
SOUČASNÁ ČNB A VÝZVY DO BUDOUCNA 



• Právní a institucionální rámec fungování ČNB 

• Hlavní činnosti ČNB 

• Budoucí výzvy  



Základní právní rámec 

• Ústava České republiky  

• Smlouva o fungování EU (primární právo)  

• Zákon o České národní bance  

• Zákon o oběhu bankovek a mincí 

• Sektorová legislativa finančního trhu  

• Sekundární a terciární právo EU (nařízení, směrnice)   

• Ostatní zákony  

• Vyhlášky ČNB 



ČNB a Ústava ČR 

• Ústava je základním právním rámcem fungování ČNB. 

• Hlava šestá, článek 98:  

(1) Česká národní banka je ústřední bankou státu. Hlavním cílem 
její činnosti je péče o cenovou stabilitu; do její činnosti lze 
zasahovat pouze na základě zákona.  

(2) Postavení, působnost a další podrobnosti stanoví zákon.  



Nezávislost ČNB 

• Zákaz (pro ČNB i členy BR) vyžadovat a přijímat pokyny od kohokoliv při 
plnění svěřených úkolů 

• Zákaz měnového financování (= úvěrování, financování či dotování 
veřejného sektoru vč. EU) 

• ČNB má vlastní majetek (vč. devizových rezerv) nezávislý na státním 
rozpočtu  

• BR je postupně obměňovaný kolektivní orgán; funkční období člena BR je 
delší než funkční období prezidenta či poslanců  

• Člen BR je odvolatelný jen ze striktně daných zákonných důvodů  



Cíle ČNB 

• Péče o cenovou stabilitu = hlavní cíl ČNB 

• Péče o finanční stabilitu a o bezpečné fungování finančního systému  

• Pokud tím není dotčen hlavní cíl, ČNB podporuje:  

• obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému hospodářskému růstu  

• obecné hospodářské politiky v Evropské unii se záměrem přispět k dosažení cílů 

Evropské unie  

• ČNB jedná v souladu se zásadou otevřeného tržního hospodářství 



Organizační struktura ČNB 
• Česká národní banka: 

• Ústředí (se sídlem v Praze)  

• 7 územních pracovišť:  

• 4 pobočky (Praha, Hradec Králové, Brno, Ostrava)  

• 3 provozní odbory (České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem)  

• 13 sekcí (odbory a referáty) + 3 samostatné odbory (referáty)  

• Dvoustupňový systém řízení:  

• BR: zásadní rozhodnutí týkající se hlavního cíle ČNB  

• Ředitelé sekcí a samostatných odborů: výkon rozhodnutí BR a řízení běžného 

chodu banky  



Bankovní rada ČNB 
• Nejvyšší řídící orgán ČNB (kolektivní rozhodování): 

• guvernér: Jiří Rusnok  

• 2 viceguvernéři: Marek Mora, Tomáš Nidetzký  

• 4 členové BR: Vojtěch Benda, Oldřich Dědek, Tomáš Holub, Aleš Michl  

• Členové jsou jmenováni (a odvoláváni) prezidentem republiky na dobu 6 let; 

funkci člena BR nelze zastávat více než dvakrát  

• Členové BR jsou zaměstnanci ČNB  

• Člen BR může být odvolán pouze tehdy, přestal-li splňovat podmínky 

požadované k výkonu funkce nebo dopustí-li se vážného pochybení 



Zaměstnanci 

• Počet: 1 448 (k 1. 9. 2019)  

• Průměrná délka pracovního poměru: 12,9 let  

• Celková míra fluktuace: 8,3 % (2018)  

• Průměrný věk: 48,5 let (k 1. 9. 2019)  

• Poměr mužů a žen: 52% : 48%  



Hlavní činnosti ČNB 



Úkoly ČNB podle zákona o ČNB 

• Provádí měnovou politiku (včetně správy devizových rezerv)  

• Vydává bankovky a mince (emisní činnost)  

• Řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank  

• Vykonává dohled nad osobami působícími na finančním trhu  

• Pečuje o stabilitu finančního systému tím, že vytváří               tzv. 
makroobezřetnostní politiku  

• ČNB je bankou státu  

• Statistika a výkaznictví  

• Centrální evidence účtů  



Co je cenová stabilita? 

• Cenovou stabilitou není neměnnost cen, ale jejich mírný růst  

• Jedním z důvodů je statistické nadhodnocení (růst kvality; nahrazování 

dražšího zboží levnějším; revize spotřebního koše) 

• Cílování nulové inflace by bylo spojeno s rizikem (časté deflace)  

• Centrální banky ve vyspělých ekonomikách standardně cílují inflaci na  

úrovni 2 % (BoE, BoJ, Fed, Sveriges Riksbank)  

• Inflační cíl ECB: „pod 2 %, avšak v blízkosti této hodnoty“  

• Inflační cíl ČNB (2 %) je v souladu s praxí vyspělých ekonomik  



Historický přehled inflačních cílů ČNB 



Měnověpolitické nástroje 

• Operace na volném trhu (hlavní nástroj: 2T repo sazba)  

• Automatické facility  

• Mimořádné facility  

• Povinné minimální rezervy  

• Devizové intervence  



Budoucí výzvy 



Nezávislost 

• Politická, ideologická a materiální nezávislost je klíčovou podmínkou úspěšné 

realizace měnové politiky a dohledu nad finančním trhem 

• ČNB provádí politiku s efekty v krátkodobém i dlouhodobém horizontu; musí 

akceptovat možnou nepopularitu a náklady  

• Musí být odpovědná vůči veřejnosti za plnění svých cílů; vůči jejím voleným 

zástupcům musí být otevřená a srozumitelná  

• Čím srozumitelnější, důvěryhodnější a předvídatelnější bude politika ČNB, 

tím bude efektivnější  

 



Souběžné dosahování cílů cenové stability, finanční 
stability a dohledu nad finančním trhem 

• ČNB získala v nedávné minulosti nové kompetence:  

• makroobezřetnostní dohled (finanční stabilita)  

• příprava a realizace plánů pro řešení krizí bank  

• Soulad hlavního cíle (cenová stabilita) a nových cílů vyžaduje:  

• dostatečnou výměnu informací, komunikaci a spolupráci  

• rozvoj analytických nástrojů umožňujících propojení uvedených oblastí 

• provádění střednědobých analýz a ekonomického modelování   

 



ČNB jako atraktivní zaměstnavatel 

• Odborně zdatní a kompetentní zaměstnanci jsou předpokladem pro to, aby 

se ČNB dařilo posilovat její pověst a reputaci jako důvěryhodné a otevřené 

instituce doma i v mezinárodním měřítku  

• ČNB je a do budoucna chce být atraktivním a konkurenceschopným 

zaměstnavatelem; předpokladem k tomu je:  

• kvalitní systém motivace zaměstnanců založený na efektivním využívání lidského 

kapitálu při zachování komfortu a kvality pracovního prostředí  

• mobilita zaměstnanců uvnitř banky i na mezinárodní úrovni  

• spojení úzce zaměřených specialistů, odborníků „s nadhledem“ a manažerů  



ČNB v mezinárodním kontextu 

• V reakci na ekonomickou a finanční krizi došlo k prohloubení mezinárodní 

spolupráce globálně i na evropské úrovni  

• Zejména v oblasti finanční regulace a dohledu se rozvíjejí aktivity a právní 

předpisy, které mají bezprostřední dopad na naši ekonomiku  

• ČNB usiluje o to, aby byly v dlouhodobém zájmu české ekonomiky:  

• dostatečně odborné a silné zastoupení v evropských orgánech dohledu  

a v dalších mezinárodních orgánech a institucích (BIS, MMF)  

• úzká spolupráce s jinými centrálními bankami  

• jednotný evropský rámec (sbližování postupů s ECB, přeshraniční kolegia)  



Děkuji za pozornost  


