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Zlaté krytí Národní
banky Československé

Zlatá cihla

V době po I. světové válce bylo cílem většiny ekonomů obnovení zlatého
standardu, který v nejčistší podobě vládl v letech 1880–1913. Jeho podstatou
bylo stanovení směnné hodnoty měny přesným množstvím zlata. Na základě
tohoto poměru se také určovaly vzájemné vztahy měn zlatého standardu
(tzv. zlatá parita). Zlato v depozitech cedulové banky proto určovalo, kolik
bankovek je možné emitovat do oběhu.

Hodnota jedné cihly zlata (12,6 kg)

Hlavní požadavky zlatého
standardu:

Kolik váží a měří?

1) stanovení pevného poměru ke zlatu,
2) měnová autorita nakupuje a prodává zlato v daném poměru,
3) nejsou žádná omezení na vývoz a dovoz zlata.
Přestože se v roce 1929 československá koruna (Kč) zařadila
mezi tzv. zlaté měny, nebylo to v jejich klasické formě. Až do roku
1929 byla Kč tzv. papírovou měnou bez zlatého krytí (již od roku
1926, ale s pevně určeným poměrem vůči americkému dolaru, tzv.
nepřímou paritou), a pak do roku 1934 měnou zlaté devizy.

Platnost krytí od

Obsah zlata
v 1 Kč (g)

1 kg zlata/Kč

1 oz zlata/Kčt

1. 4. 1926
Nepřímá parita

0,0435 – 0,04545

22114,57 – 22869,34

685,55 – 708,95

(2,90 – 3,03 USD za 100 Kč)

1 zlatý slitek 12,6 kg/Kč

1 2 1 6 6 1 6 9 Kč
Údaj ke dni 5. 5. 2016

Zákon č. 347/1920 Sb. z. a n., o akciové bance cedulové požadoval
po budoucí Národní bance Československé kovovou úhradu
bankovek a ihned splatných pohledávek ve výši 35 %. Vzhledem
k tomu, že se v průběhu následujících let prosadil záměr utvořit
Národní banku Československou bez existence zlaté měny,
byla tato ustanovení modifikována. Kovová úhrada se z obav
o dlouhodobější udržitelnost krytí stanovila na pouhých 20 % s tím,
že se měla každý rok zvyšovat o 1 % až na úroveň 35 %.
Opatření Stálého výboru č. 166/1929 Sb. z. a n., jež
československou korunu uvedlo do vztahu ke zlatu, nastavilo
povinné krytí na 25 % v roce 1929, na 30 % o rok později a do konce
roku 1935 na 35 %. Kromě zlata raženého a neraženého se
sestávalo také z hodnotných deviz. Od 17. února 1934 se
v důsledku devalvace koruny ve smyslu zákona č. 25/1934
Sb. z. a n. úhrada rovnala jen 25 %, avšak tvořilo ji pouze zlato.

278643,58 – 288153,68
(průměr 283398,63)

7. 11. 1929

0,04458

22431,58

695,38

282637,90

17. 2. 1934

0,03715

26917,90

834,45

339165,54

9. 10. 1936

0,03121

32041,01

993,271

403716,73

Ložiska zlata v ČR
V současné době se zlato v ČR netěží.

Rozměry:
107 x 257 mm
Kanada
USA
Mexiko

Váha:
12,6 kg

Rusko
Kazachstán
Uzbekistán
Čína

Ryzost:
Mali
995,5/1000
Ghana
Kolumbie

Filipíny
Indonésie

Vyrobeno:
Jihoafrická
republika
Chile
JAR

Peru

Brazílie

Jílové u Prahy
Mokrsko
Podmoky
Smolotely
Voltířov
Vacíkov

Tanzanie

Zlaté Hory
Suchá Rudná
Břevenec

Modlešovice
Kašperské Hory

Papua-Nová Guinea
Austrálie

Argentina

Vývoj ceny 1 cihly zlata (12,6 kg)

Světová produkce zlata
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Údaj ke dni 5. 5. 2016

403716,73
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339165,54

283398,63

Vývoj hodnoty zlatého slitku (12,6 kg)
dle zlatého krytí čs. koruny (1926-1936)

283398,63

Těžba zlata na Slovensku ve 30. letech

Zlatý slitek s certifikátem

283398,63

Bankovky v této době nebyly plně kryty zlatem, neboť se v průběhu
19. století vyvinula praxe, že vzhledem k důvěře v cedulovou
banku větší část úhrady tvořilo tzv. obchodní krytí (směnky
a cenné papíry). Do zlatého krytí se započítávaly i bankovky jiných
cedulových ústavů kryté zlatem.
Důvodem pro opuštění čistě zlatého krytí bylo nebezpečí deflace,
neboť limitované množství drahého kovu a jeho nedostatečné
dodávání do ekonomiky omezovalo tvorbu peněz a působilo na
pokles ostatních cen v ekonomice. Pokles cen následně svazoval
hospodářský růst a vedl k růstu nezaměstnanosti.

10 712 381

Od roku 1934 se pak jednalo o měnu zlatou
bez směnitelnosti bankovek.
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Produkce uvedených 20 zemí
představuje 75 % celosvětové produkce
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Samostatný odbor
finanční stability

Samostatný odbor
finanční stability
Samostatný odbor finanční stability odhaluje
zranitelná místa ve finančním sektoru a prosazuje jeho
stabilitu pomocí nástrojů makroobezřetnostní politiky.

Současný stav v ČR:


Rizika pro finanční stabilitu jsou
relativně nízká.
Narůstají cyklická rizika spojená
s rychlým růstem poskytovaných úvěrů.
ČNB na rizika reaguje nástroji
zvyšujícími kapitálovou vybavenost,
a tedy již tak vysokou odolnost bank.
Také zavedla opatření omezující rizika
související s rostoucími nákupy bytů
a domů na úvěr.

Odolnost finančního sektoru
Rizika cyklická
Rizika strukturální

Krize v letech
1997 až 1999
Příčiny:
Vznik řady bank bez zkušeností
a společenská poptávka po
benevolentním poskytování úvěrů.

růstem úvěrů.
Zamezit nedostatku
zdrojů finančních institucí pro

Nedostatky v institucionálním
rámci fungování finančního sektoru
(např. slabé pravomoci dohledu
a neúčinná regulace).
Slabá finanční pozice
privatizovaných podniků.
Nejednalo se o typickou finanční
krizi, spíše o krizi transformační.

Omezit motivaci finančních

Omezit rizika plynoucí
z existence velkých a složitých
finančních institucí.
institucí přijímat nadměrná rizika.

Struktura finančního sektoru v ČR

Náklady transformace v letech 1991 až
2002 činily kolem 350 mld. Kč(s) - při
přepočtu na dnešní ceny převyšuje tato
suma hodnotu kapitálu všech dnešních
českých bank a pojišťoven.
ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

2014 / 2015


Aktuální informace o stabilitě českého
finančního sektoru a nastavení
makroobezřetnostní politiky v ČR najdete
ve Zprávě o finanční stabilitě. Letošní vydání
Zprávy bude zveřejněno v polovině června na
webu ČNB: www.cnb.cz - Finanční stabilita
-Zprávy o finanční stabilitě.

Omezit rizika spojená s příliš rychlým

poskytování služeb.

Projevy:

Zpráva o finanční
stabilitě

Mezi cíle makroobezřetnostní
politiky patří snaha:

Nebankovní obchodníci s cennými papíry

Poslední skutečná finanční krize
proběhla v ČR ve 20. a 30. letech.
Nebankovní obchodníci s cennými papíry

Finanční stabilita vs. finanční
nestabilita
Jak se projevuje finanční stabilita:
F inanční systém plní řádně své
funkce a vykazuje vysokou odolnost
vůči případným šokům.

Jak se projevuje finanční
nestabilita (krize):
Velké množství úvěrů není spláceno.
Dochází k prudkému poklesu cen aktiv
- nemovitostí, dluhopisů, akcií aj.
Banky si mezi sebou přestávají půjčovat
a některým dochází zdroje pro
poskytování služeb.
Roste pesimismus ze strany bank a s ním
spojený pokles ochoty úvěrovat.
Některé finanční instituce krachují.
Jsou aktivovány nástroje řešení krize
(ukončení či restrukturalizace institucí).
Finanční krize se přelévá do reálné
ekonomiky – klesají příjmy firem
a roste počet nezaměstnaných.
To dále snižuje schopnost domácností
a firem splácet úvěry.
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Finanční stabilita
30. léta

Finanční stabilita
20. léta
V době I. Československé republiky se centrální bankovní instituce, zprvu
Bankovní úřad ministerstva financí a později Národní banka Československá, musely
potýkat s problémy, které přinesly finanční krize. Přestože jejich řešení spadalo
do kompetence tehdejšího ministerstva financí, i centrální banka významně přispívala
svou úvěrní politikou ke zmírnění dopadů finančních krizí na celý úvěrový sektor
a jeho jednotlivé subjekty.

Velká hospodářská krize

Deflační krize

Vývoj světové hospodářské krize ovlivnil finanční systém
Československa. Důvodem byla vysoká závislost československého
hospodářství na mezinárodním obchodu. Pokles vývozu v roce 1932
o 65 % oproti roku 1929 se odrazil i na situaci československých
podniků. Index průmyslové výroby poklesl o více než 30 %, vzrostl
počet konkursů a nezaměstnaných. Propad cen v důsledku
konkurence a omezování spotřeby snižoval možnosti zisku.

Po vzniku ČSR došlo ke značnému rozmachu československého
peněžnictví a zejména akciových obchodních bank. Možnost
převzít dosavadní úvěrová spojení československých podniků
od bank se sídlem ve Vídni či Budapešti a víra v poválečnou
konjunkturu vyvolaly horečku, která se projevila vznikem nových
bankovních ústavů, pobočných závodů a zvětšováním bankovních
bilancí. Nastal konkurenční boj o vkladatele a o využití svěřených
prostředků. Snahy dosáhnout rychlého zisku vedly k rozšiřování
rizikových obchodů se zbožím, spekulaci v zahraničních měnách
a zakládání neperspektivních podniků.

Hospodářské výsledky československých podniků se odrazily
v bilancích bankovních ústavů, které s nimi byly bezprostředně
propojeny. Každé zakolísání podniku se okamžitě projevilo v nárůstu
finančních nároků a zvyšovalo riziko nesplácení úvěrů. Snižování
hodnoty cenných papírů firem dále zhoršovalo finanční stav
peněžních ústavů.
Krize na banky neudeřila stejnoměrně. Nejvíce byly ohrožené
ty, které se silně angažovaly ve vývozních odvětvích (např.
Anglo-československá a Pražská úvěrní banka).
Problémy bankovnictví však vznikly i z dalších příčin. Přestože
v průběhu 20. let došlo ke koncentraci menších peněžních ústavů
a vzniku větších celků (Moravská banka, Anglo-československá
a Pražská úvěrní banka), nedostatečně provedená reorganizace se
projevila záhy po nárazu krize. Dalším faktorem byl dopad světové
finanční krize v roce 1931, která vyplynula z restrikce úvěrů britskými
a americkými věřiteli.
Akcie Angločeskoslovenské
a Pražské úvěrní banky

Akcie Centralbank der deutschen Sparkassen in der Čechoslovakischen Republik

Na počátku roku 1932 stála řada obchodních bank na samé hranici
zhroucení. Strach z jejich úpadku a dalšího prohloubení úvěrové
krize vedl v dubnu 1932 k výraznému zpřísnění bankovní legislativy
a následně k sanaci peněžních ústavů v červenci 1932.
Z akciových bank se nakonec jedinou obětí krize stala v roce 1937
Centralbank der deutschen Sparkassen in der Čechoslovakischen
Republik, jež se však od vzniku samostatného státu potýkala
s velkým množstvím nelikvidních aktiv z doby I. světové války.
I přes sanaci části peněžních ústavů se nepodařilo překonat
veškeré problémy československého peněžnictví. Poklesem
hodnoty cenných papírů, zejména státních dluhopisů, byly těžce
postiženy jinak bezpečné spořitelny. Teprve až rozšíření úvěru
po vzniku Československého reeskontního a lombardního ústavu
v roce 1934 jim umožnilo opětně zkonsolidovat svá portfolia.

Finanční zdroje
sanace

Kč

Státní vklady

882.812.000

Akcie státu
užité ke snížení
akciového kapitálu

54.000.000

Podpora
dluhopisy
Zvláštního fondu

747.000.000

Akcie Moravsko-slezské banky

Poskytnuté
státní
záruky

769.500.000

Zdroj: Archiv ČNB, archivní fond Banka československých legií, BČL/567/4, Sanace bank, k. č. 567.

Vývoj bankovních ústavů v letech 1918 - 1937
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Akcie Bohemie, čs. zahraniční banky

Vedoucí představitelé státu, cedulového ústavu a finančních
kruhů si uvědomovali, že úpadek těchto tří ústavů může spustit
lavinu, která by mohla zcela rozvrátit bankovní systém. Proto se
přijala série opatření pro jeho stabilizaci. Vedle uložení státních
vkladů a jednorázové státní výpomoci se rozšířila dostupnost
cedulového úvěru a kolabující ústavy byly svěřeny pod patronát
kapitálové silných bank.
Vyvrcholením snah o stabilizaci se staly bankovní zákony z roku
1924. Ty zvýšily dohled nad bankovnictvím, omezily jeho živelný
rozvoj a stanovily podmínky záchrany (sanace) finančních ústavů.
Zřízeny byly také dva fondy, jež měly stabilizovat krizí zasažené
peněžní ústavy – Zvláštní fond ke zmírnění ztrát povstalých
z poválečných poměrů a Všeobecný fond peněžních ústavů.

Náklady na sanaci peněžních ústavů v roce 1932

Akcie Moravské banky

V roce 1922 se prosadil v měnové politice ostrý deflacionistický
kurs reprezentovaný Aloisem Rašínem. Realizoval se
prostřednictvím intervencí na devizovém trhu. Prudký růst hodnoty
československé koruny se projevil v československém exportu.
Pokles domácích cen dále oslabil ziskovost domácích závodů,
které sáhly ke snižování vnitřních nákladů, čímž se omezila domácí
poptávka.

Akcie Pozemkové banky,
zdroj: Muzeum cenných papírů

Vzniklá průmyslová a obchodní krize se přenesla i na peněžní
ústavy, jež nezdravý rozvoj financovaly a zároveň utrpěly ztráty
z investic do zboží a deviz. Jako první uzavřela v říjnu 1922 svou
budovu Moravsko-slezská banka, což způsobilo run vkladatelů
na ostatní peněžní ústavy. Po krátkodobém uklidnění však odmítly
na jaře 1923 výplatu vkladů také Bohemia, československá
zahraniční banka, a Pozemková banka. Všechny tři ústavy byly
posléze likvidovány.

Krytí ztrát dluhopisy Zvláštního fondu 1924
Subjekt

Náhrada v mil. Kč

Padlé banky

330

Ostatní akciové banky

700

Záložny

150

Spořitelny

110

Družstva a jejich svazy

350

Zdroj: K. Jeřábek, Peněžní ústavy, in: Československá vlastivěda, díl. VI. Práce, Praha 1930, s. 611.
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Regulace a dohled
20. – 30. léta

Regulace a dohled
20. – 30. léta
V době I. Československé republiky zůstal zachován peněžní systém, který se
konstituoval v průběhu 2. poloviny 19. století. Vyznačoval se vysokým počtem
specifických finančních institucí. Řada malých peněžních ústavů vznikla jen na základě
místní politické řevnivosti. Jejich takzvaná hypertrofie byla již ve své době kritizována
a označována za jednu z příčin problémů československého peněžnictví. Od poloviny
20. let proto stát omezoval zakládání nových finančních institucí i jejich poboček
a podporoval koncentraci stávajících do větších celků.

Revizní orgány
Konkrétní dozor nad jednotlivými peněžními ústavy vykonávaly
úřady prostřednictvím vládních komisařů, kteří však z důvodu
vysokého počtu institucí byli nominováni jen do těch největších
a nejvýznamnějších. Od státem delegovaných úředníků se však
nepožadovalo odborné vzdělání, a proto nezřídka nebyli schopni
řádně posoudit rozsah a riziko jednotlivých obchodů.
Proto byla oblast tzv. vnější revize peněžních ústavů svěřena
do péče autonomních revizních svazů, které disponovaly
odborným personálem, jenž nejčastěji původně pocházel přímo
z kontrolovaných subjektů. Revizní činnost pak mohly ve zvláštních
případech vykonávat i zemské výbory nebo soudy. Některé typy
peněžních ústavů se musely podrobit vnější revizi jen v tom
případě, když přijímaly vklady na vkladní knížky od občanů.

Národní banka Československá
a péče o úvěrnictví

Regulace a dohled
finančních institucí																						
Ministerstvo
financí

banky (i NBČ),
občanské a jim
příbuzné záložny
(záložny SchulzeDelitzschova typu)

Národní banka Československá neměla žádné kompetence na
poli regulace a dohledu peněžních ústavů a sama byla podrobena
dohledu ministerstva financí. Přesto však jí zákon o akciové bance
cedulové vedle správy měny svěřil i „péči o řádné úvěrnictví“, tzn.
zajištění správného chodu a rozvoje peněžního systému.
K tomuto disponovala dvěma nástroji, vedením ústřední evidence
obchodních úvěrů (od roku 1936) a možností vyžádat si od
peněžních ústavů měsíční stavy vkladů a dlužníků. Zatímco
v prvním případě napomáhala peněžním ústavům omezit rizikové
klienty, kteří se pokoušeli čerpat úvěr od více z nich, v druhém včas
monitorovala signály o přílišné akvizici vkladů nebo nadměrném
růstu úvěrů. V souladu s tím mohla vyhodnotit celkový stav
peněžnictví a přiměřeně upravit podmínky pro poskytování úvěru.

Ministerstvo
vnitra

spořitelny, zemské
ústavy (veřejnoprávní
banky), pojišťovny

Ministerstvo
průmyslu, obch.
a živností
živnostenské záložny

Ministerstvo
zemědělství

Ministerstvo
pošt a telegrafů

kampeličky (záložny
Raiffeisenova typu),
okresní záložny
hospodářské,
kontribučenské
záložny, rolnické
vzájemné pokladnice

Poštovní úřad šekový
(Poštovní spořitelna)

Dohledové instituce
Různorodost finančních institucí a nezřídka jejich úzká specializace
se staly jednou z příčin, proč nepodléhaly jedinému regulátorovi
finančního trhu. Vycházelo se přitom z pohledu, že peněžní
instituce, zejména menší, jsou úzce provázány s klientelou, k jejíž
podpoře původně vznikly. Z tohoto důvodu např. kampeličky/
raiffeisenky orientované na zemědělce náležely do kompetence
ministerstva zemědělství, zatímco živnostenské záložny podporující
menší živnostenské vrstvy a živnostenské podpůrné fondy spadaly
do vlivu ministerstva průmyslu, obchodu a živností. Přestože od
2. poloviny 20. let se v zájmu zlepšení stavu peněžnictví jednalo
o soustředění regulace u jednoho úřadu, ministerstva financí,
z důvodu úzce stranických zájmů stavovsky pojatých stran byly tyto
pokusy vždy předem odsouzeny k nezdaru.

Poradní sbor pro věci peněžnictví (Ústřední smírčí orgán)
normativní a rozhodovací pravomoc v oblasti úrokových sazeb
a
Národní banka Československá
„péče o řádné úvěrnictví“

A

B

C

D

E

Úředníci účtárny Živnostenské banky
Kapitálová síla peněžních ústavů dle bilanční sumy (1926)
Akciové banky, akciové peněžní ústavy české země

Akciové banky, akciové peněžní ústavy české země
Bankykapitálu
bez akciového kapitálu
Banky bez akciového
Společnosti s.r.o.
provozující bankovní
obchody
Společnosti
s.r.o. provozující
bankovní obchody
Spořitelny
Spořitelny
Úvěrní družstva - Schulze–Delitzschova
Úvěrní
družstva
- (kampeličky)
Schulze–Delitzschova
Úvěrní družstva
- Raiffeisenova
typu
Ústavy utvořené
z bývalých
kontribučenských
fondů
Úvěrní
družstva
- Raiffeisenova
typu (kampeličky)
Akciové peněžní ústavy na Slovensku a Podkarpatské Rusi
Ústavy utvořené z bývalých kontribučenských fondů
Úvěrní družstva na Slovensku
Akciové peněžní ústavy na Slovensku a Podkarpatské Rusi
Sirotčí pokladny

Úvěrní družstva na Slovensku
Sirotčí pokladny

Celkem

Počet peněžních ústavů v ČSR (1926)
8000

Počet ČSR
Počet Čechy, Morava a Slezsko

6000

4000

2000

0
Akciové banky,
akciové peněžní ústavy

Úvěrní družstva Raiffeisenova typu
(kampeličky)

Akciové banky, akciové peněžní ústavy
Banky bez akciového kapitálu
Společnosti s.r.o. provozující bankovní obchody
Spořitelny

Celkem

138
9
16
375

Úvěrní družstva Schulze–Delitzschova typu

1696

Úvěrní družstva Raiffeisenova typu (kampeličky)

4027

Ústavy utvořené z bývalých kontribučenských fondů

639

Sirotčí pokladny

332

Poradní sbor
pro věci peněžnictví /
Ústřední smírčí orgán
Za doby ministerského působení Karla Engliše vznikl v roce
1928 podnět na ustavení instituce zastřešující celý finanční
systém. Výsledkem se stalo nejprve zřízení Ústředního smírčího
orgánu (1928) a následně Poradního sboru pro věci peněžnictví
(1933), které byly autonomními orgány peněžnictví v oblasti
Akciové banky, akciové peněžní ústavy české země
řešení vzájemných konkurenčních sporů, ale měly i normativní
Banky bez akciového kapitálu
Společnosti s.r.o. provozující bankovní obchody
a rozhodovací pravomoc v oblasti úrokových sazeb. Normativní
Spořitelny
Úvěrní družstva - Schulze–Delitzschova
Úvěrní družstva - Raiffeisenova typu
(kampeličky)spočívala v právu stanovit dobré mravy pro soutěž
činnost
Ústavy utvořené z bývalých kontribučenských fondů
Akciové peněžní ústavy na Slovensku
a Podkarpatské Rusi
v
peněžnictví.
Ústřední
smírčí
orgán
rozhodoval
o
stížnostech
Úvěrní družstva na Slovensku
Sirotčí pokladny
podaných peněžními ústavy i vkladateli (spotřebiteli). V čele
Poradního sboru zasedal guvernér Národní banky Československé,
k níž byla agenda přičleněna.

A/	Ministerstvo financí
(Clam-Gallasův palác)
B/ Ministerstvo vnitra
C/ Ministerstvo pošt a telegrafů
D/ Ministerstvo zemědělství
E/	Ministerstvo průmyslu,
obchodu a živností

Provádění kontrolní práce v Živnostenské bance

90 let od založení
Národní banky Československé

Regulace a dohled

Regulace a dohled

Česká národní banka
je rozhodčí

Česká národní banka
je rozhodčí

Rozhodčí píská
podle pravidel

Rozhodčí
má svůj styl

ČNB dohlíží nad dodržováním
obezřetnostních pravidel,
pravidel odborné péče
a ochrany spotřebitele.

ČNB vykonává dohled
prostřednictvím tzv. dohledu na
dálku a kontrol na místě.
Úkolem dohledu na dálku je
zejména systematicky
identifikovat rizika, tato rizika
vyhodnocovat a navrhovat
příslušná opatření.
Cílem kontrol na místě je
zejména ověřit funkčnost řídících
a kontrolních mechanismů a správnost
aplikace nastavených pravidel v praxi.

Víte, že cílem dohledu je pečovat
o finančnístabilitu a o bezpečné fungování
finančního systému, čímž přispívá i k plnění
hlavního cíle ČNB, jímž je péče o cenovou
stabilitu?

Rozhodčí s hráči
diskutuje
ČNB se účastní odborných
diskusí se zástupci dohlížených
subjektů, průběžně seznamuje
dohlížené subjekty s vybranými
zobecněnými dohledovými
poznatky a souvisejícími
očekáváními v oblasti dohledu.

„Dobrý rozhodčí
nechává hře prostor.“

Rozhodčí
napomíná
a vylučuje
ČNB může za porušení právních
předpisů uložit nápravné opatření
či pokutu nebo i odebrat příslušné
oprávnění (licenci či registraci).
Proti rozhodnutí ČNB ve
správním řízení je možno se
odvolat k soudu.

Kdo jsou hráči?

Jaká jsou pravidla?

Banky a družstevní záložny,
pojišťovny, investiční společnosti
a investiční fondy, penzijní
společnosti, obchodníci
s cennými papíry, pojišťovací
a investiční zprostředkovatelé
a další dohlížené subjekty.

Právní předpisy, tj. nařízení
EU, zákony a nařízení vlády
připravované ministerstvem
financí a prováděcí vyhlášky
a opatření, které vydává
zpravidla ČNB. Nařízení EU jsou
pro každého závazná a přímo
použitelná, směrnice EU musí být
do právního řádu zapracovány.

Víte, že ČNB k 30. dubnu 2016
dohlížela celkem 176808 subjektů?

Může hrát
každý?

Rozhodčí
sleduje hru

ČNB uděluje subjektům
vstupujícím na finanční trh
příslušná oprávnění (licenci či
registraci). Finanční instituce
z jiných zemí EU mohou
v České republice působit na
základě tzv. evropského pasu.

ČNB se při výkonu dohledu
soustředí zejména na
systémově významné subjekty.
Při dohledu nad finančními
skupinami ČNB spolupracuje se
zahraničními orgány dohledu
a mezinárodními regulačními
orgány finančního trhu.

„ČNB nemůže na vše
dohlížet 24 hodin denně.“

90 let od založení
Národní banky Československé

Pohled do historie
měnové politiky

Měnová politika
Hlavním úkolem České národní banky je pečovat o cenovou stabilitu.
Jinými slovy, úkolem měnové politiky ČNB je dosahovat nízké a stabilní inflace,
která usnadňuje rozhodování a plánování firem a domácností.

1919

Národní
banka
Českosloveská

Národní
banka pro Čechy
a Moravu

1926

1939

Zavedení
českosloveské
koruny

ČNB k dosahování svého zákonného mandátu od roku 1998
využívá režim cílování inflace, v jehož rámci s předstihem veřejně
vyhlásí inflační cíl. Od roku 2010 je inflační cíl ČNB pro celkovou
inflaci stanoven ve výši 2 %. Takto zvolená výše inflačního
cíle odráží praxi centrálních bank většiny vyspělých zemí, kdy se
stabilitou cen rozumí nikoli neměnnost cen, nýbrž jejich mírný růst.

K dosažení inflačního cíle může centrální banka použít
širokou škálu nástrojů. V případě ČNB jsou tím hlavním
měnověpolitické úrokové sazby. Změna úrokových sazeb
má vliv na chování firem a domácností, a ve svém důsledku
ovlivňuje budoucí inflaci (viz panel Vliv měnové politiky
na ekonomiku).
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První inflační cíle ČNB odrážely relativně vysokou výchozí inflaci, s postupující transformací
české ekonomiky směrem k vyspělým ekonomikám docházelo k postupnému snižování cílů.
Od roku 2010 je inflační cíl ČNB stanoven ve výši 2 % s tolerančním pásmem ±1 p.b.

Jedním z několika důvodů pro
nastavení inflačního cíle na
malou kladnou hodnotu je mírné
vychýlení statistik o cenovém
vývoji směrem nahoru oproti
skutečnosti, k němuž dochází při
měření a výpočtu inflace. Dalším
důvodem je vytvoření pojistky
proti riziku vzniku deflace.
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1929

Statut
zlaté
měny

Okupace:
koruna zlomkem
říšské marky

Národní
banka
Československá
1945

Znovuzavedení
československé
koruny

Státní banka
československá
1950

Česká národní
banka

1953

1990

Peněžní
reforma

Nezávislost
centrální
banky

1991

1993

Fixní kurz
a cílování růstu
peněz v oběhu

Měnová
odluka
ČR a SR

1998

Cílování
inflace

Vznik a stabilizace
samostatné československé
koruny (1918–1939)

Měnová politika
v područí direktivního plánování
(1953–1989)

Po vzniku Československa bylo třeba zavést samostatnou měnu
a zkrotit vysokou poválečnou inflaci. Tohoto úkolu se úspěšně ujal
první ministr financí Alois Rašín. V roce 1929 byla československá
koruna ukotvena v systému zlatých měn. Povinnost udržovat její
stabilní kurz měla Národní banka Československá, založená v roce
1926. Hospodářská krize 30. let těžce dopadla na československou
ekonomiku a zlatý obsah koruny byl dvakrát snížen. I přesto byla
koruna jednou z nejstabilnějších evropských měn.

V červnu 1953 proběhla peněžní reforma. Zredukovala množství
peněz v oběhu a snížila tak kupní sílu obyvatel. Měnová politika
spočívala pouze v administrativním řízení oběživa, cen, deviz
a kurzu. Inflace oficiálně neexistovala, projevovala se však jinými
formami – nedostatkem některého zboží a rozvojem černého
trhu. Snahy o reformu centrálně plánovaného hospodářství byly
potlačeny po vpádu vojsk Varšavské smlouvy.

Jídelna Armády spásy (1931)

Výměna starých peněz za nové při
peněžní reformě (1953)

Měnová politika
ve vleku druhé světové války
(1939–1953)

Moderní měnová
politika (1989–2016)
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V listopadu 2012 ČNB snížila sazby na úroveň „technické nuly“. Vzhledem k potřebě
dalšího uvolnění měnové politiky začala ČNB na podzim 2013 používat kurzový závazek.

V situaci, kdy byly úrokové sazby sníženy až k technické nule,
byl prostor pro použití hlavního nástroje měnové politiky zcela
vyčerpán. K žádoucímu uvolnění měnové politiky pak byl použit
další nástroj, a to měnový kurz (viz panel Kurz jako nástroj
měnové politiky).

Po německé okupaci se koruna stala pouhým nominálním zlomkem
říšské marky. Národní banka byla přímo podřízena Říšské bance
a většina jejích zlatých rezerv byla převedena do Německé říše.
Po skončení války došlo k opětovnému zavedení československé
koruny. Poválečná obnova země se řídila Košickým vládním
programem orientovaným na centrální řízení. V jeho rámci byla
Státní banka československá podřízena plnění státního plánu
a mimo jiné suplovala činnost komerčních bank.

Prezident Beneš podepisuje znárodňovací
dekrety (1945)

Sametová revoluce v roce 1989
započala přeměnu centrálně řízeného
hospodářství v tržní ekonomiku
a Státní banka československá získala
nezávislost na státu. Jejím zákonným
cílem se stalo udržení stability cen
a měnového kurzu. Krátce po vzniku
samostatné České republiky v roce
1993 došlo ke vzniku nové české
měny. Česká národní banka zpočátku
prováděla svoji měnovou politiku
pomocí ovlivňování množství peněz
v ekonomice a udržování pevného
měnového kurzu. Od roku 1998
provádí ČNB svou měnovou politiku
v režimu cílování inflace.

Kolkování federálních
bankovek v Komerční bance
(1993)

90 let od založení
Národní banky Československé

Vliv měnové politiky
na ekonomiku

Kurz jako nástroj
měnové politiky

Změna nastavení měnově politických nástrojů ovlivňuje celou řadu ekonomických
veličin a v konečném důsledku vede ke změnám ve vývoji inflace. Hovoříme v této
souvislosti o tzv. transmisi měnové politiky. Dopady změn v nastavení měnové
politiky se přitom dostavují s určitým časovým odstupem, například změna hlavního
nástroje, úrokových sazeb, se promítne do inflace se zpožděním zhruba 12–18 měsíců.
Očekávanému vývoji inflace v takto vzdáleném období, které nazýváme horizontem
měnové politiky, přizpůsobuje centrální banka nastavení svých nástrojů.

ČNB přijala v listopadu 2013 kurzový závazek, v jehož rámci je v případě potřeby
připravena intervenovat na devizovém trhu na oslabení koruny tak, aby udržovala kurz
koruny vůči euru poblíž hladiny 27 CZK/EUR. Kurz se stal dalším nástrojem měnové
politiky ČNB ve chvíli, kdy úrokové sazby poklesly na technickou nulu, a přesto dále
zesilovala hrozba deflace.

Nastavení měnově politických nástrojů se do inflace přenáší
několika souběžně působícími transmisními kanály.
Mezi hlavní patří kurzový kanál, úrokový a úvěrový kanál a kanál
cen aktiv. Jejich působení je vyobrazeno v diagramu.

Úrokové sazby ČNB poklesly na technickou nulu v listopadu
2012 v důsledku nepříznivého vývoje české ekonomiky.
V průběhu roku 2013 však dále sílily protiinflační tendence,
v čemž se odrážela zhoršující se situace na trhu práce, klesající
spotřeba domácností i investice firem. Ceny mnoha položek
spotřebního koše stejně jako ceny ve výrobní sféře pokračovaly
v poklesu a hrozba deflace se stávala nebezpečně reálnou. Aby
ČNB dostála svému zákonnému mandátu udržovat cenovou
stabilitu, přijala v listopadu 2013 kurzový závazek.

Naše ekonomika je ve světovém
měřítku malá, velmi otevřená
a proto silně vystavená
dopadům zahraničního
vývoje. Je tak ovlivňována
nejen domácími faktory (např.
změnami sentimentu či fiskální
politikou), ale též vnějšími šoky
(např. prudkou změnou cen ropy
či výkyvy zahraniční poptávky).
Proto je stabilizační role měnové
politiky mimořádně důležitá.

Ačkoliv tyto transmisní kanály působí skrze různé části
ekonomiky , ve výsledku vedou ke stejnému cíli – pohybu
inflace požadovaným směrem.
V režimu inflačního cílování je přitom pro účinné fungování těchto
kanálů důležité ovlivňovat očekávání domácností a firem.

Zvýšení úrokových sazeb ČNB
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28

6

5

Nárůst tržních úrokových sazeb

vyšší splátky a riziko
selhání

Posílení měnového kurzu

Nižší dovozní
ceny

Pokles vývozu,
zvýšení
dovozu

Pokles cen aktiv

Přísnější úvěrové
podmínky

Omezení
investic firem

Růst úspor,
pokles
spotřeby
domácností

Pokles bohatství

Omezení
investic firem

Pokles
spotřeby,
růst úspor
domácností

Prognóza ČNB má nepodmíněný charakter, což znamená,
že obsahuje i budoucí směřování měnové politiky (tedy
průběh úrokových sazeb a měnového kurzu), které je v souladu
s daným výhledem inflace a které v prognóze obvykle zajišťuje
plnění inflačního cíle na horizontu měnové politiky. Na základě
prognózy je formulováno doporučení na zpřísnění či naopak
uvolnění měnové politiky, které je potřebné k dosažení inflačního
cíle centrální banky.
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Devizové intervence (pravá osa, mld. EUR)

Nové informace o vývoji domácí a zahraniční ekonomiky

Inovace
predikčních
technik

Pokles zaměstnanosti, pokles růstu mezd

Díky oslabení kurzu pominula hrozba dlouhodobé –
s propadem poptávky spojené – deflace a ekonomika
začala opět růst. Slabší kurz podpořil český vývoz, vzrostla
konkurenceschopnost a ziskovost podniků i jejich ochota
investovat. Domácnosti i firmy přestaly odkládat své spotřební
a investiční výdaje s vidinou dalšího poklesu cen a jejich
zvýšená chuť utrácet rovněž podpořila celkovou poptávku
v ekonomice. Oživení výroby následně přispělo k nárůstu
zaměstnanosti a mezd.

Expertní
krátkodobá
predikce

Pokles inflace

zpětná vazba

Střednědobá
prognóza

Pro efektivní fungování měnové politiky musí centrální banka
ve svém rozhodování zohlednit délku transmise a vpředhledícím
způsobem reagovat na budoucí ekonomický vývoj. Klíčovou roli
v tom hraje makroekonomická prognóza.
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ČNB udržuje kurz koruny vůči euru na slabší straně kurzového závazku nákupem eur do
svých devizových rezerv. Na nákup cizí měny může ČNB použít koruny v neomezeném množství.

Pokles domácí výroby

Alternativy a
citlivostní scénáře

Základní
scénář
prognózy

Měnověpolitické
experimenty

Prognóza ČNB je sestavována čtyřikrát ročně, její příprava trvá přibližně pět týdnů.
Prognóza vzniká za pomoci sofistikovaného ekonomického modelu. Zároveň zohledňuje i expertní
úsudek, založený na dlouhodobé zkušenosti ekonomů ČNB.

ČNB ukončí svůj kurzový závazek až poté, co budou vytvořeny
podmínky pro udržitelné plnění 2% inflačního cíle.
O termínu opuštění režimu používání kurzu ČNB veřejnost
pravidelně informuje. Na posledním zasedání bankovní rada
konstatovala, že ČNB neukončí používání kurzu jako nástroje
měnové politiky dříve než v roce 2017. Ukončení kurzového
závazku nepovede ke skokovému posílení kurzu na mírně
nadhodnocenou úroveň před zahájením intervencí mimo jiné
proto, že v mezidobí dochází k průsaku slabšího kurzu koruny
do cenové hladiny i dalších nominálních veličin. Vedle toho bude
ČNB i po ukončení závazku připravena svými intervencemi
tlumit nadměrné výkyvy kurzu.

Pro Českou republiku, která je
malou otevřenou ekonomikou
s dlouhodobým přebytkem
likvidity, je použití kurzového
závazku účinnější než například
kvantitativní uvolňování
Evropské centrální banky,
britské Bank of England nebo
amerického Fedu.

90 let od založení
Národní banky Československé

Platební styk v ČNB
Česká národní banka vede účty a poskytuje služby platebního styku organizačním
složkám státu, příspěvkovým organizacím zřízeným organizačními složkami státu
a státním fondům. Pro tyto účely provozuje ČNB systém ABO.

SEPA (jednotná oblast pro platby v eurech) je dlouhodobý
projekt Evropské unie, který má zajistit u eurových plateb
členských zemí EU odstranění rozdílů mezi platbou
přeshraniční a vnitrostátní.
SEPA má velký význam pro země, kde je euro domácí měnou.
Pro neeurové země je smysl tohoto projektu spíše okrajový,
nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 260/2012
(tzv. SEPA nařízení) je však závazné pro všechny země EU.
Klienti ČNB tak budou od 31. října 2016 v souladu s tímto
nařízením provádět eurové úhrady podle platebního
schématu SEPA. Pro účely SEPA inkas byl v ČNB již v roce 2010
zprovozněn Registr inkasních příjemců.

Banka
plátce

Zpracuje příkaz k úhradě
v interním systému
Odepíše prostředky z účtu plátce
Zašle platbu do systému CERTIS

Zpracuje platbu od banky plátce

Systém
CERTIS

Provede kontrolu krytí na straně
banky plátce a zajistí převod
peněžních prostředků z účtu
banky plátce na účet banky
příjemce

byla průměrná denní hodnota
plateb provedených systémem
CERTIS v roce 2015.
V roce 2015 zpracoval systém CERTIS 575,6 mil. plateb,
tj. průměrně 2,29 mil. plateb za jeden den. Celková hodnota plateb
za rok 2015 byla 342 705 miliard Kč. Přehled plateb v systému
CERTIS podle jejich hodnoty a priority v roce 2015:

ČÁSTKA

OBRAT NEPRIORITNÍCH PLATEB

< 10 000

OBRAT PRIORITNÍCH PLATEB POČET NEPRIORITNÍCH PLATEB

POČET PRIORITNÍCH PLATEB

904 810 970 158

2 442 752 596

454 843 875

804 445

>10 000 < 100 000

2 583 463 968 184

21 470 012 293

106 026 474

659 541

>100 000 < 10 mil.

5 636 389 500 897

877 431 689 620

12 311 949

553 420

>10 mil < 1 mld.

3 622 819 071 510

34 523 727 127 764

88 084

262 826

>= 1 mld.

1 047 238 329 668

293 485 638 858 696

538

40 611

Vytvoří a odešle platbu
bance příjemce

Další informace o projektu SEPA na:

Průměrný denní počet plateb

Zpracuje platbu v interním
systému - připíše peněžní
prostředky na účet příjemce

Průměrný denní počet plateb

2 250 000

2 250 000
1 500 000

1 500 000
750 000

20

15

20

15

14
14

20
20

20

13

20

13

12
20

12

20

11
11

20
20

20

10

20

10

09
20

08

20

07

20

06

20

05

20

04

20

03

20

02

20

01

20

00

20

09

20

08

20

07

20

20

06

05

20

20

04

03

20

20

02

01

20

20

00

99
99

19

98

Průměrné denní obraty v mld. Kč

19

97

19

96

19

95

19

94

19

19

Příjemce

93

0

Peněžní prostředky jsou
k dispozici na účtu příjemce

19

98

19

19

97

96

19

19

95

94

19

19

93

92

750 000
0

92

z přibližně půl milionu plateb
zaslaných bankami v ČR každý
měsíc v měně EUR splňuje pravidla
SEPA více než 80 %?
U došlých plateb se jedná dokonce
o více než 90 %...

Banka
příjemce

Převezme platbu
ze systému CERTIS

19

Česká národní banka při provádění
platebního styku vychází zejména
ze znění zákona č. 284/2009
Sb., o platebním styku, zákon
ač. 253/2008 Sb., o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování
terorismu (zákon proti praní
špinavých peněz) a samozřejmě
z relevantních nařízení a směrnic
Evropského Parlamenty a Rady.

Jednotná oblast pro platby v eurech

1 365 mld. Kč

19

Další informace o právních předpisech vztahující se k platebnímu
styku naleznete na:

Plátce

Zadá příkaz k úhradě své bance
např. prostřednictvím:
- internetového bankovnictví,
- papírového příkazu
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Průměrné denní obraty v mld. Kč
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Česká národní banka vede také účty pro příjem dotací ze
státních prostředků obcím, krajům, dobrovolným svazkům obcí,
Regionálním radám regionů soudržnosti, veřejným výzkumným
institucím, veřejným vysokým školám a dalším subjektům
v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,
ve znění pozdějších předpisů.

Česká národní banka provozuje jediný systém mezibankovního platebního styku
v České republice – CERTIS (Czech Express Real Time Interbank Gross Settlement
system). V tomto platebním systému vede účty bankám, spořitelním a úvěrním
družstvům a pobočkám zahraničních bank a zajišťuje veškeré mezibankovní platby
v českých korunách mezi bankami a jejich klienty.
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V systému ABO bylo v roce 2015
průměrně denně zúčtováno
více než 300 000 transakcí
(ve špičkách 660 000).
Standardním nástrojem pro
obsluhu klienta je aplikace ABO-K
Internetové bankovnictví, pomocí
kterého se realizuje 99,6 %
klientských příkazů. Klienti ČNB
předají ke zpracování denně pouze
průměrně 720 papírových příkazů
k úhradě.

Mezibankovní
platební styk

90 let od založení
Národní banky Československé

Platební styk
bezhotovostní

20. – 30. léta

Platební styk
bezhotovostní

20. – 30. léta

Základní kontury platebního styku v Československu se zformovaly již v druhé
polovině 19. století. S růstem podnikání a rozšiřováním směny se zvyšovala potřeba
co nejjednoduššího vyrovnávání vzájemných pohledávek a závazků bez potřeby
využití oběživa. Klíčová úloha připadla peněžním ústavům, a zejména obchodním
akciovým bankám. V čele celého systému stála centrální banka, která pečovala
„o vybudování zařízení odúčtovacích (clearingů)“, tj. systému platebního styku.

Poštovní úřad šekový /
Poštovní spořitelna

Šeková služba
a šeky

Důležitou úlohu v bezhotovostním platebním styku v době I. ČSR
plnil Poštovní úřad šekový, později transformovaný na Poštovní
spořitelnu (1930). Jednalo se o státní peněžní ústav, mezi jehož
nejdůležitější úkoly náleželo provádět tzv. šekové řízení. Každý
obyvatel měl možnost zřídit si u této instituce šekový účet, na který
mohl ukládat peněžní prostředky u všech poštovních úřadů
a čerpat je pomocí šeků. Oblíbené bylo také zasílání finančních
prostředků pomocí tzv. složenek. Vlastník účtu složil na poštovním
úřadu peníze a prostřednictvím svého účtu je poslal adresátovi
s kontem u téže instituce. Každý účet měl své číslo a pro lepší
orientaci majitelů se každoročně vydávaly jejich seznamy.

Žirové účty

Odúčtovací řízení			

Již Privilegovaná rakouská národní banka nabízela žirové služby
pro klienty. Těmi mohli být peněžní ústavy, státní a veřejné
úřady a podniky, průmyslové a obchodní firmy, ale i běžní občané,
kteří potřebovali poukazovat i dostávat větší finanční obnosy.
Jen v roce 1926 existovalo v Národní bance Československé
1024 takovýchto účtů.

Na samém vrcholu bezhotovostního platebního styku stálo
od 2. poloviny 19. stol. tzv. odúčtovací řízení. Jednalo se o spolky
nejvýznamnějších peněžních ústavů, jejichž členové se zavázali
vzájemně kompenzovat své závazky a pohledávky. Teprve až
výsledné saldo zaplatili nadřízené žirové bance – centrální bance.
V Československé republice existovaly tři takováto odúčtovací
sdružení – v Praze (1895), Brně (1895) a Bratislavě (1922).

Žirové účty nebyly úročeny a jejich majitelé mohli kdykoliv volně
disponovat jen částkou do výše svého zůstatku. Proto se také
v tehdejším chápání žirový účet u Národní banky pokládal
za tzv. druhou pokladnu.

Vzhledem k významu Poštovního úřadu šekového/Poštovní
spořitelny pro bezhotovostní platební styk úzce s touto institucí
kooperovala Národní banka Československá.

Schéma platebního styku ve 20. a 30. letech 20. stol.

Odesilatel i příjemce mají účet u jiného peněžního ústavu,
a tyto nemají spolu navzájem účty

Kampaň za bezhotovostní placení, 20. léta 20. stol.

Odúčtovací
sdružení NBČ
vzájemné vyrovnání pohledávek –
saldo vyrovnáno na účet u NBČ

Přestože již v 19. století nabízely peněžní ústavy svým klientům
možnost vystavovat šeky, tj. cenné papíry, jimiž výstavce žádá
šekovníka (peněžní ústav) zaplatit ze své pohledávky finanční
částku, jejich rozšiřování mezi obyvatelstvem nebylo nijak snadné.
Zásadní změnu v Rakousko-uherské monarchii přinesl vznik
Poštovní spořitelny v roce 1882, kdy téměř každý získal možnost
zřídit si vlastní šekový účet.

Budova Poštovní spořitelny

Každý den se v místnostech centrální banky scházeli pověření
zástupci členů spolku, kteří předkládali různé platební
příkazy, žádosti o inkaso a šeky k odúčtování. Úředníci Národní
banky Československé na jejich základě vypočetli konečná
salda, která byla jednotlivým peněžním ústavům vyúčtována
na žirovém účtu.

Účtování šeků v Poštovní spořitelně

Přesto však u klientů ostatních peněžních ústavů i na počátku
20. stol. převažovaly výběry hotovosti před využitím šekové knížky,
resp. šeků při placení. Výhod šeků si byly dobře vědomy finanční
ústavy, neboť z jejich užití jim plynuly menší nároky na rozsah
hotovosti na pokladnách a zároveň se posouvalo samotné
fyzické čerpání. Proto se snažily v osvětových kampaních působit
na klienty, aby jich začaly více využívat.

Peněžní ústředí
(obchodní banka)
Přepisuje peníze z účtu lidového
peněžního ústředí na účet jiného
peněžního ústředí nebo NBČ

Pokud mají
vzájemné účty

Peněžní ústředí
(obchodní banka)
Přepisuje peníze z účtu peněžního
ústředí na účet lidového peněžního
ústavu příjemce

Lidový peněžní ústav
(spořitelna, záložna apod.)
Přepisuje peníze z účtu odesilatele
na účet peněžního ústředí, které má
účet s jiným peněžním ústředím
nebo má účet u NBČ

Lidový peněžní ústav
(spořitelna, záložna apod.)
Přepisuje peníze z účtu peněžního
ústředí na účet příjemce

Z účtu odesilatele jsou
odeslány peníze na účet
příjemce

Příjemce
obdržel peníze
na svůj účet

Seznam vlastníků žirových účtů NBČ, 1936

Kartotéka šekových účtů v Poštovní spořitelně

Kampaň za bezhotovostní placení, 20. léta 20. stol.

90 let od založení
Národní banky Československé

Bankovní rada NBČ

Bankovní rada ČNB

Národní banka Československá vznikla na základě zákona č. 347/1920 Sb. z. a n.,
o akciové bance cedulové, ve formě akciové společnosti, která měla povahu
veřejného ústavu. Její akciový kapitál činil 12 milionů amerických dolarů
(405 milionů Kč), který byl rozdělen na 120 000 akcií. Jedna třetina z nich se
nalézala ve vlastnictví státu a zbytek byl rozprodán soukromým investorům.

Bankovní rada je podle zákona o České národní bance nejvyšším
řídícím orgánem ČNB. Bankovní radu tvoří guvernér, dva viceguvernéři
a další čtyři členové.
Jednotliví členové bankovní rady dohlížejí na činnosti ČNB
zabezpečované příslušnými organizačními útvary ČNB.

Bankovní rada

Miroslav Singer

Kamil Janáček

Nejvýznamnější statutární orgán Národní banky Československé
představovala bankovní rada, v níž vedle guvernéra zasedalo
dalších devět či deset členů. Guvernéra a další tři členy jmenoval
prezident republiky na návrh vlády, aby byl v ústavu zachován
přiměřený státní vliv s ohledem na jeho význam a třetinový
podíl státu. Dalších šest členů volila valná hromada akcionářů
a jeden z nich byl prezidentem republiky na návrh
vlády jmenován náměstkem guvernéra, tj. viceguvernérem.
Bankovní rada nádledně se souhlasem guvernéra kooptovala ještě
jednoho člena.

guvernér
 sekce kancelář
 sekce lidských zdrojů
 samostatný odbor interního auditu

člen bankovní rady
 sekce správní
 samostatný odbor ekonomického výzkumu
 samostatný odbor ochrany spotřebitele

Mojmír Hampl

Jiří Rusnok

viceguvernér
 sekce měnová
 sekce regulace a mezinárodní spolupráce
na finančním trhu
 sekce bankovních obchodů

člen bankovní rady
 sekce licenčních a sankčních řízení
 sekce peněžní a platebního styku
 pobočky ČNB (Praha, Hradec Králové,
Brno, Ostrava)

Vladimír Tomšík

Lubomír Lízal

viceguvernér
 sekce dohledu nad finančním trhem
 samostatný odbor finanční stability
 samostatný odbor dohledu nad drobnými
distributory finančních produktů

člen bankovní rady
 sekce statistiky a datové podpory
 sekce informatiky
 samostatný odbor restrukturalizace

Valná hromada NBČ 1926

Valná hromada
Mluvčím a zástupcem akcionářů byla valná hromada, která byla
oprávněna rozhodovat o zvýšení či snížení akciového kapitálu,
o udělení absolutoria bankovní rady a revidujícího výboru či
provádět volby členů těchto orgánů. Náleželo jí také rozhodnutí
o případné likvidaci společnosti. Jednání valné hromady se
mohli zúčastnit pouze majitelé alespoň deseti akcií. Počet akcií
neovlivňoval množství hlasů, neboť každý akcionář mohl mít
nanejvýš jeden hlas (včetně československého státu).

Zasedací síň bankovní rady NBČ

Revidující výbor

Zastoupení zájmů

Nejvyšším kontrolním orgánem
Národní banky Československé
byl revidující výbor, který tvořilo pět
členů volených valnou hromadou
akcionářů na dobu pěti let. Prováděl
revize bankovního jmění, stavu
obchodů a závěrečných účtů
banky a v případě potřeby mohl
požadovat svolání mimořádné valné
hromady. Jednou za čtvrt roku
(březen, červen, září a prosinec)
byli jeho členové povinni zúčastnit
se jednání bankovní rady.

Personální složení bankovní rady a revidujícího výboru vyplývalo
z myšlenky o zastoupení jednotlivých složek československého
hospodářského života. V bankovní radě zasedali z volených členů
tři reprezentanti průmyslu (jeden z nich byl německé národnosti),
dva zemědělství (a zemědělského družstevnictví) a jeden záložen
Schulze-Delitzschova typu. Prezidentem jmenovaní členové
byli představiteli spořitelnictví, veřejných bank a dělnického
družstevnictví. Kooptovaný člen bankovní rady zastupoval zájmy
slovenských hospodářských kruhů. V revidujícím výboru mělo
dva reprezentanty lidové peněžnictví (spořitelnictví a občanské
záložny) a po jednom zemědělství, živnostnictvo a průmysl.
Tablo představitelů NBČ 1927

Pavel Řežábek
člen bankovní rady
 sekce rozpočtu a účetnictví
 sekce řízení rizik a podpory obchodů

90 let od založení
Národní banky Československé

Guvernér NBČ

Proč v čele ČNB stojí
„guvernér“?

V čele Národní banky Československé stál guvernér, kterého na základě
návrhu vlády jmenoval na pětileté období prezident republiky. Po jeho uplynutí
mohl být opětně jmenován. Guvernér předsedal schůzím bankovní rady
a všech dalších orgánů, které vznikaly na jejím základě.
Právě z nařízení guvernéra se prováděl výkon usnesení statutárních orgánů.
Byl zodpovědný za řádné zachovávání zákonů a stanov banky a jménem bankovní
rady dozíral na správu jmění a obchody ústavu.
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).

Prvním guvernérem Národní banky Československé se stal
JUDr. Vilém Pospíšil (5. 5. 1873 – 27. 11. 1942), významný
národohospodář a představitel spořitelního hnutí v českých
zemích. Po absolvování právnické fakulty české KarloFerdinandovy univerzity v Praze a soudní praxe nastoupil do
Městské spořitelny Pražské, v níž se postupně propracoval
až na místo vrchního ředitele. Později se stal předsedou
Svazu československých spořitelen, jenž reprezentoval zájmy
československého spořitelnictví.
Po vzniku Československa aktivně spolupracoval s ministrem
financí Aloisem Rašínem na přípravě okolkování rakouskouherských bankovek. Když v roce 1919 vznikl Bankovní úřad
ministerstva financí, nejvyšší úřad pro správu československé
měny, zastával v něm post místopředsedy nejvýznamnějšího
orgánu této instituce – bankovního výboru. Po ustanovení Národní
banky Československé se stal jejím guvernérem a vedl ji až do
roku 1934. Později jej vláda jmenovala zmocněným ministrem
Československé republiky pro mezinárodní finanční jednání.

JUDr. Vilém Pospíšil, guvernér NBČ

Miroslav Singer
guvernér


sekce kancelář



sekce lidských zdrojů



samostatný odbor interního
auditu

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.

Pracovna guvernéra NBČ

Miroslav Singer je sedmým mužem v československé a následně
české historii, kterému tento titul náleží.

Předsíň zasedacího sálu bankovní rady NBČ
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Peněžní oběh

Peněžní oběh
Zpracování peněz představovalo v každé finanční instituci vždy mimořádně náročnou
činnost. Umění rychlého a přesného počítání však zároveň tvořilo nezbytnou
kvalifikaci úředníka, v cedulové bance se na ni kladla dokonce taková váha, že
každý mladý úředník musel být v této věci nejen řádně proškolen, ale musel i dostát
požadavkům, pokud se týká rychlosti a přesnosti. Teprve až po splnění patřičných
limitů mohl nastoupit na odborné místo, pro něž byl původně přijat.

Správa oběhu bankovek

První bankovky NBČ

Regulaci oběhu bankovek a jejich distribuci se v Národní bance
Československé věnoval administrativní odbor, jenž přejímal
hotové bankovky z tiskárny a přiděloval je hlavnímu ústavu
a filiálkám. Vedle nich cedulové bance pomáhaly poštovní úřady
fungující jako její sběrny a přídělové úřady, které dotovaly potřeby
ostatních peněžních ústavů. Na základě takto úzké spolupráce
se podstatně zjednodušovala i kontrola formální kvality oběživa
a zjišťování padělků. Bankovky vrácené z oběhu se třídily
a poškozené se vyřazovaly a následně ničily.

Prvními československými platidly byly státovky vzniklé
okolkováním bankovek Rakousko-uherské banky. Po nich
následovaly již vlastní státovky (I. a II. emise) vyrobené
v československých a zahraničních soukromých tiskárnách.

Nakládání platidel určených pro převoz

Rok

Bankovky

Struktura oběhu bankovek/
platidel (mince státovky)
k 1. 4. 1926
Platidla

Ruční zpracování
platidel

Právě obtížnost práce, která se vyznačovala
monotónností a značnými požadavky na
psychiku počítajícího úředníka, společně
s náročností na zaškolování nových pracovních
sil vedla peněžní ústavy k úsilí o její mechanizaci.
V Národní bance Československé můžeme nalézt
první pokusy o zavedení strojů do zpracování
oběživa v roce 1927. Již v roce následujícím
cedulová banka zakoupila první stroj na počítání
a sáčkování mincí od německé firmy Neue
Geldzählemaschinen Gesellschaft, Berlín, který
vytřiďoval mince určité hodnoty a ve zvoleném
počtu je oddělil a zabalil. Za pouhé dvě minuty
zvládl roztřídit a spočítat tisíc mincí čtyř velikostí.

Propagační materiál ke stroji
na třídění mincí

První stroje na zpracování
papírových platidel

Převoz platidel

Vývoj hodnoty bankovek/
platidel (mince státovky)
v oběhu v Kč

První stroje na
zpracování mincí

Druh oběživa
(včetně mincí státovek)

%

1926

8 202 593 910,90

8 469 493 435,42

5000

9,85

1927

8 417 262 770,50

8 687 470 000,00

1000

25,48

1928

8 465 908 103,20

8 752 173 000,00

500

11,40

1929

8 229 511 502,90

8 561 861 000,00

100

35,70

1930

7 823 690 914,50

8 185 651 000,00

50

8,63

1931

7 679 169 656,10

8 115 912 000,00

20

5,30

1932

6 226 768 279,00

7 273 598 000,00

10

3,15

1933

5 905 544 241,50

6 878 285 000,00

5

0,35

1934

5 640 241 483,00

6 618 743 000,00

1

0,14

1935

5 761 402 267,00

6 741 261 000,00

1936

6 478 275 000,00

7 540 642 000,00

1937

6 902 240 925,00

8 042 548 000,00

						
							

Od okolkování se počítalo se vznikem vlastní tiskárny platidel
cedulové banky. Po jejím organizačním a personálním
zajištění následovala v letech 1924 až 1928 výstavba její
budovy. První bankovkou, tedy platidlem vydaným do oběhu
Národní bankou Československou, byla 20 Kč od Aloise
Mudruňky s vyobrazením A. Rašína a M. R. Štefánika. Zprvu
však ještě byla tištěna v soukromých tiskárnách. Dne 1. října
1928 byly odvedeny první bankovky vytištěné v tiskárně
bankovek hlavní pokladně NBČ. První bankovkou kompletně
připravenou a vyrobenou v budově NBČ byla 50 Kč s motivem
Alfonse Muchy. Do oběhu se dostala 27. dubna 1931.

Teprve až v roce 1933 byl naopak
zaveden stroj americké výroby na třídění
a počítání bankovek od firmy The Federal
Bill Counter Co., Washington. Národní
banka se jej rozhodla zakoupit pod
dojmem příkladu Bank of England. Díky
němu bylo možné, aby jeden člověk
denně spočítal 21 svazků, tzn. 21.000
kusů bankovek a zároveň vytřídil
poškozené a padělané bankovky. Dříve to
bylo jen 16 svazků. Přestože se jednalo
o nárůst efektivity zpracování o pouhou
čtvrtinu, vedení Národní banky
si významně uvědomovalo jeho přínos:

Ruční počítání papírových platidel

Obtíže se zaváděním počítacích strojů a nezřídka i jejich technická
nespolehlivost však nakonec způsobily, že mechanizace v této
oblasti výrazně zaostala za potřebou a po dlouhou dobu byly
i nadále používány tradiční postupy – speciálně vyrobená dřevěná
počítací prkna a ruční počítání bankovek v tzv. vějíři.

Nakládání platidel určených
pro převoz
Práce na stroji na počítání bankovek

„Další značnou předností tohoto počítacího stroje jest,
že obsluhování stroje nevyžaduje žádné duševní námahy
a po celodenním třídění nepociťuje se vyčerpanost, která
se dostavuje při třídění beze stroje.“

Ruční počítání mincí pomocí
dřevěných počítacích prken
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Peněžní oběh

Peněžní oběh

Zpracování hotovostí

Hotovost v oběhu

2 6 8 7 7 0 0 kg

5 1 0 1 2 8 2 0 0 0 0 0 Kč

Celková hmotnost přijatých bankovek a mincí v ČNB v roce 2015

Celkový objem hotovostí v oběhu ke dni 31. 12. 2015

Základní ochranné prvky
bankovek:

Vodoznak + obrázky

Okénkový proužek

Mikrotext

Technika na zpracování
hotovostí:

Vývoj oběživa od roku 1993

Bankovky

Následující graf zachycuje vývoj hodnoty peněz v oběhu
od zavedení samostatné české měny. Z dlouhodobého hlediska
je vývoj trvale mírně rostoucí. Jedinou výjimkou bylo období
tzv. „finanční krize“, kdy po extrémním nárůstu výdeje hotovostí
v roce 2008 zaznamenal vývoj mírný pokles.

Skrytý obrazec

56 800 000 kusů

56 300 000 kusů

35 600 000 kusů

136 200 000 kusů

93 200 000 kusů

27 400 000 kusů

Vývoj hodnoty peněz v oběhu v mld. Kč
Mincovní linka
Soutisková značka

Proměnlivá barva*

Barevná vlákna

Stroj na zpracování bankovek BPS 1040

600

Iridiscentní pruh*

* pouze bankovky 500 kč, 1000 Kč, 2000 Kč, 5000 Kč;
v případě bankovky 500 Kč absence iridiscentního pruhu

450

300

Příjem bankovek a mincí od roku 2001
Mince přijaté z oběhu v mil. ks

Bankovky přijaté z oběhu v mil. ks

150

600

900

150

0

0
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stroj na zpracování mincí LCC-20
Mince přijaté z oběhu v mil. ks
600

Milióny kusů

450

300

150

Stroj na zpracování mincí ScanCoin 2200

0
2015

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

Struktura bankovek
v oběhu v kusech
k 31. 12. 2015

300

225

2001

1995

Milióny kusů

Milióny kusů

450

0

1994

450

675

1993

Stroj na zpracování bankovek BPS 1040

2015

Rok
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

mld. Kč
69,3
96,0
120,4
137,9
139,1
146,1
183,9
197,0
207,6
225,5
248,4
263,3
287,8
321,5
353,7
399,2
387,3
391,7
412,0
422,7
441,8
469,5
510,1

Mince
Dne 13. listopadu 2015 vůbec
poprvé překonala celková
hodnota všech bankovek a mincí
v oběhu částku 500 mld Kč.

519 200 000 kusů

425 500 000 kusů

202 600 000 kusů

175 700 000 kusů

238 000 000 kusů

103 900 000 kusů

Struktura mincí v oběhu v kusech k 31. 12. 2015

Struktura mincí
v oběhu v kusech
k 31. 12. 2015

6,2 %
10,5 %
31,2 %

12,2 %

Stroj na zpracování mincí LCC-20

14,3 %
25,6 %

50
20
10
5
2
1
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Plodinová burza

Plodinová burza

Pražská plodinová bursa

K rozmachu burzy došlo zejména po vzniku Československa.
Rostl počet členů a obchodovaných plodin. Při burze byly také
zřízeny speciální odbory: dřevařská burza, lnářská burza, burza
na ovoce, burza pro kávu a burza pro vejce.

Historie plodinového
burzovnictví

Srovnání vývoje počtu členů
Plodinových burs

Počátky burz, míst, kde se setkávali obchodníci, aby mezi sebou
směňovali zboží, resp. je reprezentující dokumenty a peníze, náleží
v Evropě do 12. a 13. stol., kdy se ve významných italských městech
konstituovaly tzv. loggie. K jejich rozšíření došlo především
od 16. stol.

Tradičním místem obilních trhů v Praze byla horní část Koňského
trhu (dnes Václavského náměstí). V roce 1882 byly přemístěny
na Senovážné náměstí. Producenti přiváželi obilí do Prahy, kde
je prodávali obchodníkům nebo mlynářům. S rozvojem železnice
se začalo prodávat dle vzorků, s nimiž obchodníci obcházeli
potenciální kupce. Jednalo se pod širým nebem a až závěrečné
dohody se uzavíraly v pražských kavárnách.
Nepříznivé podmínky pro uzavírání
obchodů a absence tržních pravidel
přiměly 29. 10. 1884 obchodníka
s plodinami Hynka Arnsteina požádat na
schůzi Obchodní a živnostenské komory
v Praze o vytvoření „obilní a moučné
bursy“. Po deseti letech příprav zahájila
Pražská plodinová bursa svou činnost
10. 11. 1894. Předsedou burzovní rady
se stal velkopekař Jindřich Odkolek.

1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929
PB Praha

929

106

PB Bratislava

-

-

-

483

507

535

560

606

605

584

604

PB Brno

-

-

-

278

404

549

607

681

691

722

749

PB Olomouc

-

1387 1224 1055 959 1902 1750 1787 1742 1468

428

322

395

353

372

423

457

419

411

395

Zdroj: Alois Chytil, O bursách a trzích, in: Československá vlastivěda, č. 6, Praha 1930, s. 212.

Jindřich Ronz,
předseda Pražské plodinové bursy
(1911–1916)

Oproti peněžním burzám, na nichž se obchodovaly cenné papíry
(směnky, dluhopisy a podíly na společnostech), komoditní burzy
vznikly později, neboť s uskutečněním obchodu souvisel i následný
transport obchodovaného zboží. Prvními z nich byly obilní burza
v Amsterodamu (1617), Baltic Mercantile and Shipping Exchange
(1740) nebo Corn Exchange v Londýně (1745).

Negativní vliv na chod burzy měly státní zásahy do hospodářství
v době velké hospodářské krize a později zavedení řízeného
hospodářství a přídělového řízení v době okupace. Její činnost
se zúžila jen na oblast fungování rozhodčího soudu, znalecké
komise a péče o uzance.

Vídeňská burza, zdroj: Die Börsen der Welt, 1911.

V habsburské monarchii vládla v hospodářství v druhé polovině
18. století velká teritoriální roztříštěnost. Každý rolník byl povinen
veškerou svou zemědělskou produkci zpeněžovat v příslušném
městě. Až reformy Josefa II. umožnily volně nabízet obilí k prodeji.
Střediskem obchodu se stala Vídeň, jako hlavní město říše. Zde
v roce 1869 vznikla Wiener Frucht- und Mehlbörse, která se stala
vzorem i pro české země, resp. Pražskou plodinovou bursu.

Ani po obnovení Československa v roce 1945 se nepodařilo oživit
význam burzy. Přestože se již před komunistickým převratem
jednalo o omezení některých funkcí plodinových burz, nyní byla
zahájena jejich systematická likvidace. Pražská plodinová bursa
byla zrušena 31. 7. 1952.

V Rakousko-Uhersku se posléze ustavily další plodinové burzy –
ve Štýrském Hradci, Linci nebo Lvově. Se zemědělskými produkty
však obchodovaly i některé peněžní burzy např., s cukrem se
obchodovalo na Pražské burze pro zboží a cenné papíry. Po vzniku
Československa se konstituovaly plodinové burzy v Olomouci
(1920), Brně (1922) a Bratislavě (1922).

Předsedové Pražské
plodinové bursy:
Jindřich Odkolek (1894-1895)
Hynek Kallberg (1896–1911)

Zkoušení bavlny na Burze pro obchod bavlnou
v Brémách (Bremer Baumwollbörse),
zdroj: Die Börsen der Welt, 1911.

Jindřich Ronz (1911–1916)
Karel Werfel (1916–1919)
Jan Koštíř (1919–1932)
Obchodování na Pražské plodinové
burse (propagační materiál Ústřední
jednoty hospodářských družstev),
zdroj: Třicet let české zemědělské
družstevní práce, 1928.

Ladislav Karel Feirabend (1932-1938)
Albert Všetečka (1946)
předseda Správního výboru Bursy
Václav Mráz (1947-1948)
Jaroslav Vlasák (1948-1952)
Dlužní úpis Pražské plodinové bursy, 1902,
zdroj: Muzeum cenných papírů
Vedoucí představitelé Pražské plodinové
bursy ve 20. letech 20. stol., zdroj: Album
representantů, 1928.

Prodej obilí na trhu v 2. pol. 19. stol.
(propagační materiál Ústřední jednoty
hospodářských družstev). zdroj: Třicet let
české zemědělské družstevní práce, 1928.

Vzor kurzovního lístku Berlínské
plodinové burzy, zdroj: Emil Loew, Die
Prager Produktenbörse, 1910

Vnitřní zařízení velkého sálu Bratislavské plodinové bursy,
zdroj: Československá vlastivěda, 6, 1930

90 let od založení
Národní banky Československé

Plodinová burza

Plodinová burza
„Nezbytným je zjednati
prostornou, světlou, vzdušnou
a krytou místnost“

40. léta

1968

konec 19. století

20. a 30. léta

Koncentrace českého bankovnictví ve 40. letech zdůraznila
pozici Živnostenské banky v poválečném Československu.
Přestože měla účelovou novostavbu a získala i budovy jiných
dřívějších bank, potýkala se s prostorovými problémy. Proto
v roce 1947 oslovila Pražskou plodinovou bursu s nabídkou
na odkoupení či pronájem její budovy. Burzovní rada byla
nucena její návrhy akceptovat a v roce 1949 se do objektu začali
stěhovat první úředníci banky. V roce 1952 za ni nyní již Státní
banka československá (SBČS) zaplatila 20.882.000 Kčs.

V roce 1968 okupační sovětská armáda značně poničila její vnitřní
prostory. Někteří její vojáci dokonce využili blízkosti se Státní
bankou a pronikli do jejích prostor.

Od 80. let 19. stol. hledali zájemci o zřízení burzy vhodné prostory,
a když se je nepodařilo získat, rozhodli se přistoupit k výstavbě
vlastní účelové budovy. Ustavené „Družstvo ku zřízení a udržování
plodinové bursy v Praze“ mělo obstarat finanční prostředky
pro stavbu. Dne 30. dubna 1892 zakoupilo za 130.000 zlatých
na nároží Senovážného náměstí a Senovážné ulice hotel
„U tří duh“, č. p. 866.

V důsledku rozvoje Pražské plodinové bursy po vzniku ČSR přestaly
její stávající prostory vyhovovat, neboť nedostačovaly počtu
návštěvníků. Proto burzovní rada rozhodla o provedení přestavby
dosavadní budovy a jejím rozšíření přístavbou na pozemku
Deutsches Haus (Německého domu). Po zbourání zadního
traktu budovy Plodinové burzy byl v roce 1928 osloven Bohumil
Hübschmann (později Hypšman), aby zpracoval návrh budoucí
stavby. Realizace trvala až do června 1929.

Žádost Pražské plodinové bursy
o úpis podílů , 1892

Zpráva o koupi budovy PPB Státní
bankou československou, 1952
Dopis Ústředního ředitele
Československé televize ohledně
využití budovy PPB, 1960

Průčelí Plodinové burzy do zahrady, zdroj: Archiv ČT

Vojáci Varšavské smlouvy v budově PPB - Československé televize, 1968, zdroj: Archiv ČT

Aby objekt mohl sloužit účelům banky, došlo k řadě vnitřních změn.
V mezaninu bylo vytvořeno přemostění mezi oběma budovami
a na provozovnu banky se upravil velký sál. Jeho část také sloužila
masovým organizacím banky pro sportovní účely a pro konference.
Kvůli úsporám na vytápění přistoupila banka k podstatnému
snížení stropů.

50. léta
Decentralizace SBČS v polovině 50. let vedla k výrazné redukci
počtu zaměstnanců v ústředí banky. Situaci využila v roce 1955
Vládní komise pro umístění úřadů, která rozhodla o přidělení
budovy firmě Potravinoprojekt, státní ústav pro projektování
podniků potravinářského průmyslu. Státní bance zůstaly
k dispozici jen prostory dietní jídelny a vybudované propojení
budov se muselo zazdít.
Po celou druhou polovinu 50. let se diskutovalo o tom, kdo
nakonec získá budovu do správy. Uvažovalo se o Ústřední radě
odborů pro Ústřední učitelský dům Jana Amose Komenského
a o Městských divadlech pražských pro divadlo E. F. Buriana.
Nakonec objekt získalo divadlo D 34. V roce 1960 se do budovy
nastěhoval nový subjekt – Československá televize. Státní bance
zůstaly zachovány jen menší prostory, např. zmíněná dietní jídelna.
Záhy po převzetí budovy zahájila Československá televize
vnitřní přestavbu. Po základních úpravách následovalo necitlivé
přetvoření sálů ve tři studia. V roce 1961 bylo odtud zahájeno
vysílání, jednalo se o estrádní, dětské a zpravodajské pořady.

Vojáci Varšavské smlouvy před budovou PPB Československé televize, 1968, zdroj: Archiv ČT

Vojáci Varšavské smlouvy před budovou PPB Československé televize, 1968, zdroj: Archiv ČT

70. léta

V srpnu 1892 se přistoupilo k vyhlášení soutěže na architektonické
řešení stavby. Přihlásili se pouze čtyři zájemci. V porotě zasedli
mimo jiné renomovaní architekti Josef Zítek a Josef Schulz. Dva
z projektů ocenila porota cenami, a to Bedřicha (Friedricha)
Ohmanna (1. cena) a Rudolfa Kříženeckého (2. cena). Vítězný
umělecký projekt ve stylu neobaroka ale nebyl realizován.
Představitelé družstva se nakonec rozhodli požádat o zpracování
nového projektu architekty Jindřicha Jechenthala a Františka
Hněvkovského v Praze. Ten schválilo vedení družstva a 15. 3. 1893
byla zadána stavba. K otevření budovy došlo 10. listopadu 1894.

V rámci radikální přestavby vznikl nový burzovní sál, který byl
spojen s původními do tvaru písmene T, tím se dal vytvořit prostor
o rozloze 1250 m2, čímž se jednalo o vůbec největší sál v Praze.
Nový vzhled dostaly sály díky travertinovému obložení a umístění
věncových lustrů.

V průběhu 70. let se budova opětně vnitřně adaptovala, a to
na barevné vysílání a tvorbu pořadů za účasti veřejnosti.
V kancelářské části se usídlilo i ústřední ředitelství tehdejší
Československé televize.

po roce 1989
Nedlouho po sametové revoluci začalo vedení Státní banky
československé usilovat o navrácení Plodinové burzy, v níž se
vedle Československé televize nacházelo také loutkové divadlo
a Fond národního majetku. Teprve až v roce 1994 byla budova,
i když ve značně zdevastovaném stavu, odkoupena Českou národní
bankou.

Výstavba budovy a pasáže Živnostenské banky

Projekt Pražské plodinové bursy od Bedřicha
Ohmanna, 1892, zdroj: Technický obzor
10. 3. 1893

Vnitřní zařízení velkého sálu Pražské plodinové
bursy, kol. 1925, zdroj: Slovník obchodně technický,
účetní a daňový, B-D, 1930

Čtyřpatrová stavba získala neorenesanční fasádu.
Nejvýznamnějšími prostory byly bohatě zdobené velká (480 m2
a výška přes 3 patra – 14 m) a malá dvorana (rozloha 130 m2
a výška 7,3 m).

Do dalšího stavebního vývoje Pražské plodinové bursy zásadně
zasáhl nejvýznamnější československý peněžní ústav –
Živnostenská banka. Ta se na konci 20. let rozhodla nahradit
svou původní budovu od Otakara Polívky novou, která měla
dokumentovat její přední postavení v hospodářském životě
státu. Po zahájení stavby nové budovy Živnostenské banky
dle návrhu Františka Roitha v roce 1935 se rozhodlo o zřízení
pasáže ústící na Senovážné náměstí. K probourání průchodu
budovou Pražské plodinové bursy došlo v rámci tzv. II. a III. etapy
výstavby banky v roce 1940.

90 let od založení
Národní banky Československé

Plodinová burza

Plodinová burza

Kongresové centrum ČNB

Ve staronové kráse

Rekonstrukce z let 1996 až 1999 však neproměnila budovu
Plodinové burzy, nyní Kongresové centrum ČNB, v pouhou
součást většího administrativního celku, ale ve významný stánek
kultury a vědy. Vedle knihovny, která nabízí široké veřejnosti
ke studiu rozsáhlý fond zejména ekonomické literatury, se také
sály vrátily svému původnímu účelu. Až do 50. let totiž nesloužily
jen obchodům členů plodinové burzy, ale ve večerních hodinách
se zde konaly koncerty, plesy, a dokonce sportovní utkání nebo
schůze politických stran.

Osudy obou budov, Živnostenské banky a Pražské plodinové
bursy, se sice vzájemně prolínaly od 30. let minulého století, ale
teprve až v roce 1994 se definitivně spojily. Vzhledem k tomu, že
oba objekty zanechalo období komunistického režimu v kritickém
stavu, rozhodlo vedení České národní banky o jejich rekonstrukci,
v případě Plodinové burzy i navrácení do podoby z 2. poloviny
30. let. Součástí řešení bylo také propojení obou objektů. V roce
1994 byla vypsána veřejná soutěž na generálního projektanta
rekonstrukce, jímž se stala firma Helika, a.s.

Konference ve velkém sále, uspořádání stolů

Přednáška guvernéra ČNB u příležitosti DOD 2013

Koncert Laura a její tygři, 2015

V současné době vedle pořádání vlastních konferencí a výstav
nabízí Česká národní banka i jiným subjektům pronájem těchto
prostor, jež svým rozsahem nemají ve vnitřní Praze konkurenci.
Komfort, který poskytuje, může najednou užívat 300 až 500
účastníků konferencí, školení nebo koncertů.

Zhotoviteli stavby (Pozemní stavby Zlín - Group, a.s.) bylo
staveniště předáno v květnu 1997. V průběhu realizace se
hlavní dodavatel musel potýkat s řadou problémů, týkajících se
vzájemného skloubení snah o maximální zachování památkově
chráněných budov a zároveň o modernizaci budovy. Přestože
odkrytí jednotlivých stavebních prvků ukázalo, že rekonstrukce
budov bude mnohem náročnější, než se po provedení
předchozích sond očekávalo, a navíc došlo k požáru v již téměř
zrekonstruovaném objektu, podařilo se zvládnout dokončovací
práce ve stanoveném termínu.

Plán Kongresového centra ČNB, mezanin

Rekonstrukce budovy Pražské plodinové bursy, 1997

Rekonstrukce vycházela z pera architektů Vladimíra Kružíka, Petra
Olexy a Václava Hauzírka z ateliéru Helika, kteří si stanovili za cíl
dát budovám ústředí České národní banky jasný řád respektující
původní architektonické záměry a zároveň dostatečně akceptovat
moderní prvky v konstrukci staveb a provozní nároky současné
emisní instituce. Výsledkem rekonstrukčních prací, jež skončily
v roce 2000, bylo povznesení budovy České národní banky
na úroveň, kterou reprezentují administrativní objekty moderních
evropských a světových centrálních bank.

Konference k 15. výročí ČNB a 10. výročí inflačního cílování, 2008

Již před první světovou válkou zde pravidelně koncertovala Česká
filharmonie a později i Kramářovo kvarteto. Při svých evropských
turné se zde zastavovali přední světoví umělci své doby. V době
plesové sezony se sály proměnily v jedno z center společenského
života a i mimo ni sloužily k výuce tanců.
Konala se zde také sportovní utkání, jako byly zápasy v boxu,
řecko-římském zápase nebo šermu. Některé sportovní svazy nebo
přední pražské kluby zde také odbývaly svá výroční zasedání.
Vedle Svazu veslařů RČS se jednalo i o lyžaře z SK Slávie nebo
fotbalový klub AC Sparta. Právě ten zde také v roce 1935 oslavil
zisk Středoevropského poháru.
Pro konání valných hromad si sály pronajímaly i některé zájmové
organizace nebo akciové společnosti. Své agitační schůze zde
odbývaly strany z celého politického spektra. Neblaze se do historie
zapsala zdejší agitační schůze Československých národních
socialistů v únoru 1923, která údajně přiměla pomateného mladíka
spáchat atentát na ministra financí Aloise Rašína.

Koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR, 2013
Rekonstruovaná budova Pražské plodinové
bursy, 1999, detail schodiště v Hübschmannově
přístavbě

Rekonstrukce budovy
Pražské plodinové bursy, 1997
Rekonstrukce budovy
Pražské plodinové bursy, 1997 – hlavní sál

