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PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 6/1993 SB., O ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE, 

S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 

Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, 

 

ve znění změn provedených zákonem č. 60/1993 Sb., zákonem č. 15/1998 Sb., zákonem 

č. 442/2000 Sb., nálezem Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 278/2001 Sb., zákonem 

č. 482/2001 Sb., zákonem č. 127/2002 Sb., zákonem č. 257/2004 Sb., zákonem 

č. 377/2005 Sb., zákonem č. 57/2006 Sb., zákonem č. 62/2006 Sb., zákonem č. 230/2006 Sb., 

zákonem č. 160/2007 Sb., zákonem č. 36/2008 Sb., zákonem č. 124/2008 Sb., zákonem 

č. 254/2008 Sb., zákonem č. 281/2009 Sb., zákonem 285/2009 Sb., zákonem č. 295/2009 Sb., 

zákonem č. 145/2010 Sb., zákonem č. 156/2010 Sb., zákonem č. 41/2011 Sb., zákonem 

č. 92/2011 Sb., zákonem č. 136/2011 Sb., zákonem č. 139/2011 Sb., zákonem 

č. 357/2011 Sb., zákonem č. 428/2011 Sb. zákonem č. 227/2013 Sb., zákonem 

č. 135/2014 Sb., zákonem č. 204/2015 Sb., zákonem č. 375/2015 Sb., zákonem 

č. 377/2015 Sb., zákonem č. 258/2016 Sb., zákonem č. 183/2017 Sb., zákonem č. 89/2018 

Sb., zákonem č. 111/2019 Sb. a zákonem č. …/2019 Sb. 

 

 

§ 2 

 

(1) Hlavním cílem České národní banky je péče o cenovou stabilitu. Česká národní 

banka dále pečuje o finanční stabilitu a o bezpečné fungování finančního systému v České 

republice. Pokud tím není dotčen její hlavní cíl, Česká národní banka podporuje obecnou 

hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému hospodářskému růstu a obecné 

hospodářské politiky v Evropské unii se záměrem přispět k dosažení cílů Evropské unie. 

Česká národní banka jedná v souladu se zásadou otevřeného tržního hospodářství. 

 

(2) Česká národní banka plní tyto úkoly: 

a) určuje a provádí měnovou politiku, 

b) vydává bankovky a mince, 

c) řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, zahraničních bank vykonávajících 

bankovní činnosti na území České republiky prostřednictvím své pobočky (dále jen 

„pobočka zahraniční banky“) a spořitelních a úvěrních družstev, pečuje o jejich plynulost 

a hospodárnost a podílí se na zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a efektivnosti platebních 

a vypořádacích systémů a na jejich rozvoji, 

d) vykonává dohled nad osobami působícími na finančním trhu (§ 44 odst. 1), 

e) rozpoznává, sleduje a posuzuje rizika ohrožení stability finančního systému a v zájmu 

předcházení vzniku nebo snižování těchto rizik přispívá prostřednictvím svých pravomocí 

k odolnosti finančního systému, omezování nárůstu systémových rizik a udržení finanční 

stability a vytváří tak makroobezřetnostní politiku; v případě potřeby spolupracuje na 

tvorbě makroobezřetnostní politiky s  orgány státu, jejichž působnosti se tato politika týká, 

f) provádí další činnosti podle tohoto zákona a podle jiných právních předpisů1). 

 

(3) Česká národní banka při plnění svých úkolů spolupracuje s ústředními bankami 

jiných států, zahraničními orgány zabývajícími se dohledem nad finančním trhem, 
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zahraničními orgány příslušnými k řešení krize, s mezinárodními finančními institucemi 

a mezinárodními orgány zabývajícími se dohledem nad finančním trhem a s dalšími 

zahraničními a mezinárodními orgány, které plní obdobné úkoly jako Česká národní banka, 

a sjednává s nimi v rámci své působnosti příslušné dohody. 

 

(4) Česká národní banka zváží možný dopad svého rozhodnutí, které hodlá vydat 

v souvislosti s výkonem dohledu podle odstavce 2 písm. d), na stabilitu finančního systému 

jiného členského státu Evropské unie, a to s přihlédnutím ke skutečnostem dostupným v době 

jeho vydání a zejména v případech, kdy nastane mimořádná situace, která by mohla fungování 

finančních systémů ovlivnit. 

 
17 

ČÁST  PÁTÁ 

NÁSTROJE MĚNOVÉ REGULACE ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY 

 

§ 23 

 

Česká národní banka stanoví úrokové sazby, rámce, splatnosti a další podmínky 

obchodů, které provádí podle tohoto zákona a jiných zákonů1), a určuje druhy těchto 

obchodů a protistrany České národní banky v nich.  

 

ČÁST  ŠESTÁ 

OBCHODY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY 

 

Obchody s bankami 

 

§ 27 

 

Česká národní banka vede účty bank a přijímá jejich vklady. 

 

§ 28 

 

Česká národní banka může od bank nakupovat, popřípadě jim prodávat 

a) směnky splatné do šesti měsíců ode dne nákupu Českou národní bankou a opatřené alespoň 

dvěma podpisy, z toho alespoň jedním podpisem za banku; 

b) státní dluhopisy nebo jiné cenné papíry se státní zárukou. 

 

§ 29 

 (1) Česká národní banka může poskytnout bankám na dobu nejvýše tří měsíců úvěr 

zajištěný cennými papíry uvedenými v § 28, popřípadě státními dluhopisy nebo jinými 

cennými papíry se státní zárukou nebo skladištními listy pro zboží hromadného charakteru 

plně pojištěné proti ztrátě a poškození, jakož i jinými majetkovými hodnotami. 

 

(2) V zájmu zachování likvidity banky může Česká národní banka výjimečně 

poskytnout bance krátkodobý úvěr, a to na dobu nejvýše tří měsíců. Při poskytnutí tohoto 

úvěru Česká národní banka požaduje odpovídající zajištění. 
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§ 29a 

 

Obchody, které Česká národní banka provádí podle části šesté s bankami, může 

obdobně provádět i s pobočkami zahraničních bank a se spořitelními a úvěrními družstvy. 

 

Obchody s Českou republikou 

 

§ 30 

 

Česká národní banka vede účty podle rozpočtových pravidel24). 

__________ 
24) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 

 

§ 31 

 

Česká národní banka dává do prodeje podle zákona upravujícího vydávání dluhopisů3) 

státní dluhopisy a v dohodě s Ministerstvem financí může z jeho pověření a za dohodnutou 

úplatu vykonávat i činnosti spojené se správou, splácením a převody státních dluhopisů, 

s výplatou úroků z těchto dluhopisů, popřípadě další požadované činnosti. 

__________ 
3) § 25 a 26 odst. 4 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 56/2006 Sb. 

 

§ 31a 

 

Česká národní banka může na základě dohody s Ministerstvem financí podle 

rozpočtových pravidel24) sjednávat obchody s investičními nástroji3b)nebo jiné obchody nebo 

provádět činnosti, které je Ministerstvo financí v souladu s rozpočtovými pravidly24) 

oprávněno vykonávat prostřednictvím České národní banky. Tím není dotčen § 31.  

__________ 
3b) Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 

 

 

Jiné obchody České národní banky 

 

§ 32 

 

Česká národní banka může k usměrnění peněžního trhu kupovat a prodávat cenné papíry, 

pokud tento zákon nestanoví jinak. 

 

§ 32 

 

Obchody na volném trhu a úvěrové operace 

 

(1) Česká národní banka je oprávněna k plnění svých úkolů provádět obchody 

na finančním trhu, zejména 

a) vést účty bank, poboček zahraničních bank, spořitelních a úvěrních družstev 

a přijímat jejich vklady, 

b) obchodovat s investičními nástroji a dalšími cennými papíry, devizovými hodnotami, 

drahými kovy, pohledávkami a dalšími aktivy formou nákupů a prodejů, repo 
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obchodů, vkladů, výpůjček, zápůjček nebo termínovaných obchodů, 

c) provádět úvěrové operace. 

 

(2) Při provádění úvěrových operací Česká národní banka vyžaduje dostatečné 

zajištění. 

 

(3) Česká národní banka může výjimečně poskytnout bance, pobočce zahraniční 

banky nebo spořitelnímu a úvěrnímu družstvu v zájmu zachování jejich likvidity 

krátkodobý úvěr při odpovídajícím zajištění nebo uzavřít repo obchod, a to na dobu 

nejvýše 3 měsíců. 

 

 

ČÁST  SEDMÁ 

Pravomoc  České  národní  banky  v  devizovém  hospodářství 

PRAVOMOC A ČINNOST ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY V DEVIZOVÉM 

HOSPODÁŘSTVÍ 

 

§ 35 

 

Česká národní banka 

a) stanoví, po projednání s vládou, režim kurzu české měny k cizím měnám, přičemž však 

nesmí být ohrožen hlavní cíl České národní banky; 

b) vyhlašuje kurz české měny k cizím měnám; 

c) nakládá s devizovými rezervami ve zlatě a devizových hodnotách. a 

d) je oprávněna provádět platební styk se zahraničím. 

 

§ 36 

 

Česká národní banka je oprávněna 

a) obchodovat se zlatem a devizovými hodnotami a provádět všechny druhy bankovních 

obchodů na finančním trhu, 

b) provádět platební styk se zahraničím. 
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