
Česká národní banka 

Česká národní banka (ČNB) je ústřední bankou státu1. Jedná se o nezávislou instituci. Jejím hlavním 

cílem je péče o cenovou stabilitu, na základě zákona o ČNB2 a zákona o rozpočtových pravidlech3 také 

poskytuje  státu a veřejnému sektoru bankovní služby, tedy vedení účtů a provádění platebního styku. 

Ke konci roku 2016 vedla ČNB v systému pro vedení účtů a provádění plateb (ABO) 14 983 účtů Státní 

pokladny v české měně a 193 účtů v evropské měně. Na účtech Státní pokladny proběhlo v roce 2016 

denně průměrně 319 tisíc transakcí. Systém vedení účtů u ČNB zvyšuje likviditu Státní pokladny, vede 

k dosahování rozpočtových úspor, transparentnímu hospodaření a snížení nákladů na obsluhu státního 

dluhu. Aktuální stav příjmů a výdajů Státní pokladny je volně přístupný na internetových stránkách 

Ministerstva financí4 nebo České národní banky5.  

Tabulka č. 1: Výše daňových příjmů státu na účtech ČNB za období leden – listopad 2017 v mld. Kč  

 DPH 
Spotřební 

daň 

Daň 
z příjmu 

právnických 
osob 

Daň  
z příjmu 
fyzických 

osob 

Ostatní daně, cla 
a poplatky 

Daňové příjmy 
celkem 

Inkaso daňových příjmů 
státního rozpočtu v období 
leden - listopad 2017 

346,33 148,82 136,3 169,82 51,35 852,62 

 

Působnost Nejvyššího kontrolního úřadu vůči ČNB je zákonem6 omezena pouze na kontrolu výdajů na 

pořízení majetku a výdajů na provoz, které jsou jen menší částí celkových nákladů ČNB. Náklady na 

svoji činnost hradí banka přímo ze svých výnosů. 

Graf č. 1: Čerpání rozpočtových výdajů ČNB v letech 2014–2016 v mil. Kč 

 
Zdroj: ČNB 

                                                           
1 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb.,  Ústava České republiky, článek 98 
2 Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance  
3 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
4 http://monitor.statnipokladna.cz/analyza 
5 http://www.cnb.cz/cs/statistika/vladni_fin_stat/ 
6 Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu 
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Graf č. 2: Čerpání rozpočtových výdajů na pořízení majetku ČNB v roce 2016 

 

Zdroj: ČNB 

 

Graf č. 3: Čerpání rozpočtových výdajů na provoz ČNB v roce 2016 

 

 

Jak je patrné z předchozího grafu „osobní výdaje“ byly v roce 2016 nejvýznamnější částí výdajů na 

provoz ČNB. Těmito výdaji rozumíme především mzdy a platy7, jsou zde však zahrnuty i platby 

sociálního a zdravotního pojištění a dále např. odchodné a odstupné. V absolutních hodnotách se 

v roce 2016 u nákladů na zaměstnance jednalo celkem o částku 1,407 miliardy korun, mzdy a platy8  

činily 990,9 milionu korun. Zaměstnanci ČNB se tak s průměrným platem přes 60 tisíc korun řadí 

k nejlépe odměňovaným zaměstnancům veřejné sféry. 

                                                           
7 V roce 2016 měla ČNB průměrně 1336 zaměstnanců (včetně sedmičlenné Bankovní rady)  
8 Včetně Bankovní rady 
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Graf č. 4: ČNB náklady na zaměstnance v mil. Kč 

 

 

ČNB se jako veřejná instituce také řídí zákonem o zadávání veřejných zakázek9 s výjimkami v tomto 

zákoně uvedenými. V závěrečné části uvádíme souhrn ukončených zadávacích řízení u zakázek ČNB10 

v období let 2010–2017. Vysoký podíl jednacích řízení bez uveřejnění vyplývá ze specifické činnosti této 

banky.  

 

Graf č. 5: Souhrn ukončených veřejných zakázek ČNB v období 2010 - 2017  

 

                                                           
9 Aktuálně zákon č. 134/2016 Sb.  
10 Podle http://www.cnb.cz/cs/dulezite/verejne_zakazky/prehled_ukoncenych_zakazek 
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