
Centrální banky jsou napříč celým světem instituce značného významu pro ekonomiky jejich 

zemí a to zvláště během let finanční nestability, v některých případech mající vliv i na 

ekonomiky dalších zemí. Diplomová práce pojednává o České národní bance, coby centrální 

bance České republiky, jejím postavení v právním řádu České republiky a jejích činnostech s 

ohledem na dynamický vývoj v této oblasti v posledních letech. 

Práce je rozdělena do kapitol odrážející název a obsahové zaměření práce. Úvod je zaměřen 

na uvedení čtenáře do tématu a stručně popisuje strukturu práce. Úvod je následován dvěma 

hlavními kapitolami - „Právní postavení“ a „Činnost ČNB“. Kapitoly jsou dále složeny 

z dílčích podkapitol, které se dělí na části. Práce je zakončena závěrem. 

V druhé kapitole je pojednáno o ústavní úpravě postavení České národní banky a o zákonné 

úpravě obsažené v zákoně č. 6/1993 Sb., o České národní bance, s odkazy na příslušná 

ustanovení normativních právních aktů Evropské unie. Kapitola také pojednává o dvou 

rozhodnutích Ústavního soudu vztahujících se k úpravě České národní banky a obsahuje 

úvahy o některých zákonných ustanoveních. Zvláštní pozornost je věnována právní koncepci 

nezávislého postavení ČNB ve vztahu k vládě, jiným orgánům a osobám veřejného práva a 

vlastně jakéhokoliv jiného subjektu. 

Třetí, největší, kapitola popisuje široké spektrum aktivit svěřených ČNB, jak jsou obsaženy 

v zákoně o České národní bance a dalších sektorových zákonech. Zaměřuje se na typické 

činnosti centrálních bank, jako je emise měny, funkce banky státu a banky bank, výkon 

měnové politiky, vytváření a správa devizových rezerv, zastupování České republiky na 

mezinárodní úrovni a výkon dohledu nad nejen nad bankami, ale i celého finančního sektoru 

České republiky (což např. zahrnuje pojišťovny, investiční společnosti, penzijní společnosti a 

jiné). Také funguje jako zúčtovací centrum platebního styku a na základě nedávné 

implementace evropské legislativy se stala orgánem příslušným k řešení krize na finančním 

trhu.  

Čtvrtá kapitola si všímá návrhu novely zákona o České národní bance, který je nemomentálně 

v legislativním procesu, v podobě, jak byl navržen vládou České republiky. Kapitola se 

zaměřuje na hlavní změny, které s sebou přináší. 

Pátá kapitola shrnuje a uzavírá to, co bylo uvedeno v předešlých kapitolách, stručně pohlíží na 

budoucí vývoj České národní banky s ohledem na očekávatelný vývoj Evropské unie a 

zhodnocuje téma. 


