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Bankovní systém v ČR 

Do roku 1990 byl v ČR jednoúrovňový bankovní 

systém s monopolem státní banky 

československé. 

 

 

Nyní je dvouúrovňový bankovní systém: 

 

 

1) centrální banka ČNB – státní instituce,  

2) obchodní banky – podnikatelské subjekty. 



Centrální banka - ČNB 

Centrální banka, je základní banka státu. Je vrcholnou 

institucí bankovního dozoru a nástrojem měnové politiky. 

 

 

 V ČR je centrální bankou Česká národní banka (ČNB). 

Ústřední banka (centrální banka) Česká Národní Banka 

Praha vznikla v r. 1993, její činnost upravuje Ústava ČR 

a zákon o ČNB. 



Centrální banka - ČNB 

Funkce ČNB: 

 

  

1) určuje a provádí měnovou politiku 

2) vydává bankovky a mince 

3) řídí peněžní oběh a platební styk  

4) vykonává bankovní dohled nad bankami 2. stupně  

5) vede účty státního rozpočtu a státních fondů  

6) ostatní funkce (ovlivňování devizového hosp.)  



Lombardní sazba – úroková sazba na úvěry 

obchodním bankám (za jaký úrok si půjčují 

obchodní banky od centrální). 

 

 

Diskontní sazba – úroková míra, kterou ČNB 

úročí vklady od komerčních bank, zpravidla 

představuje dolní mez pro pohyb krátkodobých 

úrokových sazeb na peněžním trhu 
 

Základní nástroje ČNB 



Základní nástroje ČNB 

Povinné minimální rezervy – rezerva na účtu u 

ČNB v podobě určitého % z vkladů (2%), tyto 

peníze se úročí, míru rezerv určuje ČNB (zvýšení 

rezerv = snížení peněz v EKO, a naopak)  

 

 

Operace na volném trhu – nákup a prodej 

státních CP centrální bankou. Cílem operací na 

volném trhu je usměrňovat vývoj úrokových 

sazeb v ekonomice. 



Komerční (obchodní) banky 
 

služby, které poskytují: 

1) shromažďování vkladů 

 

• termínované 

• netermínované 

 

2) zakládání a vedení účtů 

 

• běžné účty 

• podnikatelské účty 

• termínované účty 

• devizové účty 



Služby komerčních bank 

3) poskytování úvěrů 

 

4) bezhotovostní platební styk 

 

• domácí 

• zahraniční 

 

5) platební karty 

 

• debetní – čerpám své vlastní prostředky 

    ze svého účtu 

• kreditní – úvěrová karta, prostředky si  

    půjčuji od banky 



Služby komerčních bank 

6) vydávání šekových knížek a proplácení šeků 

 

7) internetbanking 

 

8) směnárenská činnost 

 

9) bezpečnostní schránky a ukládání cenností 

 

10)zprostředkování obchodů s cennými papíry 

 

11)poradenské služby 



Kontrolní otázky: 

• Kde najdete ČNB? 

 

 

• Co znamená když je platební karta debetní? 

 

 

• Co je to diskontní sazba? 
 

 



Zdroje informací: 

 

 

Portál ČNB dostupný na WWW:  

http://www.cnb.cz 

 

 

 


