nález Ústavního soudu (dále jen „ÚS“) se dotýká postavení a nezávislosti 

ČNB. Prezident Václav Havel podal na konci roku 2000 ÚS návrh na zrušení některých 

ustanovení novelizace zákona o ČNB, která byla do zákona o ČNB vložena zákonem č. 

442/2000 Sb.  

                                                 
52 KOHAJDA, MIchael. Teoretické aspekty postavení České národní banky po 1. dubnu 2006. In: Naděje právní 

vědy: Býkov 2006 : sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků konaného ve dnech 29.6.-

1.7.2006 na Zámeckém statku Býkov. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006, s. 280. ISBN 

8073800020. DOI: 80-7380-002-0. 
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 V rozhodnutí ÚS mimo jiné uvádí, že systematickým zařazením úpravy 

postavení ČNB v Ústavě bylo míněno vytvoření ústavního rámce pro její fungování 

nezávisle na moci zákonodárné a výkonné. Konstatoval, že je sice možné zasahovat do 

postavení ČNB, ale ne takovým způsobem, který by byl možný vykládat jako zásah do 

její nezávislosti v oblasti plnění její hlavní ústavní funkce. Dílčími aspekty nezávislosti 

ÚS argumentoval u jednotlivých ustanovení napadené novely, která shledal jako 

protiústavní.  

Jednalo se o oblast sestavování rozpočtu, kdy výše uvedená novelizace zaváděla 

oddělení rozpočtu pro činnosti vykonávané pro plnění hlavního cíle a rozpočtu 

investičních a provozních výdajů. Právě onu druhou část rozpočtu měla schvalovat 

Poslanecká sněmovna a zde ÚS konstatoval, že „že  i  pouhým  tlakem  na  jednoznačně  

oddělitelný provozní a investiční rozpočet lze ovlivňovat plnění hlavního cíle ústřední  

banky státu.“
53

 

Stejně tak ÚS rozhodl o zrušení ustanovení, na základě kterého všechny členy 

bankovní rady měla navrhovat vláda. Zrušené ustanovení omezovalo ústavní pravomoc 

prezidenta ČR jmenovat členy BR ČNB, která není vázána na ničí návrh ani další 

podmínky. Ve spojení s tím bylo zrušeno ustanovení, které obsahovalo formulaci, že 

inflační cíl a kurz české měny vůči cizím měnám stanoví ČNB po dohodě s vládou. 

Formulace „po dohodě“ mohla být vykládána jako pouhá iniciativa ČNB podmíněná 

souhlasem či nesouhlasem vlády a proto neodpovídá koncepci nezávislosti ČNB. 

3.3.2 Nález Ústavního soudu – 285/2001 Sb. 

 Tento nález ústavního soudu se dotýká postavení guvernéra a viceguvernéra 

ČNB a způsobu jejich jmenování. V roce 2001 podala vláda tehdejšího premiéra Miloše 

Zemana návrh na zahájení řízení. V něm se domáhala vydání nálezu, který by stanovil, 

že rozhodnutí tehdejšího prezidenta republiky Václava Havla o jmenování guvernéra a 

viceguvernéra ČNB vyžaduje ke své platnosti kontrasignaci premiéra nebo pověřeného 

člena vlády. Další otázkou byl i vládní požadavek kontrasignace při každém jmenování 

guvernéra a viceguvernéra ČNB 

Vláda svůj názor opřela o řadu argumentů. Tvrdila, že z hlediska obecné teorie 

práva je třeba vyvodit přednost rozhodování odpovědného orgánu před jiným, který 

                                                 
53 nález ÚS ze dne 20.6.2001, Pl.ÚS 59/2000, 278/2001 Sb., N 90/22 SbNU 249, [cit. 2013-06-10] dostupný online: 

http://nalus.usoud.cz/Search/Word.aspx?id=37947 

http://nalus.usoud.cz/Search/Word.aspx?id=37947
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odpovědný není. Pravomoc prezidenta republiky jmenovat členy bankovní rady je 

ústavní pravomoc (zakotvená v článku 62 Ústavy, který obsahuje tzv. samostatné 

pravomoci prezidenta republiky), na rozdíl od jmenování guvernéra a viceguvernéry 

ČNB, které vychází z dikce zákona o ČNB a vzájemný vztah těchto pravomocí by měl 

být vykládán v souladu s článkem 63 Ústavy. Ten stanoví, že rozhodnutí prezidenta 

republiky vydané na základě zákona neuvedené v Ústavě vyžadují spolupodpis 

předsedy vlády nebo jím pověřeného člena. Dále vládní návrh srovnával postavení 

guvernéra a viceguvernéra vůči ostatním členům bankovní rady, kdy dovozoval že 

„pravomoci guvernéra a viceguvernérů nejsou spojeny s jejich členstvím v Bankovní 

radě… zejména guvernér má závažné působnosti, které s jeho členstvím v Bankovní 

radě nesouvisejí.“
54

 

Ústavní soud předloženému návrhu nevyhověl a zamítl ho. Argumentoval tím, 

že „dle Ústavy jmenuje prezident všechny členy Bankovní rady, aniž by Ústava 

jmenovitě specifikovala jejich jednotlivá označení. Ústava ani nemá potřebu (na rozdíl 

od jiných případů jmenování dle čl. 62) uvést podrobně, kolik těchto členů je a jak se 

označují. … Na rozdíl od Ústavního soudu v případě Bankovní rady Ústava nerozlišuje 

mezi jednotlivými členy Bankovní rady. Jestliže Ústava v tomto případě výslovně 

nerozlišuje způsob jmenování guvernéra a viceguvernérů ČNB od způsobu, který sama 

stanoví pro všechny členy Bankovní rady, nelze z obyčejného zákona, který uvádí, že 

kromě ostatních členů jsou členy Bankovní rady i guvernér a viceguvernéři, odvodit jiný 

způsob jmenování pro některé z členů Bankovní rady, pokud to Ústava sama výslovně 

neumožňuje.“
55

 ÚS dále uvedl, že právní názor, kdy prezident ČR jmenoval guvernéra a 

viceguvernéry ČNB v souladu s článkem 62 Ústavy bez kontrasignace se uplatňoval již 

od roku 1993 a lze ho tedy považovat za ústavní zvyklost s tím, že ústavní zvyklosti 

doplňují ústavu v jejích strohých vyjádřeních a vytvářejí z ní funkční celek. Navíc 

označil formu kontrasignace rozhodnutí prezidenta ČR, kterým jmenuje guvernéra a 

viceguvernéry ČNB nevyhovující ve vztahu k nezávislosti ČNB, protože by „právo 

                                                 
54 nález ÚS ze dne 20.6.2001, Pl.ÚS 14/01, 285/2001 Sb., N 91/22 SbNU 267 [cit. 2013-06-10] dostupný online: 

http://nalus.usoud.cz/Search/Word.aspx?id=40748 
55 nález ÚS ze dne 20.6.2001, Pl.ÚS 14/01, 285/2001 Sb., N 91/22 SbNU 267, [cit. 2013-06-10] dostupný online: 

http://nalus.usoud.cz/Search/Word.aspx?id=40748  
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kontrasignace umožňovalo vládě přinejmenším rozhodovat o personálním složení 

Bankovní rady,“
56

což odporuje principu personální nezávislosti centrální banky. 

 

Smyslem uvedení obou nálezů v mé práci není jejich detailní rozbor, spíše však 

doplnění výkladu o nezávislosti centrální banky a zároveň podtržení významu, který pro 

svou činnost a plnění svých cílů znamená. Myslím si, že vymezení nezávislosti ČNB 

(nebo centrální banky obecně) ve všech svých aspektech může být problematické.  

Ústava ani zákon o ČNB s pojmem nezávislost centrální banky nepracují. 

Ústavní soud ho dovodil výkladem v nálezu č. 278/2001 Sb. takto: ,,Ústava sice 

výslovně o nezávislosti České národní banky nehovoří, nicméně historickým výkladem 

okolností přijetí Ústavy (viz výše), teleologickým výkladem pojmu "péče o stabilitu 

měny" a systematickým výkladem hlavy šesté Ústavy, kde je úprava České národní 

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

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

právě vytvoření ústavního rámce pro její fungování nezávisle na moci zákonodárné a 

výkonné”. Pro srovnání lze uvést čl. 97 Ústavy, která označuje Nejvyšší kontrolní úřad 

explicitně jako nezávislý orgán. Domnívám se ale, že principu nezávislosti centrální 

banky by měla odpovídat kontrola činnosti a princip odpovědnosti. Pokud do 

kompetencí ČNB spadá samostatné stanovení cíle činnosti a nástrojů pro jeho dosažení, 

měl by existovat mechanismus, na jehož základě by šlo vyvodit sankce za nedodržení 

vytýčených cílů. ČNB má sice informační povinnost vůči Poslanecké sněmovně, ale 

předkládání zpráv o měnovém vývoji dle mého názoru spadá spíše pod pojem 

transparentnost. Poslanecká sněmovna i vláda se tímto způsobem sice dozví o plnění 

cílů ČNB, ale právní úprava jim už neposkytuje dovodit z případného nedodržení cílů 

důsledky. Pokud ale ÚS ve svých nálezech argumentuje tak, že i formulace „po dohodě 

s vládou“ neodpovídá pojetí nezávislosti a nelze ho použít, tak tím podle mě ponechává 

velmi malý prostor pro změnu. 

Stejně se stavím k problematice kontrasignace jmenovacích aktů prezidenta 

v případě guvernéra a viceguvernérů ČNB. Jestliže ÚS označí požadavek kontrasignace 

jako protiústavní a kdyby argumentoval pouze nesouladem s Ústavou, lze příslušnou 

ústavněprávní legislativní změnou jmenovací proceduru změnit tak, aby více 
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vyhovovala prvkům parlamentní demokracie. Vždyť i výše zmiňovaný nález č. 

285/2001 Sb. obsahoval mimo jiné separátní vóta celkem 7 ústavních soudců, kteří 

v případě kontrasignace rozhodnutí prezidenta o jmenování guvernéra a viceguvernérů 

ČNB neargumentovali nezávislostí ČNB, ale výkladem Ústavy a pravomocí prezidenta 

s tím, že právě prvek jeho neodpovědnosti za takové rozhodnutí znamená nutnost 

součinnosti jiného orgánu. Jenže dovození porušení principu personální nezávislosti 

tím, že by „právo kontrasignace umožňovalo vládě přinejmenším rozhodovat o 

personálním složení Bankovní rady.“
57

 opět limituje možnosti změny ve prospěch 

vlády. 

Jako další příklad problematického vnímání nezávislosti lze uvést opakované 

výtky obsažené v konvergenčních zprávách ECB. Ty považují zprávu o měnovém 

vývoji a mimořádnou zprávu o měnovém vývoji dle §3 zákona o ČNB za porušení 

institucionální nezávislosti ČNB, přičemž náš zákonodárce tuto situaci takto nevnímá.
58

 

Sám se v této otázce přikláním na stranu „českou“, protože nepovažuji výše jmenované 

zprávy za pokyny v pravém slova smyslu. Jedná se dle mého názoru o shrnutí stavu 

v určitém okamžiku a i když doplnění takové zprávy nebo promptní vytvoření 

mimořádné zprávy může ČNB přinést určité problémy (převážně časové a 

administrativní), neměly by ve své podstatě ohrožovat hlavní cíl ČNB. Změnou nebo 

odstraněním této povinnosti ČNB by dle mého názoru došlo k posunu směrem od 

odpovědnosti, nikoliv naopak.   

3.4 Emise bankovek a mincí 

3.4.1 Emisní funkce, peněžní oběh 

Emisní funkce je nejstarším a z tohoto pohledu nejvíce charakteristickým 

znakem centrální banky. České národní bance tak v souladu se zákonem o ČNB přísluší 

výhradní právo vydávat bankovky a mince, stejně jako mince pamětní; ČNB sjednává 

tisk bankovek a ražbu mincí, organizuje jejich dodávky od výrobců a spravuje jejich 

zásoby.
59

 Proto vydání každého nového druhu a vzoru zákonných peněz, ať už se jedná 
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http://nalus.usoud.cz/Search/Word.aspx?id=40748 
58 Poslanecká sněmovna, 6. období, od 2010, sněmovní tisk č. 829 – Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 

6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony; s. 5, [cit. 2012-11-04], 

dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=130584 
59 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6. upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 342. Právnické učebnice.  

http://nalus.usoud.cz/Search/Word.aspx?id=40748
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=130584


30 

 

o bankovky, oběžné mince či pamětní mince, je právně zajištěno vyhláškou ČNB.
60

 V té 

je stanoven den, ve kterém se příslušný druh nebo vzor peněz dostává do oběhu. 

Stejným způsobem poté ČNB ukončuje platnost jednotlivých bankovek a mincí.  

Významných změn emisní funkce a s ní spojena problematika ochrany měny a 

peněžního oběhu doznala v roce 2011 přijetím zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu 

bankovek a mincí (dále jen ZoOBM) a zrušením vyhlášky č. 37/1994 Sb. a vyhlášky 

553/2006 Sb., které do účinnosti výše zmiňovaného zákona stanovovaly podmínky a 

pravidla peněžního oběhu. Cílem této úpravy bylo jednak zakotvit ustanovení upravující 

ochranu bankovek a mincí jednotné měny v rámci EU, stanovit zákonem jednoznačně 

práva a povinnosti subjektů, které spolupůsobí při peněžním oběhu a připravit 

legislativní podmínky pro případné změny struktury subjektů působících v oblasti 

zpracování, úschovy a distribuce platidel.
61

 

Postup přijímání peněž a při nakládání s nimi, při poskytování náhrad za necelé 

a poškozené bankovky a mince byl částečně recipován z výše uvedených vyhlášek a 

částečně nově upraven v ZoOBM. Zdá se mi, že tato změna byla namístě, neboť 

z hlediska vynutitelnosti práva je bezesporu lepší vymezit povinnosti dotčených 

subjektů na zákonné úrovni a nikoliv podzákonné. Přínos rovněž spatřuji ve sjednocení 

legální terminologie v oblasti peněžního oběhu, kdy zákon v úvodních ustanoveních 

vymezuje základní pojmy, jako jsou tuzemské a cizozemské bankovky a mince, 

směnárník apod.  

ZoOBM také stanovuje, že platné české bankovky jsou přijímány fyzickými a 

právnickými osobami v podstatě bez omezení, jeho účelem je v tomto případě zamezení 

apriornímu odmítání příjmu bankovek určitých nominálních hodnot, stejně jako 

odmítání plateb spočívajících ve větším počtu bankovek nižší nominální hodnoty. 

Rozdílně je upraveno přijímání mincí, kde je kvantitativní limit nastaven. Zde je možno 

uvést rozdíl oproti zrušené vyhlášce č. 37/1994 Sb., kdy příjemci (s výjimkou zákonem 

vymezených subjektů) nejsou povinni přijmout více než 50 kusů mincí celkem.
62

  

ZoOBM dále upravuje výměnu tuzemských bankovek a mincí, kterou dělí do 
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několika skupin, jedná se o výměnu tuzemských platidel za bankovky a mince jiných 

hodnot, výměnu tuzemských platidel, která prohlásila ČNB za neplatná a která stahuje 

z oběhu, a nakonec výměnu opotřebovaných a běžně poškozených tuzemských platidel. 

Proto jsou zde stanoveny podrobnosti výměny bankovek, mincí, ale i pamětních mincí 

určitých nominálních hodnot za tuzemská platidla jiných hodnot. 

V neposlední řadě je na místě zmínit i část ZoOBM týkající se nakládání 

s podezřelými bankovkami a mincemi. Ten pod vlivem evropského práva upravuje 

výčet subjektů, které jsou povinny podezřelé bankovky a mince zadržet a nevydávat do 

oběhu (tato povinnost se vztahuje i na euro) a ostatním subjektů dává možnost tyto 

peníze odmítnout. „Evropská právní úprava takovou možnost (odmítnout příjem 

podezřelých peněz – pozn. autora) fyzickým osobám ani jiným subjektům nedává, podle 

některých názorů z ECB však tato praxe není vyloučena. ČNB takovou možnost 

považuje za významnou především z hlediska ochrany spotřebitele“
63

. Dále je 

regulována oblast ověřování pravosti bankovek a mincí ze strany ČNB a podmínek, za 

kterých je možné peníze reprodukovat. 

3.4.2 Dohled ČNB v měnové oblasti  

Dohledová kompetence ČNB ve vztahu k peněžnímu oběhu je také upravena 

ZoOBM. Jednak stanovuje povinnost součinnosti regulovaných subjektů. Ti jsou 

povinni ČNB poskytnout potřebné informace, požadovaná vysvětlení a zároveň 

ZoOBM umožňuje ČNB provést kontrolu na místě u subjektu, který je důvodně 

podezřelý z ilegálního zpracování bankovek a mincí. Výsledkem této kontroly by mělo 

být zjištění skutkového stavu.  

Pokud ČNB zjistí nedostatky v činnosti subjektů, které kontroluje, zákon jí 

umožňuje využít opatření k nápravě. Ta svým obsahem typově odpovídají opatřením 

k nápravě používaných v oblasti finančního trhu, a proto tato úprava doplňuje výkon 

dohledu (viz kapitola 3.10 Dohled) 

3.4.3 Ochrana měny 

 Měna je v našem právním prostředí chráněna na základě více právních odvětví. 

Jedná se o právní předpisy finančního práva, kdy příslušné zákony stanovují podmínky, 
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kdy lze protiprávní chování určité osoby klasifikovat jako správní delikt a normy 

z odvětví trestního práva, které vymezují skutkové podstaty trestných činů směřujících 

proti měně. 

  

Ochranu měně poskytuje v oblasti finančního práva více zákonů včetně ZoOBM, 

který ve své VI. hlavě upravuje správní delikty a přestupky na úseku ochrany měny a 

peněžního oběhu.  

Prvním z nich jsou Správní delikty při zhotovení reprodukcí bankovek a mincí a 

předmětů, které je úpravou napodobují. Jejich podstatou je porušení povinností, které 

sám zákon ukládá pro reprodukci bankovek a mincí. Toto chování není postiženo 

trestněprávní odpovědnosti, neboť zde pachatel nejedná s úmyslem takto reprodukované 

peníze použít nebo vydávat jako pravé a platné. 

 Za další lze uvést ustanovení upravující Správní delikty proti peněžnímu oběhu. 

Tuto materii původně obsahoval zákon o ČNB, jejím převzetím do ZoOBM došlo ke 

zpřesnění této regulace. Jedná se o povinnosti směřující k ochraně tuzemských i 

zahraničních platidel proti padělání, respektive k rozpoznání podezřelých platidel před 

jejich vrácením do oběhu.
64

 Správního deliktu se může dopustit osoba zákonem 

vymezená, která nezadrží nebo neprodleně nepředá ČNB podezřelé bankovky a mince. 

Spadá sem neoprávněné podnikání v oblasti zpracování hotovostí, ochrana spotřebitele 

v případě odmítnutí výměny platidel nebo jejich zpoplatnění a některá další jednání. 

Zákon také obsahuje „zbytkové ustanovení“ v něm jsou soustředěna jednání, která nelze 

klasifikovat podle předchozího dělení.  

 Vedle výše zmíněného systému, jenž spadá do oblasti finančního práva se 

uplatňuje i systém trestněprávní odpovědnosti. V zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

(dále jen TZ) jsou trestné činy proti měně a platebním prostředkům součástí hlavy VI. – 

trestné činy hospodářské. Sem řadíme trestný čin padělání a pozměnění peněz; 

neoprávněné padělání a pozměnění platebního prostředku; udávání padělaných a 

pozměněných peněz; výroba a držení padělatelského náčiní a neoprávněná výroba 

peněz. Ochrana poskytovaná dle trestního zákoníku se vztahuje na všechny měny, nejen 

na korunu českou, ale i na euro.
65
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3.5 Nástroje měnové regulace České národní banky 

  Nástrojů, kterými lze dosáhnout cenové stability jakožto cíle měnové politiky je 

mnoho. Ať už se například jedná o určování úrokových sazeb pro banky, které si mohou 

u ČNB ukládat nebo půjčovat peníze nebo obchody centrální banky na trzích s cennými 

papíry.  Měnová politika sleduje určité dílčí cíle, jsou jimi kontrola množství peněz 

v ekonomice, regulace výše úrokových sazeb a stanovení podmínek poskytování úvěrů. 

Nástroje měnové regulace lze dělit na přímé a nepřímé. 

3.5.1 Přímé nástroje měnové regulace 

 Cílem těchto nástrojů, označovaných také jako administrativní, je ovlivnění 

úvěrových možností bank a jejích likvidity. Tyto nástroje jsou v tržních ekonomikách 

používány co nejméně, neboť narušují relace vytvářené spontánními tržními silami.
66

 

Řadíme sem pravidla likvidity, která stanovují určité bance strukturu aktiv a jejich 

vzájemnou vazbu, dále úvěrové kontingenty, jenž limitují výši čerpaného úvěru banky 

od centrální banky nebo výši úvěru, který může banka poskytnout. Povinné vklady 

vyjadřují povinnost provádět určité platební operace výhradně prostřednictvím centrální 

banky a posledním nástrojem jsou doporučení, výzvy a dohody. 

 Na rozdíl od nepřímých nástrojů se přímé uplatňují ve vztahu ke konkrétně 

určeným subjektům. 

3.5.2 Nepřímé nástroje měnové regulace  

 Nepřímé nástroje, neboli tržní, jsou typické svým obecným působením a 

uplatňují se vůči všem subjektům stojícím na jedné úrovni stejně. Nepřímé nástroje mají 

menší účinnost než přímé, to však neplatí v případě operací na volném trhu. Ty patří 

mezi nejpoužívanější nástroje vůbec.
67

 

 

Povinné minimální rezervy 

 Povinné minimální rezervy (dále jen PMR) lze definovat jako základní nástroj 

měnové regulace, kterým může centrální banka ovlivňovat objem volných peněžních 
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prostředků v bankovním systému. Jedná se o stanovenou část zdrojů bank, kterou musí 

mít tyto banky uložené na účtu u centrální banky. Na základě zákona o ČNB
68

 je tedy 

každá banka, i stavební spořitelna, dále pobočka zahraniční banky a družstevní záložna 

povinna držet na svém účtu u ČNB povinnou minimální rezervu. V současnosti je 

objem PMR stanoven na 2% základny pro výpočet PMR. Nesplnění této povinnosti ze 

strany povinného subjektu je možné sankcionovat úrokem ve výši dvojnásobku 

průměrné lombardní sazby v období, po které měly být PMR udržovány, a to z částky, o 

kterou nejsou naplněny.  

 

 K novelizaci této části zákona o ČNB dojde v souvislosti s opuštěním institutu 

opatření ČNB. Nově se v této části zákona objeví zmocňovací ustanovení k vydání 

vyhlášky k provedení zákonné regulace PMR. Protože stanovení PMR by mělo být 

pružné, kdy prodlení s jeho uplatněním může mít velmi neblahé účinky, byla zvolena 

právě cesta prostřednictvím podzákonného právního předpisu ČNB. Důvodová zpráva 

říká, že proces přijetí takovéto vyhlášky bude mít zvláštní režim bez meziresortního 

připomínkového řízení a projednání v Legislativní radě vlády co do dne, od kterého 

musí povinný subjekt PMR udržovat a období, po které se udržují. Vyhláška bude dále 

stanovovat okruh závazků, ze kterých se PMR udržují.
69

 

   

Operace na volném trhu 

 Dalším nepřímým nástrojem jsou operace na volném trhu, jehož cílem je 

usměrňovat vývoj úrokových sazeb v ekonomice. Většinou se jedná o tzv. repo operace. 

Ty můžeme charakterizovat jako poskytnutí úvěru se zajišťovacím převodem cenných 

papírů
70

, přičemž repo operace lze dle cíle a pravidelnosti dělit na „hlavní měnový 

nástroj“, „doplňkový měnový nástroj“ a nástroje jemného ladění. 

 Hlavní měnový nástroj je repo operace prováděná formou tendrů. ČNB přijímá 

od bank přebytečnou likviditu a bankám předává cenné papíry, které slouží jako 

zajištění. Obě strany se zároveň zavazují, že po uplynutí doby splatnosti proběhne 

zpětná transakce, kdy ČNB vrátí likviditu zpět navýšenou o předem dohodnutý úrok a 

                                                 
68 §25 a násl. zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance 
69 Poslanecká sněmovna, 6. období, od 2010, sněmovní tisk č. 829 – Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 

6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony; s. 48, [cit. 2012-11-04], 

dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=130584 
70 REPO operace. In: BusinessCenter.cz: Slovník pojmů [online]. [cit. 2013-06-11]. Dostupné 

z: http://business.center.cz/business/pojmy/p1897-REPO-operace.aspx 
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věřitelská banka vrátí zpět cenné papíry. Základní doba těchto operací je stanovena na 

14 dní  a proto je jako klíčová úroková sazba v oblasti měnové politiky chápána právě 

dvoutýdenní repo sazba. Ta je brána jako maximální úroková sazba. Tendry potom 

probíhají tím způsobem, že ČNB přijímá přednostně nabídky požadující nejnižší 

úrokovou sazbu. 

 Doplňkový měnový nástroj má podobu tříměsíčního repo tendru. Tento nástroj 

není v tuto chvíli využíván, naposledy se tomu tak stalo v roce 2001. 

 Nástroje jemného ladění využívá ČNB v případech nečekaných výkyvů likvidity 

trhu, kdy může dojít k ohrožení stability úrokových sazeb. Jedná se o případy spíše 

výjimečné. 

 

Automatické facility a mimořádné facility 

 Automatické facility slouží k ukládání přebytečné likvidity přes noc a dělí se na 

depozitní facilita a marginální zápůjční facilita. Depozitní facilita jsou úročena 

diskontní sazbou, jejich podstata spočívá v uložení přebytečné likvidity bank u ČNB 

přes noc. Oproti tomu marginální zápůjční facilita spočívají v možnosti banky vypůjčit 

si od ČNB přebytečnou likviditu přes noc, takto vypůjčené prostředky jsou úročeny 

lombardní sazbou. Obě výše uvedené sazby vytvářejí určité rozmezí, ve kterém se 

pohybují krátkodobé úvěrové sazby na peněžním trhu. 

 Mimořádné facility byly zavedeny v roce 2008 jako nástroj podpory fungování 

trhu se státními dluhopisy. Od roku 2011 funguje pouze tzv. dodávací repo operace se 

splatností dva týdny. 

3.6 Pravomoc České národní banky v oblasti devizového hospodářství 

 Oblast devizového hospodářství lze charakterizovat jako hospodaření 

s devizovými hodnotami, přičemž devizovou hodnotou rozumíme peněžní prostředky 

v cizí měně a zahraniční cenné papíry a jejich finanční deriváty.
71

 Hlavním účelem 

regulace v oblasti devizového hospodářství je jeho ochrana a zachování platební bilance 

státu, jedná se o podstatný nástroj vytváření a zachování podmínek pro účast České 

republiky v mezinárodních ekonomických vztazích.
72

 ČNB v souladu s §35 zákona o 

                                                 
71 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6. upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 378. Právnické učebnice. 

 ISBN 978-80-7400-440-7. 
72 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6. upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 376-383. Právnické učebnice.  
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ČNB vyhlašuje kurs české měny k cizím měnám, stanovuje cenu zlata v bankovních 

operacích ČNB, má v úschově a spravuje měnové rezervy ve zlatě a devizových 

prostředcích. Zákon výslovně uvádí i vydávání cenných papírů znějících na cizí měnu, 

obchodování se zlatem a devizovými hodnotami a provádění obchodů se zahraničními 

bankovními osobami. 

 Měnový kurz je jednou ze základních makroekonomických veličin, které 

výrazně ovlivňují vývoj spotřebitelských cen.
73

 ČNB může využít tzv. devizové 

intervence, jejíž pomocí se dá oslabit kurz národní měny, jedná se tedy o další nástroj 

pro dosažení hlavního cíle ČNB. Tento postup ČNB připustila například ve výroční 

zprávě za rok 2012.
74

 

 Devizové rezervy mohou sloužit jako pojistka pro zajištění vnějších potřeb státu 

nebo jako nástroj k ovlivňování kurzu v rámci měnové politiky; jsou investovány na 

zahraničních trzích
75

. V roce 2012 byly devizové rezervy tvořeny z 56,4 % eury, 

z 20,6% americkými dolary, z 7,7 % kanadskými dolary, z 5,8% australskými dolary, 

z 3,7% švédskými korunami, z 2,3 % britskými librami a z 0,8% zlatem.
76

 Problematice 

vlastnictví devizových rezerv se věnuji v části 3.10 Hospodaření ČNB. 

ČNB rovněž na základě zákona o ČNB a zákona č. 219/1995 Sb., devizový 

zákon (dále jen DevZ) přísluší výkon dohledu nad činností jiných osob než bank, pokud 

mají povolení dle devizového zákona. Takové subjekty poskytují zejména směnárenské 

či peněžní služby; jiné obchody s devizovými hodnotami bez potřebného povolení nebo 

na ně DevZ klade oznamovací povinnosti. 

Samotný DevZ rozděluje působnost mezi MFČR, které vykonává státní správu 

v devizové oblasti vůči organizačním složkám státu, územním samosprávným celkům, 

státním fondům a vůči všem osobám v oblasti úvěrů poskytovaných nebo přijímaných 

                                                                                                                                               
ISBN 978-80-7400-440-7. 
73 Vliv měnového kurzu na inflaci. Česká národní banka [online]. 2005 [cit. 2013-06-22]. Dostupné z: 

http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/zpravy_o_inflaci/2005/2005_duben/boxy_a_prilohy/c_05_duben_b2.html  
74 Výroční zpráva České národní banky za rok 2012, s. 20 [cit.2013-06-21] dostupné z: 

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/o_cnb/hospodareni/vyrocni_zpravy/download/vyrocni_zpra

va_2012.pdf 
75 FILÁČEK, Jan. Devizové rezervy a devizové intervence. RVP.cz [online]. Stránka naposledy upravena 16:07, 23 

Črvn 2010 [cit. 2013-06-21]. Dostupné 

z: http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Ucebni_texty/%C4%8Clov%C4%9Bk_a_spole%C4%8Dnost_-

_m%C4%9Bnov%C3%A1_politika/12._Devizov%C3%A9_rezervy_a_devizov%C3%A9_intervence  
76 Výroční zpráva České národní banky za rok 2012, s. 35 [cit.2013-06-21] dostupné z: 
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ČR na straně jedné, a ČNB, jež vykonává dohled vůči ostatním tuzemcům a 

cizozemcům na straně druhé.
77

 

Devizový dohled se skládá z dohledu nad dodržováním podmínek udělených 

licencí a kontroly dodržování devizověprávních předpisů. Dále lze uvést ukládání 

opatření k nápravě při zjištění nedostatků a rozhodování o sankcích případě devizových 

deliktů. 

 

Novela zákona o ČNB přinese následující změny. Vedle změn v terminologii je 

nutné zmínit, že mezi oprávnění v rámci devizového hospodářství již nebude zahrnuto 

stanovení ceny zlata v bankovních operacích, neboť fakticky ČNB se zlatem standardně 

neobchoduje a není ani tvůrcem trhu
78

. Další změnou je upřesnění formulace týkající se 

nakládání se zlatem a devizovými hodnotami. Toto ustanovení bude formulováno 

explicitně jako oprávnění, neboť v praxi přinášelo problémy – „určité protistrany se 

snažily dovozovat z dosavadní dikce povinnost ČNB s nimi konkrétní obchod uzavřít.“
79

 

3.7 Dohled České národní banky 

 Zákon o ČNB uvádí ve svém § 44, že ČNB vykonává dohled nad zde uvedenými 

subjekty finančního trhu.  

 Pojem dohled je často používán právními předpisy pro označení dozorové 

činnosti. Dozor jako takový můžeme obecně charakterizovat jako „aktivitu, jejíž 

podstatou je pozorování určité činnosti nebo určitého stavu, na které navazuje 

hodnocení, popřípadě též aplikace prostředků směřujících k zajištění účelu sledované 

dozorčí činnosti“
80

, a který vykonáván vůči subjektům stojícím mimo subordinační 

strukturu, jedná se o subjekty tzv. nepodřízené
81

. Pro vysvětlení vztahu pojmů dohled a 

dozor je potom podstatné to, že ne vždy je dozorová činnost vykonávána státem, resp. 

jeho orgány. Pokud je dozor delegován se souhlasem státní moci na subjekt odlišný od 

                                                 
77 zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon 
78 Poslanecká sněmovna, 6. období, od 2010, sněmovní tisk č. 829 – Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 

6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony; s. 50, [cit. 2012-11-04], 

dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=130584 
79 Poslanecká sněmovna, 6. období, od 2010, sněmovní tisk č. 829 – Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 

6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony; s. 50, [cit. 2012-11-04], 

dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=130584 
80 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6. upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 51. Právnické učebnice.  
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81 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6. upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 51. Právnické učebnice. 
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státu, bývá v právních předpisech používán pojem dohled, přičemž jeho podstata a 

obsah odpovídá pojmu dozor.  

 V současnosti hovoříme o tzv. funkcionalistickém modelu dohledu, jenž vznikl 

postupným přesunem dozorových kompetencí ze strany tehdejšího Úřadu pro dohled 

nad družstevními záložnami, Komise pro cenné papíry a MFČR (dozor v oblasti 

pojišťovnictví a penzijních fondů) ve prospěch ČNB. Takový model s sebou přináší 

řadu výhod oproti předchozímu (sektorovému), lze uvést například: Zjednodušení 

vzájemné komunikace nebo sbližování metodických postupů.
82

 

 Domnívám se, že sjednocení dohledu do působnosti jedné instituce má řadu 

předností. Na rozdíl od sektorového modelu lze snadněji sjednotit postup vůči 

subjektům finančního trhu. S tím může být spojena nižší administrativní zátěž a snížení 

nákladů. Rovněž by tento model měl být dle mého názoru efektivnější v oblasti sdílení 

informací z jednotlivých částí finančního trhu. 

 Dohledová činnost ČNB plní klíčovou roli pro zdravé a správné fungování 

finančních trhů, neboť se na nich podílí subjekty, pro které platí, že nakládají 

s finančními prostředky a hodnotami shromážděnými od veřejnosti a její majetkové 

zájmy je potřeba chránit a tím posilovat důvěru ve finanční trh.
83

  Ta je dle mého názoru 

klíčovým prvkem pro jeho řádné fungování. ČNB tedy provádí dohled nad bankovním 

sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijními společnostmi, družstevními 

záložnami, směnárnami a dohled nad institucemi v oblasti platebního styku. Stanovuje 

pravidla, která chrání stabilitu bankovního sektoru, kapitálového trhu, pojišťovnictví a 

sektoru penzijních fondů a systematicky reguluje, dohlíží a popřípadě postihuje 

nedodržování stanovených pravidel. Základní činnosti dohledu jsou v jednotlivých 

sektorových částech finančního trhu stejné, i přesto jsou zde specifika, která vyplývají 

z odlišného charakteru činnosti jednotlivých institucí finančního trhu. Proto jsou 

pravomoci i povinnosti dohledu v jednotlivých sektorech finančního trhu upraveny 

dalšími příslušnými zákony. Zde se nabízí otázka, jestli by nebylo vhodnější současnou 

právní úpravu systematizovat, či sjednotit na úrovni jednoho zákona. I když je jasné, že 

                                                 
82 SINGER, Miroslav. ČNB. Dohled nad finančním trhem. 2010. [cit. 2013-06-14] Dostupné z: 
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postavení a charakteristika jednotlivých subjektů na finančním trhu není stejná, šlo by 

uvažovat například o jednotné úpravě správního trestání. 

3.7.1 Dohled nad úvěrovými institucemi 

 Dohled nad úvěrovými institucemi, mezi které patří zejména banky a spořitelní a 

úvěrová družstva, je součástí péče o stabilitu finančního systému v ČR. Tou chápeme 

především „podporu zdravého rozvoje, tržní disciplíny a konkurenceschopnosti 

úvěrových institucí, předcházení systémovým krizím a posilování důvěry veřejnosti 

zejména v bankovní systém.“
84

 Dohled nad úvěrovými institucemi v sobě zahrnuje 

bankovní dohled a dohled nad družstevními záložnami. 

Bankovní dohled se uplatňuje vůči obchodním bankám, tedy osobám, které mají 

oprávnění vyvíjet bankovní činnost dle zákona č. 21/1992 Sb. o bankách (dále jen 

ZoB). Vlastní dohled se uplatňuje již před vznikem obchodní banky, kdy je ze strany 

ČNB zkoumáno splnění podmínek pro poskytnutí bankovní licence. Dle zákona o ČNB 

lze vyjmenovat činnosti
85

, které ČNB vykonává v rámci bankovního dohledu. Spadá 

sem výše zmíněné rozhodování o udělení bankovní licence, kontrola dodržování 

podmínek stanovených v licenci, kontrola dodržování právních předpisů, ukládání 

opatření k nápravě a sankcí, správní řízení o deliktech a přestupcích a některé další 

činnosti spojené například se statistikou a výkaznictvím. 

 Dohled nad družstevními záložnami má v podstatě stejný obsah a rozsah jako 

bankovní dohled. Družstevní záložny se liší od bank pouze formou, obligatorně se musí 

jednat o družstvo ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen 

ObchZ); výší základního kapitálu, který musí činit minimálně 35 milionů Kč a tím, že 

družstevní záložna je oprávněna poskytovat služby pouze svým členům.  

 Pro doplnění je dobré uvést dohled ČNB nad stavebními spořitelnami. Ty musí 

být na základě dikce zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře 

stavebního spoření bankami ve smyslu ZOB. Proto podléhají dohledu ČNB a zároveň 

dozoru MFČR; jenž se zaměřuje na „kontrolu používání rozpočtových prostředků 

                                                 
84 Dohled nad úvěrovými institucemi. Česká národní banka [online]. [cit. 2013-06-14]. Dostupné z: 
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stavebními spořitelnami poskytnutých jim pro jejich klienty jako státní podpora 

stavebního spoření“
86

 .  

3.7.2 Dohled nad kapitálovým trhem 

 Činnost kapitálového trhu je upravena zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na 

kapitálovém trhu (dále jen ZoPKT) a zákonem č. 189/2004 Sb., o kolektivním 

investování (dále jen ZoKI). Pojem kapitálový trh není legislativně upraven, nicméně se 

jedná o běžně používaný pojem, který lze definovat jako součást finančního trhu, kde 

dochází k pohybu kapitálu prostřednictvím různých forem cenných papírů.
87

  

 ČNB vykonává dohled nad velkým množstvím subjektů, jedná se zejména o 

účastníky kapitálového trhu. Jeho cílem není zabránit ztrátovým obchodům nebo selhání 

jednotlivých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu. Obecně směřuje k ukládání 

opatření k nápravě v případě, že jsou zjištěny nedostatky. Lze uvést omezení, 

pozastavení nebo zakázání určité činnosti dozorovanému subjektu, odejmutí uděleného 

povolení nebo uložení sankce ve formě peněžité pokuty.  

3.7.3 Dohled nad penzijními společnostmi 

 Činnost penzijních společností je regulována zákony č. 426/2011 Sb. o 

důchodovém spoření, respektive č.427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. 

Podle předcházející právní úpravy ČNB prováděla dohled nad penzijními fondy (dále 

jen „PF“), které fungovaly na základě zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se 

stáním příspěvkem. V rámci výše uvedených změn se PF transformovaly do penzijních 

společností. PF byly povinny požádat o povolení k činnosti a vypracovat tzv. 

transformační plán. Tento proces podléhal dohledu ČNB. Kontrola penzijních 

společností se rozpadá na státní dozor MFČR v rozsahu povinností spojených 

s poskytováním a vracením státního příspěvku a dohled ČNB. Ta může v případě 

porušení pravidel uložit dozorovanému subjektu  nápravné opatření, pokutu, odejmout 

povolení nebo pozastavit jeho činnost. 

                                                 
86 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6. upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 57. Právnické učebnice.  

ISBN 978-80-7400-440-7. 
87 Kapitálový trh. BusinessInfo.cz [online]. 7.6.2010 [cit. 2013-06-10]. Dostupné 

z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/kapitalovy-trh-opu-4624.html  

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/kapitalovy-trh-opu-4624.html
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3.7.4 Dohled v pojišťovnictví 

 Oblast pojišťovnictví je upravena především zákonem č. 277/2009 Sb., o 

pojišťovnictví a zákon č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a 

samostatných likvidátorech pojistných událostí. Pojistné fondy a instituce, které je 

spravují, shromažďují od veřejnosti finanční prostředky ve formě placení pojistného a 

díky časovému rozdílu mezi placením a pozdější výplatou pojistného lze tyto prostředky 

investovat na finančním trhu. I proto je tato oblast dozorována ze strany ČNB. Dohled 

lze rozdělit na předběžný a následný. Předběžný v sobě obnáší povolovací řízení, jehož 

cílem je prověřit připravenost žadatele o udělení povolení. Následný dohled je zaměřen 

na dodržování regulace v oblasti pojišťovnictví, tj. dodržování právních předpisů, 

soulad provozovaných činností s uděleným povolením, hospodaření pojišťovny 

z hlediska zabezpečení splnitelnosti jejich závazků, způsobu tvorby technických rezerv 

a některých dalších činností. 
88

   

 

 Dohled v devizové oblasti a v oblasti peněžního oběhu je uveden v kapitole 3.6 

Pravomoci ČNB v oblasti devizového hospodářství, respektive 3.4 Emise bankovek a 

mincí. 

 

Novela zákona o ČNB přinese rozšíření a upřesnění výčtu subjektů, nad nimiž 

vykonává ČNB dohled. Konkrétně se jedná o pobočky zahraničních platebních institucí, 

provozovatele platebních systémů s neodvolatelností zúčtování a provozovatele 

vypořádacích systémů s neodvolatelností zúčtování.  

 Zároveň dojde ke zrušení Výboru pro finanční trh. V současnosti se jedná 

o poradní orgán Bankovní rady, který byl zřízen v roce 2006 na základě §45a zákona o 

ČNB v souvislosti s integrací dohledu nad finančním trhem. Mezi jeho kompetence 

spadají mj. sledování a projednávání strategií, koncepcí a přístupů k dohledu nad 

finančním trhem nebo sledování nových trendů v oblasti finančního trhu a výkonu 

dohledu nad ním. Cílem vytvoření tohoto orgánu mělo nejspíše být snížení regulatorní 

zátěže a napomoci ke vzniku efektivního integrovaného dohledu. Po šesti letech jeho 

                                                 
88 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6. upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 73. Právnické učebnice. 

 ISBN 978-80-7400-440-7. 
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existence byla jeho činnost revidována s tím, že „jeho přínos je v současné době 

poměrně nízký.“
89

 

3.8 Další činnosti a obchody České národní banky 

 Obchody s bankami ve své podstatě vyjadřují funkci centrální banky jako banky 

bank. Zákon uvádí
90

, že ČNB vede účty bank a přijímá jejich vklady, také vymezuje 

způsob obchodování mezi bankami a ČNB a umožňuje jí poskytovat krátkodobé úvěry 

bankám, a to s odpovídajícím zajištěním. Je důležité upřesnit, že se tato oprávnění 

netýkají jen bank, ale i poboček zahraničních bank a spořitelních a úvěrových družstev.  

ČNB dále vede účty podle zákona o rozpočtových pravidlech. Jedná se o zákon 

č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech (dále jen „ZoRP“), který byl novelizován 

k 1. lednu 2013 zákonem č. 501/2012. V souladu s novou právní úpravou ČNB vede 

účty subjektům, které jsou povinny si takový účet nechat zřídit z důvodu příjmu dotací 

ze státního rozpočtu. ČNB podle ZoRP vede účty a poskytuje služby platebního styku 

organizačním složkám státu a jejich příspěvkovým organizacím, státním fondům, 

územně samosprávným celkům a dalším subjektům.  

Důležitou funkcí ČNB je správa státního dluhu. Na základě ZoRP byl v roce 

2001 vytvořen souhrnný účet běžného hospodaření statní pokladny, který ze zákona 

vede ČNB a jsou v něm evidovány všechny příjmy a výdaje státního rozpočtu, výnosy 

z prodeje státních dluhopisů a z přijatých úvěrů i příjmy územních samosprávných 

celků.
91

 

ČNB v souladu s § 31 zákona o ČNB dává do prodeje státní dluhopisy (dále jen 

„SD“) a může na základě pověření MFČR vykonávat i další činnosti spojené s jejich 

správou nebo splácením a převody. Emitentem státních dluhopisů je MFČR a řadíme 

mezi ně státní pokladniční poukázky a střednědobé a dlouhodobé dluhopisy. Jedná se o 

cenné papíry, které se využívají k financování deficitu státního rozpočtu nebo k získání 

finančních prostředků pro investiční akce.
92

 

                                                 
89 Poslanecká sněmovna, 6. období, od 2010, sněmovní tisk č. 829 – Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 

6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony; s. 57, [cit. 2012-11-04], 

dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=130584 
90

 §27 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance 
91 DVOŘÁK, Pavel. Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 160.  

ISBN 978-80-7400-075-1. 
92 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6. upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 151. Právnické učebnice. 

 ISBN 978-80-7400-440-7. 

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=130584
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Zákonem č. 172/2011 Sb. byl novelizován zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, 

na který odkazuje výše uvedené ustanovení § 31 zákona o ČNB a který upravuje 

některé kompetence ČNB ve vztahu ke státním dluhopisům. Mimo jiné již nevykonává 

dohled v oblasti vydávání komunálních dluhopisů, dozor nově spadá pod MFČR. 

 Novela zákona o ČNB přináší reformulaci §33, kdy systematicky upravuje 

činnost ČNB na kapitálovém trhu. Oproti současnému platnému znění tuto 

problematiku zobecňuje a zároveň přesouvá a jasně zakotvuje oprávnění ČNB vést 

evidence dluhových cenných papírů vydávaných Českou republikou a vést evidenci 

dluhopisů jiných emitentů, jako evidenci navazující na centrální evidenci cenných 

papírů vedenou centrálním depozitářem.  

 Z mého pohledu významnější změnou je zařazení zákazu měnového 

hospodářství. Jde o reakci na evropskou legislativu a promítnutí požadavků ze strany 

ECB a Evropské komise, kdy je tento zákaz standardním požadavkem evropského práva 

na finanční nezávislost centrální banky, obsažením v článku 123 SFEU. Smyslem 

tohoto zákazu je zajištění základního cíle Evropského systému centrálních bank
93

, který 

je naplňován prostřednictvím centrálních bank členských států. Konkrétně toto 

ustanovení zákona o ČNB zakazuje ČNB poskytovat jakoukoliv možnost přečerpání 

zůstatku bankovních účtů nebo poskytnutí úvěrů zde uvedeným subjektům, mimo jiné 

např. institucím EU nebo ústředním vládám. V českém právním řádu se tento zákaz již 

vyskytuje
94

, jeho přesun do zákona o ČNB je výrazem snahy zákonodárce zpřehlednit 

právní úpravu a proto ho vnímám pozitivně.  

  

Zákon o ČNB uvádí
95

, že ČNB spolu s MFČR a předkládá vládě návrhy 

zákonných úprav, které se týkají postavení, působnosti, organizace a činnosti ČNB nebo 

úpravy v oblasti měny a peněžního oběhu. V oblasti úpravy finančního trhu, platebního 

styku, devizového hospodářství a zavedení jednotné měny euro spolupracuje 

s Ministerstvem financí na přípravě návrhů zákonné úpravy. Rozdíl tedy spočívá v tom, 

že v druhém případě ČNB tvoří spíše poradní orgán MFČR. 

 Rovněž se tato část týká platebních systémů a platebního styku. Pojem platební 

styk svou vlastní legální definici nemá. Můžeme však říci, že jde o „systém 

                                                 
93 Primárním cílem Evropského systému centrálních bank je udržení cenové stability, více viz výklad v kapitole 4 této 

práce. 
94 část II zákona č. 442/2000 Sb. 
95 část VIII., §37 a násl. zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance 
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organizovaný bankami a finančními institucemi, který umožňuje hotovostní a 

bezhotovostní finanční přesuny mezi jednotlivými subjekty hospodářského života - 

fyzickými i právnickými osobami, a to jak v rámci jednoho státu, tak i ve vztahu 

k zahraničí“
96

. Smyslem platebního styku je tedy umožnit přesuny finančních 

prostředku mezi jednotlivými subjekty v určitém prostoru.  

 Platební systém umožňuje svým účastníkům provádět navzájem transakce a 

zúčtování. Pokud plátce provádí finanční transakci ve prospěch příjemce a oba mají 

účty u stejné banky, provede tuto transakci banka ve svém zúčtovacím centru. 

V ostatních případech je potřeba využít mezibankovní zúčtovací centrum. 
97

 Jako 

zúčtovací centru fungují jednotlivé platební systémy. ČNB provozuje platební systém 

CERTIS, který je jediným českým systémem mezibankovního platebního styku v české 

měně. V roce 2012 měl celkem 54 účastníků.
98

 V rámci Evropské unie funguje systém 

TARGET2. Ten roku 2007 nahradil předchozí systém TARGET, který byl zaveden 

v roce 1999 spolu se zavedením eura. Využívá se pro vypořádání operací centrálních 

bank, pro eurové mezibankovní převody větších objemů a dalších eurových plateb.
99

 

Tento systém funguje bez zásahu jednotlivých centrálních bank. 

 Právní úprava platebních systému a platebního styku se nachází v zákoně č. 

287/2009 Sb. o platebním styku. Nahradil předešlou úpravu na základě zákona č. 

124/2002 Sb. o převodech peněžních prostředků a zároveň transponoval příslušné 

harmonizační směrnice Evropské unie. Tím došlo k výraznému sjednocení a ucelení 

problematiky týkající se poskytovatelů platebních služeb, vydavatelů elektronických 

peněz a platebních systémů.  Novela zákona o ČNB přináší ČNB oprávnění ke kladení 

dotazů a požadování určitých informací a přehledů ze strany dotčených subjektů.
100

 

                                                 
96 MARVANOVÁ, Marie, Pavel JUŘÍK a Karel VÍTKOVSKÝ. Platební styk. 1. vyd. Praha: Bankovní institut, 1996, 

s. 1. ISBN 80-726-5011-4. 
97 Popis systému CERTIS. Česká národní banka [online]. [cit. 2013-06-14]. Dostupné 

z: http://www.cnb.cz/cs/platebni_styk/certis/certis_popis.html  
98 Výroční zpráva České národní banky za rok 2012, s. 31 [cit.2013-06-21] dostupné z: 

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/o_cnb/hospodareni/vyrocni_zpravy/download/vyrocni_zpra

va_2012.pdf 
99 EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA. Evropská centrální banka, eurosystém, evropský systém centrálních 

bank [online]. [cit. 2013-06-14]. ISBN 978-92-899-0385-1. Dostupné 

z: http://www.ecb.int/pub/pdf/other/escb_cs_webcs.pdf  
100 Poslanecká sněmovna, 6. období, od 2010, sněmovní tisk č. 829 – Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 

6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony; s. 30, [cit. 2012-11-04], 

dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=130584 

http://www.cnb.cz/cs/platebni_styk/certis/certis_popis.html
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/o_cnb/hospodareni/vyrocni_zpravy/download/vyrocni_zprava_2012.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/o_cnb/hospodareni/vyrocni_zpravy/download/vyrocni_zprava_2012.pdf
http://www.ecb.int/pub/pdf/other/escb_cs_webcs.pdf
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3.9 Hospodaření České národní banky 

Úprava hospodaření vychází ze zákona o ČNB
101

. ČNB hospodaří podle 

vlastního rozpočtu, ten je schvalován BR. Musí být členěn takovým způsobem, aby byly 

zřejmé výdaje na pořízení majetku a výdaje na provoz. K náležitostem rozpočtového 

hospodaření ČNB patří i povinnost každoročních schválení účetní uzávěrky externím 

auditorem. Ta je potom podkladem pro Zprávu o hospodaření, která je předkládána 

Parlamentu.  

 Považuji za dobré se zmínit o kontrole hospodaření ČNB. V kapitole o 

nezávislosti (3.3 Vztah k vládě a jiným orgánům, nezávislost ČNB) je pojednáno o 

nálezu ÚS 278/2001 Sb., kterým bylo zrušeno ustanovení novely zákona o ČNB č. 

442/2000 Sb.; na jeho základě měla investiční a provozní rozpočet ČNB schvalovat PS. 

Domnívám se, že v reakci na toto zrušení zákonodárce zavedl v roce 2002 novou 

pravomoc Nejvyššímu kontrolnímu úřadu (dále jen „NKÚ“), který na základě §3 odst. 3 

zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu vykonává kontrolu hospodaření 

ČNB v oblasti výdajů na provoz a pořízení majetku. Tuto pravomoc NKÚ využil zatím 

jen jednou
102

 a týkala se hospodaření ČNB v letech 2002-2004
103

. Myslím si, že tento 

stav není vyhovující a NKÚ by měl kontrolu hospodaření ČNB provádět v určitých 

cyklech. Ideální by samozřejmě byla kontrola každoroční, ale lze uvažovat i o tříletém 

pravidelném opakování. Výše uvedený kontrolní závěr také ukazuje na problematickou 

otázku majetku ČNB konstatováním, že „právní úprava provedená zákonem o ČNB 

problematiku majetku ČNB jednoznačně neřeší. Tento stav NKÚ hodnotí jako 

nepřijatelný.“
104

 

 Ustanovení §1 zákona o ČNB říká, že ČNB hospodaří s majetkem, jenž jí byl 

svěřen státem, je dle mého názoru pojato poněkud problematicky; jeho doslovným 

výkladem lze dovodit, že ČNB žádný vlastní majetek nemá. Ve skutečnosti lze toto 

tvrzení vyvrátit například účetními uzávěrkami ČNB
105

, kdy ČNB o majetku jako o 

svém účtuje nebo jazykovým a historickým výkladem ustanovení §54 zákona o ČNB, 

který stanoví, že na ČNB přechází majetek Státní banky československé v rozsahu 

                                                 
101§47 a násl. zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance 
102 zjištěno na základě vlastního šetření, mimo jiné dotazem Odboru komunikace ČNB č.j. 2013/6216/160 
103 Kontrolní závěr NKÚ č. 04/35 [cit. 2013-06-20] dostupný z: http://www.nku.cz/kon-zavery/K04035.pdf 
104 Kontrolní závěr NKÚ č. 04/35, [cit. 2013-06-20] dostupný z: http://www.nku.cz/kon-zavery/K04035.pdf 
105 například Účetní uzávěrka a zpráva auditora za rok 2012, [cit. 2013-06-19] dostupný z: 

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/o_cnb/hospodareni/download/ruz_2012_cz.pdf 

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/o_cnb/hospodareni/download/ruz_2012_cz.pdf
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stanoveném podle zvláštního zákona. Důvodová zpráva k zákonu o ČNB mimo jiné 

uvádí, že se veškerým majetkem rozumí též práva a závazky.
106

 Zvláštní zákon, kterým 

je ústavní zákon č. 541/1992 Sb., o dělení majetku České a Slovenské federativní 

republiky výslovně stanoví, že se podle něj rozdělí i majetek Státní banky 

československé. Na základě této dikce usuzuji, že ČNB skutečně má vlastní majetek a 

kvituji proto přístup našeho zákonodárce, který tuto problematiku explicitně zahrnuje do 

textu novely zákona o ČNB, když stanoví, že ČNB nakládá s vlastním majetkem a že  

majetek, se kterým ČNB samostatně hospodařila podle §1 odst. 4 zákona o ČNB 

v znění účinném do novely zákona o ČNB je majetkem ČNB.
107

 

 Do majetku ČNB budou také explicitně zahrnuty devizové rezervy. Odborná 

literatura spíše pracuje s pojmem „správa devizových rezerv státu“
108

. Zákonodárce 

v tomto případě argumentuje tak, že zahrnutí devizových rezerv zabezpečí ČNB výkon 

hlavního cíle. K tomu bych chtěl doplnit, že pokud by k legislativní změně nedošlo a 

ČNB by devizové rezervy pouze spravovala, vztahovala by se na tuto situaci 

institucionální nezávislost; ČNB by tak nesměla v nakládání s devizovými rezervami 

postupovat podle případných pokynů vlády. Nebylo dle mého názoru nutné devizové 

rezervy zahrnout do majetku ČNB. 

Vzhledem k výše uvedenému pravděpodobně novela zákona o ČNB vkládá do 

ustanovení §47a, povinnost ČNB nakládat s vlastním majetkem včetně devizových 

rezerv s péčí řádného hospodáře. Tento pojem lze chápat tak, že řádný hospodář činí 

úkony týkající se daného subjektu odpovědně a svědomitě a pečuje o jeho majetek 

tohoto subjektu tak, jako kdyby šlo o jeho vlastní. Důvodová zpráva doslova říká že: 

„při péči o provozní majetek by potom ČNB…vždy měla dbát na to, aby byl majetek 

řádně udržován…,nebyl poškozován, znehodnocován“
109

. Byť souhlasím s tím, že je 

spíše lepší povinnosti explicitně v právních předpisech stanovovat, přijde mi poněkud 

úsměvné konkrétně tuto povinnost řádné péče o vlastní majetek stanovovat subjektu, 

                                                 
106 Vládní návrh zákona č. 6/1993 Sb.,o České národní bance, [cit. 2013-06-19] dostupný z: 

http://www.psp.cz/eknih/1992cnr/tisky/t0191_03.htm 
107 Poslanecká sněmovna, 6. období, od 2010, sněmovní tisk č. 829 – Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 

6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony; 

 §47a a čl. II, [cit. 2012-11-04], dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=130584 
108 REVENDA, Zbyněk. Centrální bankovnictví. 2. rozš. vyd. Praha: Management Press, 2001, s. 43.  

ISBN 80-7261-051-1. 
109 Poslanecká sněmovna, 6. období, od 2010, sněmovní tisk č. 829 – Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 

6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony; s. 59, [cit. 2012-11-04], 

dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=130584 

http://www.psp.cz/eknih/1992cnr/tisky/t0191_03.htm
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=130584
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=130584
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který má na starosti v podstatě zdraví celé národní ekonomiky a péče řádného 

hospodáře by mu rozhodně neměla být cizí.  

3.10 Výkaznictví a statistika 

 Z pohledu systematiky a struktury zákona se jedná o zcela novou část obsahující 

relativně podrobnou úpravu oblasti statistiky a výkaznictví sloužící mimo jiné 

k zabezpečení úkolů ČNB. V současné době je tato oblast upravena pouze útržkovitě a 

po vstupu ČR do EU i nedostatečně. Úkoly v oblasti shromaždování statistických údajů 

nezbytných pro sestavování statistik a jejich zabezpečování vyplývají pro ČNB 

z důvodů jejího členství v ESCB a rovněž z důvodu členství v Mezinárodním měnovém 

fondu. Tato část zákona o ČNB se bude dělit na dvě hlavy, a to Výkaznictví (hlava I) a 

Statistka (hlava II). 

3.10.1 Výkaznictví   

 Hlava I upravuje problematiku výkaznictví v obecné rovině, §41 zachovává pro 

ČNB oprávnění shromaždovat informace a podklady ve formě statistických výkazů od 

těch osob, které disponují takovými podklady, které jsou potřebné pro sestavení 

statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči zahraničí a které jsou 

současně statisticky významné. Zároveň stanovuje vykazovací povinnost osob 

působících na finančním trhu.  

ČNB je oprávněna takto sebraná statistická data používat pro zabezpečení všech 

svých činností. Smysl tohoto explicitně formulovaného pravidla spatřuji především 

v tom, že by nemělo docházet k duplicitě takto sebraných dat, stejně jako požadavků 

k jejich získání a tím také k nepřiměřené administrativní zátěži vykazujících osob. 

Ustanovení §41 rovněž obsahuje zákonné zmocnění pro ČNB, v jehož mezích je 

oprávněna stanovit pro uvedený okruh vymezených osob obsah, formu, lhůty a způsob 

sestavování a předkládání výkazů pro statistiku. 

Pokud by nedošlo ke splnění povinnosti vykazující osoby, bude ČNB postupovat 

v souladu s taktéž nově přidanou částí zákona týkajících se správních deliktů. 

Přínos této hlavy spatřuji především v tom, že dojde k nahrazení některých 

ustanovení dnes platného znění DevZ, který v §5 odst. 1 stanovuje oznamovací 

povinnost nebankovních subjektů. Tím pádem by tato změna měla přinést ucelenou, 
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standardní proceduru sběru dat a jejich vykazování, a to nejen pro potřeby ČNB, ale i 

vůči ostatním nadnárodním institucím (již výše zmíněným MMF a ECB). 

3.10.2 Statistika 

Hlava II obsahuje podrobnou úpravu oblasti statistiky. Právní úprava reaguje na 

možnost předvídanou evropským právem spočívajícím v tom, že příslušné statistické 

podklady mohou shromažďovat i orgány odlišné od ČNB, jakými jsou například 

statistické úřady nebo orgány státní správy. Tato situace si žádá spolupráci ČNB 

s těmito subjekty, a proto ji bylo potřeba legislativně upravit.  

 Ustanovení §42 uvádí výčet úkolů, které musí být ze strany ČNB zabezpečeny 

v rámci výkaznictví, především v oblasti tvorby statistik ESCB, ECB a Evropské unie. 

V souvislosti s výše uvedeným toto ustanovení zakládá oprávnění ČNB požadovat a 

využívat pro statistické účely informace a údaje, které ministerstva a jiné správní orgány 

získávají na základě jiných právních předpisů. Podmínkou pro toto vyžádání je potřeba 

těchto údajů pro statistické účely ESCB, ECB, EU. Tomuto oprávnění koresponduje 

povinnost ministerstev a jiných právních úřadů tyto údaje na vyžádání bezplatně 

poskytnout. 

 Podobně jako v hlavě I se i zde v novele zákona objevuje zákonné zmocnění pro 

ČNB pomocí vyhlášky stanovit podrobnější podmínky vykazování. Může se jednat 

například o tzv. sníženou vykazovací povinnost, kdy některým povinným subjektům 

bude snížena administrativní zátěž.  

 Jaké statistiky bude sestavovat ČNB je uvedeno v §43a novely zákona o ČNB, 

jedná se o demonstrativní výčet, jako příklad lze uvést měnové statistiky nebo statistiky 

platební bilance.  

Hlava II v následujících paragrafech zachovává statistickou spolupráci mezi 

ČNB a Českým statistickým úřadem. Jedná se o vzájemné předávání statistických údajů 

a to včetně důvěrných. Tato spolupráce probíhá na základě zvláštní Generální dohody o 

vzájemné spolupráci (tato byla uzavřena v roce 2007). Rovněž je tu stanovena 

povinnost ČNB poskytovat statistické údaje i nadále nadnárodním organizacím (jako je 

MMF, OECD, apod.). Vzhledem k tomu, že se předpokládá nakládání ČNB 

s důvěrnými statistickými daty, novela i tuto situaci reguluje, a to tím, že stanovuje 

pravidla, komu a za jakým účelem lze tato data poskytnout.  
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3.11 Správní delikty a správní řízení  

 Problematika správních deliktů a správního řízení, v současnosti upravená 

v části jedenácté zákona o ČNB bude nově vytvářet samostatnou část zákona, dělící se 

na dvě hlavy – správní delikty a přestupky (hlava I) a zvláštní ustanovení o správních 

řízeních (hlava II). Celá toto část bude odpovídat požadavkům Zásad právní úpravy 

přestupků a jiných správních deliktů v zákonech upravujících výkon veřejné správy, 

které jsou vypracovány Ministerstvem vnitra ČR. Tím by se dle mého názoru měla 

zlepšit systematika a přehlednost samotného zákona i vnitřní konzistence správního 

práva. 

 První hlava této části upravuje výčet přestupků, kterých se může právnická nebo 

podnikající fyzická osoba dopustit. Konkrétně jde o správní delikty při plnění 

informační povinnosti, správní delikty a přestupky při ochraně mincí a správní delikty 

při ochraně spotřebitele na finančním trhu. 

 Hlava druhá upravuje některé instituty správního řízení. Ustanovení o rozkladu 

je novelizováno s cílem sjednotit způsobo rozhodování. Dále se změny týkají náhrady 

nákladů řízení a správních poplatků.  

Právní úprava týkající se rozkladu jako opravného prostředku proti rozhodnutím 

ČNB je nyní nejednotná. ČNB rozhoduje o rozkladech ve věcech dohledu nad 

úvěrovými institucemi a kapitálovým trhem s tím, že je vyloučena aplikace §152 odst. 5 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen jako SŘ), oproti tomu v jiných věcech, 

například v případě dohledu v oblasti pojišťovnictví tato aplikace vyloučena není. Podle 

§152 odst. 5 SŘ nelze rozhodnutí napadené rozkladem změnit jinak, než rozkladu plně 

vyhovět. Novela přinese sjednocení této úpravy a vyloučí aplikaci výše zmíněného 

ustanovení ve všech případech.  
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3.12 Mezinárodní a evropský rozměr postavení a činnosti České národní 

banky 

3.12.1 Mezinárodní měnový fond 

 Mezinárodní měnový fond (dále jen MMF) je organizace přidružená k OSN, 

jejímž cílem je stabilita směnných kurzů, usnadnění měnové spolupráce a podpora států 

zažívajících hospodářské potíže. Ta funguje především na principu úvěrů, kdy hlavními 

finančními zdroji pro jejich poskytování jsou členské příspěvky označované jako kvóty.  

Ty jsou každé členské zemi vypočítány na základě velikosti jejich ekonomiky a jejímu 

objemu odpovídají tzv. zvláštní práva čerpání
110

 (special drawing rights, dále jen 

„SDR“) a zároveň vyjadřují váhu hlasu každé země v účasti na rozhodování. Členská 

kvóta ČR je 1 002,2 milionů SDR
111

.  

Nejvyšším orgánem je Rada guvernérů, kdy každou zemi zastupuje jeden 

guvernér a jeden alternát. Způsob určení těchto zástupců je ponechán do gesce každého 

státu. U nás se uplatňuje model, kdy Českou republiku v MMF zastupuje guvernér 

ČNB, oproti jiným zemím, kdy tuto úlohu plní ministr financí. Zde se opět dá navázat 

na výklad o nezávislosti ČNB a její odpovědnosti. Bylo by nejspíš vhodnější, aby ČR 

zastupoval ministr financí místo guvernéra, který vzhledem k výkladu o nezávislosti 

prakticky nenese žádnou odpovědnost za své jednání. 

Úloha ČNB spočívá především ve spoluprácí s MMF v oblasti konzultací, 

jejichž cílem je průběžné posouzení stavu české ekonomiky a doporučení pro další 

vývoj. S tím jsou spojeny některé další aspekty spolupráce, jako je například 

poskytování statistických údajů pro potřeby MMF apod. 

3.12.2 Členství ČR v EU, ECB 

 Česká republika požádala o členství v Evropské unii (dále jen „EU“) v roce 

1996. V roce 1997 rozhodli představitelé tehdejších členských států o oficiálním 

pozvání kandidátských států včetně České republiky. V roce 1998 byla zahájena 

přístupová jednání mezi ČR a EU, která byla ukončena v roce 2002 na zasedání 

Evropské rady v Kodani. Smlouva o přistoupení ČR k EU byla podepsána v dubnu 2003 

                                                 
110 Quotas. International Monetary Fund [online]. [cit. 2013-06-15]. Dostupné 

z: http://www.imf.org/external/about/quotas.htm 
111 pro srovnání: členská kvóta Německa činí 14 656,5 mil. SDR, členská kvóta Číny činí 9 525,9 mil. SDR a kvóta 

Spojených států činí 42 122,4 mil. SDR – data jsou aktuální k 31.5.2013 - IMF Members' Financial Data by 

Country. International Monetary Fund [online]. [cit. 2013-06-15]. Dostupné z: 

http://www.imf.org/external/np/fin/tad/exfin1.aspx  

http://www.imf.org/external/about/quotas.htm
http://www.imf.org/external/np/fin/tad/exfin1.aspx
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a následně ratifikována referendem v červnu 2003. Od 1. května 2004 je Česká 

republika členem EU. 

 Přistoupením se dle práva EU stala Česká národní banka členem Evropského 

systému centrálních bank. Česká republika zároveň akceptovala závazek přijmout 

společnou evropskou měnu euro. 

 

Evropská centrální banka a Evropský systém centrálních bank 

 Evropská centrální banka (dále jen „ECB“) byla zřízena k 1. červnu 1998. Jejím 

předchůdcem byl Evropský měnový institut, jehož cílem byla příprava přechodu na 

jednotnou měnu euro. 

Evropský systém centrálních bank tvoří ECB a jednotlivé centrální banky 

členských států. Tento pojem je nutné odlišit od tzv. Eurosystému, který tvoří ECB a 

centrální banky těch států, které přijaly euro. Přistoupením ČR k EU  se ČNB stala 

součástí Evropského systému centrálních bank. Pojem eurozóna je oblast zahrnující 

státy, které zavedly euro. 

 ECB je orgánem EU s právní subjektivitou a centrální bankou zemí eurozóny. 

Mezi její úkoly a cíle, popsané v SFEU a podrobněji rozvedené ve Statutu
112

, spadá 

péče o cenovou stabilitu, zejména v zemích, které používají euro a udržování stability 

finančního systému.  

Nejvyšším orgánem ECB je Výkonná rada, skládající se z prezidenta, 

viceprezidenta a čtyř dalších členů. Mezi její hlavní úkoly spadá provádění měnové 

politiky v eurozóně na základě rozhodnutí přijatých Radou guvernérů. Při této činnosti 

je Výkonná rada oprávněna udílet pokyny národním centrálním bankám.  

 Rada guvernérů je hlavním rozhodovacím orgánem ECB. Je sestavena z šesti 

členů Výkonné rady a guvernérů centrálních bank zemí eurozóny. Náplní její činnosti je 

určování měnové politiky eurozóny, což obnáší rozhodování o jejím zaměření, určování 

úrokových sazeb a vytváření měnových rezerv. 

 Posledním vrcholným orgánem ECB je Generální rada. Ta se skládá z prezidenta 

a viceprezidenta ECB a guvernérů všech centrálních bank států EU. V podstatě se jedná 

o přechodný orgán ECB, neboť by mělo dojít k jeho rozpuštění v souladu se Statutem 

v momentě, kdy všechny členské státy zavedou euro. 

                                                 
112 Protokol o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky 
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ČNB zajišťuje vztahy k ESCB a k ECB v souladu s požadavky, které vyplývají 

ze Smlouvy a ze Statutu ESCB a ECB. Guvernér se od června 2004 účastní jednání 

Generální rady jako její řádný člen, je doprovázen viceguvernérem. Zástupci ČNB 

působí jako členové ve třinácti výborech ESCB; do každého z nich byli bankovní radou 

jmenování dva zaměstnanci ČNB.
113

 

 

Euro a jeho přijetí v ČR 

 Euro je název společné měny Evropské unie, kterou v současnosti sdílí sedmnáct 

členských států. Tyto státy ji začaly používat společně. Euro bylo zavedeno ve dvou 

fázích postupně od roku 1999. V první fázi se začalo používat pouze ve formě 

bezhotovostního platebního styku a od roku 2002 i v podobě bankovek a mincí. Tato 

fáze se týkala celkem dvanácti členských států, které přijaly euro koordinovaně. Ostatní 

členské státy si mohou pro přijetí společné měny zvolit vlastní strategii. 

 Česká republika formulovala svou strategii zavedení eura v roce 2003, kdy byla 

vládou ČR ve spolupráci s ČNB přijata Strategie přistoupení ČR k eurozóně. Dokument 

analyzoval ekonomickou situaci v ČR ve vztahu k eurozóně a také v ní stanoven 

orientační termín zavedení eura na období let 2009 a 2010.
114

 

V roce proces přípravy na zavedení eura pokračoval vytvořením Národní 

koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR (dále jen „NKS“). Jedná se o meziresortní 

koordinační skupinu v gesci MFČR.
115

 V jejím rámci fungují tzv. pracovní skupiny, 

které řeší konkrétní přípravy jednotlivých sektorů na přijetí eura. ČNB je zapojena do 

činnosti všech pracovních skupin. V roce 2011 bylo rozhodnuto, že do doby stanovení 

finálního termínu přijetí eura bude činnost NKS utlumena.
116

  

Významným výsledkem činnosti NKS bylo vypracování materiálu Volba 

scénáře zavedení eura v České republice, na jehož základě vláda usnesením č. 1200 ze 

dne 25. října 2006 zvolila a schválila variantu jednorázového přechodu na euro, tzv. 

                                                 
113 ECB a ESCB. Česká národní banka [online]. [cit. 2013-06-15]. Dostupné 

z: http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/mezinarodni_vztahy/ecb_escb/index.html 
114 BYDŽOVSKÁ, Marie. Euro v ČR. Euroskop.cz [online]. [cit. 2013-06-15]. Dostupné 

z: https://www.euroskop.cz/786/sekce/euro-v-cr/ 
115 Koordinační skupina pro zavedení eura. Ministerstvo financí ČR [online]. 18. 7. 2006 [cit. 2013-06-15]. Dostupné 

z: http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/regulace/pristoupeni-cr-k-eurozone/koordinacni-skupina-pro-zavedeni-

eura 
116 Euro. Česká národní banka [online]. [cit. 2013-06-15]. Dostupné 

z: http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/mezinarodni_vztahy/euro/ 

http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/mezinarodni_vztahy/ecb_escb/index.html
https://www.euroskop.cz/786/sekce/euro-v-cr/
http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/regulace/pristoupeni-cr-k-eurozone/koordinacni-skupina-pro-zavedeni-eura
http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/regulace/pristoupeni-cr-k-eurozone/koordinacni-skupina-pro-zavedeni-eura
http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/mezinarodni_vztahy/euro/
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velký třesk. Ten spočívá v současném zavedení eura do hotovostního i bezhotovostního 

platebního styku s velmi krátkou dobou společného oběhu staré a nové měny. 

NKS také v rámci své činnosti vypracovala Národní plán zavedení eura (dále 

jen „NPZE“), který byl schválen usnesením vlády č.353 ze dne 11. dubna 2007. NPZE 

je dokument, ve kterém je obsažen plán jednotlivých technických, organizačních a 

legislativních kroků, jež je nezbytné uskutečnit pro bezproblémové a úspěšné zavedení 

eura v České republice. 

  

 Pro postavení a kompetence ČNB bude mít zavedení eura zásadní vliv. Dojde 

k přenosu některých pravomocí na Radu guvernérů ECB, a to především v oblasti 

měnové politiky. Národní měnová politika se stane součástí evropské a bude podřízena 

hlavnímu cíli ECB, cenové stabilitě v EU. 

 Výhradní emisní monopol ČNB zanikne spolu se zánikem národní měny. 

Povolování emise bankovek a mincí bude výhradním právem ECB. ČNB se bude 

podílet pouze na vydávání bankovek a mincí podle pokynů ECB a bude zajišťovat jejich 

bezpečný oběh. 

 Přijetím eura se pozice ČNB oslabí, bude se stále jednat o nezávislou centrální 

banku, jež bude plnit celou řadu důležitých úkolů. Ztratí ovšem dva ze základních 

znaků, které jsou uvedeny v úvodní kapitole mé práce, a to emisní monopol na 

hotovostní peníze a provádění měnové politiky. V této záležitosti asi nebudu 

objektivním soudcem, protože zastávám v oblasti evropské integrace spíše zdrženlivý 

názor, ale myslím si, že ztráta možnosti ovlivňovat domácí ekonomiku nástroji výlučně 

domácí měnové politiky není krok správným směrem.   
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Závěr 

V závěru mé bych rád shrnul poznatky, ke kterým jsem dospěl. V Úvodu práce 

jsem použil příměr, že i laik ví o jedinečném postavení ČNB. A musím se přiznat, že 

když jsem tuto tematiku pracovával, tak jsem si někdy jako laik připadal. Objem úkolů 

a činností, které spadají do kompetence ČNB, mě překvapil tím, jak je rozsáhlý. 

 ČNB odpovídá klasickému teoretickému vymezení jediné centrální banky ve 

státě. Disponuje emisním monopolem, provádí měnovou politiku a reguluje bankovní 

systém a to nezávisle na vládě nebo jiných orgánech. Na rozdíl od svých předchůdkyň 

fungujících v Protektorátu Čechy a Morava a po únoru roku 1948 tedy naplňuje znaky 

ústřední banky. V tomto období vždy centrální banka podléhala vlivu subjektu, který za 

ni fakticky rozhodoval. Vývoj po listopadu 1989 nastolil cestu k instituci, kterou známe 

dnes. Zajímavou etapou bylo období dělení federace a s ní spojené měnové odluky. 

Fakt, že je ČNB zakotvena v Ústavě vyjadřuje její klíčové postavení nejen 

v České republice, ale také ve vztahu k dělbě moci a ústavní rámec je také zárukou její 

ochrany a nezávislosti. Právě nezávislost se mi jeví jako nejpodstatnější vlastnost, 

kterou musí centrální banka disponovat, aby mohla plnit své úkoly. 

Nezávislost ČNB se projevuje v několika dílčích aspektech, které jí umožňují 

sledování jejích cílů, ať už jde o jednoznačná pravidla pro jmenování vrcholných 

orgánů, rozhodování bez ohledu na vliv a zájmy nebo jiných subjektů či nezávislost 

v oblasti hospodaření na základě vlastního rozpočtu. Na druhou stranu by vysoké míře 

nezávislosti měla odpovídat vysoká míra odpovědnosti. Ta by měla být dle mého názoru 

vzhledem k rozsahu činnosti ČNB stanovena na vyšší úrovni, i když přiznávám, že 

nastavit vyvážený poměr mezi nezávislostí a odpovědností není jednoduché. 

Hlavním cílem činnosti ČNB je péče o cenovou stabilitu, jeho vymezení 

odpovídá pojetí, které se uplatňuje také v jiných státech i v případě ECB a odvíjí se řada 

dalších úkolů. ČNB tak určuje měnovou politiku a disponuje nástroji pro její ovlivnění. 

Díky tomu je schopná pružně reagovat na situace na finančních trzích a udržovat 

stabilitu ekonomického systému. S monetární politikou souvisí i emisní monopol, 

kterým disponuje výhradně ČNB; reguluje objem peněžních prostředků v oběhu.  

V některých svých činnostech vystupuje ČNB jako správní úřad. Nejdůležitější 

funkcí je z tohoto pohledu dohled nad finančním trhem. V situaci, kdy se na finančních 

trzích nakládá s prostředky veřejnosti, je řádný výkon dohledu důležitý a ČNB je 
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oprávněna při porušení pravidel reagovat udělením sankcí, například pokutou či 

zákazem činnosti. 

Jako jeden z úkolů jsem si rovněž vytýčil srovnání platné právní úpravy 

s novelou zákona o ČNB. Vedle řady menších výkladových změn značně upravuje 

postavení guvernéra ČNB. Z mého pohledu se jako nadbytečné jeví snížení 

kvalifikačních předpokladů pro výkon jeho funkce a nesouhlasím s ním. Podmínky pro 

postup v případě, kdy je jeho pozice neobsazená nebo guvernéra zastupuje viceguvernér 

je z mého pohledu dobře a jasně novelizována.  

Významnou změnu přináší i opuštění institutu opatření. Tím v současnosti ČNB 

reguluje určité situace, jako příklad uvedu povinné minimální rezervy. Opatření se 

neuplatňuje obecně vůči všem subjektům, jeho nahrazení vyhláškami a opatřením 

obecné povahy podle mě přinese sjednocení činnosti ČNB v dotčených oblastech. Ze 

stejného důvodu spatřuji i novelizované jednotné rozhodování o rozkladu za přínosné. 

Projevem požadavků evropského práva je celá nová část zákona o ČNB týkající 

se statistiky a výkaznictví, nebo zúžení tzv. zákazu měnového financovaní. Uvést lze 

také vyjasnění úpravy majetku ČNB a způsobu, s jakým s ním nakládá; devizové 

rezervy státu nebude ČNB pouze spravovat, ty se stanou součástí jejího majetku. 

Myslím si, že novela zákona o ČNB přináší řadu dobrých změn, ke kterým 

přistupuje systematicky a její přínos by měl být pozitivní. Zda a nakolik, ukáže až další 

vývoj. 

Ve vztahu k zahraničí se ČNB účastní na rozhodování MMF a také je součástí 

ESCB. Její postavení je tím ovlivněno, ale lze očekávat další vývoj především ve vztahu 

k ESCB. ČNB se bude podílet na zavedení eura a jeho přijetím se úloha ČNB zásadně 

změní. Přijetí jednotné evropské měny odejme ČNB emisní monopol a samostatné 

provádění měnové politiky, a tím pádem dojde ke ztrátě dvou výše uvedených 

definičních znaků centrální banky. Nestane se tak pouze faktickým vykonavatelem 

jiného subjektu jako v minulosti? Tuto poněkud odvážnou otázku nedokážu zodpovědět. 

Lze argumentovat tím, že by mělo dojít jen k delegaci těchto oprávnění na subjekt, na 

jehož rozhodování se bude ČNB podílet. Ovšem dopad tohoto prvku evropské integrace 

vnímám spíše jako negativní. 

Přínosem diplomové práce pro mě bylo především ucelení a prohloubení 

znalostí týkajících se ČNB a centrálního bankovnictví. Výrazněji jsem pronikl do 
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činnosti jmenované instituce a to nejen v právní oblasti. Úplně na závěr ještě 

poznamenám, že mě téma ČNB velmi zaujalo a chtěl bych se v problematice ČNB 

angažovat i v budoucnu. Například v profesním životě nebo při eventuální tvorbě 

rigorózní práce. 
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Seznam zkratek 

BR    Bankovní rada 

ČNB    Česká národní banka 

ČR    Česká republika 

ČSFR    Česká a Slovenská Federativní Republika 

ČSR    Česká socialistická republika 

DevZ    zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon 

ESCB    Evropský systém centrální bank 

ECB    Evropská centrální banka 

ESD    Evropský soudní dvůr 

EU    Evropská unie 

MFČR    Ministerstvo financí České republiky 

MMF     Mezinárodní měnový fond 

NBČ    Národní banka československá 

NBČM   Národní banka Čech a Moravy 

NKS    Národní koordinační skupina  

NKÚ    Nejvyšší kontrolní úřad 

NPZE    Národní plán zavedení eura 

OECD    Mezinárodní organizace pro spolupráci a rozvoj 

ObchZ    zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

PMR    povinné minimální rezervy 

PRNB    Privilegovaná rakouská národní banka 

RUB    Rakousko-uherská banka 

SBČ    Státní banka Československá 

SDR    zvláštní práva čerpání 

SFEU     Smlouva o fungování Evropské unie 

SSR    Slovenská socialistická republika 

TZ    zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

USA    Spojené státy americké 

ZoB    zákon č. 21/1992 Sb., o bankách 

ZoKI     zákon č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování 

ZoOBM   zákon č.136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí 
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ZoPKT   zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 

ZoRP    zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
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Resumé 

The Czech National Bank, its legal position and scope of activities 

 

My diploma thesis deals with the legal position and the scope of activities of the 

Czech central bank. The central bank holds an important position, as it is able to to 

influence the state's economic situation. 

This thesis is divided into three chapters, the first deals with the issue of central 

banking in general. It contains the basic theoretical framework, which is important for 

further interpretation. Main focus is given to the defining attributes of the central bank, 

differences in view and approach to central banking and objectives that it should 

achieve. 

The second part deals with the historical development of the central banking in 

the Czech Republic and its predecessors. It follows the creation and transformation of 

the institution from Austro-Hungarian monarchy over to the period of the First Republic 

and discusses the situation in the Protectorate of Bohemia and Moravia and in 

communist Czechoslovakia. The chapter is closed by description of changes to central 

banking following the Velvet Revolution in 1989 and the path to the modern 

independent central bank. 

The first part of the third chapter focuses on the legal position of the Czech 

National Bank. It defines the legislative basis, mainly rising from the Constitution and 

the Act on Czech National Bank. Primary focus is given to the goals of CNB, the main 

objective being maintaining price stability. This objective divides itself into many 

others and is reflected in other CNB objectives. This part also deals with interpretation 

of independence of CNB, which seems to be a key feature of the central bank and it is 

supported by judgmets of the Constitutional Court. These judgments were concerning 

the Bank Board and Governor, the governing authorities of CNB. The organizational 

structure is also a part of this section. 

The second part of the third chapter contains an analysis of the activities of the 

Czech National Bank, deals with the emission monopoly of CNB and protection of the 

currency that is associated with it. Furthermore, I present the monetary policy 

instruments that are used mainly for achieving the CNB primary objective. Large part of 

the activities of the CNB is supervision over regulated objects of the financial market 
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and protection of its stability. Other activities of CNB lie in areas such as the foreign 

exchange market or its contribution to the preparation of legislation of the financial 

market and central banking. 

Throughout the entire third chapter, changes brought on by the amendment to 

the Act on CNB are being followed. This amendment, well conceived in my opinion, 

completes the current regulation and incorporates legal requirements of European law. I 

see its benefit primarily in more exact definition of the position of the governor, 

development in the area of statistics and reporting or unification of decisional practice 

by abandoning the act of provision of CNB. 

The last part of the third chapter is devoted to the international and European 

position of the CNB. The membership of the Czech Republic in the EU and the future 

adoption of the single European currency, the euro, affects the status of CNB and will 

bring further changes. CNB is inter alia involved in national structures, which should 

prepare the ground for the transition to the new currency. At that moment, a deeper 

integration into the European System of Central Banks will take place, certain 

competencies will be transferred to the ECB. 
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