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Bankovní systém v ČR  

 

Od roku 1990 je v ČR dvouúrovňový bankovní systém  

1.      centrální banka - Česká národní banka ČNB - státní 
instituce plnící úkoly v oblasti monetární politiky, 
nepodnikatelský subjekt;  

2.      obchodní banky -  

     subjekty podnikající za účelem dosažení zisku,  

     získávají licenci k bankovní činnosti od ČNB(v roce 
2000 mělo platnou licenci k provádění bankovních služeb na 
území ČR 42 bank),  

     podléhají bankovnímu dohledu ČNB,  

     řídí se zákonem o bankách a dalšími specializovanými zákony;  

Se vstupem ČR do EU bude náš bankovní trh otevřen všem bankovním institucím 
států Unie, takže licenční režim bude pravděpodobně zachován pouze pro subjekty z 
nečlenských států EU.  

 

Funkce centrální banky  

 

Centrální banka je státní institucí. Je to nepodnikatelský subjekt, 
tzn. že jejím základním úkolem není dosahovat zisk. Úkoly 
centrální banky můžeme stručně shrnout v následujících bodech:  

   emisní funkce - jako jediná banka v zemi má právo emitovat 
nové peníze a staré stahovat z oběhu;  

   banka bank - může bankám poskytovat úvěry (za speciální 
úrokové sazby - diskont, repo, lombard), stanovuje pravidla pro 
komerční poskytování  

úvěrů (např. úvěrové stropy), podrobněji viz přímé nástroje a 
nepřímé nástroje centrální banky;  

 



 

Stránka 3 z 8 

 

   správce měnových rezerv a státního dluhu -centrální banka 
provádí finanční operace vlády, operuje se státními cennými 
papíry, uskutečňuje kurzovou politiku;  

   bankovní dozor - má právo prověřovat legálnost bankovních 
operací, uděluje bankovní licence, provádí dohled nad 
peněžními a kapitálovými trhy ( v ČR má na starost dohled nad 
kapitálovými trhy speciální instituce - Komise pro cenné papíry);  

   reprezentace - ČR je členem mezinárodních institucí MMF 
(Mezinárodní měnový fond), Světová banka a představitel 
centrální banky zde ČR zastupuje.  

Veškeré aktivity centrální banky směřují k primárnímu úkolu, a tím 
je udržení měnové stability země. Ta je z pohledu ukazatelů 
magického čtyřúhelníku zobrazena především mírou inflace.  

 

Nezávislost centrální banky  

Centrální banka je jedna ze státních institucí, které rozhodující 
měrou určují hospodářskou politiku (HP) státu. Dalšími institucemi 
jsou v parlamentní demokracii Parlament a vláda. Každá z těchto 
institucí má svou úlohu v ekonomickém systému, kterou 
zjednodušeně můžeme rozlišit podle nástrojů HP:  

   monetární politika (stabilita měny, inflace)- zastřešuje 
centrální banka; 

   fiskální politika (veřejné rozpočty) - navrhuje a provádí 
vláda, schvaluje Parlament; 

   důchodová a cenová politika (regulace mezd, regulace cen) 
- navrhuje a provádí vláda, schvaluje Parlament; 

   zahraničně obchodní politika (cla, dovozní a vývozní kvóty 
apod.) - navrhuje a provádí vláda, schvaluje Parlament.  

Všechny tři instituce mají z dlouhodobého hlediska společný cíl - 
zajistit dlouhodobě udržitelný rozvoj země při nízké 
nezaměstnanosti jejích obyvatel.  

V řadě charakteristik se však tyto instituce liší:  

• Vláda a Parlament jsou významně ovlivněny politikou a 
výsledky voleb, ČNB je nepolitická instituce;  

• Centrální banka by měla být na vládě a Parlamentu co 
nejvíce nezávislá, protože jejich bezprostřední cíle se 
často rozcházejí - v zájmu udržení rozumné míry inflace 
často centrální banka provádí restriktivní měnovou 
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politiku  (a tím brzdí ekonomiku), vláda a Parlament jsou 
však svým voličům povinováni vykazovat ekonomický 
růst, kterého často dosahují expanzivní fiskální politikou 
(schodkový státní rozpočet) bez ohledu na nebezpečí 
inflačních tlaků. 
 

Ekonomické rozbory řady států světa potvrdily, že ekonomika těchto zemí dosahuje z 
dlouhodobého hlediska lepších výsledků, když centrální banky těchto zemí jsou 
nezávislé.  

 

Obchodní banky a jejich podnikání  

 

Obchodní banky jsou podnikatelskými subjekty a podnikají za 
účelem dosažení zisku.  

Operace obchodních bank:  

   depozitní služby (pasivní povahy) banka je v pozici dlužníka 
a  platí úroky z vkladů;  

   úvěrové operace (aktivní povahy) banka je v pozici věřitele a 
získává úroky z poskytnutých úvěru;  

   převody peněz a další služby zákazníkům 
(zprostředkovatelské povahy) banka je poskytovatel služby za 
kterou získává poplatky.  

V zásadě je tedy zisk bank dosažen z úrokového rozpětí (úroky 
přijaté mínus úroky vydané) a z poplatků za služby. V současné 
době sílí tendence k rozšiřování služeb klientům a  zvyšování 
podílu poplatků na výsledném zisku banky.  

Při svém podnikání by měly banky dodržovat určité důležité zásady.  
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Zásady podnikání obchodní banky  

 

Dále uvedená pravidla  a jejich respektování mají pomoci bance k 
dosažení zisku při minimalizaci rizik:  

   zásada rentability - banka by měla provádět jen operace, 
které jsou ziskové (neuzavírat obchody o kterých předem ví, že 
budou ztrátové);  

   zásada likvidity - schopnost dostát v kterémkoliv okamžiku 
svým závazkům vůči klientům (tzv. zlaté bankovní pravidlo: 
"Časový průběh aktivních operací musí odpovídat časovému 
průběhu pasivních operací".);  

   zásada jistoty - každá bankovní operace je do určité míry 
spojena s riziky a úkolem banky je tato rizika minimalizovat. 
Rizika jsou především:  

1.  úvěrová a úroková, 
2.  devizová, 
3.  inflační.  

Vzhledem k tomu, že banky vedou mezi sebou konkurenční boj, snaží se někdy 
získat konkurenční výhodu překročením výše uvedených pravidel. Tím ovšem zvyšují 
rizika svého podnikání a v konečném důsledku to může vést k jejich bankrotu.  

 

Nástroje centrální banky  

 

Nástroje centrální banky, kterými ovlivňuje reálnou ekonomiku 
směrem dosažení svých cílů (cenové stability při dostatečné 
zaměstnanosti) můžeme rozdělit podle několika hledisek:  

1. časové  - krátkodobé a dlouhodobé nástroje,  
2. adresnosti - přímé (adresné) a nepřímé (neadresné, obecné) 

nástroje  
3. četnosti - běžné a výjimečné nástroje, 
4. institucionální - bankovní a nebankovní nástroje, atd 
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Pro naše účely bude nejdůležitější členění na přímé nástroje a 
nepřímé nástroje.  

   Přímé nástroje jsou většinou administrativními 
nařízeními, které z určitého zorného úhlu narušují volné 
tržní fungování bankovního sektoru. Měly by proto být 
využívány pouze v nutných případech a krátkodobě.  

   Nepřímé nástroje využívají zákonů trhu a jako takové 
mohou být využívány pro monetární politiku bez omezení 
času.  

 

 

Přímé nástroje centrální banky  

 

Přímé nástroje jsou většinou administrativními nařízeními omezující 
volný bankovní trh, v tržní ekonomice jsou proto méně časté a 
bývají používány na přechodnou dobu. Zařadíme sem především:  

   Pravidla likvidity - určení závazné struktury pasiv a 
aktiv obchodních bank. Patří sem například ukazatel 
kapitálové přiměřenosti.  

   Úvěrové kontingenty - určení limitů úvěrů, úvěrových 
stropů. Jeden z nejtvrdších přímých nástrojů.  

   Povinné vklady - povinné vedení běžných účtů 
státních institucí u centrální banky (např. účty celní 
správy, účty finančních úřadů, atd.).  

   Doporučení, výzvy, dohody - gentleman´s agreements, častokráte nepsaná 
pravidla mezi centrální bankou a obchodními bankami.  
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Nepřímé nástroje centrální banky  

 

Nepřímé nástroje využívají tržních zákonů a působí nikoliv 
adresně, ale plošně na všech subjekty finančního trhu. Zařadíme 
sem především:  

   Regulace výše diskontu - diskontní sazba;  
   Reeskont směnek - repo sazba; 
   Lombardní úvěr - lombardní sazba; 
   Operace na volném trhu cenných papírů; 
   Regulace povinných minimálních rezerv (PMR); 
   Konverze a swapy; 
   Intervence devizového kurzu.  

Všechny uvedené nástroje působí na obdobném principu:  

1.   zvýšením úrokových sazeb, povinných minimálních rezerv a 
prodejem cenných papírů či deviz centrální bankou dochází 
k odčerpávání peněz z ekonomiky, zpomalení oběhu peněz 
- protiinflační restriktivní monetární politika;  

2.   snížením úrokových sazeb, povinných minimálních rezerv a nákupem cenných 
papírů či deviz centrální bankou dochází k načerpávání peněz do ekonomiky, 
zrychlení oběhu peněz - expanzivní politika.  

 

Diskontní sazba  

 

Patří mezi nepřímé nástroje centrální banky. V první polovině 20. 
století byla diskontní sazba hojně využívána jako základní úroková 
sazba, za kterou si mohly obchodní banky půjčit peníze od 
centrální banky. Tato sazba tedy určovala základní hodnotu peněz 
na peněžních trzích a úroky obchodních bank se od ní odvíjely. 
Dnes je změna diskontu používána především jako signál, kam 
chce centrální banka směřovat svou měnovou politiku.  

1.      zvýšením diskontu dochází ke zdražení peněz, obchodní 
banky si půjčují méně, zpomalení oběhu peněz - protiinflační 
restriktivní monetární politika;  

2.      snížením diskontu zlevňují peníze, dochází k nárůstu úvěrů, 
načerpávání peněz do ekonomiky, zrychlení oběhu peněz - 
expanzivní politika.  
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