Vážení (a milí) čtenáři,
v roce 2013 si česká koruna a Česká národní banka připomínají 20. výročí svého vzniku. Česká koruna
je dnes uznávanou měnou, které důvěřují nejen české domácnosti a firmy, ale i zahraniční investoři.
Postavení české koruny úzce souvisí s jejím institucionálním garantem – s ČNB, jež se za poměrně krátkou dobu své existence stala mezinárodně respektovanou institucí. Myslíme si, že ČNB za to vděčí své
otevřenosti, nezávislosti a vysokému stupni důvěryhodnosti, díky nimž má schopnost ovlivňovat očekávání
trhů a tím i tržní podmínky.
ČNB má nezastupitelnou roli v ekonomice. Jejím hlavním cílem je péče o cenovou stabilitu. Tou se rozumí
nízký a stabilní růst cen, který nedeformuje ekonomické rozhodování domácností a firem a umožňuje jim
dlouhodobé plánování. Vedle toho je ČNB nejvyšším a integrovaným orgánem dohledu nad finančním
trhem, jehož cílem je, aby finanční systém v České republice byl stabilní a odolný vůči různorodým šokům.
K dalším funkcím centrální banky patří vydávání bankovek a mincí a zabezpečování jejich hladkého oběhu
mezi lidmi, řízení platebního styku a zúčtování mezi bankami, správa cizoměnových rezerv, ochrana
spotřebitele na finančním trhu a další úkoly definované zákonem.
V této publikaci se blíže seznámíte s hlavními činnostmi ČNB. Dozvíte se, jak v centrální bance přispíváme
k udržení důvěry v hodnotu české koruny, ke stabilitě makroekonomického prostředí i ke stabilitě a rozvoji
finančního systému. Přečtěte si, jak už dvacet let chráníme českou korunu.

Miroslav Singer
guvernér České národní banky

Zastavíte-li se v Praze v ulici Na Příkopě přímo před budovu České národní banky a podíváte-li se
vzhůru, váš pohled se jistě zastaví na impozantním sousoší. Jde o Lva a Světlonoše – patrony ČNB.
Ale proč právě oni? Nechme je tedy, aby se vám sami představili.
SVĚTLONOŠ
„Jsem Světlonoš, patron České národní banky. Říká se, že jsem moudrý a prozřetelný.
S pochodní v ruce dohlížím na finanční trh a pečuji o cenovou stabilitu, tedy o udržení nízké a stabilní inflace, což
přispívá k ekonomické prosperitě a výkonnosti českého hospodářství. Posvítím si na všechny finanční instituce, které
se chovají nezodpovědně. Snažím se vždy dívat dostatečně dopředu, abych včas odvrátil nebezpečí ohrožující českou
ekonomiku a český finanční systém.”
LEV
„Asi mě znáte jako krále zvířat, reprezentanta síly a majestátu.
Ve službách České národní banky hrdě střežím českou korunu – jsem tak symbolem její fyzické ochrany.
V boji proti padělání bankovek mi pomáhají hlavně ochranné prvky. Ty jednak komplikují práci padělatelům, a navíc
nám všem umožňují snadnější rozeznání padělků od pravých bankovek. Pod můj patronát ale spadají i další oblasti
fyzické ochrany koruny, například přeprava peněz obrněnými vozidly nebo jejich bezpečné uchování v trezorech.“

• pečovat o cenovou stabilitu
• dohlížet na stabilitu finančního systému
• zajišťovat hladký oběh peněz a plynulý platební styk
• podporovat vyvážený a plynulý rozvoj finančního trhu České republiky
· Měnovou politikou usilujeme o zachování cenové stability, tedy o udržení nízké a stabilní inflace. Nezbytnou
podmínkou pro naplňování tohoto cíle je péče o stabilitu finančního systému jako celku, čehož se snažíme
dosahovat pomocí makroobezřetnostní politiky. Společným působením měnové a makroobezřetnostní politiky
tak přispíváme k udržení důvěry v hodnotu české koruny a ke stabilitě makroekonomického prostředí.
· Dohledem nad finančním trhem, vydáváním pravidel obezřetného chování a jednání se zákazníky i operacemi
na finančním trhu pečujeme o stabilitu a rozvoj finančního systému a chráníme jeho klienty.
· Provozováním mezibankovního platebního systému a vydáváním bankovek a mincí zajišťujeme plynulý
platební styk a hladký oběh hotových peněz.
· Působíme jako banka státu a poskytujeme státu a veřejnému sektoru bankovní služby.
· Spravujeme devizové rezervy.

Česká národní banka nesmí přijímat ani vyžadovat pokyny od prezidenta
republiky, parlamentu, vlády, správních úřadů ani od jakéhokoliv jiného
subjektu? Zaručuje jí to nezávislost.

• Významné a zajímavé události ve dvacetileté historii České národní banky a české měny.

1. 1. 1993 Vznik České národní banky

1. 10. 1995 Plná vnější směnitelnost české koruny

Česká národní banka se stala ústřední
bankou České republiky a vznikla rozdělením
dřívější Státní banky československé.

Parlament ČR schválil dne 26. září 1995 nový devizový zákon č. 219/1995 Sb.,
který zavedl plnou směnitelnost koruny. Charakterizovala ji plná liberalizace položek
na běžném účtu platební bilance a rozšíření směnitelnosti i v oblasti kapitálového účtu.

4. - 8. 2. 1993 Měnová odluka
Přestože samostatná česká měna – koruna česká
– je tu z právního hlediska již od 1. ledna 1993,
v praxi vlastně fungovala až teprve po provedení
měnové odluky, tedy od 8. února 1993.

1997–2000 Rekonstrukce budovy
České národní banky
Úprava prostor budovy bývalé Státní banky
československé pro potřeby moderní centrální
banky.

1. 1. 1998 Zavedení režimu cílování inflace
Česká měna získala novou nominální kotvu,
kterou se stal namísto dřívějšího fixního měnového kurzu „inflační cíl“. Již na konci května
1997 Česká národní banka opustila režim
fixního kurzu.

1. 4. 2006 Integrace dohledu nad finančním
trhem do ČNB

2000–2001 Spory ohledně podoby nezávislosti
centrální banky České republiky
Dne 20. června 2001 ukončil ústavní soud spory týkající
se možných forem a principů nezávislosti České národní
banky.

26. - 28. 9. 2000 Zasedání Mezinárodního měnového
fondu a Světové banky v Praze
V Praze se uskutečnilo 55. výroční zasedání rad
guvernérů Mezinárodního měnového fondu a Skupiny
Světové banky (MMF/SSB). Nosnou myšlenkou jednání,
jichž se zúčastnily delegace ze 182 zemí, bylo „učinit
globalizaci přínosem pro všechny“.

Vznik finančních konglomerátů nabízejících
širokou paletu finančních služeb vedl k rozhodnutí soustředit stávající instituce dohledu nad
finančním trhem (Úřad pro dohled nad družstevními záložnami, Komise pro cenné papíry, Úřad
státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění MF a bankovní dohled ČNB) v jednotný
orgán dohledu v rámci ČNB.

1. 11. 2002 Vznik Centrálního registru úvěrů
Projekt, který vznikl ze společné iniciativy ČNB a České
bankovní asociace, napomáhá komerčním bankám
působícím na českém trhu s výměnou informací
o úvěrovém zatížení jednotlivých dlužníků a kvalitě
splácení jejich pohledávek. Dlouhodobě tak přispívá
ke kvalitnějšímu a efektivnějšímu řízení úvěrového rizika
bankovního sektoru ČR.

v zadním traktu budovy
ČNB v minulosti byla Plodinová burza nebo třeba hlavní
budova České televize? ČNB
budovu odkoupila v roce
1994 a zřídila v ní Kongre
sové centrum.

8. 3. 2007 Inflační cíl ČNB stanoven na 2 %
Bankovní rada vyhlásila nový inflační
cíl platný od ledna 2010 jako meziroční
přírůstek indexu spotřebitelských cen ve výši
2 % (s tolerančním pásmem ± 1 %).

11. 7. 2012 Vznik konstituence zemí střední
a východní Evropy v MMF
Na základě podepsané dohody získala Česká
republika poprvé ve své historii možnost
jmenovat výkonného ředitele do Výkonného
výboru MMF, a tak významně ovlivňovat
rozhodování této instituce.

Je nejvyšším řídicím orgánem České národní banky. Její postavení, působnost a pravomoci upravují
článek 98 Ústavy České republiky, zákon o České národní bance a další legislativa.

Bankovní rada také rozhoduje o organizační struktuře ČNB a jejím rozpočtu, ukládá úkoly ředitelům sekcí,
samostatných odborů a zastoupení v regionech a stanovuje celkovou strategii rozvoje centrální banky.

Bankovní rada soustřeďuje svoji pozornost zejména na hlavní cíl centrální banky, kterým je péče o cenovou
stabilitu. Znamená to, že určuje měnovou politiku, rozhoduje o měnověpolitických opatřeních a schvaluje
měnové nástroje a zásady obchodů, které ČNB provádí. Pravidelná měnověpolitická zasedání bankovní
rady se konají osmkrát ročně, mimořádně se bankovní rada může k měnové politice sejít i častěji. Bankovní
rada při těchto zasedáních diskutuje zejména prognózu měnového vývoje a rozhoduje o nastavení základních úrokových sazeb (dvoutýdenní repo sazba, diskontní sazba, lombardní sazba).
Vedle nastavení měnové politiky bankovní rada určuje zásady pro řízení peněžního oběhu, platebního styku
a zúčtování bank, poboček zahraničních bank i družstevních záložen. Schvaluje náležitosti pro vydávání
bankovek, mincí a pamětních mincí a při dohledu nad finančním trhem rozhoduje o zásadních opatřeních,
která vedou k bezpečnému fungování a rozvoji finančního trhu v České republice a přispívají ke stabilitě
finančního sektoru jako celku.
V postavení správního úřadu rozhoduje o rozkladech ve správním řízení a o dalších opravných
prostředcích a jmenuje a odvolává členy rozkladové komise. Schvaluje návrhy právních předpisů a opatření
připravovaných nebo vydávaných v působnosti ČNB, stejně jako dokumenty předkládané Parlamentu ČR
(Zprávy o inflaci, finanční stabilitě, výkonu dohledu nad finančním trhem a o výsledku hospodaření ČNB).
V neposlední řadě určuje zásady vztahů s evropskými a mezinárodními institucemi.

bankovní rada je sedmičlenná a skládá se
z guvernéra, dvou viceguvernérů a čtyř členů?
Funkci člena bankovní rady nesmí nikdo
zastávat více než dvakrát.

Proč v čele ČNB sedí „guvernér“?
Slovo guvernér se vyskytuje již v antickém Řecku a je odvozeno od κυβερνάω – řídím,
popř. κυβερνητική – umění řízení. Ze starověkého Řecka je převzal antický Řím, kde označovalo
osoby stojící v čele provincie. Odtud se následně rozšířilo do ostatních evropských jazyků. V českém
prostředí tento pojem vysvětluje např. Ottův slovník naučný, který jeho původ odvozuje z francouzštiny,
a to od slova Gouverneur (místodržitel, popř. vladař).
Titul guvernér může patřit politikům, vojákům nebo správcům území, mimo politiku také nejvyšším
představitelům soukromých a neziskových společností nebo právě šéfům centrálních bank.

Není jednoduché vystopovat, proč se pro označení nejvyššího představitele centrální banky vžil právě
pojem guvernér. Zdomácnění tohoto titulu v centrálním bankovnictví je zřejmě důsledkem tradice.
U jejího zrodu velmi pravděpodobně stojí Bank of England, která vznikla v roce 1694 pod oficiálním
názvem The Governor and Company of the Bank of England. Většina centrálních bank se pak při
pojmenování nejvyššího představitele možná nechala inspirovat právě modelem zavedeným v této
nejvýznamnější cedulové bance 18. a 19. století.
Snad díky této tradici původem z britských ostrovů a také pod vlivem Rakousko-uherské banky
získal i nejvyšší představitel první centrální banky samostatného Československa, Národní
banky Československé, označení guvernér. Prvním guvernérem se stal v roce 1926 Vilém Pospíšil.
Miroslav Singer je sedmým mužem v československé a následně české historii, kterému
tento titul náleží.

guvernéra jmenuje prezident na maximálně dvě šestiletá funkční období?

Měnová politika České národní banky prošla během dvaceti let od vzniku samostatné české měny
mnoha proměnami.
V prvních letech existence samostatné České republiky bylo mandátem ČNB udržování měnové
stability, tj. nejen stabilního cenového vývoje, ale i kurzu české koruny. Měnová politika byla prováděna
v režimu cílování množství peněz v oběhu spolu s udržováním fixního měnového kurzu. Tento režim byl
opuštěn v důsledku kurzových turbulencí v roce 1997.
Dnes je hlavním cílem měnové politiky cenová stabilita, tedy nízká, stabilní a předvídatelná inflace.
Vysoká a kolísavá inflace, stejně tak jako pokles cenové hladiny, mají na ekonomiku nepříznivý vliv. Měnová
politika ČNB je proto v souladu s jejím zákonným mandátem od roku 1998 prováděna v režimu cílování
inflace.
Režim cílování inflace se postupem času vyvíjel. Měnila se výše cílů ČNB a jejich podoba. Zpočátku byly
vytyčeny intervalové cíle v podobě tzv. čisté inflace ke konci roku. Od roku 2002 do roku 2005 byl cíl
stanoven pro celkovou inflaci v podobě klesajícího pásma a od roku 2006 je cíl bodový
s tolerančním pásmem. Zdokonaloval se rovněž analytický a predikční aparát, zvyšovala se otevřenost
a transparentnost měnové politiky a zkvalitňovala se komunikace ČNB s veřejností. ČNB začala zveřejňovat
jmenovité hlasování členů bankovní rady o změně úrokových sazeb, prognózovanou trajektorii úrokových
sazeb a později i kurzu koruny k euru.

Klíčovým dokumentem je čtvrtletní Zpráva o inflaci, ve které ČNB seznamuje veřejnost s hodnocením
uplynulého a prognózou budoucího vývoje české ekonomiky. Tato prognóza ČNB je založena na nejnovějších
modelovacích technikách, zároveň však zohledňuje expertní znalosti ekonomů ČNB. Prognóza je hlavním
podkladem pro rozhodování bankovní rady ČNB o nastavení měnověpolitických úrokových sazeb. Hlavním
nástrojem je dvoutýdenní repo sazba, od které se následně odvíjí tržní úrokové sazby včetně klientských
sazeb z vkladů a úvěrů.

hlavním cílem České národní
banky je péče o cenovou
stabilitu? O plnění tohoto
cíle je ČNB ze zákona
povinna nejméně jednou za
tři měsíce informovat veřejnost, což činí pravidelným
vydáváním Zpráv o inflaci.

Jak se změna úrokových sazeb promítá do české ekonomiky, zejména pak do inflace? Při popisu vlivu
úrokových sazeb na chování domácností a podniků hovoříme o tzv. transmisních kanálech měnové politiky.
Hlavními jsou kurzový kanál, úrokový a úvěrový kanál a kanál cen aktiv.

Transmisní kanály měnové politiky – příklad zvýšení úrokových sazeb

Kurzový kanál
je v České republice, jakožto velmi otevřené ekonomice, velmi významným transmisním kanálem.
Zvýšení domácích úrokových sazeb vyvolá posílení kurzu koruny. Silnější kurz koruny vede
k poklesu cen dováženého spotřebního zboží, což se postupně projeví v poklesu, resp. nižším růstu
domácích spotřebitelských cen. Posílení měnového kurzu vede také k poklesu zahraniční i domácí
poptávky po domácí produkci, čímž vzniká dodatečný tlak na nižší inflaci.
Úrokový kanál
má přímý dopad na chování firem i domácností. Nárůst úrokových sazeb centrální banky
se promítá do vyšších úrokových sazeb vkladů a úvěrů. Při vyšších sazbách domácnosti více spoří
a méně si půjčují, a vynakládají tedy méně peněz na svoji spotřebu. Poptávka po zboží a službách klesá.
Firmy omezují své investice. Pokles spotřeby domácností a investic firem pak vede k poklesu výroby,
zaměstnanosti, poklesu růstu mezd a inflace.
Úrokový kanál je zesilován kanálem úvěrovým. Při zvýšení úrokových sazeb dochází k nárůstu výše splátek
úvěrů a roste riziko nesplacení úvěrů. Banky zpřísňují hodnocení rizikovosti svých klientů, snižuje se dostupnost úvěrů. Výsledkem je další snížení spotřeby, investic, výroby, růstu mezd a následně inflace.
Změna úrokových sazeb má rovněž vliv na ceny ekonomických aktiv, jakými jsou například akcie či nemovitosti. Pokles cen aktiv snižuje bohatství ekonomických subjektů, což vede ke snížení spotřeby a investic,
a následně i k poklesu celkové produkce a inflace. V této souvislosti hovoříme o kanálu cen aktiv,
resp. o kanálu bohatství.

počínaje rokem 1998 přešla
Česká národní banka k cílování
inflace? Snahou České národní
banky je udržet inflaci poblíž
dvou procent.

Dealeři ČNB mají na starosti technickou realizaci měnové politiky prostřednictvím operací na volném trhu.
Tyto operace provádějí většinou ve formě tzv. stahovacích repo operací s cílem usměrňovat vývoj krátkodobých
úrokových sazeb v ekonomice.
Při stahovacích repo operacích ČNB přijímá od bank přebytečné peníze (odborně: likviditu) a jako zajištění
bankám předává dohodnuté cenné papíry. Obě strany se zároveň zavazují, že po uplynutí doby splatnosti
(zpravidla 14 dnů) proběhne další transakce, v níž ČNB vrátí věřitelské bance zapůjčenou jistinu zvýšenou o úrok
a věřitelská banka vrátí ČNB poskytnuté cenné papíry. Úrok se počítá na základě tzv. dvoutýdenní repo sazby,
kterou osmkrát do roka stanovuje bankovní rada na svém měnověpolitickém zasedání. Dvoutýdenní repo sazba
je klíčovou sazbou pro provádění měnové politiky a repo operace jsou hlavním nástrojem pro výkon měnové
politiky.
Každá banka (včetně stavebních spořitelen), pobočka zahraniční banky a družstevní záložna je povinna držet na
svém účtu u ČNB určitý předem stanovený objem peněžních prostředků, tzv. povinné minimální rezervy (PMR).
PMR jsou úročeny dvoutýdenní repo sazbou ČNB a v současné době spočívá jejich hlavní význam ve vytváření
tzv. likviditní rezervy pro zajištění plynulosti mezibankovního platebního styku ve Zúčtovacím centru ČNB.

Devizové rezervy
Devizové rezervy jsou pro centrální banky jednou z hlavních položek aktiv. Rezervy
v zahraniční měně slouží jako pojistka pro zajištění vnějších potřeb státu v nepříznivých
situacích. Kromě toho je lze využívat jako nástroj k ovlivňování kurzu v rámci provádění
měnové politiky.
Devizové rezervy neleží v ČNB ladem, ale jsou investovány na zahraničních trzích.
Při správě devizových rezerv ČNB usiluje o dosažení maximálního možného výnosu
při dodržení přísných požadavků na bezpečnost a likviditu. Devizové rezervy jsou
v zájmu diverzifikace rozloženy mezi více měn – největší část tvoří eura, dále pak
americké dolary, kanadské dolary, australské dolary, japonské jeny a švédské koruny.

ČNB drží devizové rezervy ve výši 855 miliard Kč (ke konci roku 2012)
na podporu provádění vlastní nezávislé měnové politiky? Devizové rezervy
představují zahraniční aktiva ČNB ve směnitelných měnách, jsou součástí
majetku ČNB a právo disponovat s nimi náleží ČNB.

Jedním z klíčových úkolů ČNB je pečovat o stabilitu českého finančního trhu a jeho jednotlivých součástí,
tedy bank, stavebních spořitelen, družstevních záložen, pojišťoven, penzijních fondů, obchodníků
s cennými papíry a podobně. Jedinou složkou finančního sektoru, která nespadá do působnosti ČNB, jsou
zprostředkovatelé financování aktiv (nebankovní poskytovatelé úvěrů, leasingové společnosti apod.).
Jádrem finančního systému v ČR jsou banky. Jejich aktiva tvoří zhruba 3/4 aktiv celého finančního sektoru.
Péče ČNB o stabilitu bank se v plném rozsahu týká jen těch, které mají sídlo v ČR, tj. zhruba poloviny
ze všech 44 bank, které v ČR působí; zbylé banky jsou pobočky zahraničních bank. Většina bank se sídlem
v ČR má však zahraniční vlastníky. Proto je jedním z úkolů ČNB sledovat, zda každý zahraniční vlastník
nakládá s českou bankou ve svém vlastnictví tak, aby nebyla ohrožena její stabilita.
Ke stabilitě jednotlivých institucí přispívá především jejich obezřetné hospodaření. Každá finanční instituce
by tedy měla neustále vyhodnocovat všechny typy rizik a vytvářet rezervy umožňující překlenout naprostou
většinu nepříznivých událostí, které přicházejí v úvahu. Například banky musejí neustále ověřovat svou
připravenost na možné selhání jejich dlužníků, na možný pokles cen jejich aktiv, na odliv vkladů a podobně.
V některých situacích však snaha jednotlivých institucí postupovat ze svého hlediska obezřetně
může paradoxně oslabovat stabilitu finančního sektoru jako celku. Například na zvýšení objemu
nesplácených úvěrů v důsledku nárůstu nezaměstnanosti mohou jednotlivé banky reagovat omezením
nových úvěrů. Nižší dostupnost úvěrů pak může vést ke krachům firem, a tedy k dalšímu nárůstu

nezaměstnanosti a zhoršení splácení úvěrů. Jak tento příklad ukazuje, reakce z pohledu
jedné instituce obezřetná může v souhrnu za celý sektor způsobit naopak další prohloubení problému.
V zájmu finanční stability musí proto ČNB sledovat nejen vývoj v jednotlivých institucích, ale i jejich vzájemné
vztahy, společné rysy a celkové trendy.
Vedle péče o finanční stabilitu ČNB dohlíží také na to, aby finanční instituce dodržovaly určitá
pravidla vůči svým klientům a protistranám transakcí. Pokud například finanční instituce pomáhá klientům
provádět nákupy a prodeje akcií na burze, neměla by je nabádat k příliš častým transakcím jen proto,
aby od nich vybrala co největší objem poplatků.
Pokud ČNB zaznamená porušování pravidel obezřetného hospodaření a odborné péče nebo ohrožení
celkové stability finančního sektoru, má pravomoc příslušným institucím nařídit přijetí nejrůznějších opatření.
V případě neuposlechnutí může ČNB vyměřit pokutu a v krajním případě i odebrat licenci.

Česká národní banka vykonává dohled nad finančním trhem a pečuje o stabilitu finančního systému jako celku? Nejméně jedenkrát ročně předkládá
Poslanecké sněmovně Zprávu o finanční stabilitě.

Česká národní banka řídí platební styk a zúčtování bank, poboček zahraničních bank a spořitelních
a úvěrních družstev. Pečuje o jeho plynulost a hospodárnost a podílí se na zajištění bezpečnosti,
spolehlivosti a efektivnosti platebních systémů a na jejich rozvoji.
ČNB provozuje systém mezibankovního platebního styku CERTIS (Czech Express Real Time Interbank
Gross Settlement system), který je jediným systémem mezibankovního platebního styku v České republice.
Ten zpracovává mezibankovní platby v českých korunách bez ohledu na to, zda se jedná o klientské platby
(které mají většinou malé hodnoty převáděných částek) či platby vysokých hodnot (obvykle mezibankovní
obchody). V provozu je od 8. března 1992.
ČNB provozuje také systém krátkodobých dluhopisů (SKD), který zajišťuje samostatnou evidenci cenných
papírů a zajišťuje vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými v této evidenci. Vypořádání obchodů
sestává z převodu cenných papírů (v evidenci vedené v SKD) a převodu peněžních prostředků (na účtech
v systému CERTIS) mezi účty účastníků obchodu. Systém SKD slouží bankám též k čerpání
tzv. vnitrodenního úvěru od České národní banky.
Základní principy systému CERTIS
- účtování v reálném čase (tzv. RTGS systém – Real Time Gross Settlement)
- vypořádávání mezibankovních plateb v českých korunách
- vedení účtů bank a spořitelních a úvěrních družstev v systému (tzv. přímí účastníci systému)
-	neodvolatelnost příkazů akceptovaných systémem, zajišťující ochranu účastníků systému
před úpadkem jednoho z účastníků

- zpracování různých typů transakcí
- odložení nekrytých plateb a jejich zpracování až v době, kdy je na účtu účastníka dostatek prostředků
- za účelem dostatečné likvidity v průběhu dne poskytuje ČNB bankám, které jsou klienty SKD, bezúročný
vnitrodenní úvěr oproti zástavě cenných papírů banky v systému SKD; vše plně automatizováno
-	závěrečný denní zůstatek účtu se započítává do povinných minimálních rezerv, což jsou prostředky,
které musí banka povinně držet u ČNB

Průběh mezibankovního převodu peněžních
prostředků (úhrady) v českých korunách (CZK)
Úhrada je platební transakce, kterou provádí banka z podnětu plátce na základě jeho příkazu.
Schéma znázorňuje postup a časový harmonogram zpracování mezibankovní úhrady
přes systém CERTIS.
Plátce

Zadá příkaz k úhradě své bance: internetové bankovnictví, písemný příkaz
Zpracuje příkaz k úhradě v interním systému

Banka plátce

Odepíše prostředky z účtu plátce
Zašle data s úhradou do systému CERTIS
Zpracuje data s úhradou od banky plátce

Systém CERTIS

Provede kontrolu krytí na straně banky plátce a zajistí převod prostředků
z účtu banky plátce na účet banky příjemce
Vytvoří a odešle data s úhradou bance příjemce

Banka příjemce
Příjemce

Zpracuje data s úhradou ze systému CERTIS
Připíše prostředky na účet příjemce
Prostředky jsou k dispozici po připsání částky na účet příjemce

Statistické údaje
V roce 2012 zpracoval systém CERTIS celkem 509,6 mil. transakcí v celkové hodnotě 140 610 mld. Kč.
Průměrně se zpracovalo 2,02 mil. transakcí denně. Průměrná denní hodnota transakcí (obrat) činila
558 mld. Kč. Kapacita systému umožní zúčtovat cca 1 500 000 transakcí za hodinu.

Česká národní banka má jako jediná právo vydávat do oběhu bankovky a mince, včetně mincí pamětních,
a řídit peněžní oběh. Hotovostní peněžní oběh včetně práv a povinností ČNB, bank, právnických a fyzických
osob dále upravuje zákon o oběhu bankovek a mincí.

Klienti si peníze vyzvedávají ze svých účtů na přepážkách bank nebo z bankomatů a používají je k platbám
za zboží a služby. Podnikající subjekty své tržby odnášejí do bank nebo si je nechávají odvézt a zpracovat
bezpečnostní agenturou.

Co pojem „peněžní oběh“ konkrétně znamená? Je to vlastně životní cyklus bankovek a mincí.

Banky následně skládají hotovost na své účty v pobočkách ČNB. U všech přijatých bankovek a mincí
se ověřuje jejich počet, pravost, platnost a vhodnost pro další použití, a to na sofistikovaných strojích
a zařízeních.

Vzhledem k tomu, že ČNB nemá svou tiskárnu ani mincovnu, výrobu bankovek objednává u Státní tiskárny
cenin v Praze a výrobu mincí u České mincovny v Jablonci nad Nisou. Do doby, než se nově vyrobené
peníze dostanou k lidem, jsou uschovány v trezorech ČNB.
V letech 1993–2012 bylo celkem vyrobeno 2,4 mld. kusů bankovek a 3,4 mld. kusů mincí.
Za peníze v oběhu jsou považovány peníze vydané prostřednictvím pokladen ČNB. Asi 95 % všech
bankovek a mincí se do oběhu dostává prostřednictvím bank na základě jejich objednávek hotovostí.
Takto objednané hotovosti musí být kryty zůstatkem na účtu příslušné banky vedeným v ČNB.

V roce 2012 pokladny ČNB přijaly 704,7 mil. kusů bankovek a 403,4 mil. kusů mincí.
ČNB jako zákonný emitent peněz má výhradní právo bankovky a mince, které jsou opotřebené a poškozené,
ničit. Bankovky se skartují a lisují do kulatých briket, mince se tzv. demonetizují rozstříháním na 2 až 3 díly
a jako kovový šrot zasílají do hutí. V letech 1993–2012 bylo celkem zničeno 1,8 mld. kusů bankovek
a 4,3 mil. kusů mincí. Průměrně se ročně v ČNB pro nevhodnost pro další oběh vyřadí a zničí 13 %
z celkového objemu přijatých bankovek.

V roce 2012 pokladny ČNB vydaly 715,4 mil. kusů bankovek a 464,2 mil. kusů mincí.
Fyzicky bankovky a mince v ČNB jménem bank vyzvedávají a přepravují bezpečnostní agentury.
K 31. prosinci 2012 bylo v oběhu 362,6 mil. kusů bankovek a 1,8 mld. kusů mincí. Pokud bychom všechny
bankovky v oběhu srovnali podélně vedle sebe, vytvořili bychom pás o délce 55 085 km, který by 1,25krát
obepnul rovník. Hmotnost mincí v oběhu na konci roku 2012 činila 7 748 tun a mohli bychom je naložit
do 387 vagonů po 20 tunách.

v peněžním oběhu koluje nejvíce tisícikorun? Ke konci roku 2012
mělo 34,5 % všech bankovek obíhajících mezi lidmi hodnotu
právě 1 000 Kč.

Pamětní mince vydané Českou národní bankou v letech 1993 až 2012
Vydávání pamětních mincí má na českém území tradici, která sahá daleko do historie. ČNB na tuto tradici
navazuje pamětními mincemi ze zlata, stříbra a výjimečně také z kombinace drahých kovů, kterými připomíná
výročí důležitých událostí či významných osobností, ale i architektonické či technické památky z naší historie.
Podle platných zákonů má centrální banka jako jediná právo vydávat pamětní mince znějící na koruny české.
V letech 1993 až 2012 vzniklo celkem 87 motivů pamětních stříbrných mincí, 2 mince bimetalové a 33 mincí
zlatých. Všechny měly dvojí provedení, běžné s matovaným povrchem mince i reliéfem a špičkové
s leštěným mincovním polem a matovaným reliéfem. Jedinou výjimkou byla bimetalová mince k oslavám
konce milénia, která byla vydána pouze ve špičkové kvalitě.
Parametry pamětních stříbrných mincí v nominální hodnotě 200 Kč se od roku 1993 prakticky nezměnily
– jejich průměr je 31 mm a hmotnost 13 g. Do konce roku 2010 ČNB vydávala mince vyražené ze stříbra
o ryzosti 0.900, od roku 2011 se ryzost zvýšila na 0.925. Od tohoto roku vycházejí také pamětní stříbrné
pětisetkoruny o průměru 40 mm a hmotnosti 25 g.

Zlaté mince vydané od roku 1993 nesou různé nominální hodnoty, od 1 000 Kč do 10 000 Kč. Všechny
jsou ze zlata o ryzosti 999.9 a největší z nich mají průměr 34 mm a váží jednu troyskou unci (31,107 g).
ČNB nejprve vydávala zlaté mince v sadách čtyř nominálních hodnot s motivem Koruna česká a Karel IV.
V roce 2001 tyto sady nahradily cykly deseti mincí se společným tématem (Deset století architektury, Kulturní
památky technického dědictví a Mosty). Nejvýznamnější události českých dějin ČNB od roku 2012 připomíná
zlatými mincemi v nominální hodnotě 10 000 Kč.
Nejžádanější z pamětních stříbrných mincí v nominální hodnotě 200 Kč je ta z roku 1994 vydaná
k 650. výročí založení arcibiskupství pražského a položení základního kamene chrámu sv. Víta.
Tato mince ve špičkové kvalitě bývá při numizmatických aukcích dražena za cenu pohybující se
v řádu několika desítek tisíc korun.
Unikátní svým technickým řešením byla bimetalová mince k oslavám konce milénia. Na této minci byl
poprvé u nás použit hologram s motivem velkého státního znaku.

Mezi zlatými mincemi si sběratelé nejvíce cení první mince z cyklu Deset století architektury s motivem
rotundy ve Znojmě či první mince cyklu Kulturní památky technického dědictví věnované ruční papírně
ve Velkých Losinách. Velké popularitě se ale těší i obě sady zlatých mincí Koruna česká a Karel IV.
Všechny návrhy českých pamětních mincí vznikly ve veřejných soutěžích výtvarníků. Nejúspěšnějším
z nich je akademický sochař Zbyněk Fojtů, podle jehož návrhů vzniklo do konce roku 2012 již 10 pamětních
stříbrných, 1 bimetalová a 6 zlatých mincí. Nejmladším autorem, který realizoval svůj návrh, byl Lukáš Rudolf,
kterému bylo 20 let, naopak až v 74 letech se dočkal první realizace svého návrhu František Skrbek, který byl
po dlouhou dobu nejstarším účastníkem soutěží na pamětní mince.
České mince si získaly pozornost i v celosvětovém měřítku a dvě z nich byly oceněny prestižní cenou Coin
of the Year, kterou každoročně vyhlašuje nakladatelství Krause Publications. V roce 1994 byla vyhlášena
padesátikoruna z roku 1993 nejlepší oběžnou mincí. Poté v roce 2001 získala ocenění zlatá mince „Nové
město pražské“ v kategorii nejlepší zlatá mince. Několik pamětních mincí se kromě toho dostalo do užšího
výběru nejlepších mincí, např. v roce 2011 to byly pamětní stříbrné dvousetkoruny k 100. výročí narození
Alfonse Muchy a k 700. výročí sňatku Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou.
od začátku existence Československa až do současnosti bylo
vyrobeno téměř 20 milionů kusů stříbrných a přes 800 tisíc kusů zlatých
mincí? Na jejich ražbu bylo použito 148 tun stříbra a téměř 5 tun zlata.
Hodnotově představují téměř 2 miliardy Kč.

Nekalé obchodní praktiky jsou zejména:

ČNB vykonává dohled v oblasti ochrany spotřebitele na finančním trhu od září 2008. Dohlíží zejména
na to, zda instituce finančního trhu dodržují platnou právní úpravu pro jejich činnost, například jestli při
jednání se spotřebiteli nepoužívají nekalé obchodní praktiky a nechovají se diskriminačně. Pokud ČNB zjistí
nedostatky, zpravidla vstupuje do jednání s příslušnou dohlíženou institucí s cílem tyto nedostatky odstranit.
To může končit zahájením správního řízení ze strany ČNB za účelem uložení opatření k nápravě nebo
peněžité sankce. V mnoha případech se také stává, že finanční instituce v průběhu šetření přistoupí
k nápravě a odstranění zjištěných nedostatků dobrovolně.
ČNB však nemá pravomoc rozhodovat v soukromoprávní rovině, ani nemůže vstupovat do smluvních vztahů
mezi klientem a příslušnou finanční institucí. Nemůže například rozhodnout o neplatnosti konkrétní smlouvy
a nemůže pro spotřebitele vymáhat odškodnění.
Nekalé obchodní praktiky
To jsou takové praktiky, jimiž osoba, která nabízí výrobky nebo služby, porušuje odbornou péči, kterou lze od
ní jako odborníka v dané oblasti očekávat, a tím spotřebitele přiměje učinit rozhodnutí, které by jinak neučinil.

Klamavé
Poskytovatel služby uvádí nepravdivé údaje nebo sice pravdivé údaje, ale způsobem, který může
spotřebitele uvést v omyl, jako slova „zdarma“, „bezplatně“, kdy ve výsledku spotřebitel za službu
stejně zaplatí, či že služba bude poskytována za výhodných podmínek pouze do určitého data,
ale ve skutečnosti tomu tak není.
Agresivní
Posuzované jako nátlakové jednání, které výrazně zhoršuje možnost rozhodnutí spotřebitele. Poskytovatel
služby například po spotřebiteli požaduje doklady, které nejsou přímo nezbytné k posouzení jeho nároku
nebo neodpovídá na korespondenci, aby odradil spotřebitele od uplatnění jeho práv.
Dodržování zákazu diskriminace spotřebitele
Jde například o odepření poskytnutí služby na základě státní příslušnosti nebo věku.
Dodržování povinností a pravidel pro informování spotřebitelů o ceně služeb a způsobu jejich
stanovení ze strany poskytovatelů finančních služeb
Poskytnutí jasných informací, kolik spotřebitel ve výsledku zaplatí a cena musí být uvedena tak, aby
ji nemusel složitě dopočítávat.

Dodržování povinností stanovených občanským zákoníkem pro uzavírání smluv o finančních
službách uzavíraných na dálku (telefon, fax, e-mail či internet)
Zde se zaměřujeme na to, zda jsou informace srozumitelné a věcné, včetně relevantních odkazů na umístění
doplňkových smluvních dokumentů.
Dodržování některých informačních povinností podle zákona o platebním styku
Zda byly informace zpřístupněny před poskytnutím platební služby v dostatečném rozsahu a předstihu.
Dodržování povinností stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru
Jde hlavně o poskytnutí všech předsmluvních informací (výše RPSN, celková výše úvěru, doba splatnosti atd.)
a posouzení schopnosti spotřebitele splácet úvěr, to vše před tím, než klient a poskytovatel vstoupí
do úvěrového vztahu, či správná podoba reklamy na spotřebitelský úvěr.

na první pohled neodolatelná nabídka, která neodpovídá běžné
situaci na trhu, může skrývat zádrhel? Zodpovědný spotřebitel
by měl trvat na vysvětlení, proč ji dostal právě on a jaké výhody
a zisk přinese naopak prodejci.
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