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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. 
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