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MANDÁT ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
• pečovat o cenovou stabilitu
• pečovat o finanční stabilitu a o bezpečné fungování finančního systému
v České republice
• vydávat bankovky a mince, řídit peněžní oběh a zúčtování bank
• vykonávat dohled nad osobami působícími na finančním trhu
–	Měnovou politikou usilujeme o zachování cenové stability, tedy o udržení nízké a stabilní inflace. Makroobezřetnostní politikou pečujeme o finanční stabilitu a odolnost
finančního systému, které jsou nezbytnou podmínkou pro zachování cenové stability.
Společným působením měnové a makroobezřetnostní politiky tak přispíváme k udržení důvěry v hodnotu české koruny a ke stabilitě makroekonomického prostředí;
–	Dohledem nad finančním trhem, tvorbou pravidel obezřetného chování a jednání
se zákazníky chráníme klienty osob a institucí, které podnikají na finančním trhu;
–	Provozováním mezibankovního platebního systému a vydáváním bankovek a mincí
zajišťujeme plynulý platební styk a hladký oběh hotových peněz;
–	Jako banka státu poskytujeme státu a veřejnému sektoru bankovní služby;
–	V souladu s hlavním cílem s odbornou péčí nakládáme s devizovými rezervami;
–	Jsme součástí Evropského systému centrálních bank a podílíme se na plnění cílů
a úkolů ESCB.

 Na čem stavíme
 NEZÁVISLOST
Široce pojatá a zákonem podložená nezávislost centrální banky je klíčovou podmínkou úspěšné
realizace měnové politiky, tedy dlouhodobého neinflačního růstu ekonomiky, stejně tak jako
objektivního dohledu nad finančním trhem.

 OTEVŘENOST A DŮVĚRYHODNOST
Vysoká míra nezávislosti musí být doprovázena vysokou mírou odpovědnosti vůči veřejnosti
za plnění našich cílů. Veřejnosti i jejím voleným zástupcům otevřeně a pravidelně sdělujeme své
cíle a míru jejich naplňování, stejně jako naše názory, záměry a předpoklady do budoucna, a tím
činíme naše konání srozumitelné, předvídatelné, a proto důvěryhodné.

 ODBORNÁ ZDATNOST
Odborně zdatní a kompetentní zaměstnanci jsou předpokladem pro to, aby se ČNB dařilo posilovat její pověst jako důvěryhodné a otevřené instituce doma i v mezinárodním měřítku.
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ROK VE ZKRATCE
•	Měnová politika v roce 2015 působila v prostředí rychle rostoucí domácí ekonomiky a pokračujícího zlepšování situace na trhu práce. Celková inflace však zůstávala vlivem deflačního
zahraničního vývoje a poklesu cen komodit na světových trzích hluboko pod cílem ČNB, resp.
pod dolní hranicí jeho tolerančního pásma. Jádrová inflace, která odráží zejména domácí inflační tlaky, se naopak v důsledku rostoucí ekonomiky a zrychlující dynamiky mezd v průběhu
roku zvýšila nad 1 %.
•	V souladu s pokračujícím používáním kurzu jako nástroje měnové politiky zůstaly měnověpolitické úrokové sazby na technicky nulové úrovni a kurz koruny se nacházel nad hladinou
27 korun za euro. Zatímco v prvním pololetí roku se kurz pohyboval na znatelně slabší hodnotě, v létě posílil až k hladině kurzového závazku a ČNB začala na jeho udržení automaticky
intervenovat nákupy eur na devizovém trhu.
•	Bankovní rada na svém zasedání v únoru 2015 rozhodla, že k ukončení kurzového závazku nedojde dříve než ve druhém pololetí roku 2016, a toto konstatování pak potvrzovala
i na všech následujících zasedáních v roce 2015. Následně v únoru 2016 bankovní rada dále
prodloužila platnost kurzového závazku, když konstatovala, že ho Česká národní banka neukončí dříve než v roce 2017.
•	Domácí finanční sektor posílil odolnost vůči možným nepříznivým šokům, došlo ale k dílčímu
zvýšení cyklických rizik pro finanční stabilitu v budoucnosti, shrnula již jedenáctá Zpráva o finanční stabilitě 2014/2015 zveřejněná v červnu 2015.
•	ČNB v prosinci 2015 v reakci na výraznější oživení úvěrů poprvé rozhodla o nastavení sazby
proticyklické kapitálové rezervy na vyšší než nulové úrovni, konkrétně ve výši 0,5 % z expozic
umístěných v České republice. Úvěrové instituce budou mít povinnost tuto sazbu používat
od 1. ledna 2017.
•	K 1. dubnu 2015 byla zřízena nová sekce statistiky a datové podpory, do níž byly převedeny
ze sekce měnové a statistiky její statistické činnosti (a sekce byla přejmenována na měnovou) a ze sekce regulace a mezinárodní spolupráce na finančním trhu činnosti související
s datovou podporou dohledu nad finančním trhem. Nová sekce komplexně zajišťuje činnosti
související se sběrem a zpracováním dat potřebných pro výkon hlavních činností ČNB, včetně
příslušné legislativy a věcné správy informačních systémů.
•	K 1. říjnu 2015 byl zřízen nový samostatný odbor dohledu nad drobnými distributory finančních produktů, do něhož byly převedeny činnosti dosud zajišťované sekcí dohledu nad
finančním trhem ve vztahu k těmto subjektům finančního trhu.
•	Do působnosti bankovní rady, dohledových organizačních útvarů a samostatného odboru
restrukturalizace byly promítnuty nové činnosti ČNB vyplývající ze zákona č. 374/2015 Sb.,
o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, a zákona č. 375/2015 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů, účinných
od 1. ledna 2016.
•	V dokumentu „Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou“ ČNB společně s Ministerstvem financí doporučily vládě
ČR nestanovovat cílové datum přijetí eura, a tedy neusilovat v průběhu roku 2016 o vstup
do mechanismu ERM II.
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ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA
Rok 2015 byl pro českou ekonomiku jedním z nejúspěšnějších v historii. Oživení započaté v roce předchozím výrazně zesílilo a hospodářský
růst přesáhl čtyři procenta. Na tomto velmi dobrém výsledku se vedle
uvolněné měnové politiky a poklesu cen energií a jiných komodit podílelo dočerpávání fondů Evropské unie, které prostřednictvím veřejného
sektoru plynuly převážně do stavebnictví. Růst se projevoval ve všech
oblastech ekonomiky a stimulovalo ho chování firem i domácností.
Zlepšené konjunkturní vyhlídky vedly k oživení soukromých investic,
jež se staly jedním z hlavních faktorů růstu. Rovněž u domácností jsme
pozorovali již dlouho nezaznamenaný optimismus a značnou ochotu
k utrácení. Ta měla za následek setrvale vysoké hodnoty maloobchodních prodejů ve všech kategoriích spotřebních statků. Důvěru v budoucí vývoj signalizovala i rekordní výše úvěrů, které si domácnosti vzaly
na nákup nemovitostí, mimo jiné v důsledku mimořádně nízkých úrokových sazeb. Hospodářský růst šel ruku v ruce s oživením na trhu práce. To se projevovalo poklesem nezaměstnanosti, vytvářením nových
pracovních míst a zrychlováním tempa růstu nominálních i reálných
mezd. Pro uchazeče o zaměstnání byla situace na trhu práce takto
příznivá naposledy před finanční krizí.
Inflace během roku 2015 však zůstávala mimořádně nízká a pohybovala
se nejen hluboko pod naším inflačním cílem, ale i pod dolní hranicí jeho
tolerančního pásma. Nízkoinflační prostředí bylo významnou měrou
zapříčiněno faktory, které měly vnější původ a nalézaly se proto mimo
dosah centrální banky. Šlo zejména o nízké ceny ropy, energetických surovin a dalších komodit na světových trzích. Jádrová inflace, která odráží
zejména domácí inflační tlaky, se naopak v důsledku rostoucí ekonomiky
a zrychlující dynamiky mezd v průběhu roku zvýšila nad jedno procento.
V souladu s pokračujícím používáním kurzu jako nástroje měnové politiky zůstaly měnověpolitické úrokové sazby na technicky nulové úrovni a kurz koruny se nacházel nad hladinou 27 korun
za euro. Zatímco v prvním pololetí se kurz pohyboval na znatelně slabší hodnotě, v létě posílil
až k hladině kurzového závazku a ČNB ve druhé polovině roku pro jeho udržení intervenovala
nakupováním eur na devizovém trhu. Bankovní rada na svém zasedání v únoru 2015 rozhodla,
že k ukončení kurzového závazku nedojde dříve než ve druhém pololetí roku 2016. Toto rozhodnutí pak potvrzovala i na všech následujících zasedáních v roce 2015. Až v únoru 2016 bankovní
rada dále prodloužila platnost kurzového závazku, když vyhlásila, že ho ČNB neukončí dříve než
v roce 2017.
Přestože domácí finanční sektor během roku 2015 posílil svoji odolnost vůči možným nepříznivým šokům, došlo k dílčímu zvýšení budoucích cyklických rizik pro finanční stabilitu. ČNB proto
v prosinci 2015 v reakci na výraznější oživení úvěrů poprvé rozhodla o nastavení sazby proticyklické kapitálové rezervy na vyšší než nulové úrovni – konkrétně ve výši 0,5 % z expozic umístěných
v České republice. Úvěrové instituce budou mít povinnost tuto sazbu používat od 1. ledna 2017.
V prosinci byl zveřejněn pravidelně aktualizovaný dokument „Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou“. ČNB a Ministerstvo financí v něm doporučily vládě České republiky nestanovovat cílové datum pro přijetí eura
a neusilovat v průběhu roku 2016 o vstup do kurzového mechanismu ERM II.
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Pokud jde o vývoj v samotné centrální bance, na rozdíl od minulých let nedošlo v roce 2015
ke změně ve složení bankovní rady, ani k žádné větší restrukturalizaci. Organizační a personální
změny, které jsme provedli, měly převážně evoluční charakter.
Začátkem ledna získala ČNB prestižní ocenění Central Banking Transparency Award 2015. Cenu
nám udělilo vydavatelství Central Banking Publications za otevřenost a za využití nových nástrojů
v komunikaci. ČNB se stala první centrální bankou, která začala zveřejňovat blogové příspěvky
svých představitelů v originální rubrice čnBlog. V této rubrice bylo koncem roku 2015 celkem
75 příspěvků od 17 autorů. Pokračovali jsme v organizování pravidelných regionálních diskusních setkání členů bankovní rady s významnými zástupci firem. Kromě toho začala ČNB účelněji
využívat sociální média, zejména Facebook a Twitter. Tyto novinky byly motivovány zlepšením
komunikačních postupů s cílem dostat naše rozhodnutí a závěry ekonomických analýz k laické
i odborné veřejnosti přímo a co nejrychleji. Všechna tato opatření byla výrazem naší dlouhodobé
snahy o co největší otevřenost centrální banky a co nejlepší předvídatelnost naší měnové politiky.
Koncem ledna jsme ve stálé expozici „Lidé a peníze“ přivítali návštěvníka s pořadovým číslem
200 000. Těší nás dlouhodobý a neutuchající zájem zejména žáků a studentů o historii centrální
banky a české měny. Naši expozici považujeme za jeden z nástrojů, kterými ČNB přispívá k podpoře finančního vzdělávání široké veřejnosti.
K prvnímu dubnu došlo k rozdělení někdejší sekce měnové a statistiky. Nově tak vznikla sekce
statistiky a datové podpory. Do této sekce byly integrovány činnosti, které byly předtím rozděleny
mezi sekcí měnovou a statistiky a sekcí regulace a mezinárodní spolupráce na finančním trhu.
Organizační osamostatnění sekce statistiky a datové podpory bylo projevem rostoucího významu
i objemu dat sbíraných a zpracovávaných pro statistické a dohledové účely.
K prvnímu říjnu byl zřízen nový samostatný odbor dohledu nad drobnými distributory finančních
produktů, do něhož byly převedeny činnosti dosud zajišťované sekcí dohledu nad finančním
trhem. Do působnosti bankovní rady, dohledových organizačních útvarů a samostatného odboru restrukturalizace byly promítnuty nové činnosti ČNB vyplývající ze zákona č. 374/2015 Sb.,
o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, a zákona č. 375/2015 Sb., kterým
se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize
na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů, účinných od 1. ledna 2016.
V polovině května se v ČNB konala mezinárodní konference Evropské asociace pro bankovní
a finanční historii. Konference se zabývala historií inflace a byla určena především zájemcům
o hospodářské dějiny a dějiny peněžnictví. K přednášejícím patřili přední světoví ekonomové
a někdejší vysocí představitelé centrálních bank.
V roce 2015 jsme vydali čtyři dvousetkorunové stříbrné pamětní mince, jednu pětisetkorunovou
stříbrnou minci a dvě zlaté pětitisícové mince. Těmito dvěma mincemi jsme ukončili pětiletý cyklus mostů, na který naváže pětiletý cyklus českých hradů. Kromě toho jsme v červenci vydali
i mimořádnou ražbu zlaté desetitisícové mince věnované Janu Husovi.

	Miroslav Singer
guvernér
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Krytá dřevěná trámová lávka byla na okraji Lenory vybudována
v roce 1870. Je dlouhá 25 metrů a široká 1,8 metru. Výška chodby
dosahuje až tří metrů. Mostovka leží na třech kamenných
pilířích ve výšce asi 6 metrů nad hladinou Teplé Vltavy. Stavbu
kryje valbová střecha. Z jižní (pravé) strany se vstupuje na most
po sedmi dřevěných schodech.

I
BANKOVNÍ
RADA

BANKOVNÍ RADA

BANKOVNÍ RADA

Bankovní rada – složení k 31. prosinci 2015
Pavel Řežábek, Lubomír Lízal, Kamil Janáček, Jiří Rusnok
Mojmír Hampl, Miroslav Singer, Vladimír Tomšík

12

výroční zpráva 2015

BANKOVNÍ RADA

Bankovní rada je nejvyšším řídicím orgánem ČNB. Je sedmičlenná, jejími členy jsou guvernér,
dva viceguvernéři a další čtyři členové bankovní rady. Členy bankovní rady jmenuje a odvolává
prezident republiky. Členové bankovní rady ČNB jsou jmenováni na dobu 6 roků. Nikdo nesmí
zastávat funkci člena bankovní rady více než dvakrát.
S členstvím v bankovní radě ČNB je neslučitelná funkce člena zákonodárného sboru, člena vlády
a členství v řídicích, dozorčích a kontrolních orgánech jiných bank a podnikatelských subjektů
a výkon samostatné výdělečné činnosti s výjimkou činnosti vědecké, literární, publicistické, umělecké a pedagogické a s výjimkou správy vlastního majetku. Členství v bankovní radě ČNB je dále
neslučitelné s jakoukoliv činností, která může způsobit střet zájmů mezi prováděním této činnosti
a členstvím v bankovní radě.
Bankovní rada určuje měnovou a makroobezřetnostní politiku v souladu s hlavním cílem ČNB,
kterým je péče o cenovou stabilitu, a s úkolem pečovat o finanční stabilitu a nástroje pro jejich uskutečňování. Rozhoduje o zásadních opatřeních měnové a makroobezřetnostní politiky
a stanoví zásady obchodů, které ČNB provádí. Rozhoduje o zásadních opatřeních týkajících se
dohledu nad finančním trhem a řešení krize na finančním trhu a hotovostního i bezhotovostního
peněžního oběhu. Stanoví strategii rozvoje ČNB a pravidla pro zapojení ČNB do aktivit EU, Evropského systému centrálních bank (ESCB) a Evropské rady pro systémová rizika (ESRB) a spolupráci
s mezinárodními finančními institucemi. Rozhoduje o organizačním uspořádání ČNB a o vymezení pravomocí a odpovědností organizačních útvarů ústředí a poboček. Schvaluje rozpočet
a zásady finančního hospodaření ČNB.
Jednání bankovní rady předsedá guvernér, v jeho nepřítomnosti jím pověřený viceguvernér. Bankovní rada přijímá svá rozhodnutí prostou většinou hlasů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedajícího.
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Gotický most v jihočeském Písku byl vybudován zřejmě ve třetí
čtvrtině 13. století a je nejstarším dochovaným kamenným
mostem v českých zemích. Má celkovou délku 111 metrů
a šířku 4,5 metru. Šest mostních oblouků je půlkruhových
a mají rozpětí 8 metrů, jeden mostní oblouk, postavený až
po povodni v roce 1767, je segmentový o rozpětí 13 metrů.

Jizerský most  je jednou z nejznámějších staveb na trati
Tanvald–Harrachov, kde tvoří přechod z Jizerských hor
do Krkonoš. Jeho délka je 116,5 metru, maximální výška dosahuje
25 metrů a je sestaven z ocelové konstrukce se zděnými pilíři.
Roku 1992 byl 12kilometrový úsek Tanvald–Harrachov
prohlášen kulturní památkou.

II
ČNB V ROCE
2015

ČNB V ROCE 2015

ČNB V ROCE 2015
 MĚNOVÁ POLITIKA A STATISTIKA
 Měnová politika a ekonomický vývoj
Hlavním úkolem měnové politiky stanoveným zákonem o ČNB je udržování cenové stability. Toho
je od ledna 1998 dosahováno v rámci režimu cílování inflace, v němž se ČNB snaží udržet inflaci
poblíž předem vyhlášeného cíle. Počínaje rokem 2010 ČNB cíluje meziroční přírůstek indexu spotřebitelských cen ve výši 2 % s tolerančním pásmem ± 1 procentní bod. Cíl na této úrovni přitom
odpovídá praxi vyspělých ekonomik.
Měnová politika v roce 2015 operovala v prostředí rychle rostoucí domácí ekonomiky a pokračujícího zlepšování situace na trhu práce. Celková inflace však zůstávala vlivem deflačního zahraničního
vývoje a poklesu cen komodit na světových trzích hluboko pod cílem ČNB, resp. pod dolní hranicí
jeho tolerančního pásma. Jádrová inflace, která odráží zejména domácí inflační tlaky, se naopak
v důsledku rostoucí ekonomiky a zrychlující dynamiky mezd v průběhu roku zvýšila nad 1 %. V souladu s pokračujícím používáním kurzu jako nástroje měnové politiky zůstaly měnověpolitické úrokové sazby na technicky nulové úrovni, na níž jsou nastaveny již od listopadu 2012, a kurz koruny
se nacházel nad hladinou kurzového závazku 27 korun za euro. Zatímco v prvním pololetí roku
se kurz pohyboval na znatelně slabších hodnotách, v létě posílil až k hladině kurzového závazku
a ČNB začala pro jeho udržení automaticky intervenovat nákupy eur na devizovém trhu. Bankovní
rada na svém zasedání v únoru 2015 rozhodla, že k ukončení kurzového závazku nedojde dříve
než ve druhém pololetí roku 2016. Následně v únoru 2016 bankovní rada dále prodloužila platnost
kurzového závazku, když konstatovala, že ho Česká národní banka neukončí dříve než v roce 2017.
Růst české ekonomiky na začátku roku 2015 prudce zrychlil a za celý rok se ekonomická aktivita
zvýšila o více než 4 %. K meziročnímu růstu hrubého domácího produktu přispěly všechny složky domácí poptávky, zejména hrubá tvorba kapitálu a spotřeba domácností. Naopak příspěvek
čistého vývozu byl při předstihu reálného tempa růstu dovozu před vývozem mírně záporný.
Ekonomický růst byl nadále podporován uvolněnými měnovými podmínkami prostřednictvím
oslabeného kurzu koruny i mimořádně nízkých úrokových sazeb. K růstu významně přispěly též
vládní investice, a to zejména v souvislosti s dočerpáváním prostředků z fondů EU z předchozího
programového období. Ve stejném směru působily i klesající ceny ropy a zvyšující se zahraniční
poptávka. Robustní růst ekonomiky se příznivě projevoval na trhu práce v pokračujícím zvyšování
zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti a ve zrychlování růstu mezd.
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Prognózy HDP sestavené v průběhu roku 2015 předpovídaly pokračující poměrně svižný ekonomický růst v následujících dvou letech. Pozorovaný rychlejší než prognózovaný růst HDP a výraznější oživení na trhu práce přitom vedly k přehodnocení prognóz růstu HDP v roce 2015 výrazně
směrem nahoru. Pro rok 2016 prognózy očekávaly zpomalení růstu zejména vlivem propadu
vládních investic financovaných z evropských fondů.
Celková i měnověpolitická inflace se po celý rok 2015 nadále nacházely hluboko pod cílem ČNB, resp. pod dolní hranicí jeho tolerančního pásma. Oživování meziročního růstu cen
v průběhu druhého čtvrtletí bylo ve zbytku roku vystřídáno postupným sestupem inflace zpět
k nule, tj. na hodnoty z počátku roku. Za celý rok 2015 tak průměrná míra inflace dosáhla
0,3 % a byla nejnižší od roku 2003. K takto mimořádně nízké inflaci přispíval zejména výrazný
a prohlubující se meziroční pokles cen pohonných hmot odrážející propad světových cen ropy
a ve druhém pololetí i klesající regulované ceny a zastavení růstu cen potravin. Na druhou
stranu jádrová inflace (tzv. korigovaná inflace bez pohonných hmot) se dále mírně zvyšovala
a ke konci roku dosáhla téměř 1,5 %, tj. nejvyšší hodnoty za posledních sedm let. Tento vývoj
jádrové inflace přitom odrážel zejména rostoucí inflační tlaky z domácí ekonomiky v návaznosti na robustní hospodářský růst, pokračující zlepšování situace na trhu práce a zvyšující se
dynamiku mezd.
Prognózy inflace z první poloviny roku 2015 signalizovaly dosažení cíle ČNB ve třetím čtvrtletí
roku 2016, prognózy sestavené ve druhém pololetí ale posunuly okamžik dosažení cíle až na počátek roku 2017. Tento posun byl dán nižší pozorovanou inflací a nižším výhledem zahraničních
výrobních a domácích regulovaných cen v důsledku klesajících světových cen ropy.
Skutečný i očekávaný vývoj inflace v průběhu roku 2015 signalizoval, že je zapotřebí nadále
udržovat výrazně uvolněné měnové podmínky a že k udržitelnému plnění 2% cíle ČNB, které
je podmínkou pro návrat do standardního režimu měnové politiky, dojde až od počátku roku
2017. Prognóza ze Zprávy o inflaci I/2015 posunula předpokládanou dobu používání kurzu
jako dalšího nástroje uvolňování měnové politiky do konce roku 2016 a tento předpoklad byl
zachován ve třech zbývajících prognózách. Bankovní rada na svém zasedání v únoru 2015 rozhodla, že k ukončení kurzového závazku nedojde dříve než ve druhém pololetí roku 2016. Toto
konstatování potvrzovala i na všech následujících zasedáních v roce 2015 s tím, že od listopadu
avizovala posun pravděpodobného termínu ukončení kurzového závazku až do období okolo
konce roku 2016. Následně pak v únoru 2016 bankovní rada dále prodloužila platnost kurzového závazku, když konstatovala, že ho Česká národní banka neukončí dříve než v roce 2017.
Bankovní rada také na svých zasedáních diskutovala možnost zavedení záporných úrokových
sazeb s ohledem na rozšíření úrokového diferenciálu vůči eurozóně a vývoj na domácích finančních trzích.
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Bankovní rada začátkem roku 2015 komunikovala, že propad cen ropy je pozitivním nabídkovým
šokem, na jehož primární dopady do cenové hladiny ČNB nebude reagovat, a je proto připravena
tolerovat dočasný pohyb inflace blízko nuly, nebo i lehce pod ní. V reakci na to korigoval do té
doby oslabující kurz zpět k mírně silnějším hodnotám. Nečekané opuštění kurzového závazku
centrální bankou Švýcarska, kvantitativní uvolňování ze strany ECB a pokračující příznivý vývoj
domácí ekonomiky pak v průběhu léta vyvolaly tlak na posílení koruny až k hladině kurzového
závazku. ČNB tak ve druhé polovině roku – v souladu s deklarovanou strategií – automaticky
intervenovala na udržení kurzového závazku nákupy eur na devizovém trhu v celkovém objemu
8,998 mld. EUR.
Podrobnější informace o ekonomickém vývoji a provádění měnové politiky lze najít v pravidelných čtvrtletních Zprávách o inflaci, které jsou dostupné na webových stránkách ČNB v části
„Měnová politika > Zprávy o inflaci“.
Ke konci roku 2015 připravila ČNB ve spolupráci s Ministerstvem financí pro vládu ČR pravidelný materiál „Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické
sladěnosti ČR s eurozónou“. Tento dokument, který je k dispozici na webových stránkách ČNB,
vedl k doporučení pro vládu prozatím nestanovovat cílové datum přijetí eura, a tedy neusilovat
v průběhu roku 2016 o vstup do kurzového mechanismu ERM II. V pozadí tohoto doporučení
stála celá řada důvodů. Sladěnost ekonomického vývoje mezi jednotlivými ekonomikami eurozóny je nadále nízká, některé země se potýkají s pokračující deflací a v řadě zemí přetrvávají nedořešené dluhové problémy. Všechny tyto skutečnosti přispívají k pomalejšímu růstu zemí eurozóny
v porovnání se zbytkem Evropské unie. V reakci na problémy eurozóny se odehrávají významné
změny v její hospodářské politice a jejím institucionálním nastavení, které zásadním způsobem
mění podmínky a závazky plynoucí z případného členství České republiky v měnové unii. Vlastní
připravenost České republiky na přijetí eura se oproti předchozím letům zlepšila, nicméně stále
ji nelze vyhodnotit jako dostatečnou k přijetí společné měny. Nedokončený zůstává proces reálné ekonomické konvergence České republiky včetně konvergence cenové hladiny k průměru
eurozóny. Omezený je nadále prostor pro stabilizační roli veřejných rozpočtů a dořešen není ani
problém jejich dlouhodobé udržitelnosti. Také trh práce je v některých aspektech nadále nedostatečně pružný.

18

výroční zpráva 2015

ČNB V ROCE 2015

 Statistika
Statistika ČNB spolu s datovou podporou jednotného dohledu nad finančním trhem prošla
v roce 2015 organizační změnou. Od 1. dubna 2015 byly činnosti a procesy spojené s metodickým vývojem a sběrem, sestavováním a diseminací dat pro potřeby statistiky a pro potřeby
informačního zajištění dohledu v ČNB centralizovány a vznikla nová sekce statistiky a datové
podpory. Nově ustavený statistický útvar ČNB plnil v roce 2015 kromě své základní úlohy, která
spočívá v průběžném poskytování datové základny pro potřeby měnové politiky, finanční stability a dohledu nad finančním trhem, také další požadavky vyplývající z uzavřených národních
a mezinárodních smluv. Jednalo se o poskytování dat Českému statistickému úřadu (ČSÚ)
a vykazování dat zejména do ECB, Eurostatu a evropských orgánů dohledu. Rozvoj a provoz
jednotlivých statistik se v roce 2015 soustředil na osm základních oblastí, kterými jsou měnová
a finanční statistika, statistika mikrodat, dohledová statistika, statistika finančních účtů, platební bilance a mezinárodní investiční pozice, vládní finanční statistika, statistika cenných papírů
a všeobecná ekonomická statistika.
V oblasti měnové a finanční statistiky byla zahájena tvorba kompilačních systémů pro sestavení
statistiky pojišťovacích společností a statistiky platebních institucí. Statistika pojišťovacích společností bude založena na jednotném vykazovacím rámci pokrývajícím dohledové požadavky podle
rámce Solventnost II a doplňkové statistické požadavky ECB. ČNB se v rámci ESCB zapojila do přípravy nového nařízení, které vytvoří předpoklady pro tvorbu harmonizované statistiky penzijních
fondů. Pokračovaly přípravy na sběr individuálních dat o úvěrech a úvěrovém riziku (AnaCredit)
dle požadavků ECB a uživatelských útvarů ČNB. Na přípravě projektu se prostřednictvím společné
pracovní skupiny ČNB a České bankovní asociace ustavené v roce 2015 podílí i bankovní sektor.
Centrální registr úvěrů (CRÚ) je nově spravován referátem statistik mikrodat. CRÚ slouží třináct
let bankám a pobočkám zahraničních bank působícím na území ČR a umožňuje jim vzájemně
sdílet data nezbytná k hodnocení potenciálních i stávajících klientů. V roce 2015 dále pokračovala mezinárodní výměna dat a také vývoj nových výstupních formátů pro uživatele z bank.
Sběr dat pro potřeby CRÚ se stane v budoucnu součástí sběru dat pro potřeby AnaCredit.
Přehled základních provozních charakteristik CRÚ je uveden ve Zprávě o výkonu dohledu nad
finančním trhem.
V rámci statistiky čtvrtletních finančních účtů pokračovaly ve spolupráci s ČSÚ práce na dalším
zvýšení kvality kompilačních postupů v návaznosti na přechod na nové datové zdroje a metodiku
ESA 2010. Současně byla provedena zpětná revize časových řad od 1. čtvrtletí 2008. V oblasti
vládní finanční statistiky jsou ve spolupráci s ČSÚ nově využívány statistické údaje na základě účtů
podřízených státní pokladně, které slouží k dalšímu zpřesnění výpočtu vládního schodku a dluhu
dle maastrichtských kritérií. ČNB se rovněž podílí na podrobné kvantifikaci dopadu reklasifikací
některých finančních institucí do sektoru vládních institucí na ukazatele vládní finanční statistiky.
V nově vymezené oblasti dohledové statistiky byl zajišťován sběr dat za jednotlivé sektory finančního trhu, a to jak na úrovni jednotných vykazovacích rámců EU, tak na národní úrovni. Pokračovala implementace jednotných vykazovacích rámců pro banky, družstevní záložny a obchodníky s cennými papíry na základě nařízení Komise a obecných pokynů evropského orgánu pro
bankovnictví (EBA). Jednalo se zejména o aktualizaci a doplnění požadavků pro obezřetnostní
a finanční výkaznictví (COREP, FINREP) a nové vykazovací požadavky na likviditu (AMM) a plány
financování. V průběhu roku 2015 probíhala rovněž intenzivní příprava ČNB a pojišťoven na implementaci výkaznictví podle rámce Solventnost II v souladu s obecnými pokyny evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA). Přes odklad účinnosti novely
zákona o pojišťovnictví transponující směrnici Solventnost II bude příslušná informační povinnost
plněna v rozsahu a termínech stanovených přímo použitelnými předpisy EU. V návaznosti na implementaci směrnic a navazujících evropských předpisů v oblasti kapitálových trhů byly v roce
2015 rovněž zahájeny práce na harmonizaci výkaznictví v této oblasti. Podobně jako v ostatních
sektorech finančního trhu bude část informačních povinností týkajících se nejen hlášení obchodů, ale i dalších aktivit na kapitálovém trhu upravena přímo použitelnými předpisy EU, čímž dojde
ke sjednocení a harmonizaci datové základny.
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V oblasti externích statistik byla v roce 2015 rozšířena detailní prezentace dat přímých zahraničních investic. Vedle dosud platného principu směru přímé investice jsou nově data prezentována i podle principu aktiv a pasiv v souladu s nově platnou metodikou. Pro uživatele dat byla
zachována kontinuita časové řady a současně rozšířena dostupnost detailních dat o přímých
zahraničních investicích. ČNB jako národní koordinátor v roce 2015 zahájila spolu s ČSÚ a MF
činnosti nezbytné pro splnění podmínek pro přistoupení ke statistické iniciativě Mezinárodního
měnového fondu „SDDS Plus“ (Special Data Dissemination Standard). Jde o rozšíření prezentace
dat makroekonomických a finanční ukazatelů v časové řadě v otevřeném formátu podle standardu SDMX-ML, vhodném zejména pro strojové zpracování dat.
Z hlediska technické podpory statistického rámce je potřebné zmínit, že v roce 2015 pokračovala tvorba nového systému sběru dat SDAT, který bude představovat jednotné rozhraní pro
předávání statistických a dohledových dat do ČNB. Na základě veřejného výběrového řízení byl
vybrán dodavatel systému a následně byla započata realizační fáze projektu. Nový systém bude
připraven v roce 2018 a nahradí stávající systém MtS-ISL-SUD-SDNS. V oblasti oznamovacích povinností byl rozšířen systém sběru informačních povinností o modul zajišťující příjem oznamovacích povinností investičních společností a investičních fondů. V oblasti zasílání dat do evropských
orgánů dohledu byl uveden do provozu systém zasílání informací o pojišťovnách a zajišťovnách
do registrů, které na svých webových stránkách uveřejňuje EIOPA.

 FINANČNÍ STABILITA
Péče o finanční stabilitu a bezpečné fungování finančního systému v České republice patří v ČNB
mezi hlavní cíle. ČNB rozpoznává, sleduje a posuzuje rizika ohrožení stability finančního systému. Předcházením vzniku nebo snižováním těchto rizik prostřednictvím svých pravomocí přispívá
k odolnosti finančního systému a udržení finanční stability a vytváří tak makroobezřetnostní politiku. O výkonu této politiky informuje na svých webových stránkách v části „Finanční stabilita >
Makroobezřetnostní politika“.
Základním prostředkem pro veřejnou komunikaci vývoje v oblasti finanční stability je Zpráva o finanční stabilitě. Tu zveřejňuje ČNB na svých webových stránkách v části „Finanční stabilita >
Zprávy o finanční stabilitě“ a o jejím obsahu informuje veřejnost také prostřednictvím tiskové
konference guvernéra a odborného semináře. Ze zákona ji také předkládá Poslanecké sněmovně
Parlamentu ČR. Cílem Zprávy o finanční stabilitě je v první řadě identifikovat nová rizika plynoucí
z domácího ekonomického vývoje či ze situace v zahraničí. Druhým klíčovým cílem je posouzení schopnosti domácího finančního systému odolat dopadům nepříznivých ekonomických šoků
prostřednictvím zátěžových testů bank, pojišťoven a penzijních fondů.
Zpráva o finanční stabilitě 2014/2015 vydaná v červnu 2015 uvedla, že došlo k posílení již tak
vysoké odolnosti sektoru vůči možným nepříznivým šokům. K tomu přispěl zejména nárůst kapitálové přiměřenosti, příznivý vývoj likvidity a pozitivní změny v řízení rizik ze strany finančních
institucí. Vysokou odolnost domácího finančního sektoru vůči scénářům nepříznivého vývoje dokládají také provedené zátěžové testy. Pokud jde o potenciální zdroje rizik pro finanční stabilitu
v budoucnosti, došlo k dílčímu zvýšení cyklických rizik v důsledku dalšího poklesu úrokových
sazeb z úvěrů a úrokových marží, oživení poptávky po úvěrech a uvolňování úvěrových standardů
nebo snížení výnosů kvalitních aktiv na velmi nízké úrovně.
Zpráva o finanční stabilitě 2014/2015 dále zdůraznila, že makroekonomické prostředí charakterizované velmi nízkou úrovní úrokových sazeb zvyšuje důležitost makroobezřetnostní politiky, neboť kombinace ekonomického oživení v Evropě a silně uvolněných měnových politik
při dostatku bilanční likvidity úvěrových institucí vytváří podmínky pro přijímání zvýšených rizik
nebo jejich podceňování. Vzhledem k tomu, že v takovém prostředí může vzniknout spirála
mezi cenami nemovitostí a úvěry na jejich pořízení, zavedla ČNB sadu preventivních doporučení
pro úvěrové instituce poskytující úvěry zajištěné rezidenční nemovitostí. Jednotlivá doporučení
definují pravidla obezřetných postupů a standardů při poskytování těchto úvěrů. Jako jedno
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z konkrétních doporučení lze zmínit limit pro hodnoty LTV, což je poměr výše poskytovaného
úvěru a hodnoty zajištění. Cílem doporučení je zkvalitnit existující interní systémy řízení rizik
a podpořit obezřetnost institucí.
Součástí mandátu ČNB je reagovat na vznikající rizika pro finanční stabilitu zaváděním makroobezřetnostních nástrojů. Již v roce 2014 ČNB určila všem bankám povinnost vytvářet bezpečnostní kapitálovou rezervu ve výši 2,5 % kmenového kapitálu a čtyřem systémově nejvýznamnějším bankám stanovila tzv. kapitálovou rezervu ke krytí systémového rizika. V prosinci 2015
pak s ohledem na výraznější oživení úvěrů ČNB poprvé přistoupila k nastavení sazby proticyklické kapitálové rezervy na vyšší než nulové úrovni. Úvěrové instituce tak budou mít povinnost
od 1. ledna 2017 vytvářet dodatečný kapitál ve výši 0,5 % z expozic umístěných v České republice. ČNB rovněž informovala, že bude připravena v případě dalšího zrychlování úvěrové dynamiky,
uvolňování úvěrových standardů a růstu investičního optimismu sazbu proticyklické kapitálové
rezervy v příštím období dále zvyšovat.
Interně jsou analýzy rizik pro finanční stabilitu a návrhy makroobezřetnostních politik projednávány na pravidelných jednáních bankovní rady o otázkách finanční stability. Na evropské
úrovni se guvernér a viceguvernér aktivně účastní pravidelných jednání Generální rady ESRB.
Zástupci ČNB pak působí v Poradním technickém výboru (ATC) a jeho pracovních skupinách
a v regionální poradní skupině Rady pro finanční stabilitu (Financial Stability Board) zřízené
skupinou G20. V mezinárodních strukturách se ČNB v roce 2015 aktivně podílela na diskusi
ohledně systémových rizik spojených s rámcem pro zacházení se svrchovanými expozicemi.
V rámci struktur EU byla k této problematice v roce 2015 zřízena pracovní skupina Hospodářského a finančního výboru (EFC). Ta má za úkol posoudit stávající regulatorní zacházení se svrchovanými expozicemi a navrhnout v roce 2016 jeho případné úpravy. ČNB se této problematice podrobně věnuje, neboť změny regulatorního rámce v této oblasti mohou mít významný
dopad na fungování finančního sektoru v ČR. Experti ČNB úzce spolupracují s Ministerstvem
financí, jehož zástupce je členem výše uvedené pracovní skupiny.

 DOHLED NAD FINANČNÍM TRHEM
ČNB je podle zákona orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. V rozsahu stanoveném právními předpisy provádí dohled nad osobami působícími na finančním trhu, stanovuje
pravidla jejich podnikání s cílem ochránit stabilitu finančního systému, systematicky reguluje,
dohlíží a případně postihuje nedodržování stanovených pravidel. Je součástí Evropského systému
dohledu nad finančními trhy a spolupracuje s Evropskou radou pro systémová rizika a evropskými
orgány dohledu nad finančními trhy. O  výkonu dohledu nad finančním trhem informuje podrobně ve své pravidelné roční Zprávě o výkonu dohledu nad finančním trhem, blíže viz webové
stránky ČNB v části „Dohled a regulace > Souhrnné informace o finančním sektoru > Zprávy
o výkonu dohledu nad finančním trhem“.

 Regulace finančního trhu
ČNB se snažila konstruktivně ovlivňovat probíhající legislativní proces EU v oblasti finančního trhu
a zapojila se do přípravy zákonů a nařízení vlády v oblasti finančního trhu, na kterých spolupracovala zejména s Ministerstvem financí. Připravovala návrhy vyhlášek a vydala řadu výkladových
a metodických stanovisek k aplikaci regulatorních požadavků účastníky finančního trhu.
Zásadní legislativní změnu znamenalo přijetí zákona o ozdravných postupech a řešení krizí a souvisejících novel. Zákon je transpozicí směrnice, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy
a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků (BRRD). Významné změny přinesla rovněž
novela zákona o bankách, která vedle změn souvisejících s transpozicí BRRD rovněž transponuje směrnici o pojištění vkladů (DGS2), jež mimo jiné zavádí nový způsob výpočtu příspěvků
do fondu pojištění vkladů založený na posouzení rizikovosti jednotlivých institucí. Podstatnými
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legislativními změnami jsou i nově přijatý zákon o ukončení důchodového spoření, který upravuje
proces zániku systému důchodového spoření do konce roku 2018 včetně výplaty prostředků jeho
účastníkům, a novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu, transponující příslušnou evropskou směrnici. Dále ČNB spolupracovala s Ministerstvem financí na přípravě legislativy k návrhu
zákona o centrální evidenci účtů (CEÚ).
Do roku 2016 byl posunut legislativní proces spojený s přijetím novely zákona o pojišťovnictví, jež transponuje směrnici Solventnost II, což pro tuzemské pojišťovny a výkon dohledu ČNB
znamená, že stále závazným zůstává současné znění zákona o pojišťovnictví v režimu směrnice
Solventnost I.

 Evropská regulace
Na úrovni Evropské komise, Rady a Evropského parlamentu pokračovaly intenzivní práce na nových předpisech regulace finančního trhu. S rostoucím množstvím regulace EU vydávané formou
přímo použitelných nařízení narůstá význam aktivního zapojení ČNB již v procesu přípravy těchto
předpisů. K návrhům nové regulace zpracovávala ČNB průběžně stanoviska, její zástupci v rámci
struktur EU ve výborech a pracovních skupinách aktivně prosazovali pozice ČNB.
V listopadu 2015 byla Evropským parlamentem a v prosinci 2015 Radou EU schválena revize
směrnice o zprostředkování v pojišťovnictví (IMD 2/IDD), jejímž cílem je zejména posílit systémové
prvky ochrany spotřebitele, zajistit regulaci konzistentní s pravidly na kapitálovém trhu a sjednotit přístup k výkonu dohledu a správnímu trestání.
V průběhu roku 2015 byla publikována řada přímo účinných nařízení, zejména nařízení ke směrnici Solventnost II, nařízení o evropských fondech dlouhodobých investic (ELTIF), jehož cílem je
rozšířit možnosti financování dlouhodobých investičních projektů v EU, či nařízení o oznamování
a transparentnosti transakcí uzavíraných za účelem financování obchodů s cennými papíry (SFTR).
Na úrovni trialogu byl rovněž dokončen návrh nařízení o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách (benchmarks), na jehož přípravě se ČNB aktivně podílela. V rámci projednávání návrhu nařízení se ČNB vyjadřovala k instrukcím MF na jednání pracovní skupiny Rady, přičemž návrhy na úpravy se týkaly zejména uplatnění
principu proporcionality a omezení negativních důsledků exteritoriální působnosti nařízení.
V průběhu projednávání návrhu nařízení o fondech peněžního trhu ČNB zejména rozporovala
plošné uplatňování všech podrobných požadavků nařízení bez zohlednění principu proporcionality a nadměrný rozsah informačních povinností vůči ESMA. Projednávání návrhu nařízení bude
pokračovat v roce 2016.
V rámci evropských orgánů dohledu se ČNB aktivně zapojila do přípravy řady prováděcích předpisů ke směrnicím a nařízením, mimo jiné ke směrnici Solventnost II, ke směrnici CRD IV a nařízení CRR, ke směrnici BRRD, MiFID II, k nařízení Market Abuse Regulation, k nařízení CSDR
(k požadavkům na činnost centrálního depozitáře cenných papírů), k nařízení EMIR, ke směrnici
o transparentnosti či k prováděcímu opatření ke směrnici UCITS.
Z oblasti přípravy prováděcích předpisů k evropským legislativním aktům lze zdůraznit intenzivní
činnost ČNB při přípravě prováděcího předpisu ke stanovení minimálního požadavku na použitelné závazky (MREL) dle evropské směrnice pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí
a investičních podniků.
Na webových stránkách ČNB bylo v roce 2015 uveřejněno 17 sdělení o vydání obecných pokynů
evropských orgánů dohledu s vyjádřením, zda se ČNB bude těmito pokyny řídit. Úplný přehled
platných vyhlášek, opatření obecné povahy, úředních sdělení ČNB a stanovisek ČNB, týkajících
se finančního trhu, je pravidelně aktualizovaný na webových stránkách ČNB v části „Dohled
a regulace > Legislativní základna“.
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 Mezinárodní spolupráce
V oblasti vývoje evropského finančního systému dohledu pokračovaly přípravy na zajišťování fungování jednotného mechanismu dohledu (SSM) jakožto prvního článku bankovní unie. V platnost rovněž vstoupila mezivládní dohoda o převádění a postupném sdílení příspěvků bank (IGA)
v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí (SRM), umožňující funkčnost jednotného fondu
pro řešení krizí od 1. ledna 2016 pro členské státy účastnící se bankovní unie. Byl představen
návrh nařízení, jehož cílem je vytvořit evropský systém pojištění vkladů jakožto třetí pilíř bankovní unie vedle SSM a SRM. Výhrady ČNB k tomuto návrhu se týkaly především nevhodných
předpokladů k jeho zavádění, morálního hazardu a otázky právního základu návrhu založeného
na harmonizaci opatření k zajištění vnitřního trhu.
V reakci na zahájení diskuse o tzv. unii kapitálových trhů ze strany Komise, jejímž cílem by měla
být hlubší integrace kapitálových trhů směřující k podpoře hospodářského růstu a zlepšení přístupu malých a středních podniků na kapitálové trhy, zdůraznila ČNB potřebu stability regulatorního
prostředí a komplexního zhodnocení nákladů a výnosů případné další regulace, zachování zprostředkovatelské role bankovního sektoru, vyjádřila rezervovaný postoj ke konceptu kvalifikované
sekuritizace a nepodpořila myšlenku poskytování úlev v kapitálových požadavcích k rizikům, vyplývajícím z držení infrastrukturních aktiv, ani rozšiřování pravomocí ESMA či jiných nadnárodních institucí na úkor národních orgánů dohledu.
Vysoký objem legislativních návrhů Evropské komise v roce 2015 měl stejně jako v předešlém
roce velký dopad na rozsah činnosti evropských orgánů dohledu nad finančním trhem EBA,
ESMA a EIOPA a Evropské rady pro systémová rizika (ESRB), a to zejména při přípravě regulatorních a prováděcích technických standardů. Zástupci ČNB se aktivně podíleli na činnosti evropských orgánů dohledu nad finančním trhem na úrovni rady orgánů dohledu, stálých výborů
i odborných pracovních skupin. Experti ČNB zpracovali množství analýz a stanovisek a aktivně se
podíleli na přípravě obecných pokynů a doporučení.
Mezi další významné aktivity ČNB patřila příprava stanovisek, návrhy na úpravy mandátů a připomínky k instrukcím v rámci agendy Rady ECOFIN a jejích struktur a rovněž účast na plenárním zasedání výboru Rady Evropy MONEYVAL. Prostřednictvím svých zástupců se ČNB zapojila
do činnosti dalších mezinárodních institucí a asociací, mj. do aktivit Výboru pro finanční trhy
OECD, Basilejského výboru pro bankovní dohled (BCBS), Mezinárodní organizace dohledů nad
penzijními fondy (IOPS) či Mezinárodní organizace sdružující komise pro cenné papíry (IOSCO).
I v roce 2015 spolupracovala ČNB s partnerskými národními orgány dohledu v rámci deseti kolegií
evropských bankovních skupin a jedné skupiny s centrálou v USA, přičemž nově se předmětem
projednávání staly skupinové ozdravné plány. Byla zahájena příprava písemných dohod o koordinaci a spolupráci mezi ČNB a ECB, která převzala dohled nad příslušnými mateřskými společnostmi
bankovních skupin s dceřinými bankami v ČR. V jednom případě ČNB působí v roli konsolidujícího
orgánu dohledu. Aktivně se zapojila také do jednání kolegií orgánů dohledu nad mezinárodními
pojišťovacími skupinami. V rámci kapitálového trhu pokračovala spolupráce mezi ČNB a ostatními
orgány dohledu na základě mnohostranných memorand o spolupráci IOSCO a ESMA.

 Licenční, schvalovací a povolovací činnosti v oblasti finančního trhu
ČNB jako orgán dohledu nad finančním trhem vydává povolení k činnosti (licence) většině subjektů poskytujících služby na finančním trhu a v této souvislosti vydává i jiná povolení či souhlasy,
mezi které patří například schvalování prospektu cenného papíru či souhlas s uveřejněním nabídky převzetí. V těchto případech vystupuje ČNB jako správní orgán.
Dohledu ČNB k 31. prosinci 2015 podléhalo 23 tuzemských bank a 11 družstevních záložen,
z nichž 3 podaly koncem roku žádost o bankovní licenci. V České republice provozovalo činnost
i 23 poboček zahraničních bank. V roce 2015 nebyla udělena žádná nová licence úvěrové instituci. ČNB ke konci roku 2015 dále dohlížela 31 tuzemských pojišťoven (bez České kanceláře
pojistitelů), jednu zajišťovnu a v omezeném rozsahu rovněž 23 poboček zahraničních pojišťoven.
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ČNB k 31. prosinci 2015 vykonávala dohled nad 8 penzijními společnostmi (po fúzi dvou společností dohlížela o jednu méně než v roce 2014), které spravovaly 55 transformovaných, důchodových a účastnických fondů.
V sektoru investičních společností a investičních fondů dohlížela ČNB 28 investičních společností,
91 investičních fondů s právní osobností (z toho 29 samosprávných investičních fondů) a 195 podílových fondů.
Na konci roku 2015 ČNB evidovala 33 subjektů s povolením k činnosti obchodníka s cennými
papíry, přičemž v daném roce nebylo uděleno žádné nové povolení ani nedošlo k zániku licence.
Koncem roku 2015 ČNB dohlížela 18 platebních institucí a 2 instituce elektronických peněz, 4 zpracovatele tuzemských bankovek a mincí, 163 224 pojišťovacích zprostředkovatelů,
7 464 investičních zprostředkovatelů, 26 660 vázaných zástupců a řadu dalších méně významných typů finančních subjektů.
V oblasti emisí cenných papírů a regulovaných trhů byly v roce 2015 k obchodování na regulovaném trhu nově přijaty cenné papíry 21 emitentů, v pěti případech se jednalo o dluhopisy,
v 16 případech o akcie (z toho v 15 případech šlo o akcie subjektů kolektivního investování,
jejichž hlavní motivací pro kotaci akcií na regulovaném trhu je zachování snížené 5% sazby daně
z příjmů právnických osob). Naopak cenné papíry dvou emitentů byly vyřazeny, v obou případech
se jednalo o vyřazení dluhopisů z důvodu jejich splacení. Na konci roku bylo evidováno 83 společností, jejichž cenné papíry byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.
Počet licencovaných organizátorů regulovaného trhu (3), stejně jako počet provozovatelů
mnohostranného obchodního systému (2) a počet provozovatelů vypořádacích systémů s neodvolatelností vypořádání (3), zůstal meziročně nezměněn. Činnost nadále provozuje jediný
centrální depozitář.

Statistika vedených správních řízení v roce 2015
Počty
správních řízení
přecházejících
z roku 2014

Počty
správních řízení
zahájených
v roce 2015

Počty
ukončených
správních řízení
v roce 2015

Úvěrové instituce

11

37

39

Sektor pojišťoven

9

63

65

Penzijní společnosti a fondy

2

50

27

Akreditované osoby

0

0

0

39

95

107

Sektor poskytovatelů investičních služeb

9

131

131

Platební instituce

4

2

4

Instituce elektronických peněz

0

1

1

Zpracovatelé tuzemských bankovek
a mincí

0

0

0

Emise cenných papírů a regulované trhy

6

47

31

Druh finanční instituce

Sektor investičních společností
a investičních fondů

Poznámka: Akreditovanými osobami se rozumí osoby akreditované pro pořádání zkoušek odborné způsobilosti distributorů doplňkového penzijního a důchodového spoření.
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 Výkon dohledu nad finančním trhem
Při výkonu dohledu na dálku ČNB průběžně sleduje činnosti a hospodaření jednotlivých subjektů
finančního trhu a vyhodnocuje vývoj trhu jako celku i jeho dílčích segmentů. Mezi základní činnosti dohledu na dálku patří kontrola dodržování příslušných právních předpisů, kontrola dodržování pravidel obezřetného podnikání, pravidelné vyhodnocování finanční situace jednotlivých
regulovaných subjektů a kontrola pravidel odborné péče.
V rámci výkonu dohledu nad bankami, který zahrnuje dohled nad bankami, stavebními spořitelnami, družstevními záložnami a ve zjednodušeném režimu rovněž nad pobočkami zahraničních bank, věnovala ČNB kvůli přetrvávajícím nejistotám v evropské ekonomice pozornost
zejména vývoji kvality úvěrových portfolií, dostatečnosti kapitálu ke krytí případných ztrát, likviditě a celkovému hospodaření bank a jejich konsolidačních celků. Pozorně sledovala rovněž
pokračující implementaci revidovaných pravidel obezřetného podnikání souvisejících se směrnicí
CRD IV a nařízením CRR. Banky dohledu průběžně předkládaly k posouzení postupně doplňované a upravované verze ozdravných plánů v souladu s požadavkem směrnice BRRD.
ČNB ve spolupráci s vybranými bankami pokračovala ve společném projektu zátěžového testování úvěrového a úrokového rizika bank, které potvrdily dobrou odolnost, když se jejich kapitálová
přiměřenost i v nepříznivém scénáři udržela s dostatečnou rezervou nad regulatorním minimem.
Vedle těchto tzv. bottom up testů provádí ČNB pololetní zátěžové testování všech subjektů bankovního sektoru (tzv. top down testy), jejichž výsledky jsou pravidelně zveřejňovány na webových
stránkách ČNB v části „ČNB > Finanční stabilita > Zátěžové testy“.
Sektor družstevních záložen je i přes svůj relativně malý tržní podíl podroben intenzivnímu dohledu ČNB a je mu věnována významná část dohledových kapacit v rámci kontrol na místě i při
průběžném dohledu na dálku. Ten se soustředil zejména na hodnocení aktuálního stavu a vývoje
jednotlivých družstevních záložen a řešení jejich problémů, především s ohledem na konkrétní
podstupovaná rizika jednotlivých subjektů. V souvislosti s novelou zákona o spořitelních a úvěrních družstvech věnuje dohled zvýšenou pozornost opatřením, kterými záložny naplní požadavky
této novely.
Základem obezřetnostního dohledu nad pojišťovnami je pravidelné vyhodnocování finanční situace pojišťoven, včetně dodržování pravidel obezřetného podnikání a ukládání opatření k nápravě. Ekonomické a pojistně-technické ukazatele jsou vyhodnocované na základě pravidelně
předkládaných výkazů. Pojišťovny patřící do pojišťovacích skupin podléhají rovněž doplňkovému
dohledu nad pojišťovnami ve skupině. Během informačních návštěv v pojišťovnách se detailně
diskutuje o jejich aktuální finanční a obchodní situaci a jejich strategii. Pojišťovny i ČNB v roce
2015 zintenzivnily přípravy na regulaci v režimu Solventnost II. ČNB monitorovala a vyhodnocovala připravenost pojišťoven na nové požadavky regulace, a to v oblasti všech tří pilířů, na kterých
je regulatorní rámec Solventnost II založen.
Další kolo zátěžových testů vybraných pojišťoven, uskutečněné poprvé podle metodologie Solventnost II, potvrdilo, že sektor pojišťoven jako celek je dostatečně kapitálově vybavený a odolný
vůči významným změnám vybraných rizikových faktorů i v novém režimu Solventnost II.
V oblasti kapitálového trhu vykonává ČNB dohled nad obchodníky s cennými papíry, investičními
zprostředkovateli, trhy s investičními nástroji, investičními společnostmi a fondy, penzijními společnostmi a dalšími subjekty působícími na kapitálovém trhu. V sektoru obchodníků s cennými
papíry se průběžně vyhodnocovalo plnění informační povinnosti spolu s plněním povinnosti uveřejňování informací. Proběhla kontrola výpočtu kapitálových požadavků založených na režijních
nákladech a kontrola oceňování aktiv a podrozvahových položek.
U penzijních společností a jimi obhospodařovaných fondů se dohled zaměřil zejména na vyhodnocení dodržování regulatorních limitů, především sledování poměru vlastního kapitálu a kapitálových požadavků, dále na sledování plnění zákonných a statutárních investičních limitů,
na hospodaření penzijních společností a obhospodařovaných fondů a plnění pravidel v oblasti
odborné péče.
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Pozornost dohledu odborné péče u doplňkového penzijního spoření se soustřeďovala na problematiku zániku penzijního připojištění v souvislosti s žádostmi účastníků o výplatu dávky.
V oblasti důchodového spoření se potom zaměřovala na procesy související se samotným uzavřením smlouvy a též na následné úkony při a po registrování smlouvy u správce centrálního
registru smluv.

 Dohled nad drobnými distributory finančních produktů
Samostatný odbor dohledu nad drobnými distributory finančních produktů byl vytvořen s účinností od 1. října 2015, a to vyčleněním části sekce dohledu nad finančním trhem. Odbor je
pověřen výkonem dohledu nad činností platebních institucí, institucí elektronických peněz, vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu a poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu
(nejsou-li tyto subjekty zároveň obchodníkem s cennými papíry). Dohlíží také na činnost subjektů
podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o investičních společnostech a investičních fondech a dále
na činnost investičních zprostředkovatelů a jejich vázaných zástupců, pojišťovacích zprostředkovatelů a směnáren. Po svém vzniku plynule navázal na výkon této agendy, která doposud byla
v kompetenci sekce dohledu nad finančním trhem, s cílem zajistit kontinuitu výkonu dohledu
v této oblasti a jeho metodické i faktické zefektivnění. Svou činnost vykonává prostřednictvím
ústředí v Praze a na územních pracovištích v Plzni, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Hradci
Králové, Brně a Ostravě.
Hlavní náplň činnosti nového útvaru tvoří zajišťování výkonu dohledu na dálku a kontrol na místě
nad výše uvedenými subjekty se zaměřením na dodržování obezřetnostních pravidel, pravidel
jednání a odborné péče, pravidel pro prevenci legalizace výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu. Dále vyhodnocuje rizikovost dohlížených subjektů, kontroluje poskytování služeb bez
příslušného oprávnění u dohlížených subjektů, je-li taková kontrola v působnosti ČNB, a také
kontroluje dodržování regulatorních limitů a plnění vykazovacích povinností. V oblasti směnárenské činnosti je odbor oprávněn také k posuzování žádostí o udělení povolení k činnosti směnárníka, resp. k odejmutí tohoto povolení, a k přijímání oznámení směnárníků o umístění provozoven. Spolupracuje s příslušnými útvary ČNB při zajišťování statistických šetření a je oprávněn
zveřejňovat své dohledové poznatky formou zobecněných odpovědí na dotazy nebo úředních
sdělení. V rámci prováděných kontrol na místě je oprávněn ukládat povinnosti v řízení z moci
úřední formou tzv. příkazu na místě.

 Sankční činnost
Sankční činnost spočívala v roce 2015 především v prošetřování podnětů k zahájení správních
řízení, v rozhodování o zahájení správního řízení či o odložení věci a ve vedení správních řízení
v prvním stupni, ve kterých byly uloženy pokuty, opatření k nápravě či odňata povolení k činnosti
a rušeny registrace. Kromě vedení správních řízení s dohlíženými subjekty jsou v sektorech finančního trhu, kde právní úprava umožňuje postihovat i neoprávněné podnikání, vedena správní
řízení se subjekty, které poskytují na finančním trhu služby bez příslušného povolení. Výroky pravomocných rozhodnutí z oblastí dohledu ČNB, u kterých zákon zveřejnění předpokládá, jsou zveřejněny na webových stránkách ČNB v části „Dohled a regulace > Výkon dohledu > Pravomocná
rozhodnutí“. Sankční opatření uložená pojišťovacím zprostředkovatelům se zapisují do Registru
pojišťovacích zprostředkovatelů.

26

výroční zpráva 2015

ČNB V ROCE 2015

Statistika vedených sankčních správních řízení v roce 2015

Oblast uložení sankce

Dohled nad úvěrovými institucemi

Počty
sankčních
správních
řízení
přecházejících
z roku 2014
2

Počty
sankčních
správních
řízení
zahájených
v roce
2015
8

Počty
sankčních
správních
řízení
ukončených
v roce
2015

Celková
výše
uložených
pokut
(tis. Kč)

5

250

Dohled nad kapitálovým trhem

22

39

41

32 925

Dohled nad pojišťovnictvím

14

192

186

6 515

Porušení směnárenského zákona

5

30

31

2 900

Ochrana spotřebitele

0

2

1

800

Platební styk

5

13

15

2 240

Oběh bankovek a mincí

1

6

2

12

Zákon o ČNB

1

0

1

5

50

290

282

45 647

Dohled nad finančním trhem celkem

 Ochrana spotřebitele
V souladu se svými veřejnoprávními kompetencemi samostatný odbor ochrany spotřebitele přijímá a šetří podání veřejnosti týkající se spotřebitelské problematiky, včetně dodržování vybraných
povinností podle zákona o platebním styku a poskytování spotřebitelských úvěrů.
V roce 2015 bylo do ČNB doručeno 1 059 podání týkajících se spotřebitelské problematiky.
Do oblasti pojišťovnictví směřovalo 341 podání, která tvořila přibližně 32 % všech doručených
podání. V této skupině převládaly stížnosti na nedostatečnost poskytnutí předsmluvních informací a problematiku pojistného plnění. Nemalou skupinu tvořily stížnosti na poskytnutí nedostatečných či klamavých informací ze strany pracovníků pojišťoven či jejich vázaných zástupců,
průtahů ohledně vypořádání pojistné události nebo odmítnutí pojistného plnění. Ve zvýšené míře
se objevila také podání vůči postupům zástupců pojišťoven při nabídce různých druhů doplňkových pojištění formou prodeje na dálku. Ve vztahu k pojišťovacím zprostředkovatelům šetřila ČNB
podání týkající se poskytnutí neúplných informací před uzavřením pojistné smlouvy či podezření
spotřebitelů, že smlouvy byly uzavřeny účelově s vidinou získání provize pro zprostředkovatele
a nikoli ve prospěch klienta.
V oblasti úvěrových institucí bylo přijato 417 podání spotřebitelů, která se týkala všech bankovních produktů. Nejvíce podání směřovalo do oblasti platebního styku a platebních karet.
Spotřebitelé si stěžovali na nedodržení lhůty pro provedení platebních transakcí, na nedostatečnost informací při ukládání a stornech hotovosti prostřednictvím peněžního vkladomatu nebo
na účtování poplatku za informaci třetí osobě bez souhlasu klienta. Dále ČNB obdržela stížnosti
cizinců, kterým bylo ze strany banky odmítnuto otevření běžného účtu, aniž by měli v ČR zřízenu
kontaktní adresu. V oblasti poskytování spotřebitelských úvěrů byla provedena kontrola úplnosti
poskytování předsmluvních informací a započítávání všech požadovaných poplatků do RPSN.
V roce 2015 bylo šetřeno 57 podání z oblasti ochrany spotřebitele na kapitálovém trhu. Týkala
se nedostatků při podávání informací o rizikovosti a charakteru nabízeného produktu a upozorňovala na možné neoprávněné poskytování investičních služeb či shromažďování prostředků
od veřejnosti za účelem jejich společného investování ze strany fyzické osoby. ČNB zaznamenala
také stížnosti ohledně ukončení poskytování investičních služeb prostřednictvím elektronického
obchodního rozhraní obchodníka s cennými papíry.
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Na nebankovní devizová místa bylo v průběhu roku 2015 doručeno 153 podání, což představuje mírný meziroční pokles. Základním problémem stále zůstává výše kurzu, neboť především
směnárny v centru Prahy nabízejí při směně eur na koruny kurz mezi 15 a 20 Kč za euro nebo
účtují poplatek za provedení směnné operace, který částku k výplatě významně sníží. Takovou
výši kurzu cizinci a často ani tuzemci nepředpokládají a následně po ukončení transakce požadují
storno obchodu, což je poté, co podepsali předsmluvní informace a odpočet, ze strany směnárníka téměř vždy zamítnuto.
Na činnost nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů bylo přijato 53 podání. ČNB podléhají nebankovní poskytovatelé spotřebitelských úvěrů jen tehdy, pokud je tento úvěr poskytnut
prostřednictvím kreditní karty. Obecné problematiky ochrany spotřebitele se týkalo 38 podání.
V roce 2015 proběhlo nebo bylo zahájeno sedm kontrol na místě, z čehož pět se týkalo pojišťovacích zprostředkovatelů, jedna banky a jedna provozovatele směnárenské činnosti. V oblasti
pojišťovnictví patřily mezi nejčastější kontrolní zjištění nedostatky v oblasti informování klientů
o povaze životního pojištění spojeného s investováním do fondů a nedostatky spojené s nahrazováním jednoho pojištění pojištěním jiným.

 POSTUPY PŘI ŘEŠENÍ KRIZE
Evropská směrnice, která stanoví postupy pro případ řešení krize některé z bank, byla na samém
konci roku 2015 transponována do českého právního řádu zákonem o ozdravných postupech
a řešení krize na finančním trhu. ČNB je podle tohoto zákona orgánem příslušným k řešení krize
na finančním trhu.
Postupy pro řešení krize jsou založeny na dvou předpokladech: na přesvědčení, že náklady spojené s řešením krize bank nemá nést stát, ale soukromé osoby, a že řešení krize má být v souladu
s veřejným zájmem.
ČNB je podle uvedeného zákona vybavena potřebnými pravomocemi a nástroji k řešení krize.
Rok 2015 byl rokem přípravným, kdy došlo k vybudování samostatného odboru restrukturalizace, který má řešení krize v popisu práce. Odbor se zabývá plánováním a provozními záležitostmi, např. při zakládání a financování Fondu pro řešení krize, a také přípravou samotného
řešení krize bank.
Protože české banky jsou součástí zahraničních bankovních skupin, součástí plánování (a samozřejmě i případného řešení krize) je koordinace se zahraničními orgány řešení krize. Do roku
2015 to byly národní orgány ze zemí, kde skupina sídlí. Od roku 2016 v návaznosti na pokrok
v budování bankovní unie převzal tuto úlohu Jednotný výbor pro řešení krizí se sídlem v Bruselu.

 PENĚŽNÍ OBĚH A PLATEBNÍ STYK
 Peněžní oběh
V souladu se zákonem o ČNB má ČNB výhradní právo vydávat do oběhu bankovky a mince
včetně mincí pamětních a řídit peněžní oběh. Hotovostní peněžní oběh včetně práv a povinností
ČNB, bank, právnických osob a fyzických osob dále upravuje zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu
bankovek a mincí.
Hodnota peněz v oběhu k 31. prosinci 2015 činila 510,1 mld. Kč. Meziročně oběživo stouplo
o 40,6 mld. Kč.
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Vývoj výše oběživa
od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2015 

(v mld. Kč)

520
510
500
490
480
470
460
450
440
430
420
410
400
390
380
2011

2012

2013

2014

2015

Množství bankovek a mincí v oběhu k 31. 12. 2014 a 31. 12. 2015

Nominální hodnota
5000 Kč
2000 Kč
1000 Kč
500 Kč
200 Kč
100 Kč
50 Kč
Bankovky celkem
50 Kč
20 Kč
10 Kč
5 Kč
2 Kč
1 Kč
Mince celkem
Mince z drahých kovů
Celkem

2014

2015

130 432,1
161 622,1
129 596,6
16 738,3
10 919,8
5 491,7
585,2
455 385,8
4 687,1
3 362,4
1 941,0
1 131,5
808,6
494,1
12 424,7
1 665,0
469 475,5

mil. Kč
137 079,0
186 321,8
136 249,6
17 779,1
11 262,6
5 681,9
583,3
494 957,3
5 192,6
3 513,7
2 025,6
1 189,9
851,1
519,2
13 292,1
1 878,7
510 128,2

Struktura oběživa k 31. 12. 2015 

2014

2015
mil. ks

26,1
80,8
129,6
33,5
54,6
54,9
11,7
391,2
93,7
168,1
194,1
226,3
404,3
494,1
1 580,6
2,3
1 974,1

27,4
93,2
136,2
35,6
56,3
56,8
11,7
417,2
103,9
175,7
202,6
238,0
425,5
519,2
1 664,9
2,4
2 084,5

(v Kč)

1,11 %
2,21 %

3,09 %
5000 Kč

3,49 %
26,87 %

2000 Kč
1000 Kč
500 Kč
200 Kč
100 Kč

26,71 %

Ostatní

36,52 %
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Struktura bankovek v oběhu
k 31. 12. 2015 
2,80 %

(v kusech)

6,57 %
5000 Kč

13,62 %

2000 Kč
1000 Kč

22,33 %

500 Kč
13,50 %

200 Kč
100 Kč
Ostatní

8,52 %

32,66 %

Struktura mincí v oběhu
k 31. 12. 2015 

(v kusech)
6,24 %
50 Kč
10,55 %

20 Kč

31,18 %

10 Kč
5 Kč
2 Kč
12,17 %

1 Kč

14,30 %
25,56 %

Celkem bylo v roce 2015 vyrobeno 92,4 mil. kusů bankovek, 49,2 mil. kusů mincí, 70,0 tis. kusů
pamětních stříbrných mincí a 26,3 tis. kusů zlatých mincí. Náklady ČNB na výrobu bankovek
a mincí činily 260,7 mil. Kč.
Hotovostní operace na pokladnách ČNB dosáhly v roce 2015 částky 1 430,5 mld. Kč, což znamenalo nárůst o 2,3 % oproti předchozímu roku. Pokladny ČNB přijaly z oběhu 728,2 mil. kusů
bankovek a 324,0 mil. kusů mincí, vydaly 752,2 mil. kusů bankovek a 407,5 mil. kusů mincí.
V roce 2015 bylo pobočkami ČNB zpracováno 777,4 mil. kusů bankovek a 327,9 mil. kusů mincí.
V roce 2015 vydala ČNB do oběhu čtyři motivy pamětních stříbrných mincí v hodnotě 200 Kč, jeden motiv stříbrné mince v hodnotě 500 Kč, dva motivy zlatých mincí v hodnotě 5000 Kč a jeden
motiv zlaté mince v hodnotě 10000 Kč.
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 Bezhotovostní platební styk
ČNB vede účty státu, provozuje systémy pro převody mezibankovních plateb a pro vypořádání
obchodů s krátkodobými cennými papíry. Operace bezhotovostního platebního styku jsou realizovány prostřednictvím systémů CERTIS (Czech Express Real Time Interbank Gross Settlement
System), Systému krátkodobých dluhopisů (SKD) a Automatizovaných bankovních operací (ABO).
Klienty ČNB jsou organizační složky státu, kterým ČNB vede celé spektrum účtů. Organizační
složky státu zajišťují u výdajových účtů a vybraných příjmových účtů státního rozpočtu pro platby z nich odepisované rezervování peněžních prostředků na plánované výdaje v Integrovaném
informačním systému státní pokladny (IISSP) provozovaném Ministerstvem financí. Organizační
složky státu předávají platební příkazy ČNB spolu s informací o rezervaci peněžních prostředků
v IISSP. Rezervaci peněžních prostředků v IISSP před provedením platebního příkazu ČNB ověřuje.
Dalšími klienty jsou příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu a státní fondy,
které přecházejí se všemi svými účty do ČNB postupně (v souladu s přechodnými ustanoveními
zákona č. 501/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech).
Mezi subjekty, jejichž účty jsou v ČNB vedeny k příjmu dotací ze státního rozpočtu, patří státní
organizace Správa železniční dopravní cesty, územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí,
Regionální rady regionů soudržnosti, veřejné výzkumné instituce a veřejné vysoké školy, případně
další právnické osoby se souhlasem Ministerstva financí. Těmto klientům nabízí Česká národní
banka omezenou škálu služeb tak, jak jí to ukládá § 33 odst. 8 zákona o rozpočtových pravidlech.
Klienti disponují peněžními prostředky na svých účtech prostřednictvím služby ABO-K internetové bankovnictví nebo jsou obslouženi na některé z poboček v Brně, Hradci Králové, Ostravě
a Praze či územním pracovišti v Českých Budějovicích, Plzni a Ústí nad Labem.

 CERTIS – systém mezibankovního platebního styku
Prostřednictvím systému CERTIS je v České republice zajišťován mezibankovní platební styk.
Účastníky systému jsou banky, spořitelní a úvěrní družstva a pobočky zahraničních bank.
K 31. prosinci 2015 měl CERTIS 45 přímých účastníků, pro které je v systému veden jejich účet,
a 6 tzv. třetích stran – institucí zajišťujících např. zúčtování transakcí z platebních karet, obchodů
s cennými papíry apod. na účtech přímých účastníků.
Následující grafy znázorňují vývoj počtu zpracovávaných transakcí a objem převáděných prostředků v systému CERTIS od roku 1992.
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V roce 2015 zúčtoval systém CERTIS celkem 576 mil. transakcí (což představuje meziroční nárůst
o 4,9 %) v celkové hodnotě 342 705 mld. Kč (nárůst o 54 %). Nárůst v celkové hodnotě byl způsoben zvýšeným objemem sterilizačních operací ČNB. Průměrně bylo denně zpracováno 2,3 mil.
transakcí. Průměrná denní hodnota transakcí činila 1 365 mld. Kč.

 SKD – Systém krátkodobých dluhopisů
Systém krátkodobých dluhopisů provozovaný ČNB zajišťuje samostatnou evidenci (registr) cenných papírů a vypořádání obchodů s cennými papíry. Od roku 2011 se pro elektronický podpis
v rámci SKD využívají certifikáty vydávané akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb.
K 31. prosinci 2015 bylo v SKD evidováno 79 majetkových účtů patřících 49 klientům (majitelům
cenných papírů). V SKD jsou evidovány dluhopisy ČNB a vládní dluhopisy vydávané Ministerstvem financí.
Cenné papíry evidované v SKD jsou kromě jiného využívány jako zástava (kolaterál) k vnitrodenním úvěrům, které ČNB poskytuje bankám pro potřeby plynulého účtování v systému CERTIS.
Dále jsou využívány pro repo operace ČNB a Ministerstvem financí při denním řízení likvidity souhrnného účtu státní pokladny. V systému SKD se v roce 2015 zpracovalo průměrně 31 transakcí
denně, průměrná denní hodnota transakcí byla 118 mld. Kč.

 ABO – systém účetnictví a platebního styku ČNB
V systému ABO vede ČNB účty svých klientů a vnitřní účty centrální banky. Ke konci roku 2015
ČNB vedla 21 176 účtů, z toho 3 059 vnitřních účtů, 3 416 účtů zaměstnanců a 14 701 účtů
právnických osob (z toho 14 224 regulovaných účtů státní pokladny v české měně a 140 regulovaných účtů státní pokladny v evropské měně). Regulované účty státní pokladny jsou účty podřízené souhrnným účtům státní pokladny, na kterých se realizují příjmy a výdaje státního rozpočtu
a další finanční operace státu.
Pro obsluhu svých účtů využívá většina klientů systém internetového bankovnictví ABO-K.
Ke konci roku 2015 bylo v systému zaregistrováno celkem 10 762 uživatelů.
Následující graf zobrazuje průměrné denní počty účetních transakcí zpracovávaných v roce 2015.
V porovnání s rokem 2014 se celkový počet transakcí zvýšil o 4,1 % a počet klientských příkazů
se zvýšil o 4,9 %.
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 OPERACE NA FINANČNÍM TRHU
ČNB realizuje měnovou politiku prostřednictvím systému k tomu určených nástrojů. Mezi hlavní nástroje používané ČNB patří zejména úrokové operace (repo operace a automatické facility), operace na devizovém trhu a povinné minimální rezervy. Úrokové operace hrají klíčovou
roli při řízení hladiny krátkodobých úrokových sazeb na mezibankovním peněžním trhu. Bankovní rada rozhoduje o stanovení hodnoty tří úrokových sazeb: limitní dvoutýdenní repo sazby,
diskontní a lombardní sazby. Hlavní měnověpolitickou úrokovou sazbou je limitní dvoutýdenní
repo sazba. Diskontní a lombardní sazba tvoří dolní a horní hranici pro pohyb krátkodobých
sazeb peněžního trhu. V průběhu roku 2015 nedošlo k žádným změnám úrokových sazeb,
které zůstaly na technické nule, tj. diskontní sazba a repo sazba zůstaly na úrovni 0,05 %
a lombardní sazba na úrovni 0,25 %.
V roce 2015 ČNB i nadále využívala devizový kurz jako další nástroj k uvolnění měnové politiky se
závazkem intervenovat v případě potřeby na oslabení kurzu koruny tak, aby se kurz koruny vůči
euru udržoval poblíž hladiny 27 korun za jedno euro. Objem uskutečněných devizových intervencí v roce 2015 dosáhl objemu 8,998 mld. EUR. Intervenční aktivita se odehrávala především
ve druhém pololetí a významným způsobem ovlivnila nárůst objemu volné korunové likvidity
v tomto období.
Prostřednictvím úrokových operací ČNB ovlivňuje stav likvidity bankovního sektoru tak, aby odpovídal optimální výši pro plnění povinných minimálních rezerv. Tím je zabezpečována stabilita
krátkodobých úrokových sazeb na žádoucí úrovni. Hlavním nástrojem pro řízení krátkodobých
úrokových sazeb jsou repo operace, vyhlašované pravidelně třikrát týdně se 14denní splatností.
Prostřednictvím repo operací je stahována volná likvidita z bankovního sektoru. Za staženou likviditu platí ČNB úrok maximálně ve výši limitní dvoutýdenní repo sazby.
Dalšími měnověpolitickými nástroji ČNB jsou dvě automatické facility − zápůjční a depozitní.
V rámci zápůjční facility ČNB půjčuje bankám na jeden den finanční prostředky formou repo
operace za lombardní sazbu. Depozitní facilita umožňuje bankám uložit si u ČNB prostředky
na jeden den za diskontní sazbu formou depozita. V průběhu roku 2015 docházelo k významnému využívání depozitní facility z důvodu shodné diskontní a repo sazby. Využívání zápůjční
facility bylo výjimečné.
Celkový průměrný objem stahované volné likvidity činil 757 mld. Kč. Z tohoto objemu bylo průměrně 62 % stahováno prostřednictvím depozitní facility a 38 % prostřednictvím repo operací.
Dále ČNB prováděla tzv. výměny kolaterálu. Jednalo se o technické operace, při nichž byl bance
obvykle vyměněn cenný papír vypořádávaný v Centrálním depozitáři cenných papírů za cenný
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papír vypořádávaný v Systému krátkodobých dluhopisů. Cílem těchto operací nebylo ovlivnění
volné likvidity bankovního sektoru, ale poskytnutí likvidních cenných papírů bankám např. pro
účely čerpání vnitrodenního úvěru.
ČNB má i nadále v instrumentáriu nástroje sloužící k dodávání likvidity (dvoutýdenní dodávací
repo operace a devizové swapy), které představila v průběhu října 2008 v důsledku propuknutí
finanční krize. Existence těchto instrumentů má význam pro stabilitu domácího finančního trhu.
Tyto nástroje sice nebyly bankami v roce 2015 aktivně využívány, avšak s ohledem na volatilní vývoj na finančních trzích považuje ČNB za vhodné, aby zůstaly k dispozici bez časového omezení.

 SPRÁVA DEVIZOVÝCH REZERV
ČNB nakládá s vlastními devizovými rezervami, které představují zahraniční aktiva ČNB ve směnitelných měnách sloužící především k podpoře provádění vlastní nezávislé měnové politiky
a také jako zdroj cizoměnové likvidity pro klienty ČNB. Velikost a struktura devizových rezerv
je pravidelně zveřejňována na webových stránkách ČNB v části „Finanční trhy“. Na konci roku
2015 činila velikost devizových rezerv v korunovém vyjádření 1 601 mld., což odpovídá hodnotě
59,2 mld. EUR, resp. 64,5 mld. USD.

Měnová struktura aktiv devizových rezerv k 31. 12. 2015  (v měně portfolia)
Euro

35 222 mil.

Americký dolar

9 945 mil.

Kanadský dolar

11 597 mil.

Australský dolar

6 278 mil.

Švédská koruna

20 410 mil.

Japonský jen
Britská libra
SDR
Zlato

307 842 mil.
647 mil.
1 096 mil.
10,0 t

Poznámka: Údaje v tabulce nejsou očištěny o pasiva; část aktiv v amerických dolarech je měnově diverzifikována do japonského jenu a britské libry prostřednictvím měnových forwardů.

ČNB investuje devizové rezervy v souladu se zásadami politiky ČNB při správě devizových rezerv
a v závislosti na investičních příležitostech a konkrétní situaci na příslušných trzích. Největší část
tvoří dluhové cenné papíry vydané vybranými vládami vyspělých zemí, vybrané dluhopisy s vládní
zárukou nebo dluhopisy vydané nadnárodními institucemi s nejlepšími ratingy. Dalšími nástroji
pro správu devizových rezerv jsou (dle významnosti): akcie, repo operace, specifické pokryté
dluhopisy, depozita u centrálních bank, futures, úrokové, měnové a akciové swapy. Veškeré derivátové transakce jsou kryty finančním zajištěním.
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Rozložení investic k 31. 12. 2015
3,0 %
5,0 %

0,5 %
Vládní cenné papíry
61,9 %

10,0 %

Agentury
Akcie
Centrální banky
BIS, IMF + nadnárodní instituce
Reverzní repo

8,1 %

Zlato

11,6 %

Devizové rezervy v korunovém vyjádření meziročně vzrostly z důvodu devizových intervencí
(+243,1 mld.), externích toků do portfolia (+121,1 mld.) a výnosů portfolií (+12,4 mld.). Externí
toky pocházejí z transakcí klientů ČNB, kteří jsou specifikováni zákonem o ČNB (nejvýznamnějšími klienty ČNB jsou ministerstva a vládní organizace ČR). Záporné saldo kurzových výnosů
(-6,1 mld.) naopak přispívalo ke snižování rezerv. S přílivem eurových toků do portfolia devizových rezerv byla v průběhu roku 2015 provedena jejich částečná realokace do portfolií v amerických, kanadských a australských dolarech.

Srovnání celkového výnosu devizových rezerv
za rok 2015 s předcházejícími obdobími  (v %)
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Za rok 2015 dosáhla jednotlivá portfolia následujících výnosů měřených ve vlastní měně portfolia: portfolio v eurech zaznamenalo výnos 1,25 %, výnos portfolia v amerických dolarech činil
0,25 %, portfolio v kanadských dolarech dosáhlo výnosu 1,32 %, výnos portfolia ve švédských
korunách byl 0,04 % a portfolio v australských dolarech generovalo výnos 2,65 %. Vážený průměr výnosů portfolií v rezervních měnách činil 1,10 %.
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Složení akciového portfolia k 31. 12. 2015
3,7 %

3,5 %
MSCI Euro

4,3 %

S&P 500

4,6 %

S&P TSX
61,0 %

Nikkei 225
S&P ASX 200
FTSE 100

23,0 %

Poznámka: Velikost expozice na akcie je cílována na 10 % velikosti devizových rezerv (očištěných o SDR
alokaci). Z toho důvodu nemusí být desetiprocentní poměr dodržen mezi velikostí každého jednotlivého
akciového portfolia a jeho „protějšku“ v podobě pevně úročeného portfolia ve stejné měně.

Většina devizových rezerv je spravována v interních portfoliích tvořených pevně úročenými nástroji
peněžního a kapitálového trhu. Přibližně desetinu rezerv tvoří akciová portfolia spravovaná společnostmi BlackRock a State Street Global Advisors, která jsou investována na následujících trzích
s příslušnými benchmarkovými indexy: evropském (MSCI Euro), americkém (S&P 500), britském
(FTSE 100), japonském (Nikkei 225), kanadském (S&P TSX) a australském trhu (S&P ASX 200).
Další část rezerv pak představují pohledávky vůči Mezinárodnímu měnovému fondu a zlato. Finanční pozice vůči MMF, která ke konci roku 2015 činila 1,10 mld. SDR, se v průběhu roku
změnila pouze nepatrně v důsledku předčasných splátek bilaterálního úvěru v celkovém objemu
54,3 mil. SDR. Velikost kvóty a alokace zůstala nezměněna. Během roku 2015 byla část zlata
použita na výrobu mincí, držba zlata tak ke konci roku 2015 činila 10 t.

 ČNB JAKO BANKA STÁTU
ČNB poskytuje státu a veřejnému sektoru na základě zákona o ČNB a zákona o rozpočtových
pravidlech bankovní služby, tj. vedení účtů a provádění platebního styku a služby související s řízením likvidity souhrnných účtů státní pokladny (SÚSP).
V roce 2015 ČNB pokračovala ve spolupráci s Ministerstvem financí (MF) při řízení likvidity státní
pokladny, zabezpečování hladkého průběhu platebního styku a zefektivňování těchto procesů.
V průběhu roku se také podílela na přípravě novely zákona o rozpočtových pravidlech, která
by měla být schválena v letošním roce. K 31. prosinci 2015 ČNB vedla pro stát a veřejný sektor
14,4 tisíce účtů a na účtech státní pokladny proběhlo denně průměrně 300 tisíc transakcí. Klienti
v rámci státní pokladny dnes využívají téměř výhradně internetové bankovnictví, pouze 0,3 %
příkazů je předáváno prostřednictvím papírových příkazů.
ČNB je rovněž zapojena do Integrovaného informačního systému státní pokladny, tj. do systému
rezervací peněžních prostředků pro rozpočtové výdaje organizačních složek státu (OSS). V praxi
to znamená, že v případě platby (výdaje) z účtu státního rozpočtu rezervuje příslušná OSS v systému státní pokladny odpovídající částku ze svého rozpočtu, který má na uvedený fiskální rok
přidělen, a následně zasílá platební příkaz k realizaci do ČNB. Zde je přijat k realizaci až po ověření rezervace.
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 Podpora řízení likvidity státní pokladny
ČNB technicky zajišťuje zahrnutí zůstatků jednotlivých účtů podřízených státní pokladně, jejichž
okruh je vymezen rozpočtovými pravidly, pod SÚSP vedené v Kč a EUR. Pod korunovým SÚSP jsou
zahrnuty např. příjmové a výdajové účty státního rozpočtu, účet státních finančních aktiv a pasiv,
účty finančních a celních úřadů, státních fondů, Národního fondu atd. Pod eurovým SÚSP jsou
zahrnuty peněžní prostředky především Národního fondu, eurové dluhové služby a cizí prostředky OSS. ČNB velmi úzce spolupracuje s MF na denním řízení likvidity SÚSP, což zahrnuje zejména
denní predikci příjmů a výdajů z účtů podřízených SÚSP a monitorování skutečných finančních
toků během dne. Na základě této činnosti jsou nastaveny objemy operací MF na peněžním trhu,
tzn. především krátkodobé investice likvidity SÚSP. Pokud by vznikla situace nedostatku likvidity
SÚSP (zejména v situaci náhlého nepříznivého vývoje na finančních trzích), MF může těmito operacemi rovněž realizovat výpůjčky. Díky důslednému řízení likvidity obou SÚSP v průběhu celého
obchodního dne se daří udržovat zůstatek na SÚSP na úrovni jen několika milionů korun, resp.
eur, ačkoliv objem zaúčtovaných transakcí se denně pohybuje v řádech miliard.
Systém agregace peněžních prostředků státní pokladny pod SÚSP zvyšuje množství disponibilní
likvidity, které lze využít k financování schodku státního rozpočtu v průběhu roku a zároveň
dlouhodobý charakter těchto zdrojů umožňuje efektivní plánování emisí státních dluhopisů, což
vede ke generování rozpočtových úspor prostřednictvím snížení úrokových nákladů na obsluhu
státního dluhu a ke snížení refinančního rizika státu.

 Podpora financování státního dluhu
V oblasti správy státního dluhu ČNB realizuje pro MF primární prodej krátkodobých i dlouhodobých státních dluhopisů a provádí funkci administrátora emisí. V roce 2015 uskutečnila 19 aukcí
státních pokladničních poukázek s celkovým prodaným objemem necelých 100 mld. Kč převážně
ve splatnostech 3, 9 a 12 měsíců. Aukcí státních dluhopisů bylo provedeno 33 a prodaly se v nich
dluhopisy v objemu přes 180 mld. Kč. Ve funkci administrátora vyplatila ČNB kupóny u 21 emisí
státních dluhopisů a provedla výplatu jistiny u jedné maturující emise. Výplaty a splátky jistin ČNB
zajišťovala rovněž u emisí spořicích státních dluhopisů.

 EKONOMICKÝ VÝZKUM
Ekonomický výzkum v ČNB vytváří analytické a znalostní zázemí pro tvorbu měnové politiky, dohled nad finančním trhem a udržování finanční stability a přispívá k rozvoji lidského kapitálu centrální banky. Ekonomický výzkum je také nástrojem, který napomáhá budovat pozici ČNB v rámci
ESCB a směrem k domácí a zahraniční odborné veřejnosti. Podrobné informace o výzkumných
aktivitách lze najít na webových stránkách ČNB v části „Ekonomický výzkum“.
V roce 2015 bylo publikováno sedmnáct mezinárodně recenzovaných článků v řadách CNB Working Paper Series a CNB Research and Policy Notes. Zároveň byla publikována dvě čísla přehledové publikace CNB Economic Research Bulletin. Sedmnáct výzkumných prací bylo publikováno v prestižních odborných časopisech jako Journal of International Economics, Journal of the
European Economic Association či Economic Systems. Na výzkumných projektech spolupracují
s ekonomy ČNB i experti zahraničních centrálních bank, mezinárodních organizací a významných
univerzit. Mezinárodní srovnání, relevance a kvalita výzkumných výstupů byla vyhodnocena v dokumentu CNB Economic Research in 2015.
Koordinátoři výzkumných projektů jsou zapojeni do tvorby měnové politiky při přípravě stanovisek k Situačním zprávám o ekonomickém vývoji a záznamů a protokolů z měnověpolitických jednání. Náměty z měnověpolitických diskusí jsou zohledňovány při stanovování prioritních témat
výzkumu. Výstupy výzkumných projektů jsou pravidelně využívány v dokumentech ČNB.
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ČNB pojedenácté pořádala odbornou konferenci Research Open Day 2015, na které byly odborné
veřejnosti představeny výsledky ekonomického výzkumu ČNB. Na této konferenci byla poprvé udělena Cena Kateřiny Šmídkové a pravidelná cena za nejlepší výzkumnou publikaci ČNB. Jako hlavní
řečník na konferenci vystoupila guvernérka izraelské centrální banky Karnit Flug. V roce 2015 se
ČNB podílela na činnosti pracovních výzkumných skupin ESCB Competitiveness Research Network,
Wage Dynamics Network a v roli pozorovatele Household Finance and Consumption Network.
Poradním orgánem bankovní rady ČNB v oblasti výzkumu je Výbor pro ekonomický výzkum,
jehož členy jsou významní zahraniční odborníci. Prezidentem Výboru byl v roce 2015 guvernér
ČNB Miroslav Singer a předsedajícím člen bankovní rady ČNB Kamil Janáček.

 EVROPSKÁ A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
 E
vropská centrální banka, Evropský systém centrálních bank
a Evropská rada pro systémová rizika
Guvernér a viceguvernér ČNB se čtyřikrát ročně účastní zasedání Generální rady Evropské centrální
banky (ECB), jejímiž členy jsou guvernéři všech centrálních bank zemí EU. V roce 2015 se na tomto fóru projednávaly dokumenty o makroekonomickém, fiskálním, měnovém a finančním vývoji
ve světě, v EU a v eurozóně. Jednání se dále mj. věnovala monitoringu dodržování zákazu měnového financování, dopadům nízkých cen ropy a důsledkům uprchlické vlny na hospodářství EU. Diskuse se rovněž týkaly některých měnověpolitických opatření centrálních bank zemí mimo eurozónu.
Zástupci ČNB se podíleli na práci 13 výborů Evropského systému centrálních bank (ESCB) a řady
jejich podvýborů a pracovních skupin. V rámci písemných konzultací Generální rady ECB k návrhům legislativních aktů EU a členských států a k materiálům ECB zpracovala ČNB 74 podkladů,
z toho v 8 případech reagovala dopisem guvernéra prezidentovi ECB. Vyjadřovala se ke stanoviskům ECB k návrhům legislativních aktů zemí EU souvisejícím s činností ECB, které se týkaly
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slovenského návrhu zákona o roli Národní banky Slovenska v řešení krizových situací na finančním trhu, polského návrhu zákona o restrukturalizaci úvěrů domácností denominovaných v cizích
měnách, německého návrhu legislativní úpravy řešení krizí v bankovním sektoru a návrhu zákona
o stavebních spořitelnách a dále českého návrhu zákona o ozdravných postupech a řešení krize
na finančním trhu, návrhu změny zákona o oběhu bankovek a mincí, návrhu zákona o centrální
evidenci účtů a návrhu zákona o úvěru pro spotřebitele.
Guvernér a viceguvernér ČNB se rovněž zúčastnili pravidelných zasedání Generální rady Evropské rady pro systémová rizika (ESRB), která se věnovala systémovým rizikům finančního trhu EU
a vytváření rámce makroobezřetnostní politiky. V roce 2015 ESRB přijala doporučení týkající se
proticyklické kapitálové rezervy k expozicím vůči třetím zemím a doporučení týkající se dobrovolné reciprocity makroobezřetnostních opatření ostatních států EU. ČNB vůči ESRB v červnu
a v prosinci plnila vykazovací povinnost vyplývající z doporučení o financování úvěrových institucí
a z doporučení o průběžných cílech a nástrojích makroobezřetnostní politiky.

 Vztahy k Radě EU, Výbor pro EU
V Radě EU sice ČNB není s výjimkou některých poradních orgánů, jako je např. Hospodářský a finanční výbor (EFC), přímo zastoupena, nicméně aktivně se účastní koordinace pozic ČR na příslušná jednání prostřednictvím Výboru pro Evropskou unii na vládní i pracovní úrovni. ČNB se
aktivně zapojovala do přípravy pozic ČR, které se dotýkají oblasti její působnosti. Hlavními tématy
byly z tohoto hlediska návrhy na prohloubení hospodářské a měnové unie vycházející z tzv. Zprávy pěti předsedů a navazujících dokumentů EK (pro ČNB podstatný je např. návrh na postupné
vytvoření jednotného zastoupení eurozóny v MMF) a pokračování projektu bankovní unie, zejména návrh Komise na vytvoření Evropského systému pojištění vkladů (EDIS). ČNB věnovala
pozornost také překlenovacímu financování Jednotného fondu pro řešení krizí (SRF) a debatě
o dalším postupu prací na vytvoření trvalé pojistky pro SRF a souvisejícím snižování rizik v bankovních sektorech zemí EU, včetně otázky přístupu ke svrchovaným expozicím. Další témata pak
zahrnovala také opatření k zamezení financování terorismu, vytvoření tzv. unie kapitálových trhů
či posílené spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí.

 Mezinárodní měnový fond
Guvernér ČNB, který reprezentuje ČR v Radě guvernérů Mezinárodního měnového fondu (MMF),
se zúčastnil jarního zasedání MMF ve Washingtonu. Na výročním zasedání MMF v Limě vedl českou delegaci v jeho zastoupení viceguvernér ČNB Vladimír Tomšík.
Mezi hlavní témata projednávaná na půdě MMF za přímé či nepřímé účasti ČNB náležela revize
metody valuace zvláštních práv čerpání (Special Drawing Rights, dále SDR), reforma kvót a řízení MMF a parametry nového úvěrového rámce MMF. Na základě rozhodnutí Výkonné rady
MMF z listopadu 2015 dojde k 1. říjnu 2016 k rozšíření koše SDR o čínskou měnu renminbi,
a to za společné podpory EU včetně ČR. Výkonná rada též během roku diskutovala o možnostech alternativního řešení situace stále nedokončené reformy kvót a řízení MMF z roku 2010
v důsledku probíhajícího ratifikačního procesu v USA. K posunu došlo teprve v závěru roku, kdy
USA vyjádřily ochotu reformu ratifikovat za splnění určitých podmínek. K ratifikaci pak došlo
ke dni 26. 1. 2016. ČR stejně jako ostatní země EU podporovala urychlené dokončení ratifikace.
V dosud neuzavřené diskusi o novém úvěrovém rámci MMF prosazovali zástupci ČNB důraz
na prevenci morálního hazardu a důsledné dodržování podmínek poskytování prostředků MMF.
Své priority prosazovala ČNB nejen na fórech MMF, ale rovněž v orgánech EU řešících problematiku MMF, v nichž je zastoupena (Hospodářský a finanční výbor Rady EU a jeho podvýbor pro záležitosti MMF). Dalším zde diskutovaným podstatným tématem byl návrh rozhodnutí Rady, kterým
se stanoví opatření s cílem vytvořit postupně jednotné zastoupení eurozóny v MMF, který byl předložen v říjnu 2015 Evropskou komisí. K návrhu zaujala ČNB a následně na její doporučení rovněž
vláda rezervovaný postoj, a to s ohledem na závazky vyplývající z platné konstituenční dohody.

40

výroční zpráva 2015

ČNB V ROCE 2015

V květnu se v ČR uskutečnila mise dle článku IV Dohody o MMF. Pro ČNB byla zásadní jednání
o měnové politice (včetně používání kurzu jako nástroje měnové politiky), výhledu inflace, situaci
bankovního sektoru a vyhodnocení rizik, kterým čelí české banky. Výsledná zpráva MMF mj.
konstatovala, že stávající úroveň kurzu je v souladu s makroekonomickými fundamenty, přičemž
ani po opuštění kurzového závazku MMF neočekává větší výkyvy měnového kurzu. Dle MMF by
zárukou hladkého exitu měla být existence konzistentního rámce měnové politiky a pokračující
transparentní komunikace ČNB vhodně zdůrazňující prioritu inflačního cíle a dočasnou roli využívání měnového kurzu jako nástroje k jeho dosažení.
ČNB se i v roce 2015 zapojovala v roli věřitele do pomoci MMF poskytované v rámci plánu finančních transakcí jeho členským zemím, které mají problémy s platební bilancí. ČNB má s MMF
též uzavřeny dohody o bilaterální půjčce. Ke konci roku 2015 činila celková čistá nominální výše
čerpání úvěrového rámce 11,6 mil. SDR.

 Aktivita ČNB v dalších mezinárodních organizacích
Guvernér ČNB se účastnil pravidelných setkání guvernérů členských zemí Banky pro mezinárodní
platby (BIS). Své zástupce vysílala ČNB rovněž na pravidelná setkání viceguvernérů, na vybraná
jednání Central Bank Governance Group a Basilejské konzultační skupiny, která je součástí Basilejského výboru pro bankovní dohled. V ČNB proběhlo jednání pracovní skupiny BIS k měnové
politice ve střední a východní Evropě. ČNB se dále pravidelně účastnila jednání řady pracovních
orgánů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), zejména Výboru pro hospodářskou politiku a Výboru pro finanční trhy. ČNB se rovněž podílela na přípravě hospodářského
přehledu OECD, který bude zveřejněn v červnu 2016. Zástupce ČNB také participoval na výročním zasedání Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) v Tbilisi dne 14.–15. května 2015.

 Zahraniční technická pomoc
V roce 2015 se uskutečnilo celkem 15 akcí, jimiž ČNB poskytuje odbornou asistenci zahraničním
partnerům. Sedmi seminářů se zúčastnilo 125 expertů z 31 centrálních bank, do 7 konzultací
se zapojilo 26 účastníků z 6 centrálních bank, resp. dohledových institucí, zejména Černé Hory,
Keni, Srbska a Ukrajiny. ČNB poskytovala expertní pomoc ve formě konzultací a lektorských vystoupení i v zahraničí. Hlavní partnerskou centrální bankou v oblasti technické pomoci byla v roce
2015 Národní banka Kazachstánu. Dále experti ČNB poskytovali technickou pomoc ve spolupráci s MMF v rámci jeho misí na Ukrajině, v Kazachstánu a Zimbabwe.
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Železobetonový most v Karviné-Darkově překlenul řeku
Olši v roce 1925 naproti vchodu do hlavní budovy zdejších
lázní. Výška mostu je 6,25 metru, dolní mostovka je dlouhá
55,8 metru a šířka mostu činí 6,25 metru. Pro konstrukci mostu
použil významný vídeňský stavitel Franz Rabe unikátní řešení
tzv. odlehčeného železobetonového obloukového Vierendeelova
nosníku v horním oblouku.

Negrelliho viadukt v Praze (dříve Karlínský viadukt) se původně
jmenoval viadukt Společnosti státní dráhy. Svou délkou
1 111 metrů patřil mezi největší železniční stavby v Evropě.
Při dokončení měl 87 kamenných oblouků, z toho 8 žulových nad
řekou, zbývající pískovcové. Do provozu byl uveden v roce 1850.
Původní šířka mostovky je 7,6 metru, s parapety 9 metrů.

Iii
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Řízení a organizace
 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA K 31. 12. 2015
Jana Báčová
Sekce kancelář

Miroslav Singer
guvernér

Milada Hrdá

Josef Medek
Samostatný odbor
interního auditu

Sekce lidských zdrojů

Tomáš Holub
Sekce měnová

Pavel Hollmann

Mojmír Hampl

Karel Bauer

viceguvernér

Sekce bankovních obchodů

Vladimír Tomšík

Samostatný odbor dohledu
nad drobnými distributory
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Sekce regulace a mezinárodní
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David Rozumek
Sekce dohledu
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Jan Frait

viceguvernér

Jan Sušický

Samostatný odbor
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Vlastimil Vojáček
Sekce statistiky
a datové podpory

Lubomír Lízal
člen bankovní rady

Vladimír Mojžíšek

Radek Urban
Samostatný odbor
restrukturalizace

Sekce informatiky

Zdeněk Virius
Sekce správní

Kamil Janáček
Kamil Galuščák
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Helena Kolmanová
Samostatný odbor
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Samostatný odbor
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Marian Mayer
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Sekce peněžní
a platebního styku
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44

výroční zpráva 2015

Jan Schmidt
Sekce řízení rizik
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Pobočky ČNB
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člen bankovní rady
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Brno
Ostrava

Jan Liška
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Ilja Skaunic

ŘÍZENÍ A ORGANIZACE

Organizační strukturu ČNB tvoří ústředí se sídlem v Praze a čtyři pobočky v Praze, Hradci
Králové, Brně a Ostravě. ČNB je dále zastoupena v Českých Budějovicích, Plzni a Ústí nad
Labem územními pracovišti ústředí, na kterých jsou dislokovány vybrané útvary sekce peněžní
a platebního styku, sekce licenčních a sankčních řízení a samostatného odboru dohledu nad
drobnými distributory finančních produktů (viz webové stránky ČNB v části „O ČNB > Zastoupení ČNB na území ČR“).
ČNB má dvoustupňový systém řízení. Zásadní rozhodnutí týkající se plnění hlavního cíle ČNB, kterým je péče o cenovou stabilitu, a dalších úkolů v souladu s vymezenou působností ČNB přijímá
bankovní rada. Výkon rozhodnutí bankovní rady a odpovědnost za řízení běžného chodu banky
jsou delegovány na ředitele sekcí, samostatných odborů a poboček.

 Bankovní rada
Kromě kolektivního řízení a rozhodování jednotliví členové bankovní rady dohlížejí na činnosti
prováděné v působnosti organizačních útvarů ČNB podle vymezení stanoveného bankovní radou
(viz Organizační schéma k 31. 12. 2015).

 Ředitelé sekcí a samostatných odborů ústředí a ředitelé poboček
Tito vedoucí zaměstnanci ČNB plní rozhodnutí bankovní rady a odpovídají v rámci strategie
rozvoje ČNB a koncepcí pro jednotlivé oblasti působnosti ČNB za provádění činností jimi řízených organizačních útvarů vymezených Organizačním řádem ČNB. Určují cíle a úkoly podřízeným
zaměstnancům a zajišťují vůči nim výkon práv a povinností zaměstnavatele vyplývajících z pracovněprávních vztahů. Jejich pravomoci a odpovědnosti se vztahují nejen k přímému řízení, ale
též k metodickému řízení činností v jejich kompetenci, ke spolupráci s ostatními organizačními
útvary banky a s externími partnery v tuzemsku a v zahraničí a k předkládání návrhů na řešení
otázek zásadního významu bankovní radě.

 Ústředí
Organizačními útvary ústředí ČNB jsou sekce, které se dále člení na odbory, a samostatné odbory. V oblastech působnosti vymezené jim Organizačním řádem ČNB zajišťují provádění hlavních
a podpůrných činností banky a metodické řízení v rámci ústředí i ve vztahu k pobočkám.
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Při plnění rozhodnutí bankovní rady a výkonu činností, které spadají do působnosti více organizačních útvarů a závisejí na jejich úzké a efektivní spolupráci, jsou využívány koordinační a poradní orgány – komise, výbory a projekční týmy.
V roce 2015 byly rozhodnutími bankovní rady zřízeny dva nové organizační útvary ústředí. Sekce
statistiky a datové podpory vznikla k 1. dubnu 2015. Byly do ní převedeny statistické činnosti
sekce měnové a statistiky, která byla přejmenována na sekci měnovou, a činnosti související se
zajišťováním datové podpory pro výkon dohledu nad finančním trhem ze sekce regulace a mezinárodní spolupráce na finančním trhu. Nová sekce tak komplexně zajišťuje činnosti týkající se
centrálního sběru a zpracování dat potřebných pro výkon hlavních činností ČNB, včetně příslušné
legislativy a věcné správy informačních systémů. K 1. říjnu 2015 vznikl samostatný odbor dohledu nad drobnými distributory finančních produktů, do něhož byly převedeny některé dohledové
činnosti dosud zajišťované sekcí dohledu nad finančním trhem zejména ve vztahu k institucím
elektronických peněz, platebním institucím, vydavatelům elektronických peněz malého rozsahu,
poskytovatelům platebních služeb malého rozsahu, investičním a pojišťovacím zprostředkovatelům a směnárníkům.
Kompetence ČNB a jejích organizačních útvarů byly během roku 2015 doplněny a upraveny na základě nových zákonných úprav a rozhodnutí bankovní rady o realizaci organizačních
změn. Jako nejvýznamnější z nich lze uvést implementaci nových činností ČNB vyplývajících ze
zákona č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, a zákona
č. 375/2015 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů. Tyto
zákony nabyly účinnosti k 1. lednu 2016 a k zajištění přípravy na plnění nových úkolů ČNB bylo
nutno rozšířit působnost bankovní rady o zásadní rozhodování v oblasti řešení krize na finančním
trhu, doplnit působnost dotčených organizačních útvarů ČNB a stanovit hranice a pravidla jejich
spolupráce při zajišťování činností souvisejících s řešením krize na finančním trhu. Dále bylo mimo
jiné nutné vymezit role organizačních útvarů ČNB při stanovení výše příspěvků do Fondu pojištění
vkladů Garančního systému finančního trhu.

 Pobočky
Pobočky ČNB se dále člení na odbory. Zastupují banku v regionu své působnosti a jsou kontaktními místy pro styk ČNB s orgány státní správy a samosprávy a s právnickými a fyzickými
osobami, které mají sídlo, resp. bydliště v daném regionu, jestliže jednají s ČNB na základě relevantních právních předpisů. Tím není dotčeno oprávnění uvedených subjektů jednat s ústředím
ČNB v Praze. K hlavním činnostem poboček patří zajišťování správy zásob peněz a vedení účtů
podle zákona o rozpočtových pravidlech a dalších klientů ČNB v působnosti pobočky a provádění
platebního styku pro jejich klienty.
V závěru roku 2015 rozhodla bankovní rada o převedení výkonu dohledu nad dodržováním
zákona o oběhu bankovek a mincí zajišťovaného pobočkou Brno do působnosti sekce peněžní
a platebního styku.

 LIDSKÉ ZDROJE
ČNB po celou dobu své existence věnuje mimořádnou pozornost zkvalitňování a rozvoji vlastního
pracovního potenciálu a jeho stabilizaci. Řízení lidských zdrojů v České národní bance se proto
zaměřuje především na rozšíření tohoto potenciálu a jeho využití v souladu s cíli a strategií ČNB.
Neméně důležitým cílem v oblasti řízení lidských zdrojů je zajišťování personálních a kvalifikačních
potřeb banky vyplývajících z jejích dlouhodobých úkolů a poslání. Důraz je přitom kladen na rozvoj
tradičních hodnot zaměstnanců ČNB, k nimž patří zejména důvěryhodnost a vysoká odbornost.
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 Počet pracovních míst a zaměstnanců
V roce 2015 pokračovala ČNB v zahájeném trendu posilování kapacit v oblasti dohledu nad
finančním trhem. Počet systemizovaných pracovních míst v ČNB tak ke konci roku 2015 mírně
stoupl a ke dni 31. prosince 2015 činil 1 372,4 pracovních míst.
K 31. prosinci 2015 pracovalo v ČNB 1 352 zaměstnanců, tedy o 31 více než na konci roku 2014.
V roce 2015 do ČNB nastoupilo 123 nových zaměstnanců a došlo ke skončení pracovního poměru k ČNB s 81 zaměstnanci. Celková míra fluktuace zaměstnanců v roce 2015 činila 6,1 % a je
srovnatelná s mírou fluktuace v letech, kdy nedocházelo k významným organizačním změnám.
Průměrná délka hlavního pracovního poměru v ČNB oproti roku 2014 (14,1 let) mírně poklesla
a k 31. prosinci 2015 činila 13,6 let.

Počet zaměstnanců
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Skutečný počet zaměstnanců
k poslednímu dni v roce

 Nábor a výběr zaměstnanců
V uplynulém roce vypsala ČNB přibližně stejný počet vnějších výběrových řízení jako v roce
2014. Na rozdíl od předchozího období však z jednoho výběrového řízení bylo obsazeno několik stejných míst, což vedlo k výraznému meziročnímu nárůstu v počtu nástupů nových zaměstnanců. Tento trend odráží zvýšenou pozornost věnovanou rozšiřování aktivit dohledu nad
finančním trhem. Kromě řady expertních pozic v této oblasti však ČNB obsazovala v roce 2015
také vyšší manažerská místa, a to jak z vnitřních lidských zdrojů, tak z volného pracovního trhu.
Neklesající nároky na výběr zaměstnanců vedou ke kontinuálnímu přizpůsobování náborové
strategie, jejíž základ byl položen již v předchozím období zejména v souvislosti s reorganizací
pobočkové sítě.

 Složení zaměstnanců z hlediska vzdělání, věku a zastoupení žen a mužů
ČNB má dlouhodobě vyváženou strukturu zaměstnanců z hlediska věku, pohlaví i kvalifikace,
čímž podporuje politiku rovných příležitostí pro všechny uchazeče a zaměstnance.
Struktura zaměstnanců z hlediska dosaženého vzdělání zůstala zachována. Z celkového počtu
zaměstnanců ČNB činil v roce 2015 podíl vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců 61 %, podíl
zaměstnanců s vyšším odborným vzděláním nebo se středoškolským vzděláním ukončeným maturitou (včetně učebních oborů s maturitou) 29 % a podíl zaměstnanců s učebním oborem bez
maturity nebo se základním vzděláním 10 %. Uvedené kvalifikační rozložení, ve kterém převažují
vysoce vzdělaní zaměstnanci, odráží odborné požadavky kladené na zaměstnance ČNB.
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Věková struktura zaměstnanců ČNB stejně jako v minulých letech nevykázala výrazné meziroční
změny. Zaměstnanci jsou v jednotlivých věkových kategoriích zastoupeni rovnoměrně, přičemž
nejpočetnější skupinu tvoří zaměstnanci ve věku 41 až 45 let (17,6 %). Rozmanité složení pracovních týmů z hlediska věkové struktury zajišťuje jejich správné fungování a hladké absorbování
změn odrážejících životní cyklus zaměstnanců. Průměrný věk zaměstnanců ČNB v roce 2015 se
oproti roku 2014 zvýšil o cca 1 měsíc na 45,1 let.
Z hlediska pohlaví zaměstnanců ČNB byla stejně jako v předchozích letech i v roce 2015 zachována rovnováha v podílu mužů a podílu žen na celkovém počtu zaměstnanců ČNB.
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Vývoj počtu mužů a žen zaměstnaných v ČNB
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 Motivační systém
Základními nástroji pro motivaci zaměstnanců ČNB jsou komplexní systém odměňování a systém
hodnocení pracovního výkonu.
Mzdový systém ČNB představuje pro ČNB strategický nástroj pro dlouhodobou motivaci zaměstnanců. Na straně jedné významně pomáhá do ČNB přivádět kvalitní uchazeče o zaměstnání,
na straně druhé umožňuje motivovat, stabilizovat a rozvíjet stávající zaměstnance. Současně
mzdový systém v ČNB přispívá k vyšší konkurenceschopnosti ČNB na trhu práce při udržitelných
nákladech na zaměstnance.
Systém hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců plní řadu důležitých úkolů. Slouží jednak
ke zhodnocení výkonu zaměstnanců za uplynulé období a také ke stanovení hlavních rozvojových potřeb zaměstnance. Přirozenou přidanou hodnotou pracovního hodnocení je podpora
motivace zaměstnanců a také identifikace talentů z řad stávajících zaměstnanců.
Náklady na zaměstnance, které zahrnují mzdové náklady včetně náhrad při dočasné pracovní
neschopnosti, zákonné odvody pojistného a ostatní sociální náklady (připojištění, zdravotní péče
a stravování), náklady na vzdělávání a zaměstnanecké benefity, dosáhly v roce 2015 objemu
1 318 mil. Kč a oproti předchozímu roku vzrostly o cca 1,2 %.

Členům bankovní rady byly v roce 2015 vyplaceny mzdy v tomto objemu:
Hrubá mzda 1)

Čistá mzda 2)

Miroslav Singer

5 144 371

3 724 199

Mojmír Hampl

4 114 012

2 980 794

Vladimír Tomšík

4 117 792

2 929 474

Lubomír Lízal

3 467 107

2 484 845

Kamil Janáček

3 452 534

2 449 490

Pavel Řežábek

3 451 237

2 473 394

Jiří Rusnok

3 455 446

2 501 688

 Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu, náhrady mezd za dovolenou, odměny za výsledky práce a mzdové zvýhodnění za práci
ve dnech pracovního klidu.
2)
 Čistá mzda je hrubá mzda po odečtení pojistného na veřejné zdravotní pojištění, pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti, daně z příjmu a solidárního zvýšení daně a připočtení slevy na dani na poplatníka a daňového
zvýhodnění na vyživované dítě u těch členů bankovní rady, kteří o uplatnění slevy požádali.
1)
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 Profesionální rozvoj zaměstnanců ČNB
Pro Českou národní banku je profesionální rozvoj zaměstnanců jednou z priorit řízení lidských
zdrojů. Na základě rozvojových potřeb jednotlivých odborných úseků je tedy zabezpečována
účast zaměstnanců na různorodých vzdělávacích akcích. Své znalosti a dovednosti mohou
zaměstnanci prohlubovat a rozšiřovat v rámci interního vzdělávání organizovaného v ČNB,
vzdělávání zajišťovaného tuzemskými externími organizacemi, ale i účastí na zahraničních seminářích. Celkové náklady na profesionální rozvoj zaměstnanců ČNB v roce 2015 dosáhly
výše 25,48 mil. Kč.
V rámci interních vzdělávacích akcí je kladen důraz na vzdělávání nových zaměstnanců, které
probíhá formou seminářů a e-learningového vstupního kurzu. Důležitou složkou profesionálního rozvoje jsou také odborné kurzy prohlubující znalosti v jednotlivých oblastech činnosti
ČNB, a to především pro dohledové sekce. Nedílnou součástí interních vzdělávacích akcí jsou
i kurzy zaměřené na osobnostní rozvoj zaměstnanců. V rámci celkového počtu 20 kurzů
se zaměřením na tzv. měkké dovednosti bylo během roku 2015 proškoleno 271 zaměstnanců.
Jazyková výuka v ČNB probíhala různými formami, především pravidelnou jazykovou výukou,
intenzivními jazykovými kurzy a doplňkově i prostřednictvím e-learningu. Cílem bylo zejména
prohloubení znalostí odborné terminologie a komunikačních schopností.
Pro zaměstnance zastávající v ČNB vedoucí pozice je každoročně připravován manažerský program, v rámci kterého se uskutečnila řada školení, zajímavých přednášek a výjezdových akcí. Pro
manažery je též zajištěn osobní koučink.
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Důležitým prvkem při zajišťování profesionálního rozvoje zaměstnanců je možnost účasti na mezinárodních seminářích či workshopech. Tato forma vzdělávání je podporována především z důvodů možnosti výměny informací a vědomostí s kolegy z partnerských centrálních bank. K významným vzdělávacím akcím patří školení zaměřená na oblast finanční stability, ekonomického
modelování, vývoje finančních trhů. Další možností je účast na vzdělávacích akcích, které pořádají Mezinárodní měnový fond, Joint Vienna Institute, Financial Stability Institute apod.
Obdobně jako v předchozích letech i v roce 2015 byly zaměstnanci dohledových útvarů ČNB
využívány semináře organizované orgány dohledu nad jednotlivými sektory finančního trhu
v rámci EU (EBA, ESMA a EIOPA).
ČNB se stala vyhledávanou centrální bankou, která organizuje semináře v rámci Evropského
systému centrálních bank. Těchto mezinárodních vzdělávacích akcí se v roce 2015 uskutečnilo v ČNB celkem 13 pro 132 expertů z ostatních centrálních bank EU. V roce 2015 se ČNB
aktivně zapojila do spolupráce na organizaci školení pro dohledové funkce v rámci evropské
inciativy ESE.
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Železniční most v Žampachu byl postaven v letech 1898–1899
a je nejvyšším kamenným mostem u nás. Je známý především
cestujícím na oblíbené trati Posázavského pacifiku. V nejvyšším
místě dosahuje jeho výška 42 metrů (pro srovnání, Nuselský
most v Praze je o pouhý metr vyšší). Skládá se z celkem sedmi
půlkruhových oblouků s rozpětím 12 metrů a jeho délka
činí 110 metrů.

Žďákovský most byl v době svého vzniku největším prostým
plnostěnným dvoukloubovým ocelovým obloukovým mostem
nejen u nás, ale vůbec na celém světě. Délka mostu činí
542,91 metru, hlavní oblouk má rozpětí 379,6 metru mezi
pilíři a 330 metrů mezi klouby, které mají vzepětí 42,5 metru.
Stavba započala v roce 1957 a s určitými přestávkami trvala
až do roku 1967.
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 EXTERNÍ KOMUNIKACE
V komunikaci o měnové politice se ČNB dlouhodobě řadí k nejotevřenějším centrálním bankám
světa, což ocenilo vydavatelství Central Banking Publications udělením prestižního ocenění Central Banking Transparency Award 2015.
Vydavatelství vedle otevřenosti vyzdvihlo využití on-line nástrojů v komunikaci. Pravidelné tiskové
konference, setkání s analytiky nebo diskuse se zaměstnavateli v regionech o vývoji plnění inflačního cíle a ekonomiky se živě vysílají na webových stránkách a tím jsou přístupné veřejnosti
v reálném čase. Pro názory a komentáře guvernéra, členů bankovní rady a expertů se osvědčil
v médiích často přejímaný a citovaný čnBlog, kde v roce 2015 přibylo 25 názorových příspěvků.
Pro pravidelné shrnutí hlavních témat a událostí byl zaveden týdenní Newsletter, který hned
v prvním roce získal téměř tisíc odběratelů.
Nabídku finančněvzdělávacích filmů loni rozšířil animovaný snímek „Pomáháme české ekonomice – Fanděte s námi 2% inflaci“, který přibližuje přínosy a efekty dlouhodobě mírné inflace pro
ekonomický vývoj. Na sociální síti YouTube si připsal již přes 4500 zhlédnutí a zařadil se k nejsledovanějším videím ČNB.
V případě oblasti dohledu nad finančním trhem byla veřejnosti představena Dlouhodobá koncepce dohledu, která představuje dosud nejkomplexnější přehled zásad, organizace a politiky
dozorové činnosti. Zpráva o výkonu dohledu za rok 2015 byla nově rozšířena i o vyhodnocení
informací z podání veřejnosti.
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ČNB aktivně využívala k informování o výsledcích své činnosti, rozhovorech a veřejných vystoupeních členů bankovní rady a dalších odborníků rovněž oficiální profil na mikroblogovací
síti Twitter a sociální média Facebook a LinkedIn. V rámci každodenní komunikace s veřejností
ČNB v roce 2015 odpověděla na 1 081 telefonických, 4 165 elektronických a 910 písemných
podání.
Novým ředitelem odboru komunikace a tiskovým mluvčím ČNB se od 1. září 2015 stal
Marek Zeman.

 EXPOZICE
Expozice, umístěná v bývalých prostorách trezoru v hlavní budově, završila 13. rok od svého
otevření pro veřejnost. Za toto období stálou výstavu „Lidé a peníze“ navštívilo přes 200 000
tisíc registrovaných návštěvníků, převážně žáků základních a studentů středních i vysokých
škol. Expozice byla od počátku koncipována jako průvodce historií měnových poměrů a měnového vývoje. Pomocí 65 vitrín a moderní informační techniky nabízí ojedinělý souhrn informací o vývoji platidel a měnové politiky na území našeho státu jak pro odborníky, tak pro
laiky. Expozice je využívána nejen k běžným prohlídkám na základě rezervací v průběhu celého
roku, ale i k mimořádným prohlídkám skupin a škol. Vzhledem k její unikátnosti se zde konají
také setkání s oficiálními tuzemskými a zahraničními návštěvami. Prostory byly opět využívány
k natáčení různých televizních pořadů a jejich fotodokumentace byla součástí mnoha tiskových výstupů. Otevřeno je od úterý do pátku, prohlídky jsou organizovány v 9, 11 a 13:30
hodin, ve čtvrtek také v 16 hodin. Další informace lze nalézt na webových stránkách ČNB
v části „Lidé a peníze“.
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 ODBORNÁ KNIHOVNA
Posláním odborné knihovny ČNB je především poskytování informací uživatelům z řad zaměstnanců i odborné veřejnosti. Jedná se o výpůjční, poradenské, referenční, bibliografickoinformační a rešeršní služby (vyhledávání informací ze všech dostupných informačních zdrojů). Vysoce
specializovaný fond a řada přístupů do elektronických zdrojů umožňují uživatelům získat informace především z oblasti bankovnictví a ekonomie obecně, práva, výpočetní techniky a okrajově
z některých dalších oborů. Knihovna ve svých fondech uchovává a zpřístupňuje více než 80 000
svazků publikací a 700 titulů periodik, velké množství výzkumných a výročních zpráv a ostatních publikací (materiály bank, brožury, atd.). Elektronický katalog je soustavně budován v rámci
knihovnického informačního systému T Series a je integrován do Jednotné informační brány, kterou provozuje Národní knihovna České republiky. Elektronické záznamy jsou pravidelně zasílány
do Souborného katalogu ČR. Uživatelům knihovny je k dispozici vstup do sítě internet prostřednictvím pevného připojení i zabezpečené bezdrátové sítě WiFi. Knihovna je otevřena v rozsahu
38 hodin týdně, od pondělí do čtvrtka od 9 do 17 hodin, v pátek od 9 do 15 hodin. Veškeré
informace o knihovně včetně elektronického katalogu a kontaktů jsou dostupné na webových
stránkách ČNB v části „Odborná knihovna“. Komunikovat s knihovnou je možné rovněž prostřednictvím elektronické pošty na adrese lib@cnb.cz.

 ARCHIV
Archiv ČNB spravuje archivní dokumenty, jejichž původcem je ČNB a její právní předchůdci. V Archivu ČNB se na konci roku 2015 nalézalo 64 archivních fondů, které nabízejí specifický pohled
do politických, hospodářských, sociálních, ale i kulturních dějin českých zemí a střední Evropy.
Badatelna Archivu ČNB je otevřena celoročně po předchozí konzultaci. Všem zájemcům o informace nebo o studium v Archivu ČNB slouží webová stránka „O ČNB > Archiv ČNB“ a e-mailová
adresa archiv@cnb.cz.
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Česká národní banka se prostřednictvím svého archivu dlouhodobě podílí na činnosti nejvýznamnější evropské instituce pro výzkum bankovních a finančních dějin The European Association for Banking and Financial History (EABH). Ve spolupráci s ní a Českou bankovní asociací
uspořádala ČNB v roce 2015 mezinárodní vědeckou konferenci věnovanou otázkám inflace
a deflace v minulosti („History of Inflation. Inflation in History“). Její jednání doplnil workshop
„Inflation, Money, Output. Economic and Financial Data Underpinning Analysis and Policy
Making“, který nastínil možnosti využívání statistických pramenů spravovaných archivy finančních institucí.

 KONGRESOVÉ CENTRUM
Prostory kongresového centra, které je situováno v památkově chráněném objektu bývalé Plodinové burzy, byly využívány pro setkání nejvyššího vedení ČNB s představiteli centrálních bank
jiných států, představiteli finančních trhů, zaměstnaneckých a odborových svazů, analytiky a novináři. Odborné útvary banky zde pořádají konference, přednášky, prezentace, semináře, jednání
výborů a pracovních skupin ECB, pravidelné čtvrtletní zkoušky pojišťovacích zprostředkovatelů
a různá školení. Díky prostorové variabilitě, profesionálním službám a modernímu technickému
vybavení patří centrum mezi nejvyhledávanější prostory v Praze. Mezi klienty patří veřejné i privátní instituce, domácí i zahraniční, z různých oborů činnosti. Poptávka těchto subjektů mnohdy
převyšuje množství volných nabízených termínů kongresového centra. Mezi hlavní úkoly kongresového centra v roce 2015 patřila realizace konferencí s mezinárodní účastí BPS, EABH, ESE
a konference OMFIF. Kongresové centrum také ve spolupráci s velvyslanectvím Korejské republiky
uspořádalo Česko-korejské fórum. Další informace lze nalézt na webových stránkách ČNB v části
„Kongresové centrum ČNB“.
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Barokní most v Náměšti nad Oslavou z roku 1737 má u nás
po Karlově mostě nejbohatší sochařskou výzdobu. Cenný je
především uceleností galerie dvaceti světců. Most s délkou
62 metrů a šířkou 8 metrů je mírně vyklenutý. Mostovka
v nejvyšším bodě dosahuje výšky 6,2 metru. Tloušťka pilířů
dosahuje téměř 2 metry. Nad pilíři mostu je 16 soch světců,
4 další (andělé – ochránci mostu) se nacházejí v předmostí.

Renesanční most ve Stříbře je jedním ze dvou dochovaných
mostů s mostními věžemi u nás (druhým je Karlův most v Praze).
Byl postaven v letech 1550–1560 jako kamenný pětiobloukový,
spočívající na pilířích s polygonálními čely a umožňoval hlavní
vstup do Stříbra od Prahy. Jeho šířka je 5,8 metru, celková délka
činí 60 metrů a je sestaven z pískovcových kvádrů. Dvojpatrová
mostní věž je sestavena z pískovcových kvádrů zdobených
renesančními sgrafity.
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 ÚČETNÍ VÝKAZY
ROZVAHA
1.

Zlato

2.

Pohledávky vůči Mezinárodnímu měnovému fondu

3.

Pohledávky vůči zahraničí včetně cenných papírů

3.1.

Vklady v zahraničních peněžních ústavech a institucích

3.2.

Cenné papíry

3.3.

Ostatní pohledávky vůči zahraničí

4.

Pohledávky vůči tuzemským bankám

5.
5.1.

31. prosince 2015
mil. Kč

31. prosince 2014
mil. Kč

616

648

60 985

59 979

1 556 939

1 197 432

163 100

83 361

1 359 241

1 053 385

34 598

60 686

0

0

Hmotný a nehmotný majetek

3 609

3 776

Hmotný majetek

3 578

3 753

5.2.

Nehmotný majetek

31

23

6.

Ostatní aktiva

5 917

5 300

6.1.

Ostatní finanční aktiva

4 676

4 378

6.2.

Ostatní

1 241

922

1 628 066

1 267 135

31. prosince 2015
mil. Kč

31. prosince 2014
mil. Kč

AKTIVA CELKEM

1.

Bankovky a mince v oběhu

510 128

469 476

2.

Závazky vůči Mezinárodnímu měnovému fondu

49 941

46 076

3.

Závazky vůči zahraničí

40 070

22 724

3.1.

Přijaté úvěry ze zahraničí

3 823

5 084

3.2.

Ostatní závazky vůči zahraničí

36 247

17 640

4.

Závazky vůči tuzemským bankám

882 528

690 435

4.1.

Přijaté úvěry

193 102

216 601

4.2.

Rezervy bank

170 591

199 193

4.3.

Ostatní závazky vůči bankám

518 835

274 641

5.

Závazky vůči státu a ostatním veřejným institucím

112 126

3 798

6.

Rezervy

285

262

7.

Základní kapitál

1 400

1 400

8.

Fondy

14 161

8 050

9.

Oceňovací rozdíly

7 838

10 826

10.

Neuhrazená ztráta z předchozích období

0

-50 449

11.

Zisk nebo ztráta za účetní období

-549

56 560

12.

Ostatní pasiva

10 138

7 977

1 628 066

1 267 135

PASIVA CELKEM

výroční zpráva 2015

61

HOSPODAŘENÍ ČNB

PODROZVAHA

31. prosince 2015
mil. Kč

31. prosince 2014
mil. Kč

157 953

157 954

40 538

41 588

1.

Vydané záruky

2.

Poskytnutý příslib úvěrů a půjček

3.

Pohledávky ze spotových, termínových a futures
operací

290 576

187 810

4.

Závazky ze spotových, termínových a futures operací

291 825

187 783

5.

Přijaté záruky

225 193

226 964

6.

Přijaté kolaterály

41 900

79 145

31. prosince 2015
mil. Kč

31. prosince 2014
mil. Kč

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
1.

Výnosy z úroků a podobné výnosy

7 212

6 676

1.1.

Úroky z cenných papírů s pevnými výnosy

7 071

6 380

1.2.

Ostatní

141

296

2.

Náklady na úroky a podobné náklady

-1 710

-390

3.

Výnosy z akcií a podílů

3 335

2 840

4.

Výnosy z poplatků a provizí

396

353

5.

Náklady na placené poplatky a provize

-122

-106

6.

Zisk nebo ztráta z finančních operací

-8 284

48 874

6.1.

Kurzové rozdíly a rozpětí

-16 340

43 625

6.2.

Ostatní

8 056

5 249

7.

Ostatní provozní výnosy

624

732

7.1.

Výnosy z emise bankovek a mincí

434

535

7.2.

Ostatní

190

197

8.

Ostatní provozní náklady

-382

-553

8.1.

Náklady na tisk bankovek a ražbu mincí

-336

-363

8.2.

Ostatní

-46

-190

9.

Správní náklady

-1 640

-1 609

9.1.

Náklady na zaměstnance

-1 318

-1 302

9.1.1.

Mzdy a platy

-930

-921

9.1.2.

Sociální a zdravotní pojištění

-310

-299

9.1.3.

Vzdělávání a zaměstnanecké benefity

-78

-82

9.2.

Ostatní správní náklady

-322

-307

10.

Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku

-252

-257

11.

Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám
a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek

501

7

12.

Odpisy, tvorba a použití opravných položek
a rezerv k pohledávkám a zárukám

-227

-7

13.

Zisk nebo ztráta za účetní období

-549

56 560

Úplná verze účetní závěrky České národní banky k 31. 12. 2015 včetně přílohy je k dispozici
na webové stránce České národní banky www.cnb.cz v části „O ČNB > Hospodaření ČNB >
Roční účetní závěrka“ a na CD-ROM.
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Náklady a výnosy ČNB v roce 2015

oblast měnová
provádění měnové politiky

(v mil. Kč)

Náklady

Výnosy

Saldo

87 675

88 773

1 098

Meziroční změna salda
-57 015

417

0

-417

-63

správa devizových rezerv

41 167

58 468

17 301

2 609

kurzové rozdíly

45 858

28 378

-17 480

-60 295

42

1 455

1 413

330

klientské operace
ostatní operace
oblast emise a správy peněz
oblast provozní
Celkem

191

472

281

404

336

451

115

-73

1 940

178

-1 762

-21

89 951

89 402

-549

-57 109

Poznámka: Provozní oblast zahrnuje osobní náklady, odpisy, nakupované služby, spotřebu energií atd.

Struktura nákladů a výnosů používaná v dalším textu poskytuje informace podle účelu vynakládaných prostředků, zatímco standardní účetní výkazy, uvedené v přiložené účetní závěrce,
poskytují přehled o dosažených nákladech a výnosech z druhového pohledu.

(v mld. Kč)
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Hospodářský výsledek ČNB
v letech 2006–2015

-250
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Kumulovaný HV ČNB (pravá osa)

V roce 2015 hospodařila ČNB se ztrátou ve výši 549 mil. Kč. Na dosaženém hospodářském
výsledku se výraznou měrou podílely nerealizované kurzové ztráty, které banka zaúčtovala v důsledku pohybu měnových kurzů a z toho plynoucí změny korunové hodnoty cizoměnových aktiv
a pasiv v držení ČNB. Výsledná kurzová ztráta svým rozsahem převýšila čisté výnosy ze správy
devizových rezerv, které jsou důležitým zdrojem centrální banky na krytí nákladů vynaložených
na měnověpolitické operace a provozní činnost banky.
Skladba měnověpolitických nástrojů používaných ČNB v roce 2015 vycházela z potřeby nadále udržovat výrazně uvolněné měnové podmínky. Měnověpolitické úrokové sazby se nacházely po celý
rok na úrovni „technické nuly“. ČNB proto používala devizový kurz jako další měnověpolitický
nástroj a opakovaně potvrzovala svůj závazek intervenovat na devizovém trhu na oslabení kurzu
koruny tak, aby udržovala kurz koruny vůči euru poblíž hladiny 27 CZK/EUR. V roce 2015 nakoupila
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ČNB v režimu devizových intervencí celkem 9 mld. EUR, což odpovídá 243 mld. Kč. Navzdory výraznému meziročnímu zvýšení volné likvidity bankovního sektoru vykazovala ČNB i nadále minimální
meziroční nárůst sterilizačních nákladů, což úzce souviselo s nízkou hladinou úrokových sazeb.
Intervence ČNB na devizovém trhu a konverze přílivu prostředků z fondů Evropské unie přispěly
ke zvýšení devizových rezerv centrální banky, které meziročně vzrostly o 32 %. Na výsledku dosaženém při správě devizových rezerv se podílela především dluhopisová a akciová portfolia. Na čistých
výnosech portfolia realizovatelných dluhopisů se podílela jednak úroková složka, jejíž výše byla
srovnatelná s předchozím rokem a která odrážela přetrvávající nízkou hladinu úrokových sazeb
na trhu, a dále pak složka kapitálová, složená z realizovaných zisků z prodeje dluhopisů a změny oceňovacích rozdílů z přecenění dluhopisů v držení ČNB (účetně evidovaných na kapitálových
účtech v bilanci banky). Na výnosech akciového portfolia se podílel především dividendový výnos,
nerealizované zisky z přecenění akcií v držení ČNB a realizované zisky z obchodování s akciemi.
Významným zdrojem výnosů ČNB v oblasti klientských operací byly poplatky z konverzí prováděných na účtech klientů. Jejich meziroční nárůst ovlivnil zvýšený příliv finančních prostředků
z fondů Evropské unie, který byl vyvolaný snahou o vyčerpání maximálního možného objemu
finančních prostředků alokovaných v předchozím programovém období.
V oblasti emise a správy oběživa hospodařila ČNB s kladným saldem nákladů a výnosů. Celkový
počet nakoupených bankovek a mincí se meziročně snížil o 5 %, což se odrazilo v nižších nákladech na jejich pořízení. Převážná část výnosů pramenila z tržeb za prodej numizmatického materiálu, tj. stříbrných a zlatých pamětních mincí a mincí z obecného kovu do sad. Z titulu ukončení
výměny neplatných bankovek a mincí nebyly v roce 2015 zaúčtovány žádné mimořádné výnosy.
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Čisté provozní náklady banky se meziročně zvýšily o 1 %. Shodný meziroční přírůstek zaznamenaly osobní náklady, které reprezentují objemově nejvýznamnější část (68 %) provozních nákladů
ČNB. Dynamika jejich meziročního nárůstu se zpomalila, což bylo úzce spojeno s realizací projektu nové koncepce pobočkové sítě, který mimo jiné v roce 2014 vyústil v úsporu pracovních míst
a s tím svázaný jednorázový náklad banky na odstupné a odchodné. V oblasti lidských zdrojů
došlo k avizovanému posílení pracovních míst v agendě dohledu nad finančním trhem, dohledu
nad drobnými distributory finančních produktů a k personálnímu doplnění útvaru restrukturalizace. Po relativně dlouhém období, pro které bylo charakteristické každoroční snižování počtu
pracovních míst, vzrostl fyzický počet zaměstnanců ČNB meziročně o 31 na 1 352 zaměstnanců
evidovaných v pracovním poměru na konci roku 2015.
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Pokud jde o zbývající část provozních nákladů ČNB, nedošlo v porovnání s rokem 2014 k významnějším odchylkám z hlediska dosažené výše. Některé klíčové technologie používané v budovách ústředí a provozech centrální banky se postupně dostávají na hranici životnosti. Plánované
realizace generálních oprav, resp. výměny těchto technologií, proto vyžadují ze strany ČNB alokaci zvýšeného objemu finančních prostředků.
S ohledem na dosažený výsledek hospodaření nemohla ČNB za rok 2015 provést ani dotaci
rezervnímu fondu, ani odvod zisku do státního rozpočtu. Vlastní kapitál ČNB se meziročně snížil
na kladnou hodnotu 22 850 mil. Kč.
Podrobnější informace o hospodaření ČNB v roce 2015 je uvedena na webu ČNB v části
„O ČNB > Hospodaření ČNB > Roční zprávy o výsledku hospodaření ČNB“.
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Mariánský most v Ústí nad Labem byl otevřen v červenci roku
1998. Asymetrický zavěšený most má dvě pole s rozpětím
123,5 metru a 55,5 metru s dvojicí pylonů, jejichž výška nad
mostovkou je 60 metrů a celková výška nad základovou deskou
je 75 metrů. Specifikem Mariánského mostu je skutečnost,
že nosná lana z pylonů nevybíhají na obě strany, ale pouze
jednostranně.

vi
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PODLE ZÁKONA
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POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

POSKYTOVÁNÍ
INFORMACÍ PODLE
ZÁKONA Č. 106/1999 SB.,
O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU
K INFORMACÍM
ČNB poskytuje informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
zveřejněním na webových stránkách, zejména na webové adrese
www.cnb.cz, nebo žadatelům na základě žádosti.
A) INFORMACE POSKYTNUTÉ V ROCE 2015 NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI:
1.	Počet žádostí o informace podle zákona: 53
2.	Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 12
3.	Počet podaných odvolání (rozkladů) proti rozhodnutí: 6
4.	Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled
všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:
	Postup ČNB při vyřizování žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. nebyl v roce
2015 předmětem soudního přezkumu a ČNB tak nevznikly žádné související náklady.
5.	Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
6.	Počet stížností podaných podle § 16a zákona, důvody jejich podání a stručný popis
způsobu jejich vyřízení: 4
i)	Stížnost na postup ČNB při vyřizování žádosti stěžovatele o poskytnutí informací,
která zahrnovala i požadavky na vytváření nové informace. Stížností byl napaden postup povinného subjektu při vyřizování žádosti v tom smyslu, že povinný subjekt stěžovateli neposkytl všechny požadované informace, ale odkázal ho
na webové stránky ČNB, kde však byla zveřejněna jen část informací. Stížnost
byla vyřízena postupem podle § 16a odst. 5 zákona a bylo vydáno rozhodnutí
o částečném odmítnutí žádosti.
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ii)	Stížnost na postup ČNB při vyřizování žádosti stěžovatele o poskytnutí informací,
jejímž předmětem byla i žádost o informace, které se nevztahovaly k působnosti
ČNB, a současně se jednalo o požadavek na vytvoření nové informace. Stěžovateli
byly tak částečně informace poskytnuty a v části byla žádost sdělením odložena.
Proti tomuto postupu podal stěžovatel stížnost a povinný subjekt jej následně
vyzval k doplnění údajů nezbytných pro další postup dle zákona. Stěžovatel údaje
v zákonné lhůtě nedoplnil a žádost byla odložena.
iii)	Stížnost na postup ČNB při vyřizování žádosti stěžovatele o poskytnutí konkrétního rozhodnutí povinného subjektu. Podle názoru stěžovatele byla míra anonymizace u poskytnutého rozhodnutí vyšší, než odpovídalo povinnosti povinného
subjektu k ochraně anonymizovaných údajů. Povinný subjekt stížnosti vyhověl
a poskytl stěžovateli požadované rozhodnutí opakovaně s menším rozsahem
anonymizovaných údajů v souladu se zákonem.
iv)	Stížnost na postup ČNB při vyřizování žádosti stěžovatele o poskytnutí informací,
která zahrnovala i žádost o informace, na které se vztahovaly důvody pro jejich
odmítnutí podle § 11 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. b) zákona a též zahrnovala
požadavek na vytváření nové informace. Stížností byl napaden postup povinného subjektu při vyřizování žádosti v tom smyslu, že povinný subjekt stěžovateli
neposkytl všechny požadované informace, které měl podle zákona poskytnout.
Stížnost byla vyřízena postupem podle § 16a odst. 5 zákona a bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.
7.
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
	Počet žádostí přijatých v roce 2015 je jen o 6 nižší než v předchozím roce. Lze tedy
konstatovat, že trvá trend trvalého zájmu veřejnosti o informace vztahující se k působnosti ČNB, zaznamenaný v posledních letech. Předmětem žádostí standardně bývá
široké spektrum informací, které nelze zúžit na typické skupiny. Dotazy veřejnosti směřovaly jak do oblasti statistiky a měnové politiky, tak do oblasti platební bilance či oběhu bankovek a mincí. Předmětem žádostí byly též dotazy z oblasti devizových rezerv,
dotazy týkající se sankčních řízení a rovněž dotazy vztahující se k odměňování členů
bankovní rady.

B) INFORMACE POSKYTOVANÉ ZVEŘEJNĚNÍM:
ČNB rovněž poskytuje informace způsobem umožňujícím dálkový přístup a zveřejňuje informace ve smyslu § 4b a § 5 zákona. Povinně zveřejňované informace jsou dostupné na webových
stránkách ČNB www.cnb.cz a na informačních tabulích v sídle ústředí a poboček ČNB na místech
přístupných veřejnosti. Další informace vztahující se k činnosti a působnosti ČNB jsou také zveřejněny na portálu veřejné správy.
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