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3.ročníku oboru stavebnictví, slouží k výkladu a  procvičování dané
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Centrální banka

Česká národní banka, její úkoly a funkce



ČNB

 sídlo má v Praze

 pobočky – Brno, Plzeň, Ostrava, Hradec 

Králové, České Budějovice

- nejvyšším orgánem je bankovní rada 

guvernér

2 viceguvernéři

4 vedoucí pracovníci ČNB





Funkce ČNB

 určuje a provádí měnovou politiku

 řídí peněžní oběh a zúčtování bank

 vydává bankovky a mince

 vykonává dohled 

 je bankou bank

 je bankou vlády

 vyhlašuje kurz měny

 spravuje devizové rezervy, aj.



Určování a provádění měnové 

politiky

Měnová politika – soubor opatření, kterými 

stát ovlivňuje nabídku peněz v ekonomice

- cílem měnové politiky je stabilita měny 



Nástroje měnové politiky

 povinné minimální rezervy -každá banka z 

každého vkladu musí odvést určité procento 

na účet vedený ČNB 

 banky proto nemohou půjčit všechny vklady

 výši určuje ČNB – zvýší-li PMR, nabídka 

peněz klesá a naopak



 základní úroková sazba - diskontní sazba

 je základ pro stanovení úrokové sazby, za 

kterou půjčují banky svým klientům

 zvýší-li se diskontní sazba, zvyšuje se cena 

úvěrů a naopak





 operace na volném trhu – ČNB obchoduje 

s cennými papíry

 jestliže ČNB nakoupí např. státní dluhopisy, 

zvýší nabídku peněz v ekonomice a naopak



 ostatní nástroje

 úvěrové limity

 minimální úrokové sazby z přijímaných vkladů

 maximální úrokové sazby z poskytovaných 

úvěrů



Řízení peněžního oběhu a zúčtování 

bank

ČNB stanoví:

 zásady vedení účtů

 provádění platebního styku 

 zúčtování na bankovních účtech 

prostřednictvím zúčtovacího centra ČNB



Vydávání bankovek a mincí

 má právo emise hotovostních peněz

 stanoví nominální hodnoty, rozměry, 
materiál, hmotnost, vzhled a ochranné prvky 

 ochranné prvky bankovek – vodoznak, 
metalický proužek, ochranná červená 
vlákna, soutisk, skrytý obrazec, proměnlivá 
barva, mikrotext, aj.



Ukázka bankovky



Vykonávání bankovního dohledu

 vydává bankovní licence

 sleduje hospodaření bank

 dohlíží nad dodržováním podmínek licence

 ukládá postihy za porušení licence, aj.
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