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Cíle a priority centrální banky 

• Hlavním cílem ČNB je péče o cenovou 

stabilitu.  
 

• ČNB dále pečuje o finanční stabilitu a o 

bezpečné fungování finančního systému v ČR.  
 

• Pokud tím není dotčen její hlavní cíl, ČNB 

podporuje obecnou hospodářskou politiku 

vlády vedoucí k udržitelnému hospodářskému 

růstu a obecné hospodářské politiky v EU se 

záměrem přispět k dosažení cílů EU. 
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Cíle a priority veřejného zadávaní  

• Hlavním cílem veřejného zadávání je efektivita 

v podobě poměru ceny a kvality. 
 

• Veřejné zadávání dále usiluje o 

transparentnost při nakupování zboží a 

pořizovaní služeb či stavebních prací, které 

veřejní zadavatelé poptávají.  
 

• Pokud tím nejsou dotčeny hlavní cíle veřejného 

zadávaní, podporuje veřejné zadávání 

společenské hodnoty v podobě sociálních a 

environmentálních hledisek. 
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České hospodářství je v dobré kondici 
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Struktura meziročního růstu HDP

(meziroční změny v %, příspěvky v procentních bodech, sezonně 

očištěno)
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Společenská odpovědnost a fiskální politika 

• Veřejné zakázky veřejných 

zadavatelů dlouhodobě 

tvoří 10 % HDP české 

ekonomiky. 

 

• V rámci státního rozpočtu 

2017 vyčerpáno na 

kapitálové výdaje 76%. 

 

• Nejen měnová politika má 

společenskou odpovědnost 

za vyhlazování 

hospodářského cyklu. 
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Investice podle sektorů a růst HDP

(meziroční změny v %, příspěvky v procentních bodech, stálé 

ceny, sezonně očištěno)
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Více informací na www.cnb.cz 

 

Doporučené výstupy ČNB: 

• Zpráva o inflaci 

• Zpráva o finanční stabilitě 

• Globální ekonomický výhled 

 

 

Děkuji za pozornost! 
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Tomáš Nidetzký 

Česká národní banka  

 

V roce 2016 byl jmenován členem bankovní rady České národní 
banky.  

 

Je absolventem Fakulty informatiky a statistiky Vysoké škole 
ekonomické v Praze a postgraduálního studia na Oklahoma City 
University v USA.  

 

Profesní kariéru zahájil ve Středisku cenných papírů, dále působil 
v  Komerční bance a České spořitelně. V roce 1999 byl jmenován 
předsedou představenstva a  generálním ředitelem Penzijního 
fondu České spořitelny, dále pak řídil Pojišťovnu České spořitelny 
a Stavební spořitelnu České spořitelny. Od roku 2003 působil v 
ING v České a Slovenské republice a dále pak v ČSOB 
Pojišťovně. Od roku 2013 byl generálním ředitelem obchodu NN 
pro Českou republiku. 

 

Byl členem prezidia Asociace penzijních fondů České republiky a 
České asociace pojišťoven. Je spoluautorem knihy „Finanční 
řízení bank“. 


