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Úvod 

Tématem mé diplomové práce je Česká národní banka, právní postavení a náplň 

činnosti. Cíl tedy spočívá v analýze a zhodnocení právního postavení a činnosti České národní 

banky. ČNB je velmi mocnou institucí, která používá své nástroje k dosažení svých cílů, a 

zároveň jednou z nejnezávislejších centrálních bank na světě. 

Diplomová práce je rozdělena do 5 částí. V první kapitole se věnuji historii centrálního 

bankovnictví od založení Československa do současnosti. Centrální bankovnictví si na našem 

území v průběhu 20. století prošlo náročným vývojem. Ať už to byla doba po rozpadu 

Rakouska-Uherska, kdy Československo potřebovalo vytvořit vlastní bankovní a měnový 

systém, přes období okupace nacistickým Německem, až po snahu přizpůsobit bankovnictví 

sovětskému modelu tzv. monobanky.  

Druhá kapitola se zaměřuje na charakteristiku jednotlivých typů bankovních soustav, 

které se ve světě vyskytují a jakým způsobem fungují a na stručný přehled bankovního systému 

v ČR.  

Třetí kapitola se věnuje již analýze právního postavení ČNB. Je zde rozebrána základní 

charakteristika ČNB, hlavní cíle její činnosti, organizace, jakož i vztah k vládě a k soudní moci. 

Kapitola čtyři se věnuje důležitosti nezávislosti ČNB, jako nezbytné podmínky realizace 

měnové politiky vedoucí k cenové stabilitě. Vzhledem k tomu, že ČNB plní rozsáhlé spektrum 

úkolů, jsem se dále zaměřila pouze na analýzu samotné měnové politiky ČNB, jako její 

nejdůležitější činnosti a na zhodnocení její úspěšnosti.  

Poslední pátá kapitola se věnuje zapojení ČNB do evropských struktur. Je zde rozebrána 

její role jak na úrovni mezinárodní, tak zejména evropské. Pozornost je zde věnována významné 

reformě dohledu nad finančními trhy EU, která proběhla v roce 2011 a také připravovaným 

dalším krokům. Následně je detailněji posouzeno zapojení ČNB v Evropském systému 

centrálních bank. 
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1. Historie centrálního bankovnictví od založení Československa do 

současnosti 

 

Dle Bažantové1 lze období od roku 1919 do počátku druhé světové války z hlediska 

vývoje centrálního bankovnictví rozdělit do dvou základních etap: 

a) zřízení Bankovního úřadu ministerstva financí od roku 1919 do dubna 1926, a  

b) vznik Národní banky Československé od dubna 1926 do roku 1939. 

 

Obě období s výjimkou roku 1919 jsou shodně ústavně zakotvena Československou 

ústavou z 29. února roku 1920. V § 64 odst. 1 bod 8 Ústavy z roku 1920 je uvedeno, že 

prezident jmenuje mj. státní úředníky, kam od roku 1926 spadá i guvernér centrální banky. Dále 

v § 68 Ústavy je uvedeno, že „jakýkoli presidentův úkon moci vládní nebo výkonné potřebuje 

k své platnosti spolupodpisu odpovědného člena vlády“2. Jmenování guvernéra Národní banky 

Československé je tedy podmíněno tzv. trojím jištěním, a to z důvodu, aby se na toto místo 

dostala osoba široce akceptovatelná. Prezident jmenuje guvernéra centrální banky pouze na 

návrh vlády a vlastní jmenovací úkon musí být spolupodepsán ministrem financí. 

 

1.1. Bankovní úřad ministerstva financí 1919 – 1926 

Toto období je neodmyslitelně spjato se jménem prvního československého minstra 

financí Aloisem Rašínem (1867 – 1923). Politické reprezentace nástupnických států byly 

překvapeny rychlým zhroucení Rakouska-Uherska a na tuto situaci nebyly vůbec připraveny. 

Hospodářský zákon ze září roku 1918 byl jako okamžité řešení naprosto nepoužitelný. Počítal 

nejprve s vytvořením Ministerstva financí a následně s komisí jmenovanou ministrem financí, 

na níž bude přeneseno právo ústřední správy, a nakonec s likvidací filiálek Rakousko-Uherské 

banky. Z důvodu zachování kontinuity koncipoval Alois Rašín tzv. recepční normu, která 

zachovávala platnost dosavadních zemských a říšských zákonů a nařízení, a to do doby, než 

státní formu Československa určí Národní shromáždění ve shodě s Národní radou v Paříži. 

Dle Kunerta3 měla první československá vláda enormní zájem na získání vlivu 

v Rakousko-Uherské bance, proto vláda v čele s A. Rašínem prosadila české zastoupení 

                                                           
1 BAŽANTOVÁ, Ilona. Centrální bankovnictví v české historii po současnost: Institucionální pohled. Praha: ČVUT, 
2005. ISBN 80-86729-19-2. Str. 41-52 
2 Zákon č. 121/1920 Sb., Národního shromáždění, kterým se uvozuje Ústavní listina Československé republiky. 
Dostupný z: https://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1920.html 
3 KUNERT, Jakub a Jiří NOVOTNÝ. CENTRÁLNÍ BANKOVNICTVÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH. Praha: Česká národní banka, 
2008. ISBN 978-80-87225-06-6. Str. 61-68 
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v klíčových orgánech, jako byla generální rada, obchodní správa a úřad vládního komisaře. 

Dále byl vznesen požadavek na zřízení hlavního ústavu pro Československo, který měl 

provádět veškerou emisní činnost pro toto území. Rakousko-uherská banka tyto požadavky 

akceptovala. Rašín se dále zasazoval o zamezení povolování úvěrů nástupnickým státům, které 

neomylně roztáčely kola inflace. Splnění tohoto požadavku bylo přislíbeno, ale nerealizováno. 

 

Počátkem roku 1919 začal Rašín připravovat měnovou reformu, k čemuž bylo nutné 

zajistit neprostupnost hranic. Zákonem č. 97/1919 Sb. z. a n. bylo Československo definitivně 

odděleno od území Rakouska a Maďarska a prohlášeno samostatným celním územím. Rašín 

dal přednost měnové odluce bez současného budování emisní banky. Na tajném zasedání 

Národního shromáždění dne 25. února 1919 byl přijat zákon o okolkování bankovek a soupisu 

jmění. Celá akce trvala pouhých pár dní. Od 3.3. do 9.3. 1919 (na Slovensku do 12.3.1919) 

došlo k uzavření hranic pro pohyb osob, zboží i peněz a byla provedena samotná reforma. 

Původní cíl bylo zadržet 80 % oběživa předkládaného k výměně. Nakonec bylo zadrženo 50 % 

oběživa. Ze „staré“ rakousko-uherské měny se pouhým nalepením kolku stala „nová“ 

československá koruna při zachování stejné nominální hodnoty. Tato změna však nebyla 

zadarmo a byl stanoven poplatek ve výši 1 % z okolkované sumy. Díky neexistenci centrální 

banky hrála hlavní úlohu v celé akci exekutiva. Kontrolní funkci zastávala sedmičlenná 

Finanční kontrolní komise Národního shromáždění dle zákona č. 84/1919 Sb. z. a n. Protest 

vznesený Rakousko-uherskou bankou narazil na tvrdý odpor Rašína, pro něhož otázka 

samostatné měny byla zcela zásadní. 

Po úspěšném provedení měnové reformy byla myšlenka zřízení samostatné emisní 

instituce dočasně odložena a Rašín se svými spolupracovníky prosadil zřízení Bankovního 

úřadu podléhajícího ministru financí. Důvodů pro toto jednání byla celá řada, ale 

nejzásadnějšími byly časová tíseň a nízká důvěryhodnost k nové měně, která musela mít nucený 

charakter. Nejvyšším orgánem byl desetičlenný „bankovní výbor při ministerstvu financí“ 

v jehož čele stál ministr financí. Bankovní úřad funguje jako ústřední banka státu, a to v plném 

slova smyslu. Úřad svou činností pomohl stabilizovat měnovou a finanční rovnováhu, zabránil 

nebezpečí inflace a přispěl k vytvoření obrazu Československa jako solidního prosperujícího 

partnera. 

Období let 1919-1926 hodnotím jako velmi náročné. Češi a Slováci se konečně dočkali 

realizace svého práva na sebeurčení, ale politická reprezentace byla postavena před řadu 

problémů, se kterými se musela vyrovnat. Poválečný stav hospodářství, nedořešené státní 

hranice, měnové turbulence, hrozba inflace, deflace, vybudování nezávislé centrální banky. 
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Všem těmto výzvám se však Československo dokázalo postavit a získat v zahraničí obraz 

spolehlivého a prosperujícího partnera.  

 

1.2. Národní banka Československá 1926 – 1939 

Dle Kunerta4 zahájila Národní banka Československá svou činnost dne 1. dubna 1926. 

Nová ústřední banka byla dle zákona č. 102 Sb. z 23. dubna 1925 projektována jako akciová 

společnost se základním kapitálem 12 milionů zlatých dolarů, což se rovnalo částce 405 mil. 

Kč. Statutárním orgánem byla valná hromada, která však neměla příliš rozsáhlé kompetence. 

Nejvyšším výkonným orgánem Národní banky byla devítičlenná bankovní rada. Šest zástupců 

volila valná hromada, avšak tito zástupci byli nejprve předjednáni se zástupci čtyř hlavních 

skupin akcionářů, zbylé tři členy nominoval prezident republiky na návrh vlády. V čele stál 

guvernér. Bankovní rada spravuje Národní banku po stránce personální i věcné, spravuje jmění 

a provádí celkovou měnovou politiku. V rámci bankovní rady fungovalo užší společenství 

tvořené guvernérem a předsedy tří odborů, kteří prakticky rozpracovávali rozhodnutí bankovní 

rady a rozhodovali v době, kdy z důvodu nedostatku času nebylo možné svolat bankovní radu. 

Prvním guvernérem byl v letech 1926 – 1934 Vilém Pospíšil, který zastával politiku 

pevné, stabilní a plně konvertibilní měny nepodléhající výkyvům. Za jeho působení se Národní 

banka orientuje zejména na poskytování krátkodobých úvěrů. Dlouhodobé kredity povoluje jen 

větším korporacím.  

Druhým guvernérem byl od roku 1934 – do února 1939 několikanásobný ministr financí 

Karel Engliš, který působil jako rozhodný odpůrce Rašínovy měnové politiky. V roce 1934 

prosadil devalvaci československé koruny a s jeho osobou je spojena zásadní změna měnové 

koncepce Národní banky Československé. Za jeho éry se snaží banka úvěrovat i jednotlivé 

průmyslové podniky, zejména exportního charakteru, které slibují rychlý návrat investic ve 

velmi hodnotných devizách. Takovéto přímé úvěrování výrobních podniků však bylo v rozporu 

s klasickými aktivitami centrálních bank. 

Měnová politika Národní banky doznala zásadních změn v roce 1938, kdy se stát 

rozhodl financovat válečné výdaje tiskem nekrytého oběživa. K tomuto kroku bylo přistoupeno 

z důvodu v budoucnosti předpokládaných nutných mobilizačních výdajů. To samozřejmě vedlo 

ke značnému nárůstu inflace.  

Mnichovský diktát způsobil Československu obrovské územní ztráty a připravil ho i o 

značný ekonomický potenciál. Země byla postavena před obtížný úkol se vyrovnat nejen s touto 

                                                           
4 KUNERT, Jakub a Jiří NOVOTNÝ. CENTRÁLNÍ BANKOVNICTVÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH. Praha: Česká národní banka, 
2008. ISBN 978-80-87225-06-6.  Str. 68-81 
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ztrátou ale i se značným odlivem devizových prostředků, neboť zahraniční trhy na tuto vypjatou 

situaci samozřejmě zareagovaly.  Řešením měla být půjčka britské vlády ve výši 30 milionů 

liber, která však byla splacena jen z 1/3 a i přes naléhavé urgence doplacena nebyla. 

Československo tak bylo stále více vydáno na pospas Německu. 

Národní banka Československá fungovala pouhých 12 let. Domnívám se však, že i za 

tak velmi krátkou dobu zvládla natavit parametry nezávislé měnové politiky, jakož i ukotvení 

měny. V průběhu 30. let 20. století však byla nucena několikrát podlehnout politickým tlakům 

a svou činnost politice přizpůsobit. Rok 1939 pak znamenal její definitivní konec. 

 

Další etapy vývoje centrálního bankovnictví na českém území: 

 

1.3. Národní banka pro Čechy a Moravu 1939 – 1945 

Dle Bažantové5 skončila autonomní činnost centrální banky ke dni 13. března 1939 

přijetím vládního nařízení č. 96/1939 Sb. z. a n., o zastavení působnosti Národní banky Česko-

Slovenské na území mimo Protektorát Čechy a Morava. Tímto nařízením došlo k oficiálnímu 

přejmenování na „Národní banku pro Čechy a Moravu v Praze“. Dle Kunerta6 bylo v této době 

autonomní postavení banky značně oslabeno. Došlo k výměně guvernéra a banka byla pod 

přísným dohledem okupační správy. Ačkoli se protektorátní vládě podařilo vládním nařízením 

č. 144/1940 Sb. z.a n. centrální bance prodloužit bankovní výsadu na dalších 10 let, přesto 

skončilo celé národní hospodářství v područí Velkoněmecké říše. Poslední ranou bylo 

vytvoření celní unie mezi protektorátem a Německou říší v říjnu 1940. Tím byl znemožněn 

samostatný platební styk se zahraničím. Centrální banka nesmí samostatně nakládat s devizami 

ani určovat úrokové sazby, dále byla násilně zbavena zlatých měnových zásob a přinucena 

financovat německé vojenské orgány a perzekuční aparát bez odpovídajících náhrad. Další 

vládní nařízení č. 321/1940 Sb. z. a n. určilo korunu jako nominální zlomek marky, což 

znamenalo de facto ztrátu její funkce.  

Celkové hospodářské škody po skončení války se odhadují na částku ve výši 429,7 mld. 

K z čehož 135,5 mld. K jsou škody napáchané v měnové oblasti. 

Domnívám se, že v tomto období si centrální banka prošla nejtěžší zkouškou. Po 

formální stránce jí byly ponechány všechny její orgány, avšak jakýkoli vzdor okupační správě 

                                                           
5 BAŽANTOVÁ, Ilona. Centrální bankovnictví v české historii po současnost: Institucionální pohled. Praha: ČVUT, 
2005. ISBN 80-86729-19-2. Str. 75-79 
6 KUNERT, Jakub a Jiří NOVOTNÝ. CENTRÁLNÍ BANKOVNICTVÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH. Praha: Česká národní banka, 
2008. ISBN 978-80-87225-06-6. Str. 81-85 
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byl prakticky vyloučen. Přesto se představitelům a zaměstnancům banky podařilo zabránit 

největším ztrátám, které potenciálně hrozily domácí měně.  

 

1.4. Národní banka Československá 1945 – 1950 

Dle Bažantové7 se období let 1945-1948 vyznačuje silnou vlastnickou deformací 

v hospodářské oblasti. Dochází k masivnímu zestátňování velkých podniků a k omezení 

názorové plurality, kdy po osvobození není povolena činnost většiny pravicových politických 

stran. Hospodářská a politická situace doznává významného vychýlení, ačkoli do května 1948 

platí prvorepubliková Ústava. 

Po skončení druhé světové války působí na území Československa dvě centrální banky 

– Národní banka pro Čechy a Moravu a Slovenská národní banka. V červnu 1945 byla 

obnovena Národní banka Československá. Dle Kunerta8 byla nejvyšším statutárním orgánem 

centrální banky z počátku pětičlenná, posléze sedmičlenná, dočasná správa jmenovaná 

předsedou vlády. Dekretem prezidenta republiky č. 139/1945 Sb. z 19. října 1945 bylo 

stanoveno, že Národní banka Československá bude působit jako ústřední banka státu na celém 

území. Dekretem č. 91/1945 Sb. z. a n. byla provedena měnová reforma a zavedena jednotná 

československá měna na celém území. Ostatní platidla byla prohlášena za neplatná. Centrální 

banka se snažila nastavením nízkých diskontních sazeb zpřístupnit úvěry soukromému sektoru 

a zajistit tak stabilní hodnotu koruny. Tento liberální přístup však byl terčem kritiky komunistů, 

kteří požadovali centralizaci a kontrolu na peněžními prostředky. 

Po znárodnění československých podniků uhrazovala centrální banka kapitálové účasti 

zahraničním investorům. Po únoru 1948 však byly tyto transfery komunistickým režimem 

zablokovány a jako protiopatření došlo k obstavení československých zlatých rezerv ve 

Frankfurtu nad Mohanem. 

Po 25. únoru 1948 centrální banka klesla na úroveň pouhého vykonavatele vládní 

politiky. Byla zapojena do direktivního řízení ekonomiky státem, podílela se na vytváření 

hospodářského plánu, a to až na úroveň podnikových rozpočtů, sledovala užití devizových 

prostředků opět až na úroveň jednotlivých podniků, poskytovala úvěry bez ohledu na to, jak se 

danému podniku dařilo. Zákonem č. 31/1950 Sb. byla zřízena Státní banka československá po 

vzoru Sovětského svazu, jakožto jednotná banka jak emisního, tak provozního charakteru.  

                                                           
7 BAŽANTOVÁ, Ilona. Centrální bankovnictví v české historii po současnost: Institucionální pohled. Praha: ČVUT, 
2005. ISBN 80-86729-19-2. Str. 81-94 
8 KUNERT, Jakub a Jiří NOVOTNÝ. CENTRÁLNÍ BANKOVNICTVÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH. Praha: Česká národní banka, 
2008. ISBN 978-80-87225-06-6. Str. 85-91 
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1.5. Státní banka československá 1950 – 1989 

Dle Bažantové9 byla v listopadu 1949 Ústředním výborem KSČ definitivně odmítnuta 

kontinuita s bankovním systémem v „předsocialistickém“ období. Zákonem č. 31/1950 Sb., 

byla ustanovena Státní banka československá (dále jen „SBČS“). Tímto se bankovní systém 

změnil z dvoustupňového na jednostupňový. Dle Kunerta10 byla nová instituce zcela podřízena 

Ministerstvu financí a převzala veškerá práva a závazky nejen Národní banky Československé, 

ale i Živnostenské banky, Slovenské Tatrabanky a Poštovní spořitelny. V tomto modelu došlo 

k odklonu od tradičního kolektivního orgánu bankovní rady. V čele banky stáli generální 

ředitelé navrhovaní vládě ministrem financí.   

SBČS má zajišťovat pět základních úkolů11: 

a) řídit dle pokladního a úvěrového plánu peněžní oběh ve státě 

b) být zúčtovacím ústředím státu a řídit platební styk 

c) poskytovat provozní úvěry 

d) spravovat devizové prostředky a realizovat mezinárodní platební styk 

e) provádět ekonomickou kontrolu vůči národním subjektům 

 

Roku 1958 zákonem č. 43/1958 Sb. došlo k rozšíření působnosti SBČS o oblast 

financování a úvěrování investic včetně financování a úvěrování stavebně-montážních prací, 

které do té doby byly doménou Investiční banky. Výjimkou z centralistických aktivit bylo 

vytvoření samostatné Československé obchodní banky roku 1964. Tato samostatná banka 

vznikla oddělením správy zahraničních operací, která byla původně součástí SBČS. SBČS si 

však ponechala rozhodující vliv 51 %. Důvodem pro vznik samostatné instituce byl zejména 

nárůst objemu platebního styku s cizinou a rozvoj vztahů s kapitalistickými zeměmi. 

S nastupujícím šedesátými lety sílí snaha SBČS o nezávislost na Ministerstvu financí. 

Zákonem č. 117/1965 Sb. se banka stává samostatným orgánem, který s plnou odpovědností 

provádí měnovou politiku ve státě. V souladu s tímto zákonem nastaly změny i v organizační 

struktuře banky. Došlo ke zřízení oborových oddělení, které usměrňovaly činnost okresních 

poboček v rámci jednotlivých odvětví průmyslu. Ačkoli byl generální ředitel SBČS zván jako 

                                                           
9 BAŽANTOVÁ, Ilona. Centrální bankovnictví v české historii po současnost: Institucionální pohled. Praha: ČVUT, 
2005. ISBN 80-86729-19-2. Str. 98-111 
10 KUNERT, Jakub a Jiří NOVOTNÝ. CENTRÁLNÍ BANKOVNICTVÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH. Praha: Česká národní banka, 
2008. ISBN 978-80-87225-06-6.  Str. 93-105  
11 Historie ČNB [online]. [cit. 2017-09-02]. Dostupné z: 
http://www.historie.cnb.cz/cs/dejiny_instituce/statni_banka_ceskoslovenska/ 
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odborník na schůze československé vlády, rozhodující slovo však měly i nadále vládní orgány 

a vedení KSČ. 

V letech 1968 a 1969 proběhl pokus o ekonomickou reformu, která měla vyústit ve 

vytvoření hybridního systému tzv. „tržního socialismu“. Tato doba uznávala nutnost návratu 

dvoustupňového bankovního systému, tzn. systému komerčních bank a nezávislé instituce 

centrální banky. Centrální řízení mělo být zachováno, ovšem v jiné kvalitě. Při politických 

vyjednáváních o novém uspořádání státu došlo, v důsledku tlaku ze stany slovenských politiků, 

k uzákonění vize federalistického systému centrálních bank – dvě nezávislé republikové 

centrální banky a jedná federální. S nástupem normalizace došlo k definitivnímu ukončení snah 

o restrukturalizaci bankovního sektoru.  

Obnovená centralizace byla zakotvena v zákonu č. 144/1970 Sb. o Státní bance 

československé a zákonu č. 142/1970 Sb. devizový zákon. Toto zakotvení zůstává shodné až 

do konce roku 1989. Zákon o SBČS jakož i devizový zákon nabývají účinnosti od 1. ledna 

1971. V čele banky stojí předseda odpovědný za její chod, jmenovaný prezidentem. Poradním 

orgánem předsedy a nejvyšším statutárním grémiem je bankovní správa. Ústředí své pokyny 

přenáší do praxe prostřednictvím jednotlivých republikových ústavů – českým v Praze a 

slovenským v Bratislavě. Republikové ústavy se podílejí na sestavování měnového plánu a 

realizují jej v rámci jednotlivých území. 

Toto období hodnotím jako maximální snahu politické reprezentace přizpůsobit 

československý bankovní systém sovětskému modelu. Centrální banka přišla až do roku 1965 o 

svou nezávislost a do této doby byla zcela podřízena Ministerstvu financí. Jakékoli pokusy o 

reformu bankovního systému a návrat k dvoustupňové struktuře v průběhu 60. let skončily 

nástupem normalizace. Jako úspěch hodnotím působení slovenských politických představitelů, 

kterým se v roce 1970 podařilo prosadit model ústředí a dva republikové ústavy, který přetrval 

do roku 1989.  

 

1.6. Státní banka československá – centrální banka 1990-1992 

Dle Kunerta12 hospodářské problémy, se kterými se potýká Československo v průběhu 

80. let 20. století, obnovily diskuzi o reformě bankovního systému. V průběhu roku 1988 byl 

zaveden nový ekonomický model v Sovětském svazu a Maďarsku. Obě země přijaly 

dvoustupňový bankovní systém, v němž existuje soustava obchodních bank a jedna banka 

emisní. O zavedení tohoto modelu se tedy začíná diskutovat i u nás. Výsledkem těchto diskuzí 

                                                           
12 KUNERT, Jakub a Jiří NOVOTNÝ. CENTRÁLNÍ BANKOVNICTVÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH. Praha: Česká národní banka, 
2008. ISBN 978-80-87225-06-6.  Str. 104-124 
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bylo schválení zákonů č. 130/1989 Sb. a č. 158/1989Sb., které dvoustupňový bankovní systém 

zavádí i na našem území. 

Nejvýraznější změnou v náplni centrální banky bylo oddělení funkce provozních bank, 

což následně umožnilo vznik dvěma novým bankovním institucím – Komerční bance a 

Všeobecné úverové bance. Dále byla obnovena činnost, do té doby „umrtvené“ Investiční 

banky. 

Hlavní funkce centrální banky spočívají v oblasti emisní činnosti, devizové a celostátní 

měnové politiky. Je jí svěřena i oblast emise oběžných mincí. Hlavní cíl spočívá v zajišťování 

stability měny. Správa banky byla i nadále podřízena federální vládě. Dle Bažantové13 se ani 

návrat ke kolektivnímu orgánu prozatím nekoná a řízení banky je stále v rukou předsedy SBČS. 

Organizační struktura v této době stále vychází ze zákona č. 144/1970 Sb.  

V souvislosti se zavedením dvoustupňového bankovního systému vzniklo dne 1. 

července 1991 samostatné oddělení bankovního dohledu. Nad bankami byl však vykonáván 

ještě tzv. státní dozor prostřednictvím federálního Ministerstva financí. Státní dozor nad 

spořitelnami vykonávalo republikové Ministerstvo financí. V rámci případné sankce bylo 

možné pozastavení či odejmutí oprávnění k činnosti.  

V důsledku razantních společensko-ekonomických změn přestalo dosavadní zakotvení 

SBČS vyhovovat a vedení SBČS rozhodlo o vypracování nového zákona. Zákon č. 22/1992 Sb. 

o státní bance československé a zákon č. 21/1992 Sb. o bankách plně odpovídaly běžnému 

zakotvení centrálních bank ve vyspělých zemích. Centrální banka zde byla zakotvena jako 

státní instituce, avšak samostatná právnická osoba absolutně nezávislá na výkonné moci. 

Hlavním úkolem bylo udržování stability cen a kurzu koruny. Nejvyšším orgánem centrální 

banky je sedmičlenná bankovní rada v čele s guvernérem. V bankovní radě je zachován 

národnostní poměr tzn. Češi – Slováci 1:1. Členové bankovní rady jsou jmenováni prezidentem 

republiky na 6 let. 

V průběhu září 1990 se Československo stalo opět členem MMF a Světové banky. To 

umožnilo sjednat úvěr na zavádění vnitřní konvertibility měny. Liberalizace cen a liberalizace 

zahraničního obchodu vedly centrální banku k uplatňování restriktivní měnové politiky. Byly 

očekávány silné inflační tlaky způsobené zejména devalvací, rozpadem východních trhů, 

rostoucími cenami ropy a zvyšujícími se požadavky na růst mezd. Soukromý sektor se zpočátku 

omezoval jen na drobné podnikání. Až v roce 1992 byla schválena podpora soukromého 

podnikání a centrální banka přechází na neutrální politiku. 

                                                           
13 BAŽANTOVÁ, Ilona. Centrální bankovnictví v české historii po současnost: Institucionální pohled. Praha: ČVUT, 
2005. ISBN 80-86729-19-2. Str. 115-126 
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1.7. Česká národní banka – 1993 až současnost 

Dle Kunerta14 byl 31. prosinec 1992 posledním dnem fungování Státní banky 

československé. Dne 1. ledna 1993 vzniká nová emisní instituce, která je upravena Ústavou ČR 

a zákonem č. 6/1993 Sb. o České národní bance. Novou peněžní jednotkou se stává koruna 

česká. Centrální bance dle nového zákona přísluší rozhodovat o měnové politice, o vydávání 

bankovek a mincí, řídí peněžní oběh, platební styk, zúčtování bank, vykonává bankovní dohled 

a pečuje o rozvoj bankovního systému. Nejvyšším orgánem je sedmičlenná bankovní rada, jejíž 

jmenování je plně v kompetenci prezidenta ČR.  

Vznik dvou nezávislých států s sebou přinesl i nutnost oddělit od sebe i obě měnové 

oblasti. Inspirací pro řešení této složité situace se stala Rašínova reforma z roku 1919. 

Kolkování bankovek se provádělo na pokladnách Komerční banky a hlavního ústavu SBČS. 

Kolkovány byly bankovky od hodnoty 100 Kčs. Do půlky ledna 1993 byly okolkovány 

bankovky v hodnotě 20 mld. Kčs a k definitivnímu oddělení měny došlo v termínu od 4. do 8. 

února 1993. Po převzetí systému bankovního dohledu ČNB výrazně zpřísnila podmínky 

zřizování bank a zvýšila náročnost pravidel při posuzování obezřetného podnikání. Dynamický 

rozvoj bankovního systému s sebou přinesl i řadu obtíží, zejména díky nárůstu nesplácených 

úvěrů. ČNB byla nucena tuto situaci řešit odnímáním bankovních licencí či zaváděním nucené 

správy. Reakcí na tyto události bylo novelou zákona o bankách zavedení systému pojištění 

vkladů, zpřísnění podmínek pro udělování bankovní licence a omezení propojení bank 

s podnikovou sférou. V dalším období se ČNB soustředí na proces přípravy v souvislosti 

s předpokládaným členství ČR v EU. Cílem byla zejména harmonizace bankovní legislativy a 

sladění pravidel pro obezřetné podnikání s evropskými standardy. 

Období po roce 1990 hodnotím jako snahu o vytvoření bankovního systému západního 

střihu. Nelehký politický vývoj, který vyvrcholil rozpadem federativní republiky, musely 

následovat i oba republikové ústavy. Od roku 1993 působí ČNB jako nezávislá, otevřená, 

transparentní instituce, která pečuje nejprve o měnovou a následně o cenovou stabilitu. 

Završením procesu integrace dohledu se stává institucí, která provádí dohled nad celým 

finančním systémem v ČR a postupně se zapojuje do činnosti řady mezinárodních organizací. 

  

                                                           
14 KUNERT, Jakub a Jiří NOVOTNÝ. CENTRÁLNÍ BANKOVNICTVÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH. Praha: Česká národní banka, 
2008. ISBN 978-80-87225-06-6. Str. 124-130 
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2. Vymezení a charakteristika bankovních systémů a bankovní systém ČR 

 

2.1.  Vymezení a charakteristika bankovních systémů 

Dle Revendy15 lze tedy definovat bankovní systém jako „souhrn všech bankovních 

institucí v daném státě a uspořádání vztahů mezi nimi.“ Bankovní systém je tvořen složkou 

institucionální a složkou funkční. V rámci institucionální složky členíme jednotlivé banky 

podle náplně činnosti do několika druhů. Jde např. o obchodní banky nabízející depozitní a 

úvěrové operace, spořitelní banky specializující se na depozitní, úvěrové a další operace pro 

obyvatelstvo, investiční banky zaměřené buď na investice do cenných papírů, nebo na 

dlouhodobé úvěry, rozvojové banky zaměřené na dlouhodobé úvěry investičního charakteru a 

další. Funkční složka definuje způsoby uspořádání vztahů mezi bankovními institucemi. Zde je 

vhodné rozdělit bankovní systémy na jednostupňové a dvoustupňové.  

Jednostupňové systémy se vykytují zejména v netržních ekonomikách a jsou 

charakteristické pro většinu centrálně plánovaných ekonomik. Pro tento typ bankovního 

systému je typický nejen nízký počet bank ale i jeho pasívní role při shromažďování peněžních 

úspor. V rámci celého systému má dominantní postavení centrální banka, která v podstatě 

provádí všechny operace a řídí činnost dalších bank. Jedná se o systém tzv. monobanky. 

V celém systému však i centrální banka sehrává spíše pasivní roli. Její činnost se omezuje na 

plnění z centra rozepsaných úkolů, a to v podobě měnového plánu, který nerespektuje potřeby 

ekonomiky. Hlavním úkolem centrální banky je pouze splnit úkoly plánu. Na tomto schématu 

fungují i ostatní banky. Jejich cílem není tvorba zisku, ale zájem na splnění ukazatelů 

stanovených plánem. V tomto systému má věcné plánování přednost před plánováním 

finančním, a tak má úvěrující banka jen velmi malou možnost odmítnout poskytnutí úvěru. 

V důsledku chybějících podnikatelských aktivit obchodních a dalších bank se nejedná 

o příliš funkční systém. Nedostatečná finanční disciplína subjektů, poskytování úvěrů bez 

stanovení kritérií návratnosti vedou k tomu, že dříve či později se stává tento systém brzdou 

dalšího rozvoje. 

Na základě výše řečeného mohu konstatovat, že jednostupňový bankovní systém je ryze 

neefektivní systém. Bankovnictví zde nepředstavuje zdroj kapitálu pro ekonomiku a neplní tak 

svou základní roli. Země s tímto typem bankovní soustavy jsou charakteristické svou politickou 

nestabilitou, centrálně plánovanou ekonomikou, netransparentními makroekonomickými a 

                                                           
15 REVENDA, Zbyněk. CENTRÁLNÍ BANKOVNICTVÍ. 2. rozšířené vydání. Praha: Management Press, 2001. ISBN 
80-7261-051-1. Str. 18-30 
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statistickými údaji, vysokou zadlužeností, jakož i nízkou konkurenceschopností. Náprava je 

velmi obtížná, neboť kroky, které by k ní směřovaly, jsou zpravidla v přímém rozporu s daným 

režimem.  

Druhým typem bankovního systému je tzv. dvoustupňový. Pro něj je charakteristické 

oddělení centrálního a obchodního bankovnictví. To znamená, že centrální banka v zásadě 

neprovádí činnosti, které spadají do působnosti obchodních bank. V tomto bankovním systému 

je hlavním cílem činnosti jednotlivých bank maximalizace tržní hodnoty majetku. Banky jsou 

při svém rozhodování zcela nezávislé, ale i přesto jsou svázány stanovenými pravidly, 

regulacemi a dohledem. Pro dvoustupňové bankovní systémy je typický vyšší počet obchodních 

a dalších bank. Dvoustupňové bankovní systémy se od sebe navzájem mohou významně lišit. 

Odlišnostem nahrávají zejména následující faktory: míra otevřenosti, uspořádání bank a 

oddělenost obchodního a investičního bankovnictví. Na základě těchto faktorů rozlišujeme: 

 

a) Univerzální bankovní systém. Systém, ve kterém není striktně odděleno obchodní a 

investiční bankovnictví. Tento systém je typický pro většinu evropských zemí. Český 

bankovní systém je rovněž univerzální. 

b) Specializovaný bankovní systém. Systém, který striktně odděluje obchodní a investiční 

bankovnictví. Obchodním bankám jsou zapovězeny operace s akciemi a investiční banky 

zase nemohou přijímat primární vklady veřejnosti. Jde o systém typický pro Spojené státy 

americké a Japonsko. 

c) Vysoce otevřený bankovní systém. Bankovní systémy na území EU se vyznačují vyšší 

mírou otevřenosti vůči zahraničním bankám. Platí zde rovnocenné podmínky a pravidla 

činnosti pro banky domácí a pro banky zahraniční z členských zemí.  

d) Málo otevřený bankovní systém. Nižší mírou otevřenosti se vyznačují bankovní systémy 

USA a Japonska. Při vstupu na tyto trhy musí splnit zahraniční subjekty tvrdší nastavené 

limity nežli subjekty domácí, a i po jejich splnění musí akceptovat celou řadu dalších 

omezení.  

e) Pobočkový, unitární, propojený bankovní systém. Tyto typy uspořádání bankovních 

systémů jsou projevem zejména zákonodárství a tradice. Pro Japonsko a některé evropské 

země je typické pobočkové bankovnictví. V ČR ale i jiných evropských zemí vzrůstá 

vzájemné vlastnické propojení mezi bankami.  
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Dle Holmana16 je bankovní soustava ČR tvořena centrální bankou (dále jen „ČNB“) a 

komerčními bankami. Komerčními bankami se dle zákona č. 21/1992 Sb. o bankách § 1 odst. 

1 (dále jen „zákon o bankách“) rozumějí akciové společnosti se sídlem v České republice, které 

přijímají vklady od veřejnosti a poskytují úvěry a které k výkonu těchto činností mají bankovní 

licenci. 

Domnívám se, že dvoustupňový bankovní systém mohu označit za systém dominující ve 

světě. V tomto systému jsou komerční banky při svém rozhodování zcela nezávislé a poskytují 

širokou paletu služeb. Při své činnosti se zaměřují zejména na domácnosti, podnikatele a firmy. 

 

2.2.  ČNB – stručný přehled 

Čl. 98 Ústavy označuje ČNB jako ústřední banku státu nezávislou na výkonné moci. 

Postavení ČNB je dále konkretizováno v zákoně č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění 

pozdějších předpisů. ČNB má postavení veřejnoprávního subjektu a jsou jí svěřeny kompetence 

správního úřadu17. Dle Bakeše18 má oprávnění vydávat na základě zákonného zmocnění 

podzákonné právní předpisy nejčastěji ve formě vyhlášky a dále tzv. opatření, kterým podléhají 

subjekty dohledu. V rámci organizačního uspořádání19 tvoří ČNB ústředí se sídlem v Praze, 

pobočky a účelové organizační jednotky. Nejvyšším řídícím orgánem je sedmičlenná bankovní 

rada20, která určuje měnovou a makroobezřetnostní politiku a nástroje pro jejich uskutečňování. 

Guvernéra, viceguvernéry a ostatní členy jmenuje a odvolává prezident republiky a jejich 

funkční období je šestileté. Nikdo nesmí zastávat funkci člena bankovní rady více než dvakrát.  

Dle Holmana21 je ČNB jednou z nejnezávislejších centrálních bank na světě. Její úkoly 

jsou ze strany zákona formulovány poměrně obecně. Odpovědnost bankovní rady za měnovou 

politiku je zákonem rovněž stanovena volně. ČNB je povinna podávat Poslanecké sněmovně 

nejméně dvakrát ročně k projednání zprávu o měnovém vývoji22 a rovněž je povinna 

                                                           
16 HOLMAN, Robert. Ekonomie. 3. aktualizované vydání. Praha: C. H. Beck, 2002. ISBN 80-7179-681-6. Str. 475-
490 
17 § 1 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. In: Sbírka zákonů České republiky. 1993, částka 3. ISSN 
1211-1244. 
18 BAKEŠ, M., M. KARFÍKOVÁ, P. KOTÁB a H. MARKOVÁ. Finanční právo. 5. upravené vydání. Praha: C. H. Beck, 
2009. ISBN 978-80-7400-801-6. Str. 42-46 
19 § 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. In: Sbírka zákonů České republiky. 1993, částka 3. ISSN 
1211-1244. 
20 § 5, § 6 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. In: Sbírka zákonů České republiky. 1993, částka 3. ISSN 
1211-1244. 
21 HOLMAN, Robert. Ekonomie. 3. aktualizované vydání. Praha: C. H. Beck, 2002. ISBN 80-7179-681-6. Str. 
656-689 
22 § 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. In: Sbírka zákonů České republiky. 1993, částka 3. ISSN 
1211-1244. 
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informovat nejméně jednou za tři měsíce o měnovém vývoji veřejnost. ČNB není v rámci svého 

hospodaření napojena na státní rozpočet a je osvobozena od daně z příjmů právnických osob. 

Hlavním úkolem ČNB23 je péče o cenovou stabilitu. Dalšími úkoly jsou tvorba měnové 

politiky, vydávání oběživa, správa peněžního oběhu, zajištění platebního styku a zúčtování 

bank, výkon dohledu nad subjekty finančního trhu, zajištění stability finančního systému a další 

činnosti dle zákona o ČNB a jiných právních předpisů. 

Dle Bakeše24 patří do její působnosti dále vedení účtů bank, dává do prodeje státní 

dluhopisy, vede centrální evidenci cenných papírů vydávaných ČR. V roce 2006 na ni přešla 

pravomoc a působnost zrušené Komise pro cenné papíry, díky čemuž vykonává jako jediný 

správní úřad dohled nad finančním trhem. 

Dozorové a regulační činnosti ČNB se liší dle typu dozorovaných subjektů. Výkon 

dohledu25 lze chápat jako souhrn činností, mezi něž lze zařadit povolovací a schvalovací řízení, 

plnění informačních povinností, mezinárodní spolupráce apod.  

V oblasti bankovnictví uděluje bankovní licence bankám. Dle § 25 zákona o bankách 

vykonává ČNB bankovní dohled nad činností bank včetně jejich poboček působících na území 

cizího státu, včetně kontrol prováděných na místě. Vykonává rovněž dohled nad činností osob, 

které mají povolení působit v oblasti blízké bankovnictví. ČNB vykonává i funkci dohledu 

hostitelského státu pro zahraniční banky a další finanční instituce, které vykonávají svou 

činnost na území ČR. Banky jsou povinny nepoškozovat zájmy vkladatelů, neohrožovat 

bezpečnost a stabilitu banky, dodržovat podmínky stanovené v licenci, jsou povinny se řídit 

právními předpisy, včetně opatření vydaných ČNB. Zjistí-li ČNB pochybení, může vůči nim 

uplatnit řadu opatření spočívajících např. ve: 

• Stanovení lhůty pro odstranění zjištěných nedostatků, 

• Požadovat výměnu osob ve vedení a dozorčí radě, 

• Omezit rozsah licence, či licenci odejmout, 

• Nařídit audit na náklady banky, 

• Uložit pokutu až do výše 50 mil. Kč, 

• Zavést nucenou správu a další. 

 

                                                           
23 § 2 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. In: Sbírka zákonů České republiky. 1993, částka 3. ISSN 
1211-1244. 
24 BAKEŠ, M., M. KARFÍKOVÁ, P. KOTÁB a H. MARKOVÁ. Finanční právo. 5. upravené vydání. Praha: C. H. Beck, 
2009. ISBN 978-80-7400-801-6.Str. 44- 46 
25 Výkon dohledu [online]. [cit. 2017-09-02]. Dostupné z: 
https://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/index.html 
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Obdobné pravomoci uplatňuje ČNB i vůči spořitelním a úvěrním družstvům dle zákona 

č. 87/1995 S., o spořitelních a úvěrních družstvech. 

Dohled a regulace nad pojišťovnami a zajišťovnami.26 Stabilita tohoto odvětví je zcela 

stěžejní pro správné fungování ekonomiky. Důvěryhodnost a stabilitu nelze zajistit jen 

spoléháním se na tržní mechanismy, proto je činnost pojišťoven a zajišťoven regulována řadou 

právních předpisů upravujících jejich činnost. Dohled v pojišťovnictví vykonává ČNB. Cílem 

tohoto dohledu je zejména podpora zdravého rozvoje, tržní disciplíny a konkurenceschopnosti, 

prevence před systémovými krizemi, ochrana pojistníků, pojištěných a oprávněných osob a 

posilování důvěry u veřejnosti. Dohled sám o sobě nemůže zabránit uzavření ztrátového 

obchodu či zabránit porušení pravidel při jednání s klientem. Smyslem dohledu je ochrana 

finančního trhu jako celku, proto je ČNB povinna zasáhnout v případě, kdy se dozví o porušení 

zákona např. odnětím povolením k činnosti či uvalením nucené správy. Snahou je zamezit 

podobným praktikám v budoucnosti. Legislativní základnu tohoto odvětví tvoří zákon č. 

277/2009 Sb., o pojišťovnictví a prováděcí vyhlášky, které upřesňují některé povinnosti 

stanovené zákonem, obezřetnostní pravidla a informační povinnosti. Do této oblasti spadá i 

regulace činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných 

událostí. Jejich činnost je upravena zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích 

zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí.  

Dohled v oblasti penzijních společností a fondů.27 Primární odpovědnost za funkčnost 

vnitřních kontrolních mechanismů nesou orgány penzijní instituce. Kontrolní pravomoci jsou 

svěřeny rovněž depozitáři. Účelem dohledu ČNB je zasáhnout v případech zjištěného 

pochybení prostřednictvím svěřených nástrojů, jako je odnětí povolení k činnosti penzijní 

instituce. Legislativní základnu této oblasti tvoří zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění 

se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 

pozdějších předpisů, dále zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, zákon č. 427/2011 

Sb., o doplňkovém penzijním spoření a zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí 

zaměstnaneckého penzijního pojištění, který umožňuje činnost zahraničních institucí 

zaměstnaneckého penzijního pojištění v ČR. 

                                                           
26 Regulace a dohled nad pojišťovnami a zajišťovnami [online]. [cit. 2017-09-02]. Dostupné z: 
https://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/postaveni_dohledu/pojistovny_zajistovny/index.h
tml 
27Regulace a dohled v oblasti penzijních společností a fondů [online]. [cit. 2017-09-02]. Dostupné z: 
https://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/postaveni_dohledu/penzijni_spolecnosti_a_fondy
/index.html 
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Regulace a dohled nad platebními institucemi a institucemi elektronických peněz.28 

Dohled ČNB vykonávaný nad činností platebních institucí a institucí elektronických peněz je 

nedílnou součástí péče o stabilitu finančního systému ČR. Činnost poskytovatelů platebních 

služeb a vydavatelů elektronických peněz je regulovaná zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním 

styku, ve znění pozdějších předpisů. ČNB je oprávněna prostřednictvím opatření a vyhlášek 

regulovat vstup finančním subjektům do tohoto sektoru a stanovuje obezřetnostní pravidla pro 

jejich činnost.  

Dohled nad směnárnami.29 Cílem dohledu je zajistit řádné poskytování směnárenských 

služeb, včetně respektování pravidel při transparentním uveřejňování kursů. Provozování 

směnárny směnárníkem je podmíněno udělením povolením k činnosti, které vydává ČNB. 

Směnárníkem může být jak fyzická, tak právnická osoba. Z pohledu ČNB jsou směnárny řazeny 

k rizikovým subjektům v důsledku jejich možného zneužití k legalizaci výnosů z trestné 

činnosti. Směnárenská činnost je upravena zejména v zákoně č. 277/2013 Sb., o směnárenské 

činnosti a dalšími právními předpisy.  

S ohledem na výše řečené mohu konstatovat, že existence centrálních bank, potažmo 

ČNB, je nepostradatelná. Jde o instituci, která je schopná svými nástroji ochránit ekonomiku 

proti finančním krizím, efektivně s nimi bojovat, zabránit ekonomickým propadům, jakož i 

ekonomiku efektivně stimulovat. Ve stanovených případech je ČNB umožněno vstupovat do 

systému komerčního bankovnictví, jakož i dalších oblastí a zjednávat nápravu nežádoucího 

stavu. ČNB, jako věřitel poslední instance rovněž podává pomocnou ruku ohroženým bankám, 

jejichž krach by měl na společnost fatální dopady.  

 

2.3. Komerční banky 

Dle Bakeše30 je banka subjektem podnikatelského charakteru, jejímž předmětem 

podnikání je zejména obchodování s penězi. Dle zákona o bankách lze bankovní instituci 

charakterizovat čtyřmi pojmovými znaky: 

a) jde o akciovou společnost se sídlem v ČR, 

b) přijímá vklady od veřejnosti, 

                                                           
28 Regulace a dohled nad platebními institucemi a institucemi elektronických peněz [online]. [cit. 2017-09-02]. 
Dostupné z: 
https://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/postaveni_dohledu/plat_inst_el_penize/index.ht
ml 
29Dohled nad směnárnami [online]. [cit. 2017-09-02]. Dostupné z: 
https://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/postaveni_dohledu/smenarny/index.html 
30 BAKEŠ, M., M. KARFÍKOVÁ, P. KOTÁB a H. MARKOVÁ. Finanční právo. 5. upravené vydání. Praha: C. H. Beck, 
2009. ISBN 978-80-7400-801-6. Str. 472-501 
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c) poskytuje úvěry, 

d) bankovní činnost provádí dle udělené licence. 

 

Podnikání v oblasti bankovnictví je však povoleno i dalším subjektům. Jde o: 

a) zahraniční banky, které mohou vykonávat bankovní činnosti na území ČR prostřednictvím 

svých poboček a na základě udělené tuzemské bankovní licence, 

b) banky se sídlem v členském státě EU, které mohou vykonávat bankovní činnost na území 

ČR na základě oprávnění, které jim bylo uděleno v zemi jejich sídla (tzv. jednotná licence), 

c) banky se sídlem v jiných státech, které v souladu s mezinárodní smlouvou mohou požívat 

stejných výhod jako unijní subjekty. To znamená, že vykonávají bankovní činnost na 

základě oprávnění vydané v zemi jejich sídla. Okruh těchto subjektů zůstává prozatím 

nenaplněn. 

 

Pro účely zákona o bankách se dle § 1 odst. 2 vkladem rozumí svěřené peněžní 

prostředky, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu. Přijímání vkladů od 

veřejnosti je činností vyhrazenou toliko bankám a tvoří obsah bankovního monopolu. 

Naproti tomu poskytování úvěrů je činností, kterou se mohou zabývat i jiné ať už 

podnikatelské či nepodnikatelské subjekty. Úvěrem se dle zákona o bankách rozumí dočasně 

poskytnuté peněžní prostředky v jakékoliv formě. 

Kromě těchto hlavních činností mohou v rozsahu udělené bankovní licence banky 

vykonávat i další činnosti vedlejší. Jde zejména o investování do cenných papírů na vlastní účet, 

finanční leasing, platební styk, poskytování záruk, otvírání akreditivů a řada dalších.31 

Činnost může banka zahájit jen na základě udělené bankovní licence. O udělení 

bankovní licence rozhoduje ČNB a banka má kromě jiného povinnost splnit i zákonný 

požadavek minimálního základního kapitálu ve výši 500 000 000 Kč.  

Podle rozsahu činností či zaměřeností na různé druhy bankovních klientů lze banky dělit 

na následující druhy: 

a) banky a spořitelny – v současnosti u nás toto dělení neplatí, neboť bankovní předpisy nečiní 

rozdíl mezi bankou a spořitelnou. Hlavním rozdílem je však to, že spořitelny se zaměřují 

zejména na přijímání vkladů od drobných střadatelů a svá aktiva umisťují u jiných bank. 

                                                           
31 § 1 odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách. In: Sbírka zákonů České republiky. 1992, částka 5. ISSN 1211-
1244. 
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b) banky univerzální a specializované – banky univerzální poskytují své služby širokému 

okruhu klientů, kdežto banky specializované se zaměřují na klienty z určitého 

hospodářského sektoru či určitou klientelu.  

c) banky wholesalové a retailové – wholesalové banky mají stanovené minimální limity pro 

objemy prováděných transakcí, proto se soustředí zejména na velkou podnikovou klientelu, 

oproti retailovým bankám, které své služby přizpůsobují drobné klientele. 

d) banky komerční a investiční – dle zákona o bankách platí, že všechny osoby mající 

oprávnění působit jako banka lze označit za banky komerční. Subjekt zabývající se 

poskytováním investičních služeb nepotřebuje získat bankovní licenci, musí být však 

vybaven jiným typem oprávnění. Poskytování investičních služeb se řídí zákonem o 

podnikání na kapitálovém trhu a subjekty, které tuto činnost provozují, musí získat 

povolení působit jako obchodníci s cennými papíry. V ČR je umožněno v rámci 

komerčního bankovnictví poskytovat i investiční služby, což většina bank činí.  

e) banky hypoteční a stavební spořitelny – hypoteční banky jsou banky plně ve smyslu zákona 

o bankách, které se specializují na poskytování hypotečních úvěrů a jejich financování 

hypotečními zástavními listy. Stavební spořitelny jsou zvláštním druhem bank. Na jejich 

působení se rovněž vztahuje zákon o bankách, ale jejich předmět činnosti je omezen, a to 

dle zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření. 

Zaměřují se zejména na přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření, poskytují úvěry 

účastníkům stavebního spoření, poskytují příspěvky fyzickým osobám, které jsou 

účastníky stavebního spoření a další činnosti. 

 

Dle Bakeše32 je bankovní licence nezbytnou náležitostí při provozování bankovní 

činnosti. O jejím udělení rozhoduje ČNB. Dle § 4 odst. 3 zákona o bankách je ČNB povinna 

před vydáním rozhodnutí si vyžádat stanovisko orgánu dohledu členského státu EU, pokud je 

osoba, které má být licence udělena, ovládaná zahraniční bankou, pojišťovnou či osobou, která 

má povolení příslušného orgánu dohledu členského státu k poskytování investičních služeb, 

osobou, která některou z uvedených osob ovládá.  

Licence se uděluje na dobu neurčitou a není převoditelná na jinou osobu. Subjekt je na 

jejím základě oprávněn provádět minimálně dvě hlavní bankovní činnosti: přijímat vklady od 

veřejnosti a poskytovat úvěry. Dle § 34 zákona o bankách může být licence odňata, pokud 

banka nezahájila činnost do 12 měsíců od udělení, nebo pokud po dobu 6 měsíců nepřijímá 

                                                           
32 BAKEŠ, M., M. KARFÍKOVÁ, P. KOTÁB a H. MARKOVÁ. Finanční právo. 5. upravené vydání. Praha: C. H. Beck, 
2009. ISBN 978-80-7400-801-6. Str. 477-479 
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vklady od veřejnosti nebo neposkytuje úvěry. Banka může provozovat i vedlejší činnosti, jsou-

li jí v udělené licenci výslovně povoleny. Na udělení bankovní licence není právní nárok a 

subjekt je povinen splnit řadu podmínek uvedených v § 4 odst. 5 zákona o bankách. Při 

přetrvávajících závažných nedostatcích v činnosti banky nebo při úpadku banky ČNB licenci 

odejme33. 

Na základě výše řečeno mohu učinit závěr, že komerční banky v dvoustupňovém 

bankovním systému představují především zdroj peněz pro ekonomiku. Ekonomika s přijímáním 

vkladů a poskytováním úvěrů počítá dokonce do té míry, že nevykonávání této funkce je spojeno 

s hrozbou odnětí licence. Toto je v přímém kontrastu s tím, že neplnění jiných činností komerční 

bankou nevyvolává žádné následky. 

  

                                                           
33 § 34 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách. In: Sbírka zákonů České republiky. 1992, částka 5. ISSN 1211-
1244. 
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3. Česká národní banka – právní postavení 

 

3.1. Základní charakteristika 

Právní postavení ČNB, která je právním nástupcem bývalé Státní banky 

československé, se řídí zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance, který nabyl účinnosti 

dne 1. ledna 1993 a stejně jako banka samotná prošel dvaceti pětiletým vývojem a řadou 

novelizací. Pro ČNB jde o významnou výchozí kompetenční normu, která navazuje na čl. 98 

Ústavy. Toto ústavní zakotvení, ve vyspělých státech ne zcela obvyklé, odráží vztah a respekt 

státu k nezávislosti své ústřední banky. 

Zákon o ČNB se skládá z patnácti částí. Část první se věnuje základní charakteristice 

ČNB, zejména pak jejímu zapojení do evropských struktur a definování hlavních cílů její 

činnosti. V §1 odst. 1 je ČNB definována jako ústřední banka České republiky, orgán 

vykonávající dohled nad finančním trhem a orgán příslušný k řešení krize. Jedná se o 

právnickou osobu veřejného práva se sídlem v Praze (§1 odst. 2), které jsou svěřeny 

kompetence správního úřadu v rozsahu stanoveném tímto zákonem a jinými právními předpisy 

(§1 odst. 3). 

Sládeček, Suchánek ad.34 k tomu uvádí, že ČNB vystupuje v podstatě ve třech 

základních polohách – jako ústřední banka státu, jako „správní úřad“ a jako podnikatelský 

subjekt. Ústava však zdůrazňuje pouze polohu první. 

Pojem „ústřední banka státu“ akcentuje její centrální jedinečné postavení. Dle Rýdla, 

Baráka ad35. je tak označena měnová instituce stojící na prvním stupni dvoustupňového 

bankovního systému. Zákon o ČNB dále konstatuje, že ČNB je orgánem vykonávajícím dohled 

nad finančním trhem. Jedná se o výkon pravomoci na základě zákona a v jeho mezích typický 

pro orgán veřejné moci. Dohled v tomto případě nelze omezit jen na pouhý správní dozor. Jedná 

se o činnost zahrnující značné správní rozhodovací pravomoci. ČNB zde vystupuje v roli de 

facto nepřímého vykonavatele státní správy.  

ČNB36 byly zákonem č. 374/2015 Sb. o ozdravných postupech a řešení krize na 

finančním trhu svěřeny kompetence pro řešení krizí selhavších institucí, a to jak na úrovni 

národní, tak i mezinárodní. K tomuto kroku významně přispěla probíhající velká finanční krize 

v letech 2008-2009. Nepříznivé dopady selhání bank řada států a centrálních bank řešila 

                                                           
34 SLÁDEČEK, MIKULE, SYLLOVÁ a SUCHÁNEK. Ústava České republiky: Komentář. 2. vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-590-9.str. 1153-1174 
35 RÝDL, T., J. BARÁK, L. SAŇA a P. VÝBORNÝ. Zákon o České národní bance: Komentář. Praha: Wolters 

Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-622-8. str. 4 
36 Řešení krize na finančním trhu [online]. [cit. 2018-02-28]. Dostupné z:https://www.cnb.cz/cs/reseni_krize_FT/ 
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s využitím veřejných prostředků. Cílem nové právní úpravy je se takovým postupům do 

budoucna již vyvarovat a přenést následky selhání institucí na jejich majitele a v případě 

nutnosti i na jejich věřitele. 

Osobně se domnívám, že je zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení 

krize na finančním trhu nezbytný. Finanční krize probíhající v letech 2008 až 2009 ukázala na 

zranitelnost globálního finančního systému a na absenci účinných prostředků k eliminaci 

případných krizí ze strany jednotlivých států. Finanční krize byla natolik silná, že přerostla 

v krizi hospodářskou resp. globální. Řada finančních institucí navíc v průběhu let narostla do 

takových rozměrů, že jejich pád by znamenal nedozírné hospodářské, finanční a sociální 

dopady. Státům tak nezbylo nic jiného než tyto instituce s využitím veřejných rozpočtů sanovat. 

Tomu by do budoucna mělo být tímto zákonem zabráněno. Dle mého názoru je třeba tyto 

globálně významné instituce hnát k větší regulaci, zodpovědnosti a morálce, neboť jejich 

chování má zásadní dopady na ekonomiky států.  

 

ČNB vyvíjí i ekonomické aktivity a v zákonem stanovených případech vystupuje jako 

podnikatelský subjekt. Dle § 47 odst. 1 zákona o ČNB hospodaří ČNB dle rozpočtu, který musí 

být členěn tak, aby byly zřejmé výdaje na pořízení majetku a výdaje na provoz. Tyto typy 

výdajů podléhají kontrole NKÚ. Dle odst. 2 užívá výnosů k úhradě nákladů na svou činnost. 

Vytvořený zisk používá k doplnění rezervního fondu a dalších fondů. Zbývající zisk odvádí do 

státního rozpočtu. 

Dle Rýdla, Baráka ad.37 představuje § 2 odst. 1 a 2 zákona o ČNB základní, stěžejní a 

koncentrované ustanovení, neboť vymezuje náplň činnosti ČNB. Hlavní cíl činnosti ČNB je 

definován jako péče o cenovou stabilitu. Tento cíl je zakotven nejen v tomto běžném zákoně, 

ale i v normách vyšší právní síly, jakými jsou Ústava čl. 98 odst. 1 a Smlouva o fungování 

Evropské unie čl. 127 odst. 1. Tím je zaručeno, že hlavní cíl nemůže být změněn pouhou 

novelou zákona o ČNB a tím je zaručena nezávislost ČNB v právním slova smyslu.  

I definování hlavního cíle činnosti ČNB si prošlo určitým legislativním vývojem. Do 

31.12.2000 v souladu s tehdejším zněním Ústavy ČR byl uveden jako hlavní cíl činnosti ČNB 

„zabezpečovat stabilitu české měny“. V důsledku předvídaného vstupu ČR do EU bylo třeba 

harmonizovat právní řád s acquis communautaire a nahradit tento cíl cílem novým. Toho bylo 

dosaženo zákonem č. 442/2000 Sb., který v § 2 odst. 1 jako hlavní cíl ČNB zakotvil zabezpečení 

cenové stability. Naplňování původního cíle již nebylo možné, a to ze dvou důvodů. Znamenalo 

                                                           
37 RÝDL, T., J. BARÁK, L. SAŇA a P. VÝBORNÝ. Zákon o České národní bance: Komentář. Praha: Wolters 

Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-622-8. Str. 14-15 
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by porušení mezinárodního závazku, ke kterému se ČR vstupem do EU přihlásila, a to přijmout 

společnou evropskou měnu. Druhým důvodem byl fakt, že zabezpečení stability české měny ve 

smyslu neměnnosti kursu k jiným měnám nezaručuje kýžené nízkoinflační prostředí. Nově 

definovaný hlavní cíl ČNB však neodpovídal tehdejšímu znění čl. 98 odst. 1 Ústavy, v němž 

stále přetrvávalo staré ukotvení a tím bylo „péče o stabilitu měny“. V důsledku tohoto rozporu 

bylo ustanovení § 2 odst. 1 věta první Ústavním soudem na základě návrhu prezidenta republiky 

zrušeno (Pl. ÚS 90/01). Bylo tedy nutné nejprve změnit Ústavu ČR, k čemuž došlo ústavním 

zákonem č. 448/2001 Sb., a až následně novelizovat zákon o ČNB a to zákonem č. 127/2002Sb. 

V rámci tohoto postupu došlo k drobné formulační změně. Pojem „zabezpečovat“ cenovou 

stabilitu byl nahrazen pojmem „péče“ o cenovou stabilitu. Pojem „péče“ představuje určité 

zvolnění, kdy i přes veškerou snahu centrální banky tohoto cíle být dosaženo nemusí. 

Samotný pojem „cenová stabilita“ definuje na svých webových stránkách38 ČNB jako 

malou, ale kladnou inflaci, v zásadě někde okolo 2 %. Jedná se v podstatě o schopnost 

uchovávat konstantní kupní sílu peněz v čase. Dle Holmana39 inflace zmenšuje kupní sílu 

peněz, de facto snižuje jejich reálnou hodnotu, což s sebou nevyhnutelně přináší nižší množství 

zboží a služeb, které si lze pořídit za peněžní jednotku. 

Osobně se domnívám, že zvolená cenová stabilita na úrovni 2 % odpovídá zjištění 

ekonomické teorie. Měření inflace prostřednictvím spotřebního koše je poměrně komplikované 

a naměřená hodnota na úrovni 2 % je reálně nižší, proto ČNB cíluje inflaci v koridoru 1-3 %. 

Hodnota na úrovni 2 % je také zvolena proto, aby se ČNB vyhnula možné deflaci. O negativních 

dopadech dlouhodobé deflace na ekonomiku není třeba diskutovat. Osobně si však myslím, že 

krátkodobý pokles inflace, resp. dezinflace na úroveň 0 % případně níže, ekonomice neuškodí 

a není třeba proti němu ze strany ČNB zasahovat.  

Dle Sládečka, Syllové ad.40 ustanovení § 2 odst. 2 zákona o ČNB uvádí další činnosti, 

které ČNB vykonává v souladu se svým hlavním cílem. ČNB dále plní tyto úkoly: 

 

a) určuje měnovou politiku, 

Úloha měnové politiky41 spočívá zejména v zajištění cenové stability a pokud to není 

v rozporu s tímto hlavním cílem, tak i v podpoře obecné hospodářské politiky vlády, jež vede 

                                                           
38 Cenová stabilita versus stabilita cen [online]. [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/blog_cnb/prispevky/lizal_20141020.html 
39 HOLMAN, R. Ekonomie. 3. aktualizované vydání. Praha: C. H. Beck, 2002. ISBN 80-7179-681-6. Str. 538 
40 SLÁDEČEK, MIKULE, SYLLOVÁ a SUCHÁNEK. Ústava České republiky: Komentář. 2. vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-590-9.str. 1153-1174 
41 Úloha měnové politiky [online]. [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/cs/menova_politika/uloha.html 
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k udržitelnému hospodářskému růstu. Spolupodílením se na vytváření stabilního 

podnikatelského prostředí, je projevem odpovědnosti centrální banky a k zajištění tohoto úkolu 

je nezbytná nezávislost centrální banky. K zabezpečení této základní měnověpolitické úlohy 

zvolila ČNB jeden ze čtyř měnových režimů, kterým je cílování inflace. K tomuto režimu přešla 

na počátku roku 1998. Do konce roku 199742 ČNB dosahovala stability domácích cen a 

měnového kurzu prostřednictvím ovlivňování peněžní zásoby v ekonomice a udržováním 

fixního kurzu. 

 

b) vydává bankovky a mince, 

V podmínkách současného světa platí, že peníze emituje jediná centrální autorita43. 

Samozřejmě i v tomto případě existují výjimky. Kuriozitou je např. Skotsko, kde právo emise 

bankovek mají tři soukromé banky. Tyto jsou ale omezeny poměrně malými povolenými 

emisemi. Nad rámec těchto emisí musí být kryty bankovkami Bank of England v poměru 1:1.  

V současnosti tedy platí, že si monopol na emisi peněz drží stát prostřednictvím 

centrální banky. Systém je vybudován na takových zásadách a pravidlech, které eliminují 

možnost jeho zneužití. Jde zejména o nezávislost centrální banky na vládě a ukotvení péče o 

cenovou stabilitu.  

ČNB je výlučnou institucí s právem vydávat do oběhu bankovky a mince44, včetně 

mincí pamětních. Spravuje peněžní zásobu, zajišťuje výměnu poškozených peněz, jakož i 

ničení peněz opotřebovaných. Zajišťuje právní a technickou ochranu platidel a zkoumá jejich 

platnost. Komplexní úprava je obsažena v části čtvrté zákona o ČNB a podrobněji zpracována 

v zákoně č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí45, který upravuje oběh tuzemských 

bankovek a mincí, ochranu tuzemských a cizozemských bankovek a mincí před paděláním a 

pozměňováním, zpracování tuzemského oběživa, dohled nad dodržováním tohoto zákona, 

jakožto i přestupky na úseku oběhu peněz. Platební prostředky požívají i trestněprávní ochrany, 

kterou jim poskytuje trestní zákoník, konkrétně část druhá, hlava VI díl 1. – Trestné činy proti 

měně a platebním prostředkům (§ 233 až § 239 TZ)46. 

                                                           
42 Historie měnové politiky na území České republiky [online]. [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: 

http://www.historie.cnb.cz/cs/menova_politika/ 
43 Peníze a centrální banka [online]. [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/cs/menova_politika/vzdelavani/mp_clanky/kapitoly/mp_01.html 
44 Bankovky a mince [online]. [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/platidla/ 
45 Zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve 
znění pozdějších předpisů. 2011. ISSN 1211-1244. 
46 Zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník. 2009. ISSN 1211-1244 
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Samotný zákon o ČNB poskytuje v § 16a ochranu mincím. Ustanovení odst. 1 

představuje ochranu veřejnosti před medailemi, žetony nebo jinými podobnými předměty, které 

jsou způsobilé uvést jejich držitele v omyl, že jde o mince nebo pamětní mince. Ustanovení 

odst. 2 poskytuje ochranu samotnému názvu „mince“. Jednání, které je v rozporu se zmíněnými 

ustanoveními, představuje přestupky, u nichž hrozí poměrně vysoké finanční sankce. Dopustí-

li se takového jednání fyzická osoba hrozí ji pokuta až 1 000 000 Kč. Právnickým a 

podnikajícím fyzickým osobám hrozí za dané jednání pokuta až 10 000 000 Kč.  

   

c) řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, zahraničních bank vykonávajících 

bankovní činnosti na území České republiky prostřednictvím své pobočky a spořitelních a 

úvěrních družstev, pečuje o jejich plynulost a hospodárnost a podílí se na zajištění 

bezpečnosti, spolehlivosti a efektivnosti platebních a vypořádacích systémů a na jejich 

rozvoji, 

Dle Rýdla, Baráka47 ad. zajišťuje ČNB řádný hotovostní a bezhotovostní oběh peněz, 

včetně funkčnosti platebních a vypořádacích systémů. Dle Ducháčka48 se peníze do oběhu 

dostávají v množství a struktuře, kterou požadují jejich klienti. Základním distribučním 

kanálem, prostřednictvím kterého se platidla dostávají ke všem subjektům peněžního oběhu, 

jsou obchodní banky. S nimi ČNB realizuje 95 % těchto operací. Základní pravidla peněžního 

oběhu jsou obsažena v zákoně č. 136/2011 Sb. o oběhu bankovek a mincí. V současnosti je 

peněžním oběhu cca 574 mld. Kč. 

 

d) vykonává dohled nad osobami působícími na finančním trhu, 

Dle Rýdla, Baráka ad.49 ČNB provádí dohled nad finančním zdraví finančních institucí. 

Od 1.4.2006 došlo k rozšíření pravomocí a ČNB byl svěřen dohled i nad dalšími segmenty 

finančního trhu, které do té doby podléhaly státnímu dozoru. Jedná se o kapitálový trh, oblast 

pojišťovnictví, činnost spořitelních a úvěrních družstev. Dohledu se věnuje část desátá zákona 

o ČNB. Přesto samotná pravidla činnosti, specifikace cílů, předmět dohledu, jakož i nástroje, 

které má ČNB k dispozici jsou upraveny v řadě zákonů a na ně navazujících prováděcích 

                                                           
47 RÝDL, T., J. BARÁK, L. SAŇA a P. VÝBORNÝ. Zákon o České národní bance: Komentář. Praha: Wolters 

Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-622-8. Str. 18-19 
48 Josef Ducháček: Emise nových mincí je rekordní. Lidé by s nimi měli platit, nebo je uložit na účet. [online]. 

[cit. 2018-02-28]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/vlog_cnb/2017/20171120_duchacek.html 
49 RÝDL, T., J. BARÁK, L. SAŇA a P. VÝBORNÝ. Zákon o České národní bance: Komentář. Praha: Wolters 

Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-622-8. Str. 19 
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právních předpisech vydávaných ČNB. Při výkonu dohledu ČNB dále využívá zejména 

kontrolní a správní řád. 

 

e) rozpoznává, sleduje a posuzuje rizika ohrožení stability finančního systému a v zájmu 

předcházení vzniku nebo snižování těchto rizik přispívá prostřednictvím svých pravomocí 

k odolnosti finančního systému a udržení finanční stability a vytváří tak 

makroobezřetnostní politiku; v případě potřeby spolupracuje na tvorbě makroobezřetnostní 

politiky s orgány státu, jejichž působnosti se tato politika týká, 

Dle ČNB50 lze definovat makroobezřetnostní politiku jako sadu nástrojů, s jejichž 

pomocí lze snížit zranitelnost finančního systému eliminací rizik u jednotlivých finančních 

institucí.  

 

Cíle51 makroobezřetnostní politiky jsou: 

i. zmírnit a vyloučit nadměrný růst úvěrů a finanční páky; 

ii.  zmírnit a vyloučit nadměrný nesoulad splatností a nedostatek likvidity na trhu; 

iii. omezit koncentraci přímých a nepřímých expozic; 

iv. omezit rizika spojená s nežádoucí motivací finančních institucí a morálním hazardem; 

v. posílit odolnost finanční infrastruktury. 

Realizaci těchto cílů umožňují nástroje makroobezřetnostní politiky – proticyklická 

kapitálová rezerva, kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika, bezpečnostní kapitálová 

rezerva. 

 

f) provádí další činnosti podle tohoto zákona a podle jiných právních předpisů. 

Dle Rýdla, Baráka ad.52 naplňování dalších činností značně souvisí s přechozími úkoly. 

ČNB se např. podílí na tvorbě legislativy, která se dotýká její působnosti, plní úlohu věřitele 

poslední instance, má své zastoupení v mezinárodních organizacích a finančních institucích. 

 

Znění ustanovení § 3 je součástí zákona o ČNB od samého počátku jeho existence. Ve 

svém původním znění ukládalo povinnost ČNB podávat Poslanecké sněmovně nejméně dvakrát 

                                                           
50 Makroobezřetnostní politika [online]. [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/cs/financni_stabilita/makroobezretnostni_politika/ 
51Průběžné cíle makroobezřetnostní politiky [online]. [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/cs/financni_stabilita/makroobezretnostni_politika/prubezne_cile_makroobezretnostni_politik

y/index.html 
52 RÝDL, T., J. BARÁK, L. SAŇA a P. VÝBORNÝ. Zákon o České národní bance: Komentář. Praha: Wolters 

Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-622-8. Str. 20 
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ročně zprávu o měnovém vývoji a jednou za 3 měsíce o měnovém vývoji informovat veřejnost. 

Dle Rýdla, Baráka ad.53 toto původně dvouvětné ustanovení představovalo důležité zakotvení 

transparentního jednání centrální banky. K rozšíření došlo zákonem č. 442/2000 Sb., 

s účinností od 1.1.2001 a zákonem č. 227/2013 Sb., s účinností od 17.8.2013.  

První rozšíření doplnilo do současnosti platné znění věty druhé a třetí odst. 1 a odst. 2 

až 4 a je předmětem značné kritiky ze strany Evropské komise a ECB z důvodu neslučitelnosti 

s evropským právem. Podstatou doplněného ustanovení je uložení povinnosti ČNB ze strany 

Poslanecké sněmovny předložit nejpozději do 30 dnů mimořádnou zprávu o měnovém vývoji, 

usnese-li se na tom Poslanecká sněmovna. Evropská komise a ECB kritizují předmětnou 

pravomoc Poslanecké sněmovny pro rozpor s požadavkem nezávislosti centrální banky, který 

je obsažen i v čl. 130 SFEU. Rozpor je spatřován v porušení zákazu udílet pokyny centrální 

bance. ČNB a MF s tímto hodnocením nesouhlasí, a proto do současnosti nedošlo k žádné 

změně tohoto ustanovení.  

Osobně se nedomnívám, že pouhé předložení zprávy o měnovém vývoji by mohlo ovlivnit 

výkon pravomocí ČNB a její nezávislost. Druhé rozšíření šlo ruku v ruce se snahou o maximální 

informační otevřenost vůči veřejnosti. Informační otevřenost ČNB je nezbytná pro zajištění 

důvěryhodnosti a kredibility instituce. Pouze instituce, které je důvěřováno, může plnit své 

stanovené cíle. 

V souvislosti s integrací dohledu nad finančním trhem došlo s účinností od 1.4.2006 

k uložení další povinnosti ČNB podávat Poslanecké sněmovně nejméně jedenkrát ročně zprávu 

o finanční stabilitě. Tato povinnost je zakotvena v ustanovení § 3a zákona o ČNB. Dle 

Sládečka, Syllové ad.54 zákonem č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením 

dohledu nad finančním trhem byly ČNB svěřeny rozsáhlé kompetence. Tímto zákonem došlo 

k přenesení řady působností MF a zrušované Komise pro cenné papíry a Úřadu pro dohled nad 

družstevními záložnami na ČNB. Tímto značným posílením postavení ČNB v oblasti stability 

finančního systému, bylo zavedení této povinnosti logickým vyústěním. 

Osobně se domnívám, že integrace dohledu nad finančním trhem ČR do rukou ČNB byl 

v roce 2006 krok správným směrem. Přesto je třeba poznamenat, že model, kdy dohled nad 

národními finančními trhy zajišťují národní dohledové orgány je z mého pohledu překonaný. 

Řada finančních institucí a globálních hráčů na finančních trzích konkuruje svou velikostí 
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rozpočtům řady států. Tento model pak způsobuje, že jsou nuceni se vyrovnávat s legislativami 

a požadavky různých států, což je velmi zatěžuje. Domnívám se, že i z pozice národních 

dohledových orgánů jde o komplikovanou situaci. De lege ferenda by se mělo jednat o integraci 

dohledu na úrovni evropské s jednotnými pravidly, nikoli pouze na úrovni národní. 

 

3.2. Organizace ČNB 

Část druhá zákona o ČNB upravuje organizační uspořádání centrální banky. Ustanovení 

§ 4 až § 8 zakotvují působnost bankovní rady, podmínky členství v bankovní radě, způsob 

jednání, jakož i zastupování ČNB navenek. 

Dle Rýdla, Baráka ad.55 ustanovení § 5 zákona o ČNB definuje bankovní radu ČNB 

jako nejvyšší, a zároveň jediný zákonem upravený řídící orgán, který určuje měnovou a 

makroobezřetnostní politiku a nástroje pro jejich uskutečňování. Dále rozhoduje o zásadních 

opatřeních měnové a makroobezřetnostní politiky a v oblasti dohledu nad finančním trhem. Dle 

Sládečka, Syllové ad.56 jí přísluší i některé další úkoly, které jsou demonstrativně vymezeny v 

§ 5 odst. 2. Dle Rýdla, Baráka ad.57 tyto úkoly (uvedené v písmenech a) až h)) nelze delegovat 

na nižší stupeň v rámci ČNB a bankovní rada je povinna vykonávat je vždy přímo. Dle § 5 odst. 

2 zákona o ČNB bankovní rada: 

 

a) stanoví zásady činnosti a obchodů ČNB; Bankovní rada stanoví základní principy a 

v těchto mezích stanovují podrobnější pravidla činností a obchodů ČNB příslušné 

organizační útvary.  

b) schvaluje rozpočet ČNB; Jedním z faktorů, který přispívá k dosažení dostatečné míry 

nezávislosti ČNB, je její finanční nezávislost. Rozpočet ČNB58 není součástí veřejných 

rozpočtů. Naopak je od nich striktně oddělen. Náklady na svoji činnost si hradí centrální 

banka výlučně ze svých vlastních výnosů, a tudíž její náklady nejsou náklady daňových 

poplatníků. Na konci každého hospodářského roku je ČNB povinna zpracovat účetní 

uzávěrku ověřenou externím auditorem. Z té následně vychází každoroční zpráva o 

výsledku hospodaření, která je následně předložena k projednání Poslanecké sněmovně.  
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c) stanoví organizační uspořádání a působnost organizačních jednotek ČNB; ČNB tvoří 

ústředí se sídlem v Praze, pobočky a účelové organizační jednotky. Ústředí se dále člení na 

sekce a samostatné odbory. Pobočky jsou rozčleněny na odbory.  

d) stanoví druhy fondů ČNB, jejich výši a použití; Účetnictví ČNB vykazuje dva druhy fondů 

– statutární fond, který vznikl při rozdělení Státní banky československé a všeobecný 

rezervní fond. Primárně tyto fondy mají být použity pro případné snižování finanční ztráty 

centrální banky. Ustanovení § 47 odst. 2 zákona o ČNB, dále uvádí, že vytvořený zisk 

používá ČNB k doplnění právě rezervního fondu a dalších fondů vytvářených ze zisku a 

až následně může být zbývající zisk odveden do státního rozpočtu.  

e) vykonává práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů vůči zaměstnancům 

ČNB; těmito úkony může pověřit i jiné osoby z řad zaměstnanců; Z praktických důvodů 

jsou těmito úkony zpravidla pověřeni vedoucí zaměstnanci odpovědni za oblast řízení 

lidských zdrojů. 

f) uděluje souhlas k podnikatelské činnosti zaměstnanců ČNB; Udělený souhlas následně 

umožňuje zaměstnanci ČNB vykonávat podnikatelskou činnost, podílet se na 

podnikatelské činnosti jiných osob nebo zastávat funkce ve statutárních a jiných orgánech 

jakékoli obchodní společnosti (§ 50 odst. 2 zákona o ČNB). Tato možnost je však výslovně 

odepřena v § 6 odst. 5 zákona o ČNB členům bankovní rady a tento zákaz nelze prolomit 

ani souhlasem všech členů bankovní rady.  

g) stanoví mzdové a další požitky guvernéra; mzdové a další požitky viceguvernerů a dalších 

členů bankovní rady stanoví guvernér; V důsledku finanční a personální nezávislosti ČNB 

na státu zákon o ČNB řeší, kdo rozhoduje o mzdových a dalších požitcích guvernéra a 

ostatních členů bankovní rady. Bankovní rada tedy rozhoduje o mzdových a dalších 

požitcích guvernéra, který se z důvodu konfliktu zájmů tohoto jednání neúčastní. Následně 

guvernér rozhoduje o těchto záležitostech u ostatních členů bankovní rady. Jedná se o jednu 

z mála pravomocí, kterou zákon svěřuje přímo guvernérovi. Informace o mzdových 

nákladech musí být v souladu s § 47 odst. 3 zákona o ČNB uvedeny ve výroční zprávě o 

výsledku hospodaření, která je předkládána Poslanecké sněmovně k projednání. Tak je 

zajištěna veřejná kontrola nad příjmy členů bankovní rady. 

h) rozhoduje o rozkladech proti rozhodnutím ČNB v prvním stupni; Velká většina správních 

rozhodnutí ČNB se týká oblasti dohledu nad finančním trhem a oblasti práva na informace. 

Bankovní rada je v této situaci odvolacím orgánem proti těmto správním rozhodnutím 

vydaných ve správním řízení. Rozhoduje nejen o řádných opravných prostředcích – 

rozkladech, ale i o mimořádných opravných prostředcích, příp. stížnostech. 
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Ustanovení § 6 zákona o ČNB stanoví, že bankovní rada je sedmičlenná, přičemž jejími 

členy jsou guvernér, 2 viceguvernéři a další 4 členové bankovní rady. Dle Rýdla, Baráka ad.59 

je důvod zvolení lichého počtu členů zřejmý. Má tak být předcházeno situacím, ve kterých by 

došlo k rovnosti hlasů při hlasování a mohlo by tak dojít k blokaci přijetí důležitého 

rozhodnutí.  Zákon těmto situacím předchází v ustanovení § 7 odst. 1 zákona o ČNB, kdy 

v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. V souladu s čl. 62 písm. k) Ústavy a § 

6 odst. 2 zákona o ČNB prezident členy bankovní rady nejen jmenuje, ale i odvolává. 

Kompetenci „odvolání členů bankovní rady“ však upravuje pouze „běžný“ zákon, a tudíž je 

třeba kontrasignace předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády ve smyslu čl. 63 odst. 2 a 

3 Ústavy. Členové bankovní rady jsou jmenováni na dobu 6 let a nikdo nesmí tuto funkci 

zastávat více než dvakrát (§ 6 odst. 3 a 4 zákona o ČNB).  

V ustanovení § 6 odst. 5 zákona o ČNB je upravena neslučitelnost funkce člena 

bankovní rady. Dle Sládečka, Syllové ad.60 se zde explicitně hovoří pouze o neslučitelnosti 

s funkcí poslance zákonodárného sboru a člena vlády. Úprava tohoto ustanovení pochází 

z doby, kdy Senát ještě neexistoval, proto se na senátory v tomto smyslu patrně zapomnělo. 

Přesto toto ustanovení nebylo upraveno ani v pozdějších novelizacích zákona. Dané ustanovení 

dále vylučuje členství v řídících, dozorčích a kontrolních orgánech jiných bank a 

podnikatelských subjektů a výkon samostatně výdělečné činnosti, s výjimkou správy vlastního 

majetku a činnosti vědecké, literární, publicistické, umělecké a pedagogické. Do důsledku vzato 

se tak členem bankovní rady může stát senátor, soudce, prezident republiky, prezident a 

viceprezident NKÚ či člen zastupitelstva obce nebo kraje. 

Domnívám se, že výše zmíněné ustanovení je třeba uvést do souladu se současnou 

situací a de lege ferenda vyloučit slučitelnost funkce člena bankovní rady s funkcí senátora, 

soudce, prezidenta republiky, prezidenta NKÚ, viceprezidenta NKÚ či člena zastupitelstva tak, 

aby byla zajištěna jejich transparentní nezávislost na všech složkách státní moci, jakož i 

samosprávě. 

 

Členem bankovní rady může být pouze občan ČR, který je plně způsobilý k právním 

úkonům (zákonodárce zde dosud nepromítl nový občanský zákoník, který hovoří pouze o plné 

svéprávnosti), má ukončené vysokoškolské vzdělání, je bezúhonný, v měnových záležitostech 
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nebo v oblasti finančního trhu uznávanou a zkušenou osobností (§ 6 odst. 6 a 7 zákona o ČNB). 

Dle Rýdla, Baráka ad61. se podmínka bezúhonnosti vztahuje i na nedbalostní trestné činy, které 

nemají žádnou souvislost s výkonem funkce a odborností uchazeče, jakož i na již zahlazené 

odsouzení, které lze prokázat pouze opisem z Rejstříku trestů. 

Takto vykládaný požadavek bezúhonnosti hodnotím jako požadavek značně přísný a 

ustanovení o podmínce bezúhonnosti by takto vykládáno býti nemělo. De lege ferenda se 

domnívám, že pokud se člen bankovní rady dopustí nedbalostního trestného činu, který 

nesouvisí s výkonem jeho funkce a pro který není pravomocně odsouzen, nevidím důvod, proč 

by měl být z funkce odvolán, jak dále uvádí ustanovení § 6 odst. 10 zákona o ČNB, příp. by 

mělo bránit jeho jmenování. Výklad ustanovení o bezúhonnosti rovněž popírá samotný smysl 

trestněprávního institutu zahlazení odsouzení, který má odstraňovat negativní důsledky 

odsouzení a na dotyčnou osobu se má pohlížet tak, jako by odsouzena nebyla. 

  

Při své činnosti se členové bankovní rady seznamují i s informacemi, které dle přílohy 

č. 11 nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací62, 

vyžadují prověření na určitý stupeň utajení. To znamená, že členství v bankovní radě je 

podmíněno prověrkou na stupeň utajení „tajné“ podle § 4 písm. b) zákona č. 412/2005 Sb., o 

ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti63. Guvernér musí být prověřen na 

stupeň utajení „Přísně tajné“ z důvodu svých možných účastí na jednání vlády a Bezpečnostní 

rady státu. 

Členství v bankovní radě může skončit dvěma způsoby (i) uplynutím funkčního období 

(ii) odvoláním či vzdáním se funkce člena bankovní rady. Z povahy věci je zřejmé, že členství 

zaniká rovněž smrtí. Tuto možnost však zákon nezmiňuje. Dle § 6 odst. 10 zákona o ČNB může 

být člen bankovní rady odvolán z funkce jen tehdy, neplní-li podmínky požadované k jejímu 

výkonu či dopustí-li se vážného pochybení.  

Jak bylo uvedeno výše, členství v bankovní radě je podmíněno řadou požadavků, které 

musí být splněny v okamžiku jmenování a musí trvat po celou dobu výkonu funkce. Pokud 

některou podmínku přestane v průběhu výkonu funkce člen bankovní rady splňovat, je to důvod 

pro odvolání z této funkce. Odvolání provádí prezident s kontrasignací předsedy vlády, příp. 
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jím pověřeného člena vlády dle čl. 63 odst. 3 Ústavy. Vážným pochybením lze rozumět profesní 

selhání, tedy takové jednání, které snižuje vážnost ČNB, či je způsobilé vyvolat paniku na 

finančních trzích. 

Guvernérovi, v případě jeho odvolání, je poskytnuta ochrana Protokolem o statutu 

Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky64 ve smyslu čl. 14 odst. 2. 

Ochrana spočívá v možnosti guvernéra centrální banky nebo Rady guvernérů (které je rovněž 

doručeno rozhodnutí o odvolání guvernéra národní banky) podat žalobu k Soudnímu dvoru EU, 

a to z důvodu porušení smluv EU nebo některé právní normy vydané k jejich provedení. Tyto 

žaloby je nutné podat do dvou měsíců ode dne vyhlášení, oznámení žalobci, nebo do dvou 

měsíců ode dne, kdy se žalobce o rozhodnutí dozvěděl. Pokud by došlo k podání žaloby 

k Soudnímu dvoru EU, který následně rozhodne o platnosti či neplatnosti odvolání guvernéra 

z funkce, je nutné, aby v mezidobí, než dojde k vynesení příslušného rozhodnutí, nebyl 

prezidentem republiky jmenován nový guvernér. Sice by bankovní rada rozhodovala v neúplné 

sestavě, ale na tuto situaci pamatuje § 7 odst. 1 zákona o ČNB, který stanoví, že v případě 

nepřítomnosti guvernéra předsedá bankovní radě jím pověřený viceguvernér. 

Z mého pohledu je zajímavé, že Statut ESCB/ECB poskytuje ochranu všem guvernérům 

národních centrálních bank, tedy i těm jež nejsou členy eurozóny. V tomto ustanovení spatřuji 

snahu ECB si osobovat právo zasahovat a rozhodovat o vnitrostátních záležitostech v zemích, 

kde jí toto právo zjevně nepřísluší. 

 

Bankovní rada je usnášeníschopná, je-li přítomen guvernér, nebo jím pověřený 

viceguvernér a alespoň další 3 její členové. Rozhodnutí je přijímáno prostou většinou hlasů, 

v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího (§ 7 odst. 1 zákona o ČNB). Z tohoto 

ustanovení je možné jednoduše dovodit, že bankovní rada je způsobilá jednat za přítomnosti 

nejméně 4 členů, přičemž k přijetí rozhodnutí stačí 3 hlasy. Ustanovení § 7 upravuje i mezní 

situaci ve smyslu rovnosti hlasů. Nejnižším počtem hlasů k přijetí rozhodnutí jsou tedy hlasy 

dva včetně hlasu předsedajícího. Na tato základní pravidla pro jednání bankovní rady navazuje 

Jednací řád bankovní rady65, jakožto jeden ze základních vnitřních předpisů ČNB, jehož 

schválení je svěřeno bankovní radě. Jednací řád bankovní rady upravuje zejména: 

- okruh účastníků jednání bankovní rady, 
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BANKY [online]. [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/cs_statute_2.pdf 
65 Zdroj: Odpověď na žádost o informaci, kde lze najít plné znění jednacího řádu bankovní rady a organizačního 
řádu ČNB podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
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- svolávání jednání bankovní rady a program jejího jednání, 

- formální a obsahové náležitosti materiálů předkládaných na jednání, 

- rozhodování bankovní rady, 

- problematiku zápisu z jednání, protokolů a veřejných záznamů, 

- realizaci a plnění úkolů uložených rozhodnutím bankovní rady, 

- informování veřejnosti. 

Jednání bankovní rady je zásadně neveřejné. Bankovní rada si může vyžádat přítomnost 

dalších osob z důvodu poskytnutí expertního stanoviska v konkrétním případě.  

 

3.3. Vztah k vládě 

Dle Sládečka, Syllové ad.66 lze označit vztah ČNB k vládě jako vztah informační a 

poradní. Ačkoli jsou obě strany oprávněny podávat iniciativní návrhy, tyto návrhy nejsou nikdy 

pro druhou stranu závazné. Zákon o ČNB zakotvuje právo ČNB zaujmout stanovisko 

k návrhům, které se dotýkají její působnosti, jakož i funkci poradní vůči vládě.  

Dle Tůmy67 (guvernér ČNB v letech 2000-2010) má komunikace mezi ČNB a vládou 

určitý zákonem stanovený rámec, otázkou ale je, kde tento rámec začíná a kde končí. Je 

poměrně obtížné definovat pole působnosti v oblasti komunikace. Roli zde hrají zvyklosti, 

uspořádání vztahu mezi centrální bankou a vládou, jakož i lidský faktor. Příkladem může být 

fiskální politika. Určitě není ambicí centrální banky posuzovat hospodářskou politiku státu, ve 

smyslu struktury veřejných výdajů a daní. Nicméně všemi těmito zásahy do ekonomiky se 

centrální banka, v rámci rozhodování o měnové politice, musí zabývat, neboť mají přímý vliv 

na její rozhodování. Stabilního makroekonomického vývoje lze dosáhnout pouze sladěním 

fiskální politiky s politikou měnovou. Dosavadní vztah ČNB a české vlády je považován za 

příkladný, neboť je prost jakýchkoli vážnějších problémů. V zásadě se tedy daří nejasně 

vymezený komunikační prostor dodržovat. 

Osobně se domnívám, že komunikace mezi oběma entitami, ve smyslu vláda a ČNB, je 

nezbytná a naprosto nepostradatelná. Na této úrovni by však měla začínat i končit. Řada autorů 

připouští variantu v rámci které, by se vláda měla společně s ČNB podílet na definování 

inflačního cíle. Argumentují následně efektivnější sladěností fiskální a měnové politiky, a tedy 

lepšími dosahovanými výsledky. Tento názor jednoznačně odmítám, neboť existují zkušenosti 

                                                           
66 SLÁDEČEK, MIKULE, SYLLOVÁ a SUCHÁNEK. Ústava České republiky: Komentář. 2. vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-590-9. str. 1153-1174 
67 Vláda, ČNB a pravidla debaty [online]. [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2005/cl_05_050623.html 
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z řady zemí, které ukazují snadné zneužití této pravomoci politickými představiteli, kteří se řídí 

jen volebním cyklem. Populisticky pak mají snahu tlačit na expanzivní měnovou politiku svých 

centrálních bank v předvolebním období, ve snaze zlepšit makroekonomická data a snížit 

nezaměstnanost, přičemž je nezajímají dlouhodobé efekty takovýchto rozhodnutí. Proto je nutné 

mít naprosto nezávislou instituci, která takových tlaků bude prostá. Myslím, že tuto úlohu plní 

ČNB bez problémů. 

 

3.4. Vztah k moci soudní 

ČNB disponuje pravomocí a působností správního úřadu ve smyslu § 1 odst. 3 zákona 

o ČNB. Rozhoduje o žádostech o udělení licencí, povolení, registrací a souhlasů podle jiných 

právních předpisů ve smyslu§ 44 odst. 2 písm. a) zákona o ČNB a ve věci přestupků. Dle 

ustanovení § 46c zákona o ČNB se pro ukončení řízení o rozkladu proti rozhodnutí ČNB 

použije ustanovení správního řádu o odvolání, které může být následně přezkoumáno v rámci 

správního soudnictví. Dle Sládečka, Syllové ad.68 proti rozhodnutí vydané v rámci správního 

soudnictví lze podat kasační stížnost. Následné rozhodnutí NSS lze eventuálně napadnout 

ústavní stížností u Ústavního soudu. 

  

                                                           
68 SLÁDEČEK, MIKULE, SYLLOVÁ a SUCHÁNEK. Ústava České republiky: Komentář. 2. vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-590-9.str. 1153-1174 
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4. Česká národní banka – náplň činnosti 

Jak již bylo několikrát řečeno a jak rovněž uvádí zákon o ČNB69, hlavním cílem ČNB 

je péče o cenovou stabilitu a pokud není dotčen tento hlavní cíl, rovněž podporuje obecnou 

hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému hospodářskému růstu. V následující 

kapitole rozeberu důležitost nezávislosti ČNB, jako nezbytné podmínky realizace měnové 

politiky vedoucí k cenové stabilitě a následně se, vzhledem k velké šíři zadaného tématu, 

zaměřím pouze na samotnou měnovou politiku ČNB, jako její nejdůležitější činnost a její 

zhodnocení. 

 

4.1. Nezávislost centrální banky 

Dle Holmana70 dokud platil tzv. zlatý standard bankovek, centrální banka neměla 

možnost rozhodovat o velikosti peněžní zásoby. Po jeho zrušení se centrální banka stává 

mocnou institucí, která za použití svých nástrojů dělá politiku, tzn. dosahuje určitých cílů. 

Charakter měnové politiky závisí na míře závislosti či nezávislosti centrální banky na vládě.  

V zemích, které vykazují silnou závislost centrální banky na vládě, je pozorována vyšší 

míra inflace. Tato situace je dána tím, že vláda de facto financuje rozpočtové schodky půjčkami 

od centrální banky. Takováto spolupráce vlády a centrální banky táhne neomylně inflaci 

vzhůru. Dle Kotlána71 jedině nezávislá centrální banka si může samostatně určovat cíle měnové 

politiky a svobodně volit nástroje pro jejich dosažení. Nezávislost umožňuje odolávat 

politickým cyklům. Vláda je nucena si půjčovat od soukromého sektoru, což nevede k růstu 

peněžní zásoby, a tedy ani k růstu inflace.  

Dle Holmana jsou podmínky nezávislosti centrální banky na vládě následující: 

a) Centrální bankéři jsou jmenováni prezidentem (příp. parlamentem), nikoli vládou. 

b) Jejich funkční období je obvykle delší než funkční období vlády a parlamentu. 

c) Finanční nezávislost ve vztahu ke státnímu rozpočtu. 

Kotlán72 sem řadí ještě další faktory, které mohou stupeň nezávislosti centrálních bank 

ovlivňovat: 

                                                           
69Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance  
70 HOLMAN, R. Ekonomie. 3. aktualizované vydání. Praha: C. H. Beck, 2002. ISBN 80-7179-681-6. 

Str. 656-659 
71 KOTLÁN, Viktor. Politická ekonomie nezávislosti centrální banky. Praha: Národohospodářský ústav Josefa 

Hlávky, 2001. 75 s. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky; 4/2001.Str. 17 
72 KOTLÁN, Viktor. Politická ekonomie nezávislosti centrální banky. Praha: Národohospodářský ústav Josefa 

Hlávky, 2001. 75 s. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky; 4/2001. Str. 30-31 
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d) Míra politické nestability. Kotlán ve své studii dochází k závěru, že vysoká politická 

nestabilita je spojena s vysokým indexem politické zranitelnosti. Vyšší politická nestabilita 

tak nevyhnutelně způsobuje nižší nezávislost centrální banky. 

e) Inflace. Většina autorů se shoduje v názoru, že úroveň inflace determinuje míru 

nezávislosti centrální banky a naopak. Dlouhodobá vysoká inflace oslabuje nezávislost 

centrální banky a nízká nezávislost podněcuje další nárůst inflace. V podstatě lze hovořit o 

tzv. bludném kruhu. 

 

Dle Kysilky73 (viceguvernér ČNB 1993-1999) musí jít nezávislost centrální banky ruku 

v ruce s dalšími klíčovými atributy, kterými jsou „accountability“ přeloženo jako odpovědnost, 

resp. skládání účtů a transparentnost neboli informační otevřenost. Dlouhodobou nezávislost 

lze centrální bance zajistit jen jasně definovaným skládáním účtů a jasně definovanou 

transparentností. Jinak se centrální banka v důsledku nejasně definované odpovědnosti může 

dostat i pod neoprávněnou kritiku, která povede ke zpochybňování její role a inklinaci 

k opačnému extrému, podřízení v záležitostech, v nichž by měla být zásadně samostatná.  

Kotlán74 uvádí, že demokratický deficit centrální banky, daný faktem, že se měnová 

politika odehrává mimo kontrolu zvolených zástupců, by měl být kompenzován právě vyšší 

mírou odpovědnosti. Úroveň odpovědnosti řadí do několika stupňů.  

Nejmírnějším stupněm odpovědnosti je transparentnost, kdy centrální banka jednak 

zpřístupňuje cíle a akce veřejnosti, a zároveň v zákonem stanovených intervalech informuje o 

měnovém vývoji parlament.  

Dalším stupněm odpovědnosti centrální banky je povinnost vysvětlit odchylku skutečné 

inflace od stanoveného cíle. Tato povinnost je zakotvena např. v zákoně o centrální bance 

z roku 1998 ve Velké Británii. Guvernér Bank of England je povinen v případě odchylky ± 

1procentní bod od stanovené cílové hodnoty inflace tuto disproporci vysvětlit ministru financí.  

Dalším stupněm odpovědnosti je tzv. přímá osobní odpovědnost guvernéra centrální 

banky. Poměrně radikální variantou je pak oprávnění volených zástupců převzít ve stanovených 

případech kontrolu nad měnovou politikou. Např. zákon upravující postavení centrální banky 

ve Velké Británii umožňuje, v případě výjimečných ekonomických podmínek a v případě, že 

                                                           
73 BAŽANTOVÁ, Ilona et al. Právní postavení centrální banky v demokratickém státě: sborník textů. Praha: 

Centrum pro ekonomiku a politiku, 2000. 118 s. Ekonomika, právo a politika; č. 3/2000. Str. 35-40 
74 KOTLÁN, Viktor. Politická ekonomie nezávislosti centrální banky. Praha: Národohospodářský ústav Josefa 

Hlávky, 2001. 75 s. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky; 4/2001. 33-38 
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je to v zájmu veřejnosti, převzít Ministerstvu financí řízení měnové politiky. Pro platnost 

takových měnových operací je však třeba souhlasu parlamentu. 

Nezávislost ČNB75 spočívá v: 

a) personální nezávislosti – členové bankovní rady jsou jmenováni prezidentem bez jakékoli 

asistence vlády 

b) institucionální nezávislosti – při plnění stanovených cílů nesmí bankovní rada přijímat 

jakékoli pokyny od prezidenta, parlamentu, vlády či jiných subjektů 

c) funkční nezávislosti – spočívá ve svobodě ČNB formulovat inflační cíle 

d) finanční nezávislosti – zákaz přímého financování veřejného sektoru a podřízených 

subjektů 

Transparentnost měnové politiky ČNB je realizována nejen pravidelnými čtvrtletními 

Zprávami o inflaci, které jsou vyvěšovány na internetových stránkách ČNB a předkládány 

poslanecké sněmovně, ale i seznamováním veřejnosti s hlavním cílem měnové politiky ČNB a 

podstatou cílování inflace, jejímž prostřednictvím je hlavního cíle dosahováno. 

Nezávislost je v každé zemi vnímána různě. Z pohledu do minulosti je patrné, že i ČNB 

si musela svou nezávislost náležitě vydobýt a chránit, aby se nestala pouhou odnoží 

Ministerstva financí a nejednala jen dle pokynů politické reprezentace. V současnosti si 

dovolím tvrdit, že o svou nezávislost již bojovat nemusí. Domnívám se, že nastavení vztahů ČNB 

a vlády je naprosto korektní a v některých ustanoveních zákona o ČNB až nadstandardní. Zákon 

o ČNB umožňuje např. ministru financí, resp. pověřenému členu vlády účastnit se jednání 

bankovní rady s poradním hlasem, jakož i guvernér má možnost účastnit se s poradním hlasem 

jednání vlády (§ 11 zákona o ČNB).  Pouze nezávislá, transparentní a důvěryhodná instituce 

může dosahovat svých cílů a ČNB tyto vlastnosti rozhodně má. 

 

4.2. Měnová politika, nástroje, cíle 

Dle Pavláta76 představuje měnová politika jednu z nejdůležitějších činností centrálních 

bank. Jílek77 definuje měnovou politiku jako schopnost centrální banky nastavit měnové 

podmínky prostřednictvím svých nástrojů, zejména regulací základních úrokových sazeb tak, 

aby nakonec ovlivnila inflaci. V podstatě o nic jiného v měnové politice nejde. Dle webu ČNB78 

                                                           
75 Proč je ČNB nezávislá? [online]. [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/cs/faq/proc_je_cnb_nezavisla.html 
76 PAVLÁT, Vladislav. Centrální bankovnictví. Praha: EUPRESS, 2004. ISBN 80-86754-29-4. Str. 45-50 
77 JÍLEK, Josef. Peníze a měnová politika. Praha: GRADA Publishing, 2004. ISBN 80-247-0769-1 Str. 375-378 
78 Měnová politika České národní banky [online]. [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: 
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spočívá základní úkol ČNB ve volbě takové výše úrokových sazeb, které udrží inflaci na nízké, 

ale stabilní úrovni, a přitom nedojde ke zbytečnému zpomalení, příp. zrychlení tempa růstu 

ekonomiky. ČNB79 usiluje o splnění tohoto úkolu v rámci měnověpolitického režimu 

nazývaného cílování inflace. O měnové politice lze hovořit pouze v tržně orientovaném 

hospodářství. Centrálně plánované hospodářství reguluje své ceny přímo. 

Na tomto místě je třeba odlišit měnovou a kurzovou politiku. Dle Jílka80 se dnes 

měnovou politikou chápe pouze regulace úrokových měr domácí měny centrální bankou za 

účelem dosažení zprostředkujícího a následně konečného cíle. Měnový kurz je ovlivňován 

centrální bankou buď přímo, prostřednictvím cizoměnových intervencí, nebo nepřímo změnou 

krátkodobých úrokových měr. Hodnota měnového kurzu však nikdy není cílem měnové 

politiky konečným, nýbrž cílem pouze zprostředkujícím. Na obě politiky je proto třeba nahlížet 

jako na nezávislé entity.  

Následující obr. č. 1 znázorňuje operační postupy, jejichž pomocí je bankovní radou 

následně zvolena příslušná strategie měnové politiky. 

 

                                                           
79 Úloha měnové politiky [online]. [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/cs/menova_politika/uloha.html 
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        Obr. č. 1: Měnová politika81 

 

Dle Jílka82 lze měnovou politiku rozdělit podle nastavení operačního cíle na měnovou 

politiku expanzivní nebo restriktivní. Podstata expanzivní politiky spočívá ve snížení 

krátkodobé úrokové míry, za kterou se provádí operace dodávání či stahování likvidity, na což 

následně reagují obchodní banky zvýšenou ochotou poskytování úvěrů. Klesající úrokové míry 

v hospodářství podporují vyšší spotřebu domácností a firem, což zvyšuje rychlost oběhu peněz. 

Expanzivní měnová politika je centrální bankou prováděna v situaci prognózované nízké 

inflace, vysoké nezaměstnanosti a nízkého růstu HDP, neboť tyto kroky stimulují hospodářství. 

Restriktivní měnová politika je pravým opakem. Centrální banka zvyšuje krátkodobé 

úrokové míry, na což obchodní banky reagují nižší ochotou poskytování úvěrů a spotřebitelé a 

firmy méně utrácejí. Rychlost oběhu peněž se snižuje, tzn. restriktivní měnová politika 

ekonomiku tlumí. Užívá se v situaci vysokého inflačního očekávání, nízké nezaměstnanosti a 

přehřátého hospodářství.  

                                                           
81 JÍLEK, Josef. Finance v globální ekonomice II. Měnová a kurzová politika. Praha: GRADA Publishing, 2013. 

ISBN 978-80-247-4516-9.  str. 17 
82 JÍLEK, Josef. Finance v globální ekonomice II. Měnová a kurzová politika. Praha: GRADA Publishing, 2013. 

ISBN 978-80-247-4516-9. Str. 18 
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ČNB od roku 1998 realizuje měnovou politiku v režimu cílování inflace. Dle Jílka83 lze 

cílování inflace definovat jako jeden z režimů měnové politiky, kdy se cenové stability, jako 

konečného cíle, snaží centrální banka dosáhnout prostřednictvím operačního cíle, a nikoli pouze 

prostřednictvím zprostředkujících cílů. Postup je následující. Centrální banka nejprve veřejně 

vyhlásí prognózu inflace v určitém časovém horizontu a následně pomocí regulace krátkodobé 

úrokové míry směřuje inflaci do cílového koridoru. Cílem je vytvořit srozumitelný, otevřený a 

transparentní systém, který je čitelný pro veřejnost, a zároveň umožňuje centrální bance se 

důvěryhodně zavázat k zajištění cenové stability. Základním prvkem komunikace ČNB 

s veřejností je pravidelné vydávání čtvrtletní Zprávy o inflaci. 

Ve vyspělých zemích se inflační cíl pohybuje v rozmezí 2 až 3 %. Cíl má být nastaven 

dostatečně nad nulou tak, aby nezavedl zemi do deflace. V důsledku zpoždění mezi přijetím 

měnověpolitického opatření a jeho dopadem do inflace se rozhodování ČNB84 řídí nikoli 

současnou situací, ale prognózou budoucího vývoje. Pro nastavení úrokových sazeb je 

relevantní prognóza inflace v horizontu zhruba 12-18 měsíců. 

Z mého pohledu se centrální banky, ČNB nevyjímaje, někdy až úzkostlivé bojí 

krátkodobé deflace a podnikají preventivní protideflační politiku, a to i tehdy, kdy se jedná jen 

o výjimečný výkyv a zásahy tedy nejsou nutné. Brání tak často obyvatelstvu využít krátkodobých 

výhod, které výjimečná krátkodobá deflace přináší v podobě nižších cen v ekonomice. 

 

V období let 1998 – 2001 používala ČNB jako hlavní ukazatel inflace tzv. čistou inflaci. 

Dle Jílka85 lze čistou inflaci chápat jako cílování indexu spotřebních cen očištěných od položek, 

jejichž cenový vývoj podléhá vlivu vnějších faktorů, které nelze měnovou politikou ovlivnit. 

Tabulka č. 1 uvádí inflační cíle ČNB v čisté inflaci. 

 

pro rok ve výši plnění k měsíci stanoven 

1998 5,5 – 6,5 % prosinec 1998 prosinec 1997 

1999 4 – 5 % prosinec 1999 listopad 1998 

2000 3,5 – 5,5 % prosinec 2000 prosinec 1997 

2001 2 – 4 % prosinec 2001 duben 2000 

2005 1 – 3 % prosinec 2005 duben 1999 

      Tab. č. 1: Inflační cíle ČNB v čisté inflaci86 

                                                           
83 JÍLEK, Josef. Peníze a měnová politika. Praha: GRADA Publishing, 2004. ISBN 80-247-0769-1. Str. 449-450 
84 Měnová politika České národní banky [online]. [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/menova_politika_cnb.html 
85 JÍLEK, Josef. Peníze a měnová politika. Praha: GRADA Publishing, 2004. ISBN 80-247-0769-1. str. 454 
86 Cílování inflace [online]. [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/menova_politika/cilovani.html 
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V prvním období cílování inflace se ČNB zavázala působit měnovými nástroji tak, aby 

se čistá inflace ke konci roku 2000 pohybovala v meziročním vyjádření v rozmezí 3,5 – 5,5 %. 

Aby svou prognózu lépe ukotvila vyhlásila pro rok 1998 inflační cíl vyjádřený v čisté inflaci 

v intervalu 5,5 – 6,5 %. Pro konec roku 1999 byl v listopadu roku 1998 stanoven krátkodobý 

cíl vyjádřený čistou inflací v rozmezí 4 – 5 %. V dokumentu Dlouhodobá měnová strategie87 

projednaný v Bankovní radě ČNB dne 8.4.1999 byl formulován pro konec roku 2005 

dlouhodobý inflační cíl v čisté inflaci v intervalu 1 – 3 %.  

Z materiálu „Stanovení inflačního cíle pro období 2002 - 200588“ vyplývá, že se ČNB 

v dubnu roku 2001 rozhodla přejít k cílování celkové inflace. ČNB postupně došla k závěru, že 

tento cenový index ve srovnání s čistou inflací lépe resp. komplexněji zachycuje vývoj cen 

v ekonomice a je tak srozumitelnější pro veřejnost. Pro období leden 2002 až prosinec 2005 

stanovila ČNB cílové pásmo v režimu celkové inflace, které začínalo v lednu 2002 na úrovni 3 

– 5 % a v prosinci 2005 končilo v rozmezí 2 – 4 %. 

V následujícím období let 2006 – 2009 stanovila ČNB inflační cíl vyjádřený celkovou 

inflací ve výši 3 %, a zároveň usiluje o to, aby se skutečná inflace nelišila více než o ± 1 

procentní bod. Od ledna 2010 až do okamžiku přistoupení ČR k eurozóně je stanoven inflační 

cíl v celkové inflaci na úrovni 2 %. Skutečná inflace se opět nemá lišit o více než ± 1 procentní 

bod. 

Cílování celkové inflace má i svá úskalí. Dle Jílka89 může být nesoulad mezi prognózou 

inflace a dosaženým inflačním cílem důsledkem mimořádných událostí, resp. šoků. Projevy 

těchto šoků však za určitou dobu odezní, takže jakákoli reakce na ně by znamenala pouze 

zbytečné krátkodobé rozkolísání ekonomiky. V režimu cílování inflace se tak jedná o výjimku 

ze závazku splnit inflační cíl. ČNB k tomu ve svém materiálu „Nový inflační cíl a změny 

v komunikaci měnové politiky“90 uvádí, že jedním z takových šoků jsou úpravy nepřímých 

daní, na něž v primární fázi měnová politika nereaguje a soustředí se jen na jejich sekundární 

dopady. 

                                                           
87 Dlouhodobá měnová strategie. ČNB [online]. Praha: 1999 [cit. 2018-03-21]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/strategicke_dokumenty/download/d_

menova_strategie.pdf 
88Stanovení inflačního cíle pro období 2002 – 2005 [online]. [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/strategicke_dokumenty/download/inf

lacni_cil_2002_05.pdf 
89 JÍLEK, Josef. Peníze a měnová politika. Praha: GRADA Publishing, 2004. ISBN 80-247-0769-1. Str. 455 
90Nový inflační cíl ČNB a změny v komunikaci měnové politiky [online]. [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/strategicke_dokumenty/download/inf

lacni_cil_cnb_2010.pdf 
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Dle Jílka91 definovala ČNB i další tzv. exogenní faktory (šoky na straně nabídky), jež 

jsou ve značné míře mimo dosah měnové politiky. Jedná se o: 

• výrazné změny světových cen surovin, energetických zdrojů a komodit, 

• výrazné změny měnového kurzu, nesouvisejících s vývojem domácích veličin a 

domácí politikou, 

• výrazné změny v podmínkách zemědělské výroby s dopadem na ceny 

zemědělských výrobců, 

• živelné pohromy a jiné mimořádné situace s dopady do cenové oblasti. 

Tento okruh byl v roce 2001 rozšířen v souvislosti s přechodem k cílování celkové 

inflace o: 

• úpravu regulovaných cen, jejichž dopad do celkové inflace by přesáhl 1 až 1,5 % a 

• již zmíněné úpravy nepřímých daní. 

 

ČNB dne 1.2.2018 zveřejnila na svých webových stránkách92 prognózu 

měnověpolitické inflace pro období leden 2018 až březen 2018 a střednědobý výhled pro I. a 

II. čtvrtletí roku 2019. Měnověpolitická inflace, na kterou reaguje měnová politika (tzn. inflace 

očištěná o primární dopady změn nepřímých daní), je stanovena pro první tři měsíce roku 2018 

na úrovni 2,2 %. Prognóza měnověpolitické inflace pro I. čtvrtletí roku 2019 je stanovena ve 

výši 1,9 % a pro II. čtvrtletí na úrovni 1,8 %.  

Domnívám se, že současnou měnovou politiku ČNB lze označit jako „přibrzďování 

rozjetého vlaku“. Ekonomice se daří a impulzy v podobně nulových úrokových sazeb přestaly 

být zapotřebí. ČNB tedy po téměř 5 letech přistoupila k jejich navýšení, a to třikrát v rozmezí 

šesti měsíců. Od tohoto kroku si slibuje udržení inflace na úrovni 2 %. Dle mého názoru se 

jedná o zcela pochopitelný krok, neboť se obdobným způsobem zachovaly i ostatní centrální 

banky v Evropě. Ekonomika ČR se v současnosti nachází na samém vrcholu a hrozí její 

přehřátí. Těmito kroky se ji ČNB pokouší zchladit.  

 

Budoucí vývoj měnověpolitické inflace znázorňuje následující graf č. 1 spolu 

vyznačenými intervaly spolehlivosti, které odráží predikční schopnost prognóz minulých. 

 

                                                           
91 JÍLEK, Josef. Finance v globální ekonomice II. Měnová a kurzová politika. Praha: GRADA Publishing, 2013. 

ISBN 978-80-247-4516-9. Str. 282-283 
92 Aktuální prognóza ČNB [online]. [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza/#mp_inflace 
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      Graf č. 1: Budoucí vývoj měnověpolitické inflace93 

 

 

ČNB94 v souvislosti se stabilizací české ekonomiky změnila od roku 2008 svou 

dosavadní praxi a snížila frekvenci pravidelných měnověpolitických jednání bankovní rady. 

V současnosti zasedá bankovní rada osmkrát do roka. Prognóza, jež je součástí interního 

materiálu Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji, je tvořena jednou za čtvrtletí. 

V měsících, kdy bankovní rada zasedá, ale nová prognóza vyhotovována není, dochází 

k vyhodnocování situace a aktualizaci možných nejistot a rizik. ČNB si však i nadále ponechala 

právo rozhodnout o měnověpolitických otázkách mimo pravidelná zasedání. Tohoto oprávnění 

chce však využívat jen v mimořádných případech. 

 

4.2.1. Nástroje měnové politiky 

Dle Pavláta95 lze nástroje měnové politiky členit na přímé a nepřímé. Dle Revendy96 

jsou přímé nástroje používány zcela výjimečně a svědčí o selhávání nepřímých nástrojů měnové 

politiky. Banky se jejich používání v zásadě brání, neboť zasahují jejich rozhodovací 

mechanismus a omezují je v jejich podnikatelské činnosti. Pavlát mezi přímé, resp. direktivní 

nástroje řadí následující: 

 

                                                           
93 Aktuální prognóza ČNB [online]. [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza/#mp_inflace 
94 Měnová politika České národní banky [online]. [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/menova_politika_cnb.html 
95 PAVLÁT, Vladislav. Centrální bankovnictví. Praha: EUPRESS, 2004. ISBN 80-86754-29-4. 

Str. 50-60 
96 REVENDA, Zbyněk. CENTRÁLNÍ BANKOVNICTVÍ. 2. rozšířené vydání. Praha: Management Press, 2001. ISBN 
80-7261-051-1. Str. 276-322 
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a) Limity úvěrů bank 

b) Limity úrokových sazeb bank 

c) Povinné vklady bank 

d) Pravidla likvidity 

 

Pro moderní ekonomiky je typické využití zejména nepřímých nástrojů měnové politiky 

a na ty se také dále zaměřím. Dle Revendy97 nepřímé nástroje, jinak též označované tržní, 

neadministrativní nástroje, jsou jakýmsi základním rámcem pro podnikání bank. Působí plošně 

na celý bankovní systém s tím, že banky na ně mohou, ale nemusejí reagovat. Jejich nepřímé 

působení s sebou sice nese jejich menší účinnost pro měnovou politiku, ale banky jsou ochotny 

je akceptovat. Podstata spočívá v mechanismu98, kdy ČNB nastaví podmínky obchodních 

transakcí pro banky tak, aby je dále tyto banky nabízely svým dalším partnerům. Tímto 

způsobem se záměry ČNB šíří na další trhy a transakcemi do celé ekonomiky. Jsou používány 

běžněji nežli nástroje přímé. Nástroje měnové regulace upravuje i zákon o ČNB v ustanovení 

§ 23 až § 26. Jedná se o: 

 

a) Operace na volném trhu 

Dle Jílka99 lze definovat operace na volném trhu jako operace, jejichž cílem je ovlivnění 

úrovně krátkodobé úrokové míry v ekonomice. Dle Rýdla, Baráka ad.100 operace na volném 

trhu slouží v podstatě k dodávání či odčerpávání likvidity v bankovním sektoru. Dle Jílka101 

platí, že úroková míra na mezibankovním trhu (tzv. bezriziková úroková míra) nemá být 

určována přebytky bank, ale výlučně se má odvíjet od výše, za kterou jsou prováděny operace 

dodávání a stahování rezerv bank. Dle webu102 ČNB lze operace na volném trhu dělit 

následovně: 

 

 

                                                           
97  REVENDA, Zbyněk. CENTRÁLNÍ BANKOVNICTVÍ. 2. rozšířené vydání. Praha: Management Press, 2001. ISBN 
80-7261-051-1. Str. 276-322 
98 Měnová politika České národní banky [online]. [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/menova_politika_cnb.html 
99 JÍLEK, Josef. Finance v globální ekonomice II. Měnová a kurzová politika. Praha: GRADA Publishing, 2013. 

ISBN 978-80-247-4516-9.str. 24 
100 RÝDL, T., J. BARÁK, L. SAŇA a P. VÝBORNÝ. Zákon o České národní bance: Komentář. Praha: Wolters 

Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-622-8. Str. 91-92 
101 JÍLEK, Josef. Finance v globální ekonomice II. Měnová a kurzová politika. Praha: GRADA Publishing, 2013. 

ISBN 978-80-247-4516-9. str. 24 
102 Měnověpolitické nástroje [online]. [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/cs/menova_politika/mp_nastroje/ 
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i. Hlavní měnový nástroj 

Hlavní měnový nástroj představuje tzv. repo operace, jež se realizují formou tendrů. 

ČNB prostřednictví repo operací přijímá přebytečnou likviditu od bank a bankám předává jako 

kolaterál cenné papíry. Po uběhnutí doby splatnosti je provedena reverzní operace, v níž banka 

v postavení věřitele vrátí ČNB poskytnutý kolaterál a ČNB jako dlužník vrátí bance zapůjčenou 

jistinu navýšenou o dohodnutý úrok. V tomto případě jde o tzv. stahovací repo operaci. 

Druhým typem repo operace je tzv. dodávací repo operace. Jejím prostřednictvím 

poskytuje ČNB jednotlivým bankám likviditu, proti které obdrží jako kolaterál dohodnuté 

cenné papíry. Následuje reverzní operace v rámci, které banky vrátí ČNB poskytnuté 

prostředky navýšené o dohodnutý úrok a ČNB odevzdá poskytnutý kolaterál. 

 Základní doba pro uskutečnění těchto operací je stanovena na 14 dní, proto klíčový 

měnový nástroj nese označení dvoutýdenní repo sazba (tzv. 2T repo sazba). Repo tendry slouží 

zejména k odčerpání likvidity v bankovním sektoru vzhledem k systémovému přebytku. Repo 

tendry jsou prováděny s tzv. variabilní sazbou. Variabilní sazba představuje maximální sazbu, 

za niž mohou být banky uspokojovány. Procedura je nastavena tak, že ČNB přednostně přijme 

nabídky s nejnižší úrokovou sazbou, a to až do výše předikovaného přebytku na daný den. ČNB 

může nabídky za nejvyšší sazbu i zcela odmítnou a to tehdy, pokud objem nabízený bankami 

přesahuje predikovaný přebytek likvidity. Tento způsob vypořádání vychází z americké aukční 

procedury. Repo tendry jsou prováděny obvykle 3x týdně. Banky ve stanovené době předávají 

své objednávky, tj. objem a požadovanou úrokovou sazbu. Minimální objem je stanoven pro 

stahovací repo operaci je 300 mil. Kč a dodávací repo operaci je 10 mil. Kč. Příklad podoby 

aktuální operace ČNB na volném trhu viz příloha. 

V posledních šesti měsících provedla ČNB navýšení této sazby z úrovně tzv. technické 

nuly na hodnotu 0,75 %. Domnívám se, že důvody jsou nasnadě. Cílem je snížit množství peněz 

v ekonomice a zbrzdit tak narůstající inflaci. 

 

ii. Doplňkový měnový nástroj 

Jedná se o tříměsíční repo tendr, kdy ČNB přijímá likviditu na období 3 měsíců. 

Vypořádání probíhá rovněž podle americké aukční procedury. ČNB v současnosti tento nástroj 

nevyužívá. Naposledy jej vypsala v lednu 2001. Repo sazba pro tento tendr není sazbou ČNB, 

ale jde o aktuální sazbu peněžního trhu. Je to proto, že ČNB nemá v úmyslu vysílat tímto 

nástrojem jakékoli signály na trh.  
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iii. Nástroje jemného ladění 

Jedná se o nástroje, které ČNB využívá ad hoc v případech výkyvů likvidity na trhu, 

které mohou ohrozit stabilitu úrokových sazeb. Používá je spíše výjimečně.  

 

b) Automatické facility 

Dalším měnověpolitickým nástrojem jsou tzv. automatické facility, které slouží 

k ukládání nebo poskytování likvidity přes noc (overnight, O/N). Banky mohou tuto možnost 

využít kdykoli, proto úrokové sazby těchto dvou facilit vytvářejí určitý koridor, v němž se 

pohybuje jak dvoutýdenní repo sazba, tak i krátkodobé sazby na peněžním trhu. 

 

i. Depozitní facilita 

Depozitní facilita umožňuje bankám přes noc uložit u ČNB svou přebytečnou likviditu 

bez zajištění. Depozita jsou úročena diskontní sazbou, která představuje dolní mez koridoru, 

v němž se pohybují krátkodobé úrokové sazby na peněžním trhu. Minimální objem, který ČNB 

přijímá, je 10 mil. Kč. 

 

ii. Marginální zápůjční facilita 

Marginální zápůjční facilita umožňuje bankám vypůjčit si od ČNB přes noc formou repo 

operace finanční prostředky. Poskytnutá likvidita je úročena lombardní sazbou, která 

představuje horní mez koridoru, v němž se pohybují krátkodobé úrokové sazby na peněžním 

trhu. Tuto facilitu využívají banky minimálně vzhledem k trvalému přebytku likvidity. 

Minimální objem prostředku, které ČNB poskytuje, je 10 mil. Kč.  

 

Dle Jílka103 do počátku finanční krize v roce 2007 se ve světě naprosto výjimečné 

využívaly automatické facility. Banky fungovaly na principu vzájemné důvěry. Pokud 

obchodní banka trpěla nedostatkem rezerv, požádala jinou banku s jejím přebytkem a nutnou 

likviditu si půjčila za úrokovou míru, která byla vždy nižší než úroková míra úvěrového nástroje 

centrální banky. Banky v této situaci preferovaly vždy levnější mezibankovní trh. Situace se 

však krátce po vypuknutí finanční krize změnila a banky si přestaly mezi sebou věřit. Banky 

s přebytky již nebyly ochotny půjčovat bankám s nedostatkem. Došlo tedy k tomu, že banky si 

své přebytky ukládaly u centrální banky, a to běžně za nižší úrokovou míru, než byla hlavní 

                                                           
103 JÍLEK, Josef. Finance v globální ekonomice II. Měnová a kurzová politika. Praha: GRADA Publishing, 2013. 

ISBN 978-80-247-4516-9. str. 25 
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úroková míra stanovená centrální bankou. Banky s nedostatkem rezerv si likviditu u centrální 

banky zase půjčovaly, a to za úrokovou míru stejnou nebo vyšší. 

 

c) Mimořádné facility 

Mimořádná dodávací repo operace byla zavedena na podzim roku 2008 s cílem podpořit 

fungování trhu se stáními dluhopisy. Základní doba pro uskutečnění těchto operací byla 

stanovena na dva týdny a na tři měsíce. ČNB od roku 2011 zachovala jen dodávací repo operace 

s dobou splatnosti dva týdny. 

 

d) Devizové intervence 

Devizové intervence v režimu cílování inflace se běžně neužívají. Přikračuje se k nim 

pouze v situacích, kdy se měnověpolitické úrokové sazby ocitají na úrovni tzv. technické nuly 

a potřebné uvolnění měnové politiky lze zajistit jen cíleným oslabením domácí měny. V této 

situaci se ČNB nacházela od podzimu roku 2012 až do jara 2017. ČNB se na danou situaci 

rozhodla zareagovat na podzim 2013, kdy intervenovala na devizovém trhu za účelem udržení 

kurzu koruny vůči euru poblíž hladiny 27 CZK/EUR. ČNB za tzv. technickou nulu104 resp. 

nulovou dolní mez, která vymezuje spodní hranici nominálních úrokových sazeb, považuje 

diskontní sazbu na úrovni 0,05 %. Pokles pod tuto hranici není prakticky možný, neboť 

střadatelé by přistoupili k držbě hotovosti, kterou nelze záporně úročit. 

Názory na zavedení devizových intervencí jsou různé. Já osobně se domnívám, že svůj 

smysl bezesporu splnily. Udržování kurzu koruny na úrovni 27 CZK/EUR umožnilo českým 

exportérům stát se konkurenceschopnější v zahraničí a pomáhalo růstu domácí zaměstnanosti. 

Sice si zaměstnavatelé v současnosti stěžují na nedostatek lidí, z mého pohledu je však 

příjemnější nestíhat naplňovat poptávku, než-li mít volnou kapacitu. Tato situace nahrává i 

zaměstnancům, kteří mohou tlačit na růst mezd, což následně roztáčí kola ekonomiky v podobě 

zvýšené spotřeby domácností.  Zavedení devizových intervencí šlo ruku v ruce i s deklarovanou 

transparentností ČNB, neboť na danou možnost upozorňovala dlouho dopředu. Ukončení 

devizových intervencí v dubnu 2017 a postupné zvyšování úrokových sazeb je opět v souladu 

s prohlášeními členů bankovní rady. S odstupem tedy hodnotím zavedení devizových intervencí, 

jako krok správným směrem, který umožnil vyvést zemi z recese, aniž by ji ohrozil překotným 

růstem inflace. 

                                                           
104 Slovník pojmů [online]. [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/obecne/slovnik/n.html 
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Následující tabulka č. 3 nám znázorňuje vývoj základních měnověpolitických nástrojů 

od roku 2002 do února roku 2018. Data byla zvolena od roku 2002 z důvodu přechodu ČNB 

z cílování tzv. čisté inflace k cílování celkové inflace.  

 

  2T repo  Diskontní Lombardní 

Stav k sazba sazba sazba 
  (%) (%) (%) 

22.1.2002 4,5 3,5 5,5 

1.2.2002 4,25 3,25 5,25 

26.4.2002 3,75 2,75 4,75 

26.7.2002 3 2 1 

1.11.2002 2,75 1,75 3,75 

31.1.2003 2,5 1,5 3,5 

26.6.2003 2,25 1,25 3,25 

1.8.2003 2 1 3 

25.6.2004 2,25 1,25 3,25 

27.8.2004 2,5 1,5 3,5 

28.1.2005 2,25 1,25 3,25 

1.4.2005 2 1 3 

29.4.2005 1,75 0,75 2,75 

31.10.2005 2 1 3 

28.7.2006 2,25 1,25 3,25 

29.9.2006 2,25 1,5 3,5 

1.6.2007 2,75 1,75 3,75 

27.7.2007 3 2 4 

31.8.2007 3,25 2,25 4,25 

30.11.2007 3,5 2,5 4,5 

8.2.2008 3,75 2,75 4,75 

8.8.2008 3,5 2,5 4,5 

7.11.2008 2,75 1,75 3,75 

18.12.2008 2,25 1,25 3,25 

6.2.2009 1,75 0,75 2,75 

11.5.2009 1,5 0,5 2,5 

7.8.2009 1,25 0,25 2,25 

17.12.2009 1 0,25 2 

7.5.2010 0,75 0,25 1,75 

29.06.2012 0,50 0,25 1,50 

01.10.2012 0,25 0,10 0,75 

02.11.2012 0,05 0,05 0,25 

04.08.2017 0,25 0,05 0,50 

03.11.2017 0,50 0,05 1,00 

02.02.2018 0,75 0,05 1,50 

   Tab. č. 2: Nastavení základních měnověpolitických nástrojů v letech 2012-2018105 

 

Bankovní rada106 opírá své rozhodování o nastavení měnověpolitických nástrojů o 

nejnovější prognózu ČNB. Na základě jejího vyhodnocení určí, zda ke změně nastavení dojde 

a jakým způsobem. Správným nastavením nástrojů kompenzuje proinflační, resp. protiinflační 

tlaky, které vychylují budoucí inflaci mimo inflační pásmo. Zvyšování repo sazby 

                                                           
105 Měnověpolitické nástroje [online]. [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/cs/menova_politika/mp_nastroje/index.html#operace 
106 Cílování inflace v ČR [online]. [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/cs/menova_politika/cilovani.html 
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prostřednictvím transmisního mechanismu vede k celkovému oslabení cenového růstu. Snížení 

repo sazby má efekt reverzní. Očekává-li ČNB v budoucnu inflační tlaky, které vychylují 

inflaci nad stanovenou hodnotu, je to to signál pro volbu restriktivní měnové politiky a růstu 

repo sazby. 

Z tabulky je patrné, že od dubna 2005 do února 2008 dochází k pravidelnému zvyšování 

repo sazby bankovní radou ČNB. ČNB tímto uplatňuje restriktivní měnovou politiku, jejímž 

cílem je snížení očekávané vysoké inflace. Od srpna 2008 do srpna 2017 je nastaven trend 

opačný. V tomto období ČNB neustále 2T repo sazbu snižuje, příp. po určité období na 

nastavených hodnotách setrvává. Toto jednání odpovídá expanzivní měnové politice v situaci 

očekávané nízké inflace až deflace.  Rozhodování o současném nastavení úrokových sazeb je 

ovlivněno prognózou inflace vzdálené zhruba 12-18 měsíců v budoucnosti. 

V letech 2011 a 2013 až 2016 ke změně parametrů měnověpolitických nástrojů ČNB 

nedošlo. Z tabulky je dále patrné, že od listopadu 2012 zůstává diskontní sazba na úrovni 

technické nuly. Měnová politika ČNB se v posledním půlroce nese v duchu ochlazování 

přehřívající se ekonomiky. Inflace tažená domácí spotřebou a růstem mezd se stále drží nad 

dvěma procenty. I proto přistoupila ČNB ke zvyšování úrokových sazeb v posledních šesti 

měsících již třikrát. Navyšováním dvoutýdenní repo sazby, od níž se odvíjí cena úvěrů 

komerčních bank, na úroveň 0,75 % se snaží přimět domácnosti a firmy k úsporám, jež by se 

následně měly odrazit v nižší inflaci. Guvernér ČNB107 předpokládá, že pokud se bude 

prognóza pro letošní rok naplňovat, přistoupí ČNB ke zvýšení sazeb letos už jen jednou. 

Já osobně jsem očekávala navýšení dvoutýdenní repo sazby výraznější. Ostatně k tomu 

směřovala i dřívější prohlášení členů bankovní rady. Faktem ale je, že současná úroveň 

nastavené úrokové sazby a silný kurz koruny, který se v současnosti nachází na úrovni 25,42 

CZK/EUR, ve své kombinaci dosáhly zamýšleného efektu. Silná koruna očividně vykonala část 

práce za ČNB.  

 

e) Povinné minimální rezervy 

Někteří autoři řadí povinné minimální rezervy mezi nástroje přímé, jiní mezi nástroje 

přímé a nepřímé a další pouze mezi nástroje nepřímé. Při své kategorizaci se budu držet členění, 

které užívá ČNB a řadím je tedy mezi měnověpolitické nástroje nepřímé. 

                                                           
107 Zpevňující koruna zbrzdí další růst úrokových sazeb ČNB. Hospodářské noviny [online]. Praha: Economia, 

2018 [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: https://byznys.ihned.cz/c1-66036760-zpevnujici-koruna-zbrzdi-dalsi-rust-

urokovych-sazeb-cnb 
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Povinné minimální rezervy (dále PMR) jsou definovány v § 24 zákona o ČNB. Zákon 

stanoví povinnost institucím, které podnikají na základě bankovní licence, příp. na základě tzv. 

jednotné licence a spořitelním a úvěrním družstvům mít u ČNB uloženou určitou část svých 

zdrojů. Jejich maximální výše může činit nejvýše 30 % celkových závazků. PMR jsou od 

července 2001 bankám úročeny dvoutýdenní repo sazbou. Dříve úročeny nebyly.  

Ustanovení § 25 zákona o ČNB upravuje sankce za nedodržování výše PMR. Dle Rýdla, 

Baráka ad.108 pokud banka svou povinnost poruší, účtuje ji ČNB úrok ve výši dvojnásobku 

průměrné lombardní sazby za období, v němž měly být PMR plněny, a to z částky, o kterou 

PMR nebyly naplněny.  

  

4.2.2. Zprostředkující cíl a konečný cíl 

Dle Jílka109,110 podstata měnové politiky centrální banky spočívá v řízení krátkodobé 

úrokové míry pomocí měnověpolitických nástrojů s cílem dosažení zprostředkujícího a 

následně konečného cíle. 

Zprostředkujícím cílem může být řada hospodářských veličin, např. měnový agregát, 

měnový kurz, tržní dlouhodobá úroková míra. Základní podmínkou je existence vazby mezi 

touto veličinou a konečným cílem. Roli měnových agregátů zdůrazňovali zejména monetaristé 

v čele s Miltonem Friedmanem. Monetaristé vycházeli z poznatků empirických výzkumů, které 

prokázaly souvislost, resp. úzkou vazbu mezi vývojem peněžní zásoby a růstem cen 

v dlouhodobém horizontu. Problémem však je volba vhodného měnového agregátu 

s prokázanou vazbou na cenový vývoj.  Centrální banky přistupují k různým konstrukcím 

definice peněz. Empirické výzkumy prokázaly, že čím úžeji centrální banky definují peníze, 

tím lépe je ovládají, ale tím méně zřetelný je jejich vztah k míře inflace.  

V důsledku značně zpožděné reakce inflace na nastavení měnového agregátu, musí 

centrální banka jednat ve velkém časovém předstihu, pokud chce ovlivnit budoucí inflaci. Před 

vznikem eurozóny bylo zpoždění v zemích EU odhadováno na 6 až 9 měsíců, některé země 

vykazovaly zpoždění i více než rok. Řada centrálních bank proto postupně opustila výlučné 

zaměření na cílení měnových agregátů a zaměřila se na dosažení konečného cíle 

                                                           
108 RÝDL, T., J. BARÁK, L. SAŇA a P. VÝBORNÝ. Zákon o České národní bance: Komentář. Praha: Wolters 

Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-622-8. Str. 95 
109 JÍLEK, Josef. Peníze a měnová politika. Praha: GRADA Publishing, 2004. ISBN 80-247-0769-1. 
Str. 375 
110 JÍLEK, Josef. Finance v globální ekonomice II. Měnová a kurzová politika. Praha: GRADA Publishing, 2013. 

ISBN 978-80-247-4516-9.Str. 70-84 
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prostřednictvím mechanismu cílování inflace. Měnové agregáty hrají roli informační proměnné 

a přestavují s dalšími hospodářskými veličinami podklad pro finální rozhodnutí. 

Ke stejnému rozhodnutí dospěla i ČNB v květnu 1997, kdy zrušila režim pevného kurzu, 

a zároveň opustila režim cílování peněžní zásoby pro malou účinnost. Toto rozhodnutí 

vycházelo z pozitivních zkušeností zejména Velké Británie, Švédska a Nového Zélandu.  

Celá hospodářská politika současnosti je založena na keynesiánských fiskálních 

stimulech. Keynesiáni, hlavní oponenti monetaristů, tvrdí, že inflace je způsobena řadou faktorů 

a ne jen měnovými agregáty. Mezi tyto faktory řadí zejména fiskální opatření typu vládní 

výdaje a zdanění. Hlavním představitelem tohoto směru byl John Maynard Keynes. Keynes 

tvrdil, že peněžní zásoba ztrácí důležitost během hospodářského propadu a vláda má tedy využít 

veškerou svou sílu a státní rozpočet k podpoře hospodářství tzn. k překonání recese. Jen vládní 

injekce jsou způsobilé zabránit stagnaci hospodářství a má se k nim přistoupit i za cenu velkých 

rozpočtových schodků. Keynesovy myšlenky byly opět vzkříšeny během finanční krize 

v období 2008-2009. Jen díky obrovským podorám centrálních vlád došlo k zastavení 

hospodářského propadu ve světě. 

To, zda aplikace keynesovy teorie na řešení krize byla úspěšná bych ponechala 

ekonomickým expertům. Jsem si jista, že názory na její úspěšnost se budou lišit. Já osobně se 

domnívám, že finanční krize, která se následně stala krizí globální nastavila zvláštní trend 

v současnosti. Celá řada podnikatelů byla překvapena razancí a zejména rychlostí, se kterou 

krize udeřila a také délkou, kterou trvala. Dle mého názoru v nich tato negativní zkušenost 

přetrvává dodnes a způsobuje, že dlouhodobá pracovní místa jsou vytvářena jen velmi pomalu 

a současní zaměstnanci jsou přetěžováni nad míru únosnou. Dle mého názoru se stále bojí 

investovat a realizovat náročnější projekty z obavy následné budoucnosti. Vinu za toto chování 

ale nelze svalovat jen primárně na zaměstnavatele. Ze svého pohledu jej vnímám jako velmi 

racionální rozhodnutí. Osobně se domnívám, že velký podíl na tomto chování nese zejména 

politická reprezentace, která je zatěžuje vysokými daněmi, narůstající legislativou a tlakem na 

vyšší cenu práce. To vše způsobuje poměrně nekomfortní podnikatelské prostředí. Bohužel ani 

v blízké budoucnosti nevidím příliš velké šance na zlepšení. 

 

Konečným cílem v měnové politice je dosažení cenové stability, resp. nízké inflace. 

Podle ústavy111 je hlavním cílem ČNB péče o cenovou stabilitu a není-li tento cíl dotčen, 

                                                           
111 čl. 98 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava ČR. In: Sbírka zákonů České republiky. 1993. ISSN 1211-1244 
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podporuje ČNB obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému hospodářskému 

růstu.  

Dle Jílka112 má péče o cenovou stabilitu kořeny v řadě empirických studií, které 

prokázaly negativní vliv vysoké inflace a deflace na hospodářský růst. Ukázalo se, že země 

s nízkou úrovní inflace dosahují vyššího hospodářského růstu, než-li země s vyšší inflací či 

s deflací. 

ČNB definuje cenovou stabilitu113 jako malou, ale kladnou inflaci na úrovni 2 %. Inflací 

se dle Holmana114 rozumí zmenšování kupní síly peněz. Za jednu peněžní jednotku si díky 

inflaci koupíme menší množství zboží a služeb. Sama inflace je zjišťována pomocí konstrukce 

tzv. spotřebního koše, který představuje spotřebu průměrné domácnosti. Ve spotřebním koši se 

nachází cca 700 položek a každé zboží má přiřazenou určitou váhu. Index spotřebitelských cen 

se tedy rovná součtu dílčích součinů indexu cen v každé skupině a váhy této skupiny ve 

spotřebním koši.  

Tento způsob měření inflace není schopen zachytit krátkodobé změny v preferencích 

spotřebitelů, což následně způsobuje určitou vychýlenost naměřené inflace. U nízkoinflačních 

ekonomik představuje tato výchylka cca 1 %. Vzhledem k tomu, že naměřená inflace vykazuje 

určitou míru nepřesnosti, je inflační cíl stanovován s rezervou nad 1 % pro případ, aby 

neočekávané šoky nevedly k propadu do deflační pasti. V tomto ohledu však platí další 

pravidlo, které stanoví, že čím větší rezerva, rozuměj inflace, tím na jednu stranu menší 

pravděpodobnost propadu do deflační spirály, avšak za cenu rezignace na princip perfektního 

uchování hodnoty v čase. Ekonomiky s inflačním cílem ve výši 1 % se s problémem deflace 

utkávají. Jílek115 uvádí, že proti deflaci neboli opakovanému poklesu cen v ekonomice, může 

centrální banka bojovat jen snižováním úrokových měr. Jakmile srazí úrokové míry na nulu a 

deflace přesto pokračuje, je klasická měnová politika prakticky vyřazena z činnosti. 

Nebezpečná deflační spirála116 funguje zhruba na tomto principu. V období ekonomické 

krize dochází k útlumu ekonomické aktivity z důvodu nízké poptávky. Nízká poptávka 

následně snižuje výrobu, ceny, zisky, mzdy, zaměstnanost. Na tuto situaci reagují domácnosti, 

                                                           
112 JÍLEK, Josef. Finance v globální ekonomice II. Měnová a kurzová politika. Praha: GRADA Publishing, 

2013. ISBN 978-80-247-4516-9. str. 84-90 
113 Cenová stabilita versus stabilita cen [online]. [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/blog_cnb/prispevky/lizal_20141020.html# 
114 HOLMAN, R. Ekonomie. 3. aktualizované vydání. Praha: C. H. Beck, 2002. ISBN 80-7179-681-6. 

Str. 538-540 
115 JÍLEK, Josef. Finance v globální ekonomice II. Měnová a kurzová politika. Praha: GRADA Publishing, 2013. 

ISBN 978-80-247-4516-9. str. 109 
116 Slovník pojmů [online]. [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/obecne/slovnik/d.html 
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firmy i stát dalším poklesem spotřeby, investic a vládních výdajů. Racionálně se odkládají další 

nákupy v předzvěsti dalšího poklesu cen. Díky nízké poptávce se řada podnikatelských projektů 

stává ztrátovými. Splátky dluhů však poklesem cen dotčeny nejsou, čímž se firmy i domácnosti 

dostávají do problémů. S finanční stabilitou mohou mít následně problémy i banky, které úvěry 

poskytly. Podle současných poznatků představuje 2% inflace bezpečnou úroveň, která 

umožňuje dlouhodobou cenovou stabilitu. 

O negativech dlouhodobé deflace nelze polemizovat. Já osobně se však domnívám, že 

krátkodobá deflace nevadí a přináší dokonce i pozitivní efekty pro ekonomiku, potažmo pro 

spotřebitele v podobě poklesu celkové cenové hladiny. Pokud jde o krátkodobý výkyv není třeba 

dle mého názoru na něj jakkoli reagovat. Jsem si však jista, že představitelé ČNB tento názor 

jistě nesdílejí.  

 

Následující graf č. 2 zachycuje vývoj průměrné roční míry inflace v ČR od roku 2002 

do roku 2017.  

 

 
     Graf č. 2: Vývoj průměrné roční míry inflace v ČR 2002 - 2017117

  

 

Data byla zvolena od roku 2002 z důvodu přechodu ČNB z cílování tzv. čisté inflace 

k cílování celkové inflace. Průměrná roční míra inflace vyjadřuje procentní změnu průměrné 

cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců.  

                                                           
117 Inflace - druhy, definice, tabulky. Český statistický úřad [online]. Praha [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace 
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Z grafu jsou patrné velké výkyvy v roce 2003, 2008, 2009 a dále v letech 2014-2016. 

V roce 2003118,119,120,121,122 se ekonomika ČR potýkala s nízkoinflačním vývojem a s nízkým 

růstem HDP. Meziroční inflace spotřebitelských cen se pohybovala kolem nuly a nacházela se 

tak výrazně pod cílovým pásmem, které bylo pro toto období stanoveno v rozmezí 3 – 5 %. 

Dezinflačně působil zejména pokles cen potravin, dovozní ceny, které odrážely pokles cen 

energetických surovin a posilování koruny vůči dolaru. Konec roku 2003 byl ve znamení 

meziročního růstu spotřebitelských cen, i když mírného, a růstu ekonomiky. Ke zrychlení 

inflace přispěl růst cen potravin, které až do září 2003 meziročně klesaly a oživený růst tržních 

cen nepotravinářských komodit. Průměrná míra nezaměstnanosti se v roce 2003 pohybuje na 

vysoké úrovni 9,9 %. Podniky se zaměřují na snižování mzdových nákladů s cílem zvýšit 

produktivitu práce a podpořit tak svou konkurenceschopnost jak na domácích, tak na 

zahraničních trzích. Jednou z cest, jak toho dosáhnout, je činnosti racionalizovat a pracovní síly 

uvolňovat. V pozadí tomu přispívá i nízký hospodářský růst, a to jak v ČR, tak i v zemích 

obchodních partnerů. 

Dle mého názoru ČNB na tuto situaci správně zareagovala a ekonomiku podpořila 

snižováním úrokových sazeb. V průběhu roku 2002 snížila 2T repo sazbu pětkrát a to z hodnoty 

4,5 % na hodnotu 2,75 % s cílem vrátit inflaci do cílového pásma. Což se jí v následujícím roce 

povedlo. Z mého pohledu zvolila ČNB úspěšnou expanzivní měnovou politiku.  

Rok 2008123,124 znamená jednu z nejtěžších zkoušek pro cílování inflace z důvodu 

probíhající světové finanční a hospodářské krize125.  ČNB nastavila pro období leden 2006 až 

                                                           
118Zpráva o inflaci duben/2003. Česká národní banka [online]. Praha, 2003 [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/zpravy_o_inflaci/2003/2003_duben/

download/zoi_2003_duben.pdf 
119Zpráva o inflaci červenec 2003. Česká národní banka [online]. Praha, 2003 [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/zpravy_o_inflaci/2003/2003_cervene

c/download/zoi_2003_cervenec.pdf 
120Zpráva o inflaci říjen 2003. Česká národní banka [online]. Praha, 2003 [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/zpravy_o_inflaci/2003/2003_rijen/do

wnload/zoi_2003_rijen.pdf 
121Zpráva o inflaci leden 2004. Česká národní banka [online]. Praha, 2004 [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/zpravy_o_inflaci/2004/2004_leden/d

ownload/zoi_2004_leden.pdf 
122 Tabulka vývoje nezaměstnanosti v ČR od r. 1995. MPSV [online]. Praha [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: 

https://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/vyvoj_do_062004/vyvojnezamestod1995 
123Zpráva o inflaci II 2008. Česká národní banka [online]. Praha [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/zpravy_o_inflaci/2008/2008_II/dow

nload/zoi_II_2008.pdf 
124Zpráva o inflaci IV 2008. Česká národní banka [online]. Praha [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/zpravy_o_inflaci/2008/2008_IV/dow

nload/zoi_IV_2008.pdf 
125 Dopady světové finanční a hospodářské krize na ekonomiku ČR. Český statistický úřad [online]. Praha, 2011 

[cit. 2018-02-28]. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/20534938/115610j.pdf/b487dd3c-0ad7-

4ccd-b62d-8fc9bf917b95?version=1.0 
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prosinec 2009 inflační cíl v celkové inflaci na úrovni 3 %, tzn., že cílové pásmo je stanoveno 

v rozmezí 2 – 4 %. Průměrná roční míra inflace se v roce 2008 pohybuje na úrovni 6,3 % a 

následně v roce 2009 zaznamenává prudký propad na úroveň 1 %.  Zrychlení meziročního růstu 

spotřebitelských cen v roce 2008 má svůj původ ve vývoji regulovaných cen, nepřímých daních 

a v rostoucích cenách potravin. Vysoké ceny potravin, jakož i energetických surovin se 

neprojevily v ekonomice plnou silou jen díky zpevňujícímu kurzu koruny. Na vysoké inflaci se 

dále podílela reformní opatření realizovaná k 1.1.2008 a růst mezd, který předstihl růst 

produktivity a přispěl tak ke zvyšování mzdové náročnosti produktu. Bankovní rada pro toto 

období předpokládala, že reálná ekonomika postupně růst cen ztlumí a inflace postupně klesne 

k inflačnímu cíli.  

Rok 2009 byl ve znamení propadu HDP. Ceny pro spotřebitele se po prudkém nárůstu 

v roce předchozím ustálily a generovaly meziroční přírůstek jako spotřebitelské ceny v EU. 

Zaměstnanost klesla o 1,2 % a mzdy a platy se snížily o 5 %. Rok 2009 byl rovněž ve znamení 

oslabování domácí měny k euru i dolaru. Index PX pražské burzy ztratil během roku 2008 25 

% své hodnoty a dalších 30 % v roce 2009. Přesto lze konstatovat, že česká ekonomika prošla 

krizí relativně dobře. Jednalo se o krizi importovanou nikoli interní, jako tomu bylo v letech 

1997-1998 a 2001-2002, ale i tak zasáhla ekonomiku ČR na jejím citlivém místě, a to v její 

otevřenosti. ČR je exportně-orientovanou zemí a světová hospodářská krize s sebou 

nevyhnutelně přinesla pokles zahraniční poptávky, což vedlo k omezení českého vývozu a 

následně zpomalení ekonomického růstu a negativní ovlivnění zaměstnanosti.  

Osobně se domnívám, že ČNB na vývoj v tomto období zareagovala poměrně pozdě. 

Podpořit ekonomiku se rozhodla až od srpna 2008, kdy začala systematicky snižovat krátkodobé 

úrokové sazby. V důsledku zpoždění mezi přijetím měnověpolitického opatření a jeho dopadem 

do inflace se jako optimální období pro reakci jeví rok 2007. Ostatně od počátku roku 2007 lze 

pozorovat první důležité indikátory nastupující globální krize. ČNB dle mého názoru tuto 

situaci značně podcenila. 

Další významný výkyv průměrné roční míry inflace zaznamenávají roky 2014-2016. 

ČNB se v listopadu 2013 snaží odvrátit hrozbu deflace používáním devizového kurzu jako 

dalšího nástroje měnové politiky. Hrozbu deflace akcentuje nedostatečná poptávka a útlum 

ekonomiky. Inflace se po celý rok nachází pod dolní hranicí cílového pásma. Oslabení domácí 

měny se prozatím projevilo nárůstem dovozních cen a přispělo k nárůstu ekonomiky. Příčiny 

nízké inflace spočívají v pokračujícím poklesu regulovaných cen a tlumeným cenovým 

vývojem v eurozóně. 



55 
 

Rok 2014 je rovněž ve znamení vypuknutí vojensko-politické krize na Ukrajině. ČNB 

ve své Zprávě o inflaci IV/2014126 odhaduje dopady výpadku zahraničního obchodu s Ruskem 

a Ukrajinou vlivem přijatých obchodních sankcí. Zahraniční obchod s Ruskem tvoří 4,5% podíl 

na celkovém zahraničním obchodu ČR. Bezprostřední přímý dopad obchodních sankcí EU vůči 

Rusku se může negativně projevit ve výpadcích vývozu českého strojírenství. Na straně dovozu 

je třeba, aby se ČR orientovala na alternativní teritoria ve vztahu k dovozu ropy, plynu a dalších 

surovin. Přesto se dá očekávat, že dopad sankcí EU vůči Rusku bude z makroekonomického 

hlediska nevýznamný. Zanedbatelný efekt se předpokládá i u inflace. 

Rok 2015127. Inflace se stále nachází pod hranicí cílového pásma ČNB. Pokles má na 

svědomí propad cen pohonných hmot v důsledku propadu cen ropy a meziroční zpomalení růstu 

cen potravin, který byl způsoben poklesem cen širokého spektra položek s významnějším 

vlivem nízkých cen mléka a masa. Nízké ceny odrážely efekt ruských sankcí a zrušení kvót 

v rámci EU.  Rychle rostoucí ekonomika (průměrné tempo růstu HDP v roce 2015 činí 4,1 %) 

zlepšuje situaci na trhu práce, což má postupně vliv na růst nákladových tlaků včetně 

spotřebitelských cen. 

V průměru celková inflace v průběhu roku 2016128 zrychluje. Nadále se však nachází 

výrazně pod cílovým pásmem ČNB. Průměrná roční míra inflace dosahuje hodnoty 0,7 %. 

Proinflačními tlaky působí růst spotřebitelských cen, který odráží růst ekonomiky a mezd. 

Postupně odeznívá propad cen pohonných hmot a zastavil se i pokles cen potravin. 

Jak jsem již uvedla výše, z mého pohledu zavedení devizových intervencí splnilo svůj 

účel. Ekonomika na stimuly ze strany ČNB odpovídajícím způsobem zareagovala a ČR se 

vyhnula možnému propadu do deflace. Tento krok ČNB hodnotím ryze jako pozitivní. 

  

4.3. Hodnocení měnové politiky ČNB 

Vyhodnocování plnění prognóz a naplňování inflačních cílů nevyhnutelně navozuje 

otázku, zda je vůbec možné v malé otevřené ekonomice prognózovat hospodářství a cílit inflaci 

v úzkém pásmu okolo 2 %. Vývoj inflace ovlivňuje řada vnějších faktorů, např. zahraniční 

poptávka či světové ceny.  

                                                           
126Zpráva o inflaci IV 2014. Česká národní banka [online]. Praha [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/zpravy_o_inflaci/2014/2014_IV/dow

nload/zoi_IV_2014.pdf 
127Zpráva o inflaci IV 2015. Česká národní banka [online]. Praha [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/zpravy_o_inflaci/2015/2015_IV/dow

nload/zoi_IV_2015.pdf 
128Zpráva o inflaci IV 2016. Česká národní banka [online]. Praha [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/zpravy_o_inflaci/2016/2016_IV/dow

nload/zoi_IV_2016.pdf 
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Následující graf č. 3 znázorňuje vývoj průměrné čtvrtletní míry inflace a prognózy 

měnověpolitické inflace stanovené pro období 3. Q 2008 až 2. Q 2019. Toleranční pásmo se 

pro období roku 2006 až 2009 pohybuje v rozmezí 2-4 %. Od roku 2010 je to rozmezí 1-3 %.  

Na tomto místě je vhodné znovu připomenout, že pro rozhodování o aktuálním 

nastavení výše úrokových sazeb je relevantní prognóza inflace v horizontu 12 až 18 měsíců 

v budoucnosti. 

 

 

 Graf č. 3: Vývoj průměrné čtvrtletní míry inflace a prognostikovaného očekávání pro toto období 

 

Při pohledu na průměrnou čtvrtletní míru inflace jsou patrné výkyvy ve 3.Q a 4.Q roku 

2009, dále v 1.Q a 2.Q roku 2012 a v 1.Q 2014 až 3.Q roku 2016 ve vztahu k prognóze 

měnověpolitické inflace pro toto období. 

Prognóza pro období 3. Q a 4. Q roku 2009 obsažená ve Zprávě o inflaci – III/2008129 

uvádí, že inflace na počátku roku 2009 rychle poklesne a následně se dostane pod bodový 

inflační cíl. Prognóza však předpokládá, že i přesto se celková inflace bude nacházet 

v tolerančním pásmu, i když v jeho dolní polovině. S makroekonomickou predikcí je 

konzistentní klesající trajektorie úrokových sazeb v roce 2008. ČNB předpokládá, že v roce 

2009 zůstanou úrokové sazby konzistentní. Prognóza dále očekává zpomalení HDP v roce 2008 

na úroveň 3 % a následné oživení v roce 2009 na hodnotu 3,6 %. 

                                                           
129 Zpráva o inflaci III 2008. Česká národní banka [online]. Praha [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/cs/menova_politika/zpravy_o_inflaci/2008/2008_III/download/zoi_III_2008.pdf 
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Celková inflace z pohledu plnění inflačního cíle se v druhém pololetí roku 2009 nachází 

hluboko pod tolerančním pásmem. Prognóza však předpokládala, že se celková inflace udrží 

nad dolním okrajem tohoto pásma. Ze Zprávy o inflaci – I/2010130 vyplývá, že odchylku 

způsobily všechny složky inflace. Největší měrou se však podílely ceny potravin a pohonné 

hmoty, které reflektovaly výrazný pokles světových cen. Oproti předpokladu rostly pomaleji i 

regulované ceny, např. ceny energií pro domácnosti. Do odlišného vývoje inflace významně 

zasáhla i probíhající finanční a hospodářská krize ve světě. Ta způsobila výrazné propady 

v oblasti zahraniční poptávky, úrokových sazeb a cen ropy. Všechny tyto veličiny se tak 

pohybovaly na výrazně nižší úrovni, než jak předpokládala prognóza a působily protiinflačním 

směrem. Ani snižování základních sazeb ČNB od srpna 2008 nevykompenzovalo rychlý propad 

inflace. 

Domnívám se, že tento vývoj lze shrnout následujícím způsobem. Pokles inflace ČNB 

pro období roku 2009 očekávala, avšak ten byl rychlejší a výraznější. Dle mého názoru 

podcenila hlavní faktory nastupující globální krize a zareagovala na ně se značným zpožděním. 

Na celosvětový pokles poptávky a propad světových cen ropy zareagovala snižováním 

úrokových sazeb až v srpnu 2008. Přičemž vzhledem ke zpoždění promítnutí učiněného 

rozhodnutí do reálné inflace se jako ideální období pro reakci jeví nejpozději rok 2007. Měnová 

politika pro toto období tedy měla být více expanzivní a měla nastoupit výrazně dříve. Toto 

období vidím ze strany ČNB, jako značně podceněné. 

 

Prognóza pro období 1. Q a 2. Q 2012 obsažená ve Zprávě o inflaci – I/2011131 

předpokládá, že se celková i měnověpolitická inflace bude pohybovat v blízkosti inflačního cíle 

2 %. Prognóza počítá s minimálními dopady zvýšení spotřebních daní. Zrychlování mzdového 

růstu a zvyšování marží má být kompenzováno postupným posilováním měnového kurzu. 

Celková inflace z pohledu plnění inflačního cíle se v prvním pololetí roku 2012 nachází 

výrazně nad úrovní stanoveného inflačního cíle. Ze Zprávy o inflaci III – 2012132 plyne, že 

odchylka je způsobena výraznějším růstem regulovaných cen, zejména cen energií a 

                                                           
130Zpráva o inflaci I 2010. Česká národní banka [online]. Praha [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/zpravy_o_inflaci/2010/2010_I/downl

oad/zoi_I_2010.pdf 
131Zpráva o inflaci I 2011. Česká národní banka [online]. Praha [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/zpravy_o_inflaci/2011/2011_I/downl

oad/zoi_I_2011.pdf 
132Zpráva o inflaci III 2012. Česká národní banka [online]. Praha [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/zpravy_o_inflaci/2012/2012_III/dow

nload/zoi_III_2012.pdf 
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regulovaného nájemného. Dalším významným faktorem bylo zvýšení snížené sazby DPH z 10 

% na 14 %. S tímto zvýšením prognóza ČNB nekalkulovala. 

Zvolenou měnovou politiku ze strany ČNB pro toto období hodnotím jako adekvátní. 

Vzhledem k tomu, že k nárůstu míry inflace přispělo zejména zvýšení snížené sazby DPH, ČNB 

na tuto okolnost správně nezareagovala. Jedná se o jeden z několika exogenní faktorů, kdy platí 

výjimka za závazku splnit inflační cíl. Reakce by pouze rozkolísala ekonomiku.  

 

Nejdelší propad celkové inflace spadá do období 1.Q 2014 až 3.Q 2016. Prognóza pro 

1. Q a 2. Q 2014 obsažená ve Zprávě o inflaci – I/2013133 předpokládá, že mírné protiinflační 

tlaky z domácí ekonomiky přetrvají do poloviny roku 2014. V této souvislosti ČNB očekává, 

že celková inflace mírně klesne pod inflační cíl. Růst ekonomiky pro toto období se 

předpokládá na úrovni cca 2 %. Očekává se robustní růst zahraniční poptávky i pokračování 

vládních investic. Na zrychlující se dynamiku mezd naváže spotřeba domácností a na růst 

zahraniční poptávky investice firem. V polovině roku 2014 se míra nezaměstnanosti očekává 

na úrovni 8 %. Následně v souvislosti s oživením ekonomiky se mírně sníží. ČNB dále očekává 

růst tržních úrokových sazeb až do poloviny roku 2014. 

Zpráva o inflaci – III/2013134 pro období 3.Q a 4. Q 2014 předpokládá pozvolné 

přibližování celkové inflace směrem k 2% cíli ČNB. Růst cen potravin má do poloviny roku 

2014 zpomalovat, v důsledku očekávané příznivější sklizni v ČR i zahraničí a opětovné 

zrychlení se předpokládá k závěru roku. Nárůst tržních úrokových sazeb se předpokládá až 

během roku 2015. Přetrvávající nulová dolní mez pro měnověpolitické sazby ukazuje na 

nutnost realizace expanzivní měnové politiky jinými nástroji.  

Celková inflace z pohledu plnění inflačního cíle se v roce 2014 nachází hluboko pod 

spodní hranicí cílového pásma. Tedy výrazně pod prognózou, přičemž odchylka narůstá. 

Z inflačních zpráv III/2014135 a I/2015136 vyplývá, že rozdíl celkové inflace od prognózy dosáhl 

1,5procentního bodu ve 2. Q 2014 a 1,3procentního bodu ve 4. Q 2014.  Propad celkové inflace 

                                                           
133Zpráva o inflaci I 2013. Česká národní banka [online]. Praha [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/zpravy_o_inflaci/2013/2013_I/downl

oad/zoi_I_2013.pdf 
134Zpráva o inflaci III 2013. Česká národní banka [online]. Praha [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/zpravy_o_inflaci/2013/2013_III/dow

nload/zoi_III_2013.pdf 
135Zpráva o inflaci III 2014. Česká národní banka [online]. Praha [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/zpravy_o_inflaci/2014/2014_III/dow

nload/zoi_III_2014.pdf 
136Zpráva o inflaci I 2015. Česká národní banka [online]. Praha [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/zpravy_o_inflaci/2015/2015_I/downl

oad/zoi_I_2015.pdf 
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způsobil neočekáváný pokles regulovaných cen a jako další velmi významný faktor lze označit 

vývoj v zahraničí. Nižší zahraniční úrokové sazby, zpomalující zahraniční poptávka, nízká 

dynamika výrobních cen. Všechny tyto faktory táhly domácí inflaci směrem dolu. ČNB 

nemohla reagovat snížením sazeb, protože ty se od listopadu 2012 nacházely na své nulové 

mezi a vývoj zahraničí se o to silněji do domácí inflace promítal. Odchylka od predikovaného 

měnového kurzu a reálného měnového kurzu narůstá v důsledku jeho užití, jako dalšího 

měnověpolitického nástroje umožňující uvolnění měnové politiky.  

Dle mého názoru mělo být k expanzivní měnové politice přikročeno ze strany ČNB dříve 

a s větší razancí. Nicméně díky rozhodnutí uvolnit měnovou politiku oslabením domácí měny 

byla odvrácena hrozba deflace.  

 

Predikce roku 2015 obsažená ve Zprávách o inflaci I/2014137 a III/2014138 byla 

postavena na předpokladu využívání měnového kurzu jako měnověpolitického nástroje 

umožňující uvolnění měnové politiky. Doba ukončení kurzového závazku ve výši 27 

CZK/EUR je stanovena nejprve na počátek roku 2015 a následně prodloužena do 3.Q 2015. 

Očekává se, že se slabší kurz měny promítne nejen do růstu dovozních cen, ale podpoří i domácí 

ekonomiku. Postupně se tak obnoví proinflační tlaky domácí ekonomiky, které v průběhu roku 

2014 přiblíží inflaci k horní hranici cílového pásma a následně v průběhu roku 2015 se 

k inflačnímu cíli seshora opět vrátí. Dále je očekáván zesilující růst cen potravin, a naopak 

pokles u regulovaných cen v průběhu roku 2015. Zpráva o inflaci I/2014 již připouští možnost 

upustit od režimu nulové dolní meze úrokových saze a návrat do klasického režimu měnové 

politiky. 

Zprávy o inflaci III/2015139 a I/2016140 uvádí, že se celková inflace z pohledu plnění 

inflačního cíle v roce 2015 nachází výrazně pod predikovanou hodnotou a během roku 2015 se 

odchylka ještě zvětšuje. Rozdíl ve 2.Q 2015 dosáhl 2,1procentního bodu a ve 4. Q 2015 

1,9procentního bodu. K odchylce přispěly všechny složky cenového vývoje. Oslabený kurz 

                                                           
137Zpráva o inflaci I 2014. Česká národní banka [online]. Praha [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/zpravy_o_inflaci/2014/2014_I/downl

oad/zoi_I_2014.pdf 
138Zpráva o inflaci III 2014. Česká národní banka [online]. Praha [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/zpravy_o_inflaci/2014/2014_III/dow

nload/zoi_III_2014.pdf 
139Zpráva o inflaci III 2015. Česká národní banka [online]. Praha [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/zpravy_o_inflaci/2015/2015_III/dow

nload/zoi_III_2015.pdf 
140Zpráva o inflaci I 2016. Česká národní banka [online]. Praha [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/zpravy_o_inflaci/2016/2016_I/downl

oad/zoi_I_2016.pdf 
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měny sice přispíval k obnovení domácí aktivity, avšak ne tak rychle, jak předvídala prognóza. 

V souladu s prognózou se vyvíjí regulované ceny i změny v nepřímých daních. 

Velký díl vlivu na nízké úrovni celkové inflace nese zejména silný deflační vývoj 

v eurozóně, a ne příliš rychlý růst domácích mezd. Mezi další významné protiinflační faktory 

lze zařadit výrazný pokles světových cen zemědělských komodit, zrušení kvót na produkci 

mléka v EU, embargo na dovoz do Ruska, velký propad světových cen ropy a neustále klesající 

zahraniční úrokové sazby. Prognóza předpokládala návrat do standardního měnového režimu 

ve 3. Q 2015, k tomu však nedošlo. Dopady vývoje v zahraničí na domácí cenovou hladinu tak 

byly výrazně silnější než ve standardním režimu, kdy není ČNB omezena nulovou dolní mezí 

úrokových sazeb.  

V souhrnu konstatuji, že pro období roku 2015 měla být zvolena měnová politika více 

uvolněnější. Nicméně díky umělému udržování domácího kurzu měny na úrovni 27 CZK/EUR 

dostávala ekonomika ze strany ČNB pozitivní impulzy k opětovnému oživení, které 

v následujícím roce nastalo. 

  

Predikce roku 2016, resp. 1.Q až 3. Q, obsažená ve Zprávách o inflaci I/2015141 a 

III/2015142 uvádí následující. Prognóza počítá s používáním měnového kurzu, jehož 

prostřednictvím je uvolňována měnová politika, do konce roku 2016. Celková i 

měnověpolitická inflace se mají pohybovat mírně pod hodnotou 2 % během celého roku 2016. 

Protiinflační působení dovozních cen a cen energetických komodit má postupně odeznívat. 

Inflačně má působit růst domácí ekonomiky a dynamika mezd. 

Ze Zpráv o inflaci III/2016143 a I/2017144 vyplývá, že celková inflace z pohledu plnění 

inflačního cíle se v 1.Q až 3.Q roku 2016 nachází opět výrazně pod prognózou. Hlavními 

protiinflačními faktory zůstávají přetrvávající pokles výrobních cen v eurozóně a další 

snižování zahraničních úrokových sazeb do záporu, s čímž ČNB nepočítala. Efekt propadu cen 

ropy během roku 2016 odeznívá. Výše domácích úrokových sazeb je stále stabilní v důsledku 

                                                           
141Zpráva o inflaci I 2015. Česká národní banka [online]. Praha [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/zpravy_o_inflaci/2015/2015_I/downl

oad/zoi_I_2015.pdf 
142Zpráva o inflaci III 2015. Česká národní banka [online]. Praha [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/zpravy_o_inflaci/2015/2015_III/dow

nload/zoi_III_2015.pdf 
143Zpráva o inflaci III 2016. Česká národní banka [online]. Praha [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/zpravy_o_inflaci/2016/2016_III/dow

nload/zoi_III_2016.pdf 
144Zpráva o inflaci I 2017. Česká národní banka [online]. Praha [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/zpravy_o_inflaci/2017/2017_I/downl

oad/zoi_I_2017.pdf 
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i nadále existujícímu nastavení nulové dolní meze. Oslabený kurz přispívá k oživení 

ekonomiky, nicméně dosažení inflačního cíle je znemožněno silnými protiinflační tlaky ze 

zahraničí.  

Zde opět mohu konstatovat, že měnová politika pro toto období měla být ze strany ČNB 

uvolněnější.  

 

Jan Frait (člen bankovní rady ČNB 2000-2006) a Viktor Kotlán (ředitel odboru měnové 

politiky a strategie sekce měnové a statistiky ČNB do září 2004)145 uvádí k hodnocení měnové 

politiky ČNB následující. Měnovou politiku ČNB a její úspěšnost je velmi obtížné hodnotit. 

Cílem prognóz je odhadnout budoucí vývoj, při stanovení určitých předpokladů, a pokud je 

tento vývoj nežádoucí, ČNB na něj zareaguje a změní svou politiku. Z toho nutně vyplývá, že 

se dosažená realita musí s prognózou nutně rozcházet. Při úspěšné měnové politice by mělo 

platit, že při změně úrokových sazeb zůstává inflace ideálně stabilní. 

  

                                                           
145 Měnová politika ČNB - rozhodování s výhledem do budoucnosti. Česká národní banka [online]. Praha [cit. 

2018-02-28]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2002/cl_02_020516.html 



62 
 

5. Zapojení ČNB do evropských struktur 

ČNB je součástí Evropského systému centrálních bank, Evropského systému dohledu 

nad finančními trhy a spolupracuje s Evropskou radou pro systémová rizika a evropskými 

orgány dohledu (§1a, §2a odst.1 zákona o ČNB).  

V rámci této kapitoly nejprve shrnu aktivity ČNB na mezinárodní úrovni a následně se 

zaměřím na úroveň evropskou. Ve stručnosti se budu věnovat zapojení ČNB do Evropského 

systému dohledu nad finančními trhy, zejména pak její roli v Evropské radě pro systémová 

rizika.  

V další části se detailněji zaměřím na analýzu Evropského systému centrálních bank. 

Budu se zabývat jeho organizací, způsobem rozhodování a rolí národních centrálních bank, jež 

jsou v systému zapojeny. 

 

5.1. Mezinárodní působení ČNB a Evropský systém dohledu nad finančními trhy 

Dle webu ČNB146,147 vyvíjí ČNB své aktivity jak na poli evropském, tak na poli 

mezinárodním. Na mezinárodní úrovni je zapojena do řady mezinárodních organizací. Jednou 

takovou je Mezinárodní organizace sdružující komise pro cenné papíry (IOSCO148), která se 

transformovala v mezinárodní instituci v roce 1983. Mnohostrannou dohodu o spolupráci 

s touto organizací podepsala ČNB v březnu 2007. Cílem organizace je podpora vysokých 

standardů regulace a zajištění efektivního a zdravého kapitálového trhu. ČNB je dále členem 

Mezinárodního sdružení orgánů dohledu v pojišťovnictví (IAIS149). Jde o mezinárodní 

organizaci, která sdružuje orgány dohledu v sektoru pojišťoven. Další povinnosti ČNB 

vyplývají z členství v Mezinárodní organizaci orgánů dohledu v soukromém penzijním sektoru 

(IOPS150). ČNB je dále aktivní např. na půdě Basilejského výboru pro bankovní dohled. 

 

Na evropské úrovni, jako reakce na finanční a hospodářskou krizi v letech 2008-2009, 

proběhla velmi významná reforma dohledu nad finančními trhy v EU. Dle Janovce151 skupina 

                                                           
146 ESRB a ESFS - Česká národní banka. Česká národní banka [online]. Praha, 2018 [cit. 2018-03-10]. Dostupné 

z: https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/mezinarodni_vztahy/esrb_esfs/ 
147 Mezinárodní aktivity. Česká národní banka [online]. Praha: ČNB, 2018 [cit. 2018-03-10]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/mezinarodni_aktivity/index.html 
148 IOSCO. Česká národní banka [online]. Praha: ČNB, 2018 [cit. 2018-03-10]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/mezinarodni_aktivity/iosco.html 
149 IAIS. Česká národní banka [online]. Praha: ČNB, 2018 [cit. 2018-03-10]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/mezinarodni_aktivity/iais.html 
150 IOPS. Česká národní banka [online]. Praha: ČNB, 2018 [cit. 2018-03-10]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/mezinarodni_aktivity/iops.html 
151 JANOVEC, Michal. Současná integrace dohledu na finančních trzích. Obchodněprávní revue. Praha, 2013, 

(6), 161. 
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odborníků vedená Jacquem de Larosierem analyzovala příčiny a dopady světové finanční krize 

a současně se zabývala možnými návrhy na znovuobnovení důvěry ve finanční systém a lepší 

ochranu občanů. Výsledkem práce této skupiny bylo předložení závěrečné zprávy, která 

navrhovala vytvoření ESFS a zřízení Evropské rady pro systémová rizika.  

S účinností 1.1.2011 došlo k vytvoření třech celoevropských sektorových dohledových 

orgánů, které působí v oblasti finančního trhu. Konkrétně vznikl Evropský orgán pro cenné 

papíry a trhy (ESMA), Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) a Evropský orgán pro 

pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA). Tyto sektorové orgány, souhrnně 

označované ESAs152, disponují právní subjektivitou a tvoří spolu s Evropskou radou pro 

systémová rizika (ESRB), jejich Společným výborem a národními dohledovými orgány 

Evropský systém finančního dohledu (dále jen „ESFS“), který zajišťuje dohled nad celým 

finančním systémem EU. 

Vytvořený systém dohledových orgánů v rámci celé EU funguje na bázi tzv. 

dvoupilířové struktury. První pilíř představuje Evropská rada pro systémová rizika, která 

zajišťuje dohled na makroúrovni. Druhý pilíř je reprezentován národními orgány a třemi 

celoevropskými sektorovými dohledovými orgány, které provádí dohled na mikroúrovni.  

Makroobezřetnostní dohled je tedy prováděn Evropskou radou pro systémová rizika153 

(dále jen „ESRB“). Role tohoto nezávislého orgánu spočívá ve sledování makroekonomického 

vývoje, předcházení systémovým rizikům, jež by mohly narušit stabilitu finančního systému a 

v eliminaci již rizik existujících. Tohoto cíle dosahuje pomocí shromažďování a analýzou 

informací, stanovuje pořadí důležitosti identifikovaných systémových rizik, vydává varování a 

doporučení, koordinuje aktivitu s dalšími mezinárodními finančními organizacemi, např. 

Radou pro finanční stabilitu a Mezinárodním měnovým fondem. Tento orgán však nedisponuje 

právní subjektivitou, nemůže tedy vydávat závazná rozhodnutí. 

ESRB tvoří Generální rada154 (jako jediný rozhodovací orgán), Řídící výbor, dva 

poradní orgány a sekretariát. Předsedou ESRB je rovněž prezident ECB. ČNB se na činnosti 

ESRB přímo podílí účastí guvernéra v Generální radě. 

Sporný bod celé reformy představovalo rozdělení kompetencí mezi národní a 

nadnárodní orgány dohledu. Situace byla vyřešena tak, že nadnárodní dohled zasáhne až 

                                                           
152 European system of financial supervision. European Commission [online]. [cit. 2018-03-10]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-supervision-and-risk-

management/european-system-financial-supervision_en 
153 European System of Financial Supervision. European Parliament [online]. [cit. 2018-03-10]. Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_2.6.14.html 
154 Je třeba odlišit od Generální rady ECB. 
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v okamžiku „naléhavé situace“, příp. tehdy dojde-li k porušení práva EU. Než taková situace 

nastane, provádí dohled nad každodenním fungováním domácích finančních trhů národní 

orgány. V ČR představuje ČNB jediný dohledový orgán. V rámci EU jde o raritu, neboť 

obdobný model existuje už jen na Slovensku. 

Vývoj v této oblasti směřuje k větší a těsnější integraci. Modely dohledu na úrovni 

jednotlivých členských států jsou nepochybně překonány, neboť nereflektují realitu 

propojených finančních trhů v rámci kterých, působí řada finančních institucí s přeshraničním 

přesahem. Mezinárodní finanční instituce se tak musí vyrovnávat se značným zatížením 

zejména v oblasti legislativy a administrativy, ale rovněž je taková situace komplikovaná i pro 

samotné dohledové orgány, jejichž činnost se tímto překrývá. Integrací by se celý proces značně 

zjednodušil. Vytvoření jasné legislativní základny pro všechny oblasti finančního trhu by 

administrativně odlehčil finančním konglomerátům, a rovněž by se neduplikovala činnost 

dohledových institucí.  

V tomto duchu jsou i nynější kroky Evropské komise, která dne 20.9.2017 předložila 

soubor návrhů na vytvoření silnějšího a integrovanějšího evropského finančního dohledu155. 

Cílem návrhu je intenzivnější sbližování dohledu. Návrh dává nové pravomoci a kompetence 

sektorovým orgánům ESAs i ESRB. Nově úkolem ESAs bude vymezení priorit dohledu v celé 

EU, dojde k vytvoření výkonné rady se stálými členy, jejímž úkolem bude rychlejší vydávání 

racionálnějších a věcnějších rozhodnutí na úrovni EU a rozhodnutí budou vydávána nezávisle 

na členských státech. Pokud se budou zúčastněné strany domnívat, že evropské orgány 

překročily své pravomoci, budou mít možnost se obrátit na Komisi. Návrh posiluje rovněž 

postavení ESRB v oblasti dohledu nad riziky pro finanční systém jako celek. Komise potvrzuje 

její stávající uspořádání a upevňuje pozici vedoucího sekretariátu. 

Návrh reformy představuje první krok na cestě k vytvoření jednotného orgánu dohledu 

nad kapitálovými trhy a k dokončení finanční unie. Jedná se o současnou prioritu, a proto byl 

vyzván Evropský parlament a Rada k přednostnímu projednání a schválení. 

Dle mého názoru finanční krize probíhající v letech 2008-2009 ukázala na obrovskou 

slabinu propojených finančních trhů. Z krize „lokální“ probíhající na Americkém kontinentu 

se během pár měsíců stala krize globální. Vlády jednotlivých států byly v podstatě přinuceny 

převzít kontrolu a záruky nad řadou bankovních domů, aby zabránily nejhorším hospodářským, 

finančním a sociálním dopadům. Řada států se díky krizi ocitla na samé hranici bankrotu a byly 

nuceny požádat o finanční pomoc Mezinárodní měnový fond. Za hlavní viníky krize byly 

                                                           
155 MIŠÚR, Peter. Evropská komise navrhla vytvoření integrovanějšího evropského finančního 

dohledu. Obchodněprávní revue. Praha, 2017, (11-12), 340. 
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primárně označeni bankéři, kteří půjčovali každému a nedostatečná regulace finančních trhů. 

Proto návrh Evropské komise ze září 2017 na vytvoření silnějšího a integrovanějšího 

evropského finančního dohledu považuji za krok správným směrem, stejně jako cílové vytvoření 

jednotného orgánu dohledu nad kapitálovými trhy. 

 

5.2. Evropský systém centrálních bank 

Ustanovení § 1a zákona o ČNB stanoví, že ČNB je součástí Evropského systému 

centrálních bank dle SFEU a Protokolu o statutu Evropského systému centrálních bank a 

Evropské centrální banky. ČNB se tedy podílí na plnění cílů Evropského systému centrálních 

bank. Ustanovení čl. 2 Statutu ESCB/ECB uvádí jako prvořadý cíl ESCB udržovat cenovou 

stabilitu. V souladu s tímto cílem následně podporuje obecné hospodářské politiky ve 

Společenství. 

Dle Rýdla, Baráka ad.156 obsahuje SFEU, tak i Statut ESCB/ECB ustanovení, která se 

vztahují jak na centrální banky zemí eurozóny, tak i centrální banky, které se nachází mimo 

eurozónu. Na centrální banky mimo eurozónu se však vztahuje řada výjimek z aplikace těchto 

norem. V podstatě lze říci, že vedle sebe souběžně fungují dva základní systémy, tzv. 

Eurosystém a Evropský systém centrálních bank. Eurosystém je tvořen ECB a národními 

centrálními bankami zemí, které užívají jednotnou měnu euro. Evropský systém centrálních 

bank zahrnuje ECB a národní centrální banky členů i nečlenů eurozóny. Oba systémy budou 

fungovat do doby, dokud se všechny státy nestanou členy eurozóny. 

 

5.2.1. Organizace ESCB 

Dle Plchové, Abrháma ad.157 je Evropský systém centrálních bank (dále jen „ESCB“) 

tvořen Evropskou centrální bankou (dále jen „ECB“), založenou 1.6.1998, a národními 

bankami všech členských států EU, tedy i zemí mimo eurozónu. Součástí ESCB je tedy i ČNB. 

Předchůdcem ESCB byl Evropský měnový institut, založený 1.1.1994, jehož úkolem byla 

příprava přechodu ke společné měně. ESCB je bez právní subjektivity. Protokol o statutu 

Evropského systému centrálních bank a evropské centrální banky, na jehož základě byly obě 

instituce zřízeny, se připojil ke Smlouvě o založení Evropského společenství a je jakousi 

„Ústavou“ ESCB.  

                                                           
156 RÝDL, T., J. BARÁK, L. SAŇA a P. VÝBORNÝ. Zákon o České národní bance: Komentář. Praha: Wolters 

Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-622-8. Str. 12-13 
157 PLCHOVÁ, Božena, Josef ABRHÁM a Mojmír HELÍSEK. Česká republika a EU: Ekonomika - Měna, 

Hospodářská politika. Praha: Agentura Krigl, 2010. ISBN 978-80-86912-39-4. Str. 162 
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Národní centrální banky v rámci ESCB se kapitálově podílí na ECB, jejímiž jsou 

zakladateli. Dle webu MFČR158 představuje podíl na upsaném kapitálu k 1.1.2014 centrálních 

bank Eurosystému částku 7,575 mld. EUR a tyto centrální banky jsou povinny ho splatit v plné 

výši. Centrální banky mimo Eurosystém skládají pouze minimální vklad, který slouží k úhradě 

provozních nákladů ECB. Jedná se o částku ve výši 0,122 mld. EUR.  

 

 Autoři Zilioli, Selmayr159 hovoří o ESCB jako o dvouúrovňové organizaci. Na počátku 

90. let 20. století bylo před tvůrci nového systému evropského centrálního bankovnictví 

v souvislosti s přijetím jednotné měny euro nelehké rozhodnutí. Buď vytvoří jednotnou 

strukturu tím, že zruší stávající národní centrální banky a nahradí je novou Evropskou centrální 

bankou, nebo vytvoří nějaký druh dualistické struktury, která bude vycházet jak ze stávajících 

národních centrálních bank, tak i nové Evropské centrální banky. Pro některé autory byla první 

varianta zcela nemyslitelná vzhledem k tomu, že EU není jednotným super-státem, ale spíše 

federálním systémem sui generis. To, že i státy uvnitř unie upřednostňují jednotnou strukturu 

centrálního bankovnictví lze vysvětlit nedělitelným charakterem většiny úkolů centrálních 

bank. Účinná měnová politika je možná pouze v případě, je-li určována centralizovanou 

organizací, která zaručí její jednotné vymezení a provedení a za kterou je zodpovědná centrální 

banka. Centrální bankovnictví tedy vyžaduje centralizovanou organizační strukturu.  

Volba tedy padla na variantu číslo dvě. Nerušit stávající národní centrální banky, ale 

integrovat je spolu s nově vzniklou Evropskou centrální bankou do centrálního bankovního 

systému nazvaného ESCB. V souladu s tímto záměrem zněl i čl. 107 Smlouvy o založení 

Evropského společenství160 „ESCB se skládá z ECB a národních centrálních bank“. ESCB je 

tedy dvouúrovňovou organizací, která zahrnuje ECB s právní subjektivitou (ustanovení čl. 9.1. 

Statutu ESCB/ECB161) a ostatní centrální banky, které si zachovaly svou právní subjektivitu 

podle vnitrostátních právních předpisů. 

Rozhodnutí ve prospěch dvouúrovňové organizační struktury ovlivnila jistě i 

skutečnost, že většinu ustanovení týkajících se ESCB navrhla Rada guvernérů, tedy orgán, který 

                                                           
158 Eurosystém. Ministerstvo financí [online]. Praha: MFCR, 2013 [cit. 2018-03-10]. Dostupné z: 

https://www.zavedenieura.cz/cs/euro/evropska-centralni-banka/eurosystem 
159 ZILIOLI, Chiara a Martin SELMAYR. The law of the European Central Bank. Portland: Hart, 2004. ISBN 1-

84113-245-4. Str. 54-57 
160 Smlouva o založení Evropského společenství. Euroskop [online]. Praha, 2018 [cit. 2018-03-10]. Dostupné z: 

http://www.euroskop.cz/gallery/2/756-smlouva_o_es_nice.pdf Konsolidovaná verze - ve znění smlouvy z Nice 
161 PROTOKOL O STATUTU EVROPSKÉHO SYSTÉMU CENTRÁLNÍCH BANK A EVROPSKÉ 

CENTRÁLNÍ BANKY. European Central Bank[online]. European Central Bank, 2018 [cit. 2018-03-10]. 

Dostupné z: https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/cs_statute_2.pdf 
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je složen z guvernérů centrálních bank členských států EU. Fungování národních centrálních 

bank v rámci ESCB byla rovněž považována za příležitost založit nový systém na 

zkušenostech, tradicích a pověsti jednotlivých centrálních bank, z nichž některé patří 

k nejstarším na světě. 

Ustanovení čl. 129 SFEU162 (bývalý čl. 107 Smlouvy o ES) uvádí následující: „ESCB 

je řízen rozhodovacími orgány Evropské centrální banky, kterými jsou Rada guvernérů a 

Výkonná rada.“ Dle Zilioli, Selmayr163 toto pravidlo objasňuje, že Rada guvernérů a Výkonná 

rada jsou rozhodovacími orgány ECB nikoli ESCB. V rámci dvouúrovňové organizace ESCB 

učinila Smlouva o EU z ECB ústřední organizaci systému a jednoznačně ji přidělila 

odpovědnost za veškeré rozhodování na vyšší úrovni. Má-li Rada guvernérů ECB ve vztahu 

k národním centrálním bankám zemí eurozóny za to, že daná národní centrální banka nesplnila 

povinnost podle Smluv a statutu ESCB/ECB, vydá o tom odůvodněné stanovisko umožňující 

následné vyjádření centrální banky. Jedná se o možnost narovnání mimosoudní cestou. 

Nevyhoví-li národní centrální banka ve lhůtě, lze věc předložit Soudnímu dvoru EU (ustanovení 

čl. 271 a čl. 258 SFEU). Jedná se o jediný případ, kdy může být vnitrostátní orgán přímo žalován 

před ESD, který je zpravidla příslušný pouze pro řešení sporů mezi orgány Společenství a 

členskými státy jako takovými. V daném ohledu je tedy i vymáhání požadavků vyplývající ze 

Smluv a Statutu ESCB/ECB rovněž centralizováno v rukou ECB. 

 

Ustanovení čl. 9.2. Statutu ESCB/ECB uvádí, že ECB zajišťuje plnění úkolů svěřených 

ESCB buď vlastní činností nebo prostřednictvím národních centrálních bank. Je tedy čistě na 

ECB, aby rozhodla, zda bude své rozhodnutí provádět sama nebo nepřímo tím, že využije 

národní centrální banky. Národní centrální banky zemí eurozóny jsou tedy právně podřízeny 

ECB a jejím rozhodovacím orgánům. To potvrzuje i ustanovení čl. 14.3. Statutu ESCB/ECB, 

které uvádí, že národní centrální banky jednají v souladu s obecnými zásadami a pokyny ECB.  

Výše uvedené lze shrnout následovně. V rámci ESCB existuje pouze jedna rozhodovací úroveň 

a tuto úroveň představuje ECB. Centralizovaný model rozhodování zvolila Rada guvernérů, 

neboť jako zkušení centrální bankéři věděli o nedělitelnosti měnové politiky a jistě si byli 

vědomi konečného cíle měnové unie s jednotnou měnou a jednotnou měnovou politikou. Navíc 

                                                           
162 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE. EUROSKOP [online]. [cit. 
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historicky se modely decentralizovaného způsobu rozhodování ukázaly jako neúčinné nebo 

přinejmenším extrémně problematické v kontextu centrálního bankovnictví. 

 

5.2.2. Právní pozice národních centrálních bank zemí eurozóny v ESCB 

Otázkou zůstává, jaká je role národních centrálních bank zemí eurozóny v rámci ESCB 

s ohledem na dominantní pozici ECB. Dle Zilioli, Selmayr164 se někteří autoři domnívají, že 

navzdory integraci národních centrálních bank do ESCB zůstávají tyto výlučně vnitrostátními 

orgány, které uplatňují vnitrostátní kompetence. Tento závěr je ospravedlněn připomínkou, že 

vnitrostátní právní předpisy poskytují národním centrálním bankám právní subjektivitu a že 

v zásadě zůstávají součástí členských států, které stanovují jejich vnitřní strukturu zpravidla 

statutem národní centrální banky.  

Ačkoli národní centrální banky, z formálního pohledu respektují institucionální 

strukturu členských států a právní subjektivitu, která vychází z vnitrostátního práva, jsou od 

tohoto institucionálního rámce členského státu odpojeny vždy, když usilují o plnění svých 

úkolů v rámci ESCB. Jde především o ustanovení čl. 130 SFEU165, které striktně zakazuje ECB 

a národním centrálním bankám jakýmkoli způsobem reflektovat pokyny od vlád členských 

států, příp. jiných subjektů. Tento zákaz poskytování jakýchkoli pokynů musí být z funkčního 

hlediska vykládán jako nepřekonatelná linie mezi národními centrálními bankami a jejich 

příslušným členským státem. 

Ve smyslu ustanovení čl. 14.3. Statutu ESCB/ECB jsou národní centrální banky 

nedílnou součástí ESCB a musí jednat v souladu s obecnými zásadami a pokyny ECB. To je 

dále potvrzeno nástroji, kterými SFEU a Statut ESCB/ECB umožňují ECB provádět kontrolu a 

dohled nad činnostmi národních centrálních bank. Ustanovení čl. 14.3. Statutu ESCB/ECB, 

věta druhá, zmocňuje a pověřuje Radu guvernérů, aby podnikla případné kroky nezbytné 

k zajištění souladu s obecnými zásadami a pokyny ECB.  

Při vstupu do Evropské měnové unie musí členské státy zajistit, aby jejich vnitrostátní 

právní předpisy, včetně statutů národních centrálních bank, byly slučitelné se Smlouvou a 

Statutem. Tato povinnost, která je stanovena v čl. 131 SFEU a zopakována v čl. 14.1. Statutu 

ESCB/ECB, zahrnuje i nutnou slučitelnost cílů národní centrální banky s ustanovením čl. 127 

SFEU. Ustanovení čl. 127 SFEU zdůrazňuje jako prvořadý cíl udržování cenové stability. 
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Následně je třeba zajistit slučitelnost měnových nástrojů s těmi, které jsou uvedeny ve Statutu, 

slučitelnost institucionální struktury národní centrální banky s požadavkem nezávislosti, včetně 

zákazu pokynů a minimálního funkčního období pěti let guvernéra národní centrální banky. 

Všechny tyto požadavky na slučitelnost podstatně omezují členské státy v možnosti 

autonomní organizace národních centrálních bank. Ustanovení čl. 14.2. Statutu ESCB/ECB 

dokonce poskytuje guvernérovi centrální banky konkrétní opravní prostředek, kterým lze podat 

žalobu k Soudnímu dvoru EU proti vlastnímu členskému státu, došlo-li jeho odvoláním z 

funkce k porušení Smlouvy nebo některé právní normy vydané k jejímu provedení. Je to vůbec 

poprvé, kdy je vnitrostátnímu orgánu umožněno napadnout svůj vlastní stát u nadnárodního 

soudu. To vše ukazuje, že uvnitř ESCB národní centrální banky již nepůsobí jako vnitrostátní 

orgány, ale jako zástupci ECB. Možnost této obrany je dána i guvernérů národních centrálních 

bank členských zemí EU, které ještě nejsou součástí eurozóny. 

Jen výjimečně jednají národní centrální banky jako skutečné vnitrostátní orgány. To 

předpokládá ustanovení čl. 14.4. Statutu ESCB/ECB, které umožňuje národním centrálním 

bankám vykonávat i jiné funkce, než které uvádí tento Statut. Následně je vyvozen logický 

závěr, který uvádí, že „tyto funkce jsou poté vykonávány na vlastní odpovědnost národních 

centrálních bank a nejsou pokládání za součást činnosti ESCB.“ To a contrario dokazuje, že 

všechny činnosti uvnitř ESCB mají být připisovány ECB. Možnost, aby národní centrální banka 

vystupovala mimo ESCB je omezena jak ve věcné, tak i procesní rovině. S ohledem na obsáhlý 

charakter úkolů ESCB stanovených ve Statutu, existuje pouze úzký prostor pro čistě vnitrostátní 

činnost národních centrálních bank. Relevantním oborem se zdá být obezřetnostní dohled, kde 

má ESCB v podstatě pouze poradní funkci (ustanovení čl. 25 Statutu ESCB/ECB). Ustanovení 

čl. 14.4. Statutu ESCB/ECB věta první dává pravomoc Radě guvernérů zastavit jakoukoli 

autonomní činnost národní centrální banky, a to dvoutřetinovou většinou odevzdaných hlasů, 

pokud se domnívá, že je tato činnost v rozporu s cíli a úkoly ESCB. 

 

5.2.3. Orgány ESCB a způsob rozhodování 

Ustanovení čl. 129 SFEU definuje dva rozhodovací orgány, kterými se ESCB řídí. Jde 

o Radu guvernérů a Výkonnou radu ECB. Ustanovení čl. 45.1. Statutu ESCB/ECB doplňuje 

jako třetí rozhodovací orgán ECB Generální radu, která má hlavně poradní postavení. Zilioli, 

Selmayr166 k tomu uvádí, že bez ohledu na důležitost Generální rady pro přidružení národních 

centrálních bank, které se dosud plně neúčastní ESCB, se však stěžejní rozhodovací proces 
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v rámci ESCB, zejména pokud jde o rozhodování v oblasti měnové politiky, uskutečňuje 

v Radě guvernérů a Výkonné radě ECB. Vrcholnými orgány ECB tedy jsou: 

 

5.2.3.1. Výkonná rada ECB 

Výkonná rada se skládá z prezidenta ECB, viceprezidenta a čtyř dalších členů (čl. 283 

SFEU). Jedná se o stálý rozhodovací orgán, který odpovídá za běžné záležitosti ECB (čl. 11.6. 

Statutu ESCB/ECB). Zodpovídá za každodenní řízení ECB a za provádění měnové politiky 

ECB v souladu s obecnými zásadami a rozhodnutími Rady guvernérů. Výkonná rada rovněž 

poskytuje nezbytné pokyny národním centrálním bankám. Aby bylo zabezpečeno trvalé plnění 

úkolů, jsou všechny „pracovní“ jednotky ECB podřízeny vedení Výkonné rady a musí jednat 

v souladu s jejími nařízeními. Výkonná rada rovněž přijala zvláštní jednací řád, který mimo 

jiné umožňuje přijímat rozhodnutí prostřednictvím telekonferencí, vyžadují-li to zvláštní 

okolnosti. 

Význam Výkonné rady zdůrazňuje i postup pro jmenování jejich členů obsažený v čl. 

283 SFEU. Pro jmenování je vyžadováno rozhodnutí přijaté na základě společné dohody vlád 

členských států, které přijaly jednotnou měnu a které se scházejí na úrovni hlav států nebo 

předsedů vlád. Funkční období členů Výkonné rady je osmileté, bez možnosti opakování. Tímto 

je zajištěna nezávislost ECB.  

Výkonná rada se svými pouhými šesti členy je první institucí, do které neposílají 

všechny členské státy po jednom ze svých zástupců. Jedním z požadavků na členství je, aby její 

členové byli státními příslušníky těch členských států, které přijaly jednotnou měnu. Dále se 

musí jednat o uznávanou a zkušenou osobnost s profesionální zkušeností v měnových a 

bankovních záležitostech. Výkonná rada tedy není koncipována jako sbor národních zástupců, 

ale jako odborný orgán skutečně nadnárodního charakteru. 

 

5.2.3.2. Rada guvernérů ECB 

Rada guvernérů je dalším rozhodovacím orgánem ECB. Na rozdíl od Výkonné rady 

nefunguje na bázi každodennosti, ale setkává nejméně 10x ročně (čl. 10.5. Statutu ESCB/ECB). 

Současná praxe je taková, že se schází každé dva týdny. Dle ustanovení čl. 12.1. Statutu 

ESCB/ECB přijímá obecné zásady a činí rozhodnutí nezbytná pro zajištění úkolů svěřených 

ESCB. Konkrétně formuluje měnovou politiku týkající se eura, rozhoduje o střednědobých 

měnových cílech, klíčových úrokových sazbách a o tvorbě měnových rezerv ESCB. Rada 

guvernérů je rovněž odpovědná za nastavení obecného legislativního rámce, ve kterém 
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Výkonná rada a národní centrální banky provádí měnovou politiku ECB. Za každou činností 

Výkonné rady a národních centrálních bank lze spatřit politické rozhodnutí Rady Guvernérů. 

Složení Rady Guvernérů zahrnuje jak guvernéry národních centrálních bank 19 

členských států, které přijaly jednotnou měnu, tak šest členů Výkonné rady. Výkonná rada se 

tak plně podílí na tvorbě rozhodnutí. Ta jsou zpravidla přijímána prostou většinou odevzdaných 

hlasů, přičemž každý člen má pouze jeden hlas. Rada guvernérů je schopna se usnášet za 

přítomnosti alespoň 2/3 členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta (čl. 10.2. 

Statutu ESCB/ECB).  

K tomu je třeba poznamenat následující. Devatenáct guvernérů a šest členů Výkonné 

rady spolu jednají a úzce spolupracují. Radí se o dalších postupech i s dalšími zaměstnanci ECB 

a jedním z důležitých úkolu Výkonné rady je i příprava zasedání Rady guvernérů. Na základě 

těchto skutečností se dá s vysokou pravděpodobností očekávat, že všichni členové Rady 

guvernérů budou hlasovat stejným směrem. 

Existují samozřejmě i výjimečné situace. Jedná se zejména o taková rozhodnutí, která 

se přímo týkají kapitálu ECB, převodu devizových rezerv do ECB a rozdělení zisku a ztrát 

v rámci ESCB. V těchto případech mají hlasy členů Rady guvernérů váhu podle podílů 

národních centrálních bank na upsaném základním kapitálu ECB a hlasy členů Výkonné rady 

mají váhu nulovou. K přijetí rozhodnutí je třeba, aby souhlasné hlasy představovaly alespoň 

2/3 upsaného základního kapitálu ECB (čl. 10.3. Statutu ESCB/ECB).  Na tomto místě je třeba 

opět zdůraznit, že i v těchto případech jsou guvernéři právně zcela odpojení od rozhodovacích 

orgánů svých národních centrálních bank, když o těchto záležitostech diskutují a hlasují v Radě 

guvernérů, neboť i v těchto situacích se na ně vztahuje znění čl. 130 SFEU, který zakazuje 

jakékoli instruování členů rozhodovacích orgánů ECB při plnění jejích úkolů, zejména udržení 

stability v eurozóně jako celku. Nezávislost rozhodování je podtrhnuta i absolutní důvěrností 

zápisu z jednání Rady Guvernérů. 

 

5.2.3.3. Generální rada ECB 

Dle Zilioli, Selmayr167 ECB nemůže ignorovat skutečnost, že na ní některé členské státy 

EU dosud nepřenesly svou měnovou svrchovanost. V důsledku toho dochází uvnitř ECB 

k diferencovanému rozhodování. Pravidlo je jednoduché – ty národní centrální banky, jejichž 

měnová suverenita převedena na ECB nebyla nehlasují a ani se neúčastní tvorby a provádění 

rozhodnutí měnové politiky ECB. Členství ve dvou hlavních rozhodovacích orgánech ECB, 

                                                           
167 ZILIOLI, Chiara a Martin SELMAYR. The law of the European Central Bank. Portland: Hart, 2004. ISBN 1-

84113-245-4. Str. 155-161 
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Výkonné rady a Rady guvernérů ECB je vyhrazeno výlučně státním příslušníkům a guvernérům 

centrálních bank pouze zúčastněných států. Výchozím bodem pro pochopení diferenciovaného 

rozhodování je ustanovení čl. 43.2. Statutu ESCB/ECB, který říká: „Centrální banky členských 

států, na které se vztahuje výjimka … , si zachovají své pravomoci v oblasti měnové politiky 

podle příslušného vnitrostátního práva.“ 

Ustanovení čl. 43.1. Statutu ESCB/ECB dále uvádí, že centrálním bankám členských 

států, na které se vztahuje výjimka, nejsou následujícími ustanoveními založena práva ani 

povinnosti. Nevztahují se tedy na ně ustanovení týkající se např. plnění základních úkolů ESCB 

(čl. 3 a čl. 9.2. Statutu ESCB/ECB), mezinárodní spolupráce týkajících se úkolů svěřených 

ESCB (čl. 6 Statutu ESCB/ECB), měnová politika určovaná Radou guvernéru (čl. 12.2. Statutu 

ESCB/ECB), povinnost řídit se zásadami a pokyny ECB (čl. 14.3. Statutu ESCB/ECB), 

ustanovení o zákonném platidlu (čl. 16 Statutu ESCB/ECB), operace na volném trhu a úvěrové 

operace (čl. 18 Statutu ESCB/ECB), ustanovení o minimálních rezervách (čl. 19 Statutu 

ESCB/ECB), ustanovení o zúčtovacích a platebních systémech (čl. 22 Statutu ESCB/ECB), 

ustanovení o právních aktech, které přijímá a vydává ECB (čl. 34 Statutu ESCB/ECB) a další.  

 

Dle čl. 141 SFEU a čl. 45.1. Statutu ESCB/ECB platí, že dokud existují členské státy 

EU, na něž se vztahuje výjimka, zřizuje se Generální rada ECB jako třetí rozhodovací orgán. 

Generální rada je složena z guvernérů všech národních centrálních bank a prezidenta a 

viceprezidenta ECB (čl. 45.2 Statutu ESCB/ECB). Kromě toho se zbylí členové Výkonné rady 

mohou zasedání Generální rady účastnit, avšak bez hlasovacího práva. Generální rada v souladu 

s čl. 46.4. Statutu ESCB/ECB přijala svůj jednací řád. Ten mimo jiné stanoví, že rozhodnutí 

jsou vždy přijímána prostou většinou, není-li stanoveno Statutem ESCB/ECB jinak (např. čl. 

48 Statutu ESCB/ECB). Hlasování v Generální radě se však koná pouze výjimečně. Statut 

ESCB/ECB z ní jednoznačně činí poradní orgán ECB, který přispívá k práci Rady guvernérů a 

Výkonné rady, ale sám nepřijímá rozhodnutí určené národním centrálním bankám, členským 

státům nebo dokonce fyzickým a právnickým osobám v členských státech. 

Povinnosti Generální rady ECB jsou omezené. Jejich taxativní výčet je uveden v čl. 47 

Statutu ESCB/ECB. Přesto se jedná o pozoruhodnou instituci. I když ECB kontroluje měnovou 

politiku zemí eurozóny, Generální rada zaručuje minimální míru zapojení všech centrálních 

bank do ESCB. Ustanovení čl. 47.4 Statutu ESCB/ECB dokonce uvádí explicitní právo 

Generální rady býti informována o všech rozhodnutích Rady guvernérů prezidentem ECB. Lze 

ji tedy chápat jako fórum, které má udržet guvernéry všech centrálních bank „na palubě“ a 
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zabránit jakýmkoli potenciálním odstředivým silám, které by mohly vzniknout v důsledku 

diferencovaných práv a povinností v rámci ESCB. 

Generální rada není samozřejmě určena k tomu, aby se stala stálým orgánem ECB.  Její 

existence je spojena s členskými státy EU, na něž se vztahuje výjimka. Jakmile se všechny 

členské státy EU stanou součástí Evropské měnové unie, již nebude této instituce zapotřebí. 

 

Na základě výše uvedeného konstatuji, že ESCB de facto „zaštiťuje“, spojuje a umožňuje 

činit společná rozhodnutí všem guvernérům národních centrálních bank a ECB. ESCB má svůj 

význam zejména ve vztahu k zemím, které stále členy eurozóny nejsou, neboť i tyto země musí 

mít zajištěn přístup k ECB a musí vědět kam se evropská měnová politika ubírá. Už jen z toho 

prostého důvodu, že pokud nemají vyjednanou výjimku, členy eurozóny se stát musí. 

V současnosti jsou za hlavní hráče, kteří evropskou měnovou politiku tvoří, řídí a rozhodují o 

ní považováni pouze guvernéři národních centrálních bank zemí eurozóny a ECB. Dle mého 

názoru je dlouhodobá existence ESCB zajištěna v souvislosti s neukončeným procesem 

rozšiřování EU. Země, které se stanou členy EU se automaticky stávají i členy ESCB. Tento 

institucionální rámec jim následně umožňuje zapojit se do evropské měnové politiky, umožňuje 

jim využívat dosažené znalosti a zkušenosti na bázi úzké spolupráce a připraví je na přijetí 

jednotné měny. ESCB má velký význam také v tom ohledu, že státy mimo eurozónu směřující do 

měnové unie jsou na rozdílných stupních integrace a tento systém jim pomáhá kýženého cíle 

dosáhnout. ČNB je členem pouze jednoho rozhodovacího orgánu, a to Generální rady ECB, 

která představuje jakousi poradní a informační platformu mezi Eurosystémem a nečleny 

eurozóny. 
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo analyzovat a zhodnotit právní postavení a náplň 

činnosti České národní banky. Jedná se o téma značně rozsáhlé vzhledem k aktivitám ČNB na 

úrovni národní, evropské i mezinárodní. 

ČNB je jednou z nejnezávislejších centrálních bank na světě. Její právní postavení se 

řídí zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 1993. 

Pro ČNB jde o významnou kompetenční normu, která navazuje na čl. 98 Ústavy ČR. Ústavní 

zakotvení, ve vyspělých státech ne zcela obvykle, je odrazem zejména respektu státu 

k nezávislosti této instituce. ČNB v zásadě vystupuje ve třech základních polohách – jako 

ústřední banka státu, jako správní úřad a jako podnikatelský subjekt. ČNB jako ústřední banka 

státu stojí na prvním stupni dvoustupňového bankovního systému. Je zároveň orgánem 

vykonávající dohled nad finančním trhem a orgánem příslušným k řešení krizí selhavších 

institucí.  

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

finančním trhem byly ČNB svěřeny rozsáhlé kompetence. Osobně se domnívám, že integrace 

dohledu nad finančním trhem ČR do rukou ČNB byl krok správným směrem. Přesto si dovolím 

poznamenat, že z mého pohledu jde o model již překonaný. Řada finančních institucí a 

globálních hráčů na finančních trzích konkuruje dnes svou velikostí rozpočtům řady států. 

Model, kdy dohled nad národními finančními trhy zajišťují národní dohledové orgány, pro ně 

představuje velké zatížení, neboť se musí vyrovnávat s rozdílnými národními požadavky. 

Domnívám se, že i národní dohledové orgány vnímají situaci jako velmi komplikovanou. De 

lege ferenda by se mělo jednat o integraci dohledu na úrovni evropské s jednotnými pravidly, 

nikoli pouze o úroveň národní. 

ČNB se zákonem č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním 

trhu stala orgánem příslušným k řešení krize. Finanční krize probíhající v letech 2008 až 2009 

ukázala na obrovskou zranitelnost globálního finančního systému a na absolutní absenci 

účinných prostředků k řešení krize ze strany jednotlivých států. Pád řady finančních institucí 

by znamenal nedozírné hospodářské, finanční a sociální dopady, proto byly státy touto situací 

de facto donuceny tyto instituce s využitím veřejných rozpočtů sanovat. Tomu by do budoucna 

měl tento zákon zabránit. Dle mého názoru je třeba globálně významné finanční instituce hnát 

k větší regulaci, zodpovědnosti a morálce, neboť jejich chování má zásadní dopady na 

ekonomiky států i životy lidí. 
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Hlavním cílem činnosti ČNB je péče o cenovou stabilitu. Tento cíl je zakotven nejen 

v běžném zákoně, ale i v normách vyšší právní síly, kterými jsou Ústava ČR a Smlouva o 

fungování EU. Hlavní cíl tedy nemůže být změněn pouhou novelou zákona o ČNB a tím je 

zaručena nezávislost ČNB v právním slova smyslu. 

ČNB dále určuje měnovou politiku, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, 

platební styk a zúčtování bank, zajišťuje spolehlivost a efektivnost platebních a vypořádacích 

systémů, vykonává dohled nad osobami působícími na finančním trhu, posuzuje rizika ohrožení 

stability finančního systému, podílí se na tvorbě legislativy, plní úlohu věřitele poslední 

instance a má své zastoupení v mezinárodních organizacích a finančních institucích. 

Nejvyšším, a zároveň jediným zákonem upraveným řídícím orgánem, je sedmičlenná 

bankovní rada. Členové bankovní rady jsou jmenování na dobu 6 let a nikdo nesmí tuto funkci 

zastávat více než dvakrát. Členství je podmíněno řadou důležitých předpokladů, jedním 

takovým je i prověrka „řadových“ členů ČNB na stupeň utajení „Tajné“. Guvernér musí být 

prověřen na stupeň utajení „Přísně tajné“. Guvernérovi, v případě jeho odvolání, je poskytnuta 

ochrana ve smyslu čl. 14.2. Statutu ESCB/ECB. Ochrana spočívá v možnosti podat žalobu 

k SDEU, dojde-li jeho odvoláním k porušení smluv EU nebo některé právní normy vydané 

k jejich provedení. 

Dle mého názoru je zajímavé, že Statut ESCB/ECB poskytuje ochranu všem 

guvernérům národních centrálních bank, tedy i těm jež nejsou členy eurozóny. V tomto 

ustanovení spatřuji snahu ECB si osobovat právo zasahovat a rozhodovat o vnitrostátních 

záležitostech v zemích, kde jí toto právo zjevně nepřísluší. 

Zákon o ČNB vykazuje z mého pohledu několik nedostatků a je podrobován i kritice ze 

strany Evropské komise a ECB z důvodu neslučitelnosti s evropským právem. Kritice je 

podrobováno zejména ustanovení, které nově ukládá ČNB povinnost předložit Poslanecké 

sněmovně nejpozději do 30 dnů mimořádnou zprávu o měnovém vývoji, usnese-li se o tom 

Poslanecká sněmovna (§ 3 zákona o ČNB). Evropská komise a ECB v tomto ustanovení 

spatřuje rozpor s požadavkem nezávislosti centrální banky. Já osobně se nedomnívám, že pouhé 

předložení zprávy o měnovém vývoji by mohlo ovlivnit výkon pravomocí ČNB a její 

nezávislost. Z mého pohledu je daným ustanovením sledována snaha o maximální informační 

otevřenost vůči veřejnosti, která je nezbytná pro zajištění důvěryhodnosti a kredibility instituce. 

Na důvěře stojí celý globální finanční systém a její ztráta má zpravidla fatální důsledky a 

následně se jen velmi obtížně obnovuje.  

Ve vztahu k nedostatkům zákona o ČNB je třeba uvést do souladu se současnou situací 

§ 6 odst. 5 zákona o ČNB, kde je upravena neslučitelnost funkce člena bankovní rady. De lege 
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ferenda je třeba vyloučit slučitelnost funkce člena bankovní rady s funkcí senátora, soudce, 

prezidenta republiky, prezidenta NKÚ, viceprezidenta NKÚ či člena zastupitelstva tak, aby byla 

zajištěna jejich transparentní nezávislost na všech složkách státní moci, jakož i na samosprávě. 

Rovněž jako velmi přísný hodnotím požadavek bezúhonnosti ve vztahu k členství 

v bankovní radě, neboť se tento požadavek vztahuje i na nedbalostní trestné činy, které nemají 

žádnou souvislost s výkonem funkce a odborností uchazeče, jakož i na již zahlazené odsouzení. 

Pokud se člen bankovní rady dopustí nedbalostního trestného činu, který nesouvisí s výkonem 

jeho funkce a pro který není pravomocně odsouzen, nevidím důvod, proč by měl být z funkce 

odvolán, příp. proč by nemohl být jmenován. Z mého pohledu výklad tohoto ustanovení rovněž 

popírá smysl trestněprávního institutu zahlazení odsouzení, který má odstraňovat negativní 

důsledky odsouzení a na dotyčnou osobu se má následně hledět tak, jako by odsouzena nebyla. 

 

Díky širokému poli působnosti ČNB jsem se dále zaměřila na posouzení měnové 

politiky, jako její nejdůležitější činnosti. Předpokladem realizace měnové politiky vedoucí 

k cenové stabilitě, je nezávislost ČNB. Jen nezávislá centrální banka může samostatně určovat 

cíle měnové politiky a svobodně volit nástroje pro jejich dosažení. Nezávislost rovněž 

umožňuje odolávat politickým cyklům. Nezávislost ČNB spočívá v nezávislosti personální, 

institucionální, funkční a finanční. Transparentnost realizuje ČNB pomocí pravidelných zpráv, 

které předkládá poslanecké sněmovně a s nimiž je seznamována i veřejnost. 

V současnosti si dovolím tvrdit, že o svou nezávislost ČNB již bojovat nemusí. 

Domnívám se, že nastavení vztahů ČNB a vlády je naprosto korektní a v některých 

ustanoveních zákona o ČNB až nadstandardní. Pouze nezávislá, transparentní a důvěryhodná 

instituce může dosahovat svých cílů a ČNB tyto vlastnosti rozhodně má. 

Měnovou politiku lze definovat jako schopnost centrální banky nastavit měnové 

podmínky prostřednictvím svých nástrojů, zejména regulací základních úrokových sazeb tak, 

aby nakonec ovlivnila inflaci. Cílem ČNB je zvolit takovou výši úrokových sazeb, které inflaci 

udrží na nízké ale stabilní úrovni, a přitom nedojde ke zbytečnému zpomalení, resp. zrychlení 

tempa růstu ekonomiky. Od ledna 2010 až do okamžiku přistoupení ČR k eurozóně je stanoven 

inflační cíl v celkové inflaci na úrovni 2 %. Z mého pohledu se řada centrálních bank, ČNB 

nevyjímaje, až úzkostlivé bojí krátkodobé deflace a podnikají preventivní protideflační politiku, 

a to i tehdy, kdy se jedná jen o výjimečný výkyv a zásahy tedy nejsou nutné. Brání tak často 

obyvatelstvu využít krátkodobých výhod, které výjimečná krátkodobá deflace přináší v podobě 

nižších cen v ekonomice. 

 



77 
 

ČNB využívá tzv. nepřímé měnověpolitické nástroje. Podstata spočívá v mechanismu, 

kdy ČNB nastaví podmínky obchodních transakcí pro banky tak, aby je dále tyto banky 

nabízely svým dalším partnerům. Takto se záměry ČNB šíří na další trhy a transakcemi do celé 

ekonomiky. Hlavní měnový nástroj představují repo operace, jejichž pomocí ČNB přijímá, příp. 

dodává likviditu bankám. Další nástroj, který ČNB od podzimu 2013 až do jara 2017 využívala 

byly devizové intervence. Přikročila k nim v situaci, kdy se měnověpolitické úrokové sazby 

ocitly na úrovni technické nuly, avšak bylo nutné pokračovat v uvolněné měnové politice. ČNB 

přistoupila k intervencím na devizovém trhu s cílem oslabit domácí měnu na úroveň 

27CZK/EUR. 

Názory na zavedení devizových intervencí jsou různé. Já osobně se domnívám, že svůj 

smysl bezesporu splnily. Udržování kurzu koruny na úrovni 27 CZK/EUR umožnilo českým 

exportérům stát se konkurenceschopnější v zahraničí a pomáhalo růstu domácí zaměstnanosti. 

Sice si zaměstnavatelé v současnosti stěžují na nedostatek lidí, z mého pohledu je však 

příjemnější nestíhat naplňovat poptávku, než-li mít volnou kapacitu. Tato situace nahrává i 

zaměstnancům, kteří mohou tlačit na růst mezd, což následně roztáčí kola ekonomiky v podobě 

zvýšené spotřeby domácností.  Zavedení devizových intervencí šlo ruku v ruce i s deklarovanou 

transparentností ČNB, neboť na danou možnost upozorňovala dlouho dopředu. Ukončení 

devizových intervencí v dubnu 2017 a postupné zvyšování úrokových sazeb je opět v souladu 

s prohlášeními členů bankovní rady. S odstupem tedy hodnotím zavedení devizových 

intervencí, jako krok správným směrem, který umožnil vyvést zemi z recese, aniž by ji ohrozil 

překotným růstem inflace. 

 

Měnovou politiku a její úspěšnost je velmi obtížné hodnotit. ČNB se pomocí prognóz 

pokouší odhadnout budoucí vývoj, při stanovení si určitých předpokladů, a pokud se jeví 

budoucí vývoj jako nežádoucí, zareaguje na něj a změní svou politiku. Pro rozhodování o 

aktuálním nastavení výše úrokových sazeb je relevantní prognóza inflace v horizontu 12 až 18 

měsíců v budoucnosti. Pro úspěšnou měnovou politiku by mělo v zásadě platit, že při změně 

úrokových sazeb zůstává inflace ideálně stabilní.  

V kapitole 4.3. jsem znázornila vývoj průměrné čtvrtletní míry inflace a prognózy 

měnověpolitické inflace pro období od 3. Q 2008 do 2. Q 2019. Při pohledu na průměrnou 

čtvrtletní míru inflace ve vztahu k prognóze měnověpolitické inflace pro toto období jsou patrné 

velké výkyvy. Ty navozují nevyhnutelně otázku, zda je vůbec možné v malé otevřené 

ekonomice prognózovat hospodářství a cílit inflaci v úzkém pásmu okolo 2 %. Při 

podrobnějším pohledu zjistíme, že výkyvy často působí faktory, které ČNB nemá v rámci 
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globalizovaného světa a propojených finančních trhů vůbec možnost ovlivnit. Ať už jde o 

finanční a hospodářskou krizi probíhající mezi lety 2008-2009, či neplánované zvýšení snížené 

sazby DPH z 10 na 14 %, nebo nepříznivý politický vývoj v zahraničí. To předvídatelnost 

měnového vývoje značně komplikuje. Navzdory tomu se však domnívám, že ČNB je natolik 

erudovanou, zkušenou a profesionální instituci, že dopady určitých vnějších faktorů by měla 

být schopná odhadnout a včas na ně zareagovat. Osobně se velmi kriticky stavím k jejímu 

způsobu zvládnutí výše zmíněné finanční krize. Dle mého názoru na ni zareagovala velmi 

pozdě. Podpořit ekonomiku se rozhodla až od srpna 2008, kdy začala systematicky snižovat 

krátkodobé úrokové sazby. V důsledku zpoždění mezi přijetím měnověpolitického opatření a 

jeho dopadem do inflace se jako optimální období pro reakci jeví rok 2007. Ostatně od počátku 

roku 2007 lze pozorovat první důležité indikátory nastupující globální krize. ČNB dle mého 

názoru tuto situaci značně podcenila. 

V souvislosti s finanční krizí došlo z mého pohledu k nastavení jednoho zvláštního 

trendu v ekonomice. Celá řada podnikatelů byla překvapena razancí a zejména rychlostí, se 

kterou krize udeřila a také délkou, kterou trvala. Dle mého názoru v nich tato negativní 

zkušenost a ztráta důvěry přetrvává dodnes a způsobuje, že dlouhodobá pracovní místa jsou 

vytvářena jen velmi pomalu a současní zaměstnanci jsou přetěžováni nad míru únosnou. 

Podnikatelé se stále bojí investovat a realizovat náročnější projekty z obavy následné 

budoucnosti. Vinu za toto chování ale nelze svalovat jen primárně na ně. Ze svého pohledu jej 

vnímám jako velmi racionální. Osobně se domnívám, že velký podíl na tomto chování nese 

politická reprezentace, která je zatěžuje vysokými daněmi, narůstající legislativou a tlakem na 

vyšší cenu práce. To vše způsobuje poměrně nekomfortní podnikatelské prostředí. Bohužel ani 

v blízké budoucnosti nevidím příliš velké šance na zlepšení. 

 

Jak jsem nastínila již na začátku, ČNB vyvíjí aktivity jak na úrovni národní, tak i 

evropské a mezinárodní. Na mezinárodní úrovni je zapojena do řady mezinárodních organizací 

např. IOSCO, IAIS, či IOPS a je aktivní i na půdě Basilejského výboru pro bankovní dohled. 

Aktivnější je však zejména na úrovni evropské. Tato úroveň prošla v poslední době 

významnou reformou. S účinností od 1.1.2011 došlo k vytvoření Evropského systému 

finančního dohledu a zřízení Evropské rady pro systémová rizika. Úkolem ESFS je zajistit 

dohled nad celým finančním systémem EU. ESRB představuje nezávislý orgán v rámci ESFS 

odpovědný za makroobezřetnostní dozor nad finančním systémem EU. Vývoj v této oblasti 

směřuje nepochybně k větší a těsnější integraci. V tomto duchu se nesou i současné kroky 

Evropské komise, která dne 20.9.2017 předložila soubor návrhů na vytvoření silnějšího a 



79 
 

integrovanějšího evropského finančního dohledu. Konečným cílem je vytvoření jednotného 

orgánu dohledu nad kapitálovými trhy a dokončení finanční unie. Osobně tyto kroky hodnotím 

jako velmi pozitivní, z důvodu zkušeností minulých. 

ČNB je také součástí Evropského systému centrálních bank. Jde o systém, který 

zahrnuje ECB a národní centrální banky členů i nečlenů eurozóny a který funguje souběžně 

s tzv. Eurosystémem, který je tvořen ECB a centrálními bankami zemí, které jednotnou měnu 

již užívají. Oba systémy budou fungovat do doby, dokud se všechny státy EU nestanou členy 

eurozóny. V ESCB existuje prakticky pouze jedna rozhodovací úroveň a tuto úroveň 

představuje ECB. ESCB je řízen rozhodovacími orgány ECB, kterými jsou Rada guvernérů a 

Výkonná rada. Díky tomu, že některé členské státy EU dosud nepřenesly svou měnovou 

svrchovanost na ECB, dochází v důsledku toho uvnitř ECB k diferencovanému rozhodování. 

Pravidlo je poměrně jednoduché – ty národní centrální banky, jejichž měnová suverenita 

převedena na ECB nebyla nehlasují a ani se neúčastní tvorby a provádění rozhodnutí měnové 

politiky ECB. Členství ve dvou hlavních rozhodovacích orgánech ECB, Výkonné rady a Rady 

guvernérů je vyhrazeno výlučně státním příslušníkům a guvernérům centrálních bank pouze 

zúčastněných států. Dokud existují členské státy EU mimo eurozónu, je v rámci ECB zřízena i 

tzv. Generální rada, která se skládá z guvernérů všech národních centrálních bank. V podstatě 

jde o pouze poradní orgán ECB, jehož práva a povinnosti jsou značně omezené.  

Dle mého názoru je dlouhodobá existence ESCB zajištěna v souvislosti s neukončeným 

procesem rozšiřování EU. Země, které se stanou členy EU se automaticky stávají i členy ESCB. 

Tento institucionální rámec jim následně umožňuje zapojit se do evropské měnové politiky, 

umožňuje jim využívat dosažené znalosti a zkušenosti na bázi úzké spolupráce a připraví je na 

přijetí jednotné měny. ESCB má velký význam také v tom ohledu, že státy mimo eurozónu 

směřující do měnové unie jsou na rozdílných stupních integrace a tento systém jim pomáhá 

kýženého cíle dosáhnout. ČNB je členem pouze jednoho rozhodovacího orgánu, a to Generální 

rady ECB, která představuje jakousi poradní a informační platformu mezi Eurosystémem a 

nečleny eurozóny. 
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Příloha 

Aktuální operace ČNB na volném trhu 

                                      Repo tendry  

 **Oznámení**  

 Den obchodu                          21.02.18      21.02.18      19.02.18      19.02.18       

 Směr repo operace                    stahovací     stahovací     dodávací      stahovací  

 Počáteční den                        21.02.18      21.02.18      21.02.18      19.02.18       

 Koncový den                          07.03.18      07.03.18      07.03.18      05.03.18       

 Minimální objem objednávky (mil. Kč) 300           300           10            300            

 Maximální počet objednávek           2             2             1             2  

 Limitní repo sazba (% p.a.)          0,75          0,75          0,85          0,75           

 Uzávěrka pro příjem objednávek       10:15         10:00         13:00         10:15          

 **Výsledky**  

 Minimální repo sazba (% p.a.)        0,75          0,75          ---           0,75           

 Průměrná repo sazba (% p.a.)         0,75          0,75          ---           0,75           

 Maximální repo sazba (% p.a.)        0,75          0,75          ---           0,75           

 Koeficient uspokojení (%)            100           100           ---           100            

 Výsledný objem (mld Kč)              3,000         509,300       0,000         1,300          

 

Zdroj: Repo tendry - Česká národní banka168 

  

                                                           
168 Repo tendry - Česká národní banka. ČNB [online]. Praha: ČNB, 2018 [cit. 2018-03-13]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/penezni_trh/tendry.jsp 
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Česká národní banka, právní postavení a náplň činnosti 

Abstrakt 

Jako téma diplomové práce jsem si vybrala Česká národní banka, právní postavení a 

náplň činnosti. Cíl spočívá v analýze právního postavení a činnosti ČNB. Jedná se o téma velmi 

rozsáhlé, neboť ČNB vyvíjí aktivity jak na úrovni národní, evropské i mezinárodní. ČNB je 

nezávislou, vysoce důvěryhodnou a velmi mocnou institucí.  

ČNB je ústřední bankou ČR, orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem a 

orgánem příslušným k řešení krize. Jejím hlavním cílem je péče o cenovou stabilitu. Díky 

širokému spektru úkolů jsem se v práci zaměřila na posouzení její měnové politiky, jako její 

nejdůležitější činnosti. Realizace měnové politiky spočívá ve schopnosti zvolit takovou výši 

úrokových sazeb, které inflaci udrží na nízké ale stabilní úrovni, přičemž nedojde ke 

zbytečnému zpomalení, resp. zrychlení tempa růstu ekonomiky. Cílem transmisního 

mechanismu ČNB je udržet celkovou inflaci v úzkém koridoru 1-3 %. Při porovnání reálného 

vývoje průměrné čtvrtletní míry inflace a prognózy měnověpolitické inflace stanovené pro dané 

období od 3. Q 2008 do 2. Q 2019 lze dospět k závěru, že způsobené výkyvy bylo ze strany 

ČNB možné ovlivnit jen těžko. ČNB v zásadě vždy zvolila vhodnou strategii z hlediska 

prováděné měnové politiky, ve většině případů však rozsah dopadů vnějších faktorů nebylo 

možné předvídat, nebo jen velmi těžko. Měnová politika ČNB se tedy na první pohled mohla 

jevit jako neúspěšná, v důsledku reálných velkých výkyvů vůči prognózovanému stavu, 

nicméně v zásadě zvolené strategie byly schopny reálné hrozby odvrátit. 

V další části diplomové práce jsem se zaměřila na zapojení ČNB do evropských 

struktur, zejména pak na její roli v Evropské radě pro systémová rizika a v Evropském systému 

centrálních bank. ESRB je nezávislý orgán v rámci ESFS zodpovědný za makroobezřetnostní 

dozor nad finančním systémem EU. ČNB se na činnosti ESRB podílí účastí guvernéra 

v Generální radě. Propojenost finančních trhů a přeshraniční působení finančních konglomerátů 

však nevyhnutelně spěje k vytvoření jednotného orgánu dohledu nad kapitálovými trhy a 

k dokončení finanční unie, jakož i k opuštění od tradičního modelu dohledu na národní úrovni. 

V rámci ESCB jako třetí rozhodovací orgán působí Generální rada ECB, která se skládá 

z guvernérů všech národních centrálních bank a prezidenta a viceprezidenta ECB. Svou 

existencí zaručuje minimální míru zapojení všech centrálních bank s cílem zabránit jakýmkoli 

potenciálním odstředivým silám, které by mohly vzniknout v důsledku diferencovaných práv a 

povinností zemí eurozóny a zemí mimo eurozónu. 

Klíčová slova: ČNB, měnová politika, ESCB 
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The Czech National Bank, its legal position and scope of activities 

Abstract 

As the theme of my thesis, I have chosen the Czech National Bank, its legal position 

and scope of activities. The aim is to analyze the legal position and activities of the CNB. This 

is a very large topic, due to the wide activities of the CNB at national, European and 

international level. The CNB is and independent, highly credible and very powerful institution. 

The CNB is the central bank of the Czech Republic, the financial market supervision 

authority and the authority to solve crisis. Its main objective is to maintain price stability. Due 

to the wide range of tasks, I focused on the assessment its monetary policy as its most important 

business. The implementation of monetary policy is based on the ability to choose the level of 

interest rates that will keep inflation at a low but stable level and there will be no unnecessary 

slowdown or acceleration of the growth rate of the economy. The aim of the CNB´s 

transmission mechanism is to keep the overall inflation in the narrow corridor at 1-3 %. By 

comparing the real development of the average quarterly inflation rate and the forecast of 

monetary policy-relevant inflation for the period from 3.Q 2008 to 2.Q 2019, it can be 

concluded that the caused fluctuations could be hardly affected by the CNB. In principle, the 

CNB has always chosen an appropriate monetary policy strategy but in most cases, the extent 

of the impact of external factors was not predictable or very difficult. At the first glance the 

monetary policy of the CNB may appear unsuccessful, due to real large fluctuations compared 

to the projected situation but the chosen strategies were able to avert the real threat. 

In the next part of my thesis I focused on the involvement of the CNB in European 

structures, especially its role in the European Systemic Risk Board and the European System 

of Central Banks. The ESRB is an independent authority within the ESFS responsible for the 

macroprudential oversight of the EU financial system. The CNB participates in the activities of 

the ESRB through the participation of the Governor of the CNB in the General Board. However, 

the interconnectedness of financial markets and the cross-border operation of financial 

conglomerates inevitably leads to the creation of a single body for supervision of capital 

markets and the completion of the financial union, as well as to abandoning the traditional 

supervisory model at national level. The General Council, which consists of the Governors of 

all national central banks and the President and Vice-President of the ECB, is the third decision-

making body of the ESCB.  The General Council guarantees a minimum level of involvement 

of all central banks in order to prevent any potential centrifugal forces which could arise from 

the differentiated rights and obligations of euro area and non-euro area countries. 
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