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Poslání České národní banky 

• Pečovat o cenovou stabilitu 

 

• Pečovat o finanční stabilitu a dohlížet na bezpečné fungování finančního systému 

 

• Vydávat bankovky a mince, řídit peněžní oběh a platební styk 

 

• Poskytovat státu a veřejnému sektoru bankovní služby 
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Cenová stabilita a inovace 

• Inflace = změna cenové hladiny … když hodně peněz „honí“ málo zboží a služeb 

 

• Cenová hladina = cena spotřebního koše průměrného Čecha 
 

 

• Spotřební koš tvoří 463 položek, například „mobilní telefon – přístroj“ je definován jako nejčastěji 

prodávaný přístroj bez dalších detailů 

 

• Cenová stabilita s 2% inflačním cílem je předpokladem inovací 

 

• Digitální měna centrální banky - „CBDC“: 

měnová politika 

 finanční inkluze 

 Velký bratr se dívá 

 zánik hotovosti   
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Finanční stabilita a inovace 

• FinTech jako obchodní model, nikoli dohlížený subjekt s licencí ČNB 

 

• Technologická neutralita aneb pravidla obezřetnosti, odborné péče a oblast AML/CFT platí pro všechny 

(technologicky vyspělejším formám nelze regulatorně ulevovat jen proto, že jsou nové) 

 

• Hlavní motory finančních inovací: 

 technologický pokrok 

 úspora nákladů a zvýšení efektivity 

 potenciál regulatorní arbitráže  

 

• Hlavní výzvy finančních inovací: 

 kybernetická odolnost 

 AML/CFT – „know your customer“ 

míra fintechové gramotnosti a srozumitelnosti  
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Peněžní oběh, platební styk a inovace 

• Quo vadis? Růst podílu bezhotovostních transakcí („cashless“ nebo „less cash“), CBDC, stable coins, 

kryptoměny 
 

• Projekt „okamžité platby“ 

 ve spolupráci s ČBA spuštěno 2018 

 podíl okamžitých plateb na všech klientských převodech přes CERTIS cca 20 % 

 potenciál výrazně proměnit platební styk, například platba QR kódem u obchodníka 
 

• Projekt „telefonní platby“ 

• v přípravě ve spolupráci s ČBA 

• zahájení testování v polovině roku, spuštění do konce roku 

• připravuje se schopnost zobrazit v reálném čase jméno adresáta platby → inovací nejen zvýšení 

pohodlí platby, ale i zvýšení bezpečnosti 
 

• Kontaktní místo pro finanční inovace v ČNB 

• vytvořeno 2019 s cílem podporovat zavádění inovativních technologií na finančním trhu 

prostřednictvím aktivnější a intenzivnější komunikace 
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Finanční inovace z pohledu centrální banky 

• Mění-li se finanční trh a banky, musí se měnit i centrální banka – ČNB chce být aktivní, nikoli 

aktivistická  

 

• ČNB dlouhodobě a důsledně zastává technologicky neutrální pozici, protože se často s finančními 

inovacemi mění forma, ale obsah zůstává 

 

• „Nepomáhat a nechránit“ – nová řešení automaticky neznamenají nutnost vytváření specifického 

regulatorního a dohledového režimu  

 

• Preferujeme aktivní účast na těch inovativních projektech, kde získané know-how bude využitelné v rámci 

činností centrální banky – implementace SupTech řešení 

 

• Podpora finančních inovací možná jen v rámci legislativního rámce, neumožňuje např. roli centrální 

banky jako technologického akcelerátoru, fondu inovativních investic či technologického leadera   
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Děkuji za vaši pozornost 

Více informací na www.cnb.cz 

 

Doporučené výstupy ČNB: 

• Zpráva o měnové politice 

• Zpráva o finanční stabilitě 

• Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem 

• Globální ekonomický výhled 


