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Anotace 

Předložená doktorská dizertační práce se zabývá problematikou nezávislosti centrální banky 

a jejím vztahem k rozpočtovým saldům. Hlavním cílem práce je vyhodnotit vliv nezávislosti 

centrální banky de jure a de facto na rozpočtová salda, a to v členských zemích OECD během 

období 1990–2011. Dílčím cílem je zhodnotit nezávislost centrální banky de jure a de facto 

ve vybraných zemích za období od konce osmdesátých let po současnost, neboť v dostupné 

relevantní literatuře nejsou k dispozici jednotné ukazatele nezávislosti centrálních bank 

členských zemí OECD pro celé sledované období. Je zřejmé, že u většiny sledovaných zemí 

došlo k nárůstu nezávislosti centrální banky de jure. Tato změna je doprovázena zejména 

vstupem zemí do Evropské unie. Výsledky ukazují, že nezávislost centrální banky, měřená 

ukazateli de jure i de facto, může mít vliv na velikost primárních rozpočtových sald. Zvolené 

ukazatele nezávislosti se ukázaly jako statisticky významné zejména pro skupinu zemí 

OECD, nečlenské země EU a členské země eurozóny. Jedinou skupinou, kde se význam 

těchto ukazatelů nepotvrdil, jsou členské země EU, které zároveň nepřijaly společnou měnu 

euro. Všechny použité ukazatele nezávislosti centrální banky také potvrdily pozitivní vliv 

vyšší nezávislosti centrální banky na rozpočtovou disciplínu.  

 

Annotation 

The doctoral thesis deals with the issue of central bank independence and its relationship 

to the budget deficits. The main aim of the thesis is to evaluate impact of central bank 

independence de jure and de facto to the amount of the budget deficits within the OECD 

member countries in the period 1990–2011. Within carrying out the main aim the 

independence de jure and de facto of the OECD member countries is evaluated because in the 

relevant empirical literature does not provide any index available for all chosen countries 

in the chosen time period. From the evaluation it is obvious that many countries have 

increased their independence. That evolution is mainly connected with the entrance of the 

countries to the EU. The results show that the central bank independence, evaluated by de jure 

and de facto indexes can influence the budget deficits. Those measures are statistically 

significant mainly for the OECD countries, subgroup of non-EU member countries and 

member countries which adopted single currency euro. The only group with insignificant 

impact of central bank independence is member countries of EU which do not accept the euro 

as their currency. The direction of influence of de jure indexes is in accordance with 

assumption positive in all cases; indexes de facto have in accordance with assumption 

negative influence on the budget deficits. 
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1 Úvod 

Centrální banka patří mezi klíčové instituce moderního státu, je jednou z těch, které 

musejí být založeny, pokud chce stát být částí světové komunity (Meyer et al., 1997). Její role 

v ekonomice je významná; ve většině zemí provádí monetární politiku, řídí finanční systém, 

chrání hodnotu měny či vykonává bankovní dohled (Ioannidou, 2002). 

Zájem o vliv politických institucí na fungování monetární politiky a její výkonnost 

projevují ekonomové již několik desetiletí. Empirické studie
1
 ukázaly, že politické procesy 

mají při tvorbě hospodářské politiky tendenci vytvářet inflační zkreslení. Toto zjištění 

následně vedlo k nárůstu zájmu o zavedení institucionálních mechanismů, které by inflační 

zkreslení snižovaly či eliminovaly. Spolu s rozvojem ekonomické teorie se objevují práce, 

které se zabývají otázkou nezávislosti centrálních bank. Ty mimo jiné dokazují, že nezávislá 

centrální banka je úspěšnější při udržování nízké a stabilní míry inflace než banka s vysokou 

závislostí na politických institucích.
2
 Delegování monetární politiky na nezávislou centrální 

banku začalo být primárně využíváno jako institucionální mechanismus vytvořený za účelem 

kontroly inflace.  

Koncept nezávislosti centrálních bank byl v popředí zájmu teoretické i empirické 

literatury především v 80. letech dvacátého století a následně byla řada centrálních bank 

vybavena určitou mírou samostatnosti. Míra nezávislosti centrální banky byla jedním 

z diskutovaných témat také při vytváření Evropské hospodářské a měnové unie. Někteří autoři 

samotné vytvoření tohoto uskupení připisují mimo jiné konsenzu v rámci Evropy o tom, 

že nízká a stabilní míra inflace by měla být primárním cílem monetární politiky.  

Nicméně v souvislosti s finanční krizí, která se také promítla do krize eurozóny, 

se začaly objevovat pochybnosti, zda je tato myšlenka opravdu všeobecně dodržovaná. Původ 

rozporů, které se objevují zejména mezi představiteli Francie a Spolkové republiky Německo, 

nespočívá pouze v ekonomické, ale také v národní politické kultuře. Tyto státy představují 

pomyslné protipóly postojů k významu a institucionálním pravidlům nezávislosti centrální 

banky. Ačkoliv všechny členské země Evropské unie došly při vzniku ke shodě ohledně míry 

a formy nezávislosti svých centrálních bank, od počátku měly některé země problémy 

s akceptováním všech souvislostí nezávislosti. Tyto rozdílné názory se v současnosti projevují 

                                                 
1
 Kupř. Barro a Gordon (1983), Alesina a Summers (1993). 

2
 Kupř. Bade a Parkin (1988), Alesina (1989), Grilli, Masciandaro a Tabellini (1991).  
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například návrhy Francie na rozšíření hlavního cíle Evropské centrální banky o ekonomický 

růst.  

V souvislosti s finanční krizí znovu vyvstala otázka interakce fiskální a monetární 

politiky a její implikace pro nezávislost centrálních bank. Řada centrálních bank 

se v minulých letech podílela na tvorbě hospodářské politiky, která měla čistě fiskální 

dimenzi, a to formou finanční pomoci finančním institucím či kvantitativním uvolňováním 

zahrnujícím nákup hypotečních úvěrů a pokladničních poukázek. Finanční krize v některých 

zemích také ohrozila nezávislost centrální banky. Kupř. guvernér argentinské centrální banky 

byl odvolán v roce 2010, neboť odmítl využít devizové rezervy pro uhrazení zahraničního 

dluhu země.  

Hlavním cílem práce je vyhodnotit vliv nezávislosti centrální banky na rozpočtová 

salda. Dílčím cílem je zhodnotit nezávislost centrální banky de jure a de facto ve vybraných 

zemích za období od konce osmdesátých let po současnost. Výsledky budou použity 

pro vyhodnocení výše uvedené závislosti. Homogenizujícím prvkem zvolených zemí je jejich 

členství v OECD, vztah bude zkoumán v období let 1990 – 2011. 

Práce bude rozčleněna do pěti kapitol včetně úvodu a závěru. První kapitola, následující 

po úvodu, bude zaměřena na shrnutí základních teoretických přístupů k nezávislosti centrální 

banky, mezi které se řadí zejména argumenty školy veřejné volby, analýza dle Sargenta 

a Wallaceho (1981) a problematika časové nekonzistence hospodářské politiky. V rámci této 

části také bude uvedeno, jak výše uvedené školy pohlížejí na rozpočtová salda. Následně 

budou vymezeny dílčí komponenty nezávislosti centrální banky dle různých autorů. Také 

budou shrnuty různé pohledy na pozitivní a negativní dopady nezávislosti centrální banky 

či vztah mezi institucionálním prostředím a nezávislostí monetární autority.  

Druhá kapitola se bude zabývat vyhodnocením nezávislosti vybraných centrálních bank, 

přičemž bude využito dělení na nezávislost de jure a de facto. Pro zjištění míry nezávislosti 

bude využito několika různých indexů nezávislosti de jure. Údaje potřebné pro jejich 

sestavení budou získány na základě vlastního studia legislativy upravující činnost vybraných 

centrálních bank. Také pro evaluaci nezávislosti de facto bude využito různých ukazatelů tak, 

aby bylo možno postihnout co nejvíce oblastí nezávislosti. Ve třetí kapitole bude provedena 

analýza vztahu nezávislé centrální banky a rozpočtových sald členských zemí OECD, přičemž 

bude využito ukazatelů nezávislosti de jure i de facto. Prostředkem pro získání závěrů bude 

regresní analýza panelových dat. V závěru práce budou shrnuty nejdůležitější poznatky 

provedeného vztahu nezávislosti de jure, de facto a rozpočtových sald. 
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Pro potřeby této práce bude využita zejména metoda deduktivně-teoretická, v rámci 

které jsou myšlenkové operace determinovány v teoretických úvahách od obecného 

ke konkrétnímu. Bude tedy postupováno od teoretického vymezení nezávislosti centrální 

banky k hodnocení míry nezávislosti jednotlivých centrálních bank a jejich vzájemnému 

porovnání, zobecnění zjištěných vztahů a vyslovení obecných hypotéz ohledně vztahu 

nezávislé centrální banky a rozpočtových sald. Dále bude využita metoda historická, 

která umožní sledovat legislativní vývoj jednotlivých bank. Komparativní metodou budou 

výsledná zjištění nezávislosti jednotlivých centrálních bank porovnána.  

V empirické části práce bude využito kvantitativních metod ekonomické analýzy, a to 

zejména regresní analýzy panelových dat, podpůrně budou využity i další statistické metody. 

Regresní analýza panelových dat umožňuje oproti regresní analýze časových řad či průřezové 

regresi zachycení většího množství vazeb mezi jednotlivými proměnnými. Během této části 

budou prováděny běžné statistické a ekonometrické testy, jak je uvádí kupř. Wooldridge 

(2009) či Baltagi (2005).  

Datovým zdrojem empirické části práce je statistická databáze OECD. Hlavní 

vysvětlující proměnná, nezávislost centrální banky, bude získána vlastní konstrukcí 

na základě studia legislativy upravující činnost vybraných centrálních bank během 

sledovaného období. Tyto hodnoty budou agregovány do ukazatelů nezávislosti de jure. 

Pro doplnění budou zkonstruovány také vybrané ukazatele nezávislosti de facto, které jsou 

vytvořeny na základě analýzy délky funkčního období guvernéra centrální banky a vybraných 

představitelů země.  
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2 Teoretická východiska nezávislosti centrální banky 

Instituce, které jsou nyní známy jako centrální banky, vznikaly spontánně nebo byly 

původně vytvořeny jako komerční či vládní banky. Jejich přerod v centrální banky byl 

započat vznikem monopolu na emisi peněz a ustanovením role věřitele poslední instance mezi 

ostatní činnosti (Capie, 1995). Bordo (2007) uvádí, že počátky centrálního bankovnictví 

spadají nejpozději do 17. století zřízením první instituce považované za centrální banku – 

Swedish Riksbank
3
. O několik desetiletí později (1694) vznikla další centrální banka, Bank 

of England, s hlavním cílem financování vládního dluhu. Také jiné evropské centrální banky 

byly založeny z obdobných důvodů, pouze některé z nich měly za úkol řešit monetární 

problémy
4
. Ačkoliv tyto centrální banky napomáhaly financovat vládní dluh, svou činností 

se také dotýkaly soukromých subjektů, které podporovaly v bankovních aktivitách. 

Cukierman (2005) upozorňuje, že ještě v 80. letech 20. století vykonávala většina centrálních 

bank svou funkci jako jedna z podřízených složek ministerstva financí. Od těchto institucí 

se očekávalo využívání svých nástrojů, a to za účelem dosažení značného množství cílů (kupř. 

vysoká úroveň růstu a zaměstnanosti, poskytování zdrojů vládě pro financování veřejných 

výdajů). Kromě toho se zabývaly udržováním finanční a cenové stability, nicméně tyto úkoly 

byly pouze jedněmi z mnoha a neměly v legislativě speciální roli.  

Vývoj směrem k nezávislejší centrální bance je dle Cukiermana (2005) výsledkem 

kombinace globálních a regionálních faktorů. Dle něj je tento posun prohlouben dvěma 

významnými globálními faktory. První z nich je spojen s celosvětovým nárůstem požadavku 

cenové stability, který se datuje od stagflace v 70. letech 20. století, a špatným ekonomickým 

vývojem některých zemí doprovázeným vysokou mírou inflace. Druhým faktorem je 

postupné odstraňování kontroly nad kapitálovými toky spojené s interakcí kapitálových trhů. 

Tento vývoj tvoří další impulzy pro podporu cenové stability a zvyšuje význam vlivu 

nezávislosti centrální banky jako signálu makroekonomické nominální odpovědnosti 

vůči domácím a zahraničním investorům. Mezi regionální motivy patří dle autora mimo jiné 

(i) zhroucení jiných institucí vytvořených pro ochranu cenové stability (kupř. Bretton-

Woodského systému), (ii) velmi dobrý vliv vysoce nezávislé centrální banky v případě 

Německa, (iii) přijetí Maastrichtské smlouvy, dle které mají členské země jako předpoklad 

pro vstup do Evropské hospodářské a měnové unie zvýšit nezávislost svých centrálních bank. 

                                                 
3
 Vznikla v roce 1668, byla založena za účelem poskytování finančních zdrojů vládě (Bordo, 2007). 

4
 Kupř. Banque de France vznikla v roce 1800 s cílem stabilizovat měnu po hyperinflaci během francouzské 

revoluce a pomáhat vládním financím (Bordo, 2007).  
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 I přes postupné tendence podporování nezávislosti monetárních autorit zřejmě 

neexistuje jednotná definice nezávislé centrální banky. Blinder (1998, s. 54) definuje centrální 

banku jako „instituci, která je svobodná v rozhodování při dosahování svých cílů, a pro vládu 

je obtížné zvrátit její rozhodnutí“. Centrální banka měla být nezávislá, neboť úspěšné 

vykonávání monetární politiky vyžaduje dlouhodobý časový horizont. Jedním z důvodů jsou 

časová zpoždění monetární politiky či charakter desinflace jako analýzy nákladů a přínosů 

v investiční aktivitě. Friedman (1962) uvádí, že autonomie centrální banky odpovídá vztahu 

mezi centrální bankou a vládou, který je srovnatelný se vztahem mezi soudy a vládou. Soudy 

mohou rozhodovat pouze na základě zákonů daných legislativou a k odlišnému chování 

mohou být donuceny pouze prostřednictvím změny zákona.  

Blinder (1998) upozorňuje, že kromě nezávislosti centrální banky na vládě existuje také 

nezávislost na finančních trzích, která je dle něj nedosažitelná a nežádoucí. Vzhledem 

ke skutečnosti, že monetární politika a její působení je propojena s trhy, měla by být 

adekvátní k předpokládaným reakcím trhů a zároveň by skutečné tržní reakce měly odpovídat 

načasování a významu použitého monetárního nástroje. Pojmem nezávislosti centrální banky 

je míněna taková její činnost, kdy banka slepě nenásleduje trhy. Následování trhů představuje 

poměrně jednoduchý způsob, jak se vyhnout finančním překvapením, zároveň však může 

oslabit monetární politiku. Jednou z příčin je například skutečnost, že spekulativní finanční 

trhy mají tendenci pohybovat se „stádně“. Jejich problémem také je, že podléhají módním 

trendům a spekulativním bublinám, které jsou občas skutečnosti velmi vzdálené. Dalším 

významným faktorem je, že finanční trhy (i ty, které pracují s dlouhodobými nástroji) 

se chovají, jako by existoval pouze krátkodobý časový horizont, zatímco pro centrální banku 

je naprosto nezbytné udržování dlouhodobého časového horizontu. Hlavním důvodem pro 

nezávislost centrální banky na politické reprezentaci je snaha zamezit krátkozrakosti 

vykonávané monetární politiky. Pokud se však tatáž banka příliš snaží pomáhat trhům, 

přebere jejich krátkodobý časový horizont. Výsledkem může být nebezpečný fenomén, 

kdy trhy reagují na očekávanou budoucí činnost monetární autority, a centrální banka 

se zároveň dívá na finanční trhy jako na vodítko, co by měla dělat. Výše popsaná tvrzení 

samozřejmě neznamenají, že by centrální banka měla absolutně ignorovat trhy, protože právě 

finanční trhy jí zprostředkovávají potřebné informace. 
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2.1 Typologie nezávislosti 

Nezávislost centrální banky (CBI) může být rozdělena na dvě základní kategorie. 

Do první spadá nezávislost de jure, daná platnou legislativou země, druhá je představována 

nezávislostí de facto, usilující o zachycení skutečné nezávislosti centrální banky.  

Nezávislost de jure je řadou autorů členěna na různé dílčí kategorie. Kupř. Grilli et al. 

(1991) rozlišují mezi politickou a ekonomickou nezávislostí. Do politické oblasti spadá 

schopnost banky samostatně sledovat svůj cíl, ekonomická se dotýká volnosti při výběru 

nástrojů pro vykonávání monetární politiky. Cukierman (1992) hodnotí oblast jmenování 

a ukončení funkčního období představitelů banky, vykonávání monetární politiky, 

stanovování hlavního cíle a možnosti poskytování půjček. Debelle a Fischer (1995) oddělují 

samostatné určování cílů, které chápou obdobně jako koncept politické nezávislosti 

dle Grillieho et al. (1991), a instrumentální nezávislost, vztahující se k možnosti využívat 

nástroje monetární politiky. Blinder (1998) se taktéž zabývá nezávislostí při určování cílů 

a instrumentální nezávislostí, přičemž ovšem nepovažuje za vhodné, aby si banka určovala 

své cíle sama. Při hodnocení nezávislosti dále sleduje nezvratitelnost rozhodnutí banky. Hasse 

(1990) člení nezávislost na organickou, funkční a finanční, přičemž pod organickou 

nezávislostí vidí způsob jmenování výkonných orgánů banky, funkční období a možnost 

znovujmenování. Funkční nezávislost se vztahuje k efektivní svobodě, kterou banka má, a to 

nejenom v oblasti definování cíle, ale také v používání a volbě nástrojů či výkonu monetární 

politiky. Finanční nezávislost se dotýká možnosti poskytovat vládě půjčky.  

Maastrichtská smlouva vymezuje nezávislost institucionální, funkční, osobní a finanční. 

Vymezení institucionální nezávislosti uvádí (Maastrichtská smlouva, článek 7 Statutu), 

že „Evropská centrální banka (ECB), národní centrální banka ani žádný člen jejich 

rozhodovacích orgánů nesmějí v souladu s článkem 107 této smlouvy při výkonu pravomocí 

a plnění úkolů a povinností svěřených jim touto smlouvou a tímto statutem vyžadovat 

ani přijímat pokyny od orgánů či institucí Společenství, od žádné vlády členského státu 

či od jakéhokoli jiného subjektu. Orgány a subjekty Společenství a vlády členských států 

se zavazují zachovávat tuto zásadu a nesnažit se ovlivňovat členy rozhodovacích orgánů ECB 

ani národních centrálních bank při plnění jejich úkolů.“ Funkční nezávislost říká 

(Maastrichtská smlouva, článek 2 Statutu), že „prvořadým cílem Evropského systému 

centrální bank (ESCB) je udržovat cenovou stabilitu. Aniž je dotčen cíl cenové stability, 

podporuje ESCB obecné hospodářské politiky ve Společenství se záměrem přispět 

k dosahování cílů Společenství.“ Osobní nezávislost (Maastrichtská smlouva, článek 14 
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Statutu) je dána formulací: „funkční období guvernéra národní centrální banky trvá nejméně 

pět let.“ Poslední ze zmíněných podmínek nezávislosti je její finanční složka (Maastrichtská 

smlouva, článek 101 Statutu). „ECB nebo centrálním bankám členských států se zakazuje 

poskytovat možnost přečerpání zůstatku bankovních účtů nebo jakýkoli jiný typ úvěru 

orgánům či institucím Společenství, ústředním vládám, regionálním nebo místním orgánům 

nebo jiným veřejnoprávním orgánům, jiným veřejnoprávním subjektům nebo podnikům 

veřejného práva členských států; rovněž je zakázán přímý nákup jejich dluhových nástrojů 

ECB nebo národními centrálními bankami.“ 

Fischer (1995) uvádí, že nejdůležitějším závěrem empirických i teoretických studií je, 

že centrální banka (CB) by měla mít nezávislé nástroje, ale neměla by mít nezávislost 

při stanovování cílů. Také Chytil (2003) dochází k závěru, že instrumentální nezávislost 

centrální banky by měla být zachována, zatímco stanovení cíle by mělo být výsledkem 

dohody mezi bankou a vládou. Argumentuje tím, že pokud bude stanovený cíl výsledkem 

dohody, nebudou politikové v pokušení svádět neúspěchy při realizaci hospodářské politiky 

na centrální banku. Výhodnost tohoto řešení pro centrální banku spočívá v tom, že závažnost 

daného rozhodnutí nezáleží pouze na centrálních bankéřích, ale je výsledkem domluvy. 

Dalším kladem je, že monetární cíl bude díky jeho kompromisní tvorbě pravděpodobněji 

odpovídat společenským preferencím, protože dle autora centrální banka usiluje o nižší než 

optimální inflaci, zatímco u vlády je tomu opačně. Tyto závěry odpovídají názorům Rogoffa 

(1985) či Walshe (1995). Dle nich je centrální bankéř jmenován, neboť usiluje o splnění 

správných a předem daných cílů, přičemž jich může dosahovat jakýmikoliv adekvátními 

způsoby. Také smlouva navržená Walshem (1995) pro vykonávání monetární politiky 

nezávislou institucí nastavuje pobídky k dosažení specifických cílů, ale zároveň nechává 

na centrálních bankéřích, jak těchto cílů dosáhnout.   

2.2 Teoretické přístupy k nezávislosti centrální banky a její vztah 

k rozpočtovým saldům 

Se vznikem a vývojem centrálních bank a s postupným zvyšováním jejich nezávislosti 

se mezi ekonomy rozpoutal spor o to, zda je tento posun správný. Friedman (1984) navrhuje 

pro konstrukci vztahů mezi monetární a fiskální politikou primárně zvážit dlouhodobé cíle. 

V této souvislosti doporučuje, aby (i) vláda vytvořila strukturu monetární politiky tak, 

aby byla konkurenční, (ii) v rámci této struktury by měla být monetární politika tvořena 

formou diskrečních opatření úředníků, „vláda zákona“ by měla být potlačena. Reforma 
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monetárního a bankovního systému by měla eliminovat soukromou tvorbu peněz, které 

by měly být emitovány pouze centrální autoritou. Vytvořená opatření by měla zároveň omezit 

přílišné zásahy prováděné v reakci na ekonomický cyklus, množství peněz by mělo být 

automaticky určeno požadavky na domácí stabilitu. Friedman také navrhuje explicitní 

kontrolu množství peněz vládou. Eijffinger a De Haan (1996) uvádějí, že existují tři základní 

druhy odpovědí na otázku, proč nezávislost centrální banky vede, ceteris paribus, k nižší míře 

inflace. První se opírá o argumenty školy veřejné volby, druhý o analýzu dle Sargenta 

a Wallace (1981) a třetí vychází z problematiky časové nekonzistence hospodářské politiky. 

Výše uvedené přístupy k nezávislosti centrální banky budou v následující části podrobněji 

objasněny. V závěru každé subkapitoly bude také přiblíženo, jak tyto školy pohlížejí 

na tvorbu rozpočtových deficitů. 

2.2.1 Škola veřejné volby 

Z pohledu školy veřejné volby jsou monetární autority vystaveny silným politickým 

tlakům, aby monetární politiku tvořily v souladu s vládními preferencemi. Buchanan 

a Wagner (1977) spojují nezávislost centrální banky z pohledu školy veřejné volby zejména 

s ohledem na personální nezávislost. Uvádějí, že čím vlivnější bude vláda při jmenování 

monetárních autorit, tím pravděpodobněji bude úspěšná při prosazování svých zájmů v oblasti 

monetární politiky.  

V rámci přístupu školy veřejné volby byly vytvořeny čtyři základní modely, 

které analyzují chování politické reprezentace při tvorbě hospodářské politiky (kupř. Alesina 

a Roubini, 1992). V rámci těchto modelů je využíváno politicko-hospodářských cyklů, které 

se liší v členění politických stran na oportunistické a ideologické a voličů na racionální 

a neracionální.
5
 

Prvním typem je model dle Nordhause (1975), který ve své práci analyzuje chování 

tvůrců hospodářské politiky v rámci demokratického politického systému, kteří čelí volbě 

mezi současným a budoucím blahobytem, přičemž se zaměřuje zejména na vztah mezi 

nezaměstnaností a inflací.
6
 Jeho obecným závěrem je, že v systému dokonalé demokracie 

s retrospektivním ohodnocením stran budou mít voliči ve vztahu k budoucím generacím 

vychýlená rozhodnutí. V rámci funkčního období existují předvídatelné rysy politiky, 

které jsou po volbách mírné a před volbami se vyostřují. Celá situace je znázorněna na Obr. 

                                                 
5
 Další předpoklady modelů: ekonomika je popsána Phillipsovou křivkou, inflační očekávání jsou přizpůsobivá, 

inflace je přímo kontrolována politiky, termín voleb je předem dán.  
6
 Autor předpokládá oportunistické politiky a voliče s adaptivními očekáváními.  
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(1). V předvolebním období (1) politikové získávají přízeň voličů a usilují o hospodářský růst 

doprovázený poklesem nezaměstnanosti. Zároveň ovšem dochází k nárůstu inflace (2), a celá 

ekonomika se posouvá na vyšší Phillipsovu křivku. Po volbách má vláda snahu snižovat 

inflační tlaky (3), což vede k nárůstu nezaměstnanosti a poklesu inflace, ekonomika se opět 

vrací na nižší Phillipsovu křivku (4).  

Obr. 1: Nordhausův model hospodářsko-politického cyklu 

 

Zdroj: Žák (2001), vlastní úprava. 

Modifikaci Nordhausova modelu využívá kupř. Hibbs (1977), který jej upravuje 

o ideologické strany, které maximalizují různé ekonomické cíle, a zároveň si voliči v rámci 

modelu tyto rozdíly uvědomují a preferují tu stranu, která jim nabízí jim bližší hospodářskou 

politiku (Obr. (2)). Ve své studii se autor zabývá rysy hospodářské politiky a výstupem 

spojeným s různým zaměřením politických stran v kapitalistických demokraciích. Ukazuje, 

že každý typ vlády si na Phillipsově křivce volí bod, kterého se snaží svou hospodářskou 

politikou dosáhnout. 
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Obr. 2: Hibbsův model hospodářsko-politického cyklu 

 

Zdroj: Žák (2001), vlastní úprava. 

Další významnou modifikaci přinášejí Persson a Tabellini (1990), kteří používají 

racionální voliče a oportunistické volební strany (Obr. (3)). Racionální oportunistický model 

ukazuje, že vláda před volbami usiluje o znovuzvolení, proto se snaží snižovat 

nezaměstnanost. Vzhledem k racionálnímu očekávání voličů je však toto jednání očekáváno 

a dochází pouze k nárůstu míry inflace (1). Po volbách je prováděna restriktivní hospodářská 

politika, které míru inflace snižuje (2). Míra nezaměstnanosti zůstává v rámci celého období 

stejná.  

Obr. 3: Racionální oportunistický model 

 

Zdroj: Žák (2001), vlastní úprava. 
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Poslední často využívanou variantou je model s racionálními voliči a ideologickými 

stranami (kupř. Alesina 1989). Také v rámci racionálního ideologického modelu jednotlivé 

politické strany maximalizují různé cíle (Obr. (4)). Jejich voliči si tyto rozdíly uvědomují 

a preferují stranu, která jim nabízí preferovanější hospodářskou politiku. Jednotlivé vlády 

usilují o dosažení svých cílů, protože však mají voliči racionální chování, jsou výkyvy 

reálných veličin pouze krátkodobé a mají tendenci se vracet na přirozenou míru. Vláda těchto 

výkyvů může dosáhnout pouze krátkodobě a pouze na začátku prvního volebního období, 

neboť racionální očekávání voličů dalším výkyvům zabrání.  

Obr. 4: Racionální ideologický model 

 

Zdroj: Žák (2001), vlastní úprava. 

Závěry všech výše zmíněných modifikací politicko-hospodářských cyklů ukazují, že je 

vhodné oddělit výkon fiskální a monetární politiky.  

 

Škola veřejné volby a rozpočtová salda 

Představitelé školy veřejné volby se v rámci své činnosti věnovali také problematice 

narůstajících dluhů a nedostatku fiskální disciplíny v řadě zemí.  Alesina a Perotti (1994) 

uvádějí, že tento názorový proud přišel se dvěma zásadními závěry. První z nich, 

problematika fiskální iluze, je založena na myšlence, že voliči nerozumějí mezičasovým 

rozpočtovým omezením vlády. Pokud jim je nabídnut program založen na deficitním 

financování výdajů, přeceňují přínosy současných výdajů a podceňují budoucí daňové 

zatížení. Oportunističtí politikové, kteří chtějí být znovuzvoleni, využívají této nejasnosti 

a financují veřejně statky prostřednictvím půjček místo daní, aby přilákali nové voliče 

(Buchanan a Wagner, 1977; Buchan, 1995). V důsledku dochází k nadměrným rozpočtovým 

výdajům, které jsou větší než při fiskální iluzi než za podmínek dokonalé informovanosti.   
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Druhý závěr představitelů školy veřejné volby je, že keynesiánství přispělo k rozsáhlým 

deficitům, neboť keynesiánská stabilizační politika se stala asymetrickou. Politikové si vždy 

přejí mít v období recese deficitní rozpočty, avšak v období růstu nedochází k tvorbě 

rozpočtových přebytků. Zároveň voliči, kteří trpí fiskální iluzí, nejsou schopni takovéto 

jednání potrestat. Tento jev se neustále opakuje, neboť voliči přeceňujíc pozitivní vliv 

vládních výdajů a neuvědomují si, že v budoucnu bude muset dojít ke zvýšení daňové zátěže, 

aby mohla být rozpočtová salda uhrazena. Buchanan a Wagner (1977) naznačují, že odlišné 

daňové struktury a fiskální instituce mohou vést k různě výrazné fiskální iluzi. Upozorňují, 

že komplikovanější daňová struktura vysílá silnější signály k voličům o reálné výši daňového 

břemene.    

Alesina a Perotti (1994) ukazují, že problematika fiskální iluze může být aplikována 

na model politicko-hospodářského cyklu dle Nordhause. Vycházejí z myšlenky, 

že ve volebním roce politikové praktikují expanzivní hospodářskou politiku. Voliči je 

následně odmění znovuzvolením, aniž by pochopili (či se naučili z minulosti), že předvolební 

výdaje musejí být splaceny v povolební recesi. Autoři také zmiňují, že ačkoliv byl 

Nordhausův model původně vytvořen pro vztah mezi nezaměstnaností a inflací, může být 

jednoduše využit také pro rozpočtové deficity.   

2.2.2 Fiskální teorie determinace cenové hladiny 

Základy druhého názorového proudu, vysvětlujícího nezávislost centrální banky, jsou 

založeny na analýze Sargenta a Wallace (1981), kteří rozlišují fiskální a monetární autoritu. 

Tento přístup nabízí alternativu k standardnímu monetaristickému názoru, že centrální banka 

má pevný závazek udržovat cenovou stabilitu. Dle výše uvedených autorů není nezávislá 

centrální banka pro cenovou stabilitu dostačujícím faktorem, kromě vhodné monetární 

politiky je třeba také odpovídající fiskální politika.
7
 Fiskální teorie cenové hladiny odmítá 

názor monetaristů, reprezentovaný kupř. Friedmanovým výrokem (1997, s. 188), že „výrazná 

inflace je vždy a všude monetární jev“. Naproti tomu fiskální teorie cenové hladiny ukazuje, 

že cenová hladina je určena rozpočtovou politikou fiskální autority. V rámci tohoto 

alternativního přístupu jsou rozlišovány dvě základní verze, slabá a silná. Buchanan a Wagner 

(1977) zmiňují, že fiskální teorie determinace cenové hladiny je spojena zejména s finanční 

nezávislostí. 

                                                 
7
 Cochrane (2000) dokonce prosazuje názor, že monetární politika je pro určení cenové hladiny irelevantní.  
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Jak uvádějí Carlstrom a Fuerst (2000) či Wroblowský (2007), slabá verze využívá 

propojení fiskální a monetární politiky prostřednictvím ražebného, které je jedním ze zdrojů 

státního rozpočtu. Dlouhodobá interakce těchto typů hospodářské politiky je pak dána 

rozpočtovými omezeními. Kdykoliv tvůrce monetární či fiskální politiky zvažuje změny cen, 

zahrnuje do svých úvah také předpoklad o tom, který z aktérů hospodářské politiky zahájí 

změny první. V rámci slabé verze je uvažováno, že jako první jedná fiskální autorita, a to 

vytvořením předpokladu pro primární rozpočtové přebytky/deficity, čímž přinutí monetární 

autoritu k tvorbě ražebného vyžadovaného pro udržení platební schopnosti země. Rovnovážný 

stav je určen dvěma podmínkami, vyrovnaností rozpočtu a rovnováhou na trhu peněz. 

Rovnováha na trhu peněz je charakterizována rovnicí (2.1): 

  

  
     , (2.1) 

kde poptávka po penězích (f) je funkcí nominální úrokové míry (R=r+π) a π je míra inflace. 

Poptávka po penězích je funkcí inflace pouze díky tomu, že reálná úroková míra a výstup jsou 

považovány za konstantní. M0 představuje nominální zásobu peněz během prvního období 

a P0 je odpovídající cenová hladina. Rozpočtová rovnováha je dána následujícím vztahem 

(2.2): 

       
  

  
   (2.2) 

kde S(π) značí současnou hodnotu ražebného a D je současná hodnota budoucích 

rozpočtových přebytků/deficitů. Roční reálné ražebné při konstantní míře růstu peněz je πf(R), 

reálná hodnota vládního dluhu ve výchozím období je určena poměrem
  

  
. Akumulovaná 

reálná hodnota vládního dluhu v čase 0 se musí rovnat současné hodnotě budoucích 

primárních rozpočtových deficitů a příjmům z ražebného. Celkové vládní závazky jsou dány 

sumou peněz a vládních dluhopisů. Jak ukazuje Carlstrom a Fuerst (2000), počáteční hodnota 

celkových vládních závazků je fixní a je dána vztahem (2.3): 

 ̅        , (2.3) 

kde poměr 
  

 ̅
ukazuje celkové závazky monetární autority. Po dosazení do vztahu (2.2) je 

získána následující rovnice (2.4): 

     
  

  
   

 ̅

  
   (2.4) 

Pokud v takto vytvořeném modelu nedojde k tvorbě odpovídající hodnoty ražebného 

(současný růst cenové hladiny), bude docházet k růstu vládního dluhu/HDP. Díky tomuto 
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budou také narůstat reálné úrokové míry požadované za poskytnutí peněžních prostředků 

na krytí vládního dluhu. Tento proces nemůže pokračovat donekonečna, jeden z účastníků 

musí své chování pozměnit. Slabá verze modelu předpokládá fiskální dominanci, neboť 

fiskální politika je představována jedinou veličinou D a monetární politika veličinami S(π) 

a 
 ̅

  
 . Pokud tedy fiskální autorita změní D, pak přinutí centrální banku zvolit si buď změnu 

současné (M0) nebo budoucí (π) inflace, aby byla rovnice (2.4) neustále vyrovnaná. Autoři 

ukazují, že pokud je fiskální politika dominantní, musí centrální banka přizpůsobovat 

množství peněz v oběhu, díky čemuž se nabídka peněz stává endogenní proměnnou. Pokud 

veřejnost není ochotna dále absorbovat dodatečný vládní dluh, je monetární autorita přinucena 

financovat jej emisí peněz. Pokud by však byla monetární autorita dominantní, je vláda svůj 

dluh nucena snížit (či odmítnout). Nezávislejší centrální banka by poté měla garantovat 

nevynutitelnost financování vládního dluhu tvorbou peněz.  

Dle Carlstroma a Fuersta (2000) došlo v následujících letech také k vytvoření silné 

verze fiskální teorie determinace cenové hladiny. Na jejím základě je ukázáno, že fiskální 

politika určuje budoucí inflaci, avšak bez ohledu na budoucí růst množství peněz 

v ekonomice. V této verzi ovlivňuje fiskální autorita cenovou hladinu a směřování inflace 

nezávisle na činnosti monetární autority prostřednictvím budoucích rozpočtových přebytků 

tak, aby vyhověla rozpočtovému omezení. Změny v chování veřejnosti jsou tudíž rovnou 

transformovány do velikosti cenové hladiny.
8
 Bude-li v této situaci veřejnost předpokládat 

zvyšování cenové hladiny, dojde následně k jejímu skutečnému růstu zvýšením poptávky 

po reálných peněžních zůstatcích. Současná peněžní zásoba a cenová hladina jsou v rámci 

uvedeného přístupu závislé zejména na postojích veřejnosti. Oproti slabé verzi silná verze 

předpokládá, že fiskální i monetární politika jsou exogenní a ceny jsou upravovány k zajištění 

solventnosti. Zároveň vychází z premisy, že ani jeden z hráčů ze své pozice neustoupí. 

Zastánci silné verze fiskální teorie determinace cenové hladiny ukazují, že fiskální autorita má 

na vývoj cenové hladiny vliv i tehdy, kdy vláda dodržuje rozpočtové omezení a monetární 

autorita zároveň udržuje nabídku peněz konstantní. 

                                                 
8
 V rámci silné verze fiskální teorie cenové hladiny je používán pojem „sluneční skvrny“, tedy sebenaplňující 

se očekávání. Budou-li ekonomické subjekty očekávat nárůst cenové hladiny, jejich očekávání povede 

k tlakům na skutečný nárůst cen. 
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2.2.3 Teorie časové nekonzistence hospodářské politiky 

Třetí často zmiňovaný směr, který poskytuje závěry pro obhajobu nezávislé centrální 

banky, vychází z práce Kydlanda a Prescotta (1977), kteří ve své práci ukazují, že diskreční 

politika obvykle nevede k maximalizaci společenského užitku, oproti tomu aplikace 

politického pravidla dosažení optima umožňuje. Současná rozhodnutí jsou dle autorů částečně 

závislá na budoucích očekáváních. Pouze pokud jsou tato očekávání stálá, bude dosaženo 

rovnováhy určené teorií optimální kontroly
9
. Do objektivní společenské funkce jsou 

zohledňovány administrativní změny, které okamžitě ovlivňují očekávání ohledně budoucí 

politiky a zároveň mají vliv na současná rozhodnutí, což je nekonzistentní s předpoklady výše 

uvedené teorie optimálního řízení. Autoři docházejí k závěru, že teorie kontroly není 

pro dynamické ekonomické plánování vhodným nástrojem. Jeho nevhodnost je dána tím, 

že současná rozhodnutí ekonomických agentů závisí na očekávané budoucí politice, která 

však nejsou stálá. V analýze ukazují, že pokud politické rozhodnutí každého období 

maximalizuje součet hodnot současných výstupů a diskontovanou hodnotu stavu na konci 

období, vybraná politika bude konzistentní, avšak neoptimální.  

Myšlenka časové nekonzistence byla na monetární politiku aplikována v práci Barra 

a Gordona (1983), kteří ukazují na existenci inflačního vychýlení. V základní verzi jejich 

modelu tvůrci monetární politiky upřednostňují vysokou zaměstnanost a zároveň chtějí 

zabránit výkyvům inflace od jejího optima. Političtí představitelé také mohou jednat 

diskrečně, tedy měnit svá rozhodnutí v čase. Dlouhodobým záměrem monetární autority 

je udržet nízkou inflaci, zároveň však usiluje o vysokou zaměstnanost. Tyto dva protichůdné 

cíle spolu s diskrečním chováním tvoří napětí mezi zaměstnaností a inflačním cílem. Svou 

analýzu začínají s myšlenkou, že monetární autorita maximalizuje společenský blahobyt 

kontrolou míry inflace a s cíli definovanými jako zaměstnanost (či výstup) a inflaci. 

Předpokládají fixní mzdové kontrakty, které implikují, že inflace snižuje reálné mzdy 

a zvyšuje výstup a zaměstnanost. Následně dochází k pobídkám s cílem „překvapit“ tvůrce 

mezd zvýšením míry inflace nad očekávanou úroveň. Nicméně v okamžiku, kdy veřejnost 

pochopí vládní stimuly, nebude nadále zvyšovat rovnovážný stav, ale dojde k přizpůsobení 

inflačních očekávání tak, aby byly eliminovány stálé rysy překvapení. V tomto případě 

potenciál pro tvorbu inflačních šoků ex post znamená, že v rovnovážném stavu je průměrná 

míra inflace vyšší. Také tvůrci mezd mají racionální očekávání, proto budou tuto pobídku 

                                                 
9
 Teorie optimální kontroly je matematická disciplína, která je aplikovaná na řadu sociální věd. Místo jediného 

optima je hledána sekvence optim v čase, optimální trajektorie systému (resp. řídicí proměnné) v čase (Slavík, 

2004.) 
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očekávat a zahrnou očekávanou míru inflace do svých nominálních mzdových požadavků. 

Za předpokladu, že je cílová funkce monetární autority známá, očekávaná míra inflace odráží 

rovnost mezi mezními zisky a náklady inflace a skutečná míra inflace je rovna očekávané. 

Nedochází k monetárním překvapením a nárůstu zaměstnanosti, ale pouze k pozitivní míře 

inflace. Sliby nechovat se „inflačně“ nejsou kredibilní, neboť vláda maximalizující blahobyt 

má stimuly nesplnit tyto závazky, zejména pokud byly mzdové kontrakty již sepsány. 

Ve výsledku má monetární autorita tendenci „zapomínat“ na zděděný nárůst inflace 

a zvyšovat zaměstnanost, která je ovšem často doprovázena další inflací, než usilovat o pokles 

zaměstnanosti ve snaze zvrátit trend rostoucí inflace. Při tomto chybování (zvyšování 

zaměstnanosti a zároveň nárůst inflace) se v ekonomice vyskytuje inflační vychýlení. Autoři 

uzavírají, že rovnovážná míra inflace může být snížena přesunem monetární politiky 

z instituce upřednostňující diskreční opatření na tu, která prosazuje pravidla. Autoři 

předpokládají, že centrální banka, která je výrazně ovlivňována politickými tlaky, může 

dosahovat vyšší inflace, aniž by docházelo ke zlepšení míry zaměstnanosti, než monetární 

autorita, která je před tlaky chráněna. Otázka, co je „přílišný“ politický tlak, je zásadním 

bodem diskuzí zabývajících se optimálním navržením monetární instituce. Fuhrer (1997) 

upozorňuje, že pokud centrální banka neustále jedná proti vůli voličů, nebývá vůči politickým 

tlakům dlouhodobě nezávislá. Nicméně délka tohoto období a rozsah krátkodobých cílů 

banky je předmětem značných debat. Důležitým důsledkem přítomnosti inflačního vychýlení 

je, že centrální banka, která usiluje o stabilní inflaci pomocí diskrečních opatření, není 

kredibilní.  

Základní matematickou verzi modelu časové nekonzistence rozebírají kupř. Čihák 

a Holub (1999). Dle jejich práce je model založen na krátkodobé Phillipsově křivce doplněné 

o očekávání, a na ztrátové funkci centrální banky. Phillipsova křivka může být znázorněna 

následujícím způsobem (2.5): 

             
         , (2.5) 

kde y představuje zlogaritmovaný reálný produkt, y
*
rovnovážnou úroveň produktu, π míru 

inflace, π
E
 očekávanou míru inflace, ε a z navzájem nezávislé náhodné šoky na straně 

nabídky, α sklon Phillipsovy křivky. Z výše uvedeného vztahu je zřejmé, že odchýlení 

produktu od rovnovážné úrovně může být dáno odlišným vývojem inflace oproti očekávání 

ekonomických subjektů. Dle Obstfelda a Rogoffa (1996) může být možnou příčinou tvorba 

mzdových kontraktů, které jsou uzavřeny v předchozím období a v čase t se již nemohou 

měnit. Produkt je také ovlivňován nabídkovými šoky. Čihák a Holub (1999, s. 544) zmiňují, 
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že „ε představuje technologické šoky a optimální reakce ekonomických subjektů na ně 

(intertemporální substituce spotřeby a volného času atd.). Druhý (z) zastupuje ostatní 

nabídkové šoky – například výkyvy ve vyjednávací síle odborů, změny světových cen komodit 

apod.“ Toto rozlišení je dle autorů pro teorii časové nekonzistence velmi významné, neboť 

centrální banka by měla usilovat o stabilizaci všech typů šoků kromě technologických.  

Pro ztrátovou funkci centrální banky využívají autoři celospolečenské ztrátové funkce 

(2.6): 

      
             

    (2.6) 

přičemž χ představuje váhu přiřazenou inflace a y
**

dlouhodobou optimální úroveň výstupu. 

Monetární autorita při rozhodování tedy bere v úvahu náklady spojené se současnou inflací 

a náklady vyplývající z odchylek výstupu. Autoři poukazují, že kvadratický tvar je využíván 

jako výpočetní zjednodušení, závěry takto upraveného modelu mohou být nicméně využity 

pro odvození obecné ztrátové funkce, která bude zajišťovat existenci a jednoznačnost optima. 

Tento model také využívá nulovou cílovou hodnotu inflace, autoři však podotýkají, že obecné 

závěry jsou platné i pro nenulovou hodnotu. Nejdůležitějším předpokladem modelu je, 

že dlouhodobá rovnovážná úroveň produktu je menší než dlouhodobá optimální úroveň,
10

 

což vyjadřuje rovnice (2.7): 

             (2.7) 

 Po dosazení rovnic (2.5) a (2.6) je získán vztah (2.8): 

      
        

       
    (2.8) 

Pokud by centrální banka kontrolovala přímo inflaci a rozhodovala se v jednom období, 

je možno získat její optimální strategii pomocí derivace ztrátové funkce (2.8) podle inflace 

a tuto derivaci položit rovnou nule. Tím je získána reakční funkce centrální banky ve tvaru 

(2.9): 

   
  

      
   

  (2.9) 

Jak uvádějí Čihák a Holub (1999), tato funkce ukazuje, jak centrální banka reaguje 

na očekávanou inflaci a nabídkové šoky. Teorie časové nekonzistence nicméně vychází 

z předpokladu, že inflační očekávání jsou pouze racionální. Protože ekonomické subjekty 

mají jedinou dostupnou informaci ve formě znalosti reakční funkce centrální banky, vycházejí 

jejich očekávání právě z této funkce. Dle autorů existuje jediný rovnovážný bod, kdy jsou 

                                                 
10

 Čihák a Holub (1999) uvádějí, že tento předpoklad bývá zdůvodňován existencí distorzních daní, přítomností 

monopolistických struktur, generováním účelové funkce volebním procesem, snahou CB o vyhlazování 

nominálních úrokových měr či snahou CB o dosažení stabilní platební bilance při fixním měnovém kurzu. 
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splněny předpoklady racionálního očekávání a znalosti reakční funkce centrální banky, 

tento bod lze vyjádřit vztahem (2.10): 

  
  

 

 
   (2.10) 

Po dosazení do rovnice (9) je pak skutečná inflace dána vztahem (2.11): 

   
 

 
 

  
   

   (2.11) 

Tento vztah ukazuje na existenci inflačního vychýlení, ke kterému dochází, pokud 

je optimální měnová politika prováděna ex post. V tomto případě je inflace kladná, 

rovnovážná produkce nižší než optimální. Centrální banka při nulovém inflačním očekávání 

provádí expanzivní monetární politiku, díky čemuž by mělo dojít k nárůstu výstupu. Protože 

je však toto chování předpokládáno, jsou očekávání ekonomických subjektů větší než nula. 

V tomto případě je produkt ekonomiky dán vztahem (2.12): 

           
 

   
   (2.12) 

V průměru je tedy výstup stejný jako krátkodobě rovnovážný produkt, výchylky jsou 

způsobeny náhodnými šoky. Čihák a Holub (1999) takto ukazují, že optimální monetární 

politika prováděna ex post vede k negativním dopadům, neboť průměrný výstup je roven 

rovnovážné úrovni a inflace je kladná. Dle autorů je jediným pozitivem optimální reakce CB 

na nabídkové šoky. Autoři také upozorňují, že ačkoliv je model podmíněn racionálními 

očekáváními, jeho závěry tímto typem očekávání podmíněny nejsou. Stejných výsledků 

by bylo dosaženo i s očekáváními adaptivními. Pro model je velmi významné použití 

celospolečenské optimální ztrátové funkce, ve které je dlouhodobý výstup ekonomiky vyšší 

než rovnovážný. Kvůli tomu existuje inflační vychýlení a také problém časové nekonzistence. 

Z modelu lze tedy odvodit jednoznačný závěr (Kydland a Prescott, 1977, s. 473): „I když 

existuje všeobecně uznávaná fixní společenská cílová funkce a političtí tvůrci znají časová 

zpoždění a rozsah dopadu jejich jednání, diskreční politika, zejména výběr nejlepšího 

rozhodnutí v dané současné situaci a správné ohodnocení konečného období, nevede 

k maximalizaci společenské cílové funkce.“ 

Reputace 

V návaznosti na závěry práce Barra a Gordona (1983) předkládá široká škála literatury 

alternativní řešení inflačního zkreslení, které vzniká během diskrečního jednání. První 

skupina prací se věnuje problematice reputace. Pokud banka podlehne pokušení zvýšit 

současnou míru inflace, zhoršuje tím svou reputaci v oblasti své schopnosti dosáhnout 
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a udržet nízkou míru inflace. Výsledkem poklesu reputace je nárůst mezních nákladů inflace 

(Walsh, 2003). K obdobným závěrům docházejí také Čihák a Holub (1999), kteří uvádějí, 

že problém časové nekonzistence může být zmírněn, pokud dochází k opakování inflační hry 

mezi centrální bankou a veřejností. V tomto případě monetární autorita zvažuje přínosy 

z neočekávaného chování a ztrátu způsobenou zvýšením inflačního očekávání veřejnosti, 

přičemž čím déle trvá zvýšené inflační očekávání, tím více klesá ochota centrální banky dále 

navyšovat inflaci nad očekávanou úroveň. 

Jedním z řešení inflačního zkreslení je v případě odchýlení se od ohlášeného inflačního 

cíle donutit centrálního bankéře, aby nesl část nákladů, a to třeba snížením reputace. Centrální 

banka může svým předchozím jednáním demonstrovat, že míra inflace zůstane navzdory 

snahám politiků ji vytvářet nulová. Pokud se banka odchýlí od optimálních hodnot, dochází 

ke ztrátě kredibility a veřejnost bude v budoucnu očekávat inflaci vysokou, což zvyšuje 

náklady banky. Alternativa pro nekonečný časový horizont (kupř. Fudenberg a Maskin, 1986) 

ukazuje, že existuje taková rovnováha, v rámci které je inflace pod úrovní krátkodobé 

rovnováhy tak dlouho, dokud není diskontní sazba banky příliš vysoká. Dokud se tedy bude 

centrální banka zajímat o budoucnost, bude podporována rovnováha s nízkou mírou inflace. 

Řada studií uvádí (kupř. Blinder, 1998), že nezávislejší centrální banka je při boji 

s inflací kredibilnější, díky čemuž ji může snižovat za nižší společenské náklady. Extrémní 

verze hypotézy kredibility (Ball, 1994) dokonce ukazuje, že pokud je centrální banka 

absolutně kredibilní, jsou náklady desinflace nulové.  

Preference 

Dle Walshe (2003) je další z možných řešení inflačního zkreslení zaměřeno 

na ovlivňování preferencí monetární autority. Tento názorový proud je úzce propojen 

s výsledky empirických studií a ukazuje, že minimálně v průmyslových zemích je průměrná 

míra inflace negativně korelována s hodnocením stupně nezávislosti centrální banky 

na politických autoritách. V případě nezávislé banky se mohou její preference odlišovat 

od vládních. A pokud se liší, je otázkou, jak moc se mohou lišit a jak může vláda 

prostřednictvím jmenovacího procesu ovlivnit preference centrálních bankéřů.  

Rogoff (1985) explicitně analyzuje problematiku optimálních preferencí centrálního 

bankéře. K tomu používá relativních vah, které centrální bankéři přisuzují inflačnímu cíli. 

Rogoff ukazuje, že vláda by měla jmenovat takového bankéře, který dává inflačnímu cíli větší 

váhu, než jaká je váha inflace celé společnosti (či vlády). Tohoto bankéře charakterizuje 
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v porovnání se společností jako konzervativního
11

. Na základě výsledků své práce říká, že pro 

společnost je racionální ustanovit centrální banku tak, aby její cílová funkce byla velmi 

odlišná oproti společenské funkci blahobytu, přičemž tato cílová funkce má zároveň být 

veřejně známá. Vzhledem k tomu, že diskreční opatření způsobují přílišnou časově 

nekonzistentní míru inflace, je pro společnost lepší dát centrální bance přílišnou váhu 

stabilizaci míry inflace. To bance následně napomáhá při dosahování společensky optimální 

úrovně inflace.  

Rogoff ve své práci zvažuje institucionální reakce na problematiku časové 

nekonzistence, zabývá se zejména možností jmenování konzervativního bankéře do čela 

centrální banky či představením konkrétních pobídek centrální bance za účelem dosažení 

střednědobých monetárních cílů. Podstatným zjištěním vyplývajícím z provedené analýzy je, 

že obecně není optimální nutit centrální banku přesně dosahovat střednědobých cílů (nebo 

následovat pravidla) či zvolit příliš konzervativního centrálního bankéře. Samotný autor však 

uvádí, že takovéto řešení je pouze druhým nejlepším možným, neboť stabilizující funkce 

monetární politiky je v tomto případě velmi omezena, a tudíž je nižší průměrná míra inflace 

vykoupena pravděpodobně větší volatilitou cen či výstupu. Na jeho model navazují kupř. 

Eijffinger a Hoeberichts (1996), kteří usilují o vysvětlení optimální úrovně mezi nezávislostí 

a konzervatismem za využití čtyř ekonomických a politických determinant (přirozené míry 

nezaměstnanosti, společenské preference pro stabilizaci nezaměstnanosti ve vztahu 

ke stabilizaci inflace, variability výrobních šoků a přínosů neočekávané inflace). Autoři 

ukazují, že konzervatismus a nezávislost jsou blízkými substituty. Rogoffův model 

je kritizován McCallumem (1995), který odmítá předpoklad diskrečního chování centrální 

banky. 

Smlouva 

Dalším problémem, který se objevuje během diskrečního rozhodování centrální banky, 

jsou nevhodně vytvořené pobídky, na které centrální bankéři reagují. Studie, které se zabývají 

pobídkovým systémem, navrhují, aby bylo usilováno o ovlivnění bankéřů. Walsh (1995) 

uvádí, že Rogoffovo řešení jmenovat konzervativního centrálního bankéře může ekonomiku 

příliš často přivádět do recese. Jako alternativu nabízí smlouvy založené na systému pobídek, 

které budou explicitně svazovat odměny s inflační výkonností. Ukazuje, že relativně 

jednoduchá smlouva je pro vyhnutí se inflačnímu zkreslení dostačující.  

                                                 
11

 Svensson (1997b) využívá pojmu vážený konzervatismus, neboť existují i jiné interpretace konzervatismu, 

kupř. centrální banka může mít cílovou míru inflace nižší, než jaká je cílová míra inflace vlády.  
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Dle Walshe (2003) je také vhodná aplikace přístupu principal-agent
12

. Klíčovým 

prvkem je rozpoznání, že centrální banka aktivně reaguje na stimuly, kterým čelí. 

Tyto stimuly pak mohou být utvářeny kupř. institucionální strukturou
13

. Dle autora mohou být 

institucionální aspekty struktury centrální banky a jejích vztahů představovány kontraktem 

mezi vládou a monetární autoritou.  

Jedním z problematických bodů je tvorba optimální pobídkové struktury určená 

centrální bance. Dle Walshe (1995) je nejčastějším řešením využití předpokladu, že vláda 

má pravomoc nabídnout členům bankovní rady státem podmíněné mzdové kontrakty. Ty pak 

umožňují explicitně vyhodnotit, jak bude aktuální stav ekonomiky ovlivňovat skutečnou výši 

mezd. Další interpretace smluvního přístupu uvádí, že struktura pobídek má být včleněna 

do institucionální struktury banky. Začlenění cíle cenové stability přímo do legislativy 

centrální banky může v případě jejího nedodržení také zvýšit implicitní trest centrálních 

bankéřů. 

 

Teorie časové nekonzistence hospodářské politiky a rozpočtová salda 

Teoretická a empirická literatura využívá teorie časové nekonzistence hospodářské 

politiky mimo jiné také pro vysvětlení vzniku rozpočtových deficitů. Krogstrup a Wyplosz 

(2006) uvádějí, že teorie časové nekonzistence hospodářské politiky je velmi často využívána 

v pracích zabývajících se monetární politikou, na oblast rozpočtových deficitů je tento přístup 

uplatňován pouze okrajově. Zatímco v rámci monetární politiky dochází k vzniku inflačního 

zkreslení, při aplikaci této teorie na fiskální politiku vznikají rozpočtová zkreslení. 

Dle Krogstrupa a Wyplosze (2006) byly vytvořeny dva hlavní proudy, které jeho vznik 

vysvětlují. První proud (Alesina a Tabellini, 1987) je založen na volební nejistotě. Autoři 

vycházejí z případu ekonomiky, ve které mají zvolení politikové zodpovědní za výkon 

fiskální politiky oproti svým předchůdcům odlišné preference. Ve své práci ukazují, že v této 

situaci se rozpočtové saldo stává strategickou proměnnou využívanou jednotlivými tvůrci 

hospodářské politiky za účelem ovlivnit činnost svých následovníků. Pokud se současní 

politikové a jejich následovníci neshodnou na preferovaném statku, který bude financován 

z rozpočtu země, ekonomika se dostává do rozpočtového zkreslení. Alesina a Tabellini (1987) 

docházejí k závěru, že v této zemi bude rozpočtové saldo vyšší, než jaké by bylo, pokud by 

se jednotliví političtí představitelé shodli na preferovaném veřejném statku. Druhý proud 

                                                 
12

 Vláda vystupuje jako principal, banka jako agent.  
13

 Kupř. Rogoff (1985) navrhuje, aby pravidlo inflačního cílování mohlo být vynuceno tím, že rozpočet 

monetární autority bude závislý na dodržování pravidla.  
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(Velasco, 2000) se zabývá ekonomikou, ve které je zdrojem veřejného majetku vláda, přičemž 

z tohoto zdroje mohou jednotlivé zájmové skupiny financovat jimi preferovaný statek. 

Toto uspořádání má výrazné makroekonomické dopady, mimo jiné dochází k výraznému 

nárůstu rozpočtového salda a zároveň chybí podněty pro jeho snižování. Relevantní empirické 

práce ukazují, že rozpočtové zkreslení a jeho velikost je do značné míry spojeno s politickými 

konflikty
14

 (kupř. von Hagen a Harden, 1994).  

Tabellini a Alesina (1988) využívají teorie časové nekonzistence hospodářské politiky 

k alternativnímu vysvětlení vzniku rozpočtových sald. Klíčovým prvkem je předpoklad, 

že současní voliči nejsou schopni ovlivnit rozhodnutí voličů budoucích. Tento předpoklad 

spolu s potenciální neshodou mezi současnou a budoucí většinou představuje časovou 

nekonzistenci, která určuje velikost budoucích sald, neboť hospodářská politika, a s ní spojené 

veřejné výdaje preferované současnou většinou, nemůže být vykonávána v budoucnu, pokud 

budoucí většina projeví odlišné preference. Uvědomění si této skutečnosti může vést 

současnou většinu k vytváření rozpočtových sald v rozsahu, který může být ex-ante optimální 

pro společnost jako celek, avšak suboptimální ex-post. Autoři také poukazují na propojení 

mezi politickou polarizací
15

 a rozpočtovým deficitem.  

Taylor (1995) přichází s krajním způsobem aplikace teorie časové nekonzistence pro 

vznik rozpočtových deficitů. Dle tohoto autora je vláda v pokušení odmítnout existující dluh. 

Tento autor upozorňuje, že pro vládu je neefektivní uhradit deficit daněmi, pokud tuto 

variantu srovná s možností dluh odmítnout. Pokud je toto odmítnutí zároveň neočekávané, 

může být přirovnáno k paušální dani a neovlivňuje efektivitu. Obdobnou alternativou je dle 

tohoto autora také neočekávaný nárůst inflace. Vzhledem k tomu, že dluh není indexován dle 

inflace, může být neočekávaný nárůst inflace považován za ekvivalent k odmítnutí dluhu. 

Analýza Calvy (1988) v této souvislosti ukazuje, že pokušení odmítnout dluh či zvýšit inflaci 

se zvyšuje s velikostí dluhu vůči HDP.  

2.3 Pravidla versus volnost jednání 

Smluvní přístup k nezávislosti centrální banky se zaměřuje na pobídkovou strukturu, 

která je pro centrální bankéře vytvořena. Vychází z předpokladu, že pokud je pobídkový 

systém správně vytvořen a nastaven, je monetární politice umožněna absolutní flexibilita, 

                                                 
14

 Významnou roli má zejména politická nestabilita, politická fragmentace či neprůbojný ministr financí.  

15
 Politická polarizace je interpretována jako situace, ve které jsou preference budoucí většiny výrazně odlišné od 

preferencí současné většiny.  
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která poskytuje centrální bance možnost reagovat na nové a v některých případech také 

neověřené informace. Alternativní přístup, který snižuje problém vyvstávající z diskrečního 

jednání, je omezení volnosti chování banky. Někteří autoři (kupř. Friedman) preferují 

zavedení pevných pravidel. Pokud by tvůrci hospodářské politiky byli přinuceni respektovat 

pravidla zavazující k protiinflačním opatřením při každém inflačním šoku, nedocházelo by k 

inflačnímu vychýlení. 

Pojetí pravidel a diskrečních opatření prošlo od práce Kydlanda a Prescotta (1977), 

kteří jej chápou jako formu závazku, značným vývojem. Dle jejich pojetí je tento závazek 

tvořen svazující smlouvou, která specifikuje postupy chování v závislosti na různých 

exogenních okolnostech, naopak v případě diskrečních opatření je budoucí chování pouze 

přislíbeno. Diskreční chování pak může být chápáno jako speciální varianta pravidla, 

ve kterém neexistuje omezení budoucího chování. Na základě analýzy Phillipsovy křivky 

je ukázáno, že se výhody diskrečního chování, získané z inflačních překvapení či z nákladů 

inflace, promítnou do variability inflace. Barro (1984) chápe využívání pravidel jako režim, 

v rámci kterého se tvůrci hospodářské politiky zavazují k dosažení daných cílů v oblasti 

monetárního růstu a inflace. Zároveň ovšem uvádí požadavek kredibility, který zaručuje 

adekvátní vynutitelnost závazku. Následně ukazuje, že v diskrečním režimu nemá monetární 

autorita v oblasti budoucího vývoje množství peněz či cen žádné závazky. Zavedení 

vynutitelného pravidla může snížit míru inflace a vést k nulovým inflačním překvapením.  

Barro (1984) říká, že se tradiční debaty ohledně pravidel a diskrečních opatření 

zaměřují na schopnosti a objektivitu politických tvůrců. Obhájci pravidel se odvolávají 

na nedokonalou znalost ekonomiky a náchylnost politiků k nevhodným závěrům, 

pravděpodobně motivovaným specifickými zájmy. Nicméně pokud by tyto zájmy byly 

odstraněny, neexistuje žádná zřejmá obhajoba pro využívání pravidel. Autor dále zvažuje 

výběr mezi různými typy monetárních pravidel, která lze dělit na kvantitativní pravidla 

a cenová pravidla. Do kvantitativních pravidel je řazeno cílování měnových agregátů, jako je 

kupř. monetární báze, či širší koncepty peněz. Friedman (1960) kupř. navrhuje pravidlo 

konstantního růstu měnového agregátu M2. Nicméně Barro (1984) upozorňuje, že je poměrně 

obtížné sledovat, zda je takovéto pravidlo dodržováno. Při realizaci cenových pravidel 

monetární autorita využívá přímé nástroje (kupř. operace na volném trhu, diskontní sazbu, 

zavěšený směnný kurz) za účelem dosáhnout požadovaného kanálu pro cílování cen. Ceny 

mohou být měřeny jako obecný cenový index, ceny specifických komodit a úrokových sazeb, 

či úrokové sazby. Podle Barra by jakékoliv navržené pravidlo mělo vést k nulové střední 
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hodnotě míry inflace a malé variabilitě budoucích cenových hladin. Problémem se nicméně 

ukazuje nepřítomnost vyšší autority, která by byla schopna vyžadovat plnění tohoto pravidla. 

Dle Fuhrera (1997) je zřejmě nejčastěji využívaným pravidlem explicitní inflační cílování. 

Simmons (1936) uvádí, že podmínkou pro zavedení monetárních pravidel je jejich (i) 

jednoduchost, která zaručí jejich srozumitelnost zákonodárným i soudním složkám; (ii) 

stabilita a (iii) flexibilita, schopná zvládnout i endogenní šoky. 

McCallum (1995) poukazuje na možnou chybu argumentů časové nekonzistence a její 

aplikace a tvrdí, že pro odstranění vychýlení je třeba pravidel. Tvůrci monetární politiky, 

vědomi si, jaké jsou implikace nezaměstnanosti pro inflaci, mohou jednoduše „dělat správné 

věci“ a reagovat na inflační šoky. Nic jim v takovémto jednání nebrání, čímž může být 

překonán problém časové nekonzistence. Zahrnutí pravidel není pro adekvátní politické 

jednání nezbytnost, postačující je dostatečně silná vůle „dělat správné věci“. 

Blinder (1998) uvádí, že nové argumenty pro zavedení pravidel jsou založeny 

na odlišných základech. Nejsou postaveny na ignorování či chybném jednání úředníků, 

naopak předpokládají, že všichni (včetně vlády) vědí, jak ekonomika funguje. Kromě toho 

jsou vládní cíle shodné se společenskými a ekonomické subjekty mají racionální očekávání. 

I přes tyto na pohled ideální okolnosti kritikové argumentují, že pokud je centrální bance 

ponecháno volné jednání, bude systematicky chybovat směrem k nárůstu inflace. K nápravě 

této distorze je dle nich třeba fixního pravidla.  

2.4 Kritika nezávislé centrální banky 

Tradiční argument na podporu silné a nezávislé centrální banky je, že tato je silou, 

která umožňuje oddělní tvorby a vydávání peněžních prostředků (Mboweni, 2000). V historii 

je možno nalézt řadu příkladů, že vlády, pokud jim je to umožněno, zneužívají svou 

schopnost emise peněz.
16

Výhodami nezávislé centrální banky se zabývají zejména empirické 

studie
17

, které zdůrazňují významnou negativní závislost mezi mírou inflace na jedné straně 

a mírou nezávislosti centrální banky na straně druhé. Studie ukazují, že mezi průměrnou 

mírou inflace a mírou nezávislosti centrální banky je negativní korelace. Jejich častým 

závěrem také je, že nižší míra inflace je doprovázena vyšším hospodářským růstem. 

                                                 
16

 Kupříkladu okolo 3. století našeho letopočtu se v Římské říši začaly stříbrné mince vybrané na daních 

pod vedením vládnoucí vrstvy míchat s méněcennými kovy, díky čemuž bylo získáno více mincí, kterými 

mohly být placeny výdaje této vládnoucí vrstvy. Výsledkem byla vysoká inflace (Mboweni, 2000). 
17

 Kupř. Alesina a Summers (1993), Cukierman (1992). 
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 Existuje však řada studií, které koncept negativního vztahu mezi nezávislostí CB 

a mírou inflace popírají. Tento vztah obvykle není potvrzen, pokud je zkoumán na příkladu 

zemí třetího světa (Cukierman, 1992). Také Hillman (1999) v případě tranzitivních ekonomik 

ukazuje, že čím větší je nezávislost CB, tím vyšší je míra inflace. Autor ve své práci 

poukazuje, že skutečná výše nezávislosti je mimo jiné významně ovlivněna politickou 

kulturou.  

Hayo a Hefeker (2001) upozorňují, že pouhá garance nezávislosti nemusí nezbytně 

poskytovat okamžitou kredibilitu. Země, ve kterých bylo zaznamenáno dlouhé období 

expanzivní monetární politiky, nebudou schopny přesvědčit veřejnost o změně své strategie 

pouhou změnou své legislativy. Jak potvrzuje Blinder (1999), pro zvýšení kredibility mohou 

být mnohem prospěšnější kupř. změna kurzového režimu či přijetí již existující měny jako 

závazného platidla.  

Hayo a Hefeker (2001) ve své práci také kritizují, že téměř všechny modely 

předpokládají, že stupeň konzervatismu centrálního bankéře může být snadno vysledován, 

což je značně nerealistický předpoklad. Jmenování „příliš“ konzervativního bankéře může 

vést k výrazným ztrátám produktu a zaměstnanosti, míra inflace může být nižší než je její 

optimum. Tento názor je v souladu s vyjádřením Kenena (1995), který vidí demokratický 

deficit na úrovni ECB. Pokud není možno sledovat charakteristické rysy centrálního bankéře, 

poté společnost (či vláda) mohou opravovat či rušit činnost CB. V tomto případě však tato 

banka nebude ve skutečnosti nezávislá. Na toto řešení může být pohlíženo jako na značně 

nedemokratické a vyvolává otázku, zda společnost vloží svou důvěru do rukou byrokratů, 

kteří mohou, ale nemusejí, mít ty „správné“ preference.  

Uvedení autoři také napadají předpoklad, že nezávislá centrální banka napomůže 

vyhnout se problému nesouladu politicko-hospodářskému cyklu, a to tvrzením, 

že ve skutečnosti např. v zemích OECD žádný takový hospodářský cyklus vytvořený 

monetární politikou není. Také kritizují, že je sice obvyklé, že bankovní rada má funkční 

období delší než vláda, žádné pravidlo však nezaručuje, že vlastní názory bankovní rady 

mohou či nemusejí být v souladu s vládní stranou. Bankovní rada se může snažit o podporu 

vládní politiky aktivní monetární politikou, nebo být v její opozici. 

Mboweni (2000) uvádí, že přestože průměrná míra inflace a stupeň nezávislosti 

centrální banky jsou na sobě negativně závislé, tato závislost neodráží žádný kauzální vztah 

od nezávislé CB k nízké inflaci. Říká, že státy, ve kterých jsou voliči částečně averzní 

k inflaci, se mnohem více snaží udržet inflaci nízkou. Tyto státy se také snaží vytvořit 
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nezávislou monetární instituci, která by měla pomoci udržovat nízkou inflaci. A naopak státy, 

jejichž voliči jsou k inflaci více tolerantní, jsou také méně náchylné k přenechání monetární 

politiky autonomní centrální bance. Dle něj je průměrná inflace dána historickým vývojem 

a preferencemi obyvatelstva, inflace je tedy určena institucionální strukturou. Jakékoliv snahy 

o využití nezávislé centrální banky jsou v zemích, kde je vysoká inflace tolerována, pak 

neúspěšné. Hayo a Hefeker (2002) se zabývají problematikou nezávislosti centrální banky 

ve vztahu k její schopnosti dosahovat monetární stability. Docházejí k závěru, že nezávislost 

této instituce není nezbytnou ani dostačující proměnnou pro monetární stabilitu. Dle nich je 

nezávislá centrální banka pouze jedním z možných nástrojů použitých za tímto účelem. 

Důvody pro častou volbu nezávislé centrální banky spočívají v politickém, právním 

a ekonomickém systému zemí.  

Mboweni (2000) také uvádí, že řada prací kritizujících autonomní centrální banku 

poukazuje na fakt, že monetární autorita tvoří část celkové hospodářské politiky, a proto 

neexistuje žádný důvod k oddělení fiskální politiky, monetární politiky, politiky 

zaměstnanosti, zahraniční politiky a dalších. Pokud k takovémuto oddělení dojde a tyto 

politiky jsou řízeny s neporozuměním, vznikají konflikty. Jejich řešení však může způsobit 

ekonomice vážné nebezpečí. Podstatou tohoto argumentu je názor, že těsná spolupráce politik 

má větší šanci na úspěch, než kdyby se každá část snažila vyřešit pouze své problémy.  

2.5 Nezávislost centrální banky a institucionální prostředí 

Rostoucí zájem o vliv politických a sociálních institucí ovlivňujících monetární politiku 

a její výkonnost vedl k prokazování vztahu mezi politickou a monetární nestabilitou (Edwards 

a Tabellini, 1991, poskytují přehled empirické literatury). Rozpoznání tohoto vztahu 

podněcuje pozornost o studium vlivu politických faktorů na chování institucí, které 

vykonávají monetární politiku, zejména na centrální banky. Bagheri a Habibi (1998) 

se zabývají zkoumáním vztahu mezi nezávislostí centrální banky a politickou stabilitou 

a politickou svobodou, které považují za hlavní faktor určující politický charakter země. 

Kromě politické stability do své práce zahrnují také dopady politické svobody a vztah mezi 

objemem vybraných daní a nezávislostí centrální banky. Jak autoři uvádějí, rozsah a povaha 

nezávislosti centrální banky v zemích, které procházejí změnami režimu, záleží na dvou 

hlavních faktorech: 

1) na relativním vztahu mezi vlivem monetární stability a monetární expanze jako dvou 

konfliktních cílů, 
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2) na tom, zda může být monetární stability (pokud je žádaná) dosaženo bez zvýšení 

autonomie centrální banky. 

Vláda poskytne CB určitý stupeň autonomie, pokud je její prioritou monetární stabilita 

a pokud je přesvědčená, že nezávislost centrální banky je jediným způsobem, jak tohoto cíle 

dosáhnout. Autoři pro analýzu využívají rozlišení mezi politickou nestabilitou režimu
18

 

a politickou nestabilitu politických stran
19

. Autoři docházejí k závěru, že existuje pozitivní 

vztah mezi nezávislostí centrální banky a politickou nestabilitou, resp. nestabilitou režimu, 

přičemž se zabývají západními demokratickými zeměmi a demokratickými rozvojovými 

zeměmi. Také poukazují, že nemá smysl hodnotit nezávislost centrální banky v případě 

diktatury. Oproti tomu Cukierman (1992) poukazuje na negativní korelaci mezi nezávislostí 

centrální banky a nestabilitou režimu.  

Bernhard (1998) se zabývá politickým okolím ovlivňujícím volbu míry nezávislosti 

centrální banky. Volba nezávislosti centrální banky odráží (i) divergenci politických podnětů 

mezi vládou a jejími koaličními a legislativními přívrženci, (ii) existenci hrozby řadových 

politiků a koaličních partnerů potrestat vládu. V situaci, kdy vláda čelí odlišným politickým 

stimulům oproti řadovým politikům či koaličním partnerům, a pokud tito mají prostředky 

na její potrestání, bude nezávislost centrální banky vyšší. Mezi nejdůležitější prvky 

ovlivňující určení míry nezávislosti řadí jednotlivé preference mezi koaličními stranami 

či jednotlivými kandidáty, odlišnou velikost volebních okrsků, kdy i zástupci jedné strany 

budou po svém zvolení preferovat jinou monetární politiku v závislosti na zaměření těchto 

okrsků. Dále zvažuje polarizaci systému (velké rozdíly mezi stranami); legislativní instituce, 

které ovlivňují možnost trestu; a koalice a menšinové vlády. 

Polillo a Guillén (2004) uvádějí, že nezávislost centrální banky se stala rozšířeným 

fenoménem také z důvodu vlivu globalizace, neboť dle nich vzájemně závislé organizace 

či státy pravděpodobněji budou provádět obdobné změny. Z tohoto důvodu jsou také 

upřednostňovány nezávislé centrální banky, které povzbuzují příliv zahraničního kapitálu.
20

 

Obdobnou příčinou nárůstu nezávislosti centrálních bank je rozšíření obchodu, zejména pak 

prostřednictvím zahraničních trhů. Jak ukazuje Shiller (1996), nízká inflace není pouze 

způsobem ochrany nákupní síly, ale také signálem národní prestiže. Za další příčinu autoři 

považují Mezinárodní měnový fond a jeho podpůrné programy. V rámci podmínek pro 
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 Týká se změn politického režimu (kupř. revolucí, pučem atp.). 
19

 Týká se častých změn vlády mezi konkurenčními politickými stranami v rámci stejného politického režimu.  
20

 Kontrola nástrojů monetární politiky nezávislou centrální bankou vytváří u zahraničních investorů předpoklad, 

že hodnota jejich investic neklesne vlivem nečekaných změn inflace a směnných kurzů. 
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poskytnutí pomoci tyto programy zahrnovaly strukturální podmínky, které měly představovat 

závazek vlády k dodržení makroekonomické stability. Mezi ně byly řazeny i požadavky 

na kvalitu institucí. Jak uvádí Khan a Sharma (2001, s. 20-21), požadavky mimo jiné 

zahrnovaly „rozpočtové instituce (otázky fiskálního federalismu, sociálního zabezpečení 

a penzí, systém rozpočtové kontroly státních podniků), centrální banky (včetně nezávislosti, 

kompetencí atp.).“ 

Institucionální systém je jedním z významných faktorů ovlivňujících stupeň nezávislosti 

centrální banky. Farvaque (2002) a Moser (1999) ukazují, že nezávislost de jure je významně 

vyšší v těch zemích, kde jsou legislativní procedury charakterizovány rozsáhlým „principem 

brzd a protiváh“ a stát má formu federace. Ferrari et al. (2009) jejich práci mimo jiné rozšiřují 

o analýzu korelace hospodářského cyklu dané země se světovým hospodářským cyklem. 

Jejich výsledky ukazují, že nezávislost centrální banky je vyšší, čím větší je korelace mezi 

hospodářskými cykly. To vysvětlují tím, že vlády usilují o to, aby jejich ekonomika byla 

ve stejném stavu jako zahraniční země, neboť všechny vlády v jednotlivých zemích poskytují 

prostřednictvím monetární politiky strategické pobídky. Autoři dále potvrzují pozitivní vliv 

federalismu, přičemž federalistické uspořádání země může podpořit stabilní monetární 

politiku. Federalismus dále určuje, že společnost inklinuje směrem k cenové stabilitě 

prostřednictvím posilováním vlivu finanční opozice vůči inflaci. Dalšími významnými 

proměnnými jsou typy volebního systému. Pluralitní systém, který vychází 

z jednokomorového většinového volebního systému
21

, je pozitivně korelován s CBI. Země, 

jejichž vláda je volena za pomoci většinového systému, jsou obecně podporovány silnými 

a širokými většinami, která vede politické soupeře ex ante k vyjímání monetární politiky 

z působnosti vlády, aby nebyla využívána pro volební záměry. Naproti tomu systém více 

komor je negativně korelován s CBI. Země s dělením legislativní moci jsou charakterizovány 

větší politickou fragmentací a větší kontrolou vlády opozicí.  

Cukierman (1994) ukazuje, že také země s vyspělými finančními trhy pravděpodobněji 

garantují větší míru nezávislosti centrální banky. Cukierman to zdůvodňuje tím, že narušení, 

které inflace a inflační nejistota přenáší do procesu mezi úsporami a investicemi, 

je proporcionální k velikosti finančního trhu. Ve výsledku je cenová stabilita důležitější 

v zemích s relativně rozsáhlým a dobře rozvinutým finančním trhem. Jiná je situace v zemích, 

v nichž vlády čelí relativně neelastické nabídce finančních zdrojů. Tyto země se musejí 

                                                 
21

 Většinový volební systém, kde je území státu rozděleno na okrsky (v případě ČR 81) a v daném okrsku 

je zvolen jen jeden kandidát (příklad Senát ČR). Podstatou je volba tváří nikoliv stran (byť jde většinou 

o stranické kandidáty), což podporuje osobní vztah mezi voleným a volitelem. 
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(ceteris paribus) více spoléhat na příjmy z ražebného, aby překonaly krátkodobou nerovnost 

mezi daňovými příjmy a rozpočtovými výdaji. Tudíž usilují o méně nezávislou centrální 

banku. Také velký vnitřní dluh snižuje z pohledu vlády atraktivitu nezávislé centrální banky. 

K tomu dochází jednak z důvodu možnosti snížit dluh pomocí vyšší míry inflace, také 

elasticita poptávky po vládních obligacích je menší, čím větší je poměr dluhu k HDP, vláda 

tedy příliš neztratí, pokud nesplnění jejího budoucího přístupu na trh s úvěry je dočasně 

přerušen.  

Bernhard (1998) uvádí, že významným faktorem je také komplexnost monetární 

politiky. Politikové mohou mít problémy s volbou výstupů, které jsou výsledkem monetárních 

změn, protože změny v monetární politice nemusejí vždy vést k očekávaným výstupům. 

Monetární politika má v ekonomice nepřímé dopady a často s variabilním časovým 

zpožděním. Tyto dopady jsou citlivé na vnější šoky a mezinárodní vlivy, změny mají odlišný 

vliv na jednotlivé segmenty ekonomiky a také vztah mezi impulzy ze strany monetární 

politiky a reakce na ně se v čase liší, přičemž odráží technologické změny ve finančním 

a bankovním odvětví.   

Literatura ovšem v souvislosti s institucionálním prostředím klade i argumenty 

proti nezávislosti centrální banky. Goodhart (1994) uvádí, že hrozí riziko nedostatku 

demokracie a potenciální riziko politické koordinace. Cukierman (1994) konstatuje, 

že delegace pravomocí na nezávislou centrální banku může být chápána jako nedemokratická, 

neboť moc vykonávat hospodářskou politiku je svěřena do rukou nevolených technokratů. 

Propojeným argumentem je dle něj také námitka, že nezávislost bez zodpovědnosti může vést 

k oportunistickému chování centrálních bankéřů, a tím nebude dosahováno společenských 

cílů, včetně cenové stability. Z tohoto pohledu může být centrální banka chápána jako 

byrokratický agent s vlastním programem, který nemusí být shodný se společenským. 

Cukiermanovým řešením je vytvoření optimální smlouvy mezi politiky a centrální bankou. 

Autor navrhuje vytvořit řadu pobídek, které přimějí centrální bankéře jednat tak, aby 

maximalizovali společenský blahobyt.
22

 

2.6 Rozpočtová salda a nezávislost centrální banky 

Rozpočtový deficit může být chápán jako fiskální nerovnováha (Ochrana et al., 2010). 

V nejobecnější rovině je rozpočtové saldo charakterizováno jako nesoulad mezi rozpočtovými 

příjmy a výdaji, v krátkém období může být záporné či kladné. Jak uvádí Dvořák a Mandel 
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 Systém pobídek je představen v subkapitole 2.2.3. 
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(1995, s. 533), „problém rozpočtového deficitu je dlouhodobě jednou z nejspornějších oblastí 

fiskální makroekonomie“. Na základě teoretické literatury jsou známy tři obecné závěry 

otázky vlivu rozpočtových sald na ekonomiku – (i) neoklasický, dle kterého je deficit 

negativní; (ii) keynesiánský, dle kterého jsou makroekonomické dopady deficitu pozitivní, 

a proto může být v určitých případech doporučen; (iii) neoricardiánský, dle kterého jsou 

makroekonomické důsledky popírány, postoj k němu je neutrální. Také dynamika veřejného 

dluhu je klíčovým prvkem makroekonomického prostředí země a investičního klima (World 

Bank, 2005). 

Zatímco dopady nezávislosti centrální banky a rozpočtových deficitů byly podrobně 

studovány širokou škálou teoretických i empirických prací,
23

 vztah mezi těmito veličinami 

stojí mimo hlavní proud ekonomické literatury. Teoretická literatura (Masciandaro 

a Tabellini, 1987; Castellani a Debrun, 2001; Montiel, 2003) ukazuje, že CBI může ovlivnit 

tvorbu fiskální politiky. Větší stupeň nezávislosti může vést vládu k fiskální disciplíně, 

naopak slabá nezávislost může mít vliv na fiskální laxnost vlády. Tento pohled je spojen 

s otázkou zdrojů financování vládních deficitů. Přijetí nezávislé centrální banky může zbavit 

vládu inflační daně
24

 a tak vytvořit větší fiskální disciplínu. Jak uvádí Mankiw (1987), inflace 

je zdroj příjmů a musí být zvažována jako část celkové rozpočtové politiky. Masciandaro 

a Tabellini (1987, s. 133) ukazují, že „hlavní determinantou fiskální politiky je měnový režim, 

který tvoří spojení mezi současnými deficity a budoucí monetizací“. 

Castellani a Debrun (2001) při analýze vztahu mezi CBI a rozpočtovými saldy aplikují 

smluvní přístup navržený za účelem zhodnocení možných přínosů a ukazují, že pokud je 

centrální bance garantována instrumentální nezávislost, dochází k větší fiskální disciplíně. 

Autoři vycházejí z teoretického východiska problematiky časové nekonzistence a zabývají 

se vytvořením fiskální instituce v kontextu strategické interakce mezi vládou a nezávislou 

centrální bankou. Pokud je fiskální politika v rukou politických autorit, je nezávislost 

centrální banky výsledkem nekoordinovaného politického mixu, který činí monetární delegaci 

nákladnou. Dopad nezávislé CB na fiskální politiku závisí na podstatě strategické hry mezi 

tvůrci hospodářské politiky a je určen jejich cílovou funkcí a způsobem, kterým monetární 

politika ovlivňuje vládní cíle. Autoři ukazují, že instituce, která dodržuje disciplínu, může 
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Nezávislostí centrální banky se zabýval kupř. Cukierman (1994), McCallum (1995), Hayo a Hefeker (2002). 

Problematiku rozpočtových deficitů zkoumá kupř. Roubini a Sachs (1989), Brender a Drazen (2008), Hakkio 

a Rush (1999). 

24
 Inflační daň je chápána jako daň uvalená na peníze. 
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poskytnout adekvátní koordinaci v politickém mixu. Její nezávislost umožňuje získat plné 

využití potenciální makroekonomické stability.  

Burdekin a Laney (1986) se ve své práci zabývají otázkou, jak nezávislost centrální 

banky formuje tvorbu fiskální politiky. Zabývají se zejména vlivem CBI na kanály vlivu 

a docházejí k závěru, že fiskální deficity jsou nižší v zemích s nezávislejší centrální bankou, 

neboť monetární politika v těchto zemích nepůsobí akomodativně. Ve své práci využívají 

funkcionální vztah analýzy dle Sargenta a Wallace (1981), tedy monetární politika reaguje 

jako první a fiskální se jí musí přizpůsobit. Ukazují, že nižší míra růstu peněz vede v delším 

období k poklesu deficitů. Monetární autorita si tak vynutí disciplínu tvůrců fiskální politiky. 

Pokud fiskální autorita čelí nezávislé centrální bance zavázané k protiinflační politice, potom 

očekávání, že se deficity v budoucnu nepřizpůsobí, vede vládu k poklesu současných deficitů. 

Možnost tohoto reverzního vztahu je navrhována také kupř. Sargentem (1985), který jej 

aplikuje na příkladu pevného měnového pravidla a velkých deficitů za období vlády Reagana.  

Dalším kanál pro vztah mezi nezávislost centrální banky a rozpočtová salda jsou 

rozvinuté finanční trhy. Jak poukazuje Neyapti (2003), nezávislost centrální banky je obvykle 

prezentována jako institucionální závazek pro dodržování cenové stability. Aby však mohla 

být banka nezávislá i ve skutečnosti, je zapotřebí společenských preferencí, které ji budou 

podporovat. Dle autora tato instituce pak také tvořením rozpočtových omezení usnadňuje 

existenci anti-inflačních lobby, což vede finanční zprostředkovatele k internalizaci nákladů 

na rizikové půjčky a tím podporuje efektivní alokaci úvěrů. Tato efektivní alokace následně 

vede k odchodu neefektivních podniků z trhu, čímž snižuje rozpočtové deficity a tím také 

tlaky na monetární expanzi. Rozvoj finančních trhů poskytuje vhodné prostředí 

pro dosahování cenové stability a tím také pro nezávislost monetární autority. Existenci 

tohoto kanálu autor prokazuje na panelových datech 54 zemí v letech 1970–1989. 

Lucotte (2009) pomocí panelových dat v období 1995–2004 prokazuje při použití dvou 

ukazatelů nezávislosti negativní vztah mezi CBI a rozpočtovými saldy. Ve své analýze 

zvažuje vztah mezi primárními rozpočtovými saldy a nezávislostí de facto a de jure. Výsledky 

jeho práce ukazují na statisticky významný negativní vztah mezi primárním rozpočtovým 

saldem a nezávislostí centrálních bank rozvojových zemí, a to zejména při využití nezávislosti 

de facto. Také Pollard (1993) uvádí, že vztah mezi CBI a rozpočtovými saldy byl prokázán 

Parkinem (1987), dle kterého existuje důkaz o negativním vztahu mezi CBI a dlouhodobým 

chováním vládních sald jako podílu na HDP.  
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Power a Rowe (1998) naopak poukazují, že nárůst nezávislosti centrální banky může 

vést k problematičtější koordinaci s tvůrci fiskální politiky a vytvářet potenciál pro nadměrné 

rozpočtové deficity. Své tvrzení zdůvodňují použitím teorie her. V jednoduchém teoretickém 

modelu ukazují, že pokud fiskální a monetární politiku vykonává jediná instituce, 

je restriktivní fiskální politika vždy kompenzována expanzivní monetární politikou, díky 

čemuž je agregátní poptávka nepozměněná i při snižování rozpočtových deficitů 

na požadovanou úroveň. Nicméně při činnosti nezávislé centrální banky se tvůrci fiskální 

politiky nemohou spolehnout na vyrovnání ze strany monetární politiky, a v důsledku 

se mohou objevit nadměrné rozpočtové deficity.  

Tabulka (2.1) poskytuje shrnutí výsledků vybraných empirických studií zabývajících 

se vztahem mezi nezávislostí centrální banky a rozpočtovými saldy.  

Tabulka 2.1: Empirické studie zabývající se vztahem CBI a rozpočtových sald 

Studie Země Období 
Ukazatel 

nezávislosti 

Vztah mezi CBI a 

rozpočtovým saldem 

Masciandaro a 

Tabellini (1987) 

5 průmyslových 

zemí 
1970-85 - 

negativní, statisticky 

nevýznamný 

Burdekin a 

Laney (1988) 
12 OECD zemí 

1960-83, 

dílčí období 
Dummy proměnná negativní, významný 

Grilli et al. 

(1991) 
18 OECD zemí 

1950-89, 

dílčí období 
GMT negativní, významný 

De Haan a 

Sturm (1992) 
18 OECD zemí 

1961-87, 

dílčí období 
5 de jure ukazatelů 

negativní, významný, 

závislý na způsobu 

měření 

Pollard (1993) 16 OECD zemí 1973-89 
Alesina a Summers 

(1993) index 
negativní, nevýznamný 

Bénassy-Quérée 

a Pisani-Ferry 

(1994) 

20 OECD zemí 1978-92 CWN, GMT negativní 

Sikken a De 

Haan (1998) 

30 rozvojových 

zemí 

1972-89 a 

dílčí období 
CWN, LL, DO 

nevýznamný, 

nejednoznačný 

Lucotte (2009) 
78 rozvojových 

zemí 
1995-2004 CWN, de facto 

negativní, statisticky 

významný 

Zdroj: Lucotte (2009), vlastní zpracování. 

Pozn.: GMT – index nezávislosti dle Grilliho, Masciandara a Tabelliniho; CWN – index nezávislosti dle 

Cukiermana, Webba a Neyaptiho; LL – ukazatel dostupnosti půjček vládě; DO – ukazatel doby obratu 

guvernéra. 

Poněkud odlišný přístup ke vztahu mezi nezávislostí centrální banky a rozpočtovými 

deficity přináší následující autoři. Hallett a Libich (2011) se ve své práci zabývají vztahem 
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mezi explicitním inflačním cílováním a různými typy nezávislosti centrální banky. Ukazují, 

že zatímco cílová nezávislost centrální banky je strategickým substitutem k explicitnímu 

inflačnímu cílování, instrumentální nezávislost může být považována za komplement pro 

explicitní inflační cílování. Franta, Libich a Stehlík (2011) se následně zabývají interakcí 

monetární a fiskální politiky přičemž ukazují, že monetární závazek může nepřímo vést 

k fiskální disciplíně, díky čemuž dochází ke zlepšení jak monetárních tak fiskálních výstupů. 

Jako jednu z variant monetárního závazku se zabývají explicitním inflačním cílováním. 

Ve své analýze hodnotí makroekonomický výstup zemí před a po přijetí explicitního 

inflačního cílování, přičemž využívají modelu strukturální vektorové autoregrese. Výsledky 

pak komparovali se stejnými údaji za ekonomiky, které explicitní inflační cílování 

nevyužívají. Zaměřují se na vývoj rozpočtového deficitu/HDP a zaznamenávají jeho 

významné snižování u zemí, kde je zavedeno explicitní inflační cílování či je bance zaručena 

instrumentální nezávislost (jakožto předpoklad pro úspěšné inflační cílování). Na základě 

své analýzy ukazují, že monetární závazek (kupř. ve formě explicitního inflačního cílování 

či nezávislosti centrální banky) může za určitých okolností vést k fiskální disciplíně. Kromě 

toho docházejí k závěru, že po aplikaci explicitního závazku centrální banky se také výrazně 

snižuje volatilita vládních dluhů oproti zemím, které inflační cílování nezavedly. Nicméně 

v závěru své studie upozorňují, že ačkoliv monetární závazek může za určitých okolností vést 

k fiskální disciplíně, přesto je v některých případech nedostačující.  

2.7 Dílčí shrnutí 

První centrální banky se začaly objevovat téměř před čtyřmi sty lety, v průběhu času 

došlo v jejich činnosti k mnoha změnám. S rozvojem aktivit centrálních bank se také dostala 

do popředí zájmu problematika jejich nezávislosti. Empirická literatura ukázala, že politické 

procesy mohou při tvorbě hospodářské politiky vést k inflačnímu zkreslení (vychýlení). 

Důsledkem těchto poznatků došlo k nárůstu zájmu o přijetí institucionálních mechanismů, 

které by tato zkreslení eliminovaly či alespoň zmírnily. Další studie prokázaly negativní 

korelaci mezi nezávislostí centrální banky a průměrnou mírou inflace v rozvinutých zemích. 

I přes přetrvávající kritické názory vedl v řadě zemí rostoucí zájem o nezávislost centrální 

banky k institucionálním reformám.  

Nezávislost centrální banky bývá rozčleňována na řadu podtypů. Typologie nezávislosti 

se liší podle autorů, nicméně obvykle jsou zdůrazňovány stejné oblasti, a to především 

nezávislost politická, která v sobě zahrnuje volnost při stanovení cíle a nástrojů, které budou 
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pro dosažení tohoto cíle použity. Dalším typem je nezávislost personální, která bance 

umožňuje samostatně vybrat své představitele. Jsou zde také zahrnuty faktory týkající 

se způsobu jmenování a odvolání vedení banky, délka jejich funkčního období a jiné. Dále je 

na základě empirických studií požadováno, aby banka byla nezávislá ekonomicky, její zřejmě 

nejdůležitější částí je nezávislost finanční. Ve většině zmíněných typů dochází u různých 

autorů ke shodě, pouze nezávislost při stanovení cílů je diskutovanou oblastí, ve které 

nedochází k obecnému souladu.  

Dle Eijffingera a De Haana (1996) je nezávislost centrální banky postavena na třech 

základních teoretických východiscích, přičemž každé z nich se dotýká jiného typu 

nezávislosti. Tyto jednotlivé proudy také vysvětlují vznik rozpočtových deficitů. První z nich 

vychází ze školy veřejné volby, která poukazuje na to, že monetární autority jsou vystavovány 

silným politickým tlaků na tvorbu monetární politiky. Škola veřejné volby také objasňuje 

rozpočtové deficity, přičemž příčinu vidí ve fiskální iluzi voličů. Druhý přístup vychází 

z fiskální teorie determinace cenové hladiny dle Sargenta a Wallace (1981). Slabá verze 

fiskální teorie cenové hladiny vychází z propojení monetární a fiskální politiky skrze 

rozpočtové omezení. Sargent a Wallace (1981) docházejí k závěru, že pokud se může vláda 

rozhodovat neomezeně, musí centrální banka přizpůsobovat množství peněz v oběhu. Silná 

verze pak přichází s variantou, že fiskální autorita určuje budoucí inflaci nezávisle na činnosti 

monetární autority. Třetí směr je založen na teorii časové nekonzistence hospodářské politiky 

a vznikající inflační deformaci. Tento proud se zabývá optimalizací měnové politiky ex ante a 

ex post a dochází k závěru, že nejlepších výsledků dosahuje monetární politika v okamžiku, 

kdy je výkon její funkce svěřen instituci nezávislé na politické reprezentaci země. Uvedený 

přístup byl mnohokrát modifikován, avšak obecné závěry zůstaly zachovány. Teorie časové 

nekonzistence může být využita také pro objasnění vzniku rozpočtových deficitů. Obdobně 

jako v případě aplikace tohoto přístupu na monetární politiku zde vzniká zkreslení, které se 

však při analýze fiskální politiky dotýká deficitů.   

Koncept nezávislosti centrální banky se vždy nesetkával pouze s pozitivními ohlasy. 

Někteří autoři
25

 naopak upozorňují, že toto uspořádání má řadu kritických bodů. Mezi 

ně se řadí například nerealistické předpoklady modelů, či je poukazováno na skutečnost, 

že monetární politika je součástí hospodářské politiky státu a proto by její výkon neměl být 

vkládán do rukou nezávislé instituce. Je také upozorňováno, že kauzální vztah od výše 

                                                 
25

 Kupř. Hayo a Hefeker (2001). 
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nezávislosti centrální banky k nízké a stabilní inflaci nebyl prokázán.
26

 Další proud studií
27

 

se začal zabývat vlivem institucionálního prostředí na nezávislost centrální banky. Mezi 

zkoumané veličiny se řadí politická stabilita, politická svoboda či globalizace. Tyto studie 

ukazují na značný vliv těchto proměnných na výslednou nezávislost centrálních bank.  

Vztahu mezi nezávislostí centrální banky a dalšími makroekonomickými ukazateli 

se věnuje řada empirických studií. Jeden proud relevantní literatury se zaměřil na propojení 

mezi nezávislou centrální bankou a rozpočtovými deficity, přesto vztah mezi těmito 

veličinami stojí mimo hlavní proud ekonomické literatury. Teoretické práce z této oblasti 

převážně vycházejí vztahu analýzy Sargenta a Wallace (1981), avšak je využíváno situace, 

kdy monetární politika jedná nezávisle, a tvůrci fiskální politiky se musejí přizpůsobit. 

Empirická literatura obvykle hodnotí vlivy CBI na tento ukazatel jako jeden z faktorů, které 

mohou vést k větší rozpočtové disciplíně vlády. Tyto studie upozorňují, že ačkoliv monetární 

závazek může za určitých okolností vést k fiskální disciplíně, přesto je v některých případech 

nedostačující.  

                                                 
26

 Mboweni (2000). 
27

 Kupř. Edwards a Tabellini (1991), Bagheri a Habibi (1998). 
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3 Nezávislost vybraných centrálních bank 

V posledních desetiletích byl zaznamenán posun centrálních bank směrem k nezávislé 

tvorbě monetární politiky (Hallet a Libich, 2012). Přesto však centrální bankéři 

svá rozhodnutí činí za různého politického dohledu, který se může pohybovat od absolutní 

podřízenosti vládě při plnění cílů a používání nástrojů až po úplnou nezávislost.  

Během posledních dvou desetiletí mnoho zemí výrazně reformovalo legislativu 

upravující činnost centrálních bank, aby jim poskytly větší nezávislost a jasně určily jediný 

primární cíl, kterým je většinou udržování cenové stability. Častý argument totiž zní, že pro 

cenovou stabilitu je klíčový vysoký stupeň nezávislosti spolu s explicitním určením hlavního 

cíle centrální banky (Lucotte, 2009). 

V následující části je vyhodnocen vývoj nezávislosti centrálních bank de jure a de facto 

členských zemí OECD za období 1990–2011. Začátek sledovaného období je zvolen zejména 

z důvodu přechodu k tržnímu mechanismu řady členských zemí OECD v 90. letech 20. 

století.  

Pro vyhodnocení nezávislosti zvolených centrálních bank jsou využity ukazatele 

nezávislosti de jure a de facto. Tyto ukazatele budou vyhodnoceny na základě vlastního studia 

legislativních pramenů upravujících činnost vybraných centrálních bank a funkčních období 

guvernérů centrálních bank a dalších politických představitelů. Forma nezávislosti de jure 

je primárně založena na legislativním vymezení a vychází zejména z ústavy, zákonů a dalších 

právních norem. Legislativní nezávislost je obvykle považována za hlavní součást celkové 

nezávislosti centrálních bank. Ukazuje, jaký stupeň samostatnosti zamýšleli tvůrci 

hospodářské politiky svěřit centrální bance. Jednotlivé zákony o centrální bance se liší 

v zaměření, rozsahu a stupni detailů. Ohodnocení zákonů stupněm nezávislosti je proces, 

který nevyhnutelně požaduje subjektivní přístup. Výsledky nezávislosti de jure jsou závislé 

na řadě faktorů. Mezi ně patří kritéria, která jsou v ukazateli obsažena; interpretace 

a ohodnocení zákonů s ohledem na tato kritéria; způsob, jakým jsou kritéria agregována; 

numerické ohodnocení kritérií.  

Legislativní úprava činnosti centrální banky je pouze jednou z řady prvků ovlivňujících 

její skutečnou nezávislost. Mnoho zákonů je nekompletních a ponechávají široký prostor 

pro interpretaci. Ve výsledku mohou faktory, jako jsou tradice, osobnost guvernéra a dalších 

vysokých úředníků banky, alespoň částečně formovat skutečnou úroveň nezávislosti. Přesto, 

že zákony mohou být značně explicitní, realita bývá odlišná. Pro upřesnění míry nezávislosti 
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proto byla vyvinuta řada indexů usilujících o zachycení skutečné úrovně nezávislosti. 

Používané ukazatele nezávislosti de facto budou představeny v kapitole 3.2 

3.1 Nezávislost de jure vybraných centrálních bank 

Vyhodnocení nezávislosti de jure vybraných centrálních bank bude provedeno pomocí 

tří indexů, které sledují různé aspekty tohoto typu nezávislosti. Všechny tři indexy budou 

zkonstruovány na základě vlastního studia relevantní legislativní úpravy jednotlivých 

centrálních bank. Grilli, Masciandaro a Tabellini (1991) při hodnocení nezávislosti centrální 

banky rozdělují index na dvě části, reprezentující politickou a ekonomickou nezávislost. Celý 

index je vytvořen na bázi otázek a odpovědí, které jsou zodpovídány na základě údajů daných 

legislativou. První část indexu představuje politickou nezávislost, kterou charakterizuje 

schopnost monetární autority zvolit si hlavní cíl. Ta je dle nich odvozena od (i) procedury 

jmenování řídicích orgánů banky vládou, (ii) vztahu mezi orgány banky a vlády, (iii) formální 

odpovědnosti banky. V rámci procedury jmenování se autoři zabývají pravidly pro jmenování 

guvernéra a bankovní rady a vztahem mezi bankou a vládou. Charakter tohoto vztahu 

předurčuje, zda se členové vlády účastní zasedání bankovní rády, zda je povinná účast 

zástupců vlády v bankovní radě a zda vláda vyžaduje ke schválení opatření monetární 

politiky. Do formální odpovědnosti spadá analýza zákona o centrální bance, která rozebírá, 

zda je v zákoně explicitně uvedena ochrana měnové stability a zda je dán explicitní postup 

pro případ konfliktu mezi bankou a vládou. Agregováním je pak dán ukazatel celkové 

politické autonomie.  

Druhá část indexu se zabývá určením ekonomické nezávislosti banky. Ta je odvozena 

od (i) vlivu vlády na půjčování si od centrální banky a (ii) od povahy monetárních nástrojů 

pod kontrolou banky. Pokud může výkonná moc podle autorů ovlivnit množství a splatnost 

úvěrů dostupných ze strany CB, je dle autorů schopná (alespoň v krátkém období) ovlivnit 

tvorbu měnové báze, čímž dochází ke snížení ekonomické nezávislosti centrální banky. 

Přístup vlády k úvěrům je hodnocen na základě možnosti získání přímých úvěrů a podle 

možnosti nákupu vládních dluhopisů na primárním trhu veřejného dluhu. Autoři považují 

banku za nezávislejší, pokud přímé úvěry vládě nejsou automatické, jsou poskytovány za tržní 

úrokové míry, jsou výslovně uvedeny jako dočasné a jejich objem je omezen. 

Pro vyhodnocení celého indexu jsou převážně využívány prvky binární soustavy, přičemž 

pozitivní odpověď odpovídá hodnotě „1“ a značí vyšší nezávislost banky. Pouze otázka 7 

ekonomické autonomie umožňuje získat max. 2 body Agregováním dvou dílčích ukazatelů 
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nezávislosti je získán celkový ukazatel nezávislosti de jure. Index a jeho složení je znázorněn 

v Příloze (1).  

Loungani, Sheets (1995) vytvořili index (viz Příloha (2)), který byl primárně vytvořen 

pro měření nezávislosti bank v tranzitivních ekonomikách. Stejně jako v předchozí ukazatel je 

i tento založen na různých typech otázek a odpovědí, vyplývajících z legislativní úpravy 

činnosti centrální banky. Index se skládá ze tří částí – (i) z nezávislosti při stanovení cílů, (ii) 

z ekonomické a (iii) z politické nezávislosti. Při hodnocení části (i) se autoři zaměřují 

na hlavní cíl centrální banky daný zákonem, přičemž upřednostňují cenovou stabilitu. 

Do oblasti (ii) spadají otázky dotýkající se vykonávání monetární politiky a možnosti 

poskytovat vládě půjčky. Zde autoři označují jako limit přímého financování vlády 10 % 

běžných rozpočtových příjmů. Poslední část (iii) analyzuje personální záležitosti banky, tedy 

okolnosti jmenování guvernéra a členů bankovní rady. 

Při hodnocení centrální banky jsou jednotlivé otázky rozděleny do dvou skupin. 

Za každou pozitivní odpověď v první skupině (otázky č. 1, 3, 4, 7, 8) je přidělen jeden bod, 

a za každou pozitivní odpověď v podbodech otázky č. 2 je dána 1/3 bodu. Druhá skupina 

představuje otázky (č. 5, 6, 9 – 14), přičemž zde je přiřazen bod za každou negativní 

odpověď. Celková nezávislost centrální banky je dána sumou dílčích výsledků. Vyšší bodový 

zisk indikuje větší nezávislost centrální banky.  

Sergi (2000) využívá hodnocení pomocí variabilních vah, kdy nejsou rozlišovány různé 

varianty v rámci jedné otázky, ale váhy jsou rozdílné podle významu jednotlivých dílčích 

ukazatelů. Autor rozlišuje (i) politickou a (ii) ekonomickou nezávislost, přičemž do oblasti 

politické nezávislosti řadí způsob jmenování a délku funkčního období guvernéra a členů 

bankovní rady, vztah mezi vládou a bankovní radou a způsob stanovení hlavního cíle banky. 

Ekonomická nezávislost zahrnuje ovládání nástrojů centrální banky a možnosti poskytování 

úvěru státu. Největší váhu mají dle autora způsob určení hlavního cíle banky, ovládání 

nástrojů běžných pro centrální banku a časové omezení při poskytnutí půjčky vládě. Index a 

jeho bodové hodnocení je znázorněn v Příloze (3), vyšší bodový zisk opět znamená větší 

nezávislost banky.  

V následující části práce jsou zkoumané země, kterými jsou členské země OECD, 

rozděleny do homogennějších skupin dle vývoje nezávislosti jejich centrálních bank 

za období od 90. let 20. století po současnost. V každé dílčí skupině je následně přiblížen 

vývoj nezávislosti de jure jednotlivých centrálních bank, poznatky jsou získány na základě 

vlastního studia legislativy upravující činnost zvolených centrálních bank. U každé země jsou 
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zmíněny jednotlivé hodnocené aspekty nezávislosti a jejich vývoj. Výsledky všech použitých 

indexů pro sledované země jsou znázorněny v Příloze (4).  

3.1.1 Členské země Evropské unie 

První skupina hodnocených zemí je reprezentována členskými zeměmi OECD, které 

jsou zároveň členy Evropské unie s výjimkou zemí eurozóny, které tvoří samostatnou 

skupinu. Vstupu těchto zemí do Evropské unie se týká také fungování centrální banky, 

zároveň však patří mezi „státy, na které se vztahuje výjimka“
28

, proto se na ně nevztahují 

některá opatření
29

 Smlouvy o založení Evropského společenství, ve znění smlouvy z Nice 

(2001).  

Tabulka (3.1) shrnuje vývoj nejvýznamnějších prvků nezávislosti centrálních bank 

sledované skupiny, přičemž jsou vždy znázorněny pouze roky, kdy došlo ke změně 

nezávislosti dané centrální banky. Je zřejmé, že všechny sledované centrální banky (s 

výjimkou Dánské centrální banky) prošly značným vývojem nezávislosti, který se dotýkal 

zejména stanovení hlavního cíle banky a možnosti nezávisle tvořit monetární politiku a 

využívat své nástroje. Často bylo také bankám v průběhu času zakázáno poskytování půjček 

vládě.  

Tabulka 3.1: Vývoj vybraných prvků nezávislosti centrálních bank (1990 – 2011) 

  

Centrální banka Velké Británie Česká národní banka 

1990 1993 1997 2009 1990 1992 1993 2000 2001 2001 

hlavním cílem je cenová 
stabilita 

ne ne ne ano ne ne ne ano ne ano 

funkční období guvernéra NA NA 5 5 NA 6 6 6 6 6 

funkční období členů 
bank. rady 

NA NA 3 3 NA 6 6 6 6 6 

nezávislá tvorba 
monetární politiky 

ne ne ano ano ne ano ano ano ano ano 

nezávislé určování 
úrokových měr 

ne ne ano ano ne ano ano ano ano ano 

poskytování úvěru státu ne ne ne ne ano ano ano ano ne ne 

zákaz účasti na 
primárním trhu veř. dluhu 

ne ne ano ano ne ne ne ne ne ne 

                                                 
28

Dle Smlouvy o založení Evropského společenství. 
29

 Na členský stát se nevztahují následující články: čl. 104 odst. 9 a 11, čl. 105 odst. 1, 2, 3 a 5, články 106, 110, 

111 a čl. 112 odst. 2 písm. b). Vynětí takového členského státu a jeho národní centrální banky z práv 

a povinností v rámci ESCB je stanoveno v kapitole IX statutu ESCB.  
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Dánská 
národní banka 

Maďarská národní 
banka 

Polská národní 
banka 

Švédská 
centrální banka 

1990 1990 1994 2001 1990 1997 1990 1999 

hlavním cílem je cenová 
stabilita 

ne ne ne ano ne ano ne ano 

funkční období guvernéra do 70 let věku 6 6 6 6 6 5 6 

funkční období členů 
bank. rady 

do 70 let věku 3 3 6 6 6 3 6 

nezávislá tvorba 
monetární politiky 

ano ne ne ano ano ano ne ano 

nezávislé určování 
úrokových měr 

ano ano ano ano ano ano ne ano 

poskytování úvěru státu ne ano ano ne ano ne ano ne 

zákaz účasti na 
primárním trhu veř. dluhu 

ano ne ne ano ne ano ne ano 

Zdroj: legislativní úprava centrálních bank, vlastní konstrukce. 

V následující části je stručně popsán vývoj legislativy centrálních bank České 

republiky, Dánska, Maďarska, Polska, Švédska a Velké Británie, přičemž pozornost se zaměří 

zejména na prvky týkající se jejich nezávislosti. U každé centrální banky jsou vyhodnoceny 

ty části legislativy, které jsou hodnoceny v indexech zabývajících se nezávislostí centrální 

banky.  

Centrální banka Velké Británie 

Centrální banka Velké Británie (The Bank of England) byla založena v roce 1694, 

v roce 1946 došlo k jejímu znárodnění a nezávislost získala v roce 1997 (Bank of England, 

2012). Na začátku sledovaného období byla banka upravována zákonem z roku 1946. 

Dle tohoto zákona mělo ministerstvo financí právo dávat bance po konzultaci s guvernérem 

banky příkazy ohledně prováděné monetární politiky, které měly být v souladu s obecnými 

zájmy země. Guvernér banky, jeho zástupce a další členové rady ředitelů byli jmenováni 

královnou, délka jejich funkčního období nebyla určena. Do roku 1993 nezískávala vláda 

půjčky zcela automaticky, ty byly úročeny tržní úrokovou míru a poskytovány dočasně 

a v omezeném množství. Banka nemohla samostatně určovat tržní úrokové míry a účastnila 

se primárního trhu veřejného dluhu. Kromě toho také plnila dohledovou funkci 

nad bankovním sektorem (Bank of England Act, 1946) 

V roce 1993 došlo k prvnímu mírnému nárůstu nezávislosti banky, neboť byla 

vytvořena nová struktura monetární politiky, která vytvořila přesnější institucionální oddělení 

mezi ministerstvem financí a centrální bankou, nicméně dle Cobhama et al. (2008) 
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nedosahovaly skutečné pravomoci banky formální úrovně. Maastrichtská smlouva 

vyžadovala, aby půjčky státu a vládní dluhopisy byly formálně omezeny a aby banka nemohla 

operovat na primárním trhu veřejného dluhu, což banka akceptovala. Od roku 1993 

se pravidelně pořádaly formální schůze ministra financí a guvernéra banky, kde ministr určil 

prováděnou monetární politiku. Formální zodpovědnost za vykonávanou monetární politiku 

nesl ministr financí, banka měla ve vztahu k ministerstvu informační a poradní funkci. Od 

téhož roku mohla banka určovat úrokové sazby, o kterých se rozhodovalo na schůzi 

s ministrem. V roce 1997 došlo k dalšímu výraznějšímu nárůstu nezávislosti, neboť banka 

získala pravomoc určovat samostatně úrokové míry, nicméně hlavní cíl banky byl stále 

určován vládou. Také guvernér a jeho zástupce byli jmenováni vládou na pětileté funkční 

období, další členové monetárního výboru byli jmenováni pouze na tři roky. Banka prováděla 

spoludohled nad bankovním trhem. Při zasedání monetárního výboru se mohl účastnit 

zástupce ministerstva financí, avšak bez hlasovacího práva, banka také nemusela 

pro monetární politiku získat schválení ze strany vlády. 

Od roku 1998 je v čele banky rada ředitelů, která se původně skládala z guvernéra, dvou 

zástupců a 16 ředitelů, jmenovaných královnou. Tato rada má za úkol řídit a provádět 

monetární politiku. Její členové jsou voleni na tři roky, guvernér a viceguvernéři na pět let. 

Zákon umožňuje, aby vláda rozhodnutí komise v některých případech zrušila, ve výjimečných 

situacích mohla být monetární politika přebrána ministerstvem financí (Bank of England Act, 

1998). 

Novelizace zákona z roku 2009 již nově neuvádí počet ředitelů, kteří jsou členy rady, 

jejich počet však nesmí být více než devět. Cílem banky je přispívat k ochraně a zlepšování 

finančního systému Velké Británie. Ministerstvo financí může jmenovat osobu reprezentující 

ministerstvo na setkáních, tato osoba však nesmí hlasovat. Hlavním cílem banky je udržování 

cenové stability a podpora obecné hospodářské politiky vlády včetně růstu a zaměstnanosti. 

Vykonávání monetární politiky má na starost výbor pro monetární politiku, který se skládá 

z guvernéra a viceguvernérů, 2 členů jmenovaných guvernérem po konzultaci kancléřem 

státní pokladny, a 4 členy jmenované kancléřem státní pokladny (The Banking Act, 2009).  

Česká národní banka 

V soudobé demokratické historii byl prvním zákonem, který upravoval činnost centrální 

banky na území ČR, (popř. ČSSR, ČSR).Zákon č. 130/1989 Sb., o Státní bance 

československé (SBČS), který je datován k 15. listopadu 1989a koncepčně ještě spadá 

do období socialismu. V zákoně není vymezeno, že by banka byla někomu přímo podřízena, 
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což by mohlo naznačovat její částečnou autonomii. Činnost banky byla úzce navázána 

na vládu ČSSR, která schvalovala všechny rozhodující dokumenty SBČS. Hlavní cíl SBČS 

nebyl přímo definován, nicméně při její činnosti měla být uplatňována „odpovědnost za řízení 

peněžního oběhu, za kvalitu a stabilitu měny“
30

. Centrální banka dostala k dispozici běžné 

nástroje měnové politiky (diskontní sazby a povinné minimální rezervy) nicméně jejich 

používání bylo součástí vládou schvalovaných měnových plánů. Co se týče poskytování 

úvěru státu, „typickým pro tehdejší dobu bylo ustanovení, že banky a spořitelny měly 

povinnost poskytnout úvěr, pokud to vyplývalo ze závazných výstupů státního plánu“ (ČNB, 

2003). V čele banky byl předseda SBČS, který byl zastupován místopředsedou. Souhrnem 

se dá říci, že v této době byla centrální banka politicky i co se týče určování cílů stále 

podřízená politice fiskální. V roce 1990 došlo k novelizaci Ústavy z roku 1968. Novela mimo 

jiné uvádí, že SBČS „stanoví a uplatňuje jednotnou měnovou politiku“
31

. Součástí novelizace 

Ústavy byla i změna řízení banky. V čele stála bankovní rada, která se skládala z guvernéra, 

dvou viceguvernérů (jeden občan České republiky, druhý občan Slovenské republiky) a dále 

ze stejného počtu zástupců ústředí SBČS pro Českou a Slovenskou republiku. Zákon o SBČS 

byl tedy od novelizace Ústavy až do roku 1992, kdy byl přijat nový zákon o SBČS, v rozporu 

s Ústavou v oblasti řízení SBČS.  

Prvním zákonem, který skutečně odrážel demokratické principy, a zvyšoval nezávislost 

de jure banky, byl zákon č. 22/1992 Sb., o Státní bance československé, na kterém se usneslo 

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky. Hlavním cílem SBČS se 

stala péče o stabilitu československé měny. Zákonem bylo výslovně upraveno, že SBČS je při 

zabezpečování hlavního cíle nezávislá na vládě. Nejvyšším řídícím orgánem se stala bankovní 

rada SBČS, v jejímž čele stál guvernér. Banka prováděla samostatný bankovní dohled, 

ovládala také nástroje monetární politiky. Člen vlády se mohl zúčastnit jednání bankovní 

rady, přičemž disponoval pouze poradním hlasem. Zároveň byly v zákoně zahrnuty i principy 

transparentnosti – SBČS byla povinna minimálně jednou za 3 měsíce informovat veřejnost 

o měnovém vývoji. V zákoně byla také zapracována možnost poskytnutí úvěru státu.  

Na rozdělení Československa v roce 1993 bylo třeba reagovat také zákonem o centrální 

bance. Byl vytvořen nový zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, který vstoupil 

v účinnost k 1. lednu 1993. Dle zákona o ČNB hlavní cíl banky, zabezpečení stability české 

měny, zůstal. Stejný byl také počet členů bankovní rady. Dle Ústavy bylo k odvolání členů 

                                                 
30

Dle §5 odst. 1 zákona č. 130/1989 Sb., o Státní bance Československé.  
31

 Dle čl. 14 odst. 2. ústavního zákona č. 556/1990 Sb., kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., 

o Československé federaci. 
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bankovní rady třeba podpisu předsedy vlády ČR či jeho zástupce. K významným změnám v 

oblasti nezávislosti de jure centrální banky došlo v roce 2000, kdy byla přijata novelizace 

zákona upravujícího činnost banky. Hlavní cíl byl změněn na stabilitu cenovou, což posílilo 

nezávislost banky měřenou indexem LSI. Kromě toho banka získala také sekundární cíl, 

kterým se stala podpora obecné hospodářské politiky vlády vedoucí k udržitelnému 

hospodářskému růstu. Inflační cíl a režim kurzu mohla banka určit až po dohodě s vládou. 

Banka se také dostala pod kontrolu Parlamentu ČR při tvorbě rozpočtu, z kontroly byla 

vyňata pouze část rozpočtu banky potřebná k zabezpečení hlavního cíle. Tyto části novely 

jsou chápány jako snížení nezávislosti. Na druhou stranu bylo bance zákonem zakázáno 

poskytnout úvěr České republice a jejím orgánům, územním samosprávním celkům a dalším 

orgánům a institucím. 

Rozhodnutím Ústavního soudu v červnu 2001 (č. 278/2001 Sb.) byla zrušena všechna 

sporná ustanovení týkající se nezávislosti banky. Došlo také ke zrušení nového cíle. Ústavní 

soud uvedl, že novelizace v oblasti stanovení inflačního cíle by vedla k tomu, že ČNB by byla 

nucena změnit své stanovisko ke stabilitě měny, což může být chápáno jako snaha zasahovat 

do nezávislosti ČNB a její měnové politiky. 

Novela Ústavy č. 448/2001 Sb. změnila hlavní cíl z péče o stabilitu měny na péči 

o cenovou stabilitu. Při té příležitosti byl také upraven způsob odvolání guvernéra ČNB, nově 

bylo uvedeno, že prezident má možnost jej odvolat, pokud se dopustí vážného pochybení. 

V novele bylo výslovně uvedeno, že „Česká národní banka a bankovní rada při plnění 

hlavního cíle České národní banky a při výkonu dalších činností nesmějí přijímat ani 

vyžadovat pokyny od prezidenta, Parlamentu, vlády, správních úřadů ani od jakéhokoliv 

jiného subjektu“
32

. Tato novelizace vstoupila v platnost 1. května 2004, kdy se ČR stala 

členským státem Evropské unie.  

Dánská národní banka 

Dánská národní banka (Danmarks Nationalbank) byla ustanovena v roce 1818 s úkolem 

obnovení měnového systému po státním bankrotu v roce 1813. Nezávislou institucí se stala 

v roce 1936, přičemž současná legislativa pochází z téhož roku (Danmarks Nationalbank, 

2012). V tomto zákoně jsou vytyčeny pouze základní povinnosti a práva banky, detaily jsou 

určeny jejím Statutem. V rámci sledované skupiny zůstala nezávislost dánské centrální banky 

během celého zkoumaného období nepozměněná. Hlavním úkolem banky je udržovat 

                                                 
32

 Dle §9 odst. 1 zákona č. 127/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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bezpečný a stabilní měnový systém země, usnadňovat a regulovat oběh peněz a rozsah úvěrů. 

V jejím čele stojí rada ředitelů, výbor ředitelů a výbor guvernérů. Rada ředitelů se skládá z 25 

členů, přičemž osm z nich je zároveň členem parlamentu a jsou voleni; dalšími členy jsou 

jeden právník a ekonom, kteří jsou jmenováni ministrem obchodu, průmyslu a rybolovu; 

dalších patnáct členů musí mít znalost obchodu, nesmí být členem parlamentu, každý rok jsou 

tři z nich obměňováni a musejí být zvoleni celou radou. Všichni členové jsou voleni 

či jmenováni na pět let. Do čela rady je na jeden rok volen předseda a místopředseda. Výbor 

ředitelů je složen ze dvou členů rady – právníka a ekonoma, a z dalších pěti členů volených 

na jeden rok radou z jejích řad. Výbor ředitelů volí na jeden rok předsedu a místopředsedu, 

volba musí být potvrzena ministrem obchodu, průmyslu a rybolovu. Rada guvernérů se skládá 

ze tří členů. Člen, který je předsedou, je nominován králem, další jsou jmenováni radou 

ředitelů na doporučení výboru ředitelů. Tito guvernéři jsou povinni rezignovat 

před dovršením 70 let. Ministr obchodu, průmyslu a rybolovu má povinnost dohlížet, 

zda banka plní své povinnosti, také předsedá na setkáních rady ředitelů. Bez jeho přítomnosti 

nemohou být přijímána rozhodnutí, pokud s tím dopředu nesouhlasí. Dánská koruna 

je fixována na euro, takže bankovní rada neovlivňuje směnný kurz (Nationalbank Act, 1936). 

Dle vyjádření dánské centrální banky je rada guvernérů výhradně zodpovědná za určování 

úrokových měr (Danmark Nationalbank, 2008).  

Upřesňující prvky týkající se nezávislosti banky jsou dány ve Statutu. Dle nich jsou 

guvernéři jmenováni na nekonečné časové období, ale mohou být odvoláni králem či radou 

ředitelů, přičemž důvody pro odvolání nejsou upřesněny. Guvernéři jsou povinni se účastnit 

schůzí dalších orgánů banky, pokud se jednání netýká jich osobně. Dle Statutu upravuje rada 

guvernérů také prodej a nákup cenných papírů či cizí měny (By-Laws of the National Bank of 

Denmark, 1942).  

Maďarská národní banka 

Vznik Maďarské národní banky (Hungarian National Bank, Magyar Nemzeti Bank) 

se datuje do druhé poloviny 19. století, kdy byla první nezávislou maďarskou vládou 

vytvořena centrální banka. Novodobé dějiny centrální banky jsou započaty legislativou z roku 

1991 (Magyar Nemzeti Bank, 2012). V této době bylo hlavním cílem banky posílit kupní sílu 

národní měny, podporovat fungování platebního systému, podporovat národní ekonomiku, 

vnitřní a vnější stabilitu měny, udržitelný rozvoj a mezinárodní integraci. Banka měla také 

právo využívat monetární politiku za účelem podpory hospodářské politiky země. Mezi 

dostupné nástroje patřila regulace bankovních rezerv a likvidity, směnné kurzy, úrokové míry 
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či ovlivňování operací na volném trhu. Banka mohla poskytnout centrální vládě krátkodobý 

úvěr na maximálně jeden rok, dlouhodobý úvěr na nejvýše šest let. Úvěr nesměl být vyšší 

než 3 % plánovaných ročních příjmů, dluh musel být úročen základní sazbou (The Act on the 

National Bank of Hungary, 1991). Nicméně jak uvádí Rátfai (1999), ve skutečnosti tyto úroky 

vždy placeny nebyly. Banka mimo jiné mohla fungovat jako agent při prodeji vládních 

dluhopisů a vykonávala bankovní dohled. Centrální banka se musela s vládou shodnout 

na ekonomickém programu, návrhu rozpočtu a možných metodách financování dluhu. Schůzi 

bankovní rady měl právo navštěvovat poměřený zástupce vlády. V čele banky byla valná 

hromada, která byla zodpovědná za určení primárního a rezervního kapitálu, určení příjmů, 

rozdělování zisků, jmenování guvernéra a viceguvernérů, bankovní rady, rady ředitelů 

a dalších. Dalším orgánem byla bankovní rada, která představovala výkonnou moc při výkonu 

monetární politiky. V jejím čele byl guvernér, viceguvernéři a další členové jmenovaní 

předsedou vlády na návrh prezidenta na období tří let. Pouze guvernér byl jmenován či 

propuštěn prezidentem na návrh předsedy vlády, délka jeho funkčního období byla šest let. 

Banka mohla mít až pět viceguvernérů jmenovaných prezidentem na návrh předsedy vlády na 

dobu tří let.  

V roce 1994 se výše dostupné půjčky pro stát se snížila na 2 % předpokládaných příjmů 

a mohla být poskytnuta pouze na jeden kalendářní měsíc, nicméně v případě potřeby mohla 

být prodloužena. Od roku 1996 je v rámci všech sledovaných ukazatelů zaznamenán nárůst 

nezávislosti, neboť nově je poskytování půjček zcela zakázáno, přičemž zákon umožňuje 

výjimky, které však nejsou přesně definovány. Banka má také zakázáno kupovat vládní 

dluhopisy a viceguvernéři jsou nově jmenováni na šest let. 

K další novelizaci zákona, která se promítla do nárůstu nezávislosti, bylo přistoupeno v 

roce 2001. Hlavním cílem banky se stala cenová stabilita, pokud by nebyl tento cíl ohrožen, 

má banka podporovat obecnou hospodářskou politiku vlády. Bankovní rada se skládá 

z guvernéra, viceguvernérů a dalších členů jmenovaných guvernérem. V čele banky je 

guvernér jmenovaný prezidentem na návrh předsedy vlády, funkční období je nadále šest let. 

Viceguvernéři jsou nově jmenovaní také na šestileté období. Vybraných zasedání banky 

se může účastnit ministr financí či jeho zástupce, nemají však hlasovací právo. Vláda spolu 

s centrální bankou určuje měnový režim, v jehož rámci banka chrání a ovlivňuje kurz tak, jak 

je nezbytné a možné (Act LVII of 2001 on the Magyar Nemzeti Bank). V prosinci 2011 

schválil Parlament Maďarské republiky zákon o centrální bance, který byl kritizován 

kvůli snižování nezávislosti této banky. Dle něj mohl předseda vlády nově jmenovat 
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viceguvernéry, také mělo dojít ke spojení centrální banky s finančním regulátorem. Měnový 

výbor, který patří mezi vrcholné orgány banky, měl být rozšířen na devět členů jmenovaných 

parlamentem, nicméně tyto změny byly odstraněny v červenci 2012 (Act CCVIII of 2011 

on the Magyar Nemzeti Bank).  

Polská národní banka 

Polská národní banka (National Bank of Poland, Narodowy Bank Polski) byla založena 

v roce 1945, přičemž fungovala jako státem vlastněná banka dozorována ministerstvem 

financí.  

Na začátku sledovaného období banka vykonávala bankovní dohled, měla k dispozici 

běžné nástroje monetární politiky, při vykonávání své funkce měla mít zejména na zřeteli 

posilování polské měny. V čele byl guvernér, jmenovaný i odvolaný sejmem na návrh 

prezidenta na období šesti let. Viceguvernéry jmenoval prezident na návrh guvernéra. Banka 

také mohla nakupovat státní dluhopisy do maximální částky 2 % plánovaných výdajů na příští 

rozpočtový rok (The Act on Narodowy Bank Polski of 31 January 1989).  

První změna v nezávislosti této centrální banky byla zaznamenána v roce 1997. 

Od tohoto roku se hlavním cílem banky stala cenová stabilita. V čele banky je guvernér, který 

je jmenován a propouštěn dolní komorou parlamentu, jeho funkční období je šestileté, 

přičemž má možnost jednoho znovujmenování v navazujícím období. Guvernér je také v čele 

výboru pro monetární politiku, který má na starost výkon monetární politiky. Tento výbor 

může používat úrokové míry, povinné minimální rezervy či operace na volném trhu. Skládá 

se z již zmíněného guvernéra a dalších devíti členů jmenovaných prezidentem (3), dolní 

komorou (3) a senátem (3) na šestileté funkční období, přičemž funkce člena se nemůže 

opakovat. Guvernér se také může účastnit jednání dolní komory parlamentu a vlády. Směnné 

kurzy jsou tvořeny na základě pokynů ministrů po konzultaci s výborem, možnost poskytnutí 

úvěru vládě není v zákoně upravena. Do roku 2003 se mohl zasedání bankovní rady zúčastnit 

člen vlády bez hlasovacího práva. Od téhož roku ztratil guvernér právo účastnit se jednání 

dolní komory parlamentu a vlády. V letech 1997–2008 předsedal guvernér komisi 

pro bankovní dohled, v roce 2008 pak byla zřízena samostatná dohledová instituce, 

což se v indexu GMT promítlo do dalšího nárůstu nezávislosti banky (The Act on the 

National Bank of Poland 1997).  

Švédská centrální banka 

Švédská centrální banka (Riksbanken, The Sveriges Riksbank) byla založena v roce 

1668, čímž je dle Eijffingera a Schallinga (1993) nejstarší centrální bankou na světě. Švédská 
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centrální banka prošla dlouhým obdobím vývoje, během kterého sloužila pro různé účely 

vládnoucích politiků. Od svého založení byla závislá na politické moci, což jí dovedlo 

do problémů kvůli nadměrné emisní činnosti. I po druhé světové válce byla banka závislá 

na vládě a napomáhala k uskutečnění jejích cílů.  

Na počátku sledovaného období neměla banka, stejně jako mnoho dalších bank, 

explicitně určený cíl, což využívané indexy hodnotí nižší mírou nezávislosti. Banka byla 

přímo podřízena parlamentu, zároveň byla formálně nezávislá na vládě. V čele banky byla 

bankovní rada, která se skládala z osmi členů, přičemž sedm jich bylo jmenováno 

parlamentem na tři roky. Členové následně na pět let zvolili guvernéra, který měl pouze 

reprezentativní roli. Ředitelé banky nesměli přijímat instrukce od nikoho kromě členů 

parlamentu a bankovního výboru utvořeného parlamentem. Před použitím nástrojů monetární 

politiky musela banka získat povolení parlamentu, také měla povinnost vládě poskytovat 

úvěr, jehož úroková míra nebyla explicitně dána (The Sveriges Riksbank Act Lagen 

(1988:1385) om Sveriges riksbank).  

V roce 1999 byla přijata novelizace zákona o centrální bance, která zvýšila její 

nezávislost. Hlavní změny, které k tomuto nárůstu vedly, byly následující. V uvedeném roce 

vláda ztratila možnost získat od banky úvěr, banka se také již nesmí účastnit primárního trhu 

veřejného dluhu a nově nevykonává společný dozor nad bankovním trhem. V tomtéž roce 

se hlavním cílem centrální banky stala cenová stabilita, banka může volně využívat běžné 

nástroje monetární politiky. Výkonný výbor, který je v čele banky, je jmenován na šest let, 

jeho členové nesmí pro potřeby výkonu monetární politiky vyhledávat žádné rady či pokyny 

od vlády. Členové výboru jsou jmenováni generální radou banky, která je nominovaná 

parlamentem pravidelně po každých volbách, takže její složení odráží aktuální politické 

rozložení v parlamentu. Členové výkonné rady jsou jmenováni na šest let vždy tak, že každý 

rok vyprší jeden kontrakt. Role generální rady spočívá v dohledu na činnost výkonné rady. 

Z důvodu vyšší transparentnosti bylo zavedeno pravidlo, že guvernér banky může být 

navštíven členy finančního výboru za účelem diskuse o zvláštních bodech, které členy výboru 

zajímají (The Sveriges Riksbank Act Lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank).  

3.1.2 Členské země eurozóny 

Druhou skupinou zemí jsou členské OECD, které zároveň zavedly společnou měnu 

euro. Společným rysem centrálních bank této skupiny je, že nezbytnou podmínkou 

před přijetím společné měny byla úprava vybraných částí legislativy upravující činnost 

centrální banky. Pro všechny tyto banky platí několik společných rysů. Dle Evropské 
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centrální banky (2009) „Národní centrální banky nesmějí při plnění úkolů Eurosystému 

vyžadovat ani přijímat pokyny od orgánů či institucí Společenství, od vlád členských států ani 

od jiných subjektů. Stejně tak se nesmějí instituce a orgány Společenství ani vlády členských 

států snažit ovlivňovat členy rozhodovacích orgánů národních centrálních bank při plnění 

jejich úkolů. Statut ESCB a ECB upravuje trvání funkčního období guvernérů národních 

centrálních bank a členů Výkonné rady takto: 

- minimální funkční období guvernérů národních centrálních bank je pět let, 

- funkční období členů Výkonné rady ECB je osm let a je neobnovitelné, 

- člena Výkonné rady lze odvolat z funkce, pouze není-li dále způsobilý funkci vykonávat 

nebo dopustí-li se závažného pochybení; řešení případného sporu pak přísluší 

Soudnímu dvoru Evropských společenství. 

Eurosystém je také funkčně nezávislý. ECB a národní centrální banky mají veškeré nástroje 

a pravomoci, které potřebují k provádění účinné měnové politiky a jsou oprávněny 

samostatně rozhodovat o tom, jakým způsobem a kdy je použijí. Eurosystém nesmí poskytovat 

úvěry orgánům Společenství nebo veřejnému sektoru v jednotlivých členských státech.“  

Tabulka (3.2) shrnuje základní vývoj vybraných oblastí nezávislosti de jure zvolených 

centrálních bank. Pro jednotlivé centrální banky jsou uvedeny pouze roky, kdy se úprava 

legislativy dotkla také jejich nezávislosti de jure. V této Tabulce jsou uvedeny země, které 

v rámci sledované skupiny upravily nezávislost své centrální banky naposledy v roce 1998, a 

to v souvislosti s přípravou na vstup do eurozóny. Je zřejmé, že v uvedeném roce se 

legislativa upravující nezávislost bank výrazně sjednotila. Jednotlivé banky získaly stejný cíl, 

nezávislost při tvorbě monetární politiky či jim bylo zakázáno poskytovat státu půjčky. Jediný 

bod, ve kterém se banky liší, je délka funkčního období guvernéra banky a bankovní rady.  
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Tabulka 3.2: Vývoj vybraných prvků nezávislosti centrálních bank (1990 – 2011) 

  

Holandská 
centrální banka 

Irská 
centrální 

banka 

Lucemburská 
centrální 

banka 

Portugalská 
centrální 

banka 

Rakouská 
centrální banka 

1990 1998 1990 1998 1998 1990 1998 1990 1998 

hlavním cílem je 
cenová stabilita 

ne ano ne ano ano ne ano ne ano 

funkční období 
guvernéra 

7 7 7 7 6 5 5 5 5 

funkční období 
členů bank. rady 

7 7 5 5 6 5 5 5 5 

nezávislá tvorba 
monetární politiky 

ne ano ne ano ano ne  ano ne ano 

nezávislé určování 
úrokových měr 

ne ano ne ano ano ano ano ano ano 

poskytování úvěru 
státu 

ano ne ano ne ne ano ne ano ne 

zákaz účasti na 
primárním trhu veř. 
dluhu 

ne ano ne ano ano ne ano ne ano 

Belgická národní 
banka 

Finská centrální 
banka 

Italská centrální banka 
Německá centrální 

banka 
Řecká centrální 

banka 

1990 1991 1998 1990 1997 1998 1990 1993 1994 1998 1990 1992 1998 1990 1994 1998 

ne ano ano ne ne ano ne ne ne ano ne ne ano ne ne ano 

NA 5 5 NA 7 7 5 5 5 6 8 8 8 6 6 6 

NA 6 6 NA 5 5 5 5 5 6 8 8 8 6 6 6 

ne ano ano ano ano ano ne ano ano ano ano ano ano ne ne ano 

ne ano ano ano ano ano ne ano ano ano ano ano ano ne ne ano 

ano ano ne ano ne ne ano ne ne ne ano ano ano ano ne ne 

ne ne ano ne ne ne ne ne ano ano ne ne ne ne ne ano 

Zdroj: legislativní úprava centrálních bank, vlastní konstrukce. 

V Tabulce (3.3) je zobrazen vývoj sledovaných prvků legislativy centrálních bank, 

které naposledy upravovaly svou nezávislost v jiném roce než 1998. Je zřejmé, že i tyto banky 

mají po poslední změně nezávislosti téměř všechny sledovaný prvky stejné, jediným rozdílem 

je opět délka funkčního období guvernéra a bankovní rady.  
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Tabulka 3.3: Vývoj vybraných prvků nezávislosti centrálních bank (1990 – 2011) 

  

Centrální 
banka 

Francie 

Estonská 
centrální banka 

Národní 
banka 

Slovenska 

Slovinská 
centrální 

banka 

Španělská 
centrální 

banka 

1990 1993 1993 2003 2006 1993 2001 1991 2002 1990 1994 

hlavním cílem je 
cenová stabilita 

ne ano ne ano ano ne ano ne ano ne ano 

funkční období 
guvernéra 

NA 6 5 5 7 6 6 6 6 4 6 

funkční období členů 
bank. rady 

NA 6 5 5 5 6 6 6 6 4 6 

nezávislá tvorba 
monetární politiky 

ne ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano 

nezávislé určování 
úrokových měr 

ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano 

poskytování úvěru 
státu 

ano ne ne ne ne ano ne ano ne ano ne 

zákaz účasti na 
primárním trhu veř. 
dluhu 

ano ano ano ano ano ne ano ne ano ne ano 

Zdroj: legislativní úprava centrálních bank, vlastní konstrukce. 

V následující části bude vyhodnocena a nezávislost de jure centrálních bank Belgie, 

Francie, Estonska, Finska, Holandska, Itálie, Lucemburska, Slovenska, Spolkové republiky 

Německo, Řecka, Slovinska, Portugalska, Rakouska a Španělska, a to opět za období 1990–

2011. U každé centrální banky jsou vyhodnoceny ty části legislativy, které jsou hodnoceny 

v indexech zabývajících se nezávislostí centrální banky. 

Belgická národní banka 

Belgickou centrální bankou je Národní banka Belgie (Nationale Bank van België, 

Banque Nationale de Belgique), vytvořená v roce 1850. Tato banka neměla v době svého 

vzniku určený žádný hlavní cíl, ministr financí měl právo dohlížet na všechny bankovní 

operace a měl právo vznášet námitky k vykonání jakýchkoliv opatření, které by byly 

v rozporu se zákonem či zájmy státu. Bance bylo zakázáno prosazovat cíle konfliktní 

s obecnými cíli vlády. Všechny tyto prvky přispívaly k nízké nezávislosti banky. Vztah mezi 

centrální bankou a vládou byl upraven v roce 1991, kdy byla přijata novelizace zákona 

o centrální bance a banka získala větší nezávislost. Došlo k přesnější definici zodpovědnosti 

banky a byl upraven vztah k finančním trhům. Bankovní rada, která měla na starost 

vykonávání monetární politiky, byla tvořena guvernérem a třemi až šesti členy jmenovanými 

králem na dobu pěti, v případě členů šesti let. Předsedou rady byl guvernér a celá rada byla 

kolektivně zodpovědná za řízení banky a vykonávání monetární politiky. Rada měla právo 
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měnit diskontní sazby, nicméně všechny změny musely být hlášeny vládě. Banka mohla 

nakupovat vládní dluhopisy, avšak pouze za účelem dočasného financování deficitů. 

Tyto půjčky mohly být poskytnuty belgické a lucemburské vládě bez jakékoliv garance. Horní 

strop, délka a podmínky půjček musely být určeny dohodou mezi ministrem financí a vládou 

(Nationale Bank van België Verslag 1991).  

S přípravou na vstup do eurozóny byl v roce 1998 schválen nový zákon upravující 

činnost Národní banky Belgie, a to také s ohledem na její nezávislost. Banka v současné době 

vykonává bankovní dohled a má mít stejný stupeň nezávislosti, jaký je dán ve Smlouvě 

ustanovující vznik Evropského společenství. V čele banky je guvernér, bankovní rada a rada 

regentů. Bankovní rada se skládá z pěti až sedmi členů. Jedním ze členů je guvernér, který je 

jmenován králem na dobu pěti let s možností znovujmenování. Ostatní členové bankovní rady 

jsou jmenováni králem na návrh výboru regentů na šestileté funkční období taktéž s možností 

znovujmenování. Zástupce ministerstva financí smí ex officio navštívit jednání rady regentů. 

Zákon také udává, že banka nemá žádné kompetence dotýkající se fiskální politiky. 

V legislativě není určen hlavní cíl centrální banky, nicméně banka musí splňovat obecné 

principy dané pro ECB dotýkající se operací na volném trhu a úvěrových operací. Banka 

má dále přispívat stabilitě finančního systému. Pro všechna rozhodnutí a transakce 

vykonávané k přispění stability finančního systému musí mít banka stejnou úroveň 

nezávislosti, jak je určena v čl. 108 Maastrichtské smlouvy (Law of 22 February 1998 

establishing the organic statute of the National Bank of Belgium, Statutes of the National 

Bank of Belgium, 1998).  

Centrální banka Francie 

Centrální banka Francie (Banque de France) byla vytvořena 18. 1. 1800. Do roku 1993 

mohla poskytovat půjčky vládě, přičemž nebyla určena jejich úroková míra a taktéž nebyla 

omezena lhůta splatnosti, což značně dle sledovaných indexů snižovalo její nezávislost. 

Pozitivně je naopak hodnoceno, že se banka nesměla účastnit primárního trhu veřejného dluhu 

a mohla ovlivňovat úrokové míry, zároveň nevykonávala bankovní dohled. Guvernér 

a členové bankovní rady byli jmenováni vládou na neurčené období. Vláda měla účast v radě, 

pro potřeby výkonu monetární politiky byla potřeba získat souhlas vlády. Hlavní cíl banky byl 

definován jako dohled nad měnou a úvěry v rámci ekonomické a finanční politiky země. 

Banka byla podřízena vládním nařízením, její guvernér implementoval monetární politiku do 

praxe až po konzultacích s ministrem financí (Loi N° 73-7 sur la Banque de France (du 3 

janvier 1973)).  
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Změny v míře nezávislosti této banky byly započaty v roce 1993. Mezi nejdůležitější 

body patří získání odpovědnosti banky za formulaci a vlastní implementaci monetární politiky 

s hlavním cílem cenové stability. Bance bylo zakázáno poskytovat vládě půjčky. Délka 

funkčního období guvernéra byla z neurčené doby zkrácena na šest let s možností jednoho 

znovuzvolení. V procesu jmenování dalších členů výboru pro monetární politiku poklesl 

význam prezidenta Francie, všichni jeho členové jsou jmenováni vládou. Guvernér je 

následně jmenován prezidentským dekretem ve vládě. Vláda se zároveň nemusí povinně 

účastnit zasedání bankovní rady, banka také nově nemusí získat její souhlas pro vykonávání 

monetární politiky. Centrální banka Francie také nevykonává bankovní dohled, její guvernér 

je však v čele dohledové komise (Act of 4 August 1993). V reakci na přípravy vstupu do 

eurozóny byl přijat zákon novelizován, nicméně míra nezávislosti Francouzské centrální 

banky pozměněna nebyla.  

Estonská centrální banka 

Činnost Estonské centrální banky (Eesti Pank) je upravena zákonem z roku 1993. 

Již na začátku sledovaného období měla banka značnou nezávislost, neboť dle tohoto zákona 

měla za úkol vykonávat monetární politiku, měla také na starost bankovní dohled. Banka měla 

pracovat nezávisle na dalších státních agenturách, byla zodpovědná parlamentu a nebyla 

podřízena vládě ani žádné další instituci mající výkonnou moc. Také nebyla zodpovědná 

za státní závazky. Estonská centrální banka v roce 1992 zavedla měnový výbor vůči německé 

marce a následně vůči euru, což posilovalo nezávislý výkon monetární politiky (kupř. 

centrální banka nesmí poskytovat vládě finance). Banka se měla účastnit národní hospodářské 

politiky prováděním nezávislé monetární politiky. Měla poskytovat rady vládě v oblasti 

monetární politiky, vláda zároveň nesměla přijmout žádné významné ekonomické rozhodnutí 

bez vyslechnutí názoru banky. Banka měla podporovat hospodářskou politiku země, pokud to 

nestálo v konfliktu s primárním úkolem udržování měnové stability a dalšími úkoly danými 

zákonem. V čele banky byla bankovní rada, která se skládala z předsedy a osmi dalších členů. 

Předseda byl jmenován parlamentem na návrh prezidenta, členové byli jmenováni 

prezidentem na návrh parlamentu. Členem rady nemohl být žádný člen vlády kromě ministra 

financí. Členové bankovní rady byli jmenováni na pět let s výjimkou ministra financí, jehož 

členství se odvíjelo od funkce ve vládě. Centrální bance také bylo zakázáno poskytovat 

půjčky vládě či nakupovat vládní cenné papíry (Eesti Pank Act, 1993).  

Od roku 1994 je v čele banky bankovní rada. Jejích setkání se může účastnit ministr 

financí, zároveň má oprávnění vyjadřovat se k projednávaným otázkám. V roce 2003 dostala 
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banka jako hlavní cíl udržovat cenovou stabilitu, díky čemuž došlo ke změně v hodnocení 

nezávislosti banky. Také je nově uváděno, že jedná nezávisle na dalších státních agenturách. 

Má pouze povinnost podávat zprávy parlamentu, není podřízena vládě země či jakékoliv 

výkonné státní agentuře či třetí osobě. Od okamžiku členství v ESCB může banka vyžadovat 

a dostávat pokyny z ECB. Také je přidána klauzule, dle které banka nesmí kromě státu nově 

poskytovat půjčky institucím EU, národní vládě, místním či veřejným autoritám či dalším 

orgánům řízeným veřejnými zákony či státním a místním společnostem ve vlastnictví státu. 

Od roku 2006 se představitelem banky stal guvernér, jmenovaný na sedmileté funkční období 

prezidentem republiky na návrh dozorčí rady. Od téhož roku je v čele banky dozorčí rada 

představována předsedou a sedmi členy. Předseda je jmenován na pět let parlamentem 

na návrh prezidenta. Jednotliví členové jsou jmenováni parlamentem na návrh předsedy, také 

na pět let. Tato dozorčí rada jmenuje a uvolňuje zástupce guvernéra, překládá návrh 

na guvernéra prezidentovi. Guvernér a jeho zástupce musí být ve výkonu své funkce 

nezávislí, nesmí být členem žádné politické strany či se účastnit aktivit, které by mohly 

omezovat nezávislost centrální banku (Eesti Pank Act, 1993).  

Finská centrální banka 

Centrální banka Finska (Suomen Pankki, Bank of Finland) je dle svého vyjádření 

čtvrtou nejstarší centrální bankou na světě. V roce 1809 bylo přijato rozhodnutí obnovit finské 

monetární prostředí, samotná banka vznikla v roce 1811. Na konci 19. století začala 

vykonávat funkce běžné pro centrální banku, od roku 1875 bylo její funkcí udržovat stabilní 

finanční instituce a podpora snadného oběhu peněz. Ve 20. století byla upravena zákonem 

z roku 1926, který byl mnohokrát novelizován (Bank of Finland, 2012). Od roku 1993 

je hlavním cílem Finské centrální banky udržovat stabilní a bezpečný měnový systém 

a podporovat oběh peněz ve Finsku. Mezi disponibilní nástroje patřily povinné minimální 

rezervy či operace na volném trhu. V čele banky byl řídící výbor, který se skládal z předsedy 

a maximálně pěti dalších členů, přičemž předseda a členové byli jmenováni prezidentem 

republiky (Laki Suomen Pankista (No. 365/1925)). 

V roce 1997 se poměrně výrazně navýšila nezávislost této banky. Centrální banka 

se dle zákona stala nezávislou institucí, jejímž cílem je zabezpečení monetární stability. 

Banka měla podporovat další hospodářsko-politické cíle a podporovat finanční stabilitu, 

pokud by nebyl omezen hlavní cíl. Pro výkon monetární politiky má k dispozici běžné 

nástroje. Nově se v legislativě objevil zákaz poskytování úvěrů státu. V čele banky byla 

dozorčí rada s devíti členy volenými parlamentem. Bankovní rada se skládala z předsedy 
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a maximálně pěti dalších členů jmenovaných prezidentem. Předseda byl volen na sedm let, 

ostatní členové na pět (No. 719/1997 Act on the Bank of Finland). 

Od roku 1998 má centrální banka Finska jako hlavní cíl udržovat cenovou stabilitu, 

pokud tento cíl není ohrožen, má podporovat obecnou hospodářskou politiku země. Bance je 

při výkonu činností zakázáno přijímat či vyhledávat instrukce od kohokoliv jiného než 

od ECB. Dále je také zakázáno poskytovat půjčky EU či jakémukoliv členskému státu, 

regionálním, lokálním či dalším autoritám či jakýmkoliv veřejným orgánům. V čele banky je 

dozorčí rada a bankovní rada. Dozorčí rada se skládá z devíti členů volených parlamentem, 

přičemž funkce člena je neslučitelná s pozicí člena parlamentu. Bankovní rada se skládá 

z předsedy a maximálně pěti dalších členů. Předseda je jmenován prezidentem země 

na sedmileté funkční období, další členové jsou jmenováni dozorčí radou na pětileté funkční 

období s možností znovujmenování. Rozhodnutí jsou přijímána většinově, v případě 

shodného počtu hlasů rozhoduje hlas předsedy. Nezávislost a pravomoci guvernéra banky 

s ohledem na vykonávání jeho povinností jsou dány smlouvou o Evropském společenství (No. 

214/1998 Act on the Bank of Finland). Výše uvedený změny se promítly do nárůstu 

nezávislosti Finské centrální banky, a to v rámci všech sledovaných indexů. 

Holandská centrální banka 

Centrální banka Holandska (De Nederlandsche Bank, The Dutch Bank) byla založena 

v roce 1814 s pravomocemi emise peněz či poskytování úvěrů, ale teprve v roce 1850 se stala 

plnohodnotnou centrální bankou s aktivitami na celém území země. O sto let později získala 

oficiální funkci jako dohledová finanční instituce a odpovědnost za hladký vývoj finančního 

systému (De Nederlandsche Bank, 2012).  

Na začátku sledovaného období měla banka regulovat měnu tak, aby podporovala 

hospodářskou prosperitu země a zajistila stabilitu její hodnoty. Ministr financí měl právo 

dávat bance pokyny pro výkon monetární politiky. V zákoně také nebyly žádné specifické 

úpravy nezávislosti banky. Guvernér a jeho zástupce jsou jmenováni ministrem financí 

na základě doporučení výkonné rady a dozorčí rady banky. Další členové jsou také jmenováni 

ministrem na základě doporučení stejných orgánů. Bankovní rada mohla být rozpuštěna 

na základě nařízení ministra financí, členové rady byli jmenováni na sedm let s možností 

znovujmenování. Centrální banka měla volnost při formulaci monetární politiky, zároveň 

mohla poskytovat půjčky na zákonem stanovenou lhůtu, maximální možná suma byla 

omezena a bylo možno procentuálně půjčku zvýšit na základě vládních příjmů. Půjčky byly 

poskytovány na jeden rok, přičemž však nebyla určena úroková míra a banka mohla fungovat 
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na primárním trhu veřejného dluhu (Bank Act 1948). Díky takovéto formulaci legislativy byla 

nezávislost centrální banky poměrně nízká, k jejímu nárůstu došlo až v roce 1998. 

Od roku 1998 má banka nový hlavní cíl, kterým je udržování cenové stability. 

Bez omezení tohoto cíle má centrální banka podporovat obecnou hospodářskou politiku 

Evropského společenství s ohledem na přispívání cílů Společenství daných Maastrichtskou 

smlouvou. Banka musí jednat s ohledem na principy tržního hospodářství s volnou soutěží 

a upřednostňovat efektivní alokace zdrojů v souladu s principy Maastrichtské smlouvy. Banka 

také vykonává funkci finančního dohledu. V čele banky je řídící rada, která se skládá 

z prezidenta a tří až pěti výkonných ředitelů. Prezident a ředitelé jsou jmenováni královským 

dekretem na období sedmi let (Bank Act 1998).  

Irská centrální banka 

Centrální banka Irska (Central Bank of Ireland, Banc Ceannais na hÉireann) vznikla 

v roce 1942 s mnoha funkcemi, mezi nejdůležitější dle banky patřila ochrana měny. Hlavní cíl 

banky nebyl určen. Legislativa z roku 1989 dává mimo jiné ministrovi financí po konzultaci 

s bankou právo měnit směnné kurzy, pozměňuje strukturu bankovní rady, která je rozšířena na 

devět členů. Banka má právo obchodovat s cennými papíry, poskytovat půjčky a garance. 

V čele banky je rada guvernérů v čele s guvernérem a řediteli, kterých může být maximálně 

devět a jejich funkční období se může opakovat maximálně dvakrát. Ředitelé jsou jmenováni 

po konzultaci ministra financí s guvernérem. Guvernér je jmenován prezidentem na radu 

vlády, přičemž může být znovujmenován. Délka jeho funkčního období je sedm let, mohl 

však být odvolán prezidentem, pokud bankovní rada jednohlasně odsouhlasila požadavek 

odvolání na základě zákonem daných důvodů. Délka funkčního období ředitelů byla pětiletá, 

opět s možností znovujmenování. Bance nebylo zakázáno poskytovat státu půjčky. V zákoně 

také nebylo uvedeno, že by vláda měla nějaké pravomoci při určování monetární politiky. 

V roce 1990 získala banka právo dohledu nad ostatními bankami (Central Bank Act 1989).  

V roce 1997 byla přijata další úprava zákona, banka dostává do gesce regulaci 

platebního systému. O rok později byla přijata další novelizace, která připravuje banku na 

vstup do eurozóny a zároveň výrazně zvyšuje hodnotu všech sledovaných ukazatelů 

nezávislosti. Tato úprava říká, že banka má vykonávat všechny funkce a povinnosti dané 

smlouvou o Evropské unii a Statutem ECB, tedy hlavním cílem banky se stává péče 

o cenovou stabilitu. Guvernér je jmenován prezidentem na sedmileté funkční období, banka 

také musela začít splňovat všechny požadavky nezávislosti dle Maastrichtské smlouvy 

(Central Bank Act 1997). 
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Italská centrální banka 

Italská centrální banka (Bank of Italy, Banca D´Italia) byla zavedena v roce 1893, 

kdy byl přijat zákon upravující emisi peněz, který spojil doposud existující banky s právem 

emise peněz. V současné době je činnost této banky upravována řadou legislativních zdrojů – 

právem Společenství, které upravuje činnost Evropského systému centrálních bank, finančním 

a bankovním zákonem, který se dotýká její dohledové činnosti a dalšími opatřeními 

týkajícími se vztahu mezi ministerstvem hospodářství a financí a dalších institucí. 

K legislativním zdrojům patří také její Statut, který byl naposledy upraven v roce 2006. 

Od roku 1975 byla Italská centrální banka spojena s ministerstvem financí závazkem 

fungovat jako kupující neudaných státních dluhopisů, za odměnu mohla banka vykonávat 

operace na sekundárním trhu. Od roku 1981 již byly půjčky státu úročené. Do roku 1993 

poskytovala banka půjčky automaticky za netržní úrokové míry, před jeho získáním musela 

vláda schválit zákon o možnosti získání takovéto půjčky. V rámci svých činností se banka 

účastnila primárního trhu veřejného dluhu a vykonávala bankovní dohled. Pro výkon 

monetární politiky musela banka získat souhlasu vlády. Úrokové míry byly určovány 

ministerstvem financí na doporučení banky, což se negativně promítalo do výše nezávislosti 

banky. Na začátku roku 1993 byla přijata řada opatření, která měla za cíl zvýšit její 

nezávislost. V rámci těchto opatření jí byla poskytnuta plná nezávislost při určování 

oficiálních úrokových měr či bylo zakázáno financování států ze zdrojů banky, pro výkon 

monetární politiky již nebylo potřeba získat vládního souhlasu. Banka však stále neměla 

mandát pro dosahování cenové stability. Od roku 1994 se banka nesmí účastnit primárního 

trhu veřejného dluhu, vstupem země do eurozóny nebyla míra nezávislosti banky změněna 

(Legislative Decree 385/1993 (the Consolidated Law on Banking)).  

Od roku 2006 je v čele banky rada ředitelů, která se skládá z guvernéra a třinácti členů 

volených akcionáři. Každý ředitel má pětileté funkční období a může být maximálně dvakrát 

znovuzvolen. Hlavní ředitel se může zúčastnit jednání bankovní rady, má však pouze poradní 

hlas. Guvernér, který je předsedou bankovní rady, je jmenován odvolán či znovujmenován 

prezidentem Itálie na návrh předsedy vlády po přijetí rozhodnutí vlády a vyslyšení názoru 

rady ředitelů. Rada ředitelů na návrh guvernéra jmenuje hlavního ředitele a jeho zástupce. 

Jejich jmenování a odvolání musí být schváleno prezidentem Itálie jednajícím na návrh 

předsedy vlády v souhlasu s ministerstvem hospodářství a financí po konzultaci s vládou. 

Funkční období guvernéra je šestileté, může být jednou znovujmenován. Za účelem dosažení 
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cílů a vykonávání úkolů ESCB má Italská centrální banka jednat tak, aby vše naplňovala. 

Banka má také naplňovat cíle dané ESCB (Legislative Decree 303/2006, Statute 2006). 

Lucemburská centrální banka 

Lucemburská centrální banka (Banque centrale du Luxembourg) byla zároveň 

s Evropskou centrální bankou založena v roce 1998. Této instituci předcházela od roku 1856 

Mezinárodní lucemburská banka s pravomocí emise peněz. Na počátku 20. století utvořilo 

Lucembursko hospodářskou unii s Belgií, na kterou navázala monetární dohoda, v rámci které 

Belgie emitovala bankovky a mince platné i pro Lucembursko. V 80. letech došlo k vytvoření 

Lucemburského monetárního institutu, který do své gesce dostal mimo jiné emisi peněz 

a finanční dohled.  

Hlavním úkolem banky je účastnit se výkonu úkolů ESCB a dosahovat jejích cílů. 

Banka je dále odpovědná za dohled nad obecnou situací s likviditou na trhu a vyhodnocování 

tržních operací s ohledem na výše uvedené, má zajišťovat efektivní a bezpečný platební 

systém či bezpečnost platebních nástrojů. Dle zákona je centrální banka veřejnou institucí, 

která je vybavena osobní a finanční nezávislostí. Při vykonávání svých úkolů nesmí banka 

přijímat ani vyžadovat instrukce od institucí a orgánů Evropského společenství, vlády 

členských států či dalších institucí. V čele banky je výbor a výkonná rada. Výbor banky 

se skládá z ředitelů (ex officio členové) a šesti členů jmenovaných vládou na šestileté funkční 

období s možností znovujmenování. V čele výboru je hlavní ředitel. Mzdy členů výboru jsou 

určeny vládou. Jednání výboru jsou svolávána prezidentem či nejstarším členem výkonného 

výboru, zasedání se účastní také ministr oblasti, která je projednávána, nicméně 

nemá hlasovací právo. Nejvyšším orgánem banky je výkonná rada, která přijímá rozhodnutí 

nezbytná pro naplnění úkolů banky. Rada se skládá z hlavního ředitele a dalších dvou 

ředitelů. Členové jsou jmenováni lucemburským vévodou na návrh vlády na šestileté funkční 

období s možností znovujmenování. Členové rady, kteří nejsou znovujmenováni či jsou 

odvoláni, se stávají poradci banky či mohou být převedeni na jinou administrativu či veřejnou 

instituci. Banka má také k dispozici nástroje běžné pro výkon monetární politiky. Bance je 

zakázáno poskytovat úvěry či garance institucím či orgánům Evropského společenství, 

národním vládám, regionálním, lokálním a dalším veřejným autoritám, dalším orgánům 

včleněným do veřejného zákona. Také jsou zakázány přímé nákupy dluhových nástrojů 

členských států. Centrální banka může za určitých okolností poskytovat svým protějškům 

krátkodobé půjčky s ohledem na svou nezávislost a zákaz monetárního financování. 

Lucemburská centrální banka je jednou z mála, která od okamžiku vzniku samostatné 
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monetární autority naplňuje většinu sledovaných oblastí nezávislosti (Organic Law of the 

Banque Centrale du Luxembourg, 1998).  

Národní banka Slovenska 

Národní banka Slovenska (Národná banka Slovenska) byla zřízena v roce 1993 jako 

emisní banka Slovenské republiky. Jejím cílem bylo zabezpečení měnové stability. V čele 

banky byla bankovní rada, která tvořila monetární politiku. Jejími členy byl guvernér, 

dva viceguvernéři, dva ředitelé a další tři členové. Guvernér a viceguvernéři byli jmenováni 

a odvoláváni prezidentem na návrh vlády, ostatní členy jmenovala a odvolávala vláda 

na návrh guvernéra. Funkční období guvernéra, viceguvernéra a ředitelů bylo šest let, ostatní 

členové byli jmenováni na čtyři roky, přičemž členství v bankovní radě bylo omezené 

na maximálně dvě funkční období po sobě. Národní banka měla podporovat hospodářskou 

politiku vlády, přičemž plnění hlavního cíle musí být nezávislé na pokynech vlády. Schůzí 

bankovní rady se mohl účastnit člen vlády s poradním hlasem, guvernér měl naopak 

pravomoc účastnit se schůzí vlády. Banka používala běžné nástroje pro výkon monetární 

politiky, mohla také obchodovat se státními dluhopisy splatnými do jednoho roku od jejich 

nákupu bankou. Banka také mohla poskytnout na základě rozhodnutí bankovní rady 

krátkodobý úvěr Slovenské republice, a to formou nákupu státních pokladničních poukázek 

splatných do tří měsíců od jejich nákupu za účelem pokrytí výkyvů ve státním rozpočtu 

v průběhu roku, celkový objem těchto půjček nesměl překročit 5 % příjmů státního rozpočtu 

z minulého roku, přičemž možnost poskytování půjček a účast na primárním trhu veřejného 

dluhu snižovala její nezávislost. Banka také vykonávala bankovní dohled či vyhlašovala kurz 

slovenské koruny. V roce 2001 byla přijata novelizace, kterou je banka označena jako 

nezávislá banka Slovenské republiky. Hlavním cílem je nově udržování cenové stability. 

Funkční období členů bankovní rady bylo změněno na pětileté, zasedání se již nesmí účastnit 

člen vlády, je odstraněna část zákona umožňující poskytování půjčky vládě (zákon NR SR 

č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska).   

Od roku 2005 má banka přispívat ke stabilitě finančního systému, k bezpečnému 

a zdravému fungování finančního trhu v zájmu udržování důvěryhodnosti finančního trhu, 

ochrany klientů a respektování hospodářské soutěže. Bankovní rada má nově jedenáct členů, 

kterými jsou guvernér, dva viceguvernéři a osm dalších členů, přičemž tři z nich nemusejí být 

v pracovním poměru k bance. Těchto osm dalších členů jmenuje a odvolává vláda na návrh 

guvernéra. Po vstupu země do eurozóny zůstala míra nezávislosti Slovenské centrální banky 

nezměněná (zákon NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska).  
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Německá centrální banka 

Německá centrální banka (Deutsche Bundesbank) byla vytvořena přijetím zákona v roce 

1957. Hlavními cíli byla regulace oběhu peněz a nabízených úvěrů, přičemž k tomuto měla 

oprávnění používat nástroje dané zákonem. Také byla odpovědná za udržování vnitřní 

a vnější hodnoty měny, tzn. cenové hladiny a směnného kurzu. Banka měla také podporovat 

obecnou hospodářskou politiku země, pokud by tím nebyla ohrožena její činnost. Zákon 

mimo jiné uváděl, že banka má být nezávislá na vládních instrukcích. V čele byla bankovní 

rada jmenovaná prezidentem na návrh vlády na maximálně osmileté funkční období 

(Bundesbankgesetz, 1957).  

Od roku 1992 napomáhala Německá centrální banka oběhu peněz a nabídce úvěrů 

národnímu hospodářství s cílem zabezpečení měny, nastavovala pravidla pro výkon 

platebních transakcí. V čele banky jsou bankovní rada, ředitelství a představitelé jednotlivých 

zemských centrálních bank. Bankovní rada určuje měnovou a úvěrovou politiku banky, 

zároveň nastavuje obecná pravidla pro monetární politiku. Skládá 

se z prezidenta, viceprezidenta a dalších členů a prezidentů zemských centrálních bank. 

Ředitelství je odpovědné za realizaci záměrů rady, mimo jiné za obchodování s úvěrovými 

institucemi, hospodaření s devizovými rezervami či za obchodování na volném trhu. Jeho 

členovy jsou prezident a viceprezident banky a dalších až šest členů, přičemž prezident, 

viceprezident a jeden člen jsou jmenováni prezidentem na návrh vlády. Ostatní členové jsou 

jmenováni na osm let, ve výjimečných případech to může být na kratší dobu, minimálně však 

na dva roky. Centrální banka má poskytovat vládě informace nezbytné pro monetární politiku, 

má také právo požadovat informace nezbytné pro výkon monetární politiky. Členové 

federální vlády mají právo účastnit se zasedání bankovní rady. Nemají hlasovací právo, 

ale mohou schvalovat návrhy. Na jejich požadavek musí být přijetí rozhodnutí odloženo o dva 

týdny. Také vláda má povinnost zvát na svá jednání týkající se hospodářské politiky 

prezidenta centrální banky (Gesetz über die Deutsche Bundesbank, 1992).  

Mezi nástroje banky patří povinné minimální rezervy, diskontní sazby, operace 

na volném trhu a úvěrová politika. Banka mohla federální vládě a speciálním federálním 

fondům poskytnout krátkodobé půjčky. Maximální disponibilní suma byla 6 miliard 

německých marek, banka také mohla obchodovat s vybranými pokladničními poukázkami 

vydanými federální vládou.  

Novelizace zákona z roku 1997 říká, že Německá centrální banka jako součást ESCB 

má za hlavní cíl cenovou stabilitu, což se pozitivně promítá do nárůstu nezávislosti měřené 
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indexem LSI. Německá centrální banka se při výkonu své činnosti řídí pouze platnou 

legislativou, nesmí dostávat či vyžadovat instrukce od federální vlády a to v rozsahu, v jakém 

plní svou roli jako součást ESCB podporuje obecnou hospodářskou politiku země. Dále bylo 

zrušeno právo vlády odložit rozhodnutí bankovní rady ze strany vlády. V čele banky je 

v současné době výkonná rada, která řídí banku. Přijímá Statut banky a ustanovuje 

odpovědnosti členů výkonné rady a úkoly, které mohou být delegovány na regionální úřady. 

Tato rada se skládá z prezidenta, viceprezidenta a dalších čtyř členů, kteří musejí mít profesní 

kvalifikaci. Členové jsou jmenováni prezidentem. Prezident, viceprezident a jeden další člen 

jsou nominováni federální vládou, další tři členy jmenuje horní komora parlamentu 

v souhlasu s vládou. Jednotliví členové rady jsou jmenováni na pěti až osmileté funkční 

období. Zákonem je také přímo upraven vztah mezi bankou a vládou, který říká, že centrální 

banka je nezávislá a není předmětem jakýchkoliv instrukcí ze strany vlády. Banka má zároveň 

poradní úlohu při jednáních vlády týkajících se monetární politiky, vláda má povinnost pozvat 

prezidenta banky na své jednání týkající se významných monetárních problémů. Na vybrané 

operace může banka poskytnout státu a dalším veřejným institucím vnitrodenní úvěr, za který 

nesmí požadovat poplatky (Gesetz über die Deutsche Bundesbank, 1992).  

 

Portugalská centrální banka 

Portugalská centrální banka (Banco de Portugal) byla založena v roce 1846 jako 

komerční a emisní banka. V roce 1931 došlo k výrazné změně její funkce a statutu, 

který mimo jiné usiloval o snížení role banky jako poskytovatele půjček vládě, zároveň 

se však zvýšila její závislost na vládě. Na začátku sledovaného období byla banka upravována 

zákonem z roku 1990. Banka měla v rámci svých možností zajišťovat vnitřní monetární 

stabilitu a solventnost měny. Mezi funkce banky patřila formulace a implementace monetární 

politiky a směnných kurzů, přičemž při tomto měla brát v úvahu pokyny vlády, 

což se negativně promítalo do výše její nezávislosti. Banka také vykonávala bankovní dohled. 

Mezi její disponibilní nástroje patřily operace na volném trhu či povinné minimální rezervy 

a úrokové míry. Banka měla zakázáno poskytnout státu půjčku či hradit státní účty, měla však 

právo obchodovat s vládními dluhopisy. V čele bankovní rady stál guvernér, celá rada byla 

jmenována vládou na návrh ministra financí. Jejími členy byl guvernér, jeden či dva jeho 

zástupci a tři až pět členů. Všichni měli funkční období o délce pěti let s možností 

znovujmenování (Organic Law of the Banco de Portugal, 1990).  
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Zákon z roku 1998 uvádí, že banka je právnická osoba s administrativní a finanční 

autonomií. Banka má přispívat k plnění cílů ESCB a je předmětem Statutu ESCB 

a Evropských centrálních bank. Banka má také nástroje běžné pro výkon monetární politiky, 

provádí bankovní dohled. Má zakázáno poskytovat úvěr státu či státním orgánům, nesmí také 

garantovat závazky státu. V čele banky je guvernér, který je členem rady ředitelů. Ti jsou 

jmenováni vládou na návrh ministra financí. Guvernér a další členové rady jsou nezávislí 

v souladu se Statutem ESCB a nesmějí vyhledávat instrukce od institucí společenství, vlády 

či dalších orgánů. Složení rady ředitelů zůstává stejné, pouze přibývá možnost opakovaného 

znovujmenování guvernéra. V roce 2007 přibývá nemožnost odvolat členy rady ředitelů 

až na specifické výjimky (Organic Law of the Banco de Portugal, 1998).  

Rakouská centrální banka 

Rakouská centrální banka (Die Oesterreichische Nationalbank, The Oesterreichische 

Nationalbank) měla na začátku sledovaného období dle zákona z roku 1984 všemi svými 

dostupnými prostředky usilovat o to, aby hodnota peněz v kupní síle byla stále stabilní. Banka 

se v rámci svých možností zavazovala k podpoře ekonomiky poskytovat půjčky vládě, 

přičemž toto ustanovení snižovalo její nezávislost. Při určování obecného směřování měnové 

a úvěrové politiky musela být zohledňována hospodářská politika spolkové vlády. Banka 

fungovala jako akciová společnost, přičemž majoritním vlastníkem byl stát. Zákon dále 

upravoval možnosti konání schůzí valné hromady. V čele banky byla valná hromada, obecný 

směr monetární a úvěrové politiky byl určován generální radou, která také stanovovala 

úrokové míry a výši minimálních rezerv. Určovala mzdy guvernéra a viceguvernéra. Zasedání 

valné hromady řídil guvernér, v jeho nepřítomnosti viceguvernér. Valná hromada volila šest 

členů generální rady a čtyři auditory. Všichni členové bankovní rady byli jmenováni 

na pětileté funkční období s možností znovujmenování. Generální rada se skládala z předsedy, 

dvou vicepředsedů a jedenácti dalších členů, přičemž předseda, dva vicepředsedové a pět 

členů rady bylo určeno valnou hromadou, dalších šest bylo voleno, přičemž volení členové 

museli splňovat podmínky odborné znalosti ekonomie a zároveň museli pracovat 

ve vybraných odvětvích. Guvernéra banky jmenoval spolkový prezident na dobu pěti let, jeho 

jmenování mohlo být opakované. Vicepředsedy jmenovala federální vláda na dobu pěti let, 

funkční období se mohlo zopakovat. Oba vicepředsedové byli placeni z fondů banky, výši 

mzdy schvaloval ministr financí. Pět členů generální rady bylo jmenováno federální vládou na 

pět let, opět s možností znovujmenování. Při výkonu monetární politiky byly využívány běžné 

nástroje monetární politiky – povinné minimální rezervy, operace na volném trhu, diskontní 
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sazby. Dohled nad činností banky prováděl spolkový ministr financí. Již v tomto období 

nesměla banka poskytovat půjčky obcím, federální vládě či krajům, výjimku tvořily pouze 

krátkodobé půjčky pro ministerstvo financí ve výši až 5 % hrubého ročního příjmu 

(Nationalbankgesetz 1984).  

Úpravou zákona o národní bance v roce 1998 banka výrazně zvýšila svou nezávislost 

v řadě sledovaných oblastí. Jejím hlavním cílem se stala cenová stabilita, pokud nebude 

ohrožen hlavní cíl, má banka podporovat hospodářský růst země. Tato novela 

také připravovala banku na přijetí společné měny euro. Banka také dostala zákaz poskytovat 

půjčky státu, obcím či municipalitám a obchodovat na primárním trhu veřejného dluhu. 

Bankovní rada se nově skládá z guvernéra, viceguvernéra a dvou dalších členů. Členové rady 

jsou jmenováni spolkovým prezidentem na doporučení vlády, na dobu pěti let s možností 

znovujmenování. Schůzí valné hromady a generální rady se může účastnit spolkový ministr 

financí s poradním hlasem (Nationalbankgesetz 1984). 

Řecká centrální banka 

Centrální banka Řecka (Η Τράπεζα της Ελλάδος, Bank of Greece) byla vytvořena 

v roce 1927 a fungovat začala o rok později. K prvnímu nárůstu nezávislosti v rámci 

sledovaného období došlo přijetím reformy zákona v roce 1994, kdy byla odstraněna 

povinnost banky poskytovat vládě jakékoliv výhody či půjčky. V čele banky byl měnový 

výbor, v jehož čele byl ministr financí, průmyslu a obchodu či guvernér banky. Banka 

respektovala strukturu monetární politiky, navrženou výborem, od guvernéra se očekávalo, 

že rezignuje, pokud nastoupí nová vláda. K druhému navýšení nezávislosti došlo v souvislosti 

s připravovaným vstupem do eurozóny roku 1998, kdy byla utvořena nová institucionální 

struktura banky, která nově přebrala od vlády pravomoc rozhodovat o monetárních 

záležitostech. Při vykonávání činnosti nesmí guvernér vyžadovat ani přijímat žádné instrukce. 

Monetární výbor má v současné době šest členů, tři z nich jsou guvernér a dva zástupci, kteří 

jsou jmenováni na šest let prezidentem na návrh vlády a generální rady banky. Zbylé členy 

jmenuje vláda, avšak se schválením guvernéra. Monetární výbor je odpovědný za rozhodnutí 

týkající se definice monetární politiky a jejího výkonu, činnost platebního sytému a emise 

měny. Banka nesmí poskytovat úvěry státu. Ministr financí má právo jmenovat vládního 

komisaře, který se smí účastnit setkání akcionářů a generální rady, avšak nemá hlasovací 

právo. Vládní komisař však oprávněn protestovat proti rozhodnutím, pokud se domnívá, 

že jsou v rozporu se zákonem či se statutem banky. Pokud jej ministr financí přijme do dvou 

dnů, má nárok jej vetovat, dokud není rozpor objasněn výborem tří osob jmenovaných 
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v sedmi dnech po oznámení, přičemž výbor musí rozhodnout do sedmi dnů od jejich 

nominace. Hlavním cílem banky se stala cenová stabilita (Law 3424/7 December 1927). 

Slovinská centrální banka 

Centrální banka Slovinska (Bank of Slovenia, Banka Slovenije) vznikla v roce 1991. 

Jejím úkolem byla péče o stabilitu měny a obecné likvidity platebního systému země. Banka 

byla dle zákona při vykonávání svých úkolů nezávislá, v rámci své činnosti vykonávala 

dohled nad finančními institucemi. V čele banky byla řídící rada a guvernér. Řídící rada 

se skládala z jedenácti členů, šest z nich bylo nezávislí experti, dále z guvernéra, 

jeho zástupce a tří viceguvernérů. Nezávislí experti byli jmenováni Parlamentem Slovinské 

republiky na návrh prezidenta na období šesti let. Guvernér byl taktéž jmenován parlamentem 

na návrh prezidenta na šestileté funkční období. Zástupce guvernéra a vice guvernéři byli 

jmenováni parlamentem na návrh guvernéra, také na šest let. Celá rada banky byla odpovědná 

parlamentu za realizaci svých úkolů. Rozhodnutí bankovní rady byla přijímána v případě 

získání dvou třetin všech hlasů. Banka obchodovala s cennými papíry, určovat minimální 

rezervy či určovat úrokové míry. Kromě toho mohla poskytovat vládě krátkodobé půjčky 

za účelem překlenutí nesouladu mezi příjmy a výdaji země. Tyto půjčky musely být splaceny 

před uplynutím konce daného fiskálního roku. Objem půjček nesměl přesáhnout 5 % rozpočtu 

pro daný rok či 20% celkového neočekávaného rozpočtového deficitu. Možnost poskytování 

půjček nezávislost banky snižuje, nicméně přesné vymezení podmínek, za kterých může 

k půjčce dojít, je hodnoceno pozitivně (Law on the Bank of Slovenia 1991). 

V roce 2002 byl přijat nový zákon, dle kterého je banka a její členové nezávislá 

při rozhodování a vykonávání svých úkolů. Členové nemohou být omezováni žádným 

rozhodnutím, názorem či instrukcemi vydanými statutárními autoritami či dalšími orgány, 

nesmějí vyhledávat žádné instrukce ani se jimi řídit. Hlavním cílem banky se stala cenová 

stabilita. Pokud to je v souladu s tímto cílem, banka má podporovat obecnou hospodářskou 

politiku země a usilovat o finanční stabilitu v souladu s principy otevřené tržní ekonomiky 

a volné konkurence. Má všechny nástroje běžné pro výkon monetární politiky, vykonává 

politiku směnných kurzů, má na starost bankovní dohled, nově je jí zakázáno poskytovat 

vládě a veřejnému sektoru půjčky a nesmí obchodovat na primárním trhu veřejného dluhu. 

Tento zákaz se netýká financování závazků země vůči Mezinárodnímu měnovému fondu 

a poskytování vnitrodenních půjček veřejnému sektoru. Řídicí rada se nově skládá z devíti 

členů, kterými je guvernér, čtyři viceguvernéři a čtyři další členové. Zasedání rady se mohou 

účastnit členové ministerstev, avšak nemají hlasovací právo. Guvernér i ostatní členové rady 
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jsou jmenováni národním shromážděním na návrh prezidenta na šestileté funkční období, 

které se může zopakovat. V roce 2006 došlo k poslední novelizaci zákona, která zohledňuje 

zejména vstup země do eurozóny. Banka má tedy plnit svůj hlavní cíl, pokud tento nebude 

ohrožen, má plnit obecnou hospodářskou politiku v souladu s cíli Smlouvy o EHS. Řídicí rada 

má nyní pět členů, tj. guvernéra a čtyři viceguvernéry (Bank of Slovenia Act, 2002).  

Španělská centrální banka 

Počátky centrální banky Španělska (Banco de España) spadají do roku 1782, kdy byla 

založena Banco Nacional de San Carlos, jejímž úkolem byla zejména finanční podpora státu 

či emise první španělské měny. Svůj současný název získala v roce 1856.  

Na začátku sledovaného období byla banka upravována zákonem z roku 1980. Banka 

byla odpovědná za oběh a emisi měny dle potřeb ekonomiky, mezi cíle patřilo 

také poskytování prostředků na úhradu vládního dluhu. Monetární politika měla být 

vykonávána s ohledem na cíle stanovené vládou. Banka také vykonávala bankovní dohled. 

K naplnění svých úkolů mohla dle zákona používat odpovídající nástroje. V čele banky byl 

guvernér a jeho zástupce, dále výkonný výbor. Guvernér byl jmenován prezidentem na návrh 

vlády na čtyřleté funkční období s možností znovujmenování. Zástupci guvernéra byli 

jmenovaní guvernérem na návrh ministra hospodářství, a to také na čtyři roky s možností 

znovujmenování. Generální rada se skládala z guvernéra, jeho zástupce, šesti členů 

jmenovaných guvernérem, generálního ředitele finanční politiky a generálního ředitele 

ministerstva financí. Tito ředitelé byli každoročně jmenováni guvernérem. Z těchto šesti členů 

byli tři voleni vládou do výkonné rady. Guvernér, zástupce a další ředitelé mohli být mimo 

jiné odvoláni vládou po rozhodnutí ministra hospodářství. V zákoně nebyly nijak 

specifikovány nástroje banky či podmínky pro poskytnutí půjčky vládě (Law on the 

Governing Bodies of the Banco de España of 21 June 1980).  

V roce 1994 byl přijat nový zákon upravující činnost banky, který také podporoval 

nárůst nezávislosti banky a pozitivně se promítl do všech sledovaných indexů. Hlavním cílem 

banky se stává cenová stabilita, bez ohrožení tohoto cíle má podporovat obecnou 

hospodářskou politiku země. Banka sama realizuje politiku směnných kurzů (typ režimu 

směnných kurzů určuje vláda), emituje měnu či provádí bankovní dohled. K dispozici má 

úrokové míry, může obchodovat na volném trhu, naopak nesmí obchodovat na primárním trhu 

veřejného dluhu. Banka má nově zakázáno poskytovat vládě půjčky. Bankovní rady se mohou 

účastnit vybrané osoby, patří mezi ně ředitel ministerstva financí či ministr financí, nicméně 

nemají hlasovací právo. Guvernér je jmenován králem na návrh předsedy vlády, jeho zástupce 
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je jmenován guvernérem, ředitelé jsou jmenováni vládou na návrh ministra financí 

po vyslechnutí názoru guvernéra banky. Délka funkčního období guvernéra a jeho zástupce je 

šest let s nemožností znovujmenování. Ředitelé jsou jmenováni na čtyřleté funkční období. 

V roce 1998 došlo k novelizaci zákona s ohledem na plánovaný vstup země do eurozóny. 

Hlavním cílem zůstává cenová stabilita, bez ohrožení plnění tohoto cíle a vykonávání funkcí 

členka ESCB je podporována obecná hospodářská politika země (Law of Autonomy of the 

Banco de España (Law 13/1994), Protocol on the Statute of the European System of Central 

Banks and of the European Central Bank).  
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3.1.3 Nečlenské země EU 

Poslední skupinou zemí, v níž je sledován vývoj nezávislosti jejich centrálních bank, 

jsou členské země OECD, které zároveň nejsou členy Evropské unie. Charakteristickým 

rysem jejich centrálních bank je, že oproti ostatním sledovaným bankám dochází v oblasti 

legislativy upravující výkon monetární politiky pouze k minimálním změnám, což se promítá 

také do vývoje nezávislosti centrálních bank těchto zemí.  

Tabulka (3.4) znázorňuje vývoj vybraných prvků legislativy centrálních bank, které jsou 

zohledňovány při hodnocení jejich nezávislosti, přičemž v této tabulce jsou znázorněny země, 

kde se legislativa s ohledem na nezávislost měnila. V rámci těchto bank docházelo zejména 

k úpravě hlavního cíle banky, kterým se obvykle stala cenová stabilita. Zvoleným bankám 

byla také novelizacemi zákona zajištěna nezávislá tvorba monetární politiky či naopak 

zakázáno poskytování půjček státu.  

Tabulka 3.4: Vývoj vybraných prvků nezávislosti centrálních bank (1990 – 2011) 

  
Centrální banka 

Korey 

Islandská 
centrální banka 

Izraelská 
centrální banka 

Mexická 
centrální 

banka 

1990 1997 1990 2000 2001 1990 2010 1990 1994 

hlavním cílem je cenová 
stabilita 

ne ano ne ne ano ne ano ne ne 

funkční období guvernéra 4 4 8 7 5 5 5 NA 6 

funkční období členů 
bank. rady 

3 4 8 7 5 5 5 NA 8 

nezávislá tvorba 
monetární politiky 

ne ano ne ne ano ne ano ne ano 

nezávislé určování 
úrokových měr 

ne ano ne ne ano ne ano ne ano 

poskytování úvěru státu ano ano ano ano ne ano ano ano ano 

zákaz účasti na primárním 
trhu veř. dluhu 

ne ne ne ne ano ne ne ne ano 

 

Rezervní banka 
Austrálie 

Švýcarská 
národní banka 

Turecká 
centrální banka 

1990 1993 1990 2004 1990 2001 

hlavním cílem je cenová 
stabilita 

ne ano ne ne ne ne 

funkční období guvernéra 7 7 4 4 5 5 

funkční období členů 
bank. rady 

7; 5 7; 5 4 4 3 3 
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nezávislá tvorba 
monetární politiky 

ne ne ano ano ne ano 

nezávislé určování 
úrokových měr 

ano ano ano ano ne ano 

poskytování úvěru státu ano ano ano ne ano ne 

zákaz účasti na primárním 
trhu veř. dluhu 

ne ne ne ano ne ano 

Zdroj: legislativní úprava centrálních bank, vlastní konstrukce. 

V Tabulce (3.5) jsou znázorněny tytéž prvky pro centrální banky skupiny nečlenských 

zemí EU, u kterých byla nezávislost celé sledované období neměnná. Sledované prvky 

legislativy těchto bank jsou značně odlišné, nedošlo ke sjednocení hlavního cíle bank, 

ani způsobu jejich činnosti. 

Tabulka 3.5: Vývoj vybraných prvků nezávislosti centrálních bank (1990 – 2011) 

  

Centrální 
banka 
Chile 

Federální 
rezervní 
systém 

Japonská 
centrální 

banka 

Kanadská 
centrální 

banka 

Norská 
centrální 

banka 

Rezervní 
banka 

Nového 
Zélandu 

1990 1990 1990 1990 1990 1990 

hlavním cílem 
je cenová 
stabilita 

ne ne ne ne ne ano 

funkční období 
guvernéra 

5 14 5 7 6 5 

funkční období 
členů bank. 
rady 

2 14 5 7 6; 4 5 

nezávislá 
tvorba 
monetární 
politiky 

ano ano ne ne ne ano 

nezávislé 
určování 
úrokových měr 

ano ano ne ano ano ano 

poskytování 
úvěru státu 

ne ne ano ano ne ano 

zákaz účasti 
na primárním 
trhu veř. dluhu 

ano ano ne ne ne ne 

Zdroj: legislativní úprava centrálních bank, vlastní konstrukce. 

V následující části bude shrnut vývoj nezávislosti centrálních bank Chile, Korey, USA, 

Islandu, Izraele, Japonska, Kanady, Mexika, Švýcarska, Turecka, Norska, Austrálie a Nového 

Zélandu, a to opět za období 1990–2011. 
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Centrální banka Chile 

Zákon upravující činnost Centrální banky Chile (Banco Central De Chile) vstoupil 

v platnost v roce 1925. Tento zákon označoval centrální banku jako autonomní instituci 

s neomezenou dobou existence, jejímž hlavním cílem bylo podporovat žádoucí a progresivní 

rozvoj národní ekonomiky prostřednictvím úvěrové a monetární politiky, vyhýbání 

se inflačním či negativním tendencím, čímž mělo být maximálně využito výrobních zdrojů 

země.  

Na začátku sledovaného období zákon explicitně uváděl, že se banka s ohledem 

na své povinnosti a pravomoci řídí výhradně jím a není vázána žádnými právními předpisy 

týkajícími se veřejného sektoru. Pokud by některé problematika nebyla explicitně upravena 

tímto zákonem, je využita legislativa dotýkající se soukromého sektoru. Banka má za cíl 

udržovat stabilitu měny a běžné fungování vnitřního a vnějšího platebního systému. V čele 

banky je bankovní rada, která se skládá z pěti členů jmenovaných prezidentem po schválení 

senátem. Členové jsou jmenováni na desetileté funkční období, které může být opakováno. 

Obměna členů probíhá každé dva roky. Předsedou rady je guvernér, který je jmenován 

prezidentem z členů bankovní rady na pětileté funkční období či do vypršení funkčního 

období toho člena, jehož funkční období bude ukončeno v nejbližší době. Rada si ze svého 

středu volí dva viceguvernéry. Mzdy guvernéra, viceguvernéry a členy bankovní rady určuje 

prezident vždy na období dvou let. Bankovní rada je odpovědná za tvorbu obecné monetární 

politiky, má právo požadovat minimální rezervy, stanovovat úrokové míry či provádět 

operace na volném trhu. Banka má také právo regulace finančního trhu a kapitálového trhu. 

Schůzí rady se může zúčastnit také ministr financí, přičemž je oprávněn vystupovat 

či navrhovat přijetí specifických ustanovení. Pokud schůze, na níž byl přítomen ministr, 

přijme rozhodnutí, s nímž nesouhlasí všichni členové rady, může být účinnost tohoto 

rozhodnutí pozastavena na dobu 15 dní. Žádné vládní výdaje či půjčky nemohou být 

financovány přímo či nepřímo půjčkami garantovanými centrální bankou. V případě 

zahraniční války či její hrozby je banka povinna poskytnout půjčky vládě či soukromým 

a veřejným subjektům. Tato situace je podmíněna schválením ve Výboru pro národní 

bezpečnost. Během celého sledovaného období zůstala nezávislost této centrální banky 

nezměněna, pozitivně je hodnocena zejména samostatnost při výkonu monetární politiky, 

nástroje, které může banka používat, či zákaz poskytování půjček vládě (Law 18,840 Basic 

Constitutional Act of the Central Bank of Chile, 1989). 
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Centrální banka Korey 

Centrální banka Korey (한국은행, Central Bank of Korea) byla vytvořena v roce 1950 

se závazkem usilovat o cenovou stabilitu a hladký vývoj korejské ekonomiky. Na počátku 

sledovaného období bylo hlavním cílem banky udržování stability hodnoty peněz v souladu 

s ekonomickým růstem a efektivní alokací národních zdrojů prostřednictvím hladkého 

fungování národního bankovního a úvěrového systému. V čele banky stál ministr financí 

a hospodářství, přičemž ostatní členové výboru pro monetární politiku mohli být kdykoliv 

odvoláni politickou reprezentací. Výbor pro monetární politiku se skládal z devíti členů, 

jmenovaných na částečný úvazek. Guvernér byl jmenován prezidentem na návrh ministra 

financí a hospodářství, jeho zástupci byli jmenováni výborem pro monetární politiku 

na doporučení guvernéra následujícím způsobem: jeden byl doporučen ministrem financí 

a hospodářství, dva doporučili ministr zemědělství a lesnictví a ministr obchodu, průmyslu 

a energie, finanční instituce. Ministr financí zároveň vykonával funkci předsedy výboru. 

Guvernér byl jmenován na čtyřleté funkční období s možností znovujmenování, ostatní na tři 

roky. V oblasti monetární politiky mohla banka prostřednictvím trhu obchodovat pouze 

s vybranými vládními dluhopisy a cennými papíry garantovanými vládou. V rámci banky 

byla utvořena kancelář zabývající se bankovním dohledem (The Bank of Korea Act, 1950).  

Korejská centrální banka je jednou z mála v rámci skupiny, kde došlo v průběhu 

sledovaného období k nárůstu nezávislosti. Od roku 1997 je hlavním cílem banky cenová 

stabilita, výbor pro monetární politiku se skládá ze 7 členů na plný úvazek. Guvernér je 

jmenován na čtyři roky, jmenovaní členové na doporučení ministra financí a hospodářství, 

guvernéra, předsedy Finanční dohledové komise, předsedy Korejské obchodní komory, 

předsedy Korejské federace bank a předsedy Korejské asociace obchodníků s cennými papíry. 

Ostatní členové jsou také jmenováni na čtyřleté funkční období, přičemž mohou vykonávat 

i více funkčních období. Absolutní hodnota cíle banky je dána po konzultaci s vládou, 

pro jeho dosažení využívá banka běžné nástroje monetární politiky, při výkonu monetární 

politiky také usiluje o finanční stabilitu. Banka již nemá dohledovou funkci. Banka má 

vykonávat monetární politiku neutrálně a samostatně, její nezávislost má být respektována, 

přičemž monetární a úvěrová politika mají být vykonávány v souladu s hospodářskou 

politikou vlády, pokud neohrozí cenovou stabilitu. Prezident po zvážení vlády jmenuje 

guvernéra, který si volí své viceguvernéry. Od roku 2003 již jednoho člena monetárního 

výboru nejmenuje předseda Korejské asociace obchodníků s cennými papíry. Banka může 

na trhu obchodovat s vládními dluhopisy a poskytnout vládě úvěr či přímo upsat vládní 
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dluhopisy. Suma všech půjček a přímých úpisů vládních dluhopisů nesmí přesáhnout objem 

zadlužení, který byl schválen národním shromážděním. Banka také může poskytovat půjčky 

vládním agenturám, tyto půjčky jsou garantovány vládou (The Bank of Korea Act, 1950).  

Federální rezervní systém 

Federální rezervní systém (The Federal Reserve System, FED) je centrální bankou 

Spojených států amerických. Byl založen Kongresem v roce 1913, aby poskytoval 

bezpečnější, flexibilnější a stabilnější měnový a finanční systém. Za dobu existence FEDu 

došlo k rozšíření jeho působnosti. V současnosti mezi jeho činnost patří provádění monetární 

politiky skrze ovlivňování měnových a úvěrových podmínek v ekonomice za účelem dosažení 

maximální zaměstnanosti, stabilních cen a mírných dlouhodobých úrokových měr, dohled 

a regulace bankovních institucí, udržování stability finančního systému, poskytování 

finančních služeb úvěrovým institucím, vládě a dalším institucím.  

Během 19. století a počátkem století 20. proběhlo v USA mnoho finančních distorzí, 

které vedly k pádům bank a bankrotům firem, čímž došlo k vážnému narušení ekonomiky. 

To vše vedlo Kongres k tomu, aby ustanovil Národní monetární komisi, která položila 

základy k vytvoření instituce, jež by pomohla v prevenci proti finančním výkyvům země. 

Na závěr její činnosti Kongres 23. prosince 1913 přijal Federal Reserve Act. 

V roce 1913, kdy FED vznikl, byla v jeho čele sedmičlenná rada guvernérů. Součástí 

této rady byl i ministr financí. Při vzniku zákona bylo v radě guvernérů sedm členů včetně 

ministra financí a kontrolora oběživa, kteří byli úředníky ex officio. Dalších pět členů bylo 

jmenováno prezidentem a schváleno Senátem, přičemž maximálně jeden z nich byl vybrán 

z Federálních oblastí. Zákon již v té době pamatoval na zákaz některých činností ze strany 

rady, zároveň také stanovil, jaké podmínky musí členové splňovat. Ministr financí a kontrolor 

oběživa byli členy rady až do novely zákona v roce 1936.   

V současné době stojí v čele Federálního rezervního systému rada guvernérů. Počet 

jejích členů zůstal zachován, vede ji předseda a místopředseda rady zvolení prezidentem. 

Všichni členové rady mají čtrnáctileté funkční období a jsou jmenováni prezidentem USA. 

Členové rady guvernérů mají zákonem stanovený plat a omezení týkající se dalších činností. 

Rada se obvykle setkává několikrát týdně, její zasedání jsou přístupná veřejnosti, pokud se 

nediskutuje o důvěrných finančních informacích. 

Hlavní náplní práce členů rady guvernérů je tvorba monetární politiky. Rada guvernérů 

tvoří většinu ve dvanáctičlenném federálním výboru pro otevřený trh. Dalších pět členů jsou 

prezidenti federálních rezervních bank, jeden z nich je prezidentem Federální rezervní banky 
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v New Yorku. Tito bankovní prezidenti slouží jednoleté období založené na systému rotace 

jednotlivých Federálních rezervních bank. Předsedou je předseda rady guvernérů, 

místopředsedou je prezident Federální rezervní banky v New Yorku.  

Rada guvernérů stanovuje požadavky na rezervy a sdílí odpovědnost s Rezervní bankou 

za určení diskontních sazeb. Tyto dvě funkce spolu s operacemi na volném trhu tvoří nástroje 

monetární politiky Federálního rezervního systému. FED je dále spoluzodpovědný 

za bankovní regulaci a dohled. Rada také nastavuje rozpětí, které omezuje užívání hotovosti 

při obchodování či účtování s cennými papíry. Další oblastí jejího zájmu je péče o zajišťování 

hladkého a plynulého vývoje národního platebního systému, vývoj a správa regulací 

při zavádění federálních zákonů týkajících se bankovní soustavy.  

Mezi povinnosti rady guvernérů patří pravidelné jednoroční předkládání zprávy 

o činnosti banky Sněmovně reprezentantů a Kongresu. Kromě toho rada guvernérů musí 

uchovávat kompletní záznamy činností vykonaných radou ve všech otázkách týkajících 

se operací na volném trhu včetně důvodů, které k tomuto vedly.  

Rada guvernérů a federální výbor pro otevřený trh (FOMC) mají zákonem stanoveno, 

že mají udržovat dlouhodobý růst peněžních a úvěrových agregátů odpovídající 

dlouhodobému potenciálu ekonomiky k navyšování produktu, a tím efektivně podporovat cíle 

maximální zaměstnanosti, cenové stability a řízení dlouhodobých úrokových měr. Tento cíl 

FEDu nebyl součástí zákona od jeho vzniku v roce 1913, ale byl připojen teprve v roce 1977. 

O rok později byla přidána novelizace týkající se pravidelných zpráv poskytovaných 

Kongresu. Tyto zprávy obsahovaly shrnutí a analýzu nedávného vývoje ovlivňujícího 

ekonomiku USA, cíle a plány rady guvernérů a FOMC s ohledem na růst či pokles měnových 

a úvěrových agregátů, vývoj zaměstnanosti, nezaměstnanosti, produkce, investic, reálných 

příjmů, produktivity, mezinárodního obchodu, plateb a cen a cílů a plánů ke krátkodobým 

cílům schváleným Kongresem. Zpráva je předávána výborům a s těmito výbory také je 

konzultována. V roce 2000 došlo k oddělení novely do samostatné části zákona a k její 

úpravě. V současné době předseda rady guvernérů prochází půlročními slyšeními před 

Kongresem. Jeho obsahem je sdělení úsilí, aktivit, cílů a plánů rady guvernérů a FOMC 

s přihlédnutím k řízení monetární politiky a k ekonomickému vývoji a výhledu. Rada 

guvernérů předkládá souběžně se slyšeními zprávu výše uvedeným výborům, zpráva obsahuje 

pojednání o vedení monetární politiky a ekonomickém vývoji včetně prognózy 

do budoucnosti.  
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V čele každé Federální rezervní banky je rada ředitelů, kteří vykonávají příslušené 

činnosti. Rada ředitelů je devítičlenná s tříletým funkčním obdobím, prezident a viceprezident 

rady jsou voleni na pět let. Rady ředitelů jednotlivých bank poskytují Federálnímu 

rezervnímu systému informace o ekonomických podmínkách v každé části země. 

Tyto informace poté využívá FOMC a rada guvernérů při rozhodování v oblasti monetární 

politiky.  

Federální rezervní banky mají právo utvořit Federální poradní výbor, ve kterém je jeden 

zástupce každé Federální rezervní banky. Tento výbor se minimálně čtyřikrát ročně schází s 

radou guvernérů. Výbor má právo konzultovat obecné záležitosti s radou guvernérů, činit 

ústní či písemná prohlášení k rozhodnutím rady, žádat informace a dávat doporučení ohledně 

diskontních sazeb, vydávání peněz, povinných rezerv a dalších.  

Mezi pravomoci rady guvernérů patří mezi jinými kontrola účetnictví a dalších 

záležitostí bank, přičemž rada guvernérů jednou týdně vydává prohlášení o stavu jednotlivých 

Federálních rezervních bank (FRB). Rada guvernérů si může od jakékoliv úvěrové instituce 

vyžádat zprávu o jejím stavu, pozastavit požadavky na rezervy, emitovat peníze, odvolat 

či pozastavit činnost ředitele FRB, odepsat ztráty Federální rezervní banky a další.  

Jakákoliv Federální rezervní banka podle pravidel a regulací rady guvernérů FEDu 

nakupuje a prodává na volném trhu doma i v zahraničí od domácích i zahraničních bank, 

korporací či jedinců bankovní směnky. Každá Federální rezervní banka má právo obchodovat 

se zlatými mincemi a mincovním kovem, brát si na to půjčky, měnit Federální rezervní 

bankovky za zlato, zlaté mince, zlaté certifikáty. FED také uzavírá smlouvy o půjčkách 

zlatých mincí či mincovního kovu, pokud je to nezbytné, o přijatelných cenných papírech 

včetně hypotečních obligací USA nebo dalších cenných papírů, které má FED právo držet. 

Banky mají právo obchodovat se směnkami, stanovovat diskontní sazby, které ovšem 

podléhají schválení ze strany rady guvernérů, obchodovat se směnkami Federal Intermediate 

Credit Banks a National Agricultural Credit Corporations, pokud rada guvernérů usoudí, že je 

to ve veřejném zájmu. 

Zákon dále říká, které instituce mají povinnost držet rezervy, jež jsou stanoveny 

procentuálně, přitom jsou určeny dvě základní sazby dle objemu celkových transakcí. Rada 

guvernérů má právo tyto sazby a objemy měnit. Rada také může minimálně pěti hlasy stanovit 

dodatečné rezervy, nicméně podmínky pro jejich zavedení jsou určeny zákonem. V historii 

došlo k mnoha změnám ve výši sazby požadovaných rezerv, k poslední změně došlo v roce 

2006. Od roku 1981 byl vytvořen nový nástroj na usměrňování množství peněz v ekonomice. 
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Všechny depozitní instituce dostaly možnost držet u FRB smluvenou částku peněžních 

zůstatků.  

Po všech nezbytných výdajích Federální rezervní banky akcionáři banky obdrží roční 

dividendu, část zisku je převedena do rezervního fondu. Po zaplacení všech výdajů převádí 

FED roční zisk do státního rozpočtu.  

Rezervní banky plní dále funkci fiskálního agenta USA, který v této funkci vykonává 

mnoho různých služeb pro ministerstvo financí, další vládní agentury, vládou podporované 

podniky a některé mezinárodní organizace. Mezi služby zahrnované pod ministerstvo financí 

patří vedení účtu ministerstva, provádění plateb, vydávání, uchovávání a převádění cenných 

papírů. Funkce vykonávané pro další instituce jsou většinou založeny na poskytování služeb 

ve vztahu k cenným papírům. Všechny tyto instituce za služby vykonávané FRB platí. 

Jedinečnou funkcí v roli fiskálního agenta je možnost investovat peníze ministerstva financí, 

dokud tyto prostředky nejsou požadovány na vládní operace. To zároveň ulehčuje 

implementaci monetární politiky. Pokud jsou potřeba finanční prostředky, organizují FRB 

aukce státních cenných papírů (Federal Reserve Act, 1913).  

Islandská centrální banka 

Islandská centrální banka (Seðlabanka Íslands, Central Bank of Iceland), jejíž činnost 

byla na začátku sledovaného období upravována zákonem z roku 1986, svou působností 

spadala pod ministerstvo financí. V jejím čele stála rada guvernérů složená ze tří guvernérů, 

která si ze svého středu volila předsedu. Dalším významným orgánem banky byla dozorčí 

rada, která byla v některých ohledech radě guvernérů nadřazena. Kupříkladu určovala 

finanční ohodnocení guvernérů či po návrhu předsedy vlády schvalovala členy rady 

guvernérů. Tato dozorčí rada byla „prodlouženou rukou“ parlamentu, neboť byla sestavena 

vždy po parlamentních volbách členy nového parlamentu. Kromě částečné podřízenosti 

dozorčí radě byla banka povinna úzce spolupracovat s vládou, přičemž pokud vláda 

neschválila jednání banky, ta ho musela pozměnit. Při své činnosti banka nebyla vázána 

plněním jediného hlavního cíle, neboť ten nebyl jednoznačně určen. Pokud vláda požádala 

o půjčku, banka jí musela vyhovět (Central Bank of Iceland Act No. 36 of 5. May 1986).  

Do roku 1997 zůstal stav nezávislosti de jure centrální banky nezměněn. Teprve v tomto 

roce s platností od roku 2000 došlo ke zkrácení funkčního období členů bankovní rady o rok. 

Další legislativní změna na sebe nenechala dlouho čekat, hned následující rok se zákon opět 

pozměnil. Banka nově získala povinnost poskytovat půjčky nejenom vládě, nýbrž také všem 

ostatním institucím, kterým zákon povoloval přijímat vklady od veřejnosti. Banka sice dostala 
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pravomoc určovat si za takto poskytnuté půjčky výši úrokové míry, protože však neustále 

musela spolupracovat s vládou, nebylo zřejmě její rozhodnutí ani zde svobodné (Central Bank 

of Iceland Act No. 36 of 5. May 1986).  

Problém s nedostatkem míry nezávislosti de jure si uvědomovali také představitelé 

Islandu, a proto došlo v roce 2001 k přijetí nového zákona, který výrazně nezávislost 

této centrální banky posílil. První změnou ve smyslu posílení míry nezávislosti bylo zavedení 

jediného hlavního cíle, kterým se stala cenová stabilita. Přesto však určení kvantifikace cíle 

není v rukou centrální banky, jeho hodnotu určuje předseda vlády. Dále došlo k úplnému 

zákazu poskytování jakýchkoliv úvěrů státu, municipalitám a jiným než úvěrovým vládním 

institucím. Tato část zákona byla přidána zejména pro posílení finanční nezávislosti banky, 

kromě toho je také vyžadována Evropskou unií. V oblasti nástrojů monetární politiky dostala 

centrální banka pravomoc určovat úrokové míry, které však nadále musel schválit předseda 

vlády. Při jejich stanovování centrální banka musela brát v potaz plnění hlavního cíle, tedy 

cenovou stabilitu (Act on the Central Bank of Iceland No. 36, 22 May 2001).  

Nové byly také možnosti využívání dalších nástrojů monetární politiky, a to za účelem 

ovlivnění měnového kurzu islandské měny. Další změny se dotkly vedení banky. Došlo 

k prodloužení funkčního období guvernérů a zároveň byl omezen počet funkčních období, 

která mohli vykonávat. Také se zvýšil počet členů dozorčí rady a byla zrušena povinnost 

spolupráce rady guvernérů s dozorčí radou. Poměrně významným nedostatkem banky 

se ukazuje vazba na vládu země, která stanovuje kvantitativní cíl monetární politiky a také má 

vliv na výši směnných kurzů. 

K poslední novelizaci zákona upravujícího činnosti Islandské centrální banky došlo 

v roce 2009. V tomto roce Island podal přihlášku do Evropské unie, která zřejmě motivovala 

představitele země k dalšímu přiblížení fungování centrální banky Evropské centrální bance. 

Touto novelizací došlo ke zrušení rady guvernérů, do čela banky byl postaven jediný guvernér 

a viceguvernér, jejichž funkční období bylo zkráceno ze sedmi na pět let. Dále byl vytvořen 

výbor pro monetární politiku, který má na starost problematiku monetární politiky a jejímž 

členem je i guvernér. 

V současné době centrální banka Islandu na základě platné legislativy vykonává většinu 

funkcí tradičně centrální bance přiřazovaných, pouze jí nepřísluší právo vykonávat bankovní 

regulaci a dohled, který je pod gescí ministerstva financí (Act on the Central Bank of Iceland 

No. 36, 22 May 2001).  
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Izraelská centrální banka 

Počátky Izraelské centrální banky (Bank of Israel, ישראל בנק על ) spadají do roku 1948, 

kdy bylo vytvořeno speciální oddělení Anglo-palestinské banky, které mělo pravomoc 

vydávat bankovky či řídit státní půjčky. Samostatná Izraelská centrální banka byla vytvořena 

na základě zákona z roku 1954. V následujících letech dostala banka do své gesce bankovní 

dohled či kontrolu nad směnným kurzem (Bank of Israel, 2012). V čele banky byl na začátku 

sledovaného období guvernér jmenovaný prezidentem státu na doporučení vlády, který měl 

na starost fungování banky či poradní pozici pro vládu v měnových a dalších ekonomických 

záležitostech. Po konzultaci s vládou guvernér jmenoval jednoho až dva viceguvernéry. Délka 

funkčního období guvernéra a viceguvernérů byla pět let s možností znovujmenování, 

přičemž zástupce jmenovaný na začátku činnosti banky byl jmenován na čtyři roky, všichni 

měli možnost znovujmenování. Jejich plat byl fixní, také mohli být odvoláni prezidentem na 

písemný návrh vlády, pokud existoval rozpor mezi vládou a guvernérem v základních 

otázkách týkajících se fungování banky a efektivní kooperace. Banka měla právo emitovat 

peníze, jejichž objem nesměl překročit fixní sumu dánu guvernérem po schválení ze strany 

vlády. Banka také směla obchodovat s cizími měnami a zahraničními vládními cennými 

papíry. Banka mohla po schválení ze strany vlády poskytovat garance půjček státu či dalších 

osob v Izraeli ze strany zahraniční instituce, pokud byla taková půjčka dle vlády ve veřejném 

zájmu. Mezi činnosti banky patřilo poskytování půjček komerčním bankám, měla však 

zakázáno poskytovat vládě půjčky pro financování jejích výdajů. Půjčky mohly být 

poskytnuty pouze dočasně za účelem vyrovnání dočasných rozdílů ve vládním cash-flow při 

realizaci rozpočtu, poskytnutá půjčka nesměla převýšit 1,6 % celkového běžného ročního 

rozpočtu, nicméně během dvou období vybraných vládou v průběhu fiskálního roku netrvající 

déle než 30 dní mohla půjčka dosáhnout až 3,2 %. Dále mohla poskytnout úvěr ve formě 

získání vládních dluhopisů či úvěr pro zaplacení dluhů banky. Doba splácení, podmínky 

úvěru a další okolnosti byly stanoveny na základě dohody mezi ministrem financí 

a guvernérem. Banka také mohla nakupovat státní dluhopisy. Banka měla za úkol regulovat 

a řídit měnový systém země a úvěrový a bankovní sektor země v souladu s hospodářskou 

politikou vlády, přičemž měla podporovat zejména stabilitu měny a vysokou úroveň 

produkce, zaměstnanosti, národních příjmů a kapitálových investic v Izraeli. Vláda měla 

s guvernérem konzultovat jakákoliv rozhodnutí týkající se směnných kurzů (The Bank of 

Israel Law, 5714-1954).  



79 

 

V roce 2010 se hlavním cílem banky stává péče o cenovou stabilitu, banka má dále 

podporovat hospodářskou politiku vlády, zejména růst, zaměstnanost a snižování sociálních 

rozdílů, pokud tímto nebude ohrožen cíl cenové stability. Dalším cílem je podpora stability 

a běžného chování finančního systému. Banka vykonává běžné činnosti, pro které může 

využívat klasických nástrojů monetární politiky. Zákon také říká, že za účelem dosažení 

svých cílů a vykonávání funkcí je banka autonomní. V čele banky je guvernér jmenovaný 

prezidentem na doporučení vlády, vláda na doporučení guvernéra jmenuje viceguvernéra. 

Funkční období guvernéra i viceguvernérů je pětileté s možností jednoho znovujmenování. 

Pokud guvernér spáchá čin nepříslušející jeho postavení, může jej na popud vlády odvolat 

prezident. Banka má zákaz poskytování vládě půjčky na její výdaje, výjimkou je poskytnutí 

dočasných výhod na překonání rozdílu ve vládním cash-flow rozpočtu. Tato půjčka nesmí 

přesáhnout 10 miliard nových izraelských šekelů a maximální délka je 150 dní v roce. Pokud 

vláda po konzultaci s guvernérem nerozhodne jinak, jsou směnné kurzy dány trhy 

se zahraničními měnami. Během téměř celého sledovaného období je nezávislost banky 

poměrně nízká, pozitivně je hodnocen hlavní cíl banky, dostupnost běžných nástrojů 

monetární politiky, či zákaz poskytování úvěru státu. K těmto změnám však bylo přistoupeno 

až v roce 2010 (Bank of Israel Law, 5770-2010). 

Japonská centrální banka 

Japonská centrální banka (Bank of Japan, 日本銀行) byla vytvořena v roce 1882 jako 

národní centrální banka. Na konci první poloviny 20. století byla reorganizována, přičemž tato 

změna byla výrazně ovlivněna válkou. Na začátku 90. let 20. století spočíval cíl banky 

v regulaci měny, kontrole nad úvěry a financemi a udržování a podporování úvěrového 

systému. Po novelizaci zákona měla banka také usilovat o podporu národní hospodářské 

politiky tak, aby byla adekvátně zlepšena obecná ekonomická aktivita země. Ministr financí 

byl kompetentní dávat bance instrukce pro výkon monetární politiky. Jak však uvádí 

Eijffinger a Schalling (1993), nikdy této pravomoci nebylo využito jako pravidelného 

a neformálního kontaktu mezi bankou a vládou. V čele banky stála politická rada, tvořena 

guvernérem, dvěma zástupci ministerstva financí, kteří neměli hlasovací právo, a dalšími 

čtyřmi členy. Všichni byli jmenováni vládou, guvernér na období pěti let, ostatní členové 

na čtyři roky, přičemž již od roku 1969 byl guvernér vybrán mezi bankovními úředníky 

a bývalými zaměstnanci ministerstva. Zákon byl značně upraven v roce 1997, motivací byla 

snaha o zvýšení nezávislosti a transparentnosti banky (Bank of Japan, 2012). 
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Od roku 1997 je úkolem banky emise peněz a vykonávání měnové a peněžní kontroly, 

přičemž tyto mají být cíleny na dosahování cenové stability a podporu hladkého vývoje 

ekonomiky. Dle zákona má být také respektována autonomie centrální banky při vykonávání 

monetární politiky. Při své činnosti má být banka v úzkém vztahu s vládou, díky čemuž 

má být dosaženo vzájemné rovnováhy. Do čela banky je jmenována politická rada, která 

určuje hlavní směřování monetární politiky. Tato rada se skládá z devíti členů, přičemž 

jeden z nich je guvernér a dva viceguvernéři. Na jejich setkání může v případě nezbytnosti 

vystoupit ministr pro ekonomickou a fiskální politiku či ministr financí a vyjádřit svůj názor, 

může při účasti na zasedání rady pro měnové oblasti kontroly také předložit návrhy týkající 

se měnové problematiky nebo požádat o odložení hlasování o návrzích dotýkajících 

se měnových otázek, a to až do příštího zasedání. Guvernér a viceguvernéři jsou se souhlasem 

parlamentu jmenováni. Guvernér a viceguvernéři jsou jmenováni na pět let, ostatní členové 

na čtyři a na dva roky, přičemž mohou být znovujmenovaní (Bank of Japan Act (Act No. 67 

of 1942)). 

Kanadská centrální banka 

Kanadská centrální banka (Bank of Canada) vznikla v roce 1934, o rok později se stala 

soukromou institucí. Po celé sledované období je v čele banky bankovní rada složená 

z guvernéra, jeho zástupce a dvanácti ředitelů. Členem bankovní rady je také zástupce 

ministerstva financí, který ovšem nemá hlasovací právo. Guvernéra a jeho zástupce jmenují 

ředitelé, guvernér musí být schválen radou. Funkční období je sedmileté, existuje možnost 

znovuzvolení. Jejich plat určují ředitelé, schvaluje výbor, ale nemůže být stanoven formou 

podílu zisku banku. Ministr se schválením guvernéra jmenuje ředitele, jejich funkční období 

je na tři roky, opět mohou být znovuzvoleni. Guvernér a ministr pravidelně konzultují 

monetární politiku a její vztah k obecné hospodářské politice. Pokud i přes konzultace zůstává 

rozdílný názor, může ministr po konzultaci s guvernérem a schválením v radě podat 

guvernérovi psané nařízení zabývající se monetární politikou. Banka obchoduje na trhu, 

vyhlašuje úrokové sazby, obchoduje s vládními cennými papíry, poskytuje půjčky 

na maximálně půlroční období Kanadské platební asociaci a vládě, přičemž tyto půjčky nesmí 

převýšit 
1
/3 očekávaného příjmu kanadské vlády za fiskální rok, v případě místních vlád ¼ 

očekávaných příjmů. Tyto půjčky musejí být splaceny před koncem prvního kvartálu po konci 

fiskálního roku, na který má vláda půjčku domluvenou. Preambule zákona o CB říká, 

že centrální banka má regulovat úvěry a měnu v nejlepším ekonomickém zájmu národa, 

kontrolovat a chránit hodnotu měny a zmírňovat její fluktuace, pokud je to možno v rozsahu 
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monetární politiky a obecně podporovat ekonomické a finanční zdraví kanady. V únoru 1991 

se vláda a banka dohodly na přijetí inflačního cíle, který je stanoven na úrovni 2 %, tato 

dohoda je každých pět let obnovována. Do roku 1994 patřilo mezi nástroje banky udržování 

povinných minimálních rezerv (Bank of Canada Act, 1938).  

Mexická centrální banka 

Mexická centrální banka (Banco de México) byla ustanovena 1. 9. 1925 jako výsledek 

rozpočtových a organizační snah ministra financí. Banka získala exkluzivitu na emisi peněz 

a stala se také odpovědnou za měnovou regulaci, úrokové míry a směnné kurzy (Banco 

de México, 2012). Do roku 1994 byla kontrola vlády nad centrální bankou zakotvena 

v Ústavě, která říkala, že monopol na emisi peněz je kontrolován federální vládou 

prostřednictvím jediné banky. V čele banky stál výbor guvernérů tvořený jedenácti členy, 

mezi kterými byli členové kabinetu prezidenta a další jednotlivci jmenováni prezidentem. 

Výboru předsedal tajemník ministra financí. Cílem banky bylo emitovat měnu, podporovat 

úvěrové a směnné podmínky vhodné pro stabilitu kupní síly měny, vývoj finančního systému 

a zdravý růst národní ekonomiky. Banka byla oprávněna poskytovat půjčky státu, přičemž 

měla právo určit maximální objem tohoto úvěru na základě priorit a cílů Národního 

rozvojového plánu. Vycházela z informací o předpokládaném vývoji vládních příjmů 

a z rozpočtových výdajů země, a to zejména ve vztahu k HDP, vnitřnímu a vnějšímu dluhu, 

platební bilance, k rezervám mezinárodních aktiv, obecné cenové hladině, finančním 

potřebám ekonomiky, měnovým agregátům, peněžním a kapitálovým trhům a zároveň 

s ohledem ke stávajícímu rozpočtovému deficitu. V zákoně byla uvedena podřízenost 

rozhodnutí banky vládním příkazům, které mohly mimo jiné centrální banku přinutit 

financovat předem daný rozpočtový deficit. Dále byla založena komise pro úvěry a směnu, 

která byla tvořena třemi členy ministerstva financí a třemi členy výboru guvernérů. 

Tato komise mimo jiné určovala kritéria, na jejichž základě banka implementovala své 

operace, investiční režim, směnný kurz a další. Při nerozhodném počtu hlasů měli dominantní 

roli členové vlády, pro celkové přijetí projednávané problematiky bylo potřeba získat souhlas 

alespoň jednoho zástupce vlády (Banco de México Organic Law, 1985).  

Centrální banka Mexika je dle zákona z roku 1994 nezávislá instituce, jejímž hlavním 

cílem je usilovat o stabilitu kupní síly domácí měny. Banka má také podporovat hladký vývoj 

finančního systému a zabezpečovat správné fungování platebního systému. Má právo 

obchodovat s cennými papíry, poskytovat úvěry federální vládě či úvěrovým institucím, 

zároveň však nesmí nakupovat vládní cenné papíry na primárním trhu veřejného dluhu, pokud 
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tyto cenné papíry splatné vládou nesplňují tyto podmínky: obchod je kryt hotovostí složenou 

u banky a nemůže být zrušen před vypršením splatnosti cenných papírů; objem, splatnost 

a výnos těchto depozit musí být shodný s obchodovanou sumou, splatností a výnosem 

cenných papírů, nákup cenných papírů je výsledkem aukce těchto papírů pořádané centrální 

bankou. V oblasti směnných kurzů banka musí jednat na základě pokynů komise pro směnné 

kurzy, která je tvořena tajemníkem a zástupcem ministerstva financí, guvernérem banky 

a dalšími dvěma členy navrženými guvernérem z řad členů bankovní rady. V čele banky je 

guvernér a výbor guvernérů, který se skládá z maximálně pěti členů jmenovaných na základě 

článku 28 paragrafu 7 Ústavy, kteří jsou jmenováni prezidentem a potvrzeni senátem. Z těchto 

členů je na šest let jmenován prezidentem guvernér banky, zatímco ostatní členové na osm let. 

Funkční období guvernéra je započato 1. 1. čtvrtého roku funkčního období prezidenta. 

Guvernér může být odvolán za neplnění dohod s komisí pro směnné kurzy. Výbor guvernérů 

tento prohřešek posuzuje na žádost prezidenta republiky či alespoň dvou členů výboru. 

Konečné rozhodnutí musí být přijato většinou hlasů bez zohlednění hlasu guvernéra. Banka 

má dle Ústavy také na starost směnné kurzy, finanční služby a finanční zprostředkování 

(Banco de México Law, 1994). 

Norská centrální banka 

Norská centrální banka (Norges Bank) byla vytvořena v roce 1816. V současné době je 

činnost banky upravena zákonem z roku 1985, který byl mnohokrát novelizován. Banka 

má dle zákona vykonávat monetární politiku a zároveň být poradním orgánem pro monetární, 

úvěrovou politiku a směnné kurzy. Mezi její činnost patří emise peněz, podpora efektivního 

platebního systému a monitorování vývoje peněz, úvěrů a trhů se zahraničními měnami. 

Banka má právo implementovat opatření běžně vykonávaná centrálními bankami. Bankovní 

operace musejí být vykonávány v souladu s hospodářskou politikou země a v kontextu 

mezinárodních závazků. Před provedením významného rozhodnutí musí dojít k jeho schválení 

ze strany ministrů.  

Hlavní cíl banky není v zákoně explicitně uveden, samotná banka deklaruje, že jejím 

cílem je cenová stabilita, finanční stabilita a tvorba přidané hodnoty prostřednictvím řízení 

investic (Norges Bank, 2012). Výkonná moc banky je v rukou výkonné rady, která je 

zodpovědná za organizaci a tvorbu cílů a principů operací banky. Výkonná rada se skládá ze 

sedmi členů jmenovaných králem. V čele je guvernér a jeho zástupce, jmenovaní na období 

šesti let s možností jednoho znovujmenování. Další členové jsou jmenováni na čtyři roky, 

přičemž jsou obměňováni každé dva či tři roky, tito členové mohou být taktéž 
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znovujmenováni na období maximálně dvanácti let. Další dva členové rady jsou voleni z řad 

zaměstnanců a jsou na jednání zváni v případě, že je ve výboru diskutována administrativní 

záležitost. Jednání se může zúčastnit také král, který může přijmout rozhodnutí týkající 

se operací banky, které může mít formu obecného pravidla či instrukcí v konkrétních 

případech. Zákon explicitně zakazuje členství ve výboru některým státním činitelům, jako 

jsou kupř. ministři a zaměstnanci ministerstev. Výkonný výbor může dát guvernérovi 

pravomoc rozhodovat v otázkách spadajících do rozsahu pravomocí výboru. Banka má také 

zakázáno poskytnout vládě úvěr, může však obchodovat s cennými papíry emitovanými 

či garantovanými státem. Může také provádět pravidelné a veřejné změny směnného kurzu 

v souladu s dalšími pravidly stanovenými králem. Banka v rámci své činnosti také provádí 

bankovní dohled. (Norges Bank Act (Act no. 28 of 24 May 1985)).  

Rezervní banka Austrálie 

Rezervní banka Austrálie (The Reserve Bank of Australia) je centrální bankou 

Austrálie. V rámci vykonávání monetární politiky usiluje mimo jiné o silný finanční systém 

a emituje národní měnu, dále poskytuje vybrané bankovní a registrační služby australským 

vládním agenturám a řadě zahraničních centrálních bank. Banka je legislativně zakotvena 

v zákoně z roku 1959. Má vytvořeny dva řídicí orgány, kterými je bankovní rada, zodpovědná 

za monetární politiku a finanční stabilitu a rada pro platební systém, zodpovědná za platební 

systém.  

Bankovní rada má právo určovat politiku banky a vykonávat aktivity, které jsou 

nezbytné pro zajištění jejích funkcí. Její povinností je v rámci pravomocí vykonávat 

monetární politiku tak, aby bylo dosaženo největších výhod obyvatelstva, a současně 

co nejlépe přispívat ke (i) stabilitě měny, (ii) udržování plné zaměstnanosti a (iii) ekonomické 

prosperitě a bohatství obyvatel. Banka má povinnost pravidelně informovat vládu o své 

monetární a bankovní politice. V případě, že nebude dosaženo konsenzu, zda prováděná 

politika vede k optimálnímu stavu pro obyvatele, je dle zákona potřeba najít shodu. Pokud jí 

nebude možno dosáhnout, bankovní rada musí ihned poskytnout ministerstvu financí 

vysvětlení, z jakého důvodu vznikly rozdílné názory. Ministerstvo financí následně může 

schválit doporučení a určit politiku, která bude realizována. V roce 1993 byl bance vytyčen 

hlavní cíl – cenová stabilita, která se má pohybovat v rozmezí 2–3 %, což používané indexy 

hodnotí pozitivně. Kvantifikace cíle je dána dohodou mezi guvernérem a ministrem financí, 

zákon ji neupravuje (Reserve Bank Act 1959).  
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Do roku 1996 se bankovní rada skládala z guvernéra, jeho zástupce, zástupce 

ministerstva financí a sedmi dalších členů, kteří byli jmenováni guvernérem, přičemž alespoň 

pět nesmělo být úředníky banky či veřejnými úředníky. Všichni členové mohli být jmenováni 

na pět let s možností znovujmenování. Guvernér a jeho zástupce byli jmenováni předsedou 

vlády na maximálně sedm let a s možností jednoho opakování, předseda vlády také určoval 

jejich mzdu.  

Zákon také upravuje, kteří občané se nemohou stát členem rady. Zasedání bankovní 

rady se mohl účastnit také člen ministerstva financí, v kompetencích banky je také pravomoc 

poskytovat vládě půjčky. Od roku 1996 je v čele banky guvernér a jeho dva zástupci, počet 

dalších členů zůstával nezměněn, v roce 1999 jejich počet poklesl na šest (Reserve Bank Act 

1959).  

Rezervní banka Nového Zélandu 

Rezervní banka Nového Zélandu (Reserve Bank of New Zealand) byla založena v roce 

1934. Mezi jeden z jejích úkolů patřila i emise peněz Nového Zélandu. V rámci celého 

sledovaného období je primárním cílem banky formulace a implementace monetární politiky 

směřovaná k dosažení a udržení cenové stability.  

V čele banky je guvernér, jmenovaný na pět let ministrem financí na doporučení rady 

ředitelů. Banka může mít jednoho až dva zástupce guvernéra jmenované radou na doporučení 

guvernéra, kteří jsou také jmenovaní na pět let s možností znovujmenování. Guvernér může 

být odvolán na doporučení ministra, pokud se tento domnívá, že banka nebo guvernér 

nevykonávají adekvátně svou funkci či v závislosti na jednání guvernéra banka nedosahuje 

svých politických cílů. Ministr financí má právo před jmenováním či znovujmenováním 

guvernéra s touto osobou sepsat smlouvu týkající se politického cíle, který se stává jeho 

hlavním cílem během funkčního období guvernéra. Cíle mohou mít fixní délku na celé 

funkční období guvernéra či být specifikovány na kratší časový úsek, přičemž mohou být 

v průběhu vykonávání funkce daného guvernéra modifikovány. Banka také vykonává 

bankovní dohled. Ministr financí může z důvodu ovlivnění směnného kurzu nařídit bance 

operovat se směnným kurzem na základě jím poskytnutých instrukcí. Podle tohoto zákona 

vláda stanovuje cíle monetární politiky, ale za vlastní měnovou politiku je odpovědná banka. 

Při formulaci a implementaci monetární politiky má banka povinnost zvažovat efektivní 

a hladký průběh finančního systému, konzultovat a poskytovat rady vládě a osobám 

či organizacím, které napomáhají k dosažení a udržení cíle monetární politiky. Guvernér 

může čas od času na radu ministra či příkaz výboru formulovat a implementovat monetární 
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politiku pro dosažení jiného cíle, maximálně však po dobu jednoho roku. Stále je však za něj 

odpovědná centrální banka. Zadávání cílů probíhá v rámci dohody mezi guvernérem centrální 

banky a ministrem financi. Guvernér má povinnost vysvětlovat svá rozhodnutí bankovní radě 

a ministru financí. V centrální bance nemají ostatní představitelé vlády poradní ani hlasovací 

práva. Možnost poskytování půjček státu není v legislativě upravena. Také Rezervní banka 

Nového Zélandu se řadí mezi většinu centrálních bank skupiny, u kterých je výše nezávislosti 

de jure během celého sledovaného období konstantní (Reserve Bank of New Zealand Act 

1989). 

Švýcarská národní banka 

Švýcarská národní banka (Schweizerische Nationalbank, The Swiss National Bank) 

byla vytvořena v roce 1907. Do roku 2004 byla hlavním cílem banky regulace množství peněz 

v oběhu, vykonávání platebních transakcí a řízení úrokových sazeb, dále vykonávání úvěrové 

a monetární politiky. Banka mohla poskytovat vládě půjčku na maximálně šest měsíců oproti 

pokladničním poukázkám, které musely být označeny alespoň dvěma podpisy sloužícími jako 

potvrzení solventnosti vlády, také mohla s vládními dluhopisy obchodovat. Monetární 

politiku měl na starost bankovní výbor, který byl jmenován na čtyřleté funkční období. 

Skládal se z guvernéra, jeho zástupce (oba z bankovní rady) a osmi dalších členů 

jmenovaných bankovní radou, přičemž při jejich jmenování musela být zohledněna jejich 

příslušnost k jednotlivým kantonům země, každý kanton měl mít obvykle jednoho zástupce. 

Bankovní výbor měl na starost úrokové sazby, operace na volném trhu či povinné minimální 

rezervy. Bankovní rada měla 40 členů volených na čtyřleté funkční období, 15 z nich bylo 

akcionářů a 25 bylo jmenováno Federálním výborem (The Sveriges Riksbank Act Lagen 

(1988:1385) om Sveriges riksbank).  

Od roku 2004 má banka vykonávat monetární politiku tak, aby pomáhala zemi jako 

celku, přičemž má zajišťovat cenovou stabilitu (není uvedeno jako hlavní cíl). Při vykonávání 

svých úkolů nesmí vyhledávat či akceptovat pokyny od federální vlády a dalších orgánů. 

Banka obchoduje na trhu s cennými papíry, klade požadavky na povinné minimální rezervy, 

dále provádí bankovní dohled. V čele banky je generální výbor akcionářů, bankovní výbor, 

výkonná rada a auditoři. Bankovní výbor se skládá z jedenácti členů, přičemž federální vláda 

jich volí šest a akcionáři pět. Federální vláda jmenuje guvernéra a viceguvernéra, funkční 

období všech je čtyřleté s možností znovuzvolení, maximálně na dvanáct let. Výkonný výbor 

se skládá ze tří členů, kteří jsou jmenováni federální vládou na doporučení bankovního 

výboru na dobu šesti let s možností znovuzvolení. Tento výbor má na starost výkon monetární 
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politiky. Banka nesmí poskytovat státu půjčky, také nesmí obchodovat na primárním trhu 

veřejného dluhu, může pouze povolit půjčky v rámci jednoho dne oproti zástavě (The 

Sveriges Riksbank Act Lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank).  

Turecká centrální banka 

První pokusy o vytvoření centrální banky, která by emitovala peníze a zároveň byla 

schopna čelit politickým tlakům, pocházejí z 20. let 20. století. Tyto snahy vyústily v roce 

1930 k přijetí zákona o centrální bance Turecké republiky.  

Na začátku sledovaného období byla činnost Turecké centrální banky (Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası, Central Bank of the Republic of Turkey) upravována 

legislativou ze 70. let. Tato úprava umožňovala státu získávat od banky krátkodobé úvěry. 

Banka měla řadu cílů, mezi něž patřila kupř. ochrana měny a tvorba měnové politiky. V čele 

banky byl guvernér, který byl jmenován na pět let na návrh vlády, a šest členů bankovní rady, 

jmenovaných akcionáři banky. Členové bankovní rady byli voleni na tři roky, přičemž k jejich 

obměně docházelo rotačním principem. Novelizace zákona, která se dotkla prvků nezávislosti 

banky, byla přijata v roce 2001. Hlavními změnami byl zákaz poskytování úvěru státu, banka 

také nově není povinna přijímat příkazy vlády a účastnit se primárního trhu veřejného dluhu. 

Banka získala jediný cíl, kterým se stala cenová stabilita, při jeho plnění má banka provádět 

nezávislou monetární politiku za účelem jeho dosažení (The Law on the Central Bank of the 

Repubic of Turkey, Law No. 1211). 

3.2 Nezávislost de facto 

Druhou částí nezávislosti, která je použita pro vyhodnocení nezávislosti CB v členských 

zemích OECD, je nezávislost de facto, která usiluje o zachycení skutečné nezávislosti banky 

bez ohledu na platnou legislativu. Z tohoto důvodu je třeba využít ukazatelů konstruovaných 

odlišným způsobem. Pro její vyhodnocení je v rámci této práce využito několika vlastnoručně 

konstruovaných ukazatelů. Prvním z nich je hodnocení míry obratu guvernéra dle Cukiermana 

(1992), který je dán reciprokou hodnotou skutečné délky funkčního období. Ukazatel je 

založen na předpokladu, že alespoň na nějaké úrovni značí větší míra obratu guvernéra nižší 

úroveň nezávislosti. Získané hodnoty jsou následně komparovány s optimální mírou obratu 

guvernéra
33

 a s mírou obratu členů vlády, kteří mohou jmenování guvernéra ovlivnit.  

Výsledné hodnoty jsou zpřesněny pomocí indexu politické zranitelnosti na základě 

metodiky dle Cukiermana a Webba (1995). Tento ukazatel považuje za významné pouze 

                                                 
33

Optimální míra obratu je dána jako reciproká hodnotou délky funkčního období určeného platnou legislativou.  
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změny guvernéra v blízkosti politické změny. Autoři definují ukazatel politické zranitelnosti 

CB odhadem měsíční pravděpodobnosti změny ve vedení banky, přičemž začínají datem 

politické změny. Jako politicky motivované změny guvernéra jsou označeny ty, které se udály 

v rámci šest měsíců od politické změny. Ukazatel politické zranitelnosti (VUL) je definován 

následovně: V(i) ≡ počet změn guvernéra v rámci i-tého měsíce od politické změny/počet 

politických změn, kde i = 1…6. Vzhledem ke skutečnosti, že guvernéři centrálních bank jsou 

obvykle jmenováni prezidentem, předsedou vlády či ministrem financí, budou využity tyto 

hodnoty. Pro zpřesnění výše uvedených veličin je dále využíván ukazatel politické 

zranitelnosti, který umožňuje vyhodnotit, s jakou pravděpodobní dochází po změně 

vybraných politických představitelů do půl roku také ke změně guvernéra centrální banky. 

Výsledky těchto hodnot, které byly vyhodnoceny na základě studia délky funkčního období 

guvernérů centrálních bank a vybraných politických představitelů, jsou pro všechny sledované 

země znázorněny v Příloze (5).  

Jako první ukazatel je pro evaluaci nezávislosti de facto zkonstruován ukazatel doby 

obratu guvernéra, který je následně komparován se stejnými hodnotami reprezentujícími dobu 

obratu politických představitelů, kteří mají nejčastěji vliv na jmenování guvernéra centrální 

banky (těmi jsou prezident/král, předseda vlády a ministr financí). Tabulky (3.6, 3.7, 3.8) 

znázorňují hodnoty rozdílů mezi skutečnou dobou obratu guvernéra a vybraných politických 

představitelů, přičemž menší hodnota reprezentuje bližší podobnost mezi dobami obratu a 

tedy nižší míru nezávislosti banky.  

Z výsledků znázorněných v Tabulce (3.6) je zřejmé, že mezi dobou obratu guvernéra 

a prezidenta je minimální rozdíl v případě Portugalska, Chile a Mexika. V případě Mexika je 

tato shoda dána stejnou délkou funkčního období prezidenta a guvernéra, přičemž v obou 

případech nedošlo v celém sledovaném období k jejich zkrácení. Naopak Portugalsko a Chile 

mají odlišnou délku funkčního období prezidenta a guvernéra, přesto však ani jeden z nich 

nenaplnil své funkční období a průměrná délka jejich funkčního období je tedy stejná. 

Jednotlivé hodnoty politické zranitelnosti jsou opět znázorněny v Tabulce (3.6). Pro zjištění, 

zda může být mezi podobnou mírou obratu guvernéra a prezidenta hlubší vztah, je využit 

ukazatel politické zranitelnosti, který říká, v kolika procentech došlo po změně prezidenta 

do půl roku také ke změně guvernéra. V případě zemí, kde byly doby obratu blízké 

(Portugalsko, Chile, Mexiko), pouze Portugalsko vykazuje shodu, a to 16%. V případě tohoto 

státu došlo ke shodě mezi zvolením prezidenta a následnou obměnou guvernéra za celé 
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sledované období pouze jednou. Chile a Mexiko nevykazují žádnou shodu mezi výše 

uvedenými představiteli.  

Naopak velmi vysokých hodnot nabývá ukazatel politické zranitelnosti ve Slovensku 

(50 %), kdy po obměně prezidenta dvakrát následovala změna guvernéra, a v Koreji (33,33 

%), kde došlo taktéž ke dvěma shodám.  

Mezi státy, ve kterých je značný rozdíl mezi dobami obratu zvolených představitelů, 

patří zejména Španělsko, Estonsko a Švýcarsko, tyto hodnoty jsou také potvrzeny nulovou 

hodnotou ukazatele politické zranitelnosti. U zemí, kde není uveden žádný údaj, je za celé 

sledované období v čele země pouze jeden představitel (obvykle král). 

Tabulka 3.6: Ukazatele nezávislosti de facto vůči prezidentovi, OECD (1990–2011) 

  
prezident/guvernér 

  
prezident/guvernér 

rozdíl pol. zranitelnost rozdíl pol. zranitelnost 

AU - - IL 0,080 0,00% 

AT 0,016 20,00% IS 0,011 14,29% 

BE - 0,00% IT 0,025 0,00% 

CA 0,040 0,00% JP 0,217 - 

CZ 0,075 25,00% KR 0,083 33,33% 

DE 0,008 20,00% LU 0,214 - 

DK - - MX 0,000 0,00% 

EE 0,261 0,00% NL 0,167 - 

ES 0,286 - NO 0,259 - 

FI 0,017 0,00% NZ 0,208 - 

FR 0,008 0,00% PL 0,130 16,60% 

GB - - PT 0,000 16,60% 

GR 0,073 0,00% SE 0,200 - 

HU 0,121 12,50% SK 0,020 50,00% 

CH 0,261 - SL 0,048 0,00% 

CHI 0,000 0,00% TR 0,116 25,00% 

IE 0,027 0,00% US 0,003 5,80%  

Zdroj: vlastní výpočty a zpracování 

Druhým politickým představitelem, se kterým byla porovnávána doba obratu guvernéra, 

je předseda vlády (viz Tabulka (3.7)). Nejbližší údaje byly zaznamenány pro Chile, v případě 

tohoto státu je opět doba obratu guvernéra a předsedy vlády shodná. Vysokou shodu 

prokazuje také Německo a Španělsko. V případě všech zemí je zároveň délka funkčního 

období předsedy vlády odlišná od délky funkčního období guvernéra. Pro zpřesnění výsledků 

byl opět využit ukazatel politické zranitelnosti, který v případě všech těchto zemí ukazuje 

na nulovou shodu změny guvernéry do půl roku od změny předsedy vlády.  
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Největší rozdíly v době obratu jsou vykázány v případě Francie, Japonska a Korey, 

přičemž však pro Francii a Koreu zároveň dosahuje ukazatel politické zranitelnosti vyšších 

hodnot (12 %, resp. 9,10 %). V případě Francie došlo během sledovaného období ke dvěma 

shodám, kdy byl po změně předsedy vlády obměněn také guvernér, v Koreji to byly shody tři. 

Všechny údaje jsou znázorněny v Tabulce (3.7). 

Vysoké hodnoty ukazatele politické zranitelnosti vykazuje také Česká republika (30 %) 

a Island (42,8 %), přičemž v případě ČR je guvernér jmenován prezidentem a vysoká shoda 

je dána zejména politickým vývojem kolem roku 1997. V tomto roce byl guvernér České 

národní banky jmenován předsedou dočasné úřednické vlády a dočasně byl pověřen 

zastupováním guvernéra v plném rozsahu viceguvernér ČNB. Po zvolení řádné vlády 

se guvernér vrátil do své funkce.  

Tabulka 3.7: Ukazatele nezávislosti de facto vůči předsedovi vlády, OECD (1990–2011) 

  
předseda vlády/guvernér 

  
předseda vlády/guvernér 

rozdíl pol. zranitelnost rozdíl pol. zranitelnost 

AU - - IL 0,266 0,00% 

AT 0,152 11,11% IS 0,011 42,86% 

BE 0,159 0,00% IT 0,442 15,33% 

CA 0,257 0,00% JP 0,652 10,00% 

CZ 0,286 30,00% KR 1,084  9,10% 

DE 0,006 0,00% LU 0,214 - 

DK 0,186 16,67% MX 0,167 - 

EE 0,261 23,07% NL 0,100 0,00% 

ES 0,019 0,00% NO 0,132 0,00% 

FI 0,170 0,00% NZ 0,270 0,00% 

FR 0,508 12,00% PL 0,304 12,50% 

GB 0,217 0,00% PT 0,129 0,00% 

GR 0,222 8,30% SE 0,133 0,00% 

HU 0,251 9,09% SK 0,231 0,00% 

CH 0,261 - SL 0,191 0,00% 

CHI 0,000 0,00% TR 0,444 20,00% 

IE 0,191 0,00% US - - 

Zdroj: vlastní výpočty a zpracování 

Posledním politickým představitelem, pro kterého je doba obratu guvernéra 

komparována, je ministr financí. Pro tuto variantu je nejbližší shoda zaznamenána v případě 

Španělska, Chile, Německa a Belgie, přičemž ve všech těchto zemích opět není shodná délka 

funkčního období guvernéra a ministra financí. Ve Španělsku (11,1 %), Německu (12,5 %), 

a v Belgii (20 %) je zároveň dosahováno relativně vysokých hodnot ukazatele politické 
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zranitelnosti, což by mohlo naznačovat vztah mezi změnou ministra financí a následnou 

obměnou guvernéra. Naopak mezi země, kde je ukazatelem doby obratu prokázána nejmenší 

souvislost, patří Izrael, Polsko a Japonsko. V Polsku a Japonsku však ukazatel politické 

zranitelnosti dosahuje 10 %, toto číslo reprezentuje v obou zemích dvakrát shodu mezi 

změnami uváděných představitelů.  

Vysokých hodnot ukazatele politické zranitelnosti vykazují také opět Česká republika 

(33 %) a Island (44,44 %) Údaje znázorňující ukazatel politické zranitelnosti vůči ministru 

financí jsou znázorněny v Tabulce (3.8). 

Tabulka 3.8: Ukazatele nezávislosti de facto vůči ministrovi financí, OECD (1990–2011) 

  
ministr financí/guvernér 

  
ministr financí/guvernér 

rozdíl pol. zranitelnost rozdíl pol. zranitelnost 

AU - - IL 0,558 0,00% 

AT 0,215 0,00% IS 0,33 44,44% 

BE 0,068 20,00% IT 0,517 12,50% 

CA 0,173 0,00% JP 0,652 10,00% 

CZ 0,229 33,00% KR 0,333 - 

DE 0,062 12,50% LU 0,214 - 

DK 0,217 0,00% MX 0,125 17,00% 

EE 0,261  15,38% NL 0,181 0,00% 

ES 0,048 11,10% NO 0,132 0,00% 

FI 0,185 0,00% NZ 0,208 0,00% 

FR 0,508 12,00% PL 0,565 9,09% 

GB 0,217 0,00% PT 0,129 0,00% 

GR 0,483 11,10% SE 0,2 0,00% 

HU 0,392 23,08% SK 0,336 0,00% 

CH 0,261 - SL 0,264 0,00% 

CHI 0,059 0,00% TR 0,15 20,00% 

IE 0,191 0,00% US 0,085 5,50% 

Zdroj: vlastní výpočty a zpracování 

Z ukazatelů politické zranitelnosti je možno také vypozorovat, že mezi změnami 

představitelů země a následnou obměnou guvernéra centrální banky je mnohem menší shoda 

než mezi změnami ve vládě, po které je také obměněn guvernér. Tyto ukazatele přesto nemusí 

znamenat, že v uvedených zemích je centrální banka závislá na vládě, neboť ve většině 

sledovaných zemí jsou členové vlády velmi často obměňováni (průměrná délka setrvání 

ve funkci je v případě předsedy vlády 2,3 roku; v případě ministra financí 2,2 roku), díky 



91 

 

čemuž se zvyšuje pravděpodobnost, že po ukončení jejich funkčního období může být také 

řádným způsobem ukončeno funkční období guvernéra.  

V posledních desetiletích docházelo v mnoha zemích k poměrně výraznému posilování 

role nezávislé centrální banky, která se také promítla do zaručování její nezávislosti platnou 

legislativou. V rámci sledovaných zemí byl tento trend prokázán zejména u členských zemí 

Evropské unie, kde je zabezpečení určité úrovně nezávislosti požadováno Maastrichtskou 

smlouvou. I přes tento výrazný posun nemusí však být reálná situace v těchto bankách 

v souladu s legislativou.  

V řadě zemí je délka funkčního období guvernéra a vybraných politických 

reprezentantů podobná, nicméně po zpřesnění pomocí ukazatele politické zranitelnosti 

se ukazuje, že tato shoda mezi délkami funkčního období je náhodná. Jedinými zeměmi, 

ve kterých je obdobná doba obratu potvrzena také poměrně vysokým ukazatelem politické 

zranitelnosti jsou Island, Turecko a Česká republika.  

Česká národní banka během celého sledovaného období zvýšila svou nezávislost de jure 

měřenou při použití všech tří indexů, zároveň však také indexy nezávislosti de facto ukazují 

relativně vysoké hodnoty, což v případě těchto ukazatelů naopak značí nižší nezávislost 

centrální banky. K prvnímu nárůstu došlo při vzniku samostatné České republiky, protože 

země získala nové politické představitele a následně také nového guvernéra. Dalším faktorem 

je politický vývoj kolem roku 1997, kdy se guvernér banky stal předsedou vlády a následně se 

vrátil do své funkce, čímž výrazně ovlivnil délku funkčního období.  

Obdobně je u Islandské centrální banky zaznamenán během celého sledovaného období 

poměrně výrazný nárůst nezávislosti. Ačkoliv se Islandská centrální banka formálně přibližuje 

standardům v Evropské unii, její skutečná nezávislost naznačuje, že legislativní vývoj by 

mohl být pouze formální a že vazby mezi vedením centrální banky jsou relativně propojené. 

Tento předpoklad byl částečně potvrzen během finančních a ekonomických potíží Islandu 

v rámci světové hospodářské krize, kdy byly kritizovány osobní vazby mezi představiteli 

centrální banky a politickou reprezentací a jejich neschopností abstrahovat od vzájemných 

sympatií či antipatií a zodpovědně spolupracovat a rozhodovat. Detailnější analýzu uvedené 

situace poskytuje Janíčková (2012). 

Také pro Tureckou centrální banku poukazují ukazatele nezávislosti de jure na nárůst 

nezávislosti banky, nicméně hodnoty de facto jsou v porovnání s ostatními ekonomikami 

mírně vyšší, dle výpočtů došlo ve 20 % po změně předsedy vlády a ministra financí také ke 

změně guvernéra. Při bližším prozkoumání souvislostí je však zjištěno, že k uvedeným 
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shodám docházelo pouze na začátku sledovaného období, kdy byla také nezávislost de jure 

banky nízká, navíc od novelizace zákona o turecké centrální bance v roce 2001 nedošlo 

k žádné shodě, všichni guvernéři naplnili své funkční období.   

3.3 Dílčí shrnutí 

Během osmdesátých let 20. století nabývá na významu posun směrem k liberalizaci 

a deregulaci a prosazuje se tržněji orientovaný přístup k hospodářské politice. Tyto trendy 

se mimo jiné odrazily ve zmenšení politického tlaku na činnost jednotlivých centrálních bank. 

Snahy o zvýšení nezávislosti centrálních bank pokračovaly i v průběhu devadesátých let. 

Řada vlád v reakci na argumenty ukazující na význam inflačního zkreslení upravila 

legislativu týkající se centrální banky a poskytla jí větší nezávislost. Tvůrci legislativy 

reagovali na problematiku inflačního vychýlení a v řadě států přistoupili k praktickým 

úpravám monetárních a politických institucí tak, aby k inflačnímu vychýlení nedocházelo. 

Konkrétní formulace zákonů se však poměrně výrazně odlišují hloubkou svého rozpracování 

a explicitou vymezení činností banky.   

Nezávislost de jure centrálních bank členských zemí OECD v letech 1990–2011 byla 

vyhodnocena na základě tří indexů (GMT, LSI, Sergi). Pro vyčíslení uvedených ukazatelů 

během sledovaného období byla využita legislativa upravující činnost jednotlivých 

centrálních bank, v rámci které byly sledované jednotlivé aspekty nezávislosti.  

Z výsledků ukazatelů de jure (Příloha (4)) je zřejmé, že u převážné většiny zemí došlo 

na základě jednotlivých indexů k nárůstu nezávislosti centrální banky. Uvedený vývoj je také 

znázorněn v Tabulkách (3.9, 3.10 a 3.11), které zobrazují nejnižší a nejvyšší hodnoty 

jednotlivých ukazatelů nezávislosti. Kromě toho znázorňují velikost směrodatné odchylky 

hodnot získaných pro jednotlivé sledované centrální banky. 

Nárůst nezávislosti centrální banky de jure je viditelný zejména u členských zemí 

Evropské unie, jeho počátek je obvykle zaznamenán od okamžiku přípravy na vstup do tohoto 

společenství. Tento nárůst je viditelný také z Tabulky (3.9) a (3.10), které znázorňují, jakých 

minimálních a maximálních hodnot dosahovala dle jednotlivých ukazatelů nezávislost 

centrální banky de jure. U všech zemí byly minimální hodnoty zjištěny na začátku 

sledovaného období, v průběhu času obvykle docházelo k jejich nárůstu. Největší posun je 

zřejmě zaznamenán v oblasti možnosti poskytování financí vládě, která byla u všech 

centrálních bank úplně zakázána, také je explicitně zakázáno přijímat instrukce od národních 

vlád i od orgánů EU. Diskutabilním je z pohledu zvolených indexů přijetí jednotného cíle – 
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cenové stability, který je dvěma indexy (GMT, Sergi) hodnocen negativně. Oblast způsobu 

jmenování guvernéra a bankovní rady zůstala u většiny těchto bank nedotčena, pouze některé 

země upravily či upřesnily délku funkčního období guvernéra. Minimální a maximální 

hodnoty nezávislosti centrální banky de jure pro skupinu členských zemí eurozóny jsou 

znázorněny v Tabulce (3.9).  

Tabulka 3.9: Nezávislosti centrální banky de jure, členské země eurozóny 

  

SERGI GMT LSI 

min max SD min max SD min max SD 

AT 16,0 28,0 5,8095 6,0 12,0 2,9047 10,0 11,0 0,4841 

BE 13,0 31,0 8,7142 8,0 12,0 1,9365 5,0 11,0 2,9047 

DE 26,0 29,0 1,0588 12,0 12,0 0,0000 9,0 10,0 0,4714 

EE 23,0 25,5 1,1477 9,0 11,0 0,9539 9,0 10,0 0,5000 

ES 8,0 27,0 6,8415 2,0 12,0 4,0612 4,0 12,0 3,2489 

FI 7,5 30,0 9,2997 3,0 15,0 5,2187 4,0 13,0 4,2178 

FR 1,0 22,0 7,8262 3,0 12,0 3,3541 2,0 11,0 3,3541 

GR 7,0 26,0 8,3665 3,0 13,0 4,1825 4,0 14,0 4,3772 

IE 7,5 21,5 6,9757 3,0 11,5 3,1224 7,0 10,0 1,1180 

IT 8,0 26,0 6,5569 6,0 13,0 2,5042 9,0 14,0 1,6812 

LU 26,0 26,0 0,0000 14,0 14,0 0,0000 14,0 14,0 0,0000 

NL 16,0 26,0 4,8412 6,0 13,0 3,3889 4,0 14,0 4,8412 

PT 18,0 24,0 2,8284 9,0 10,0 0,4714 8,0 11,0 1,4142 

SK 6,0 29,0 6,2282 3,0 11,0 2,4829 1,0 13,0 3,8152 

SL 23,0 27,0 2,0000 9,0 11,0 1,0000 7,0 11,0 2,0000 
Zdroj: vlastní výpočty.  

Pozn: SD – směrodatná odchylka 

Obdobný vývoj ukazatele de jure je zaznamenán také u členských zemí Evropské unie, 

které doposud nepřijaly jednotnou měnu euro (Tabulka (3.10)). Také v případě těchto zemí 

jsou minimální hodnoty získány na začátku sledovaného období, poté obvykle docházelo 

k nárůstu indexů nezávislosti de jure. Výjimkou v obou uvedených skupinách jsou pouze 

Lucembursko a Dánsko, u kterých se žádný z indexů de jure během sledovaného období 

nezměnil, přičemž v případě Lucemburska je to zapříčiněno poměrně krátkou historií banky. 

Dánská národní banka měla naopak již na začátku sledovaného období poměrně výrazně 

nezávislou centrální banku, přijaté novelizace legislativy se její nezávislosti nedotkly.  
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Tabulka 3.10: Nezávislosti centrální banky de jure, nečlenské země eurozóny 

  
SERGI GMT LSI 

min max SD min max SD min max SD 

CZ 6,0 30,0 7,3025 3,0 13,0 3,0066 1,0 10,0 2,8382 

DK 24,5 24,5 0,0000 15,0 15,0 0,0000 9,0 9,0 0,0000 

GB 8,0 26,0 5,5363 5,0 11,0 1,8985 4,0 13,0 3,2529 

HU 17,0 27,0 4,1311 7,0 12,5 2,2896 6,0 11,0 1,7135 

PL 19,0 22,6 1,6971 7,0 9,7 1,1128 8,0 13,0 2,3570 

SE 2,0 18,0 6,0736 5,0 9,0 1,5184 3,0 12,0 4,2030 
Zdroj: vlastní výpočty.  

Pozn: SD – směrodatná odchylka 

Třetí skupinou zemí, u kterých je zaznamenána nulová změna nezávislosti centrální 

banky či její mírný nárůst, jsou nečlenské země EU, které jsou zároveň členy OECD. Také 

z Tabulky (3.11) je zřejmé, že legislativa těchto zemí se s ohledem na nezávislost vyvíjela 

pouze neznatelně. Výjimkami této skupiny jsou Island a Mexiko. Na Islandu je tento vývoj 

zapříčiněn žádostí země o vstup do Evropské unie, neboť jeho centrální banka byla do roku 

2001 považovaná za jednu z nejméně nezávislých na světě, nicméně pro vstup do Evropské 

unie musí naplňovat konkrétní aspekty nezávislé centrální banky. 

Tabulka 3.11: Nezávislosti centrální banky de jure, nečlenské země EU 

  

SERGI GMT LSI 

min max SD min max SD min max SD 

AU 16,0 16,0 0,0000 14,0 14,0 0,0000 8,0 8,0 0,0000 

CA 18,0 18,0 0,0000 11,0 11,0 0,0000 7,0 7,0 0,0000 

CH 18,0 24,0 2,9047 9,0 13,0 1,9365 10,0 11,0 0,4841 

CHI 31,0 31,0 0,0000 14,0 14,0 0,0000 12,0 12,0 0,0000 

IL 17,5 24,0 2,1497 8,0 9,0 0,3307 12,0 12,0 0,0000 

IS 10,0 27,0 6,9000 9,0 13,0 1,4977 6,0 14,0 3,8458 

JP 18,0 21,0 1,4142 6,0 9,0 1,4142 7,0 9,0 0,9428 

KR 8,0 16,0 3,1447 1,0 7,5 2,4608 2,0 7,0 2,3570 

MX 6,0 26,0 8,1223 2,0 13,0 4,4673 4,0 12,0 3,2489 

NO 19,0 19,0 0,0000 12,5 12,5 0,0000 10,5 10,5 0,0000 

NZ 22,5 22,5 0,0000 10,0 10,0 0,0000 6,0 6,0 0,0000 

TR 7,5 19,0 5,7500 5,0 10,0 2,5000 8,0 11,0 1,5000 

US 24,5 24,5 0,0000 11,0 11,0 0,0000 9,0 9,0 0,0000 
Zdroj: vlastní výpočty.  

Pozn: SD – směrodatná odchylka 

Nezávislost de jure je pouze jedním z možných způsobů, jak hodnotit nezávislost 

centrální banky. Jako doplňující způsob jsou velmi často používány ukazatele, které usilují 
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o zachycení skutečné nezávislosti banky. Pro zpřesnění byly proto v rámci této práce využity 

ukazatele doby obratu guvernéra a politické zranitelnosti. Doba obratu guvernéra je dána 

reciprokou hodnotou skutečné délky funkčního období guvernéra, výsledný ukazatel je 

následně komparován s obdobným údajem zkonstruovaným pro politické představitele, 

kteří mohou mít na jmenování guvernéra vliv či mohou usilovat o ovlivnění jeho volby 

(obvykle je uváděn prezident, předseda vlády a ministr financí). Nicméně tento ukazatel může 

poukazovat na shodné délky funkčního období, které mohou být pouze náhodné. Proto je 

pro upřesnění využíván index politické zranitelnosti, který hodnotí, v kolika procentech došlo 

po obměně těchto představitelů také k obměně guvernéra.  

V rámci vyhodnocených ukazatelů se nejméně častá ukázala souvislost mezi 

jmenováním (zvolením) prezidenta a následnou obměnou guvernéra, pokud se shoda 

vyskytla, jednalo se obvykle o výjimečný případ. Častější se ukázaly obměny předsedy vlády 

a ministra financí, na které navazovala také změna guvernéra, přesto však je ve většině zemí 

procentuální shoda poměrně nízká, pohybuje se okolo 15 %. Výjimkou zemí, kde se ukázala 

shoda ve všech ukazatelích na relativně vysoké úrovni (okolo 40 %) byl Island, Česká 

republika a Turecko, přičemž v případě Islandské centrální banky byl problém značné 

závislosti centrální banky na vládě předmětem kritiky řady studií.  
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4 Nezávislost centrální banky a rozpočtová salda 

Vztahem mezi nezávislostí centrální banky a velikostí rozpočtových sald se zabývá 

pouze malá část empirické literatury. Kvantitativní analýza těchto prací poskytuje dvojznačné 

či statisticky nevýznamné závěry (podrobnější rozbor empirické literatury je představen 

v subkapitole 2.6). Pro odhad vlivu nezávislosti centrální banky na primární rozpočtová salda 

během období 1990–2011je využita metoda regresní analýzy panelových dat. Zkoumanými 

zeměmi budou členské země OECD (dle stavu členství k 1. 1. 2012). Cílem této části není 

sestavit model, který by dokázal co nejlépe vystihnout faktory, které ovlivňují velikost 

rozpočtových sald, ale ověřit, zda má nezávislost centrální banky statisticky významný vliv 

na velikost čistých rozpočtových sald a jakým směrem působí na rozpočtovou kázeň 

sledovaných zemí.  

V následující části budou sumarizována základní metodologická východiska práce, 

která budou využita v empirických částech práce. Zejména budou představeny základní 

přístupy k hodnocení nezávislosti centrální banky, následně budou uvedeny ekonometrické 

metody aplikované na zhodnocení vztahu mezi rozpočtovými saldy a nezávislostí centrální 

banky.  

4.1 Metodologická východiska 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.1, základní členění nezávislosti centrální banky 

je na základě nezávislosti de jure a de facto. Převážná skupina autorů usilujících 

o kvantifikaci nezávislosti vychází právě z tohoto rozlišování. Použité způsoby hodnocení 

nezávislosti centrální bank byly představeny v kapitolách 3.1 a 3.2. V následující části práce 

budou tyto ukazatele sumarizovány. Následně bude představena regresní analýza panelových 

dat.  

Nezávislost centrální banky de jure 

Tento první index usilující o zachycení míry nezávislosti de jure byl následován řadou 

dalších, které vycházejí z obdobných základů. Grilli, Masciandaro a Tabellini – GMT (1991) 

při svém hodnocení nezávislosti centrální banky odlišují politickou a ekonomickou 

nezávislost. Loungani a Sheets (1995) vytvořili index, který byl primárně vytvořen pro měření 

nezávislosti bank v tranzitivních ekonomikách. Index se skládá ze tří částí – (i) nezávislosti 

při stanovení cílů, (ii) ekonomické a (iii) politické nezávislosti. Při hodnocení části (i) 

se autoři zaměřují na hlavní cíl centrální banky daný zákonem, přičemž upřednostňují 
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cenovou stabilitu. Do oblasti (ii) spadají otázky dotýkající se vykonávání monetární politiky 

a možnosti poskytovat vládě půjčky, zde autoři označují jako limit přímého financování vlády 

10 % běžných rozpočtových příjmů. Poslední část (iii) analyzuje personální záležitosti banky, 

tedy okolnosti jmenování guvernéra a členů bankovní rady. 

Výsledky nezávislosti de jure jsou závislé na řadě faktorů. Řadí se mezi ně kritéria, 

která jsou v indexu obsažena; interpretace a ohodnocení zákonů s ohledem na tato kritéria; 

způsob, jakým jsou kritéria agregována; a numerické ohodnocení kritérií.  

Nezávislost centrální banky de facto 

Legislativní úprava činnosti centrální banky je pouze jednou z řady prvků ovlivňujících 

její skutečnou nezávislost. Mnoho zákonů je nekompletních a ponechávají široký prostor 

pro interpretaci. Ve výsledku mohou faktory, jako je tradice či osobnost guvernéra a dalších 

vysokých úředníků banky, alespoň částečně formovat skutečnou úroveň nezávislosti. Přesto, 

že zákony mohou být značně explicitní, realita může být odlišná. Proto byla vyvinuta řada 

indexů měřících nezávislost de facto.  

Cukierman (1992) je zřejmě prvním autorem, který poukázal na možný rozkol 

mezi formální nezávislostí a skutečnou autonomií centrální banky. Zdůrazňuje, že existuje 

vysoký stupeň subjektivity jak ve výběru zákonných proměnných, tak při jejich hodnocení, 

který dělá celkové měření vysoce nahodilé. Podle něj poskytuje současné využívání 

zákonných proměnných a těch proměnných, které pokrývají širší neformální praktiky, 

mnohem užitečnější informace o aktuální nezávislosti CB. Pro měření nezávislosti de facto 

byly vyvinuty čtyři základní směry hodnocení.  

Skutečná průměrná délka funkčního období. Cukierman (1992) a Cukierman, Webb 

a Neyapti (1992) vyvinuli měření autonomie založené na skutečné průměrné délce funkčního 

období guvernéra. Tento ukazatel je založen na předpokladu, že častější střídání guvernérů 

ukazuje nižší míru nezávislosti.  

Cukierman (1992) při hodnocení skutečné míry nezávislosti využíval výpočet doby 

obratu guvernéra centrální banky (DO), který je vypočten jako reciproká hodnota skutečné 

délky funkčního období guvernéra. Ukazatel je založen na předpokladu, že alespoň na nějaké 

úrovni značí větší míra obratu guvernéra nižší úroveň nezávislosti. Častá míra obratu 

může značit, že politikové najímají ty, kteří plní jejich přání. Častější míra obratu také může 

značit, že vláda propouští ty, kteří se jí odhodlají čelit. Čím vyšší je hodnota ukazatele doby 

obratu, tím kratší je reálné funkční období guvernéra.  
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Cukierman a Webb (1995) vytvořili ukazatel politické zranitelnosti, který má doplnit 

a zpřesnit míru obratu guvernéra dle Cukiermana. Jejich nové hodnocení zranitelnosti, 

které zvažuje pouze změnu guvernéra v blízkosti politické změny, umožňuje přesněji rozlišit 

politickou změnu od normální změny v rámci politicky stabilního období.  

Regresní analýza panelových dat 

Panelová data představují datový soubor, který zahrnuje časové řady pro každou 

prostorovou jednotku souboru (Wooldridge, 2009). Hsiao (2005) poukazuje, že využití 

panelových dat přináší oproti analýze časových řad či prostorové analýze řadu výhod. Mezi 

ně řadí kupř. preciznější závěry vyplývající z parametrů modelu, neboť panelová data obvykle 

zahrnují více stupňů volnosti, také se méně potýkají s problémem multikolinearity, 

díky čemuž zlepšují efektivitu odhadů. Tato struktura dat také umožňuje zachytit 

komplexnější strukturu ekonomické činnosti či zjednodušuje výpočty a statistickou 

vypovídací schopnost. Baltagi (2005) mezi výhody panelových dat uvádí možnost sledovat 

individuální heterogenitu, možnost získání většího množství informací, větší variabilitu, 

menší kolinearitu mezi proměnnými, získání více stupňů volnosti či možnost identifikovat 

a měřit efekty, které nejsou tak snadno rozpoznatelné při použitý časových řad či prostorové 

analýze. Naopak za omezení panelových dat považuje kupř. problematické získávání dat, 

relativně krátkou časovou dimenzi či prostorovou závislost.  

Dle Wooldridge (2009) vychází formulace modelu sestaveného na základě 

ekonomických východisek z obecného zápisu regrese panelových dat, která má následující 

podobu (4.1): 

        ̅    ̂                     (4.1) 

přičemž i značí domácnosti, jednotlivce, firmy, země atp., t značí čas. Symbol i znázorňuje 

prostorovou dimenzi, symbol t časovou dimenzi, α je skalární veličina, β je vektor K x 1 

a  ̅   je pozorování K-té vysvětlující proměnné v čase t a prostoru i. Panelová data využívají 

složenou chybu ̂  , kde (2.14): 

 ̂    ̂   ̂  , (4.2) 

přičemž ̂ značí nepozorovatelný individuální vliv (fixní efekty), a ̂  zbylé disturbance. 

Předpokládá se, že proměnná ̂  je v čase konstantní. 

Model obsahuje regresní parciální koeficienty (          . Koeficient  , nebo–li 

regresní koeficient bývá též označován jako úrovňová konstanta. Koeficient    (resp. 

         říká, jak se v průměru změní vysvětlovaná proměnná Y, dojde-li k jednotkovému 

nárůstu vysvětlující proměnné X1 (resp. X2,..., Xn).  
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4.2 Deskriptivní analýza vstupních dat 

Konstrukce modelu zabývajícího se vztahem mezi nezávislostí centrální banky 

a rozpočtovými saldy je vytvořena na základě studie Lucotta (2009). V tomto modelu budou 

využity následující proměnné. Závislou proměnnou je v dané studii podíl primárního 

rozpočtového salda na HDP. Blejer a Cheasty (1992) uvádějí, že fiskální politika může být 

často nevhodně aplikována, neboť běžný způsob měření rozpočtového deficitu poskytuje 

zkreslující pohled na fiskální pozici země. Proto autoři využívají rozlišování tří základních 

způsobů vyhodnocení rozpočtových deficitů. První typ deficitů je hodnocen dle zahrnutí 

veřejného sektoru, druhý dle zahrnutí velikosti veřejného sektoru a jeho složení, třetí 

dle relevantního časového horizontu. Podrobný postup pro vyhodnocení jednotlivých způsobů 

deficitů poskytuje kupř. Blejer a Cheasty (1991). Brun et al. (2007) uvádějí, že primární 

rozpočtové saldo je pro hodnocení fiskální disciplíny nejvhodnější, neboť hodnotí fiskální 

disciplínu v rámci rozpočtového roku. Jak uvádí Lucotte (2009), tento ukazatel zároveň 

umožňuje vyhnout se potenciálnímu zkreslení mezi závislou proměnnou a hlavní vysvětlující 

proměnnou, neboť čím více vláda ovlivňuje monetární autoritu k monetizaci deficitu, 

tím menší je nezávislost centrální banky. Pokud by tedy bylo využito běžné rozpočtové saldo 

(které zahrnuje úrokové platby), existuje potenciální endogenní zkreslení. Tento předpoklad 

platí zejména pro centrální banky, jejichž hlavním cílem je cenová stabilita. Pokud by 

se banka zaměřovala spíše na podporu ekonomického růstu, bylo by vhodnější využít jiného 

typu měření rozpočtového deficitu. Většina sledovaných centrálních bank má jako hlavní cíl 

stanovenu cenovou stabilitu, proto je využito primární rozpočtové saldo. Časové řady 

prezentující velikost primárního rozpočtového salda na HDP jsou získány ze statistik 

Mezinárodního měnového fondu.  

Hlavní vysvětlující proměnnou je stupeň nezávislosti centrální banky měřený ukazateli 

nezávislosti de jure a de facto. Je zřejmé, že vysoká úroveň nezávislosti de jure nemusí 

automaticky implikovat vysokou míru skutečné nezávislosti, neboť řada faktorů (kupř. 

tradice, neformální smlouvy s vládou, kvalita personálního obsazení banky) přispívá 

ke skutečnému stavu nezávislosti. Pro doplnění budou proto využity ukazatele nezávislosti 

de facto. Těmi jsou (i) doba obratu guvernéra, (ii) ukazatel politické zranitelnosti ve vztahu 

k prezidentovi, předsedovi vlády a ministrovi financí. Zatímco u nezávislosti de jure je 

očekáván pozitivní dopad vyšší nezávislosti na velikost primárních rozpočtových sald, 

u ukazatelů de facto je očekáván negativní dopad, neboť vyšší hodnoty ukazatelů nezávislosti 

de facto poukazují na nižší nezávislost centrální banky. Údaje vyjadřující výši nezávislosti 
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de jure a de facto jsou získány vlastní analýzou legislativy upravující činnost zvolených 

centrálních bank, popis vývoje těchto ukazatelů je prezentován v kapitole 3. 

Logaritmus reálného HDP v USD na obyvatele je použit pro zachycení rozdílů v úrovni 

ekonomického rozvoje mezi zeměmi. Dle Chelliah (1971) větší příjem na obyvatele odráží 

vyšší úroveň rozvoje a umožňuje zachytit větší kapacitu na uvalení a vybírání daní. U této 

proměnné je očekáván pozitivní vliv na primární salda. Tempo růstu reálného HDP 

aproximuje ekonomickou aktivitu země, neboť rozpočet je závislý na ekonomických 

fluktuacích. Pokud je úroveň ekonomické aktivity nízká či mírná, objem daňových příjmů 

se snižuje, zatímco sociální výdaje rostou, což má za důsledek zhoršování rozpočtového salda. 

Naopak větší ekonomický růst by měl rozpočtové saldo zlepšovat. Údaje vyjadřující výši 

reálného HDP na obyvatele v USD a tempo růstu reálného HDP jsou získány ze statistik 

OECD.  

Otevřenost ekonomiky je v případě takto vytvořeného modelu vyhodnocena obratem 

zahraničního obchodu, reprezentovaným podílem součtu importu a exportu zboží a služeb 

vůči HDP. Tato proměnná odhaduje intenzitu integrace domácí ekonomiky do světového 

obchodu a do určité úrovně také závislost ekonomiky na mezinárodním cyklu a na její 

citlivosti na změny cen. Kromě toho dle Blanchetona (2004) otevřenost ekonomiky umožňuje 

zhodnotit relativní sílu externích omezení, kterým je ekonomika podrobena a částečně určuje 

politiku, zejména co se týče fiskální politiky. Jednotlivé datové řady reprezentující otevřenost 

ekonomiky jsou získány z databáze OECD.  

Následující část práce se zabývá deskriptivní statistikou jednotlivých proměnných, které 

jsou v modelu využity. Je představen základní vývoj vysvětlované proměnné (čisté vládní 

saldo v podílu na HDP) a vysvětlujících proměnných (HDP/obyvatel v USD, tempo růstu 

HDP a otevřenost ekonomiky). Vývoji hlavní vysvětlované proměnné, nezávislosti centrální 

banky, byla věnovaná kapitola 3.  

Vysvětlovaná proměnná je dle studie Lucotta (2009) představována čistým vládním 

saldem
34

 v podílu na HDP sledovaných zemí. Tento ukazatel umožňuje zhodnotit fiskální 

disciplínu jednotlivých sledovaných let, zároveň částečně odstraňuje problematiku monetizace 

deficitu, která může nastat při využití běžného rozpočtového deficitu. V průměru celé 

sledované skupiny byla primární rozpočtová salda celé pozorované období záporná. Jedinou 

výjimkou je rok 2000, kdy bylo dosaženo mírného rozpočtového přebytku, a dále 

v předkrizových letech 2006–2007. Naopak největší deficitní hospodaření bylo kolem roku 

                                                 
34

Čistý vládní deficit je očištěn o náklady deficitu, tedy zejména úrokové platby.  
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1993, kdy průměrné saldo za všechny země OECD dosahovalo hodnoty –6,57% HDP, 

a následně v letech 2009–2010, kdy se pohybovalo okolo –5 % HDP.  

Při rozčlenění zemí OECD do tří skupin, reprezentovaných nečlenskými zeměmi EU, 

dále členskými zeměmi EU rozdělenými na členy eurozóny a nečleny eurozóny, je zřejmé, 

že jednotlivé časové řady reprezentující průměry těchto skupin jsou velmi podobné. Skupina 

nečlenských zemí EU zároveň dosahuje nejlepších výsledků, neboť v rámci těchto zemí 

se výše zmíněné problematické roky odrazily v čistém vládním saldu nejméně, naopak 

v obdobích konjunktury dosahovaly značných přebytků (přibližně 2,5 % HDP v roce 2006). 

Mezi jednotlivými zeměmi se však zároveň projevují nejvýraznější rozdíly, rozptyl hodnot 

v této skupině je největší. Největší propady čistého vládního salda od roku 2008 zaznamenaly 

členské země eurozóny, ačkoliv do tohoto roku vykazovaly nižší salda než nečlenské země 

eurozóny.  

Graf (4.1) znázorňuje výši čistého vládního salda nečlenských zemí EU ve vybraných 

letech, časové řady průměr_90 a průměr_11 značí průměrné hodnoty daného ukazatele 

v rámci skupiny za roky 1990 a 2011. V rámci této skupiny měla na začátku sledovaného 

období nejvyšší hodnotu tohoto ukazatele Kanada, od roku 2007 jsou trvale nejzadluženějšími 

státy USA a Japonsko. Jedinou zemí, která během sledovaného období vykazuje výrazné 

rozpočtové přebytky, je Norsko (s výjimkami v roce 1992 a 1993). 

Graf 4.1: Čisté rozpočtové saldo, nečlenské země EU, 1990–2011 (% HDP) 

Zdroj: IMF (2012), vlastní konstrukce. 
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Graf (4.2) znázorňuje čisté vládní salda členských zemí eurozóny. Průměrné saldo 

zvolených zemí se na začátku sledovaného období pohybuje v záporných hodnotách okolo 5 

% HDP, svého dna dosáhlo v roce 1993. Následně docházelo k růstovým tendencím a kolem 

roku 2000 se čisté vládní saldo pohybovalo na úrovni 1 % HDP. V důsledku světové 

ekonomické krize pak došlo v roce 2009 k výraznému propadu na úroveň 7 % HDP. U všech 

zemí této skupiny jsou zřejmá negativní salda během téměř celého sledovaného období, 

nejvýraznější záporné hodnoty jsou dosahovány zejména u Řecka a Irska. Výraznějších 

rozpočtových přebytků dosáhlo pouze Estonsko, Finsko (2001–2007) a Irsko (do r. 2006). 

Graf 4.2: Čisté rozpočtové saldo, členské země eurozóny, 1990–2011 (% HDP) 

Zdroj: IMF (2012), vlastní zpracování. 

Hodnoty čistého rozpočtového salda pro poslední sledovanou skupinu, nečlenské země 

eurozóny, jsou zobrazeny v Grafu (4.3). V rámci této jediné skupiny je průměr čistého 

rozpočtového salda na začátku sledovaného období v kladných hodnotách. Trendový vývoj 

průměrných hodnot zvolených zemí je však obdobný jako v ostatních skupinách, kdy se salda 

poměrně rychle dostávají do záporných hodnot a dosahují svého dna v roce 1993 (–9,3 % 

HDP). Poté tyto údaje prokazovaly rostoucí tendence a okolo roku 2000 dosáhly hodnot 

pouze mírně záporných (okolo –0,3 % HDP). Rok 2004 zaznamenal propad rozpočtových 

sald na průměrná –4 % HDP, před vypuknutím světové ekonomické krize v roce 2007 

se hodnoty vrátily zpět k téměř vyrovnaným rozpočtům. Následoval další propad, který však 

nebyl tak výrazný jako u členských zemí eurozóny.  
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Graf 4.3: Čisté rozpočtové saldo, nečlenské země eurozóny, 1990–2011 (% HDP) 

 

Zdroj: IMF (2012), vlastní zpracování. 

Dalšími proměnnými v souladu se studií Lucotta (2009) jsou v modelu reálný 

HDP/obyvatele v USD, tempo růstu HDP a otevřenost ekonomiky. Reálný HDP/obyvatele 

má v rámci celé skupiny zemí OECD po téměř celé období rostoucí trend. Jedinými 

výjimkami je začátek sledovaného období, kdy v letech 1991–1993 dochází k průměrně 1,2% 

poklesu reálného HDP/obyvatele. Snížení růstových tendencí, které však zůstávají v kladných 

hodnotách, je viditelné také v období let 2001–2003. Záporné tempo růstu je pak zřejmé 

v souvislosti s celosvětovou ekonomickou krizí, která se projevila poklesem reálného 

HDP/obyvatele v roce 2008 o 0,4 % a o rok později poklesem o 4,6 %. 

Výše uvedené vývojové tendence jsou zřejmé i ve všech sledovaných skupinách. 

Nečlenské země EU mají obdobný trendový vývoj, nicméně propady ve výše zmíněných 

obdobích nejsou tak výrazné, pokles v letech 1991–1993 není tak hluboký a až na jeden rok 

zůstává tempo růstu reálného HDP/obyvatele v kladných hodnotách. Obdobně v důsledku 

celosvětové krize dochází v rámci uvedené skupiny k poklesu ukazatele, propad je však nižší 

oproti všem zemím OECD i ostatním skupinám. Vybrané hodnoty reprezentující vývoj 

reálného HDP/obyvatele v nečlenských zemích EU jsou znázorněny v Grafu (4.4). 

 

 

 

 

 

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

Č
e

sk
á 

re
p

u
b

lik
a

D
án

sk
o

M
aď

ar
sk

o

P
o

ls
ko

Šv
éd

sk
o

V
e

lk
á 

B
ri

tá
n

ie

1990

2000

2010

2011

průměr_90

průměr_11



104 

 

Graf 4.4: Reálný HDP/osobu, nečlenské země EU, 1990–2011 (USD) 

 

Zdroj: OECD (2012), vlastní zpracování. 

Trendový vývoj reálného HDP/osobu ve skupině členských zemí eurozóny kopíruje 

vývoj celé skupiny OECD, v obdobích růstu však dosahuje nižších hodnot a v období 

ekonomických problémů jsou záporné hodnoty tempa růstu výraznější (v roce 2009 je tempo 

růstu o 5,76 p.b. nižší oproti předchozímu roku). Přesto jsou průměrné absolutní hodnoty 

reálného HDP/obyvatele během celého sledovaného období nadprůměrné v porovnání 

se všemi zeměmi OECD. Vybrané hodnoty ukazatele pro všechny členské země eurozóny 

jsou znázorněny v Grafu (4.5). 

Graf 4.5: Reálný HDP/osobu, OECD, členské země eurozóny, 1990–2011 (USD) 

 

Zdroj: OECD (2012), vlastní zpracování. 
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Velikost reálného HDP/osobu ve skupině nečlenských zemí eurozóny je nižší oproti 

průměru všech zemí OECD i ostatním sledovaným skupinám, na začátku sledovaného období 

dosahoval necelých 19 600 USD a ani v roce 2011 nedosáhl na průměr zemí OECD. 

Trendový vývoj těchto zemí je obdobný jako v ostatních variantách. Vybrané hodnoty 

reprezentující výši reálného HDP/obyvatele jsou znázorněny v Grafu (4.6).  

Graf 4.6: Reálný HDP/osobu, OECD, nečlenské země eurozóny, 1990–2011 (USD) 

 

Zdroj: OECD (2012), vlastní zpracování. 

Poslední kontrolní vysvětlovanou proměnnou je ukazatel otevřenosti ekonomiky 

reprezentovaný mírou obratu, který je dán podílem sumy exportu a importu země na hrubém 

domácím produktu. Ve všech zemích docházelo k postupnému otevírání ekonomiky, 

které bylo zpomaleno či sníženo pouze kolem roku 2000, a dále v souvislosti s celosvětovou 

ekonomickou krizí v letech 2007–2009, kdy došlo k omezení financování zahraničního 
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k výraznému nárůstu otevřenosti, patří zejména malé ekonomiky jako Belgie a Nizozemí, 

naopak jihoevropské státy patří mezi málo otevřené ekonomiky. Vývoj otevřenosti pro tuto 

skupinu zemí je znázorněn v Grafu (4.7). 
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Graf 4.7: Otevřenost ekonomiky, členské země eurozóny, 1990–2011 (%) 

 

Zdroj: OECD (2012), vlastní zpracování. 

Vývoj otevřenosti ekonomiky, je pro skupinu nečlenských zemí EU znázorněn v Grafu 

(4.8a). V rámci těchto ekonomik je výše otevřenosti po celé sledované období podprůměrná, 

nicméně trendový vývoj je stejný jako pro všechny členské země OECD. Nejotevřenějšími 

státy jsou severoevropské země, naopak nejméně otevřenými jsou USA a Turecko. V tomto 

případě jsou rozdíly mezi jednotlivými ekonomikami v rámci skupiny nejmenší ze všech 

sledovaných skupin. Také v rámci nečlenských zemí eurozóny jsou mezi jednotlivými 

zeměmi velmi malé rozdíly (Graf (4.8b)), údaje o otevřenosti ekonomik jsou po celé období 

mírně nadprůměrné.  
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Graf 4.8a: Otevřenost ekonomiky, nečlenské země EU,1990–2011 (%) 

 

Zdroj: OECD (2012), vlastní zpracování. 

Graf 4.8b: Otevřenost ekonomiky, nečlenské země eurozóny, 1990–2011 (%) 

Zdroj: OECD (2012), vlastní zpracování. 
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4.3 Vyhodnocení vztahu nezávislosti centrální banky a rozpočtových sald 

Následující část se věnuje modelu závislosti čistého rozpočtového salda na nezávislosti 

centrální banky a dalších kontrolních proměnných. Předpokládá se, že vyšší nezávislost 

centrální banky povede k větší rozpočtové disciplíně a tedy nižším rozpočtovým deficitům. 

Pro potvrzení této hypotézy bude využito panelových dat, která umožňují zkombinovat 

průřezově a časově uspořádaná data. Vytvořený model je aplikován na skupinu členských 

zemí OECD v letech 1990–2011, průřezová složka i (i=1,2,...,N) je tedy charakterizována 

jednotlivými členskými zeměmi OECD, časová složka t (t=1,2,...,T) je dána jednotlivými lety 

daného intervalu. Jak uvádí Fíglová (2007), panelová data umožňují zvětšit datový soubor 

a zároveň snižují kolinearitu mezi vysvětlujícími proměnnými. Obecný zápis odhadované 

rovnice je následující (4.3): 

        ̅                          (4.3) 

přičemž α je skalární veličina, β je vektor K x 1 a  ̅   je pozorování K-té vysvětlující 

proměnné v čase t a prostoru i. Panelová data využívají složenou chybu  ̂  , kde (4.4): 

 ̂    ̂   ̂    (4.4) 

přičemž  ̂  značí nepozorovatelný individuální vliv. Dle Fíglové (2007) jsou si dvě 

pozorování daného subjektu v různém čase podobnější než dvě pozorování různých subjektů 

ve stejném časovém okamžiku. Pokud je tento individuální vliv  ̂  korelován s Xit, vyskytují 

se v modelu fixní efekty, pokud je nekorelován, vyskytují se v modelu náhodné efekty. 

Proměnná  ̂  představuje náhodnou složku s normálním rozdělením. Složená chyba  ̂  

umožňuje zachytit vliv proměnných, které nejsou v modelu použity, a může reprezentovat 

faktory, které jsou typické pro jednotlivá časová období či zachycují rozdíl mezi jednotlivými 

subjekty, či kombinaci obou předchozích jevů.  

V rámci analýzy je zkoumán zejména směr vlivu koeficientu β1, zastoupený 

znaménkem u tohoto koeficientu. Ten ukazuje, jakým směrem ovlivňuje nezávislost centrální 

banky primární rozpočtová salda. Vytvořený model má následující podobu (4.5): 

                                               ̂     (4.5) 

kde CBI prezentuje nezávislost centrální banky. Do modelu jsou postupně začleňovány 

ukazatele nezávislosti de jure hodnocené indexem GMT, LSI a indexem dle Sergiho, 

jednotlivé hodnoty ukazatelů byly získány v rámci kapitoly 3 vlastními výpočty; kromě toho 

je využit ukazatel nezávislosti de facto prezentovaný dobou obratu guvernéra (DO), 
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ukazatelem politické zranitelnosti ve vztahu k ministrovi financí (PZM) a předsedovi vlády 

(PZV). V modelu jsou dále využity také kontrolní proměnné. Těmi je lnHDP, 

která představuje přirozený logaritmus reálného hrubého domácího produktu/obyvatele 

v USD, TRHDP, která zastupuje tempo růstu reálného HDP, a OPEN, která zachycuje 

otevřenost ekonomiky (dána mírou obratu). Vzhledem k tomu, že některé časové řady, 

znázorňující nezávislost centrální banky jsou neúplné, je regresní analýzy pool dat.
35

 

Chybějící data jsou zapříčiněna tím, že některé centrální banky vznikly až během sledovaného 

období, a tudíž nejsou všechny používané časové řady kompletní.  

Před samotným odhadem zvolených dat je třeba vyhodnotit stacionaritu jednotlivých 

časových řad. V případě nestacionárních řad se totiž proměnná odchyluje od své střední 

hodnoty a nemůže být tedy dlouhodobě ovlivňována proměnnou, která se ke své střední 

hodnotě vrací. Kupř. Granger a Newbold (1974) ukázali, že využívání nestacionárních 

časových řad může vést ke ztrátě významných informací o dlouhodobých vazbách 

zkoumaných dat. Proto byly všechny používané proměnné nejprve testovány na přítomnost 

jednotkových kořenů. To je provedeno testem jednotkových kořenů dle Levina, Lina a Chua 

na 5% hladině významnosti, tento test využívají pro zjištění stacionarity v rámci členských 

zemí OECD kupř. Kotlán et al. (2011). Dále byly provedeny další statistické testy zkoumající 

přítomnost jednotkových kořenů (Im, Pesarant a Shin W-statistika; ADF a PP test), všechny 

proměnné byly opět testovány na 5% hladině významnosti. Výsledky testů pro proměnné jsou 

znázorněny v Tabulce (4.1), dle které je zřejmé, že proměnné reprezentující otevřenost 

ekonomiky a ukazatel nezávislosti dle Sergiho jsou na 5% hladině významnosti statisticky 

nevýznamné. Proto bylo přistoupeno k upravení těchto proměnných, kdy byla provedena 

první diference. Takto upravené hodnoty jsou již dle výsledků testů stacionární.  

Tabulka 4.1: Test stacionarity 

proměnná t-statistika Levin, Lin & Chu t-statistika 
Im, Pesaran and Shin 

W-stat 

dluh -5,441 0,0000 -5,808 0,0000 

lnHDP -11,702 0,0000 -11,141 0,0000 

TRHDP -13,326 0,0000 -11,633 0,0000 

OPEN 1,062 0,8558 4,079 1,0000 

dif_OPEN -19,478 0,0000 -14,752 0,0000 

GMT -5,731 0,0014 -5,887 0,0000 

sergi 7,493 1,0000 -0,787 0,2158 

                                                 
35

 Jedná se o panelová data, přičemž pro některá data jsou časové řady neúplné (Wooldridge, 2009). 
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dif_sergi -13,102 0,0000 -9,553 0,0000 

LSI -13,742 0,0000 -13,896 0,0000 

proměnná t-statistika 
ADF – Fisher Chi-

square 
t-statistika 

PP – Fisher Chi-

square 

dluh 140,486 0,0000 100,289 0,0025 

lnHDP 245,512 0,0000 268,593 0,0000 

TRHDP 254,608 0,0000 265,759 0,0000 

OPEN 28,8218 1,0000 24,2184 1,0000 

dif_OPEN 321,053 0,0000 434,232 0,0000 

GMT 38,9895 0,0000 40,0556 0,0000 

sergi 48,7751 0,2870 89,6303 0,0001 

dif_sergi 84,3850 0,0000 61,8242 0,0000 

LSI 183,8964 0,0000 180,004 0,0000 

Zdroj: vlastní výpočty. 

Po úpravě nestacionárních řad má model následující podobu (4.6):  

                                                   ̂     (4.6) 

Jak již bylo uvedeno, pro regresní analýzu pool dat je možno využít fixních 

či náhodných efektů, které umožňují odstranit z pool dat veličinu, která se liší mezi skupinami 

či v čase, což umožňuje zachytit specifika dílčí časové řady či země. Zvolený model by měl 

být odhadnut s fixními efekty, neboť soubor členských zemí OECD je pevně dán, zároveň 

rozdíly mezi jednotlivými členskými zeměmi jsou v čase relativně konstantní, a proto jsou 

v modelu zachyceny rozdílnými konstantami (na oprávněnost využití fixních efektů u skupiny 

zemí OECD ukazuje kupř. Kubátová a Říhová, 2009). Jak uvádí Kunst (2009), náhodné 

efekty jsou upřednostněny v případě, kdy je vysvětlující proměnná relativně konstantní 

v čase, což je pro případ ukazatelů nezávislosti de facto i de jure naplněno. Také Wooldridge 

(2009) upozorňuje, že pokud je klíčová vysvětlující proměnná konstantní v čase, nemohou být 

fixní efekty využity. Tento předpoklad je využitím ukazatelů nezávislosti centrální banky 

naplněn, neboť zejména ukazatele nezávislosti centrální banky de facto jsou v rámci celého 

sledovaného období konstantní. Proto byl na model aplikován Hausmanův test, který 

umožňuje vyhodnotit korelaci mezi vysvětlujícími proměnnými a náhodnou složkou.
36

 

Výsledky ukázaly, že využití náhodných efektů je přípustné. Také Lucotte (2009) ve své 

analýze zkoumající závislost mezi rozpočtovými saldy a nezávislostí centrální banky využívá 

náhodných efektů, neboť dle autora je časová variabilita ukazatelů nezávislost v čase téměř 

                                                 
36

 Nulová hypotéza Hausmanova testu říká, že takováto korelace neexistuje. Jestliže ji nelze zamítnout, je třeba 

použít model náhodných efektů. Pokud je zamítnuta alternativní hypotéza, jsou využity fixní efekty (Greene, 

2002). 
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neměnná, a proto nemůže být využito fixních efektů, které odstraňují proměnné s malou 

vnitřní variabilitou.  

Po aplikaci Hausmanova testu, který ověřuje přípustnost využití náhodných a fixních 

efektů, byla pro regresní analýzu využita regresní analýza pool dat s náhodnými efekty, 

přičemž pro všechny odhady je použita metoda nejmenších čtverců. Při ekonomické verifikaci 

modelu je nezbytné testovat také náhodnou složku, proto byla využita metoda odhadu White 

Cross-Section, která umožňuje zajistit věrohodnost t-statistik a standardních chyb jejich 

korigováním o heteroskedasticitu. Model jako celek i jeho jednotlivé koeficienty jsou 

odhadovány na 5% hladině významnosti.  

Vyhodnocení vlivu nezávislosti centrální banky na čistá rozpočtová salda je provedeno 

pro celou skupinu zemí OECD, dále pro skupinu nečlenských zemí EU, členských zemí 

eurozóny a nečlenských zemí eurozóny, neboť tyto skupiny vykazují obdobné tendence 

ve vývoji nezávislosti jejich centrálních bank. V každém modelu jsou využity různé varianty 

hodnocení nezávislosti centrální banky – ukazatele nezávislosti de jure (index nezávislosti 

LSI, GMT a index dle Sergiho) a ukazatele nezávislosti de facto (doba obratu guvernéra, 

politická zranitelnost vůči ministrovi financí a předsedovi vlády). Ukazatel politické 

zranitelnosti vůči prezidentovi/králi není do modelu zaveden, neboť u řady sledovaných zemí 

je jeho hodnota nulová (35 % zemí), pro řadu zemí také nemohl být vyhodnocen z důvodu 

nulové obměny těchto představitelů (32 % zemí).  

Jako první je vytvořený model testován s využitím ukazatele nezávislosti de jure a de 

facto pro celou skupinu zemí OECD. Výsledky jsou znázorněny v Tabulce (4.2a, 4.2b). 

V jednotlivých sloupcích tabulek jsou znázorněny proměnné, které byly do modelu zahrnuty, 

a jejich statistická významnost, v závorce jsou uvedeny hodnoty t-testu. Dále je prezentována 

významnost modelu jako celku a hodnota F-testu, koeficient determinace (R
2
) a upravený 

koeficient determinace. V rámci analýzy je sledována statistická významnost jednotlivých 

proměnných na 1%, 5% a 10% hladině významnosti.  

V rámci vytvořeného modelu jsou na 1% hladině významnosti významné proměnné 

HDP/obyvatele a tempo růstu HDP, otevřenost ekonomiky je v tomto případě nevýznamná. 

Z výsledků znázorněných v Tabulkách (4.2a, b) je zřejmé, že v takto nastaveném modelu je 

na 10% hladině významnosti statisticky významný ukazatel nezávislosti GMT. Všechny 

ukazatele nezávislosti de jure mají dle očekávání pozitivní směr závislosti, což potvrzuje 

hypotézu o pozitivním vlivu nezávislosti centrální banky na velikost čistých rozpočtových 

sald. Také ukazatele nezávislosti de facto se v modelu projevují jako významné na 10%, resp. 
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na 5% hladině významnosti, a to při využití ukazatele politické zranitelnosti ve vztahu 

k předsedovi vlády a k ministrovi financí. V případě těchto ukazatelů nezávislosti de facto je 

v souladu s předpoklady prokázán pozitivní vliv na velikost čistých rozpočtových sald, neboť 

vyšší hodnota ukazatele nezávislosti de facto značí nižší míru nezávislosti konkrétní centrální 

banky. Záporné znaménko koeficientu proměnné tedy ukazuje, že vyšší hodnota ukazatele 

(značící nižší nezávislost), vede k nižší hodnotě rozpočtových sald. Vypovídací hodnota 

modelu se pro všechny varianty ukazatelů nezávislosti pohybuje kolem 20 %, model jako 

celek je významný na 1% hladině významnosti. 

Tabulka 4.2a: Model s využitím ukazatelů nezávislosti de jure, země OECD 

proměnná významnost proměnná významnost proměnná významnost 

C 
0.0000 

C 
0.0000 

C 
0.0000 

(-4.143620) (-4.354009) (-0.29159) 

HDP*** 
0,0004 

HDP*** 
0.0002 

(3.782318) 
HDP*** 

0,0001 

(3.587992) (3.816927) 

TRHDP*** 
0.0000 

TRHDP*** 
0.0000 

(7.218073) 
TRHDP*** 

0.0000 

(7.333169) (7.296666) 

DIF_OPEN 
0,2489 

DIF_OPEN 
0,2412 

DIF_OPEN 
0,2280 

(-1.154132) (-1.173168) (-1.206711) 

GMT*** 
0,1000 

LSI 
0.2160 

(1.238563) 
DIF_SERGI 

0,5342 

(1.646375) (-0.622033) 

Model významnost model významnost model významnost 

Model 
0.0000 

(39.23566) 
model 

0.0000 
(39.65412) 

model 
0.0000 

(38.78387) 

R
2
 0,206791 R

2
 0,208537 R

2
 0,205169 

upravený R
2
 0,201521 upravený R

2
 0,203278 upravený R

2
 0,199879 

Zdroj: vlastní výpočty. 

Pozn.: *ukazatel je významný na 1% hladině významnosti, ** ukazatel je významný na 5% hladině 

významnosti, ***ukazatel je významný na 10% hladině významnosti. 
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Tabulka 4.2b: Model s využitím ukazatelů nezávislosti de facto, země OECD 

 proměnná významnost proměnná významnost proměnná významnost 

C 
0.0000 

(-4.285999) 
C 

0.0000 
(-4.575433) 

C 
0.0000 

(-4.415412) 

HDP* 
0.0002 

(3.790687) 
HDP* 

0.0000 
(4.157338) 

HDP* 
0.0001 

(3.952443) 

TRHDP* 
0.0000 

(7.363238) 
TRHDP* 

0.0000 
(7.253046) 

TRHDP* 
0.0000 

(7.035233) 

DIF_OPEN 
0.2420 

(-1.171167) 
DIF_OPEN 

0.1775 
(-1.350357) 

DIF_OPEN 
0.2364 

(-1.185447) 

DO 
0.4376 

(0.776695) 
PZV*** 

0.0881 
(-1.708819) 

PZM** 
0.0093 

(-2.608821) 

model významnost model významnost model významnost  

Model 
0.0000 

(38.71093) 
model 

0.0000 
(41.49387) 

model 
0.0000 

(36.80012) 

R
2
 0.203784 R

2
 0.235434 R

2
 0.211131 

upravený R
2 

0.198519 upravený R
2 

0.229760 upravený R
2 

0.205394 

Zdroj: vlastní výpočty. 

Pozn.: *ukazatel je významný na 1% hladině významnosti, ** ukazatel je významný na 5% hladině 

významnosti, ***ukazatel je významný na 10% hladině významnosti. 

Tabulky (4.3a, b) ukazují výsledky modelu aplikovaného na členské země OECD, 

které zároveň nejsou členem Evropské unie. Při využití jednotlivých proměnných, 

reprezentujících nezávislost centrální banky de jure a de facto, je zřejmé, že dva zvolené 

ukazatele nezávislosti de jure (index GMI a LSI) jsou pro tuto skupinu zemí významné, 

v obou případech na 5% hladině významnosti. V případě této skupiny zemí je vliv nezávislé 

centrální banky na výši primárních rozpočtových sald také pozitivní, tedy nezávislejší 

centrální banka vede v rámci skupiny k větší rozpočtové kázni. Naopak vliv ukazatelů 

nezávislosti de facto na velikost primárních rozpočtových sald se pro žádný sledovaný index 

neprokázal. V rámci kontrolních proměnných je opět významným faktorem podíl reálného 

hrubého domácího produktu na osobu a tempo růstu HDP, otevřenost ekonomiky je opět 

statisticky nevýznamná, a to na 5% i 10% hladině významnosti. Vypovídací schopnost 

modelu jako celku se opět pohybuje kolem 20 %, výraznější nárůst je zřetelný po aplikaci 

ukazatele politické zranitelnosti guvernéra vůči předsedovi vlády.  
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Tabulka 4.3a: Model s využitím ukazatelů nezávislosti de jure, nečlenské země EU 

proměnná významnost proměnná významnost proměnná významnost 

C 
0.0000 

(-4.497572) 
C 

0.0000 
(-4.393545) 

C 
0.0000  

(-4.257812) 

HDP* 
0.0000 

(4.295178) 
HDP* 

0.0000 
(4.141759) 

HDP* 
0.0001 

(3.932366) 

TRHDP* 
0.0001 

(3.972571) 
TRHDP* 

0.0001 
(3.947880) 

TRHDP* 
0.0001 

(3.881210) 

DIF_OPEN 
0.8515 

(0.187376) 
 

DIF_OPEN 
0.8483 

(0.191548) 
DIF_OPEN 

0.8419 
(0.199650) 

GMT** 
0.0017 

(3.169563) 
LSI** 

0.0154 
(2.441778) 

DIF_SERGI 
0.5934 

(0.534700) 

model významnost model významnost model významnost  

model 
0.0000 

(15.31823) 
model 

0.0000 
(14.71415) 

model 
0.0000 

(38.78387) 

R
2
 0.211817 R

2
 0.205178 R

2
 0.205169 

upravený R
2 

0.197989 upravený R
2 

0.191234 upravený R
2 

0.199879 

Zdroj: vlastní výpočty. 

Pozn.: *ukazatel je významný na 1% hladině významnosti, ** ukazatel je významný na 5% hladině 

významnosti, ***ukazatel je významný na 10% hladině významnosti. 

Tabulka 4.3b: Model s využitím ukazatelů nezávislosti de facto, nečlenské země EU 

 proměnná významnost proměnná významnost proměnná významnost 

C 
0.0000 

(-4.402826) 
C 

0.0000 
(-5.321448) 

C 
0.0000 

(-4.681646) 

HDP* 
0.0001 

(3.971907) 
HDP* 

0.0000 
(4.911864) 

HDP* 
0.0000 

(4.256435) 

TRHDP* 
0.0001 

(3.985101) 
TRHDP* 

0.0000 
(4.794036) 

TRHDP* 
0.0000 

(3.752156) 

DIF_OPEN 
0.8477 

(0.192227) 
DIF_OPEN 

0.9137 
(0.108572) 

DIF_OPEN 
0.7065 

(0.377087) 

DO 
0.1485 

(1.449937) 
PZV 

0.4274 
(-0.795413) 

PZM 
0.8421 

(-0.199422) 

model významnost model významnost model významnost 

model 
0.0000 

(13.36291) 
model 

0.0000 
(15.99445) 

model 
0.0000 

(12.30954) 

R
2
 0.189914 R

2
 0.251903 R

2
 0.205812 

upravený R
2 

0.175702 upravený R
2 

0.236154 upravený R
2 

0.189093 

Zdroj: vlastní výpočty. 

Pozn.: *ukazatel je významný na 1% hladině významnosti, ** ukazatel je významný na 5% hladině 

významnosti, ***ukazatel je významný na 10% hladině významnosti. 

Třetí sledovanou skupinou jsou členské země OECD, které jsou zároveň členy 

Evropské unie, avšak doposud nezavedly společnou měnu euro. Výsledky modelu pro tyto 

státy jsou znázorněny v Tabulce (4.4a, b). V rámci této skupiny zemí není ukazatel 

nezávislosti centrální banky v žádném ze zkoumaných případů (ukazatele de jure i de facto) 

statisticky významným faktorem pro velikost primárních rozpočtových sald, a to na 5% ani 

10% hladině významnosti. Sestrojený model má navíc velmi nízkou vypovídací schopnost, 
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která se pohybuje okolo 10 %. Jedinou výjimkou je model při využití ukazatele nezávislosti 

de facto LSI, který je významný na 15% hladině významnosti. Vypovídací schopnost modelu 

jako celku se zvýšila oproti ostatním variantám na téměř 25 %.  

Směr vlivu u ukazatelů nezávislosti de jure odpovídá předpokladu, tedy že nižší 

nezávislost centrální banky vede k nižší rozpočtové kázni. Také většina ukazatelů nezávislosti 

de facto opět poukazuje na pozitivní vztah mezi sledovanými proměnnými. Opět platí, že 

vyšší hodnota ukazatelů de facto značí nižší nezávislost banky.  

Tabulka 4.4a: Model s využitím ukazatelů nezávislosti de jure, nečlenské země eurozóny 

 proměnná významnost proměnná významnost proměnná významnost 

C 
0.0014 

(-3.281999) 
C 

0.0000 
(-5.757252) 

C 
0.0026 

(-3.091378) 

HDP** 
0.0040 

(2.939338) 
HDP* 

0.0000 
(5.614334) 

HDP** 
0.0049 

(2.874339) 

TRHDP** 
0.0176 

(2.411599) 
TRHD*** 

0.0592 
(1.907723) 

TRHDP** 
0.0192 

(2.377804) 

DIF_OPEN 
0.2734 

(-1.100974) 
DIF_OPEN 

0.4462 
(-0.764647) 

DIF_OPEN 
0.2630 

(-1.125267) 

GMT 
0.6422 

(0.466031) 
LSI 

0.1469 
(1.461375) 

DIF_SERGI 
0.4349 

(0.783903) 

model významnost model významnost model významnost 

model 
0.005217 

(3.923593) 
model 

0.000002 
(9.152493) 

model 
0.002704 

(4.349201) 

R
2
 0.130034 R

2
 0.258527 R

2
 0.142134 

upravený R
2 

0.096892 upravený R
2 

0.230280 upravený R
2 

0.109454 

Zdroj: vlastní výpočty. 

Pozn.: *ukazatel je významný na 1% hladině významnosti, ** ukazatel je významný na 5% hladině 

významnosti, ***ukazatel je významný na 10% hladině významnosti. 

Tabulka 4.4b: Model s využitím ukazatelů nezávislosti de facto, nečlenské země eurozóny 

 proměnná významnost proměnná významnost proměnná významnost 

C 
0.0196 

(-2.371070) 
C 

0.0051 
(-2.860709) 

C 
0.0000 

(-4.791046) 

HDP** 
0.0205 

(2.353488) 
HDP** 

0.0073 
(2.734296) 

HDP* 
0.0000 

(4.556106) 

TRHDP** 
0.0168 

(2.429060) 
TRHDP** 

0.0176 
(2.411279) 

TRHDP** 
0.0324 

(2.167813) 

DIF_OPEN 
0.2698 

(-1.109268) 
DIF_OPEN 

0.2572 
(-1.139243) 

DIF_OPEN 
0.3875 

(-0.867719) 

DO 
0.8551 

(-0.183027) 
PZV 

0.7701 
(0.293017) 

PZM 
0.6242 

(-0.491294) 

model významnost model významnost model významnost 

model 
0.008524 

(3.606355) 
model 

0.007270 
(3.709128) 

model 
0.000429 

(5.551975) 

R
2
 0.120790 R

2
 0.123806 R

2
 0.174580 

upravený R
2 

0.087296 upravený R
2 

0.090427 upravený R
2 

0.143135 

Zdroj: vlastní výpočty. 

Pozn.: *ukazatel je významný na 1% hladině významnosti, ** ukazatel je významný na 5% hladině 

významnosti, ***ukazatel je významný na 10% hladině významnosti. 
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Poslední sledovanou skupinou jsou členské země OECD, které zároveň zavedly 

jednotnou měnu euro. Výsledky modelu s různými ukazateli nezávislosti, aplikovaného 

na tyto země, jsou znázorněny v Tabulkách (4.5a, b). V této skupině zemí je nezávislost 

centrální banky, hodnocená ukazateli de jure i de facto, faktorem ovlivňujícím rozpočtovou 

kázeň zemí, ve většině případů na 1% či 5% hladině statistické významnosti. Také směr vlivu 

jednotlivých ukazatelů opět převážně potvrzuje hypotézu, že nezávislejší centrální banka vede 

k větší rozpočtové kázni. Z kontrolních proměnných jsou opět významnými determinanty 

ukazatele podílu reálného HDP/obyvatele a tempa růstu HDP, otevřenost ekonomiky se ani 

v tomto modelu neprojevila jako statisticky významná. Vypovídací hodnota modelů 

pro členské země eurozóny je oproti ostatním skupinám vyšší, pohybuje se kolem 32 %, 

přičemž ve všech variantách je model jako celek významný na 1% hladině významnosti.  

Tabulka 4.5a: Model s využitím ukazatelů nezávislosti de jure, členské země eurozóny 

 Proměnná významnost proměnná významnost proměnná významnost 

C 
0.0000 

(-4.377314) 
C 

0.0000 
(-4.676467) 

C 
0.0000 

(-5.370350) 

HDP* 
0.0003 

(3.694881) 
HDP* 

0.0001 
(3.919461) 

HDP* 
0.0000 

(4.961606) 

TRHDP* 
0.0000 

(6.433613) 
TRHDP* 

0.0000 
(6.528271) 

TRHDP* 
0.0000 

(6.503549) 

DIF_OPEN 
0.3326 

(-0.970588) 
DIF_OPEN 

0.2879 
(-1.064860) 

DIF_OPEN 
0.2505 

(-1.151675) 

GMT* 
0.0000 

(4.196573) 
LSI* 

0.0002 
(3.766060) 

DIF_SERGI 
0.3735 

(-0.891418) 

Model významnost model významnost model významnost 

Model 
0.000000 

(37.68874) 
model 

0.000000 
(37.51486) 

model 
0.000000 

(32.60310) 

R
2
 0.353259 R

2
 0.352203 R

2
 0.321678 

upravený R
2 

0.343886 upravený R
2 

0.342815 upravený R
2 

0.311812 

Zdroj: vlastní výpočty. 

Pozn.: *ukazatel je významný na 1% hladině významnosti, ** ukazatel je významný na 5% hladině 

významnosti, ***ukazatel je významný na 10% hladině významnosti. 
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Tabulka 4.5b: Model s využitím ukazatelů nezávislosti de jure, členské země eurozóny 

 Proměnná významnost proměnná významnost proměnná významnost 

C 
0.0000 

(-4.919889) 
C 

0.0000 
(-5.086441) 

C 
0.0000 

(-5.150208) 

HDP* 
0.0000 

(4.735803) 
HDP* 

0.0000 
(4.710128) 

HDP* 
0.0000 

(4.787857) 

TRHDP* 
0.0000 

(6.567943) 
TRHDP* 

0.0000 
(6.187509) 

TRHDP* 
0.0000 

(6.187514) 

DIF_OPEN 
0.2673 

(-1.111457) 
DIF_OPEN 

0.2432 
(-1.169644) 

DIF_OPEN 
0.2381 

(-1.182449) 

DO 
0.2345 

(-1.191508) 
PZV** 

0.0810 
(-1.751612) 

PZM** 
0.0501 

(-1.968240) 

Model významnost model významnost model významnost 

Model 
0.000000 

(32.06529) 
model 

0.000000 
(32.31138) 

model 
0.000000 

(31.90258) 

R
2
 0.314936 R

2
 0.330344 R

2
 0.327533 

upravený R
2 

0.305114 upravený R
2 

0.320120 upravený R
2 

0.317267 

Zdroj: vlastní výpočty. 

Pozn.: *ukazatel je významný na 1% hladině významnosti, ** ukazatel je významný na 5% hladině 

významnosti, ***ukazatel je významný na 10% hladině významnosti. 

4.4 Dílčí shrnutí 

Po prvních empirických studiích, které prokazovaly význam nezávislosti centrální 

banky, se další studie věnovaly vazbám mezi nezávislou centrální bankou na jedné straně 

a různými ekonomickými ukazateli na straně druhé. Mezi první hodnocené zvažované 

ukazatele patřila inflace, následně byly využívány další proměnné, mezi které se začala řadit 

také velikost rozpočtového salda.  

Pro vyhodnocení vztahu mezi nezávislostí centrální banky a primárními rozpočtovými 

saldy byla využita data, získaná vlastní analýzou legislativy upravující činnost centrálních 

bank členských zemí OECD za období let 1990–2011. Jak ukazuje Franta et al. (2011), 

zavedení inflačního cílování, které je spojeno se zvyšováním nezávislosti centrálních bank, 

může vést k větší zodpovědnosti tvůrců fiskální politiky a ke snižování rozpočtových deficitů. 

Odhad vlivu nezávislosti centrální banky na primární rozpočtová salda byl proveden 

prostřednictvím regresní analýzy pool dat. Kapitola se nezaměřovala na sestavení modelu, 

který by umožnil co nejlépe vystihnout faktory mající vliv na velikost rozpočtových sald, 

ale na zodpovězení otázky, zda má nezávislost centrální banky statisticky významný vliv 

na tuto veličinu.  

Použitý model byl konstruován na základě studie Lucotta (2009), který využil 

následující proměnné. Vysvětlovanou proměnnou byl podíl primárního rozpočtového salda 

na HDP, hlavní vysvětlující proměnnou byly ukazatele nezávislosti de jure a de facto 
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zkonstruované na základě vlastní analýzy relevantní legislativy. Dalšími proměnnými byly 

reálný HDP/osobu, tempo růstu HDP a otevřenost ekonomiky. Všechna potřebná data byla 

získána z databáze OECD a Mezinárodního měnového fondu, údaje reprezentující nezávislost 

centrální banky byly zkonstruovány na základě vlastního studia legislativy upravující činnost 

odpovídajících centrálních bank během sledovaného období a vlastními výpočty. Takto 

vytvořený model byl otestován standardními statistickými testy, zejména s ohledem 

na stacionaritu časových řad. Pro empirickou analýzu byla využita regresní analýza 

panelových dat, přičemž pro odhad byla použita metoda nejmenších čtverců. Následně bylo 

testováno, zda mají být v modelu využity fixní či náhodné efekty. Vzhledem k tomu, 

že klíčové vysvětlující proměnné (nezávislost centrální banky) jsou v čase relativně stabilní 

a v případě ukazatelů nezávislosti de facto jsou během sledovaného období neměnné, byl 

využit model s náhodnými efekty. Výsledky Hausmanova testu ukázaly na přípustnost jejich 

použití.  

Vytvořený model byl aplikován na skupinu všech členských zemí OECD, dále 

na skupinu členských zemí eurozóny, skupinu členských zemí EU, které jednotnou měnu euro 

nezavedly, a na skupinu nečlenských zemí EU, neboť v rámci těchto uskupení byl vývoj 

nezávislosti velmi podobný. Ukazatele nezávislosti de jure se ukázaly významným faktorem 

pro velikost primárního rozpočtového salda ve skupině všech zemí OECD, kde byl ukazatel 

GMT významným na 10% hladině významnosti. Ostatní použité indexy se v této skupině 

zemí ukázaly jako statisticky nevýznamné. Pro skupinu nečlenských zemí EU byly významné 

ukazatele GMT a LSI (oba na 5% hladině významnosti), tytéž indexy se ukázaly jako 

signifikantní také v rámci členských zemí eurozóny. Ve všech těchto případech měly indexy 

předpokládaný kladný směr vlivu nezávislejší centrální banky na rozpočtovou disciplínu 

země. Ve dvou skupinách se také jako statisticky významné ukázaly indexy nezávislosti 

de facto. Jedná se o skupinu všech členských zemí OECD, kde má na velikost rozpočtového 

salda ukazatel politické zranitelnosti vůči ministrovi financí a vůči předsedovi vlády, 

a o členské země eurozóny, kde jsou významné tytéž ukazatele. Také u těchto ukazatelů byl 

ukázán pozitivní vliv na výši rozpočtových sald. Tento předpoklad byl opět v rámci všech 

proměnných i skupin potvrzen.  

Jedinou skupinou, kde nebyl prokázán vliv žádného ukazatele nezávislosti centrální 

banky na velikost primárního rozpočtového salda, je skupina členských zemí Evropské unie, 

které doposud nezavedly jednotnou měnu euro.  
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5 Závěr 

Novodobé centrální banky vzniky v mnoha ekonomikách na základě domluvy mezi 

ministerstvem financí a finančním sektorem. Po druhé světové válce prošly tyto instituce 

značným vývojem, v rámci kterého získaly také svou nezávislost, přičemž obhajoba tohoto 

kroku se často odvolávala na potenciální ztráty společenského blahobytu, ke kterému 

by došlo, pokud by byly banky při své činnosti navázány na vládu. Tato nezávislost je však 

poměrně mladá a ve svém rozsahu se značně v jednotlivých ekonomikách odlišuje.  

Finanční krize, která přešla také do krize dluhové, se dotýká základů konvenčního pojetí 

nezávislosti banky a řada centrálních bank garantuje půjčky svým vládám. Pro jednotlivé 

země zůstává nepředstavitelné, že by centrální banky dovedly zemi k bankrotu odmítnutím 

nakoupit dluhopisy své vlády. Proto se do popředí zájmu v současné době dostává otázka 

vzájemné interakce fiskální a monetární politiky i s důsledky, které může znamenat pro 

nezávislost bank.  

Hlavním cílem práce bylo vyhodnotit dopad nezávislosti centrální banky na velikost 

rozpočtových sald. Dílčím cílem bylo zhodnotit nezávislost de jure a de facto vybraných zemí 

za období od konce osmdesátých let po současnost. Získané údaje byly následně použity pro 

vyhodnocení výše uvedené závislosti. Homogenizujícím prvkem zvolených zemí je jejich 

členství v OECD (dle stavu členství k 1. 1. 2012), vztah byl zkoumán v období let 1990– 

2011. Ukazatele nezávislosti byly vytvořeny na základě vlastního studia relevantní legislativy, 

neboť v dostupné literatuře nejsou k dispozici jednotné ukazatele nezávislosti vybraných 

centrálních bank, které by zahrnovaly celé sledované období.  

Doktorská dizertační práce byla kromě úvodu a závěru rozčleněna do tří hlavních 

kapitol. První kapitola následující po úvodu se zabývala zejména teoretickými východisky 

nezávislosti centrální banky, zároveň se zabývala otázkou, jak jednotlivé ekonomické školy, 

které se zabývaly nezávislostí centrální banky, pohlížejí na rozpočtové deficity. Eijffinger 

a De Haan (1996) poukazují, že koncept nezávislosti je postaven na třech základních 

názorových proudech, kterými jsou názory školy veřejné volby, fiskální teorie determinace 

cenové hladiny autorů Sargenta a Wallace (1981) a teorie časové nekonzistence hospodářské 

politiky. Samotná hodnota nezávislosti je poměrně obtížně stanovitelný ukazatel, neboť 

teoretická i empirická literatura ji chápou různými způsoby. Proto se i využívaná typologie 

nezávislosti různí dle autorů, nicméně nejčastěji hodnocenými částmi jsou politická, 

personální či finanční nezávislost.  
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Po rozpoznání významu nezávislé centrální banky pro správné fungování ekonomiky 

začali autoři empirických prací usilovat o přesné změření míry nezávislosti, přičemž nejčastěji 

rozlišují nezávislost de jure a de facto. Zatímco nezávislost de jure je explicitně určena 

platnými zákony upravujícími činnost centrální banky, pro vyhodnocení skutečné nezávislosti 

centrální banky doposud nebyl vytvořen ukazatel, který by ji dokázal zcela zachytit. Různé 

indexy tedy hodnotí faktory, které mohou naznačovat oslabení či posílení pozice banky. Často 

se soustředí na hodnocení skutečné délky funkčního období guvernéra, které následně 

porovnávají se skutečnou délkou funkčního období vybraných politických představitelů, 

u kterých se předpokládá, že mohou mít vliv na rozhodování představitelů banky, či mohou 

o toto usilovat.  

Druhá kapitola se primárně zaměřila na vyhodnocení nezávislosti de jure a de facto 

členských zemí OECD v letech 1990–2011. Pro evaluaci byly vybrány tři ukazatele 

nezávislosti de jure a čtyři ukazatele nezávislosti de facto (doba obratu guvernéra, politická 

zranitelnost vůči prezidentovi, politická zranitelnost vůči předsedovi vlády a vůči ministrovi 

financí) přičemž všechny hodnoty byly sestaveny na základě vlastních výpočtů. Výsledky 

jednotlivých ukazatelů nezávislosti de jure ukazují, že u převážné části členských zemí OECD 

došlo během sledovaného období k výraznému nárůstu nezávislosti, tento posun byl zřejmý 

zejména u členských zemí Evropské unie. Proto byly sledované země rozděleny do tří skupin 

– členské země Evropské unie, které zavedly jednotnou měnu euro, země, které euro doposud 

nezavedly, a nečlenské země EU.  

Výrazná změna nezávislosti v prvních dvou skupinách byla zaznamenána především 

v oblasti poskytování půjček vládě, které jsou nyní ve většině zemí zakázány, řada zemí také 

do své legislativy implementovala striktní oddělení fiskální a monetární politiky, centrální 

banky mají zakázáno získávat či vyhledávat instrukce od národních vlád i od orgánů EU. 

Jedinou změnu legislativy hodnotí dva indexy negativně, a to je přijetí nového cíle, cenové 

stability, neboť tyto indexy upřednostňují jiné hlavní cíle centrální banky. Naopak skupinou 

zemí, ve které nebyly zaznamenány žádné výrazné změny v nezávislosti jejich centrálních 

bank, jsou nečlenské země EU. Jedinými výjimkami jsou Island a Mexiko, přičemž posun 

legislativy na Islandu je zapříčiněn zejména snahou země o vstup do Evropské unie.  

Druhou skupinou ukazatelů, využitých k hodnocení nezávislosti centrální banky, byly 

indexy nezávislosti de facto, které byly aplikovány pro evaluaci vztahu mezi guvernérem 

a vybranými politickými činiteli. V převážné části zemí se neukázal významný vztah mezi 

guvernérem banky a prezidentem či panovníkem země. Relativně častější byly souvislosti 
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mezi změnou předsedy vlády či ministra financí a následnou změnou guvernéra, přesto však 

ve většině zemí, kde k této situaci došlo, byla procentuální shoda relativně nízká (okolo 15 

%). Výjimkami zemí, ve kterých se ukázala shoda ve všech ukazatelích na relativně vysoké 

úrovni (okolo 40 %) byli Island, Česká republika a Turecko. V případě Islandské centrální 

banky byl problém značné závislosti centrální banky na vládě předmětem kritiky řady studií. 

Poslední část práce se zabývala vyhodnocení vztahu mezi nezávislou centrální bankou a 

primárními rozpočtovými saldy. Model zkoumající tuto závislost vycházel ze studie Lucotta 

(2009), přičemž byl aplikován na členské země OECD. Na základě této práce bylo jako 

vysvětlované proměnné využito primárního rozpočtového salda, vysvětlující proměnnou byly 

postupně všechny ukazatele nezávislosti de jure a de facto, které byly získány vlastní 

analýzou relevantních legislativních zdrojů. V modelu byly také využity kontrolní proměnné, 

které byly představovány podílem reálného HDP/obyvatele, tempem růstu HDP a otevřeností 

ekonomiky. Vzhledem k neúplnosti některých časových řad byla prostředkem regresní 

analýza pool dat. Zkoumaným obdobím byl časový úsek mezi lety 1990–2011. Začátek tohoto 

časového období byl zvolen z důvodu změny režimu v řadě členských zemí OECD, který byl 

doprovázen vznikem nových monetárních autorit a zaváděním nové platné legislativy.  

V modelu byly z důvodu malé variability ukazatelů nezávislosti centrální banky použity 

náhodné efekty, přičemž přípustnost jejich použití byla potvrzena Hausmanovým testem. 

Sestavený model byl testován pro případ všech členských zemí OECD, dále pro podskupinu 

členských zemí EU se společnou měnou euro a země, které tuto měnu doposud nevyužily, 

a pro nečlenské země EU. Rozdělení na dílčí skupiny bylo provedeno z důvodu větší 

homogenity ukazatelů nezávislosti. Ze zvolených ukazatelů se jako nejvýznamnější ukázaly 

index nezávislosti de jure GMT, který byl statisticky významný ve třech sledovaných 

skupinách, dále index LSI, u kterého se prokázala významnost ve dvou skupinách. 

Z ukazatelů nezávislosti de facto se jako statisticky významné prokázaly index politické 

zranitelnosti vůči předsedovi vlády i vůči ministrovi financí, v obou případech bylo jejich 

využití vhodné ve skupině všech členských zemí OECD a v podskupině členských zemí 

eurozóny. Pouze v případě členských zemí EU, které doposud nezavedly euro, se žádný 

z použitých ukazatelů neukázal jako statisticky významný na daných hladinách významnosti.  

Během testování bylo také zkoumáno, zda nezávislost centrální banky působí 

na velikost rozpočtových sald pozitivně či negativně. Na základě rešerše předchozí empirické 

literatury bylo předpokládáno, že při aplikaci indexů de jure i de facto bude mezi vysvětlující 

a vysvětlovanou proměnnou pozitivní vztah. Tento předpoklad byl ve všech testovaných 
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skupinách potvrzen, tedy v případě členských zemí OECD i jednotlivých dílčích kategoriích 

existuje pozitivní vztah, který říká, že nezávislejší centrální banka vede k větší rozpočtové 

zodpovědnosti. Výsledky práce ukazují, že nezávislejší centrální banka tedy může být jedním 

z faktorů, které mají pozitivní vliv na rozpočtovou disciplínu země. 

Z výsledků empirické části práce je zřejmé, že nezávislost centrální banky, měřená 

ukazateli de jure a de facto, může mít vliv na velikost rozpočtových sald a že zvyšování 

nezávislosti centrálních bank tedy napomáhá fiskální disciplíně tvůrců hospodářské politiky. 

Navázání činnosti banky na jediný explicitní cíl napomáhá ke snížení možnosti využívat 

monetární politiku pro krátkodobé politické záměry. Disciplinovanější fiskální politika také 

může napomoci vyhnout se dluhovým krizím, které jsou v současné době problémem řady 

vyspělých zemí. 
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CB  centrální banka 

CBI  nezávislost centrální banky 

čl.   článek 
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ČR  Česká republika 
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ECB  Evropská centrální banka 

EHS  Evropské hospodářské společenství 
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EU  Evropská unie 

FED  Federální rezervní systém 

FOMC  rada guvernérů a federální výbor pro otevřený trh 

FRB  Federální rezervní banky 

GMT  ukazatel nezávislosti centrální banky dle Grilli, Masciandaro a Tabellini 
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IMF  Mezinárodní měnový fond  
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Přílohy 

Příloha 1: Ukazatel nezávislosti centrální banky dle Grilli, Masciandaro, Tabellini 

Politická nezávislost 

1. guvernér není jmenován vládou 

2. guvernér je jmenován na více než 5 let 

3. všichni členové bankovní rady nejsou jmenováni vládou 

4. bankovní rada je jmenována na více než 5 let 

5. zástupci vlády nejsou povinně členy bankovní rady 

6. při formulaci monetární politiky není vyžadován souhlas vlády 

7. existuje zákonný požadavek upřednostňující monetární stabilitu jako hlavní cíl 

8. existuje zákonná úprava posilující pozici CB při konfliktu s vládou 

Ekonomická nezávislost 

1. přímé úvěry nejsou automaticky dostupné 

2. přímé úvěry jsou poskytovány za tržní úrokové míry 

3. přímé úvěry jsou explicitně dočasné 

4. přímé úvěry jsou objemově omezené 

5. CB se neúčastní primárního trhu veřejného dluhu 

6. Úrokové sazby jsou určovány centrální bankou 

7. Bankovní dohled není vykonáván centrální bankou (2b.), není vykonáván pouze centrální 

bankou (1b.) 

Zdroj: Grilli, Masciandaro, Tabellini (1991), vlastní úprava. 
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Příloha 2:Ukazatel nezávislosti centrální banky dle Loungani a Sheets  

Nezávislost při stanovení cílů 

1. Určuje zákon o centrální bance cenovou stabilitu jako hlavní makroekonomický cíl? 

Ekonomická nezávislost 

2. Kontroluje centrální banka nástroje monetární politiky? (instrumenty jsou myšleny: 1. 

operace na volném trhu, 2. požadavky na rezervy, 3. diskontní sazby) 

3. Existuje zákonný omezující limit přímého financování vlády ze strany centrální banky? 

4. Je vládě dovoleno přijímat finance od centrální banky? 

5. Podléhá centrální banka vládním příkazům při vykonávání monetární politiky?  

Politická nezávislost 

6. Může být guvernér centrální banky propuštěn exekutivní mocí nebo Parlamentem, pokud 

se vyskytne konflikt týkající se monetární politiky? 

7. Může doba, na kterou je jmenován guvernér CB, přesáhnout volební cyklus? 

8. Může doba, na kterou jsou jmenováni členové bankovní rady, přesáhnout volební cyklus?  

9. Je guvernér jmenován výkonnou mocí? 

10. Jsou někteří jiní členové bankovní rady jmenováni výkonnou mocí? 

11. Je počet členů bankovní rady jmenovaných výkonnou mocí vyšší než počet členů 

jmenovaných jinými orgány? 

12. Má člen vlády oficiální nebo reprezentativní místo při zasedání bankovní rady? 

13. Má člen vlády hlasovací právo při zasedání bankovní rady? 

14. Má člen vlády právo veto v rámci bankovní rady? 

Zdroj: Loungani, Sheets (1995), vlastní úprava.
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Příloha 3:Ukazatel nezávislosti centrální banky dle Sergiho   

Indikátory politické nezávislosti:      váha 

1. guvernér není jmenován vládou,      1 

2. guvernér není jmenován na více než 5 let,    2 

3. bankovní rada není jmenována vládou,     1 

4. bankovní rada je jmenována na více než 5 let,    2 

5. jsou možné zřejmé konflikty mezi centrální bankou a vládou,  1 

6. nepovinná účast vládních reprezentantů v bankovní radě,  2 

7. není třeba, aby vláda schválila monetární politiku,    2 

8. požadavek na udržení měnové stability je upraven zákonem,  3 

Indikátory ekonomické nezávislosti: 

9. přímé možnosti úvěru nejsou automatické,     2 

10. přímé úvěrování je poskytováno za tržní úrokové míry,   1 

11. poskytování přímých úvěrů je dočasné,     3  

12. poskytování přímých úvěrů je množstevně omezené,   2 

13. centrální banka se neúčastní na primárním trhu veřejného dluhu, 3 

14. diskontní sazby jsou určovány bankovní radou,    3 

15. směnné kurzy jsou určovány bankovní radou.    3 

Zdroj: Sergi (2000), vlastní úprava.
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Příloha 4: Nezávislost de jure 

Index dle Sergiho  

  1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

AU 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

AT 16 16 16 16 16 16 16 16 16 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

BE 13 13 13 13 13 13 13 13 13 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

CZ 6 6 6 29 29 29 29 29 29 29 29 25 30 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

CA 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

CHI 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

DK 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 

EE - - - - - 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 24 24 24 23 23 23 23 23 23 23 

FI 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 30 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

FR 1 1 1 1 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

DE 29 29 29 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

GR 7 7 7 7 7 11 11 11 11 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

HU - - 17 17 17 17 17 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 24 24 

IS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 27 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

IE 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 

IL 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 24 24 24 

IT 8 8 8 8 23 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 25 25 25 25 25 25 25 

JP 18 18 18 18 18 18 18 18 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 

KR 8 8 8 8 8 8 8 8 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 16 16 16 16 

LU - - - - - - - - - 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

MX 6 6 6 6 6 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

NL 16 16 16 16 16 16 16 16 16 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

NO 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 
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NZ 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 

PL 19 19 19 19 19 19 19 19 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 

PT 18 18 18 18 18 18 18 18 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

SK 6 6 6 29 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

SL - - 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

ES 8 8 8 8 8 27 27 27 27 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

SE 2 2 2 2 10 10 10 10 10 10 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

CH 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

TR 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

GB 8 8 8 8 13 13 13 13 13 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 26 26 26 26 

US 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Index GMT 

  1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

AU 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

AT 6 6 6 6 6 6 6 6 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

BE 8 8 8 8 8 8 8 8 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

CZ 3 3 3 10 12 12 12 12 12 12 12 9 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

CA 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

CHI 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

DK 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

EE - - - - 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 11 11 11 11 11 11 11 

FI 3 3 3 3 3 3 3 3 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

FR 3 3 3 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

DE 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
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GR 3 3 3 3 3 6 6 6 6 9 9 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

HU - - 7 7 7 7 7 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 11,5 

IS 9 9 9 9 9 9 9 9 9 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

IE 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 9,5 9,5 9,5 9,5 

IL 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 

IT 6 6 6 6 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 11 11 11 11 11 11 

JP 6 6 6 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

KR 1 1 1 1 1 1 1 1 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

LU - - - - - - - - - 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

MX 2 2 2 2 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

NL 6 6 6 6 6 6 6 6 6 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

NO 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 

NZ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

PL 7 7 7 7 7 8 8 8 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 

PT 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

SK 3 3 3 10 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

SL - - 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

ES 2 2 2 2 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

SE 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

CH 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

TR 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

GB 5 5 5 5 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 11 11 11 11 

US 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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Index LSI 

  1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

AU 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

AT 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

BE 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

CZ 1 1 1 9 8 8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

CA 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

CHI 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

DK 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

EE - - - - 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

FI 4 4 4 4 4 4 4 4 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

FR 2 2 2 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

DE 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

GR 4 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

HU - - 6 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 

IS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

IE 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 10 10 10 10 

IL 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

IT 9 9 9 9 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 

JP 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

KR 2 2 2 2 2 2 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

LU - - - - - - - - - 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

MX 4 4 4 4 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

NL 4 4 4 4 4 4 4 4 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

NO 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 

NZ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
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PL 8 8 8 8 8 8 8 8 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

PT 8 8 8 8 8 8 8 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

SK 1 1 1 9 10 10 10 10 10 10 10 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

SL - - 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

ES 4 4 4 4 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

SE 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

CH 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

TR 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

GB 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 13 13 13 13 

US 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Zdroj: vlastní zpracování.  
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Příloha 5: Vyhodnocení nezávislosti de facto 

  

prezident/guvernér předseda vlády/guvernér ministr financí/guvernér 

rozdíl pol. zranitelnost rozdíl pol. zranitelnost rozdíl pol. zranitelnost 

AU - - - - - - 

AT 0,016 20,00% 0,1517 11,11% 0,2148 0,00% 

BE - 0,00% 0,1587 0,00% 0,0683 20,00% 

CZ 0,0752 25,00% 0,2857 30,00% 0,2286 33,00% 

CA 0,04 0,00% 0,2567 0,00% 0,1733 0,00% 

CHI 0 0,00% 0 0,00% 0,0593 0,00% 

DK - - 0,1857 16,67% 0,2173 0,00% 

EE 0,2609 0,00% 0,2609 23,07% 0,2609  15,38% 

FI 0,0166 0,00% 0,1695 0,00% 0,1845 0,00% 

FR 0,0083 0,00% 0,5084 12,00% 0,5084 12,00% 

DE 0,0079 20,00% 0,0057 0,00% 0,0621 12,50% 

GR 0,0727 0,00% 0,2217 8,30% 0,4826 11,10% 

HU 0,1206 12,50% 0,251 9,09% 0,3918 23,08% 

IS 0,0113 14,29% 0,0113 42,86% 0,3304 44,44% 

IE 0,0273 0,00% 0,1913 0,00% 0,1913 0,00% 

IL 0,0804 0,00% 0,266 0,00% 0,5577 0,00% 

IT 0,0253 0,00% 0,4417 15,33% 0,5167 12,50% 

JP 0,2174 - 0,6522 10,00% 0,6522 10,00% 

KR 0,0833 33,33% 1,0835  9,10% 0,3333 - 

LU 0,2143 - 0,2143 - 0,2143 - 

MX 0 0,00% 0,1667 - 0,125 17,00% 

NL 0,1667 - 0,1 0,00% 0,1812 0,00% 

NO 0,2593 - 0,1321 0,00% 0,1321 0,00% 

NZ 0,2083 - 0,2699 0,00% 0,2083 0,00% 

PL 0,1304 16,60% 0,3043 12,50% 0,5652 9,09% 

PT 0 16,60% 0,1292 0,00% 0,1292 0,00% 

SK 0,0201 50,00% 0,2306 0,00% 0,3358 0,00% 

SL 0,0476 0,00% 0,1905 0,00% 0,2641 0,00% 

ES 0,2857 - 0,0186 0,00% 0,0476 11,10% 

SE 0,2 - 0,1333 0,00% 0,2 0,00% 

CH 0,2609 - 0,2609 - 0,2609 - 

TR 0,1161 25,00% 0,4444 20,00% 0,15 20,00% 

GB - - 0,2166 0,00% 0,2166 0,00% 

US 0,0033 5,80%  - - 0,0847 5,50% 

Zdroj: vlastní výpočty. 

 

 

 

 


