ČNB – mýty a fakta

Poslání České národní banky:
• Pečovat o cenovou stabilitu
• Pečovat o finanční stabilitu a dohlížet na bezpečné fungování
finančního systému
• Vydávat bankovky a mince, řídit peněžní oběh
• Poskytovat státu a veřejnému sektoru bankovní služby

Mýtus: ČNB je placena z kapes daňových poplatníků
• Materiální nezávislost je podmínkou pro naplnění našeho poslání
• Veškeré činnosti ČNB jsou financovány z vlastních zdrojů, hlavně z výnosů
investovaných devizových rezerv
• Nejen banka bank, ale i banka státu se zákazem financování vlastní vlády a
veřejného sektoru

• S péčí řádného hospodáře ano, nikoli s cílem maximalizace zisku

Mýtus: v ČNB se točí rotačky tiskáren na peníze
• Rotačky se točí ve Státní tiskárně cenin, mince se razí
v České mincovně
12%

• Peníze = oběživo (585 mld. Kč) + vklady na účtech
(4 148 mld. Kč)
• Kde rostou peníze? Úvěrovou činností v komerčních
bankách

• Množství peněz určuje poptávka po oběživu a po úvěrech

88%

Mýtus: … napíši to ČNB a ona to z vás dostane!
• Dohlížíme na fungování finančního systému z pohledu: obezřetnosti, odborné
péče, praní špinavých peněz
• Stížnost spotřebitele je podnět pro dohled, nikoli pro řešení sporu
• Individuální spory mezi spotřebitelem a finanční institucí řeší finanční arbitr, Česká
obchodní inspekce a veřejný ochránce práv
• Nejlepší ochranou spotřebitele je jeho finanční vzdělanost

Mýtus: nejlepší je nulová inflace, klidně i pokles cen
• Pokles cen může vyvolat odkládání spotřeby a investic
• S cenami klesají i příjmy, ale dluhy zůstávají – finanční stabilita

• Cílem je stabilní a předvídatelné inflační prostředí
• Předpoklad: srozumitelný a transparentní cíl s předvídatelnou logikou
kroků v měnové politice centrální banky

Mýtus: ČNB pečuje o stabilní ceny
• Pečujeme o cenovou stabilitu, nikoliv o stabilní ceny
• Cenová stabilita = 2% inflace stejně jako teplota těla 36,5 °C

• Inflace = změna cenové hladiny oproti stejnému období předchozího
roku
• Cenová hladina = cena spotřebního koše průměrného Čecha

Spotřební koš od ledna 2019
Vzdělávání (1 %)
Zdraví (2 %)
Pošty a telekomunikace (3 %)
Odívání a obuv (4 %)
Bytové vybavení, zařízení dom. (6 %)
Stravování a ubytování (6 %)
Ostatní (7 %)
Rekreace a kultura (9 %)

Alkohol, tabák (9 %)
Doprava (10 %)
Potraviny a nealko (18 %)
Bydlení, voda, energie, paliva (26 %)

Spotřební koš od ledna 2019 (výběr z 693 položek)
…
E01.114.04
E01.114.05
E01.114.06
E01.114.07
E01.114.08
E01.114.09
E01.115.01
E01.116.01
E01.116.02
E01.117.01
E01.118.01
E01.118.02
E01.121.01
E01.121.02
E01.121.03
…

PIŠKOTOVÁ ROLÁDA
SUŠENKY NEPLNĚNÉ
SUŠENKY SLEPOVANÉ NEMÁČENÉ
SLADKÉ OPLATKY PLNĚNÉ NEMÁČENÉ
DROBNÝ SLANÝ KRAKER
PIŠKOTY DĚTSKÉ SVĚTLÉ
PIZZA S NÁPLNÍ BALENÁ MRAZENÁ
ŠPAGETY NEVAJEČNÉ
TĚSTOVINY VAJEČNÉ
KUKUŘIČNÉ LUPÍNKY (CORNFLAKES)
HOUSKOVÉ KNEDLÍKY V PRÁŠKU
LISTOVÉ TĚSTO MRAŽENÉ
HOVĚZÍ MASO ZADNÍ BEZ KOSTI
HOVĚZÍ MASO PŘEDNÍ BEZ KOSTI
HOVĚZÍ MASO PŘEDNÍ S KOSTÍ

4 za rok

MĚRNÁ JEDNOTKA
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
100 g
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg

VÁHA v ‰
0,922402
0,909528
0,730287
2,394087
0,634538
0,427554
0,498598
0,680671
0,461103
1,136422
0,998218
0,547834
1,147916
1,516549
0,483976

Děkuji za pozornost!
Doporučené výstupy ČNB:
• Zpráva o inflaci
• Zpráva o finanční stabilitě
• Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem
• Globální ekonomický výhled

