
Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance č. 6/1993 Sb., ve znění pozdějších
předpisů jako jeden z jejích klíčových cílů: 

ß 2

(2) V souladu se sv˝m hlavnÌm cÌlem »esk· n·rodnÌ banka 
Ö..
d) vykon·v· dohled nad osobami p˘sobÌcÌmi na finanËnÌm trhu, prov·dÌ anal˝zy v˝voje finan-

ËnÌho systÈmu, peËuje o bezpeËnÈ fungov·nÌ a rozvoj finanËnÌho trhu v »eskÈ republice a p¯i-
spÌv· ke stabilitÏ jejÌho finanËnÌho systÈmu jako celku.

Česká národní banka (ČNB) definuje finanční stabilitu jako situaci, kdy finanční systém plní své funkce bez
závažných poruch a nežádoucích důsledků pro současný i budoucí vývoj ekonomiky jako celku a zároveň
vykazuje vysokou míru odolnosti vůči šokům.

Definice ČNB vychází z toho, že k narušení finanční stability dochází v důsledku procesů uvnitř finančního
sektoru vedoucích ke vzniku zranitelných míst, jakož i vlivem silných šoků, jejichž zdrojem mohou být vnější
okolí, domácí makroekonomický vývoj, velcí dlužníci a věřitelé, hospodářské politiky nebo změny v institu-
cionálním prostředí.

Cílem ČNB z hlediska finanční stability je především přispívat k dosažení takové míry odolnosti finančního
systému, která významně snižuje riziko vzniku finanční nestability. Klíčovými předpoklady pro úspěšné pl-
nění tohoto cíle jsou cenová stabilita a zdravý vývoj finančních institucí, které jsou dosahovány prostřed-
nictvím nástrojů měnové politiky a dohledu nad finančním sektorem. Velký význam má v oblasti finanční
stability i spolupráce s ostatními národními, zahraničními i mezinárodními autoritami a institucemi. ČNB se
při plnění cíle finanční stability snaží působit především preventivně a široce komunikovat s veřejností 
o potenciálních rizicích a faktorech vedoucích k ohrožení finanční stability. Nedílnou součástí komunikace
je i tato Zpráva o finanční stabilitě.

Součástí veřejné komunikace je i předkládání Zprávy o finanční stabilitě Poslanecké sněmovně parlamentu
ČR v souladu s ustanovením zákona o České národní bance č. 6/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů:  

ß 3a

»esk· n·rodnÌ banka je povinna pod·vat PoslaneckÈ snÏmovnÏ nejmÈnÏ jedenkr·t roËnÏ k infor-
maci zpr·vu o finanËnÌ stabilitÏ.




