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1. Úvod 

V tržních ekonomikách má pojem monetární politika bez pochyby obrovský význam a je 

jednou z nejdůležitějších činností prováděných centrálními bankami.  Pro každou zemi je 

nezbytně nutné, aby na svém území měla vytvořen vyspělý, spolehlivý a stabilní bankovní 

systém. Což mimo jiné potvrzuje i fakt, že bankovní odvětví je velmi úzce propojeno 

s dalšími odvětvími celé ekonomiky.  

Tématem předkládané bakalářské práce je právě měnová politika. Konkrétně se bude 

jednat o činnosti České národní banky, Bank of England, Federálního rezervního systému a 

Evropské centrální banky.  

Hlavním cílem této bakalářské práce je teoreticky vymezit danou problematiku a následně 

zanalyzovat měnové politiky konkrétních vybraných centrálních bank, a to v období od roku 

2007 až po současnost, tedy v období hluboce ovlivněném globální finanční krizí. 

Tomuto hlavnímu cíli odpovídá také struktura bakalářské práce, která je složena z části 

teoretické a části praktické. Práce bude rozčleněna do celkem pěti kapitol, včetně úvodu a 

závěru. Po úvodu následující druhá kapitola bude zaměřena na objasnění problematiky 

měnové politiky z teoretického hlediska. Budou charakterizovány základní pojmy stahující se 

k tomuto tématu, stručně vymezeny historické přístupy k monetární politice a budou také 

popsány veškeré činnosti a nástroje, kterými centrální banky disponují s cílem ovlivňovat 

svou měnovou politiku. 

Další dvě praktické kapitoly se zabývají analýzou monetárních politik vybraných 

centrálních bank tak, jak skutečně probíhala v daném období. Nejdříve kapitola třetí, 

pojednávající o činnosti centrální banky České republiky, tedy České národní banky. 

A kapitola čtvrtá, jejímž obsahem budou činnosti centrálních bank Anglie, Spojených států 

amerických a Evropské unie.  Tato praktická část bude zaměřena na zhodnocení činností výše 

uvedených centrálních bank v čase, ale například také na jejich největší rozdíly a případné 

podobnosti. Cílem také bude zjistit, jak dané události změnily přístup centrálních bank 

k tvorbě monetární politiky. Zejména potom právě vliv finanční krize nebo v případě ČR také 

vstup do Evropské unie.   
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2. Teoretická východiska monetární politiky 

V následující kapitole a podkapitolách bude charakterizována monetární politika jako 

taková a problematika s ní související. Výklad bude dále zahrnovat teorii související s 

centrálními bankami, jakožto tvůrci měnové politiky. Zejména pak jejich funkce, činnosti, cíle 

a otázku jejich nezávislosti. Cílem první části této bakalářské práce bude také popis 

konkrétních nástrojů monetární politiky. Na konci teoretické části ještě bude vysvětleno, jaké  

problémy a omezení monetární politiky může nastat a stručně bude charakterizováno také 

období globální ekonomické krize, zejména pak její příčiny a vznik.  

2.1. Pojetí monetární politiky 

Monetární politika, jakožto součást hospodářské politiky státu, v současné době patří 

k nejdůležitějším činnostem centrálních bank v tržních ekonomikách. Revenda (2001) tvrdí, 

že centrální banky jsou považovány za strážkyně zdraví národních měn. Jejich úkolem je tedy 

prostřednictvím určitých nástrojů dosahovat stanovených cílů, především stabilní a nízké 

inflace a stabilního devizového kurzu (Kotlán, 2001). Měnová politika lze charakterizovat 

jako určitá vědomá činnost sloužící k zajišťování měnové stability prostřednictvím regulování 

množství peněz v oběhu. 

Jak už bylo dříve řečeno, výhradním nositelem monetární politiky je tedy centrální banka, 

avšak zprostředkovaně to mohou být také jednotlivé obchodní banky (Kotlán, Kliková, 2012). 

2.2. Centrální banka jako tvůrce měnové politiky 

V porovnání s komerčními a jinými bankami jsou banky centrální poměrně mladými 

institucemi. Vznik prvních CB se datuje až do období 17. Století. Také je ovšem nutno 

podotknout, že naprostá většina začala dobře fungovat až ve století dvacátém. Centrální banky 

v podobě, v jaké jich známe dnes, se začaly objevovat asi od poloviny 19. století. V některých 

zemích je to dokonce až v období po druhé světové válce. Hlavními důvody vedoucí 

ke vzniku bankovnictví byly především zájmy vlády či panovníků jak získávat vlastní zdroje 

pro případ nedostatku státních zdrojů nebo potřeba vedení jejich účtů. Především první 

zmiňovaný záměr později vedl k opatření omezení pravomocí vlád a panovníků, protože 

nebylo možné neomezené půjčování prostředků z vlastních bank na úkor dalších subjektů. 

V současné době jsou tedy ve většině ekonomik centrální banky na vládě nezávislými 
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institucemi. V některých zemích ovšem ani v dnešní době centrální banky neexistují.
1
 Jako 

další důvod vzniku lze uvést také snahu o centralizaci emise peněz v podobě bankovek a 

mincí. Spolu s vývojem oblasti měnové politiky docházelo k výskytu dalších cílů až po ty 

v dnešní podobě, jako je například provádění monetární politiky s cílem stability měny nebo 

regulace bankovního systému (Revenda, 2001). 

Vznik centrálních bank, dříve také nazývaných jako emisní banky, byl bez pochyby 

velkým zlomem ve vývoji bankovnictví.  Jsou to instituce, které mají emisní monopol na 

hotovostní peníze, provádějí měnovou politiku a regulují bankovní systém. 

Centrální banka, jakožto jedna z nejdůležitějších institucí usilující o fungování národního 

hospodářství daného státu, má několik výjimečných pravomocí jak svých cílů může 

dosahovat. Mezi základní funkce centrální banky, tak jak je uvádí Kotlán a Kliková 

(2012, s 150) patří zejména tyto činnosti:  

 emise hotovostních peněz, tj. tisknout a razit bankovky a mince, jedná se o 

tzv. emisní funkci,  

 devizová činnost, tj. centrální banka shromažďuje devizové rezervy státu a 

provádí intervence na devizových trzích,   

 regulace a dohled na fungování bankovního systému, tj. centrální banka 

kontroluje a prosazuje pravidla činnosti bankovních subjektů, 

 být bankou bank, tj. centrální banka poskytuje obchodním bankám úvěry, 

např. diskontní a přijímá od nich vklady ve formě povinných či 

dobrovolných rezerv apod., 

 zastupování stát v mezinárodních organizacích, tj. např. v Mezinárodním 

měnovém fondu,  

 provádění monetární politiky. 

Centrální banka jako instituce by také měla splňovat určitá pravidla. Například by neměla 

konkurovat jiným bankám v obchodní činnosti či v investičních aktivitách, měla by být 

nezávislou institucí, která ale zároveň provádí operace pro vládu. Dále by měla být bankou 

pro ostatní domácí banky, pomáhat jim a rozvíjet jejich činnost stanovením vhodných 

pravidel. Centrální banka by také ideálně měla působit jako zúčtovací centrum pro ostatní 

                                                 

1
 Jedná se například o Severní Koreu, Írán či Kubu. 
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banky a měla by o nich zároveň sbírat potřebné informace a monitorovat vývoj v celém 

bankovním sektoru. Jejím úkolem by taktéž mělo být sledování cíle zdravé měny a měla by 

mít právo rozhodovat o úvěrové pomoci bankám. Jako další lze uvést také podporování 

zdraví, bezpečnosti, spolehlivosti a efektivnosti bankovního systému dané země či podpora 

efektivnosti, inovativnosti a důvěryhodnosti finančních trhů. 

Nezbytným předpokladem pro realizaci měnové politiky je stupeň nezávislosti či 

samostatnosti subjektu, který ji provádí. V tržních ekonomikách se jedná výhradně o centrální 

banky. K posilování samostatnosti centrálních bank v oblasti měnové politiky začalo docházet 

asi od první poloviny 80. let 20. století. Jedním z rozhodujících důvodů bylo přesvědčení o 

úzké vzájemné souvislosti mezi samostatností centrální banky a inflací. Předpoklad byl 

takový, že nebezpečí inflačního vývoje se dá snižovat především pomocí regulace množství 

peněz v oběhu. Pro to je důležité, aby existovala nějaká instituce vybavená dostatečným 

stupněm samostatnosti, odolná i vůči tlakům politické moci. V dnešní době existuje několik 

způsobů jak přesně určit stupeň samostatnosti, což je ovšem poměrně obtížné (Revenda, 

2001). 

Dle nastavení operačního cíle může centrální banka provádět expanzivní či restriktivní 

měnovou politiku. Provádí-li centrální banka expanzivní měnovou politiku, snižuje 

krátkodobou úrokovou míru, čímž se snižují také další úrokové míry v hospodářství. To se 

projevuje na zvýšené ochotě bank poskytovat nové úvěry a zároveň jsou klienti aktivnější 

v příjímání nových úvěrů. Další skutečností je také fakt, že díky tomu domácnosti a podniky 

více utrácejí a tím se zvyšuje rychlost oběhu peněz. Lze tedy tvrdit, že expanzivní měnová 

politika stimuluje hospodářství a centrální banka ji uplatňuje zejména v situaci očekávání 

nízké inflace, slabého hospodářství či vysoké nezaměstnanosti. Naopak měnová politika 

restriktivní spočívá ve zvýšení krátkodobé úrokové míry a následně i ostatních úrokových měr 

v ekonomice. Obchodní banky reagují tím, že jsou méně ochotny poskytovat nové úvěry a 

také klienti jsou zdrženlivější přijímat nové úvěry. Domácnosti a podniky utrácejí méně, 

neboli se snižuje rychlost oběhu peněz. Restriktivní měnová politika tedy ekonomiku 

utlumuje a centrální banka ji uplatňuje v momentě, kdy očekává vysokou inflaci, příliš rychlý 

růst (tzv. přehřátí ekonomiky) nebo nízkou nezaměstnanost (Jílek, 2013). 

2.3. Monetární cíle 

Za hlavní cíl, kterého se centrální banky snaží provozováním monetární politiky 

dosahovat, lze považovat měnovou stabilitu či rovnováhu. Tedy situace, kdy se skutečné 
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množství peněz v oběhu rovná poptávanému množství peněz v oběhu. (Revenda, 2001). 

V minulosti, kdy převládaly plnohodnotné peníze, tato rovnováha nastávala automaticky 

pouze tím, jak fungoval tržní mechanismus. Nicméně s nástupem neplnohodnotných peněz 

bylo třeba zavézt jiné regulační mechanismy, protože samotný trh rovnováhu již nedokázal 

zajistit. Tento úkol později převzaly právě centrální banky. Další problém se logicky objevil 

při zavedení bezhotovostních peněz, neboť pouze centrální banka má pravomoc emitovat 

hotovostní peníze, zatímco peníze bezhotovostní může vydávat i jiná banka, popřípadě 

nebankovní zprostředkovatelský subjekt (Šenkýřová a kol., 2010). 

 Cílem centrální banky je v podstatě řízení krátkodobé úrokové míry domácí měny, aby 

následně ovlivnila inflaci, HDP a zaměstnanost. Na tyto tři významné ukazatele ovšem 

nepůsobí pouze výše zmíněná krátkodobá úroková míra, ale také další faktory (Jílek, 2013). 

Boj proti inflaci je tedy jedním z hlavních priorit měnové politiky centrální banky v tržních 

ekonomikách. I v zemích s úspěšnou měnovou politikou zajišťující stabilní a nízkou míru 

inflace, je potřeba obezřetnosti před nebezpečím jejího nárůstu. Inflaci lze definovat jako 

dlouhodobější nepřetržitý růst cenové hladiny spojený s nadměrnou emisí peněz a vedoucí 

k poklesu kupní síly peněz (Revenda, 2001). Vlády jednotlivých zemí si předem vymezí, 

v jakých hodnotách chtějí budoucí inflaci udržovat. Tento proces označujeme jako inflační 

cílování. Je to tedy typ peněžní politiky, při kterém centrální banka stanoví pro ekonomiku 

jako cíl určitý interval, ve kterém by se hodnota míry inflace v daném období měla pohybovat 

a pomocí svých monetárních nástrojů se snaží tohoto stanoveného cíle dosáhnout. 

Z dřívějšího vývoje v řadě zemí ukazuje, že názor centrální banky na výši inflačního cíle by 

se měl alespoň zhruba přibližovat názoru vlády na stejnou problematiku, lépe řečeno neměly 

by se názory těchto dvou důležitých institucí ocitat v rozporu. Žádaným stavem je nízká a 

stabilní inflace, tudíž se často vyskytují snahy o tzv. dezinflaci neboli snížení míry inflace. 

Tento proces je spojen s dočasným oslabením ekonomického růstu. Ovšem pokud se sáhne 

k takovému kroku, musíme počítat s pojmem označující situaci bezprostředně související 

s tímto jevem. Jedná se o náklady dezinflace. Pokud totiž záměrně vyžadujeme snížení tlaků 

vyvolávající růst cen, zejména tedy snížení agregátní poptávky, oslabuje se tak zároveň i 

podnět k růstu produktu. Pro hodnocení účelnosti je tedy žádoucí srovnávat přínosy plynoucí 

ze zpomalení inflace, a právě náklady dezinflace (Jurečka a kol., 2013). 

Cenová stabilita se v posledních desetiletích stala dominujícím cílem měnové politiky 

centrálních bank, pro mnohé z nich dokonce cílem výhradním. Nebylo tomu ovšem tak vždy. 
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Cenová stabilita sice většinou patřila k cílům měnové politiky, ovšem váha tohoto cíle 

podstatně vzrostla až v 80. letech 20. století.  

Otázkou pro centrální banky dodnes zůstává, zda mají dodržovat pouze jeden dominantní 

cíl, anebo stanovit cílů více. V uplynulých dvou až třech desetiletích jednoznačně převládá 

přesvědčení, že dominantním cílem je skutečně cenová stabilita. To platí například v případě 

České národní banky a Evropské centrální banky. Existují ovšem i takové centrální banky, u 

nichž explicitně či implicitně existují i další cíle. Jedná se především o podporu 

zaměstnanosti, stabilitu měnového kurzu či hospodářský růst. S tím ovšem následně souvisí i 

otázka slučitelnosti těchto více cílů. V praxi se potom většinou stanoví kompromis mezi cíli, 

protože není možné dosáhnout současného zlepšení všech těchto ekonomických veličin 

(Hrnčíř, 2010).  

2.4. Přístupy z pohledu dějin 

Mezi nejvýznamnějšími školy a myšlenkové proudy ekonomické teorie popsané 

v následující podkapitole patří zejména keynesiánství (postkeynesiánství), monetarismus, 

nová klasická makroekonomie, nová keynesovská ekonomie.  

Keynesovci zastávají myšlenku, že role peněž je při vzniku inflace nevýznamná. To se 

děje především proto, že v ekonomice dlouhodobě nemlže vzniknout přebytečná nabídka 

peněz. V případě, že existují nějaké nadbytečné prostředky, jsou ihned přirozenou cestou 

z oběhu staženy při splácení úvěrů. Dle Keynesovců lze rozdělit faktory nestabilizující 

cenovou hladinu na šokové a permanentně působící. Mezi faktory šokové patří například 

surovinové krize nebo depreciací změny kursů při únicích zahraničního kapitálu. Mezi druhé 

jmenované, faktory permanentně působící, lze zařadit zejména tlak odborů na růst mezd či 

tlak monopolu na růst zisku. Učení této školy také zastává názor, že měnová politika by 

v období recese a poklesu bankovní likvidity měla být akomodativní. Za součást monetární 

politiky se považuje také bankovní regulace, již mohou zejména v případech cenových bublin 

na akciových a nemovitostních trzích, hrát pozitivní roli. 

Další významnou školou, jejíž učení se zabývalo monetární politikou, byli monetaristé. 

Do popředí stavili především důležitost stability cenové hladiny v dlouhodobém horizontu. 

Jejich učení tvrdí, že růst hladiny v dlouhém období má pouze monetární příčiny. Zároveň 

také tvrdí, že tempo růstu peněžní zásoby je plně pod kontrolou centrální banky. Tuto 

domněnku podkládají skutečností, že každá hyperinflace v minulosti byla způsobena 
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dlouhodobě trvající nadměrnou emisí peněz. Základem měnové politiky je podle nich 

dlouhodobé udržování stabilního tempa růstu měnové báze a peněžní zásoby.  

Nové klasická makroekonomie, další ekonomická škola, zdůrazňuje způsob utváření 

inflačních očekávání tržních subjektů. Zároveň kritizuje monetaristický model adaptivního 

očekávání, v němž subjekty odvozují budoucí vývoj inflace na základě vývoje minulého a 

proti němu staví koncepci plně racionálních očekávání. U monetaristů nadměrná emise peněz 

vede k inflaci s určitým časovým zpožděním, protože subjekty na trhu stále sledují minulý 

vývoj inflace. Zatímco u zastánců koncepce racionálních očekávání inflace startuje okamžitě 

v momentě zjištění tržních subjektů, že se CB pokouší o expanzivní politiku prostřednictvím 

nadměrné emise peněz.  

Další teorií zabývající se otázkami monetární politiky je tzn. nová keynesovská teorie. Ta 

považuje měnovou politiku za důležitý faktor ovlivňující stabilizaci cenové hladiny a tedy i 

udržování nízké inflace. Na rozdíl od monetaristů ovšem jednoznačně preferuje vliv úrokové 

míry na utváření agregátní poptávky a nabídku peněz chápe jako endogenní. Endogenita 

peněž ovšem u této teorie nemá hlubší teoretické vysvětlení jako u postkeynesovců. Vyplývá 

z toho, že peníze nejsou uvažovány v modelech cílování inflace. Inflační tlaky jsou dle této 

teorie výsledkem situace, kdy agregátní poptávka převyšuje hodnotu potencionálního 

produktu. CB pomocí úrokové sazby má ovlivňovat inflační vývoj již ve střednědobém 

horizontu. Důraz je zde kladen také na explicitně stanovený inflační cíl CB, jehož úkolem je 

stabilizace inflačního očekávání. To se utváří převážně adaptivně, zatímco racionálně pouze 

částečně (Revenda a kol., 2012). 

2.5. Nástroje monetární politiky 

Aby centrální banka mohla dosahovat svých předem stanovených cílů, potřebuje 

disponovat určitými mechanismy. Právě nástroje měnové politiky tedy představují techniku 

pro stabilní dodržování právě těchto cílů. Volba použití nástrojů ovšem závisí i na stupni 

samostatnosti dané centrální banky. U institucí s menší mírou samostatnosti nezáleží pouze na 

rozhodnutí centrální banky, ale dbát se také musí na rozhodnutí dalších subjektů.  

Existuje velká řada nástrojů, které v oblasti měnové politiky mohou centrální banky 

uplatnit. Tyto nástroje lze dělit z několika hledisek. Obecným a základním rozdělením je 

členění na nástroje přímé (někdy označované také jako mimoekonomické či administrativní) a 

nepřímé (tržní, ekonomické) – toto je členění dle dopadu na bankovní systém. Na 

permanentní a výjimečně používané lze nástroje dělit z hlediska četnosti jejich využívání, 
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naopak dle rychlosti použití je dělíme na operativní a neoperativní. Další členění by mohlo 

být klasifikováno například z hlediska cíle použití (Revenda, 2001).  

V následujících podkapitolách budou nástroje vyjmenovány a jednoduše popsány dle 

nejdůležitějšího prvního výše zmiňovaného hlediska, tedy na přímé a nepřímé.  

2.5.1. Nepřímé nástroje 

Nepřímé nástroje jsou mechanismy působící plošně na celý bankovní systém se stejnými 

podmínkami pro všechny bankovní instituce. Dále se vyznačuje také tím, že je na vůli bank, 

zda na tyto podmínky reagovat budou či nikoli. Z toho vyplývá, že působení je pouze nepřímé 

a neomezují tak samostatnost rozhodování bank, ale pouze vymezují základní rámec pro 

jejich podnikání. Toto nepřímé působení tedy znamená, že pro měnovou politiku jsou méně 

účinné, ale banky jsou ochotny je akceptovat. Všechny tyto nástroje lze použít okamžitě a 

v porovnání s nástroji přímými jsou využívány častěji (Revenda, 2001).  

Historicky nejstarším klasickým nástrojem měnové politiky jsou diskontní nástroje, které 

jsou centrálními bankami v široké míře využívány dodnes.  Termín diskontní politika je 

pojem označující takové operace, kterými je ovlivňována úroková míra. Potřebuje-li si 

obchodní banka opatřit dodatečné peněžní prostředky pro svoji činnost, například pro 

vytvoření rezerv či další úvěrovou expanzi, může je získat buď na mezibankovním trhu či 

právě přímo u centrální banky. Ta na ně poté působí z hlediska vlastní úrokové míry, kterou 

od nich požaduje v případě zapůjčení peněžních prostředků. Tuto úrokovou míru lze označit 

také pojmem diskontní sazba. V rámci diskontní politiky ale také dochází naopak k situaci, 

kdy si obchodní banky své přebytečné likvidní prostředky u banky uloží. V takovém případě 

působí centrální banka pomocí poskytované úrokové míry. Lze tedy obecně vyvodit, že právě 

prostřednictvím úrokové míry může centrální banka z ekonomiky peníze buď odčerpávat, 

nebo je naopak do ekonomiky uvolňovat.  

Pokud centrální banka hodlá provádět expanzivní politiku, snižuje diskontní sazbu. Tím se 

zvyšuje zájem o půjčky od centrálních bank. A to následně má pozitivní vliv na agregátní 

poptávku, ale také na celou ekonomiku. Pokud totiž obchodní banky získají peněžní 

prostředky levněji, mohou je také levněji nabízet svým klientům, pro které jsou úvěry s nižší 

úrokovou sazbou také více přitažlivé. Naopak při snaze centrální banky o restriktivní politiku, 

dochází ke zvýšení diskontní sazby. Tento nástroj následně vyvolá pokles zájmu obchodních 

bank, a následně i zájmu klientů, o tyto úvěry. To tlumí jak agregátní poptávku, tak i celou 

ekonomiku (Jurečka a kol., 2013). 
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Mezi využívané diskontní nástroje patří diskontní, reeskontní a lombardní úvěry. 

Diskontní úvěry jsou úvěry krátkodobé, v domácí měně a jsou úročené diskontní sazbou. 

Jejich lhůta splatnosti je do 3 měsíců a jedná se o jeden z nejlevnějších úvěrových zdrojů.  

Centrální banka je bankám obchodním zapůjčuje za stanovených podmínek většinou bez 

zajištění a v malých objemech, proto nehrají diskontní úvěry v měnové politice tak velkou 

roli. Banka hned po získání úvěru jej může bez dalších omezení čerpat. Poskytnutím 

diskontního úvěru zpravidla dochází k ovlivnění vypůjčené měnové báze a zároveň také 

vznikne možnost obchodním bankám zvýšit své rezervy. Většinou opačný účinek poté má 

splácení tohoto úvěru, kdy dojde ke snížení jak vypůjčené měnové báze, tak i snížení rezerv 

obchodních bank (Šenkýřová a kol., 2010).  

Reeskontní úvěry jsou také úvěry krátkodobými, jejichž poskytování a splácení má na 

měnovou bázi stejný dopad jako úvěry diskontní. Centrální banka je poskytuje tak, že odkoupí 

(reeskontuje) směnky prvotních dlužníků od bank a příslušné částky snížené o úrok připisuje 

příslušným bankám na jejich účty rezerv. Jedná se o směnky, které tyto banky dříve 

odkoupily od svých klientů. Lhůta splatnosti takovýchto úvěrů je dána automaticky 

zbytkovou dobou splatnosti směnek. Centrální banka si ale sama rozhoduje s jakou maximální 

dobou splatnosti je směnky ochotna odkoupit. V praxi to bývá většinou doba splatnosti do 90 

dnů. Výhodou tohoto nástroje je fakt, že v podstatě nemůže dojít k situaci, kdy by byl úvěr 

nesplacen. V den splácení totiž centrální banka převede směnky zpět ve prospěch dané banky 

a strhne příslušnou částku z jejího účtu rezerv. Jediná možnost nesplacení by byla 

v okamžiku, kdy by banka neměla dostatečné množství dobrovolných rezerv na účtu v den 

splatnosti, to se ale v praxi nestává, protože centrální banky neposkytují reeskontní úvěry 

bankám, u kterých by nedostatek rezerv hrozil. 

Lombardní úvěry poskytuje centrální banka proti zástavě směnek a dalších cenných papírů 

(včetně státních), které jsou obvykle přesně vymezeny. Jedná se o krátkodobé úvěry, jejichž 

lhůta splatnosti je určována lhůtou splatnosti daných cenných papírů. V praxi tato lhůta 

nepřevyšuje 90 dní, naopak je často mnohem kratší. Splácení je zabezpečováno podobně jako 

u úvěrů reeskontních, avšak existuje zde vyšší riziko nesplacení. Proto centrální banky jsou 

ochotny lombardní úvěr poskytnout pouze do určité výše hodnoty zástavy, čímž se 

zabezpečuje proti možnému poklesu tržní ceny zástavy pod objem poskytnutého úvěru. Do 

doby splacení úvěru nesmí příslušná banka zástavu nijak použít. Zároveň také platí, že 

lombardní sazba je vyšší než sazby diskontní i reeskontní, z čehož vyplývá, že lombardní 

úvěry jsou poměrně. Důvodu mohou být například takové, že kvalita krytí je nižší nebo 
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skutečnost, že cenné papíry má centrální banka pouze v zástavě a nemůže s nimi tedy 

v případě potřeby volně obchodovat. Lombardní úvěr, jehož účinky na vypůjčenou měnovou 

bázi jsou stejné jako u dvou výše zmíněných typů úvěrů, banky využívají zejména pro 

posílení likvidity (Revenda, 2001).   

Při diskontních, reeskontních i lombardních úvěrech vychází iniciativa z bank 

nacházejících se na straně poptávky, avšak centrální banka může nepřímo do určité míry tuto 

poptávku regulovat stanovním diskontní, reeskontní a lombardní úrokové sazby. 

Nejdůležitější je stanovení sazby diskontní, která má v tržních ekonomikách rozhodující vliv. 

Jedná se totiž o sazbu určující cenu úvěrů. 

Dalším nepřímým nástrojem jsou operace na peněžním trhu. I přestože se jedná o 

nepřímý nástroj, které jsou většinou méně účinné, mají operace na volném trhu velký vliv, 

zároveň se jedná o velmi často využívaný nástroj ve vyspělých tržních ekonomikách. Jde o 

nákupy či prodej kvalitních cenných papírů centrální bankou na trhu s domácí měnou, jejímž 

cílem obvykle bývá dosažení zvolené úrovně úrokové míry a tím i samotnou dostupnost 

peněz. Centrální banka může prodávat buď státní dluhové papíry, ale také vlastní. 
2
 

Podstata tohoto nástroje spočívá v tom, že při odkupu cenných papírů centrální bankou od 

bank obchodních se dostávají do oběhu peníze, což podporuje ekonomický růst a 

zaměstnanost a naopak snižuje inflaci. Lze tedy říci, že to je příklad typické expanzivní 

monetární politiku. Naopak v případě restriktivní monetární politiky centrální banka cenné 

papíry prodává a dochází tak k poklesu peněžní zásoby v oběhu, snižuje se inflace i 

ekonomický růst, naopak roste nezaměstnanost. Základním znakem je také to, že všechny 

operace probíhají v bezhotovostní formě. 

Existuje několik druhů operací na volném trhu. Mezi nejdůležitější operace patří tzv. repo 

operace. Ty existují dvojího druhu a to prosté a reverzní. Při prvních zmiňovaných operacích 

centrální banka nejprve prodá cenné papíry bance a později je zpět nakoupí. U reverzních 

repo operací naopak centrální banka nejprve cenné papíry od bank nakoupí a později je opět 

prodá. Obecně lze tedy říci, že se jedná o zpětné odkupování cenných papírů na základě 

                                                 

2
 Cenné papíry obecně představují právní nároky jejich majitele vůči tomu, kdo jej vydal (emitent). 

Vydáním cenného papíru se subjekt zavazuje, že splatí svůj závazek. Cenné papíry se vyskytují v listinné nebo 

zaknihované podobě.  
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dohody mezi centrální a obchodní bankou. Dalším druhem jsou operace přímé, tedy klasický 

nákup a prodej cenných papírů mezi centrální a jinou bankou. Switch operace jsou třetím 

základním druhem operace. Spočívají v tom ve výměně cenných papíru za jiné, které jsou sice 

stejné a ve stejném objemu, odlišná je však lhůta splatnosti. Zúčastněné strany poté hradí 

pouze úrokový rozdíl (Šenkýřová a kol., 2010) 

Jedním z hlavních cílů monetární politiky je udržování optimálního devizového kurzu, 

který může být centrální bankou ovlivňován buď přímo nebo nepřímo. Dalším nepřímým 

nástrojem měnové politiky jsou tedy tzv. kurzové intervence. Intervence přímé značí 

obchodování s měnou na devizových trzích. Je-li záměrem centrální banky zhodnotit domácí 

měnu, musí intervenovat v její neprospěch. Což znamená nakoupit právě tuto domácí měnu a 

prodat devizy. V opačném případě, pokud chce domácí měnu znehodnotit, musí prodat měnu 

domácí a devizy nakoupit. Další způsob jak může centrální banka ovlivnit devizový kurz je 

pomocí intervencí nepřímých. Jedná se o takovou změnu úrokových sazeb v ekonomice, která 

povede k pohybu krátkodobého zahraničního kapitálu a tím pádem i ke změně devizového 

kurzu. Pro příklad lze uvést situaci, kdy zvýšení úrokové sazby vede ke zhodnocení měny. 

Následně dojde k přílivu zahraničního kapitálu ve formě cizí měny, což povede k převisu její 

nabídky a tím se zhodnotí měna domácí. Naopak pokud dojde ke snížení úrokových sazeb, 

dojde k odlivu kapitálu z ekonomiky a devizový kurz se znehodnotí (Kotlán, Kliková, 2012). 

2.5.2. Přímé nástroje 

Vedle nástrojů nepřímých disponují centrální banky také nástroji přímými. To jsou takové 

prostředky, které jsou tržní ekonomice svým způsobem cizí, neboť přímo dopadají do 

rozhodovacího mechanismu obchodních a dalších bank a omezují tak jejich podnikatelskou 

zodpovědnost. Banky se jejich používání v podstatě brání a snaží se je obcházet, což 

znamená, že jsou využívání méně než nástroje nepřímé a to i přesto, že jsou většinou 

účinnější. To se děje především z důvodu, že jsou svým způsobem tržní ekonomice cizí, 

neboť přímo dopadají do rozhodovacího mechanismu obchodních a dalších bank a omezují 

tak jejich podnikatelskou samostatnost (Revenda, 2001). Přímé nástroje jsou v praxi také 

někdy označovány jako administrativní, neboť zahrnují např. stanovování limitů úrokových 

sazeb, stanovování úvěrových stropů apod. Tyto nástroje, které představují přímé zákazy a 

příkazy, narušují relace spontánních tržních sil velmi výrazně, proto se využívají zejména v 

krajních situacích (Jurečka a kol., 2013). 
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 Limity úvěrů jsou nástrojem, který se společně s operacemi na volném trhu řadí mezi 

nejúčinnější. i přesto nejsou tak často využívány. Patří jednoznačně mezi přímé nástroje, 

jelikož zasahuje do sféry rozhodování bank (Revenda,2001). Jedná se o veličinu, kterou 

centrální banka regulovaných subjektům stanoví jako minimální nebo maximální hranici, při 

jejímž překročení jsou tyto subjekty sankciovány. Stanovením úvěrového limitu (někdy 

označováno jako úvěrové kontingenty či absolutní a relativní úvěrové stropy) vymezuje 

maximální objem úvěrů, které banky mohou svým klientům poskytnout.  Tento nástroj bance 

umožňuje přímou regulaci úvěrových agregátů, může mít ovšem také vliv na krátkodobou 

úrokovou míru. Dojde-li ke zvýšení limitu, banka umožní zvýšit nabídku úvěrů a tím vyvolá 

tlak na snížení krátkodobých úrokových sazeb z těchto úvěrů. Naopak snížením limitu dojde 

k opačnému účinku, dochází tedy k omezení nabídky úvěrů a tlak na zvýšení úrokových sazeb 

z úvěrů. Vliv úvěrových limitů se dále také může nepřímo promítnout i do změn měnových 

agregátů či do vývoje měnového kurzu domácí měny. Existuje několik různých druhů 

úvěrových limitů, stanovena může být například aktuální výše nového úvěru, či poměr úvěru 

ke kapitálu banky nebo jejím aktivům atd. (Šenkýřová a kol., 2010). 

 Dalším přímým nástrojem jsou limity úrokových sazeb bank, pomocí něhož může 

centrální banka stanovit limity na úrokové sazby, které banky účtují svým dlužníkům nebo 

nabízejí svým vkladatelům, a tím přímo ovlivnit krátkodobou úrokovou míru. Limity 

představují vždy maximální možné hodnoty úrokových sazeb z úvěrů bank. Dochází-li ke 

zvýšení limitů, mohlo by to vést k růstu úrokových sazeb a tím pádem i krátkodobé úrokové 

míry. Naopak při snížení limitů by krátkodobá úroková míra měla poklesnout. Tyto limity 

v určitých situacích také mohou ovlivnit vývoj měnové báze. Centrální banka může 

stanovovat limity jak maximální, tak i minimální. Maximální limity ovšem mohou vést 

k převádění vkladů bank do nebankovních institucí, což může vyvolat negativní vliv na 

účinnost měnové politiky. Naopak limity minimální se mohou nepřímo projevit na měnové 

bázi či změně v pohybu zahraničního kapitál (Revenda,2001). Typickým znakem tohoto 

nástroje je ovšem fakt, že jsou nejisté a dopředu těžko odhadnutelné, proto jsou používány 

spíše výjimečně.  

 Pravidla likvidity jsou nástrojem, jehož primárním účelem není využití v měnové 

politice, ale spíše regulace likvidity bank, nicméně centrální banka je může použít ke 

sledování určitých cílů v měnové oblasti (Šenkýřová a kol., 2010). Jedná se o situace, kdy 

centrální banka stanoví obchodním bankám závaznou strukturu aktiv a pasiv v jejich 

bilancích. Tyto důležité parametry totiž pomáhají zajišťovat stabilitu jednotlivých bank, ale i 
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celého bankovního systému. Může se například jednat o tzv. kapitálovou přiměřenost, což 

značí výši podílu mezi vlastním kapitálem a celkovými aktivy. Dalším pravidlem může být 

určení podílu vkladů na úvěrech a další (Kotlán a Kliková, 2012). 

 Povinné vklady jsou další a nepříliš významný přímý nástroj, který označuje 

povinnost bank a jiných subjektů vést své účty, ukládat volné peněžní prostředky a provádět 

některé další operace výhradně přes centrální banku. Cílem je získání kontroly nad pohybem 

likvidních finančních prostředků těchto subjektů. Tato povinnost se nejčastěji vztahuje na 

centrální orgány či orgány veřejné správy, může se tedy jednat například o ministerstva, státní 

fondy nebo také o podniky ve státním vlastnictví. Problémem ovšem je nejistý dopad na 

ovlivnění krátkodobé úrokové míry a také na měnový kurz. Povinnými vklady dochází k růstu 

závislosti na centrální bance, což se může projevit pozitivně právě na účinnost měnové 

politiky (Revenda, 2001).   

 Klasickým nástrojem monetární politiky centrálních bank v tržních ekonomikách jsou 

tzv. povinné minimální rezervy, jejichž význam ovšem v posledních letech klesá. Povinné 

minimální rezervy představují povinnost obchodních a dalších bank vytvářet u centrální 

banky určité pohledávky. Za nedodržení těchto pravidel jsou banky postihnuty sankcemi. Lze 

jich využívat také pro jiné účely než k ovlivňování měnové politiky, a to například k regulaci 

likvidity, popřípadě i jako rezervy při krizových situacích. Povinné minimální rezervy jsou 

centrální bankou používány k ovlivňování peněžních multiplikátorů. Zároveň je u nich těžké 

rozhodnout, zda jsou nástrojem přímým či nepřímým. Jejich vytváření je pro banky povinné a 

při případném porušení této povinnosti by došlo k sankciování, což je znak typický pro přímé 

nástroje. Na druhou stranu ovšem tento nástroj dopadá plošně na všechny banky relativně ve 

stejné míře, čímž se vyznačují náklady nepřímé (Revenda, 2001). V bilanci banky položku 

povinné rezervy nalezneme na straně aktiv, v bilanci centrální banky figurují na straně pasiv. 

Banky mají v určitých intervalech povinnost centrální bance zasílat údaje o těch rezervách, 

jejichž výše se vypočítá jako průměrný stav těchto rezerv u centrální banky za určité období. 

Samotný výpočet se poté provádí ze zůstatku účtů v určitou stanovenou hodinu, popřípadě na 

konci každého dne. Existuje ovšem velké množství negativních důsledků spojených 

s udržováním povinných minimálních rezerv, jako například snižování ziskovosti bank, 

snižování konkurenceschopnosti bank, nežádoucí změny úrokových sazeb atd. (Šenkýřová a 

kol., 2010).  
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2.6. Omezení monetární politiky 

Měnová politika hraje v tržních ekonomikách obrovskou roli, avšak provází jí několik 

poměrně rozsáhlých omezení. Může být velkým problémem přesně stanovit, jaký účinek 

budou mít jednotlivé kroky a opatření. Ekonomická situace je totiž ovlivňována kombinací 

spousty faktorů a monetární politika není výjimkou. 

Reaguje-li centrální banka na ekonomický vývoj a snaží se ho nějak korigovat, účinky se 

vždy projeví až v určitém časovém intervalu. Tuto časovou mezeru mezi provedením daného 

monetárního impulzu a jeho projevem v ekonomice nazýváme časovým zpožděním. Jejich 

existence a také proměnlivost jejich délky je jedním z argumentů proti využívání monetárních 

nástrojů. Kvůli obtížně předvídatelným časovým zpožděním se totiž může stát, že expanzivní 

účinky se začnou dostavovat až v době, kdy by naopak bylo vhodné ekonomiku tlumit. Nebo 

naopak, restriktivní účinky se mohou projevit až v době, kdy by byla vhodnější stimulace. 

Z teorie magického čtyřúhelníku lze vyčíst 4 prioritní cíle hospodářské resp. stabilizační 

politiky státu. Jedná se o vyvážený ekonomický růst, nízkou nezaměstnanost, nízkou a stabilní 

inflaci a vnější rovnováhu. Centrální banky si stanoví svůj cíl, kterého se snaží pomocí 

měnové politiky dosahovat.  Problém ovšem může nastat v okamžiku, kdy vláda stanoví více 

ekonomických cílů. Tyto cíle se v takovém případě mohou dostat do konfliktu, tedy dosažení 

jednoho cíle znemožňuje dosažení cíle jiného. Například rychlý ekonomický růst a nízká 

nezaměstnanost mohou vyvolávat zvýšení inflace. Jev, kdy se centrální banka musí 

rozhodovat, které cíle upřednostní za cenu zhoršení jiných je označován jako tzv. dilema 

centrální banky. V konfliktu mohou být také zprostředkující cíle, pokud vezmeme snahu 

centrální banky stabilizovat nabídku peněz, ale také úrokovou míru. Pokud centrální banka 

upřednostní stabilizaci nabídky peněz, musí se při změnách poptávky po penězích měnit 

úroková míra. V opačném případě při upřednostnění  stability úrokové míry, musí centrální 

banka vyrovnat změnu poptávky po penězích změnami nabídky peněz. V takovém případě je 

tedy nabídka peněz obětována ve prospěch stability úrokové míry. Maximální naplnění všech 

čtyř cílů nelze tedy chápat jinak, než jako kompromis při volbě mězi vyšším naplněním 

jednoho cíle a nižším naplněním cíle jiného (Kotlán a kol., 2001).  

Dalším omezením monetární politiky může být také tzv. past likvidity. Neboli situace, kdy 

se úrokové míra stává zcela necitlivou na zvýšení nabídky peněz. Dojít k tomu může, 

například pokud banka zvětšuje či zmenšuje nabídku peněz, ovlivňuje tím do jisté míry tržní 

úrokovou míru a jejím prostřednictvím také chování ekonomických subjektů. Citlivost této 
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úrokové míry na změny v nabídce peněz ovšem není vždy stejná. Je-li totiž úroková míra 

příliš nízká, jsou nízké také náklady držby peněz. Domácnosti a firmy mohou být v takovém 

případě ochotny držet všechny peníze s očekáváním nadějné budoucí příležitosti na jejich 

efektivní použití. V takové situaci centrální banka nebude schopna ovlivňovat úrokovou míru 

a ocitá se v pomyslné pasti, monetární politika bude tedy neúčinná (Jurečka a kol., 2013). 

2.7. Charakteristika globální finanční krize 

K úplnosti teoretického výkladu dané problematiky ještě chybí charakterizace období, po 

které dochází ke zkoumání měnových politik daných centrálních bank v této bakalářské práci. 

Zlomovým rokem v poslední finanční a hospodářské krizi je rok 2007. K jejímu vypuknutí 

došlo ve Spojených státech amerických, kde docházelo po předchozí obrovské úvěrové 

expanzi ke hromadění špatných úvěrů v obchodních bankách a k rizikovým hypotečním 

úvěrům (Bartlett, 2009).  

Mezi příčiny vzniku této krize lze řadit celý soubor faktorů a také jejich vnitřní 

propojenost. Na vznik krize měla velký vliv nedostatečná regulace a dohled souběžně s řadou 

dalších faktorů. Mezi tyto faktory patřily například snahy o vyšší výnosy spojené 

s rizikovějšími investicemi v podmínkách nízké inflace a nízkých úrokových sazeb, politické 

faktory, oslabení dohledu nad rizikem ve finančním sektoru, selhání ratingových agentur nebo 

psychologické a sociologické aspekty. Roli hrál také fakt, že růst moderní společnosti byl 

založen na spotřebě na dluh a zejména mladí lidé necítili potřebu své peníze šetřit, ale naopak 

nakupovat na dluh (Zvládání finančních krizí, 2009). 

Z počátku se tedy problém jevil pouze jako hypoteční krize, která ovšem později přerostla 

do finanční krize nejen v USA, ale i do ostatních vyspělých zemí světa. Z původní malé 

nepatrné krize vyznačované malou recesí na trhu s nemovitostmi se později, vzhledem k silné 

propojenosti trhů, tato krize rozšířila celosvětově (Jílek, 2013).  

Globální finanční krize odhalila mnoho slabých míst ve fungování ekonomik, finančních a 

kapitálových trhů, bank a dalších finančních institucí. 

3. Analýza měnové politiky České národní banky 

V následujících dvou praktických kapitolách již dojde na analýzu jednotlivých měnových 

politik. Třetí kapitola této bakalářské práce vychází ze skutečných údajů z let 2007 až 2012, 



20 

 

čerpáno bylo nejčastěji z veřejně přístupných údajů Českého statistického úřadu, webových 

stránek České národní banky a také z právní úpravy vztahující se k ČNB.  

V následujících podkapitolách nejdříve postupně dojde k vymezení hlavních cílů centrální 

naší banky, tak jak jsou uvedeny v zákoně. Dále budou uvedeny konkrétní nástroje měnové 

regulace, které jsou aktivně centrální bankou využívány a pozornost bude také věnována 

problematice cílování inflace s uvedením aktuální situace v české ekonomice. Na závěr této 

kapitoly se pokusím zhodnotit, jaké události měly největší vliv na změnu měnové politiky 

ČNB. 

3.1. Představení České národní banky 

Česká národní banka (dále jen ČNB) je centrální bankou České republiky a orgánem 

vykonávajícím dohled nad finančním trhem. Jedná se o právnickou osobu, jejíž sídlo se 

nachází v Praze. Je zřízena Ústavou České republiky a svou činnost vyvíjí v souladu se 

zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů a dalšími 

právními předpisy.  

Dle zákona č. 6/1993 Sb., o ČNB, ve znění pozdějších předpisů § 2, je hlavním cílem její 

činnosti péče o cenovou stabilitu. ČNB dále pečuje o finanční stabilitu a o bezpečné 

fungování finančního systému v České republice.  

 Podle § 3 odst. 1, je Česká národní banka povinna nejméně dvakrát ročně podávat 

Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR zprávu o měnovém vývoji. Mimořádnou zprávu o 

měnovém vývoji předloží ČNB nejpozději do 30 dnů, usnese-li se na tom Poslanecká 

sněmovna. Zároveň také v usnesení musí být uvedeno, co by měla tato mimořádná zpráva 

obsahovat. Zprávu o měnovém vývoji překládá guvernér, který je oprávněn se účastnit schůze 

Poslanecké sněmovny a na této schůzi mu musí být uděleno slovo. Zpráva o měnovém vývoji 

je pak vzatá na vědomí, případně je vyžádáno její doplnění. Existuje také povinnost České 

národní banky o informování veřejnosti o měnovém vývoji, a to nejméně jednou za tři měsíce.  

Jak uvádí § 5 až 8 tohoto zákona, nejvyšším orgánem řídící tuto českou centrální banku je 

sedmičlenná bankovní rada, která určuje měnovou a makroobezřetnostní politiku a nástroje 

pro jejich uskutečňování. Rozhoduje také o opatření těchto politik a v oblasti dohledu nad 

finančním trhem. Mezi její funkce dále patří stanovení zásad činnosti a obchodů ČNB, 

schvalování jejího rozpočtu, stanovení regulačního uspořádání a působnost organizačních 

jednotek, stanovení druhů fondů ČNB, stanovení výši mezd guvernéra a dalších členů rady a 
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další. Bankovní rada je složena z guvernéra, dvou viceguvernérů a čtyř dalších členů 

bankovní rady. Všichni členové jsou jmenováni i odvoláváni pouze prezidentem republiky 

bez asistence vlády, což je znakem personální nezávislosti ČNB. Dále platí zásada, že členové 

mohou být zvoleni na nejvýše dvě funkční období, přičemž jedno funkční období trvá 6 let. 

V zákoně je vymezeno několik podmínek upravujících, kdo se může a nemůže stát členem 

bankovní rady. Konkrétně dle § 6 odst. 5, je členství v radě neslučitelné například s funkcí 

poslance zákonodárného sboru, člena vlády a členů v řídících, dozorčích a kontrolních 

orgánech jiných bank atd. Neslučitelná je tato funkce také s jakoukoli činností, která může 

způsobit střet zájmu mezi prováděním dané činnosti a členstvím v bankovní radě. 

Guvernérem ČNB je v současnosti od roku 2010 ekonom Miroslav Singer. Mezi pravomoci 

guvernéra patří zejména jednání navenek jménem banky, předsedání bankovní radě, 

podepisování právních předpisů a aktů vydávaných ČNB a vyhlašovaných ve Sbírce zákonů. 

Zákon č. 6/1993 Sb., o ČNB, ve znění pozdějších předpisů, dále v § 9 až 11 upravuje 

vztahy banky k vládě a dalším orgánům. Zavádí zejména zákaz vyžadování a příjímání 

pokynů od prezidenta republiky, Parlamentu, vlády a jiných orgánu či subjektů EU při výkonu 

pravomocí a plnění svých úkolů. Naopak se ale s vládou navzájem informuje o zásadách a 

opatřeních měnové a hospodářské politiky a plní poradní funkci vládě v záležitostech měnové 

politiky. Což je v podstatě popsaná zásada institucionální nezávislosti ČNB.  

3.2. Úloha a cíle ČNB 

Jak již bylo řečeno v sekci zabývající se představením České národní banky, hlavním 

cílem dle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance je péče o cenovou stabilitu. Pokud tím 

není dotčen její hlavní cíl, Česká národní banka podporuje obecnou hospodářskou politiku 

vlády vedoucí k udržitelnému hospodářskému růstu a obecné hospodářské politiky 

v Evropské unii se záměrem přispět k dosažení cílů EU. Mezi úkoly, které dle tohoto zákona 

česká centrální banka plní patří určování měnové politiky, výdej bankovek a mincí, řízení 

peněžního oběhu a platebního styku, vykonávání dohledu nad osobami působícími na 

finančním trhu, sledování rizika ohrožení finančního systému s a provádění dalších činností 

určených zákonem. 

3.3. Cílování inflace v ČR 

Jak bylo již dříve uvedeno, hlavní pozornost naší centrální banky se upírá k dosahování 

nízké a stabilní inflace. Od roku 1993, tedy od doby vzniku České národní banky lze její 

měnovou politiku obecně rozdělit na dvě etapy. Od vzniku až do roku 1997 probíhalo cílení 
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peněžní zásoby a měnového kurzu a poté od roku 1998 spočívala měnová politika v cílování 

inflace. Ke změně systému došlo především kvůli faktu, že před zavedením cílování inflace 

vykazovala česká ekonomika relativně vysoké hodnoty inflace. Dá se tedy říci, že přechod na 

systém cílování inflace je spojen s dezinflačním procesem (Mandel, Tomšík, 2008). 

Následně užívané hodnoty míry inflace jsou vyjádřené přírůstkem průměrného ročního 

indexu spotřebitelských cen, který vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 

posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců. Z údajů o průměrných ročních 

hodnotách získaných ze statistik ČSÚ vyplývá, že v roce 2008 dosahovala míra inflace 

hodnoty 6,3 %, což znamenalo nárůst o více než dvojnásobek oproti roku předcházejícímu. 

Tato situace byla zapříčiněna množstvím faktorů, zejména například kvůli velkému vzestupu 

cen potravin, zvýšení sazby DPH z 5 % na 9 % u některého zboží a služeb, zvýšení spotřební 

daně u tabákových výrobků, zvýšení cen energií, regulovaného nájemného či zavedení 

regulačních poplatků ve zdravotnictví. V roce 2009 došlo k výraznému propadu hodnoty na 

pouhé 1 % a poté se v následujících třech letech hodnota mírně zvyšovala. Od roku 2012 

naopak již docházelo pouze k poklesu průměrné roční míry inflace vyjádřené přírůstkem 

průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, a to až po hodnotu za loňský rok, která činí 

0,4 %. Dle nejnovějších údajů za březen 2015 takto vyjádřená míra inflace dosahovala 

hodnoty 0,3 % (ČSÚ, 2015).  

Protože pro ekonomiku země je důležité kromě sledování současného vývoje předpovídat 

také vývoj budoucí, je zavedena právě důležitá metodika cílování inflace. Do roku 2005 

centrální banka používala metodiku tzv. cílových pásem, kdy stanovila pouze interval, ve 

kterém se požadovaná inflace měla pohybovat. Od roku 2006 ovšem zvolila bodový systém, 

kdy na určité období určí absolutní hodnotu předpovídané inflace, přičemž skutečná hodnota 

se může o málo lišit. 
3
 

Zpětně lze vyjádřit, do jaké míry se prognózy české centrální banky při stanovení 

inflace ve vztahu k reálné situaci naplnily. Budeme-li se tedy snažit tento vzájemný vztah 

zachytit, lze zpětně hodnotit úspěšnost cílování inflace ČNB. V grafu (Graf 3.1) zachycující 

vývoj skutečné hodnoty průměrné roční míry inflace, jsou znázorněny také přímky značící 

                                                 

3
 Většinou se také udává akceptovatelná odchylka, nejčastěji jednoho procentního bodu. Tzn. přijatelná je i 

hodnota o jeden procentní stupeň větší a o jeden procentní stupeň nižší než je prognózovaná hodnota. 
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bodový cíl inflace, který byl dopředu určen. ČNB při této metodě ponechává prostor jednoho 

procentního bodu pro kladné i záporné výkyvy hodnot, v grafu znázorněny tečkovaně. 

Graf 3.1 Vztah inflačních cílů a skutečného vývoje inflace v ČR v letech 2007-2012 

 

Zdroj: ČNB a ČSÚ, vlastní zpracování 

Zaměříme-li se tedy na konkrétně námi sledované období od roku 2007, z údajů 

poskytovaných ČNB lze vyčíst, že inflační cíl v celkové inflaci byl stanoven ve výši 3 % 

platný od ledna 2006 do prosince 2009. Cílem ČNB zároveň je i to, aby se skutečná hodnota 

inflace nelišila od cíle o více než jeden procentní bod, a to jak na obě strany. Další inflační cíl 

s platností od roku 2010 byl stanoven pro celkovou inflaci ve výši 2 %. Tato změna inflačního 

cíle byla zapříčiněna především plánovaným budoucím přistoupením ČR do eurozóny. ČNB 

bude stejně jako doposud usilovat o to, aby se skutečná hodnota inflace nelišila od cíle o více 

než jeden procentní bod na obě strany. Bodový cíl 2 % je aktuální dodnes. Z uvedeného 

grafického zobrazení dále vyplývá, že skutečná inflace byla v mezích predikovaných ČNB 

v letech 2007, 2010, 2011 a 2013. Za nejúspěšnější roky v tomto směru lze považovat roky 

2007 a 2011, kdy se skutečná inflace téměř rovnala stanovenému bodovému cíli. Naopak 

k nejvyššímu výkyvu došlo v roce 2008 a to především kvůli výraznému nárůstu roční 

průměrné míry inflace, která byla v tomto roce nejvyšší od roku 1998. 
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Podíváme-li se do budoucna, lze k dnešnímu dni podle veřejných prohlášení České 

národní banky vyhledat prognózy inflace na první pololetí příštího roku. Hodnoty 

predikovaných hodnot zachycuje následující Tabulka (3.1). 

Tabulka 3.1 Prognóza inflace na rok 2016 

Období výše prognózy inflace  

I. čtvrtletí 2016 1,1 % 

II. čtvrtletí 2016 1,6 % 

Zdroj: ČNB 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že prognóza počítá s mírným nárůstem míra inflace 

v prvním pololetí roku 2016. Opět se jedná o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného 

ročního indexu spotřebitelských cen. V prvním čtvrtletí 2016 by se měla dostat na hranici 

těsně přesahující 1% a následně by ve čtvrtletí druhém měla vzrůst asi o půl procentního bodu 

na hodnotu 1,6%.  

3.4. Nástroje měnové regulace ČNB 

Mezi tržní nástroje, které může Česká národní banka v současné době využívat, patří 

zejména operace na volném trhu, automatické facility, mimořádné facility, povinné minimální 

rezervy, a devizové intervence. Důležitou roli v měnové politice hrají také základní sazby 

využívané ČNB. Jedná se o tzv. repo sazbu, diskontní a lombardní sazbu. 

Jak již bylo uvedeno v teoretické části této práce, operace na volném trhu jsou nepřímým 

nástrojem, jehož cílem je ovlivňování vývoje úrokových sazeb. V případě ČNB k tomu 

dochází především s pomocí využití repo operací. Tyto operace provádí formou tzv. tendrů 

jako svůj hlavní měnový nástroj. Centrální banka přijímá od bank přebytečnou likviditu a jako 

zástavu (tzv. kolaterál) jim předává dohodnuté cenné papíry. Předem se strany ještě zaváží, že 

po konci doby splatnosti ČNB vrátí zapůjčené prostředky navýšené o úrok a věřitelská banka 

zpět vrátí danou zástavu. Doba trvání těchto operací je obvykle 14 dní, nicméně dochází i 

k situacím využití repo operací s kratší dobou splatnosti než jsou dva týdny. Repo tendry, 

vzhledem k přebytku likvidity v bankovním sektoru, slouží pouze k odčerpání likvidity. ČNB 

využívá repo tendry s tzv. variabilní sazbou, kdy dvoutýdenní repo sazba slouží jako 

maximální limitní sazba, za kterou mohou být banky uspokojovány. ČNB příjme nejdříve 

nabídky požadující nejnižší úrokovou sazbu, a to až do výše predikovaného přebytku likvidity 

na daný den. Poté nabídky za nejvyšší sazbu buď odmítne či zkrátí, pokud objem objednaný 
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bankami přesáhne předpovězeny přebytek likvidity. K provádění repo tendru obvykle dochází 

třikrát týdně (v minulosti i denně) a jeho vyhlášení je kolem 9:30 hod. Ve stanovené době 

mohou banky předávat své objednávky (objem a požadovanou úrokovou sazbu). Minimální 

akceptovatelný objem je 300 mil. Kč a dále celé násobky 100 mil. Kč (ČNB, 2015).  

V následujícím grafu (Graf 3.2) jsou zachyceny procentní hodnoty repo sazby od června 

roku 2007 až do února roku 2008.  

Graf 3.2 Grafické znázornění vývoje repo sazby v letech 2007 - 2012 

 

Zdroj: ČNB, vlastní zpracování 

Z grafu lze vyčíst mírné zvyšování hodnot, a to do února 2008, kdy dosáhla hodnota 

maxima v rozmezí let 2007 až 2012, konkrétně 3,75 %. Poté během následujících více než 

dvou let docházelo k poměrně častým změnám sazeb směrem dolů. Od května roku 2010 

došlo k dvouletému klidnějšímu období, kdy zůstávala úroveň výše repo sazby na stejné 

hodnotě. K dalším změnám došlo až koncem roku 2012, a to celkem dvakrát, kdy se sazba, 

jež platí dodnes, ustálila až na nízké hranici 0,05 %.  

Automatické facility, další měnový nástroj, se využívají k ukládání či poskytování 

likvidity přes noc, tzv. overnight. Protože se z hlediska bank jedná o permanentní způsob 

uložení či zapůjčení peněz, vytvářejí úrokové sazby uplatňované u těchto dvou možností 

zapůjčení prostředků prostor, v němž se pohybují krátkodobé sazby na peněžním trhu (a také 

dvoutýdenní repo sazba). Rozlišujeme dva druhy facilit a to: depozitní a marginální. První 

jmenovaný druh, tedy facilita depozitní umožňuje bankám uložit přes noc u České národní 
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banky bez zajištění svou přebytečnou likviditu. Minimální objem je 10 mil. Kč, částky 

přesahující tuto hranici jsou přijímány bez dalších omezení. Důležitou poznámkou je, že 

depozita jsou úročená tzv. diskontní sazbou, tedy jednou ze tří základních sazeb ČNB. 

Diskontní sazba zpravidla vyznačuje dolní hranici pro pohyb krátkodobých úrokových sazeb 

na peněžním trhu (ČNB, 2015). Následující graf (Graf 3.3) zachycuje vývoj údajů z tabulky 

na časové ose této sazby ČNB. Hodnoty jsou opět uvedeny v procentech. 

Graf 3.3 Grafické znázornění vývoje diskontní sazby v letech 2007 - 2012 

 

Zdroj: ČNB, vlastní zpracování 

 Viditelný je nejdříve nárůst sazby a poté poměrně velký propad během období zhruba 

jednoho a půl roku, a to z hodnoty 2,75 % (únor 2008) na 0,25 %, což je údaj ze srpna 2009. 

Následovalo asi tříleté období, kdy se sazba neměnila a nevyvíjela nijak a k mírnému poklesu 

došlo opět až koncem roku 2012. Od té doby se hodnota ustálila na stejné výši jako u repo 

sazby, tedy na 0,05 % a za poslední 3 roky se neměnila.  

Mezi automatické facility dále patří i druhá, tedy marginální zápůjční facilita. Mají-li 

s ČNB banky uzavřenou rámcovou repo smlouvu, nabízí jim možnost vypůjčit si přes noc od 

ČNB formou repo operace likviditu. Minimální objem je 10 mil. Kč, úvěry nad touto mezí 

jsou poskytovány bez jiných omezení. Finanční prostředky v rámci této facility jsou úročeny 

další základní sazbou ČNB, která se nazývá lombardní. Vzhledem k trvalému přebytku 

likvidity je tato možnost bankami využívána poměrně málo. Lombardní sazba představuje 

horní hranici pro pohyb krátkodobých úrokových sazeb na peněžním trhu. ČNB disponuje 

pravomocí kdykoliv z mimořádných měnově politických důvodů dočasně omezit nebo zcela 
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pozastavit poskytování lombardních úvěrů. Vývoj lombardní sazby v čase je zachycen 

v následujícím grafu (Graf 3.4). 

Graf 3.4 Grafické znázornění vývoje lombardní sazby v letech 2007 - 2012 

 

Zdroj: ČNB, vlastní zpracování 

Z grafu vývoje lombardní sazby vyplývá, že vývoj v čase byl velmi podobný jako 

v případě dvou předchozích sazeb. Do roku 2008 hodnota sazby mírně rostla, kdy také ve 

zkoumaném období dosáhla nejvyšší hodnoty. Od toho okamžiku už hodnoty pouze klesaly 

v poměrně pravidelných úbytcích. Nejdelší časový úsek, po který zůstala sazba nezměněna, 

bylo dvouleté období od roku 2010 po červen 2012. Poslední změnou z listopadu 2012 

zakotvila lombardní sazba na nejmenší hodnotě, konkrétně 0,25 %, platnou až do současné 

doby. 

Dalším měnově politickým nástrojem ČNB jsou tzv. mimořádné facility. Jsou zavedeny 

od roku 2008 a představují mimořádné dodávací repo operace se splatností dva týdny a tři 

měsíce. Jejich hlavním cílem je především podpora fungování trhu se státními dluhopisy. Od 

roku 2011 zůstaly zachovány pouze dodávací repo operace se splatností dva týdny (ČNB, 

2015). 

Jak lze vyčíst ze znění zákona č. 6/1993 Sb., o ČNB, jsou banky, pobočky zahraničních 

bank a spořitelní a úvěrní družstva povinny mít na účtu u ČNB uloženu stanovenou část svých 

zdrojů jako povinné minimální rezervy, tzn. určitý předem stanovený objem likvidních 

prostředků. PMR mohou být nejvýše v objemu 30 % celkových závazků povinné osoby, které 

jsou následně sníženy o závazky vůči jiným povinným osobám. Princip fungování tohoto 
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systému je založen na průměrování, což znamená, že daná banka je má povinnost na účtech 

pro plnění povinných minimálních rezerv udržovat takový denní zůstatek, který se v průměru 

za udržovací období (přibližně 1 měsíc) rovná minimálně stanovené PMR pro dané udržovací 

období. Od roku 2001 jsou takové prostředky na účtech úročeny dvoutýdenní repo sazbou 

(ČNB, 2015). Zákon pak dále také uvádí, že pokud daná banka poruší svoji povinnost tyto 

rezervy dodržovat, má Česká národní banka právo jí úrok ve výši lombardní sazby. 

V takovém případě se úrok vypočítá z částky, o kterou nebyly PMR naplněny. 

V následující Tabulce (3.2) jsou zachyceny stanovené a aktuálně platné výše povinných 

minimálních rezerv a to jak pro banky, tak i pro stavební spořitelny a Českomoravskou 

záruční a rozvojovou banku.  

Tabulka 3.2 Aktuální výše sazeb povinných minimálních rezerv 

Povinné minimální rezervy Sazba z primárních vkladů 

Banky 2,00 % 

Stavební spořitelny a ČMZRB 2,00 % 

Zdroj: ČNB 

Objem PMR je již od roku 1999 Českou národní bankou stanoven na hodnotu 2 % ze 

základu pro jejich výpočet. Důležitou informací je, že tuto základnu tvoří objem primárních 

závazků dané banky vůči nebankovním subjektům se splatností nepřevyšující 2 roky (ČNB, 

2015). 

Posledním nástrojem měnové politiky ČNB jsou devizové intervence. V podstatě se jedná 

o nákupy a prodeje cizích měn za českou korunu Českou národní bankou na devizovém trhu. 

Z tiskové zprávy ČNB vyplývá, že o využití měnového kurzu jako nástroje měnové politiky, a 

tedy o zahájení devizových intervencí, rozhodla bankovní rada ČNB až na sklonku roku 2013. 

K tomuto kroku došlo poté, co se měnově politické sazby vyhlašované ČNB začaly 

přibližovat nulové hranici. Protože se odhadovaná inflace pohybovala pod dvouprocentním 

cílem centrální banky, narůstala postupně potřeba dalšího uvolnění měnových podmínek. V 

tomto období docházelo v české ekonomice k nejdelší recesi v historii a existovala tedy 

hrozba dlouhodobé deflace. Cílem použití tohoto nástroje tedy bylo riziku deflace zamezit a 

urychlit návrat opětovného využívání úrokových sazeb jako standardního nástroje. Kurz 

koruny se ale rozhodně nestal novým cílem měnové politiky, nýbrž pouze momentálně 

využívaným nástrojem pro dosažení stanoveného inflačního cíle. V prostředí malé otevřené 
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ekonomiky ČR vyznačované dlouhodobým přebytkem likvidity v bankovním sektoru, se 

jedná o účinnější nástroj k uvolnění měnových podmínek, než jakým jsou ostatní nástroje 

(ČNB, 2013). 

 V následujícím grafu (Graf 3.5) je zachycen vývoj devizového kurzu koruny vůči euru 

od roku 2007 až po současnost.  

Graf 3.5 Vývoj měnového kurzu EUR/CZK v letech 2007 - 2015 

 

Zdroj: ČNB 

Z grafického zobrazení lze vyčíst poměrně stabilní vývoj kurzu v roce 2007 a následné 

rychlé posilování nominálního kurzu koruny v  roce 2008, kdy koruna posílila k euru o více 

než 17 % a stala se v tomto období nejrychleji posilující měnou na světě. V červenci 2008 se 

dokonce kurz dostal až pod hodnotu 23 CZK/EUR. Poté ovšem docházelo k oslabování 

koruny, když se začalo projevovat úbytkem zahraničních investicí u nás v důsledku 

prohlubování finanční a hospodářské krize. Naopak v roce 2009 došlo ke zpevňování kurzu 

koruny. K tomu došlo především z důvodu reakcí na postupné odeznívání krize a také kvůli 

ohlášeným úsporným opatřením na rok 2010. V letech 2010 až 2013 nedocházelo k výrazným 

výkyvům kurzu koruny k euru a hodnoty se držely v rozmezí s rozdílem ± 2 koruny za euro. 

Na sklonku roku 2013 se ČNB ocitla v situaci, kdy bankovní rada přijala kurzový závazek 

intervenovat na devizovém trhu na oslabení kurzu koruny tak, aby byl kurz koruny vůči euru 

udržován přibližně na hladině 27 CZK/EUR (ČNB, 2015). Především jako důsledek tohoto 

rozhodnutí ve snaze uvolnit měnovou politiku došlo v roce 2013 ke skokovému oslabení 

kurzu koruny až téměř k hranici 27 korun za euro. Ovšem následná stabilizace kurzu koruny 

vedla ke zbrzdění dezinflační tendence a pomáhala ekonomice překonat vleklou recesi. Podle 
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posledních aktuálních kurzů za roku 2015 se hodnota kurzu drží zhruba na úrovni 

27,5 CZK/EUR. Slabou korunu chce Česká národní banka udržovat až do roku 2016. 

Hlavními důvody pro pokračování této strategie jsou rizika útlumu růstu cen nebo nižšího 

hospodářského růstu. 

Oslabení kurzu koruny vůči euru ale má vliv také na jiné měny, do jejichž vývoje se také 

promítne. Dále ovšem také záleží na samotném vývoji kurzů ostatních měn k euru. Vývoj 

kurzu koruny k dolaru je v poslední době ovlivňován především vývojem kurzu eura k dolaru. 

Lze tedy tvrdit, že vliv na tento kurzový vývoj mají také měnové politiky ECB a FEDu. 

Následující graf (Graf 3.6) zobrazuje vývoj korunu vůči americkému dolaru v období v letech 

2007 až 2015. 

Graf 3.6 Vývoj měnového kurzu USD/CZK v letech 2007 - 2015 

 

Zdroj: ČNB 

Stejně jako v případě vývoje koruny k euru, i zde můžeme pozorovat postupné posilování 

koruny v roku 2007 a také v prvním pololetí roku 2008 až na červencovou hranici zhruba 15 

CZK/USD. Od tohoto okamžiku došlo během následujících pár měsíců roku 2009 k poměrně 

prudkému znehodnocení měny, kdy se hodnota kurzu v roce 2009 propadla až na více než 

22,5 CZK/USD.  V horizontu následujících dvou let znova došlo k postupnému zhodnocování 

a znehodnocování. V letech 2012-2014 byl vývoj kurzu poměrně stabilní. K silnějšímu 

znehodnocení koruny vůči dolaru začalo znovu docházet od roku 2014, až na současné 

hodnoty kurzu sahající dokonce až k úrovni 24-25 CZK/EUR. 
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3.5. Dílčí shrnutí 

V období po vypuknutí globální finanční krize prošla centrální banka, stejně jako mnoho 

dalších centrálních bank, těžkou zkouškou. Od roku 2008 totiž došlo k propadu zahraniční 

poptávky, stejně tak jako k omezení českého vývozu, a následně i k utlumení ekonomického 

růstu a zvyšování nezaměstnanosti. Výrazně poklesla také ochota bank půjčovat jiným 

bankám a rozdíly mezi měnově politickými a tržními sazbami výrazně narostlo. K tomu došlo 

zejména kvůli vlivu rostoucí rizikové prémie. ČNB začala na krizi reagovat velmi rychle 

uvolněním své měnové politiky a hned v srpnu 2008 se odhodlala postupně snižovat úrokové 

sazby. Ještě v témže roce zahájila ČNB tzv. dodávací repo operace, jejichž cílem bylo 

poskytování likvidity potřebným bankám. Této možnosti banky sice využívaly jen málokdy, 

nicméně důležitý byl psychologický účinek, což vedlo ke zklidnění situace na 

mezibankovním trhu. Byly to transakce s převážně dvoutýdenní splatností, zajištěné státními 

dluhopisy ČR. Ani včasná reakce ovšem nepomohla zabránit zpomalování ekonomického 

růstu, a poté i výraznému propadu ekonomické aktivity v roce 2009, a to o více než 4%.  

Vliv na vývoj ekonomického růstu, respektive jeho zpomalení měla také dluhová krize v 

eurozóně v průběhu roku 2011. Ekonomický pokles pokračoval také v následujících dvou 

letech a až v roce 2014 opět došlo k růstu. V roce 2012 donutila přetrvávající ekonomická 

stagnace, růst nezaměstnanosti a pokles inflace ČNB snížit měnově politické úrokové sazby 

až k tzv. technické nule. Z obav dlouhodobé deflace se ČNB odhodlala k dalšímu uvolnění 

měnové politiky, když se na podzim 2013 rozhodla začít využívat kurz koruny jako další 

nástroj měnové politiky. Po oslabení kurzu tato hrozba pominula a ekonomika se vrátila k 

růstu (ČNB, 2012). 

Česká národní banka v rámci výkonu měnové politiky využívá řadu tržních nástrojů, 

například operace na volném trhu, automatické facility, mimořádné facility, povinné 

minimální rezervy či devizové intervence. V souvislosti s monetární politikou ČNB je žádoucí 

zmínit 3 nejdůležitější základní sazby (repo sazbu, diskontní sazbu a lombardní sazbu) 

pomocí nichž se snaží dosahovat svých předem stanovených cílů. Velmi důležitou a 

nepostradatelnou činností je také proces cílování inflace.  

Jako řada dalších centrálních bank musela i ČNB zareagovat na rozšíření původně 

americké hypoteční krize až na globální úroveň.  Byla dokonce první centrální bankou na 

světě, která začala v reakci na krizi uvolňovat měnovou politiku.  
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4. Analýza měnové politiky vybraných centrální bank 

Následující podkapitoly této bakalářské práce se budou zaobírat monetární politikou tří 

vybraných centrálních bank. 

4.1. Bank of England 

Ve čtvrté kapitole bude rozebrána problematika měnové politiky centrální banky Velké 

Británie. Stejně jako v předchozích případech budou nejdříve uvedeny základní informace o 

Bank of England. V dalších podkapitolách bude výklad zaměřen na problematiku nástrojů 

využívaných touto centrální bankou, stejně jako na základní informace o vývoji inflace a 

měnových kurzů. Budou také popsány kroky, které Bank of England podnikla v rámci reakce 

na globální hospodářskou krizi.  

4.1.1. Představení BOE 

The Bank of England je centrální bankou Velké Británie. Jedná se o první čistě centrální 

banku na světě. Byla založena roku 1694 jako soukromá instituce a dle zakládací listiny 

hlavním cílem bylo prosazování veřejného blaha a přínos pro obyvatele Velké Británie. Tento 

cíl se snaží naplňovat udržováním měnové a finanční stability dodnes. Po druhé světové válce, 

konkrétně v roce 1946, došlo k jejímu zestátnění. Dalším důležitým mezníkem v historii této 

centrální banky bylo rok 1997, kdy se díky rozhodnutí parlamentu posílila nezávislost při 

rozhodování s cílem udržovat cenovou stabilitu. Později, s příchodem finanční krize bylo 

nutno změnit také přístup k finanční regulaci ve Velké Británii, proto došlo v dubnu 2013 

roku k rozmachu odpovědnosti banky. Její sídlo se nachází v Londýně a guvernérem je od 

července roku 2013 Kanaďan Mark Carney, který do té doby vykonával funkci guvernéra 

kanadské centrální banky. 

4.1.2. Základní úlohy a cíle BOE 

Cílem monetární politiky Bank of England je cenová stability a díky tomu také podpora 

cílů vlády, jako je například ekonomický růst či zaměstnanost. Monetární politikou tedy 

můžeme rozumět stabilní ceny a stabilita měny, v tomto případě britské libry (Bank 

of England, 2015). Stabilní ceny definuje inflační cíl vlády, který se Bank of England se snaží 

prostřednictvím rozhodnutí přijatých Výborem pro měnovou politiku plnit.  

Ve Velké Británii je vládou stanoven inflační cíl ve výši 2%, vyjádřen roční mírou inflace 

na základě indexu spotřebitelských cen (CPI). V následujícím grafu (Graf 4.1) je zachycen 



33 

 

roční vývoj inflace ve Velké Británii právě dle tohoto indexu, a to od roku 2007 až po 

současnost. 

Graf 4.1 Vývoj průměrné roční míry inflace Velké Británie v % 

 

Zdroj: Office of National Statistics  

Z grafu lze vyčíst poměrně velké výkyvy míry inflace. Nejvyšší hodnoty bylo dosaženo 

v roce 2011, kdy se roční míra inflace dostala až na hranici 4,5 %. Od té doby docházelo již 

pouze k poklesu inflace. Poslední znázorňovaná hodnota je z března roku 2015, kdy se míra 

inflace pohybovala na historické hranici 0 %. Tato nízká inflace z první poloviny letošního 

roku ve Velké Británii vedla k oslabení libry, a to jak vůči dolaru tak euru. Z uvedených údajů 

vyplývá, že inflace v období čtyř let od roku 2011 po rok letošní klesla o zhruba 4,5 procentní 

body. Lze tedy říci, že stanovení inflační cíl se momentálně naplňovat příliš nedaří. 

4.1.3. Nástroje měnové politiky BOE 

Stejně jako u předchozích bank, také BOE v rámci své monetární politiky využívá nástroj 

operace na volném trhu. Před vypuknutím finanční globální krize Bank of England tradičně 

rezervy většinou pouze dodávala. Nicméně vlivem krize došlo v rámci tohoto nástroje 

k výrazným změnám. V březnu 2009 bylo vydáno rozhodnutí, že kromě stanovení 

bankovních sazeb, je potřeba začít aplikovat peníze přímo do ekonomiky prostřednictvím 

nákupu finančních aktiv. V tomto období došlo zejména k nákupu velkého objemu britských 

dluhopisů, v rámci tzv. kvantitativního uvolňování. Ve stejném období BOE také určitý objem 

prostředků poskytla specifickým institucím s cílem jim pomoci. Dalším nástrojem 

využívaným britskou centrální bankou jsou tedy, jak už bylo řečeno, úrokové sazby. Bank 
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of England vyhlašuje tzv. oficiální bankovní míru
4
, za niž poskytuje jednodenní úvěry. 

Výbor pro měnovou politiku Bank of England, složený z devíti odborníků, se schází každý 

měsíc a vede jednání o nastavení úrokové sazby tak, aby byl stále dodržován dvouprocentní 

inflační cíl vlády. Vzhledem k tomu, že účinek změny úrokových sazeb na inflaci se projeví 

až zhruba v období dvou let, Výbor vychází při svých rozhodnutích z prognózy inflace na dva 

až tři roky dopředu. Změnou této sazby je CB schopna ovlivňovat řadu dalších výpůjčních a 

úvěrových sazeb komerčních bank. Historické hodnoty v procentech od roku 2007 až dodnes 

zachycuje následující graf (Graf 4.2).  

Graf 4.2 Vývoj oficiální bankovní míry v % od roku 2007 po současnost 

 

Zdroj: BOE 

Z tohoto grafu lze vyčíst, že jediným období kdy došlo k mírnému zvyšování sazby, bylo 

období první poloviny roku 2007. Od té doby již docházelo pouze ke snižování sazby. 

Z grafického zobrazení můžeme vypozorovat, že největší pokles byl zaznamenán v období od 

října 2008 do března 2009. Za toto šestiměsíční období hodnota oficiální úrokové míry klesla 

o 4 procentní body až na hodnotu 0,5 %. K dalšímu snižování dále už ale nedocházelo, vývoj 

se ustálil a tato hodnota se až do současné doby neměnila.    

Jako reakce proti možným obavám o stabilitu bank v důsledku krize rozhodla v říjnu roku 

2008 britská vláda o vydání balíčku pro záchranu bank. Tato pomoc ve výši asi 500 mld. liber 

                                                 

4
 V historii docházelo k různému pojmenování této sazby. Do roku 2006 byla tato sazba pod názvem repo 

míra. Od roku 2006 až do současné doby se uvádí právě název oficiální bankovní míra. 
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byla poskytnuta jak ve formě krátkodobých úvěrů, tak i nákupem akcií britských bank či 

poskytnutím záruk na mezibankovní úvěry. O rok později britský vláda oznámila také druhý 

balíček na záchranu bank, ve výši zhruba 50 mld. liber ve snaze pomoci rozhýbat 

hospodářství. Pomoc byla ve formě úvěrů velkým podnikům či záruk. V roce 2009 Výbor pro 

měnovou politiku BOE schválil program kvantitativního uvolňování. Počáteční velikost byla 

několikrát navyšována až do roku 2012, kdy byl schválen program kvantitativního uvolňování 

až ve výši 375 mld. liber.
5
 Konkrétně se jednalo především o nakupování britských státních 

dluhopisů. 

V srpnu 2013 Výbor pro měnovou politiku Bank of England vydal výslovné pokyny 

týkající se budoucího provádění měnové politiky. BOE hodlá minimálně zachovat stávající 

vysoce stimulační měnovou politiku, nebude-li to znamenat zvyšující se rizika pro cenovou či 

finanční stabilitu. 

4.2. Federální rezervní systém 

Další vybranou bankou pro tuto bakalářskou práci je centrální banka Spojených států 

amerických. Jedná se o centrální banku jedné ze světových velmocí, jejíž měna (americký 

dolar) je na světových trzích nejužívanější měnou a ekonomická situace těchto zemí ovlivňuje 

celosvětový ekonomický vývoj. V následujících kapitolách tedy budou jako v předchozích 

případech nejdříve uvedeny základní informace o této centrální bance a poté bude výklad 

zaměřen na hlavní cíle a priority a na konkrétní činnosti, které v rámci své měnové politiky 

FED využíval v období od vypuknutí světové globální krize až dodnes. 

4.2.1. Představení FEDu 

Federální rezervní systém (FED), centrální bankovní systém Spojených států amerických, 

byl založen 23. prosince 1913 podepsáním Zákona o federálních rezervách prezidentem W. 

Wilsonem. Již před vznikem FEDu ale v USA došlo k pokusům o zřízení ústřední banky, 

ovšem vzhledem k obavám veřejnosti z centralizace moci, se jednalo o pokusy neúspěšné. 

Vznikla tak mocná opozice vůči založení jediné centrální banky, jako tomu bylo například 

v Anglii. Otázkou také bylo, zda by daná centrální banka měla být institucí státní či 

soukromou, aby nedocházelo k přílišným zásahům do činností soukromých bank. 

Kompromisem se nakonec stal již zmíněný zákon z roku 1913, který mimo jiné obsahuje také 

podrobný systém kontrolních a vyvažujících mechanismů. V současné době je FED 

                                                 

5
 Jednalo se o obrovský rozsah, asi 25 % HDP. Téměr dvojnásobný objem než v případě FEDu. 
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nezávislou centrální bankou a jeho rozhodnutí nemusejí být schvalována vládou ani 

prezidentem, podléhá ovšem dozoru amerického Kongresu, nejvyššího zákonodárného orgánu 

USA.  

V čele Federálního rezervního systému stojí sedmičlenná Rada guvernérů sídlící ve 

Washingtonu a jejím předsedou je od ledna 2014 americká ekonomka Janet Yellen. Předsedu 

nominuje rada samotná a schvaluje prezident Spojených států amerických. Kromě Rady 

guvernérů ovšem Federální rezervní systém tvoří také 12 nezávislých regionálních 

soukromých bank nacházejících se ve velkých městech USA
6
. Každý distrikt, jak se těch 12 

oblastí nazývá, má svého guvernéra, jenž je současně šéfem oblastní správní rady a členem 

rady guvernérů, a oblastní banku, která může mít pobočky v dalších městech. V současné 

době existuje celkem 25 poboček. Nejznámějšími a zároveň také největšími federálními 

rezervními bankami jsou banky v New Yorku, Chicagu a San Francisku, které dohromady 

vlastní před 50% aktiv FEDu. Každá federální banka je v podstatě akciovou společností, 

vlastněnou v dané oblasti komerčním bankou, která je členem Federálního rezervního 

systému. (Mishkin, 2012) 

4.2.2. Základní úlohy a cíle FEDu 

Americký kongres stanovil tři hlavní cíle pro měnovou politiku v zákoně o Federálním 

rezervním systému a těmi je maximální zaměstnanost, stabilní ceny a mírné dlouhodobé 

úrokové sazby.  

V dlouhodobém horizontu jsou stabilní ceny předpokladem pro maximální udržitelný 

rozvoj, růst a zaměstnanost a také pro středně dlouhodobé úrokové sazby. Stabilní ceny dále 

také podporují úspory a tvorby kapitálu, Jsou-li totiž minimalizovány rizika poklesu hodnoty 

aktiv zapříčiněné inflací, domácnosti jsou vyzývány více šetřit a podniky jsou vyzývány k 

většímu investování. Přestože cenová stabilita v dlouhodobém horizontu pomáhá 

maximalizovat růst produktu a zaměstnanosti, v krátkém období se mohou tyto dva cíle 

dostávat do rozporu (FED, 2015). 

4.2.3. Měnová politika FEDu 

Federální rezervní systém disponuje celkem třemi nástroji měnové politiky - operacemi na 

volném trhu, diskontními sazbami a povinnými minimálními rezervami. Nezbytnou součástí 

měnové politiky v období od roku 2007 zastávají operace na volném trhu, v nichž důsledkem 

                                                 

6
 Jedná se například o New York, Boston, Chicago, Atlanta, Dallas, San Francisko a další 
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finanční krize došlo k velkým změnám. V rámci kvantitativního uvolňování FED od 

zmíněného roku 2007 odkoupil velký objem aktiv a také poskytl velký objem úvěrů. Těmito 

operacemi došlo ke zvýšení rezerv vkladových institucí vysoko nad požadovanou úroveň. 

Cílem je konečná míra federálních prostředků blížící se k nulové hranici. Což znamená, že 

FED nemusí rezervy ani stahovat ani dodávat, ale jednoduše je ponechá na rezervním účtu.  

Dalších nástrojem využívaným v tomto období americkou centrální bankou je tzv. 

diskontní okno. Tento pojem značí možnost získat od FEDu krátkodobý úvěr za požadovanou 

diskontní míru.
7
 Tato možnost je ovšem v současné době obchodními bankami využívána 

pouze výjimečně. 

Krátkodobými úrokovými mírami využívanými Federálním rezervním systémem, jako 

dalším nástrojem jeho monetární politiky, jsou tzv. cílová míra federálních prostředků a tři 

diskontní míry. Mezi tyto diskontní míry patří míra primárních úvěrů, míra sekundárních 

úvěrů a míra sezónních úvěrů. Míra federálních rezervních prostředků je sazbou, za kterou si 

mezi sebou půjčují členské banky FEDu na jeden den. V historii nebyla výše této sazby 

formálně oznamována, ale odvozována analytiky z operací na volném trhu. Až od konce roku 

2008 je cílová míra federálních prostředků pevně stanovena, a to na hodnou 0 – 0,25 %. 

Změny této sazby vyvolá řetězec událostí, které ovlivňují jiné krátkodobé úrokové sazby, 

devizové kurzy, dlouhodobé úrokové sazby, množství peněz a úvěrů, ale ve výsledku také 

řadu ekonomických ukazatelů jako zaměstnanost, hospodářský růst, či ceny zboží a služeb. 

V roce 2008 došlo Federálním rezervním systémem také k zahájení tzv. nástrojů dočasné 

úvěrové podpory. Jednalo se o program, jehož účelem byla podpora stavebních úvěrů 

prostřednictvím podpory trhu s CP zajištěnými aktivy.  

Od roku 2009 v reakci na krizi FED také rozhodl o ročním zahájení kvantitativního 

uvolňování. Došlo tak k nákupu cenných papírů v hodnotě asi 750 mld. dolarů zajištěných 

hypotečními úvěry a také odkupu dalších dluhů agentur sponzorovaných vládou, jež tyto CP 

emitovaly. Současně došlo k nákupu dalších dlouhodobých federálních dluhopisů v objemu 

300 mld. dolarů, což mělo za následek propad výnosnosti z nich a oslabení dolaru. Na konci 

roku 2010 došlo k dalšímu kolu kvantitativního uvolňování trvající do června 2011. V jeho 

rámci došlo k nákupu federální dluhopisů v objemu zhruba 600 mld. dolarů.  Následně bylo 

v září roku 2012 spuštěno i kolo třetí, kdy se FED zavázal k měsíčnímu nákupu cenných 

                                                 

7
 Cílem je tedy získání potřebné likvidity, nejedná se tedy o operace na volném trhu.    



38 

 

papírů zajištěných hypotečními úvěry. Ve výsledku to znamená, že od konce roku 2007 do 

konce roku 2011 zvýšil FED držení cenných papírů o 1960 mld. dolarů. Jedná se tak o 

poměrně velký rozsah kvantitativního uvolňování.
8
  

V současné době Výbor udržuje politiku reinvestování splátek jistin dlužníků a z držení 

cenných papírů krytých hypotékami. Tato politika držby velkého objemu dlouhodobých 

cenných papírů by měla pomoci udržet dobré finanční podmínky. Výbor v současné době 

předpokládá, že i přesto, že zaměstnanost a inflace jsou blízko stanovené úrovně, ekonomické 

podmínky mohou způsobit snížení cílové sazby federálních fondů pod stanovenou úroveň v 

delším časovém horizontu. 

4.3. Evropská centrální banka 

V následujících podkapitolách bude řešena problematika měnové politiky Evropské 

centrální banky. Nejdříve budou uvedeny základní informace o této centrální bance a poté 

budou rozebrány její konkrétní cíle a nástroje, prostřednictvím kterých se těchto cílů snaží 

dosahovat. 

4.3.1. Představení ECB 

 Evropská centrální banka (ECB), orgán Evropské unie a centrální banka všech zemí 

tvořící eurozónu, byla založena 30. března 1998 a oficiálně svou činnost zahájila od ledna 

roku následujícího. Provádí měnovou politiku devatenácti zemí Evropské unie, které jako 

společnou měnu přijaly euro. Její sídlo je ve Frankfurtu nad Mohanem. Od roku 2011 

prezident ECB Mario Draghi, bývalý guvernér italské centrální banky. Evropská centrální 

banka společně s národními centrálními bankami tvoří Eurosystém – systém centrálních bank 

států eurozóny (ESCB). Evropská centrální banka postupuje aktivně při plnění úloh, které jí 

byly v oblasti centrálního bankovnictví svěřeny, a usiluje o dosažení vysoké míry 

důvěryhodnosti, profesionality, efektivnosti a transparentnosti.  

4.3.2. Základní úkoly a cíle ECB 

Úkoly Evropského systému centrálních bank a Eurosystému stanoví Smlouva o fungování 

Evropské unie. Dále rozvedeny jsou ve Statutu Evropského systému centrálních bank 

a Evropské centrální banky. Statut je protokolem přiloženým ke Smlouvě. Základními úkoly, 

které plní Eurosystém, jsou podle čl. 127 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie je 

vymezení a provádění měnové politiky eurozóny, provádění devizových operací, držba 

                                                 

8
 Rozsah odpovídající asi 13 % HDP země. 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/tasks/monpol/html/index.cs.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/tasks/forex/html/index.cs.html
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a správa oficiálních devizových rezerv zemí eurozóny (správa portfolií) a podpora plynulého 

fungování platebních systémů (ECB, 2015). 

Prvořadým cílem Evropské centrální banky, tak jako ho uvádí čl. 127 odst. 1 Smlouvy o 

fungování EU, je zajišťování cenové stability.  

4.3.3. Nástroje měnové politiky ECB 

Měnová politika funguje podle řízení krátkodobých úrokových sazeb, a tím ovlivňuje 

hospodářský vývoj, aby se udržela cenovou stabilitu pro eurozónu. Snaží se tedy udržovat 

míru inflace, která bude pod úrovní 2%, ale která se bude této úrovni ve střednědobém 

horizontu blížit. Politika zaměřená na středně dlouhé období je volena proto, že reakce na 

změny se často projeví až s určitým časovým zpožděním. Z obecných zásad ECB vyplývá, že 

mezi nejdůležitější nástroje měnové politiky eurozóny se řadí především operace na volném 

trhu, stálé facility a minimální rezervy.  

Důležitou roli v měnové politice Eurosystému hrají operace na volném trhu. 

Pomáhají řídit úrokové sazby, likviditu na trhu a signalizují také orientaci měnové politiky. 

Pro provádění tohoto typu operací ECB disponuje pěti druhy nástrojů. Mezi nejvýznamnější 

z nich patří reverzní transakce. Ty představují nákupy či prodeje způsobilých aktiv 

Eurosystémem na základě dohod o zpětném odkupu nebo provádění úvěrových operací proti 

způsobilým aktivům sloužícím jako zajištění. Eurosystém může rovněž využívat přímých 

transakcí, vydávání dluhových cenných papírů ECB, měnových swapů a příjmu 

termínovaných vkladů. Operace na volném trhu jsou operacemi, které nejsou zaměřeny na 

podporu jedné konkrétní banky. Jsou navrženy tak, aby poskytovaly likviditu na trhu 

nediskriminačním způsobem. Nicméně, během krize a při nedostatku likvidity mohou 

jednotlivé národní centrální banky poskytovat nouzovou likviditu pro konkrétní nelikvidní 

banky (de Grauwe, 2012).
9
 

Podobně jako většina centrálních bank, také ECB působí na inflaci nastavením úrokových 

sazeb. ECB disponuje třemi hlavními úrokovými sazbami – stálé facility, jejichž cílem je 

poskytovat jednodenní likviditu. Jedná se o mezní zápůjční facilitu využívanou pro 

jednodenní úvěry bankám, hlavní refinanční operace a depozitní sazbu. Hlavní refinanční 

sazba je taková sazba, za niž si mohou banky pravidelně půjčovat od Evropské centrální 

                                                 

9
 Splněn ovšem musí být fakt, že daná banka je solventní, tzn. schopna splácet finanční závazky ve 

stanovených lhůtách. 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/tasks/reserves/html/index.cs.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/tasks/paym/html/index.cs.html
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banky. A sazba depozitní je taková sazba, kterou banky dostávají za prostředky uložené u 

centrální banky. 

Dle hodnot z uvedených v tiskových zprávách ECB lze zjistit, že stejně jako sazby 

využívané ČNB, i sazby Evropské centrální banky se v důsledku nutnosti reakce na finanční 

krizi časem snižovaly. Ještě v roce 2007 se sazba pro hlavní refinanční operace nacházela na 

úrovni 4,00 %. Úrokové sazby mezní zápůjční facility a vkladové facility se pohybovaly na 

úrovních 5,00 % a 3,00 %. Ke snižování těchto sazeb se muselo přikročit kvůli faktu, že 

budoucí inflace v eurozóně byla predikování výrazně pod hranicí stanovených 2%. Aktuální 

hodnoty platné od září roku 2014 zobrazuje následující tabulka (Tabulka 4.1.). 

Tabulka 4.1 Aktuální hodnoty úrokových sazeb  

Úroková sazba Hodnota 

Marginální (mezní) výpůjční facilita 0,30 % 

Depozitní (vkladová) facilita - 0,20 % 

Hlavní refinanční operace 0,05 % 

Zdroj: ECB 

 Postupným snižováním v čase se hodnoty sazeb čím dál více přibližovaly nule. V případě 

vkladové facility se hodnota dokonce dostala do záporných hodnot. Ke kroku snížení až pod 

nulovou hranici bylo nutno přistoupit pro udržení fungujícího peněžního trhu. Na tomto trhu, 

v němž si obchodní banky půjčují mezi sebou, se sazby nemohou pohybovat příliš blízko u 

sebe. Protože již dříve došlo ke snížení vkladové sazby na nulovou hranici, následné snížení 

ostatních dvou sazeb zapříčilo posun hodnoty až do záporných hodnota. Tím byl udržen 

příslušný odstup. To ale samozřejmě neznamená, že klienti musí za uložení svých volných 

prostředku bance platit. Naopak, na jejich úspory to nebude mít vliv. Zaplatit za vklady peněz 

na některých účtech u ECB musí pouze komerční banky. Řešením pro ně může být snížení 

úrokové sazby pro své klienty. Což zároveň znamená možnost pro domácnosti a podniky si 

půjčovat levněji a tím dochází k hospodářskému oživení (ECB, 2014). 

Systém povinným minimálních rezerv, další nástroj měnové politiky vztahující se na 

úvěrové instituce v eurozóně. Použití minimálních rezerv bylo nejdříve velmi prosazováno 

německou Bundesbank, naopak proti nim silně vzdorovaly komerční banky, které cítily, že 

tento nástroj způsobuje konkurenční nevýhodu ve vztahu k zahraničním bankám, které nemají 

povinnost udržovat tyto minimální rezervy. Pro zmírnění tohoto problému bylo rozhodnuto, 

že z těchto minimálních rezerv zaplatí Evropská centrální banka úroky. ECB nepoužívá 
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minimálních rezerv jako nástroj měnové politiky. Spíše jej využije pouze jako nástroj 

k dosažení vyrovnané krátkodobé úrokové míry. Toho je dosaženo výpočtem PMR jako 

měsíční průměr jejich denních sazeb, což přispívá ke zmírnění dopadů dočasných výkyvů 

likvidity (de Grauwe, 2012). 

4.3.4. Reakce ECB na globální hospodářskou krizi 

Z výročních zpráv ECB vyplývá, že reakce na finanční globální krizi zahájila Evropská 

centrální banka již v roku 2007, když při nedostatku po celém světě začala poskytovat 

dodatečnou likviditu. Pád Lehman Brothers, americké významné investiční banky, roku 2008 

dostal řadu evropských bank nakupující od ní pojištění do vážných potíží. V důsledku toho, že 

držitelé vkladů začali stahovat své peníze, došlo ještě k dalšímu urychlování krize likvidity. 

Bankovní systém byl blízko ke kolapsu. V druhé polovině 2008 ECB přijala rozhodnutí o 

mimořádných opatřeních na podporu likvidity. Právě díky masivnímu dodávání likvidity 

prostřednictvím operací na volném trhu i použití mezních zápůjčních facilit,se podařilo kolaps 

bankovního systému odvrátit. Eurosystém tedy obstál ve své první velké zkoušce v roli 

věřitele poslední instance v době krize. V červnu roku 2009 přijala Rada guvernérů ECB 

rozhodnutí o zahájení nákupu krytých dluhopisů. O necelý rok později, na jaře roku 2010 

došlo k přijmutí několika opatření s cílem nápravy selhávajících trhu s cennými papíry a 

obnovy řádného fungování transmisního mechanismu. Výsledkem dluhové krize roku 2010 v 

řadě zemí Eurozóny byl pokles cen dluhopisů, což pro banky představovalo další velké ztráty. 

Následkem toho vypukla bankovní krize v řadě evropských zemí (Řecko, Španělsko, 

Portugalsko), čímž tyto země donutily ECB opětovně poskytnout velké množství likvidity.  

Na konci roku 2011 rada guvernérů svým dalším rozhodnutím zavedla opatření na podporu 

poskytování úvěrů bankami a na podporu aktivity na peněžním trhu. Zároveň došlo také ke 

snížení sazby povinných minimálních rezerv na 1 %. Další snahou odpovědět na krizi bylo 

oznámení z druhé poloviny roku 2012 o ukončení programu pro trhy s CP a naopak zavádí 

možnost provádět přímé měnové transakce na trhu státních dluhopisů s cílem zajistit 

jednotnost měnové politiky (Výroční zprávy ECB, 2007-2014).  

Dalším složitým obdobím prošla měnová politika Eurosystému koncem roku 2009, kdy se 

datuje vznik řecké krize vládního dluhu. Narůstaly pochybnosti, zda bude tato země schopna 

splnit závazky z rostoucího vládního dluhu. Příčinou této krize bylo dle Jílka (2013) zejména 

špatný výběr daní spojený s obrovskými daňovými úniky, vysokým podílem šedého 

hospodářství a se systémovou korupcí a beztrestností elit v Řecku. V roku následujícím, tedy 

2010 se Řecko stalo první zemí Eurozóny, která přijala zahraniční finanční pomoc s cílem 
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vyhnutí se úpadku. Úvěr poskytnutý Evropskou unií a mezinárodním měnovým fondem byl 

čerpán 3 roky, jeho objem činil 110 mld eur a byl úročen vysokou sazbou 5,5%. Další pomoc 

pro Řecko byla poskytnuta roku koncem roku 2011, kdy EU poskytla úvěr ve výši 130 mld 

eur.  

Od roku 2009 EBC začala realizovat také kvantitativní uvolňování. 
10

 V květnu 2009 

došlo k nákupu prvních krytých dluhopisů v objemu zhruba 60 mld. eur. Zhruba o rok později 

došlo k nákupu cenných papíru Evropskou centrální bankou. Tyto CP byly nakoupeny 

především od centrálních vlád či veřejných i soukromých jednotek eurozóny. Tento program 

byl později nahrazen přímými měnovými operacemi určenými k nákupu státních dluhopisů. 

V listopadu roku 2011 došlo znova k realizaci programu nákupu krytých dluhopisů v objemu 

asi 40 mld. eur (ECB, 2009-2012). 

                                                 

10
 Ve srovnání s FEDem a BOE byl rozsah kvantitativního uvolňování nepatrný. 
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5. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo objasnit problematiku monetární politiky. Zejména pak 

zjistit, jak vybrané centrální banky zareagovaly na globální ekonomickou krizi. Zkoumaných 

obdobím tedy byly roky 2007 až po současnost.  

Světová finanční a ekonomická krize působila na měnové politiky jednotlivých 

centrálních bank velmi silně. Toto období poklesu inflace a hospodářského útlumu donutily 

mnoho centrálních bank začít využívat výjimečné nástroje měnové politiky. Americká 

centrální banka FED, britská Bank of England i Evropská centrální banka začaly v letech 

2007-2013 nakupovat cenné papíry a tím v obrovských objemech dodávat likviditu do 

ekonomiky. Na rozdíl od nich si ČNB vystačila v období let 2007-2012 pouze se standardními 

nástroji měnové politiky. A to především postupným snižováním svých úrokových sazeb. 

Od srpna 2008 do listopadu 2012 téměř o 4 procentní body. K uvolnění měnových podmínek 

od poloviny roku 2008 zároveň výrazně přispělo spontánní oslabení kurzu koruny v reakci na 

pokles zahraniční poptávky i domácí ekonomiky, tj. kurz tehdy osvědčil svou schopnost 

působit jako automatický přizpůsobovací mechanismus, který má česká ekonomika se 

samostatnou měnovou politikou k dispozici. K výjimečnému nástroji tak ČNB sáhla až v 

listopadu 2013, přičemž tímto nástrojem se stal kurz koruny. 

Přestože hlavní odpovědnost za finanční krizi spočívá v selhání dohledu a regulaci bank 

provádějící úvěrové expanze v neudržitelném rozsahu, část odpovědnosti nese bezpochyby 

také Evropská centrální banka. A to zejména z toho důvodu, že jí její přílišné zaměření na 

inflaci zabraňovalo přijímat opatření zaměřená na kontrolu obrovské expanzi bankovních 

úvěrů. Do budoucna jako prevence proti opakování tohoto problému by zřejmě měla ECB 

rozšířit své cíle stejně tak jako na cenovou stabilitu, by měla dbát i na stabilitu finanční. 

Bankovní krize z října roku 2008 byla těžkým testováním schopností Eurosystému a je třeba 

uznat, že ten této zkoušce poměrně dobře obstál. V tomto období se mu teda podařilo odvrátit 

totální bankovní krizi, avšak při vypuknutí krize spojené s vládními dluhy v roce 2010 stála 

Evropská centrální banka především v ústraní. 

Také přístup Federálního rezervního systému k provádění měnové politiky se značně 

vyvíjel od doby vypuknutí finanční krize, zejména potom od konce roku 2008, kdy bylo 

stanoveno téměř nulové cílové rozpětí pro cílovou míru federálních prostředků. Od konce 

roku 2008 FED výrazně zvýšil objem držených dlouhodobých cenných papírů získaných 
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prostřednictvím nákupů na volném trhu. Cílem bylo především vyvíjet tlak na snížení 

dlouhodobých úrokových sazeb a přispět tak k podpoře hospodářské činnost a vytváření 

pracovních míst.  

Také anglická centrální banka se v rámci své měnové politiky v období 2007 – 2012 

snažila reagovat na krizi.  Jako u všech předchozích centrálních bank se snažila vývoj 

k lepšímu ovlivnit snižováním základních úrokových sazeb. Poskytla také poměrně velké 

množství prostředků na záchrany bank. A od roku 2009 započala program kvantitativního 

uvolňování, kdy nakupovala státní dluhopisy. 

Pro centrální banky, jakožto nejdůležitější instituce ovlivňující fungování celého 

národního hospodářství, bylo vypuknutí světové krize velkou zkouškou. Osobně se 

domnívám, že hlavní příčiny krize vznikaly již dávno před vypuknutím krize. A to 

vytvořením podmínek, které ovšem z dlouhodobého hlediska nemohly být neudržitelné. 

Veřejnost, ale také přední ekonomičtí odborníci se dodnes přou, zda a jak mohlo být krizi 

zabráněno.  

Z analýz měnových politik jednotlivých centrálních bank ve všech případech vyplývá, že 

se centrální banky opravdu snažily danými nástroji situaci stabilizovat. Vzhledem k tomu, že 

většina změn se do ekonomiky promítne až s určitým časovým odstupem, nebylo by ani 

možné očekávat výsledky hned. Ekonomická krize a do dnes trvající nejistoty ukázaly, že do 

budoucna je potřeba se z předešlých chyb poučit a pokusit se jim vyvarovat. 
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Seznam zkratek 

 

BOE  Bank of England 

CB   Centrální banka 

ČMZRB  Českomoravskou záruční a rozvojovou banku 

ČNB  Česká národní banka 

ČR   Česká republika 

ČSÚ  Český statistický úřad  

ECB  Evropská centrální banka 

EU   Evropská unie 

ESCB  Evropského systému centrálních bank 

FED  Federální rezervní systém 

HDP  Hrubý domácí produkt 

HMU  Hospodářská a měnová unie  

PMR  Povinné minimální rezervy 

USA   Spojené státy americké 



 

 

 

 


