
Péče o fi nanční stabilitu je defi nována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů jako jeden z jejích klíčových cílů: 

§ 2

(2) V souladu se svým hlavním cílem Česká národní banka 
…..

d)  vykonává dohled nad osobami působícími na fi nančním trhu, provádí analýzy vývoje fi -
nančního systému, pečuje o bezpečné fungování a rozvoj fi nančního trhu v České republice 
a přispívá ke stabilitě jejího fi nančního systému jako celku.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ČNB defi nuje fi nanční stabilitu jako situaci, kdy fi nanční systém plní své funkce bez závažných poruch 
a nežádoucích důsledků pro současný i budoucí vývoj ekonomiky jako celku a zároveň vykazuje vyso-
kou míru odolnosti vůči šokům.

Defi nice ČNB vychází z toho, že k narušení fi nanční stability dochází v důsledku procesů uvnitř fi -
nančního 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 institucionálním prostředí. Případná interakce zranitelných míst a šoků přitom může 
vést ke kolapsu systémově významných fi nančních institucí a k narušení funkcí fi nančního systému při 
zajištění fi nančního zprostředkování a platebního styku. 

ČNB vývoj ve všech oblastech relevantních pro fi nanční stabilitu pravidelně sleduje a podrobně analyzu-
je. K diskuzi aktuálního výhledu rizik se čtvrtletně scházejí členové bankovní rady ČNB s experty klíčo-
vých útvarů v rámci tzv. makrofi nančních panelů. Na těchto setkáních je prezentováno široké spektrum 
informací o vývoji v domácím fi nančním systému i v zahraničí. Diskuze předcházejí měnověpolitickému 
jednání bankovní rady projednávajícímu novou makroekonomickou prognózu ČNB a poskytují účastní-
kům komplexní pohled na vývoj hospodářské a měnové situace.

Cílem ČNB z hlediska fi nanční stability je zajištění takové míry odolnosti systému, aby byla minimali-
zována rizika vzniku fi nanční nestability. Pro plnění tohoto cíle ČNB jako měnová i dohledová autorita 
využívá nástrojů, které jí dává k dispozici zákon o ČNB. Velký význam má v této oblasti i spolupráce 
s ostatními národními i mezinárodními autoritami. ČNB se při plnění cíle fi nanční stability snaží působit 
především preventivně a široce komunikovat s veřejností o potenciálních rizicích a faktorech vedoucích 
k ohrožení fi nanční stability. Nedílnou součástí komunikace je i tato Zpráva o fi nanční stabilitě.

V souvislosti s dopady globální fi nanční krize došlo nejen k posílení významu cíle fi nanční stability, 
ale i k zavedení makroobezřetnostní politiky, která by měla k udržování fi nanční stability přispívat. Hlav-
ním cílem makroobezřetnostní politiky je omezení systémového rizika, tedy rizika nestability fi nančního 
systému jako celku. Na mezinárodní úrovni je intenzivně vedená diskuze o nástrojích makroobezřetnost-
ní regulace, kterými je rozuměna sada preventivních opatření k zabránění vzniku fi nanční nestability. 
Na úrovni Evropské unie vznikla počátkem roku 2011 společná instituce pro identifi kaci systémových 
rizik a makroobezřetnostní politiku – Evropská rada pro systémová rizika (European Systemic Risk Board, 
ESRB), která spolu se třemi celoevropskými sektorovými dohledovými orgány (EBA, ESMA a EIOPA) tvoří 
Evropský systém fi nančního dohledu (European System of Financial Supervision, ESFS). V případě identifi -
kace zvýšených rizik systémového charakteru může ESRB vydat varování a doporučení vedoucí ke zmírně-
ní rizik. Představitelé ČNB se na činnosti ESRB přímo podílejí, a to jak na úrovni guvernéra ČNB a dalšího 
člena bankovní rady v její Generální radě, tak i expertů v jejích pracovních skupinách. 
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