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1 Úvod 

 Stupeň nezávislosti centrální banky se liší napříč státy, nicméně poměrně vysoká míra 

autonomie se postupem času stává normou. V posledních dvaceti letech došlo k mnoha 

institucionálním změnám, které centrálním bankám nabízí stále větší samostatnost. Tento termín 

se stává jedním z hlavních pojmů v oblasti měnové teorie a politiky. S přibývajícím počtem 

bank, které mohou být považovány za nezávislé, se objevuje diskuze, zda je tento proces 

správný, zda není centrálním bankám poskytováno samostatnosti naopak až příliš mnoho. 

Většinou dochází k obecné shodě, že nezávislost centrální banky je žádoucí, protože podporuje 

dosažení dlouhodobé cenové stability.  

 Primárním cílem práce je zhodnocení míry nezávislosti České národní banky za dobu její 

existence s důrazem na sledování vlivu současných ekonomických problémů na její 

samostatnost. Sekundárně se práce zaměří na komparaci nezávislosti centrálních bank Indie, 

Islandu a Spojených států amerických s Českou národní bankou. Následně bude zkoumáno, 

mají-li současné ekonomické problémy vliv na míru nezávislosti vybraných centrálních bank.  

 V obdobném typu studií bývá využito mnoho druhů metod, pro potřeby této práce bude 

využita zejména metoda induktivně-empirická. Bude tedy postupováno od teoretického 

vymezení nezávislosti centrální banky k hodnocení míry nezávislosti jednotlivých centrálních 

bank a jejich vzájemnému porovnání, zobecnění zjištěných vztahů a vyslovení obecných hypotéz 

ohledně vztahu nezávislé centrální banky a ekonomického vývoje. Dále bude využita metoda 

historická, která  umožní sledovat legislativní vývoj jednotlivých bank. Komparativní metodou 

budou výsledná zjištění porovnána.   

 Na základě stanoveného cíle se práce bude věnovat zejména vývoji a míře nezávislosti 

vybraných centrálních bank, především pak v období současných finančních a ekonomických 

potíží. Kromě úvodu a závěru bude rozčleněna do čtyř kapitol.  

 V první kapitole se bude věnovat hlavně teoretickým východiskům nezávislosti 

a vybraným ekonomickým školám, které se touto problematikou zabývají. Následně budou 

probrány  předpoklady potřebné pro efektivní nezávislost centrální banky. V poslední části 

kapitoly budou porovnány způsoby měření a rozlišování nezávislosti centrální banky.  

 Druhá kapitola se zaměří na Českou národní banku, hlavní důraz bude položen 

na aspekty její nezávislosti. Tato část se bude zabývat legislativním vývojem zákona o centrální 

bance, přičemž nejdůkladněji budou prostudovány zákonné úpravy činnosti banky od roku 1990. 

Na jejich základě bude provedeno zhodnocení míry nezávislosti banky a její vývoj v čase. 

Také bude sledován vztah mezi volbou guvernéra banky a jinými volenými politickými 
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funkcemi, které mají ke guvernérovi zákonem upravený vztah.  

 Třetí kapitola bude zkoumat vývoj nezávislosti dalších tří zvolených centrálních bank, 

a to Islandské centrální banky, Rezervní banky Indie a Federálního rezervního systému. Opět 

bude probrán jejich legislativní vývoj, následně provedeno jeho měření a zhodnocení. Kromě 

toho bude stejně jako u druhé kapitoly prostudován vztah mezi vedením banky (jmenování, 

odvolání atp.) a volenými politickými představiteli, kteří mohou mít na představenstvo banky 

vliv. Dosažené výsledky budou srovnány a bude z nich provedeno obecné hodnocení.  

 Poslední kapitola se zaměří na vztah mezi nezávislostí centrální banky vybraných států 

a finanční krizí, která propukla v roce 2007 a následně přešla do ekonomických potíží. Kapitola 

se zaměří především na zkoumání a hodnocení legislativních změn týkajících se centrální banky, 

které by s ekonomickým vývojem mohly souviset. Kromě legislativního vývoje bude probrán 

vývoj personálního obsazení v čele banky, na které mohou být prováděny politické tlaky, či může 

být pod vlivem potíží úplně obměněno. 
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2 Nezávislost centrálních bank 

 Počátky vzniku centrálních bank se datují do 17. století, ve většině zemí se však tyto 

banky objevují později. Mezi jejich původní hlavní funkce patřilo zejména úvěrování státních 

financí a vedení vládních účtů. Tyto činnosti se s postupem času rozšířily o další, například emisi 

peněz či měnovou politiku. V současné době je provádění měnové politiky nejdůležitější funkcí 

centrální banky. Jejím obecným cílem je měnová stabilita neboli rovnost nabídky a poptávky 

peněz. Mezi hlavní otázky měnové politiky se řadí míra nezávislosti subjektu, který tuto politiku 

provádí.  

2.1 Teoretická východiska nezávislosti centrálních bank 

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

se mezi ekonomy a ekonomickými školami rozhořel spor o to, zda je tento posun správný. 

V následující části budou uvedeny vybrané ekonomické teorie, které se nezávislostí centrální 

banky či její existencí zabývají.  

2.1.1 Teorie politického a hospodářského cyklu 

 Mezi nejstarší teorie, ve kterých se vyskytuje požadavek na nezávislou centrální banku, 

jsou teorie zabývající se politickým a hospodářským cyklem. Podle těchto názorových proudů je 

vývoj makroekonomických veličin závislý na volebním cyklu. Vzhledem k zájmu politiků být 

znovu zvolen dochází k zaměňování míry inflace za růst produktu a růst zaměstnanosti 

v krátkém období (krátkodobá Phillipsova křivka). Je zřejmé, že v předvolebním období bude 

docházet k expanzivní hospodářské politice se zřetelem na snížení míry nezaměstnanosti, 

to následně způsobí růst inflace. Díky tomu bude muset po volbách dojít k restriktivní 

hospodářské politice, která je doprovázena růstem míry nezaměstnanosti a zároveň poklesem 

inflace. Důsledkem uvedených politických cyklů je poměrně vysoká volatilita tempa růstu 

produktu, který je doprovázen nestabilní a proměnlivou inflací. Řešením, byť ne absolutním, je 

oddělení fiskální a monetární politiky. Nezávislá centrální banka zabrání využívání monetární 

politiky pro volební účely a zároveň bude částečně tlumit hospodářský cyklus.  

 Problémem těchto teorií je nemožnost jejich praktického ověření, protože v průběhu času 

klesá závislost vývoje ekonomiky na vládě. Teorie politického a hospodářského cyklu 

také nezahrnují zahraniční sektor, což je v současné době se stále se zvyšující otevřeností 

ekonomik dalším významným nedostatkem.  
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2.1.2 Monetaristické pevné měnové pravidlo 

 Monetaristické teorie patří mezi názorové proudy, které požadují absolutní nezávislost 

centrální banky. Jejich zastánci vidí zdroj ekonomických výkyvů v záměrné měnové politice 

centrální banky. Poukazují zejména na selhání aktivistické hospodářské politiky z důvodu 

časových zpoždění1. Podle této školy trvá rozpoznávací zpoždění přibližně půl roku (způsobeno 

čtvrtletním zjišťováním vývoje hrubého domácího produktu a statistickým zpracováním), 

rozhodovací zpoždění je přibližně jednoměsíční, realizační zpoždění trvá přibližně rok. Celkové 

zpoždění je tedy přibližně rok a půl dlouhé. Proto je pro tuto školu aktivistická politika centrální 

banky nepřijatelná. Poukazují, že díky ní dochází k prohlubování výkyvů ekonomik místo 

stabilizace. Monetaristé proto obhajují zavedení pevného měnového pravidla a odklonění 

od aktivistické monetární politiky. Úlohou centrální banky by mělo být zvyšování peněz 

v ekonomice takovým způsobem, který odpovídá dlouhodobému růstu reálného hrubého 

domácího produktu (HDP) země.  

2.1.3 Časová nekonzistence hospodářské politiky 

 Hlavním důvodem pro oddělení měnové politiky od politiky fiskální a její svěření 

do péče nezávislé instituce je časová nekonzistence měnové politiky. K té dochází tehdy, pokud 

nejlepší plán, který byl vytvořen ex ante, se nejeví optimálním z hlediska ex post i přes to, 

že nedošlo k získání žádné nové informace. V rámci monetární politiky by si vláda mohla 

kupříkladu stanovit provádění neinflační politiky. Na základě tohoto cíle ekonomické subjekty 

formují svá inflační očekávání. Protože však vláda chce být opětovně zvolena, může např. využít 

krátkodobý inverzní vztah mezi nezaměstnaností a inflací2. Krátkodobě sice může dojít 

ke snížení nezaměstnanosti, avšak v dlouhém období toto rozhodnutí vede k návratu 

nezaměstnanosti na vyšší úroveň a zároveň i inflace zůstává vyšší. Ekonomické subjekty jsou 

si tohoto pokušení vlády vědomy, a proto s ním již při tvorbě inflačního očekávání kalkulují. 

Proto dochází k suboptimálnímu výsledku, vyšší inflační očekávání se odráží v dodatečném růstu 

inflace. Tento růst „navíc“ je přímým následkem časové nekonzistence měnové politiky. 

Dle ekonomické teorie je řešením situace přesunutí cíle (cenové stability) na jinou, nezávislou 

instituci.  

 Problematika časové nekonzistence hospodářské politiky byla mnohokrát zkoumána 

a byla dále rozvíjena. Jako první se jí komplexně věnovali Kytland a Prescott (1977). Mezi 

významné následovníky, kteří teorii dále rozpracovali, patří Barro a Gordon (1983a, b). Teorie 

časové nekonzistence hospodářské politiky má několik základních kamenů. Prvním z nich je 

                                                 
1 Časové zpoždění poznávací, rozhodovací, realizační. 
2 Dle Phillipsovy křivky. 
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krátkodobá Phillipsova křivka, která je doplněna o očekávání. Potom je výstup v čase t dán 

následujícím vztahem: 

  yt = y* + α ( πt - πt
E ) + εt + zt      (1) 

kde y znázorňuje reálný produkt (vyjádřený v logaritmech), y* vyjadřuje potenciální produkt, π 

míru inflace, πE očekávanou míru inflace, ε a z jsou na sobě nezávislé náhodné šoky na straně 

nabídky, α udává citlivost HDP na inflační překvapení, neboli sklon Phillipsovy křivky.  

 Rovnice ukazuje, že výkyvy HDP od rovnovážného stavu mohou být způsobeny vývojem 

inflace, který se liší od očekávání ekonomických subjektů. Může to být způsobeno například 

uzavřením mzdových kontraktů na delší časové období, které se pak již nemohou měnit. Pokud 

tedy skutečná inflace přesáhne inflaci očekávanou, dojde k poklesu reálných mezd a zároveň 

dojde k růstu produkce a zaměstnanosti. Pro zjednodušení budeme uvažovat, že sklon 

krátkodobé Phillipsovy křivky je roven jedné. Z uvedené rovnice je dále zřejmé, že hodnota 

reálného HDP je určena také nabídkovými šoky. Zejména jsou to šoky technologické (εt). 

Centrální banka by se neměla bránit exogenním technologickým šokům (způsobují výkyvy 

potenciální produkce), u ostatních by se měla snažit o stabilizaci.  

 Druhým základem modelu je ztrátová funkce banky. Předpokládejme, že se rovná 

celospolečenské ztrátě: 

  Lt =
 χπx

2 + (yt – y** - εt)
2      (2) 

kde χ je váha dána inflaci, y** je dlouhodobá optimální úroveň výstupu. „Centrální banka 

při svém rozhodování váží náklady spojené se současnou inflací proti nákladům plynoucím 

z odchylek výstupu od jeho krátkodobé optimální úrovně, dané výrazem (y** + εt). Kvadratický 

tvar ztrátové funkce je používán jako výpočetní zjednodušení.“3 

 Hlavním předpokladem modelu je nerovnost dlouhodobé optimální výše výstupu 

a dlouhodobé rovnovážné úrovně tohoto výstupu, přičemž optimální výše je větší 

než rovnovážná: 

  k ≡ y** - y* > 0        (3) 

 Tento vztah bývá odůvodněn přítomností monopolistických struktur. Jejich vliv 

způsobuje, že v bodě rovnováhy je větší mezní užitek z produkce než její mezní náklady. 

Dosazením prvních dvou rovnic získáme vztah, který nám ukazuje, že ztrátová funkce je závislá 

na inflaci, inflačních překvapeních a nabídkových šocích (typ z)4: 

  Lt =
 χπx

2 + (πt - πt
E – k + zt)

2      (4) 

 Při předpokladu, že centrální banka kontroluje a řídí inflaci, je její optimální strategie 

derivací ztrátové funkce podle inflace. Celá derivace je rovna nule. Tím vznikne reakční funkce 

                                                 
3 Dle ČIHÁK (1999). 
4 Dle ČIHÁK (1999). 
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centrální banky: 

  πt = (πt
E + k – zt)/(1 + χ)      (5) 

 Funkce ukazuje reakci centrální banky na očekávanou inflaci a na technologické 

nabídkové šoky. Moderní ekonomické teorie však obvykle předpokládají racionální očekávání, 

proto je také očekávaná inflace důsledkem těchto racionálních očekávání na základě informací 

o minulém chování. Výsledná inflace je dána vztahem:  

  πt = (k/χ) – zt /(1+χ)       (6) 

 Rovnováha tedy nastane v okamžiku, kdy se mezní náklady inflace rovnají jejím 

případným přínosům v podobě zvýšené produkce. V tomto bodě je výstup ekonomiky určen 

rovnicí: 

  yt= y* + εt + zt [χ/(1+ χ)]      (7) 

 Produkt se neodchyluje od krátkodobé rovnováhy, k jeho výkyvům dochází pouze 

z důvodu náhodných technologických šoků. Ex post řešení se tedy rovná rovnovážné úrovni, 

přičemž inflace je větší než nula. K odstranění inflační výchylky by bylo třeba, aby centrální 

banka prováděla politiku danou rovnicí:  

  πt = – zt /(1+χ)        (8) 

 Pokud by však k tomu došlo, nebyla by prováděna časově konzistentní politika. 

Za předpokladu, že by ekonomické subjekty uvěřily v nulovou inflaci, byla by banka motivována 

změnit prováděnou politiku na rovnici (5), která jí umožní zvýšit produkt ekonomiky.  

 Kritika modelu spočívá ve využití racionálních očekávání, protože monetární politika 

je doprovázena vysokým stupněm nejistoty. Avšak podle některých ekonomů závěr modelu 

racionální očekávání nevyžaduje. Rovnováhy by bylo dosaženo i za očekávání adaptivních.  

 Ekonomická teorie uvádí několik modifikací modelu časové nekonzistence hospodářské 

politiky.    

− Stanovení pevného měnového pravidla. Dle tohoto modelu by inflační sklony vlády měly být  

minimalizovány zavedením pevného monetárního pravidla (např. roční růst peněžní zásoby). 

Toto pravidlo nepřiznává centrální bance možnost rozhodnout o cíli monetární politiky.  

− Problematika časové nekonzistence může být zmírněna tím, že v delším časovém horizontu 

dochází k opakování akcí centrální banky a veřejnosti. Pokud by tento fakt byl matematicky 

zformulován, došlo by oproti modelu původnímu ke snížení inflační výchylky. Další autoři 

do tohoto modelu zahrnují například politický cyklus či fixní měnový kurz, kterým by došlo 

k „importu“ kredibility zahraniční měny. Nicméně po podrobnější analýze této alternativy 

(fixního kurzu) se došlo k názoru, že kurz zvýšit reputaci nepomůže a naopak může docházet 

k měnovým spekulativním útokům .  

− Konzervativní bankéř. Model zahrnuje hospodářské šoky, které neumožňují využít pevné 
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měnové pravidlo. Místo toho navrhuje jmenovat konzervativního bankéře, který bude averzní 

k riziku. Jeho cílem bude udržení cenové stability. Kritikové modelu uvádí, že je obtížné 

vybrat právě takovéhoto bankéře.  

− Principal agent problem (kontrakt mezi zastupovaným a zastupujícím). Tento model zahrnuje 

osobní motivaci centrálního bankéře na prováděné monetární politice. Pokud dojde 

k odchýlení od stanoveného cíle, musí je být schopen obhájit. Model však zahrnuje pouze 

trest za překročení stanoveného cíle, což je kritizováno. Pokud totiž dojde k situaci, 

že skutečnost je pod stanoveným cílem, není centrální bankéř nijak trestán.  

2.1.4 Inflace jako veřejný statek a preference veřejnosti 

 Inflace může být považována za veřejný statek, protože z její „spotřeby“ není nikdo 

vyloučen. Inflace je taktéž nedělitelná. Proto se mezi ekonomy vyskytuje názor, že také o míře 

inflace by mělo být rozhodováno veřejnou volbou, čímž by byly odráženy preference 

společnosti. Problematickou částí je zjištění obyvatelstvem preferované míry inflace. Zřejmě 

nejreálnějším způsobem je přenos upřednostňované míry inflace voličů volebním procesem 

na politickou reprezentaci. Pokud by obyvatelstvo tímto způsobem projevilo své požadavky, má 

zvolená strana dvě možnosti, jak tuto míru inflace uvést do měnové politiky. První alternativou 

je nepřímý přenos. Tato varianta ponechává stanovení inflačního cíle na centrální bance, zároveň 

jsou však do jejího vedení zvolení lidé, jejichž inflační preference jsou shodné či alespoň hodně 

podobné preferencím zvolené politické reprezentace. Druhou alternativou je přímé stanovení 

míry inflace zvolenou politickou reprezentací. Oba způsoby v sobě zahrnují možnost vlády 

kontrolovat činnost centrální banky a pokud by docházelo k nevhodným zásahům ze strany 

centrální banky, vláda může rozhodnutí banky upravit.  

 V případě první alternativy, kdy je cíl centrální bance určen, má vláda šanci uzavřít 

s centrální bankou smlouvu o plnění inflačního cíle. Pokud by nedošlo k jeho naplnění, je možno 

smlouvu vypovědět nebo přejít k předem stanoveným sankcím. V případě uvedené alternativy 

může dojít ke komplikacím, jestliže by do vedení centrální banky byli jmenováni představitelé, 

kteří inflační cíl stanoví na základě vlastního uvážení. Kdyby pak došlo k posunu názorů 

ze strany politické reprezentace, mohlo by být obtížné a těžko odůvodnitelné odvolat či trestat 

členy bankovní rady za neplnění nově vzniklého a vládou preferovaného inflačního cíle. Proto 

se jako vhodnější alternativa jeví určení cíle centrální banky (CB) politickou reprezentací.  

2.1.5 Alternativní teorie - Svobodné bankovnictví 

 Teorie svobodného bankovnictví je směrem, který si neurčuje makroekonomické cíle, 

tedy ani cíle monetární. Proto také neuvažuje o zavedení centrální banky, její funkce jsou pouze 
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vedlejším produktem vznikajícím při činnosti komerčních bank. V tomto systému dochází 

k volné emisi peněz jednotlivými bankami a ekonomické subjekty mají svobodnou volbu, zda je 

přijmou. V systému existuje konkurence mezi bankami a jejich jediným cílem je maximalizace 

vlastního užitku. Tím jsou banky donuceny emitovat takové peníze, které co nejvíce vyhovují 

ostatním ekonomickým subjektům.  

 Zastánci svobodného bankovnictví uvádějí, že soukromá banka může vznikat libovolně, 

jejímu vzniku a následné emisi peněz není nijak bráněno. Zároveň neexistuje žádná banka 

(centrální ani jiná), která by na ostatní banky dohlížela či je regulovala. Jak již bylo zmíněno, 

záleží na každé bance, kolik peněz vydá. Tyto peníze však musí být kryty reálnou hodnotou. 

Rozhodnutí na jejich množství v oběhu závisí pouze na poptávce. Tímto způsobem by docházelo 

k automatickému přizpůsobovacímu procesu. Představitelé tohoto směru předpokládají, 

že střídání monetární politiky je hlavní příčinou kolísání hospodářského cyklu.  

 Škola poukazuje na nezdravost existence centrální banky, doporučuje úplně centrální 

banku zrušit. Mezi nevýhody patří například ztráta iluze jistoty ze strany veřejnosti či nezahrnutí 

schopnosti trhu řešit problémy alokace do teorie.  

2.2 Pojetí nezávislosti centrálních bank 

Centrální banky existují již od sedmnáctého století, proto je zřejmé, že s vývojem času 

se jejich účel, funkce a operace vyvinuly a změnily. Tyto změny byly poměrně výrazné zejména 

v poslední době. Můžeme je rozdělit na tři hlavní oblasti. První z nich je změna legislativního 

postavení, které upravuje operace a vztahy centrální banky s dalšími institucemi a vládou, a které 

se zaměřuje na její vzrůstající institucionální nezávislost na moci výkonné. Druhou oblastí je 

postupné zvyšování autonomie centrální banky se snahou zvětšit její odpovědnost. Třetí oblastí 

je zvyšování transparentnosti jejích operací.  

Příliš rychlý růst peněžní zásoby může vést k inflaci, která se následně může vymknout 

kontrole. Pokud chtějí představitelé států takovýmto tlakům na znehodnocení peněz zabránit, 

měli by přistoupit k oddělení měnové a fiskální politiky. Je-li měnová politika tvořena centrální 

bankou a fiskální politika vládou, pak je třeba tyto dvě instituce oddělit. Proto mezi jeden 

z hlavních důvodů pro nezávislou centrální banku patří oddělení monetární a fiskální politiky, 

aby centrální banka mohla následně odolávat politickým tlakům.   

„CB musí vystupovat nad zájmy politických stran a lobbyistických skupin a garantovat 

legitimitu měny. Nezávislost centrální banky se jeví jako měnový princip a ne jako operativní 

pravidlo, které by měnilo činnost centrální banky na automatického vůdce.“5 Z tohoto důvodu 

                                                 
5  AGLIETA (1994). 



 9 

mají banky obvykle nezávislost a cíle (např. cenová stabilita) přidělené v zakládajících právních 

normách. V těchto normách však není přesně stanovena definice cíle (např. přesná definice 

cenové stability). Pokud by zde bylo konkrétní vymezení, omezovalo by možnosti centrální 

banky jednat v nepředvídatelných či krizových situacích. „Nezávislost je symbolem, který 

funguje, pokud CB může přijímat flexibilní opatření měnové politiky, která by nezaujatě 

reagovala na měnící se rovnováhy.“6 

 Nezávislost centrální banky je garantována na úrovni zákona, avšak její realizace 

zasahuje do veškerých ekonomických procesů země. Proto je třeba nezávislost rozdělit 

na nezávislost de jure a de facto. První forma nezávislosti (de jure) je založena na legislativním 

vymezení a vychází např. z Ústavy, zákonů či dalších právních norem. Nezávislost de facto je 

nezávislost, kterou má centrální ve skutečnosti.  

 S postupem času dochází ke zvyšování nezávislosti centrálních bank. Co to vlastně 

znamená „nezávislá centrální banka“?  

 Friedman (1962) připodobňuje autonomii centrální banky a její vztah s vládou ke vztahu, 

který je srovnatelný se vztahem mezi soudnictvím a vládou. Soudy mohou rozhodovat pouze 

na základě zákona, který je vytvořen legislativní mocí. Pokud by je však zákonodárná moc chtěla 

přinutit ke změně rozhodnutí, je k tomu třeba změna již platných zákonů. 

 Grilli et al (1991) poskytuje alternativní pohled na nezávislost CB. Rozlišuje 

mezi politickou a ekonomickou nezávislostí. Politickou nezávislostí je míněna schopnost banky 

sledovat cíl (např. cenovou stabilitu), aniž by byla ovlivněna formálními či neformálními 

instrukcemi ze strany politiků. Ekonomická nezávislost znamená, že centrální banka má 

neomezenou svobodu při používání nástrojů monetární politiky potřebných k dosažení daných 

cílů.  

 Cukierman (1992) rozděluje nezávislost CB na čtyři části. První se vztahuje 

ke jmenování, trvání a ukončení působnosti guvernéra a bankovní rady. Druhá část si všímá 

volnosti při vykonávání monetární politiky. Třetí část sleduje volnost při stanovení hlavního cíle 

(cenové stability). Poslední část se zabývá hranicemi banky při poskytování půjček. Cukierman 

využívá míru obratu guvernérů (jak často se guvernéři střídají). Hodnotu interpretuje jako 

„skutečnou“ nezávislost centrální banky. Čím kratší uvedená doba je, tím více je centrální banka 

nezávislá a odtržená od politických tlaků, a tím více má prostoru pro uskutečňování na vládě 

nezávislé monetární politiky.  

 Debelle a Fischer (1995) ve své definici rozlišují nezávislost při stanovení cílů 

a nezávislost instrumentální. Dle těchto autorů je centrální banka nezávislá při stanovení cílů, 

pokud tyto cíle určuje sama nebo pokud rozhoduje o aktuálních hodnotách daného cíle. 

                                                 
6  KVIZDA (1994). 
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Instrumentální nezávislost znamená, že je jí dána kontrola nad „pákami“ monetární politiky 

a povolení užívat je. Debelle a Fischer se s Grilli et al shodují, že CB je více nezávislá, pokud je 

cenová nezávislost jako hlavní cíl stanovena zákonem. Instrumentální nezávislost, jak ji chápou 

její autoři, je obdobným vyjádření nezávislosti ekonomické autorů Grilli et al.  

 Blinder (1998) uvádí, že centrální banka je nezávislá, pokud: 

1. je svobodná při sledování svých cílů, 

2. je velmi obtížné její rozhodnutí zvrátit (např. ze strany vlády). 

 Dle prvního znaku může nezávislá centrální banka poměrně svobodně rozhodovat, jakým 

způsobem dosáhne stanovených cílů, což však neznamená, že si tyto cíle stanovuje sama. 

V demokratické společnosti je vhodné, pokud politické autority určí cíl, který je centrální banka 

povinna plnit. Jestliže má být banka nezávislá, musí mít značnou volnost při rozhodování, 

kterých nástrojů použije a jak je využije k dosažení daných cílů. Považuje se však za nevhodné, 

aby disponovala mocí, která by jí umožnila stanovit cíle. Pouze zástupci volení veřejností 

jí mohou disponovat, naproti tomu má centrální banka pouze „sloužit“ přáním lidu. Banka 

by tedy měla mít instrumentální nezávislost, ne nezávislost ve stanovování cílů.  

 Druhým znakem nezávislosti je téměř nezvratitelnost jejích rozhodnutí. Pouze 

za této podmínky mohou její rozhodnutí přetrvat a nemohou být nahrazena jinými, kupříkladu 

ze strany vlády.  

 Mboweni (2000) při stanovování podmínek nezávislosti centrální banky uvádí 

tři předpoklady nezávislosti centrální banky. Jsou to: daný a všemi stranami pochopený rámec, 

ve kterém je monetární politika vedena, transparentnost a efektivní institucionální struktura. 

 Maastrichtská smlouva uvádí, že nezávislost centrální banky má čtyři části 

(institucionální, funkční, osobní, finanční). Institucionální nezávislost říká, že „Evropská 

centrální banka (ECB), národní centrální banka ani žádný člen jejich rozhodovacích orgánů 

nesmějí v souladu s článkem 107 této smlouvy při výkonu pravomocí a plnění úkolů a povinností 

svěřených jim touto smlouvou a tímto statutem vyžadovat ani přijímat pokyny od orgánů 

či institucí Společenství, od žádné vlády členského státu či od jakéhokoli jiného subjektu. 

Orgány a subjekty Společenství a vlády členských států se zavazují zachovávat tuto zásadu 

a nesnažit se ovlivňovat členy rozhodovacích orgánů ECB ani národních centrálních bank 

při plnění jejich úkolů.“7 

 Funkční nezávislost je v Maastrichtské smlouvě uvedena jako „prvořadým cílem 

Evropského systému centrální bank (ESCB) udržovat cenovou stabilitu. Ani. je dotčen cíl cenové 

stability, podporuje ESCB obecné hospodářské politiky ve Společenství se záměrem přispět 

                                                 
7 Článek 7 Statutu, Maastrichtská smlouva. 
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k dosahování cílů Společenství.“8  

 Osobní nezávislost říká, že „funkční období guvernéra národní centrální banky trvá 

nejméně pět let.“9 Dle Bažantové (2000) členové centrální banky nemohou být odvoláni vládou. 

 Poslední ze zmíněných podmínek nezávislosti je její finanční složka. „ECB nebo 

centrálním bankám členských států se zakazuje poskytovat možnost přečerpání zůstatku 

bankovních účtů nebo jakýkoli jiný typ úvěru orgánům či institucím Společenství, ústředním 

vládám, regionálním nebo místním orgánům nebo jiným veřejnoprávním orgánům, jiným 

veřejnoprávním subjektům nebo podnikům veřejného práva členských států; rovněž je zakázán 

přímý nákup jejich dluhových nástrojů ECB nebo národními centrálními bankami.“10 

 Všechny uvedené formulace nezávislosti centrální banky mají své výhody i nevýhody. 

Pokud se pokusíme vytvořit sjednocenou typologii propojením různých vymezení, získáme 

několik základních typů nezávislosti.  

 Prvním z nich je politická nezávislost. Obecně můžeme říci, že je tím míněna schopnost 

centrální banky vybrat si svou vlastní politiku bez vlivu vlády. Tento typ nezávislosti v sobě 

zahrnuje další dva podtypy - nezávislost při stanovování cílů a nezávislost při výběru a používání 

nástrojů (instrumentální nezávislost).  

 Nezávislost při stanovování cílů v sobě zahrnuje přítomnost či absenci monetární stability 

při plnění hlavního cíle a úspěšnost centrální banky při používání jejích nástrojů. Pokud by bylo 

centrální bance dáno více cílů, jako je například nízká inflace a nízká nezaměstnanost, byl by jí 

zároveň přiřazen větší rozsah volnosti jednání. V tom případě si centrální banka může zvolit, 

který z daných cílů považuje za důležitější a podle toho jednat. Na nejvyšší úrovni má centrální 

banka absolutní svobodu, která zahrnuje svobodu stanovení cíle, určení časového horizontu 

pro jeho plnění, určení mezicílů a doby, kdy budou kontrolovány a jejich hodnotu, i určení 

výjimek, za kterých nemusí být cíl plněn. Aby banka mohla dosáhnout určeného cíle, musí 

k tomu mít dostatečné nástroje. Banka je nezávislá při výběru nástrojů, pokud si může volně 

zvolit, který z nich použije pro dosažení cíle. Pokud musí banka požádat vládu o dovolení použít 

daný nástroj, již se nejedná o nezávislost při výběru nástrojů.  

 Nezávislost cílů je diskutovaným tématem a jednotliví autoři na ni mají odlišné názory. 

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

by měla mít nezávislé nástroje, ale neměla by mít nezávislost při stanovování cílů. Bernanke et 

al (2009) ve své studii dochází k obdobnému závěru. Říká, že jelikož politické cíle musí odrážet 

vůli lidí, tak i cíle centrální banky by měly být stanoveny politiky.  

 Také Chytil (2003) uvádí, že instrumentální nezávislost centrální banky by měla být 

                                                 
8 Článek 2 Statutu, Maastrichtská smlouva. 
9 Článek 14 Statutu, Maastrichtská smlouva. 
10 Článek 101 Maastrichtské smlouvy. 
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zachována, zatímco stanovení cíle by mělo být výsledkem dohody mezi bankou a vládou. Tím 

by byla minimalizována negativa extrémů (cíl stanoven buď centrální bankou nebo vládou). 

Argumentuje tím, že pokud bude stanovený cíl výsledkem dohody, nebudou politikové 

v pokušení svádět neúspěchy při realizaci hospodářské politiky na centrální banku. Výhodnost 

tohoto řešení pro centrální banku spočívá v tom, že závažnost rozhodnutí nezáleží pouze 

na centrálních bankéřích, ale je výsledkem domluvy. Dalším kladem je to, že monetární cíl bude 

pravděpodobněji odpovídat společenským preferencím. K tomu dochází opět díky kompromisu. 

Autor uvádí, že centrální banka usiluje o nižší než optimální inflaci, zatímco u vlády je tomu 

opačně.  

 Druhým typem nezávislosti je nezávislost personální. Ta odpovídá tomu, jaký vliv 

má vláda na jmenovací proceduru. Je však zřejmě nemožné úplně vyloučit vliv vlády 

na jmenování zástupců tak důležité státní instituce jako je centrální banka.  

 Ekonomická nezávislost, která je třetím typem, bývá definována jako schopnost 

centrální banky používat nástroje monetární politiky bez omezení. Nejčastěji uváděnou součástí 

ekonomické nezávislosti je nezávislost finanční. Ta jednak ukazuje, jakou má centrální banka 

možnost financovat vládní výdaje ať už přímo nebo nepřímo. Pokud dochází k přímému 

financování výdajů vlády, znamená to, že monetární politika je podřízena politice fiskální. 

 Blinder (1998) uvádí, že kromě již zmiňované nezávislosti na vládě existuje nezávislost 

na finančních trzích11, která je však nedosažitelná a zároveň také nežádoucí. Monetární politika 

funguje prostřednictvím trhů, takže tvorba monetární politiky musí odpovídat předpokládaným 

reakcím trhů a zároveň skutečné tržní reakce musí odpovídat načasování a významu použitého 

monetárního nástroje. Pojmem nezávislosti centrální banky je míněn takový její postup, 

kdy banka pouze  nenásleduje trhy. Následování trhů je jednoduchým způsobem, jak se vyhnout 

rušivým finančním překvapením, a zároveň to může oslabit monetární politiku. Jednou z příčin 

je například skutečnost, že spekulativní trhy mají tendenci pohybovat se „stádně“. Centrální 

bankéři by měli být mnohem více opatrní a rozumní. Dále finanční trhy podléhají módním 

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

centrální banka musí být odolná vůči výkyvům a držet se podstaty. Dalším významným faktorem 

je, že finanční trhy (i ty, které pracují s dlouhodobými nástroji) se chovají, jako by existoval 

pouze krátkodobý časový horizont, zatímco pro centrální banku je naprosto nezbytné udržování 

dlouhodobého časového horizontu. Je zde ironický protiklad. Hlavním důvodem pro nezávislost 

centrální banky na politické reprezentaci je snaha zamezit krátkozrakosti banky. Ale pokud 

se tatáž banka příliš snaží, aby prospěla trhům, tiše přebere jejich krátkodobý časový horizont. 

To může vytvořit nebezpečný fenomén, kdy trhy reagují na pouhé předpoklady toho, co by 

                                                 
11 BLINDER (1998). 
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centrální banka mohla udělat. A centrální banka se zároveň dívá na trhy jako na vodítko, co by 

měla dělat. Výše popsané samozřejmě neznamená, že by si centrální banka mohla dovolit 

absolutně ignorovat trhy. To by ani neměla chtít, protože trhy jí zprostředkovávají 

nepostradatelné informace.  

 Při definování nezávislosti centrální banky vyvstává základní otázka. Proč a do jaké míry 

by  měla být centrální banka nezávislá?  

2.2.1 Pravidla versus volnost jednání 

Většina diskuzí o vhodné institucionální síti pro vykonávání monetární politiky začíná  

debatou o preferenci pravidel či volného jednání centrální banky. Její podstatou jsou dvě 

základní otázky: 

1. zda může být centrální bance dána moc rozhodovat a jednat bez další kontroly 

ze strany jiných institucí kromě jí samé, 

2. zda není lepší určit nějaká pravidla (ve smyslu průvodce či regulace chování) 

ve stanovách centrální banky, která mohou změnit efekty rozhodnutí centrálních  

bankéřů v „semi-autonomní“. 

 Původ diskuzí, zda má být centrální banka svázána pravidly, či má mít ve svém jednání 

volnost, spadá do počátku 19. století. S prvopočátky rozprav přišli přívrženci bankovní školy 

a měnové školy. Zastánci bankovní školy prosazovali názor, že „papírová“ měna by měla být 

těsněji svázána se zlatými rezervami centrální banky, zatímco měnová škola zastávala názor, 

že i bez pravidel se může nabídka papírových peněz zvýšit způsobem, který je kompatibilní 

s makroekonomickou stabilitou.  

 Jaké jsou argumenty zastánců pravidel? S postupem debaty se ekonomové snažili pomocí 

teorie her ukázat jejich nezbytnost. Nakonec došli k závěru, že pravidla by měla být:  

1. jednoduchá. Pokud jsou uchovaná v zákonech, musí být jasná k porozumění 

zákonodárcům i soudcům, 

2. stabilní. Dle Simmonse (1963) jsou v systému svobodného podnikání potřebná pevně 

stanovená a stabilní pravidla, zejména co se peněz týče. Měnová pravidla musí být 

slučitelná s hladkým fungováním systému. Jakmile však jsou ustanovena, měla 

by fungovat mechanicky a na správném místě.  

3. flexibilní. Měla by být schopná zvládnout i endogenní šoky. Simmons (1963) uvádí, 

že pravidla by měla být utvořena tak, aby udržela plnou a co nejvíce stabilní 

zaměstnanost, aby usnadňovala regulování základních změn (zejména 

technologických), a aby minimalizovala nerovnost mezi věřiteli a dlužníky.  

 Omezené znalosti transmisivního mechanismu a vysoká proměnlivost zpoždění 
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způsobují, že může být poměrně obtížné vytvořit pravidla, která by mohla být striktně 

následována. Centrální bankéři si jsou také dobře vědomi problémů při krátkodobém řízení 

ekonomiky. Proto se dá očekávat, že se budou snažit vyhnout činnostem, které by ekonomiku 

destabilizovaly. Je možno tedy usoudit, že pokud by byla pravidla dobře stanovena, měli by 

bankéři velmi silnou motivaci, aby je dobrovolně následovali. Nicméně v kontrastu k zákonně 

ustanoveným pravidlům tento přístup dovoluje porušení pravidel, kdykoliv bude ekonomika 

vystavena nečekaným šokům.  

2.2.2 Podmínky nezávislosti 

 Pokud se země rozhodne pro nezávislou centrální banku, musí tomu předcházet několik 

kroků, mezi které patří jasně stanovené podmínky, za kterých bude banka fungovat. První z nich 

je jasně pochopený zákonný a funkční rámec, ve kterém je monetární politika vedena. Co se týče 

zákonného rámce, nezávislost centrální banky by měla být stanovena tak, aby nedocházelo 

k omylům, jakého cíle/ů se snaží centrální banka dosáhnout. V rámci monetární politiky musí 

centrální banka signalizovat, čeho zamýšlí dosáhnout, jaké operační cíle a jaké monetární 

nástroje použije k dosažení svých cílů. Protože kredibility není obvykle dosaženo okamžitě, je 

důležité, aby dlouhodobý program byl stanoven tak, aby ho centrální banka mohla naplnit.  

 Druhou podmínkou pro větší autonomii je transparentnost. Vláda a veřejnost by měli být 

neustále informováni o monetární politice CB. Je nezbytné, aby probíhala pravidelná diskuze 

mezi CB a vládou. Je také důležité vysvětlit monetární politiku veřejnosti spolu se stanovením 

dosažených úspěchů při plnění cílů. Prioritní cíle a nástroje, které budou užívány, by měly být 

vysvětleny, aby byla veřejnost dobře informována o vývoji a změnách monetární politiky.  

 Třetí podmínkou pro nezávislost CB je vytvoření efektivní institucionální struktury, 

ve které budou rozhodnutí monetární politiky a jejich implementace prováděny bez nevhodných 

zásahů politiků. To zahrnuje rozhodnutí týkající se: 

1. funkční nezávislosti, což znamená právo rozhodnout ve všech oblastech týkajících 

se monetární politiky a cenové stability, 

2. osobní nezávislosti, která se vztahuje na volbu a jmenování členů bankovní rady 

s vysokými profesionálními schopnostmi. Týká se také závazku vzdát se politických 

a dalších tlaků, 

3. instrumentální nezávislosti, kterou je myšlena kontrola nad nástroji, včetně detailní 

prevence v jakémkoliv směru financování vládního dluhu, 

4. finanční nezávislosti, která požaduje, aby centrální banka měla přístup k adekvátním 

finančním zdrojům tak, aby byla schopna své vlastní a úplné kontroly nad rozpočtem.  
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2.2.3 Míra nezávislosti 

 Posuzování míry nezávislosti může být rozděleno na nezávislost de jure a de facto. 

Při hodnocení míry nezávislosti de facto dochází ke sledování její politické a hospodářské složky 

určené zákonem. Hospodářská nezávislost zahrnuje kritéria týkající se možnosti poskytnout 

vládě úvěr, možnosti omezit tento úvěr, stanovit diskontní sazby a další. 

Politická nezávislost je vnímána z různých pohledů. Obvykle je zde řazen způsob 

jmenování guvernéra a bankovní rady, délka funkčního období guvernéra a bankovní rady, účast 

členů vlády na jednáních bankovní rady, nutnost schválit jednání centrální banky vládou a jiné.  

Dalším hlediskem nezávislosti centrální banky je stanovení a kvantifikace cílů a nástrojů 

potřebných pro jejich dosažení. Také toto hodnocení vychází z legislativní úpravy a tudíž je 

zahrnuta do nezávislosti de jure. Nezávislost při výběru nástrojů je obecně vnímána pozitivně. 

Nicméně při určování míry nezávislosti pro stanovování cílů dochází k mnoha diskuzím. Obhájci 

nezasahování argumentují zejména skutečností, že cíle stanovené vládou mohou být určeny tak, 

že nebudou vzájemně slučitelné nebo v určitém stavu ekonomiky nebude možné nástroji měnové 

politiky zajistit slučitelnost těchto cílů.  

Nezávislost de facto je vnímána jako skutečná samostatnost centrální banky. Mezi 

nejčastější způsoby jejího hodnocení patří míra obratu guvernéra, která porovnává zákonem 

danou délku funkčního období s obdobím v praxi vykonávaným. Míra obratu guvernéra může 

být následně porovnána s tímtéž ukazatelem zkonstruovaným pro představitele země, kteří jsou 

zákonem propojeni s guvernérem. Další variantou hodnocení nezávislosti de facto je měření 

indexu politické zranitelnosti. Ten umožňuje srovnání, jaké procento politických změn bylo 

následováno změnou guvernéra v určeném časovém období.  

Kromě toho je možné odlišit také kontrahovanou nezávislost. V tomto případě je 

nezávislost centrální banky dána smlouvou mezi bankou a další institucí (např. vládou, 

ministerstvem financí). Ve smlouvě jsou mimo jiné přesně určeny podmínky pro nezávislost 

či delegováním vymezené oblasti samostatnosti CB a závazku vlády tuto nezávislost respektovat 

(i za situace, kdy je centrální banka vládě podřízená). Pokud je banka závislá na vládě, je možné 

nezávislost CB posílit např. veřejnou konfrontací stanoviska vlády a banky. 
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2.3 Nezávislá centrální banka a společnost  

 Při zkoumání nezávislosti centrální banky narazíme na filozofickou otázku – není 

zde něco nedemokratického, pokud je CB nezávislá na politické moci? Nejsou zde porušovány 

základní principy demokracie, pokud je moc dána do rukou nevolených technokratů?12 Odpověď 

se skládá ze šesti částí (Blinder, 1998). 

 Za prvé je známo, že i v demokracii je lepší, pokud jsou některá základní rozhodnutí 

přenechána tzv. konstituční rovině. Jsou to rozhodnutí, která není třeba často obměňovat, a tudíž 

by mělo být těžké je změnit. Druhý důvod, proč je nezávislá centrální banka v souladu 

s demokracií je ten, že cíl centrální banky je stanoven volenými politiky, nikoliv nevolenými 

technokraty. Pokud by tedy byly tlaky veřejnosti na změnu cíle, je možné jej změnit. Také 

celková činnost centrální banky je upravena zákony, které jsou tvořeny politickou reprezentací, 

a tudíž zprostředkovaně odráží názor veřejnosti. Tyto zákony a s nimi činnost centrální banky je 

možno kdykoliv změnit. Za třetí, veřejnost má právo požadovat čestnost ze směru centrálních 

bankéřů. Centrální banka ji „dluží“ politikům výměnou za poskytnutou moc. Banka, která tají 

nebo nezveřejňuje informace, se chová naprosto nedemokraticky. Za čtvrté, představitelé banky 

by měli být jmenováni politiky, kteří jsou voleni lidem. Díky tomu jsou také bankéři přeneseně 

voleni lidem. Pátým důvodem je již zmíněná skutečnost, že rozhodnutí centrální banky by mělo 

být možno změnit zákonem, avšak pouze za extrémní situace. Posledním důvodem je 

odpovědnost a otevřenost.  

2.3.1 Výhody a nevýhody nezávislé centrální banky 

 Nezávislost centrální banky se stala jednou z hlavních součástí monetární politiky 

a teorie. Mnoho ekonomů souhlasí s názorem, že nezávislost je žádoucí, protože pomáhá udržet 

dlouhodobou cenovou stabilitu. Na druhou stranu se samozřejmě vyskytují názory, které s tímto 

nesouhlasí a považují nezávislost centrální banky za škodlivou. V následující části budou shrnuty 

nejvýznamnější faktory diskuze mezi zastánci obou směrů.  

 

Výhody nezávislé centrální banky 

 Pozitiva existence nezávislé centrální banky jsou ukazována jak na teoretických, 

tak i na praktických příkladech a modelech. Tradiční teoretické argumenty pro silnou 

a nezávislou centrální banku tvrdí, že takováto banka je silou, která odděluje utrácení peněz od 

jejich tvorby.  

 Tyto argumenty vychází z aplikace keynesiánské krátkodobé a monetaristické 

                                                 
12 BLINDER (1998). 
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dlouhodobé Phillipsovy křivky. Existují sice teoretické předpoklady13, za kterých monetární 

politika nemá v krátkém období vliv na reálné veličiny a dochází pouze k ovlivnění veličin 

nominálních. Tyto předpoklady však s nejvyšší pravděpodobností nebudou v reálné ekonomice 

naplněny.  

 Pokud by v takto pojaté Phillipsově křivce došlo k očekávané změně hospodářské 

politiky, následovala by okamžitá změna nominální cen a mezd, reálné hodnoty by však zůstaly 

zachovány.  Podle nové klasické ekonomie je tedy účinná pouze neočekávaná hospodářská 

politika. K tomu, aby však neustále byla vytvářena neočekávaná hospodářská politika, by bylo 

za potřebí vykonávat ji zcela náhodně bez ohledu na skutečnou situaci v zemi.  

 Podle nových keynesiánců je možnost měnové politiky krátkodobě ovlivnit ekonomiku 

důsledkem toho, že dojde k porušení předpokladů o schopnosti ekonomických subjektů 

se dokonale a okamžitě přizpůsobit novým informacím. Příčinou je nákladnost častého 

přizpůsobování cen a mezd novým poznatkům, dále poměrná nákladnost jejich zjišťování, která 

může překročit přínosy z těchto informací. Rigidita je také dána tím, že mzdy a platy jsou 

smluveny na určitou dobu a nemohou být okamžitě změněny. Proto se reálná ekonomika 

okamžitě nepřizpůsobuje monetární politice. Noví keynesiánci připouštějí, že i očekávaná 

monetární politika může ovlivnit skutečnou produkci a k utlumení tohoto efektu dojde 

až po delším časovém období, kdy budou sjednány nové kontrakty.  

 Je možné navrhnout, aby bylo využito krátkodobé zvýšení tempa růstu reálného 

produktu, které by v delším období bylo vykoupeno zvýšenou mírou inflace a návratem 

k původnímu tempu růstu reálného produktu. Inflace by v tomto případě vlastně nebyla 

negativním jevem, protože její protiváhou by byl nárůst produkce. Nicméně při opakování tohoto 

procesu by docházelo k neustálému nárůstu inflace do dvouciferných i vyšších hodnot, přičemž 

by se začaly projevovat její negativní dopady. Docházelo by také k přizpůsobení očekávání 

ekonomických subjektů na tuto zvyšující se inflaci.  

 V historii nalézáme mnoho důkazů, že vlády mohou mít tendenci zneužívat jejich 

schopnosti „vytvářet“ peníze14. Pokud vláda před volbami podlehne pokušení snížit například 

úrokové míry, dochází krátkodobě ke snížení této úrokové míry a k růstu zaměstnanosti, nicméně 

v delším časovém období dochází k nárůstu inflace. Nicméně vládu obvykle zajímají krátkodobé 

cíle, proto riskují vyšší inflaci ve vzdálenějším období. Oproti tomu centrální bankéři jsou voleni 

na delší časové období než politici, a proto nečelí stejnému pokušení. Delegováním rozhodování 

                                                 
13 Předpoklady nových klasických makroekonomických modelů hospodářského cyklu: dokonalá pružnost cen 

a mezd na očekávané změny cenové hladiny. 
14

 Kupříkladu okolo třetího století našeho letopočtu se v Římské říši začaly stříbrné mince vybrané na daních 
pod vedením vládnoucí vrstvy míchat s méněcennými kovy, díky čemuž bylo získáno více mincí, kterými mohly 
být placeny výdaje této vládnoucí vrstvy. Výsledkem byla vysoká inflace.  



 18 

ohledně úrokových měr a dalších měnových záležitostí na nezávislou instituci s jasně 

definovaným mandátem dochází ke zvýšení pravděpodobnosti, že inflace bude v dlouhém 

časovém období nízká a stabilní.  

 Pokud bychom očekávali, že politik se bude chovat „zodpovědně“ a nepodlehne pokušení 

získat krátkodobě vyšší produkt, je i přesto vysoce pravděpodobné, že investoři budou ex ante 

s tímto rizikem počítat.  

 Výhodami nezávislé centrální banky se zabývají empirické studie, které zdůrazňují 

významnou negativní závislost mezi mírou inflace na jedné straně a mírou nezávislosti centrální 

banky na straně druhé. Závěrem je, že nižší míra inflace není doprovázena nižším hospodářským 

růstem15. Z toto autoři usuzují, že nezávislá centrální banka je významným faktorem 

pro dosažení vyšší životní úrovně.  

 

Nevýhody nezávislé centrální banky 

 Kritikové nezávislé centrální banky argumentují, že přestože průměrná míra inflace 

a stupeň  

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

kauzální vztah od nezávislé CB k nízké inflaci. Namítají, že státy, ve kterých jsou voliči částečně 

averzní k inflaci, se mnohem více snaží udržet inflaci nízkou. Tyto státy se také snaží vytvořit 

nezávislou monetární instituci, která by měla pomoci udržovat nízkou inflaci. Například 

Německo po několika hyperinflacích za Výmarské republiky je toho zřejmým příkladem. 

A naopak státy, jejichž voliči jsou k inflaci více tolerantní, jsou také méně náchylné k přenechání 

monetární politiky autonomní centrální bance. Kritici tvrdí, že průměrná inflace je určena 

historicky a preferencemi obyvatel státu. Tudíž zde existuje kauzální závislost od inflace 

k institucionální struktuře. Podle tohoto názorového směru jsou pokusy využít nezávislou 

centrální banku s úmyslem antiiflačního postoje v zemi s tolerancí k inflaci odsouzeny k zániku. 

Tento argument není v praxi příliš přesvědčivý, kupříkladu zkušenosti z Nového Zélandu jej 

vyvracejí. V poválečném období byla Reserve Bank of New Zealand jednou z nejméně 

nezávislých bank v Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD). Nicméně v roce 

1988 byla transformována v banku s velkou autonomií a velmi silným mandátem pro boj 

s inflací. Díky tomu byla inflace snížena z dvojciferných hodnot na hodnotu pohybující se pod 2 

%, což naznačuje, že struktura monetární instituce spolu s rozhodnutím bojovat s inflací mohou 

být úspěšné.  

 Dalším argumentem proti autonomní centrální bance je fakt, že banka tvoří část celkové 

hospodářské politiky, a proto neexistuje žádný důvod k oddělení fiskální politiky, monetární 

                                                 
15 Např. ALESINA; SUMMERS (1993). 
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politiky, politiky zaměstnanosti, zahraniční politiky a dalších. Pokud k takovémuto oddělení 

dojde a tyto politiky jsou řízeny s neporozuměním, vznikají konflikty. Jejich řešení však může 

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

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

Může být samozřejmě namítáno, že takovéto konflikty jsou v krátkém období nevyhnutelné 

a v dlouhém období má centrální banka za primární cíl kontrolu inflace. Nicméně stabilní 

finanční podmínky zajišťují udržitelný ekonomický růst, zvětšování bohatství a zvyšování 

zaměstnanosti.  

 Hayo, Hefeker (2001) při kritice nezávislé centrální banky vychází ze závěru časové 

nekonzistence hospodářské politiky, kterým je volba konzervativního bankéře do čela CB. 

Argumentují tím, že nezávislost CB nezaručuje její konzervatizmus. Podle nich se vyskytuje 

mnoho problémů, které popírají rovnost těchto dvou konceptů. Zpochybňují například výzkumy, 

jejichž závěrem byl silný negativní vztah nízké inflace a vysoké nezávislosti. Využívají studie 

dalších autorů a poukazují na jeho neplatnost při výzkumu zemí třetího světa nebo tranzitivních 

ekonomik. Situace v některých členských státech OECD tento vztah také popírá (Hillman, 1999). 

Patří mezi ně například Japonsko, kde je nízká inflace a zároveň vysoký stupeň závislosti 

centrální banky na ministerstvu financí. Druhým faktorem konzervatizmu je obtížnost najít 

„správně“ konzervativního bankéře, který by udržoval nejvhodnější poměr mezi nezaměstnaností 

a inflací.  

 Dalším argumentem těchto autorů je zpochybnění garantování nezávislosti. To samo 

o sobě neznamená okamžitý přínos důvěryhodnosti. Státy, jejichž centrální banky byly po mnoho 

let považovány za nedůvěryhodné, nebudou schopny přesvědčit veřejnost, že s pouhou změnou 

zákonného statutu dojde okamžitě také ke změně její monetární politiky. Mnohem důvěryhodněji 

se bude jevit kupříkladu obyčejná změna úrokových měr. Blinder (1999) tento závěr potvrzuje, 

neboť při výzkumu zjistil, že historie jednání a důvěryhodnosti centrální banky je jednou 

z nejdůležitějších částí monetární politiky. 

 Ve své kritice nezávislé centrální banky používají závěry Vaubela (1997a) o tom, 

že pokud dojde k delegaci monetární politiky na jinou instituci, vyřeší se problém hospodářského 

a politického cyklu. Na příkladu Německé Bundesbank ukazují, že představenstvo centrální 

banky může být „zajato“ vládou a vykonávat monetární politiku tak, aby odpovídala vládním 

zájmům. Tímto způsobem může centrální banka, ačkoliv je formálně nezávislá, být politicky 

ovlivněna. K tomuto ovlivnění dochází při procesu jmenování členů bankovní rady.  

 Na závěr se dotýkají samotné podstaty časové nekonzistence hospodářské politiky. 

Navrhují, že nezávislá centrální banka a konzervativní bankéř v jejím čele nemusí být doplňky, 

nýbrž substituty. Vycházejí ze závěrů studie Eijffinger a Hoeberichts (1998), která říká, 
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že skutečný postoj monetární politiky je určen domluvou mezi vládou a centrální bankou (což 

předpokládá, že CB není úplně nezávislá), a zároveň může být dosaženo jakéhokoliv žádaného 

výstupu. 

 Hlavní argumenty proti nezávislosti centrálních bank jsou založeny spíše na politických 

důvodech. Přenos rozhodnutí týkající se například úrokových měr, směnných kurzů, efektivnosti 

finančního systému a dalších monetárních záležitostí na nevolené úředníky je „nedemokratický“. 

V demokratické společnosti mají být rozhodnutí konána volenými legislativními členy a koncept 

autonomní centrální banky je tudíž neakceptovatelný.   

 Ačkoliv je zde mnoho dalších oblastí, ve kterých je rozhodování delegováno na nezávislé 

nevolené úředníky (např. soudy), existuje nepochopení mezi nezávislostí a nedostatkem 

odpovědnosti. Žádná centrální banka nemůže být absolutně nezávislá ve smyslu odpovědnosti 

komukoliv. Dokonce i nejvíce autonomní centrální banka musí někomu podávat zprávy v dané 

formě. Také legislativa může omezit moc centrální banky změnou zákonů. Existují rozdíly 

mezi situací, kdy je banka pod neustálým dohledem a situací, kdy podává zprávy periodicky. 

 Problematika nezávislosti a odpovědnosti se odráží ve vztahu mezi vládou 

a zákonodárnými orgány a centrální bankou. Jean-Claude Trichet uvedl, že „respektování 

nezávislosti neznamená nedostatek dialogů. Nicméně je pravda, že nezávislá centrální banka 

není odpovědná ani výkonné moci ani parlamentu ani žádné další politické instituci. Ve Francii 

tak bylo rozhodnuto zákonodárci a v Evropě tak bylo rozhodnuto vůlí lidí a Evropského 

Parlamentu, kteří ratifikovali Maastrichtskou smlouvu.“16 

2.3.2 Otevřenost a odpovědnost centrální banky 

Monetární politika má významný vliv na život běžných lidí, proto by její tvůrci měli  

v demokratickém státě lidem vysvětlit, co a proč dělají a jaké následky by to mělo mít. 

Poskytnutím rozumného vysvětlení může banka odstranit „tajemno“, které její činnost zahaluje. 

Zároveň také umožní zainteresovaným skupinám lépe zhodnotit rozhodování.  

Větší otevřenost není v kruzích centrální banky příliš populární. Argumentují tím, 

že částečné nejasnosti ohledně monetární politiky jsou důležité, aby tato politika byla úspěšná. 

Domnívají se, že pokud bude centrální banka více otevřená a odpovědná, mohou ji různé 

subjekty kontrolovat a tím může být ohrožena její nezávislost.  

Blinder (1998) uvádí, že veřejná odpovědnost je morálním důsledkem nezávislosti 

centrální banky a její nedostatek se vrací bance zpět negativním způsobem. V demokratické 

společnosti svoboda centrální banky naznačuje povinnost vysvětlit svou činnost veřejnosti. Tím 

pádem je nezávislost a odpovědnost symbiotická a ne konfliktní. Navíc argumentuje tím, že větší 

                                                 
16 MBOWENI (2000). 
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otevřenost ve skutečnosti může zlepšit efektivnost monetární politiky, protože funguje jako 

makroekonomický stabilizátor.  

Dle Blindera (1998) více otevřená centrální banka přirozeně ovlivňuje očekávání tím, 

že trhům poskytuje více informací o svém vlastním pohledu na základní faktory řídící monetární 

politiku. Takovéto ovlivňování může vytvořit reakce trhu na monetární politiku mnohem 

předvídatelnější, čímž se propojí virtuální kruh. Tím, že je činnost CB trhům čitelná, může CB 

také předpokládat tržní reakce a tím může vykonávat monetární politiku mnohem efektivněji. 

Nicméně tento předpoklad nemusí být platný vždy. Trhy mají vlastní názory a často dramaticky 

reagují z důvodů, které nemají nic společného s monetární politikou – například spekulativní 

bubliny. Takže nejenom udržování trhů více informovaných o monetární politice je činí 

stabilními a čitelnými, ale centrální bankéři mohou také alespoň minimalizovat jeden zdroj 

spekulativních bublin. 

Nedorozumění ohledně úmyslů centrální banky nemohou být nikdy úplně eliminována, 

ale mohou být redukována, pokud budou centrální banky poskytovat trhům poměrně jasnou vizi, 

jaké jsou jejich cíle, jejich „model“ ekonomie a hlavní strategie. Pokud to udělají, mohou lépe 

ukotvit očekávání ve stavu odpovídajícím realitě17.  

Kromě této vzdělávací role je s odpovědností centrální banky spojen ještě jeden aspekt. 

V obchodních organizacích je vytvořen koncept odpovědnosti, který je založen na odměnách 

za úspěchy a trestech za chyby. Takovéto stimuly dělají lidi osobně zodpovědné za jejich činy 

a pomáhají udržet zájmy zaměstnanců na činnosti firmy. Ačkoliv centrální banka zakrývá 

svou činnost, lidé vědí, že je odpovědná za řízení části ekonomiky. To by ji automaticky mělo 

dělat zodpovědnou za výsledky její činnost.  

Odpovědnost centrální banky může být pojata také v literárním slova smyslu. Aktéři 

monetární politiky by měli pravidelně zpravovat ekonomické subjekty o své činnosti a o jejích 

následcích na vládu a veřejnost. Existuje mnoho možností, jak to dělat.Může to být formou 

pravidelných formálních zpráv, u kterých nemá veřejnost možnost klást otázky. Je také možné, 

aby například guvernér byl povinen kdykoliv odpovídat na otázky veřejnosti.  

 

 

 

 

                                                 
17 Kupříkladu pokud dojde ke změně krátkodobých úrokových měr, může banka vydat obšírné vysvětlení, 

ve kterém detailně vysvětlí, důvody, které toto rozhodnutí zapříčinily a co od této změny banka očekává.  
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2.3.3 Nezávislost a kredibilita centrální banky 

Důležitým faktorem při rostoucí nezávislosti je skutečnost, že více nezávislá banka 

by měla také být více kredibilní. Banka by měla mít povinnost vysvětlit své chování a smýšlení. 

Také intelektuální argumenty hrají svou roli. Komunikace se stává nezbytným klíčovým 

nástrojem centrálních bankéřů, protože je stále zřejmější, že řízení očekávání je významnou částí 

monetární politiky.  

 V diskuzi o nezávislosti centrální banky je důležitý také následující aspekt. Více 

nezávislá centrální banka je více spolehlivá v boji proti inflaci. Extrémní verze spolehlivosti, 

která se objevuje v literatuře, tvrdí, že pokud je centrální banka absolutně spolehlivá, dochází 

k nulovým nákladům při boji s inflací. Vysvětlení spočívá v očekávané Phillipsově křivce, která 

říká, že inflace závisí na očekávané (nezpožděné) inflaci, nezaměstnanosti a dalších proměnných 

a náhodných šocích. Pokud jsou očekávání racionální a monetární autorita má úplnou 

spolehlivost, stačí pouhé oznámení a dojde ke snížení očekávané inflace, což přinese pokles 

současné inflace a nulové náklady na zaměstnanost. Nicméně ve skutečnosti neexistuje téměř 

žádný důkaz, který by tuto extrémní verzi podporoval18.  

 Přesto je možné říci, že centrální bankéři si cení kredibility a nahlíží na ni jako na cenné 

aktivum, které by nemělo být zahozeno19. Nemusí to však být z důvodu, že dosažení nízké 

a stabilní inflace by bylo jednodušší. Příčina je ta, že centrální banka je vybavena velkou mocí 

nad ekonomikou, a pokud je nezávislá, tato moc téměř nemůže být omezena. Tato autorita je 

veřejnou důvěrou připsanou bance. Na oplátku však má pak veřejnost právo očekávat (nebo 

dokonce požadovat) činnost banky, která bude odpovídat jejím slovům a slibům.  

 Dle teorie her je kredibilita spojována s dynamickou konzistentností či podněcující 

kompatibilitou. Představa je taková, že jestliže centrální banka oznámí určitý typ politiky 

a soukromé subjekty zareagují na tuto předeslanou politiku ve víře v oznámené, centrální banka 

musí být buď vázána pravidlem nebo být finančně stimulována, aby tak udělala. Pokud 

neexistuje ani stimul ani pravidlo, politika může být nekonzistentní a politická oznámení budou 

postrádat důvěryhodnost. Pokud o kredibilitě mluví přímo centrální bankéři, většinou si pod 

tímto pojmem jednoduše představují to, že veřejnost jejich oznámením věří i přesto, že nejsou 

vázáni ani pravidly ani stimuly.  

 Na základě některých teoretických prací se může zdát, že kredibilita není pro centrální 

banku příliš významná. Ve skutečnosti je opak pravdou. Za prvé, centrální bankéři 

pravděpodobně věří v hypotézu o kredibilitě, ačkoliv není v praxi potvrzená. Za druhé, 

i centrální bankéři jsou pouze lidé. I oni mohou chtít, aby jim bylo věřeno a důvěřováno. Za třetí 

                                                 
18 BLINDER (1998). 
19 BLINDER (1998). 
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mohou chtít změnit své krátkodobé cíle, avšak zároveň si přejí, aby dlouhodobé cíle byly 

naplněny. K dosažení takovéhoto záměru je třeba, aby měl trh důvěru v jejich prohlášení. 

Za čtvrté, kredibilita může být velmi významným aktivem zejména během krizí, kdy mohou být 

banky donuceny provést mimořádná opatření, ale také slíbit, že je provedou, pokud to bude 

nezbytné. Pokud jsou výroky centrálních bankéřů stejně důvěryhodné jako jejich činy, je jim 

věřeno.  

2.4 Dílčí shrnutí 

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

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

do popředí zájmu problematika jejich nezávislosti.   

Mezi nejznámější teorie zabývající se nezávislostí centrálních bank patří teorie časové 

nekonzistence hospodářské politiky a vznikající inflační deformace. Ta se zabývá optimalizací 

měnové politiky ex ante a ex post. Dochází k výsledku, že nejlepších výsledků dosahuje 

monetární politika v okamžiku, kdy je výkon její funkce svěřen instituci nezávislé na politické 

reprezentaci země. Uvedený přístup byl mnohokrát modifikován, avšak obecné závěry zůstaly 

zachovány.  

Dalším okruhem zkoumání nezávislosti centrální banky je určení, kterých činností banky 

by se nezávislost měla týkat a které by měly zůstat pod kontrolou či regulací jiného orgánu nebo 

instituce. Typologie nezávislosti se liší podle autorů, nicméně obvykle jsou opakovány stejné 

oblasti. Těmi je nezávislost politická, která v sobě zahrnuje volnost při stanovení cíle a nástrojů, 

které budou pro jeho dosažení použity. Dalším typem je nezávislost personální, která bance 

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

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

požadováno, aby banka byla nezávislá ekonomicky, její zřejmě nejdůležitější částí je nezávislost 

finanční. Ve většině zmíněných typů dochází u různých autorů ke shodě, pouze nezávislost 

při stanovení cílů je diskutovanou oblastí, ve které nedochází k obecnému souladu.  

Pokud dojde ke sjednocení názorů ohledně nezávislosti centrální banky, následuje 

diskuze, zda má být banka nezávislá absolutně, bez možnosti jakékoliv kontroly, nebo jí mají být 

dána pravidla regulující či pravidla naznačující, která by míru nezávislosti banky částečně 

omezila.  

Občas bývá diskutováno, zda nezávislá centrální banka neporušuje základní principy 

demokracie, když je vedena nevolenými odborníky. Proto bývají porovnávány přínosy a zápory 

nezávislé centrální banky. Mezi hlavní klady se řadí argument, že nezávislá banka alespoň 

částečně umožňuje oddělení tvorby peněz od jejich utrácení. Naopak mezi argumenty odpůrců 
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se řadí nemožnost absolutně potvrdit, že právě nezávislá centrální banka je tou silou, 

která udržuje inflaci nízkou a poměrně málo volatilní. Dalším argumentem je například ten, 

že tvorba monetární politiky je součástí hospodářské politiky státu, a tudíž by neměla být 

oddělována. Také bývá zpochybňována garance nezávislosti. Obecně jsou kritické argumenty 

nezávislosti centrální banky založeny spíše na politických důvodech, nikoli na ekonomických.  

Nezávislost centrální banky je kromě různých pohledů možno také měřit. Při měření 

dochází často k rozlišení nezávislosti de jure a de facto. Nezávislost de jure je taková, která je 

dána platnou legislativou, nezávislost de facto bývá považována za skutečnou nezávislost banky. 

Pro měření nezávislosti de jure se používá mnoha různých indexů, které mají různé varianty 

bodového hodnocení vybraných oblastí zákonů upravujících činnost banky. Nezávislost de facto 

většinou využívá porovnání délky skutečného funkčního období s délkou danou zákonem a dále 

ji porovnává s vykonáváním jiných funkcí (např. prezident, ministr financí). Zabývá se také 

měřením množství případů, kdy dojde ke změně ve vedení banky do určitého období 

po politických či jiných změnách v zemi. 
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3 Nezávislost České národní banky 

 Jedním z pilířů hospodářské politiky je obvykle centrální banka, která vykonává 

monetární politiku. Pro tvorbu a realizaci monetární politiky by měla být CB (nebo jiná instituce) 

do určité míry nezávislá na dalších institucích. Samostatnost vůči těmto institucím je v mnoha 

státech vymezena na základě zákona o centrální bance.  

 V případě České republiky je monetární politika vykonávána centrální bankou – Českou 

národní bankou (ČNB). Česká národní banka, stejně jako další instituce země, prošla složitým 

vývojem. Jeho nejvýznamnější etapy, zejména pak v souvislosti s nezávislostí banky, jsou 

zmíněny v následujícím textu.  

3.1 Úloha České národní banky 

 Centrální banky plní mnoho nejrůznějších funkcí, které souvisí zejména s monetární 

politikou. Tyto funkce mohou být obecně rozděleny na makroekonomické a mikroekonomické. 

Mezi makroekonomické funkce se řadí například emise hotovostních peněz, provádění 

monetární politiky a devizová činnost. Mezi mikroekonomické funkce patří hlavně regulace 

a dohled nad bankovním systémem, vykonávání činnosti banky bank a banky státu.  

 Hlavní úkol České národní banky, který patří mezi makroekonomické cíle, je definován 

v zákoně č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů. Zákon ji zavazuje 

zabezpečovat cenovou stabilitu, přičemž pokud by nedošlo k ohrožení tohoto cíle, má dále 

podporovat obecnou hospodářskou politiku vlády, která má vést k udržitelnému hospodářskému 

růstu.  

 V praxi se Česká národní banka při udržování cenové stability soustředí zejména 

na spotřebitelské ceny, přičemž usiluje o jejich mírný růst. Od roku 2006 do konce roku 2009 

se centrální banka snažila o dosažení inflačního cíle ve výši 3 %, přičemž měla k dispozici 

toleranční pásmo ve výši ±1 procentní bod (p.b.). Tento cíl cenové stability je mírně vyšší, 

než jak je stanoven v mnoha centrálních bankách vyspělých zemí20, nicméně centrální banka 

se dle svého prohlášení při jeho stanovení snažila brát v úvahu potřeby transformující se české 

ekonomiky, která doposud konverguje k vyspělým západním zemím. Od ledna roku 2010 je 

inflační cíl snížen na 2 % se stejným tolerančním pásmem. K tomuto snížení došlo z důvodu 

původně předpokládaného plnění přístupových podmínek pro přijetí společné měny euro. Plnění 

přístupových podmínek nutných pro přijetí eura bylo sice odloženo, nicméně centrální banka 

                                                 
20 Dle ČNB.  
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se i přesto rozhodla zanechat stanovený inflační cíl na hodnotě 2 %.  

 Banka musí mít k dispozici účinné nástroje, aby mohla plnit stanovený cíl. Česká národní 

banka člení nástroje, které používá k dosažení hlavního cíle i k plnění ostatních úkolů na operace 

na volném trhu, automatické facility, mimořádné facility a povinné minimální rezervy. Operace 

na volném trhu jsou prováděny z důvodu usměrnění vývoje úrokových sazeb v zemi. 

Nejdůležitější operací na volném trhu je repo operace. Při ní dochází k převodu přebytečné 

likvidity od komerčních bank do centrální banky, komerční banky za tuto likviditu obdrží cenné 

papíry. Po uplynutí předem stanovené doby dochází k reverzní operaci, přičemž centrální banka 

úročí likviditu předem dohodnutou úrokovou sazbou. Základní dobou, na kterou jsou repo 

operace prováděny, jsou dva týdny (2T). Při vykonávání repo operací dochází k zohledňování 

aktuálního stavu na trhu likvidity, a proto mohou být tyto operace prováděny i na kratší časové 

období. Sazba, za kterou je likvidita úročena, je tzv. variabilní. Tato variabilita znamená, že 2T 

repo sazba vyhlášená centrální bankou je nejvyšší možná sazba, za kterou může dojít k úročení. 

Doplňkovým nástrojem operací na volném trhu je tříměsíční repo tendr. ČNB pomocí tohoto 

nástroje stahuje přebytečnou likviditu z trhu na dobu tří měsíců. Úroková sazba je v tomto 

případě shodná s tržní sazbou z období vypsání tendru. Česká národní banka v současnosti 

tříměsíční repo operace nepoužívá, naposledy je využila v lednu roku 2001. Posledním typem 

operací na volném trhu jsou nástroje jemného ladění, mezi ně se řadí například devizové operace 

nebo operace s cennými papíry. Tyto operace jsou používány, pokud dojde k neočekávaným 

krátkodobým výkyvům likvidity na trhu, přičemž by také došlo k ohrožení stabilního vývoje 

úrokových sazeb.  

 Druhým typem nástrojů, používaným centrální bankou, jsou automatické facility. Jejich 

účelem je poskytnutí či uložení likvidity přes noc. ČNB používá depozitní facilita, díky kterým 

mají komerční banky možnost uložit přebytečnou likviditu, a marginální zápůjční facilita, která 

nabízí komerčním bankám s uzavřenou rámcovou repo smlouvou možnost vypůjčit si likviditu 

přes noc. Úrokové sazby uplatňované u automatických facilit tvoří hranice pro pohyb 

krátkodobých sazeb na peněžním trhu, přičemž úroková míra poskytovaná u depozitních facilit 

představuje dolní hranici (tzv. diskontní sazba). Sazba, za kterou jsou nabízena marginální 

zápůjční facilita, určuje horní hranici (tzv. lombardní sazba).  

 Mimořádné facility byly centrální bankou zavedeny v roce 2008, jejich účelem je 

podpora trhu se státními dluhopisy. Povinné minimální rezervy jsou posledním nástrojem 

používaným Českou národní bankou. Pro každou banku platí povinnost držet na svém účtu 

u ČNB stanovený objem likvidních prostředků. Tyto prostředky jsou v nynější době stanoveny 

ve výši 2 % ze základny pro výpočet povinných minimálních rezerv a jsou úročeny 2T repo 

sazbou. V současné době slouží v případě problémů na mezibankovním platebním styku 
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ke ztlumení těchto problémů.  

3.2 Typologie nezávislosti České národní banky 

 Existuje mnoho pohledů na nezávislost centrální banky, proto také existuje mnoho druhů 

členění její nezávislosti. Grilli et al (1991) ji členil na politickou a ekonomickou. Pod pojmem 

politické nezávislosti viděl schopnost banky sledovat a plnit svůj cíl bez vnějších vlivů, 

ekonomická nezávislost určovala svobodu při využívání nástrojů pro výkon monetární politiky. 

Obdobné členění použili také Debelle a Fischer (1995), kteří rozlišovali nezávislost 

instrumentální a cílovou. Cukierman (1992) rozdělil nezávislost na čtyři typy. První se týkala 

personální oblasti, druhá instrumentální, třetí funkční a čtvrtá finanční. Obdobnou typologii 

můžeme najít také v Maastrichtské smlouvě. Pro potřeby práce bude využito členění nezávislosti 

dle Cukiermana (1992).  

 Nezávislost centrální banky je dále možno hodnotit z hlediska de jure a de facto. 

Pro zhodnocení nezávislost de jure bude vycházeno ze zákonů upravujících činnost centrální 

banky se zaměřením na jednotlivé druhy nezávislosti, jak je rozlišuje ČNB a Evropská centrální 

banka (ECB). Dále budou využity indexy pro hodnocení de jure nezávislosti. Pro hodnocení 

nezávislosti de facto bude použito měření „míru obratu“ guvernéra a měření politické 

zranitelnosti.  

 Česká národní banka svou nezávislost člení stejně jako ECB, tedy na nezávislost 

finanční, institucionální, funkční a personální. Nezávislost České národní banky není v zákoně 

o České národní bance vymezena přímo, avšak jednotlivé aspekty jsou zde upraveny. Taktéž 

Ústava České republiky nevymezuje přímo nezávislost banky, avšak článek 98 Ústavy říká, 

že „do její činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona“. Následující část budu pojednávat 

o jednotlivých typech nezávislosti, jejich právním vymezením a vývojem v rámci České národní 

banky a její předchůdkyně, Státní banky Československé. Hodnocení bude prováděno zejména 

za období následující po roce 1989. 

3.2.1 Finanční nezávislost  

 Hospodaření Státní banky Československé (SBČS), jejíž činnost v novodobé 

demokratické historii Československé republiky (od roku 1989) je vymezena na základě zákona 

č. 130/1989 Sb., o Státní bance Československé, se za nezávislé pokládat nemůže. Banka podle 

právní úpravy vycházející z již zmíněného zákona č. 130/1989 Sb., hospodařila na základě zásad 

stanovených vládou. Pro hrazení ztrát hospodaření byl vytvořen všeobecný rezervní fond, který 

byl doplňován ze zisků SBČS, přičemž v zákoně byla stanovena maximální suma, která mohla 

v rezervním fondu být. Banka byla dále povinna sestavovat roční účetní závěrku, která musela 
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být schválena Poslaneckou sněmovnou a poté zveřejněna. Banka nenesla odpovědnost 

za závazky státu, pokud tuto zodpovědnost sama nepřevzala. Možnost půjček státním institucím 

v zákoně upravena nebyla, nicméně banka měla povinnost poskytnout půjčku státním institucím, 

pokud to vyplývalo ze závazných výstupů státního plánu. 

 Způsob tvorby rozpočtu byl upraven novelou z roku 1992. Rozpočet musel být nově 

schválen bankovní radou. Z výnosů banka hradila náklady nezbytné na svou činnost. Pokud 

došlo k vytvoření zisku, byl použit k doplnění rezervního fondu a dalších fondů, které byly 

tvořeny ze zisku. Ostatní zisk, který nebyl využit, byl odveden do federálního rozpočtu. Banka 

byla povinna každoročně vyhotovit zprávu o výsledku hospodaření. Tuto zprávu následně 

předkládala Federálnímu shromáždění. Pokud ji shromáždění neschválilo, byla banka povinna 

zprávu doplnit a upřesnit. Účetní závěrku ověřovali auditoři. Banka také vypracovávala 

a zveřejňovala výkaz o své finanční pozici. Centrální banka měla možnost poskytnout státu úvěr, 

který však musel být schválen bankovní radou a mohl být pouze krátkodobý. Financování úvěru 

probíhalo formou nákupu státních pokladničních poukázek splatných do tří měsíců od jejich 

nákupu. Úvěr musel být použit na krytí výkyvů v hospodaření státních rozpočtů v průběhu roku. 

Celkový stav těchto úvěrů nesměl překročit 5 % příjmů příslušného rozpočtu v uplynulém roce, 

přičemž pouze pro rok 1993 bylo povoleno výjimečně poskytnutí až 7 % příjmů státního 

rozpočtu z minulého roku. 

 Významnou změnu ve finanční nezávislosti znamenala novela zákona o ČNB 

č. 442/2000 Sb. Část rozpočtu, která se dotýkala zabezpečení hlavního cíle banky, musela být 

i nadále odsouhlasena bankovní radou. Avšak pro část rozpočtu týkající se provozních 

a investičních výdajů centrální banky bylo třeba dosáhnou souhlasu Poslanecké sněmovny. 

Pokud by došlo k odmítnutí z její strany, hospodařila by ČNB až do schválení nového rozpočtu 

na základě rozpočtového provizoria. Tím došlo k zásadnímu omezení finanční nezávislosti České 

národní banky. Novela dále upravila platové ohodnocení členů bankovní rady. Plat a ostatní 

požitky a náhrady guvernéra měly být stejné jako u předsedy vlády, u viceguvernéra jako 

u místopředsedy vlády a u ostatních členů bankovní rady totožné s platy členů vlády. Novela 

zákona č. 442/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v §30 odst. 2 zakázala bance poskytovat 

jakékoliv půjčky České republice, „Evropské unii a jejím orgánům, členských státům Evropského 

společenství, jeho orgánům územním samosprávným celkům, veřejnoprávním subjektům 

a právnickým osobám pod kontrolou některého z členských států Evropské unie, jeho územního 

samosprávného celku nebo veřejnoprávního subjektu“. Nález Ústavního soudu č. 278/2001 Sb. 

zrušil část týkající se sporných bodů tvorby rozpočtu. Novelizace zákona o ČNB č. 127/2002 Sb. 

změnila způsob stanovení mezd. Mzdy a další náhrady guvernéra jsou nově stanoveny bankovní 

radou, mzdy a další náhrady viceguvernérů a ostatních členů bankovní rady určuje guvernér.  
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 Dle současné právní úpravy zákona o ČNB hradí náklady potřebné ke své činnosti 

z výnosů. Pokud dojde k vytvoření zisku, je použit k doplnění rezervního fondu a dalších fondů, 

které jsou tvořeny ze zisku. Zisk také může být použit na uhrazení ztrát z minulých let. Ostatní 

zisk, který není využit, je odveden do státního rozpočtu. Z rozpočtu banky musí být zřejmé, 

jaké jsou výdaje na pořízení majetku a výdaje na její provoz. Zpráva o výsledku hospodaření 

za uplynulý rok je předkládána Poslanecké sněmovně do tří měsíců od skončení kalendářního 

roku. Nezbytnou součástí jsou také údaje o platech členů bankovní rady. Pokud Poslanecká 

sněmovna zprávu odmítne, je ČNB povinna zprávu doplnit na základě požadavků Poslanecké 

sněmovny. Účetní závěrka centrální banky je ověřena minimálně jedním auditorem, který je 

stanoven na základě dohody s ministrem financí. Po dokončení je předána Poslanecké sněmovně 

a zveřejněna.  

3.2.2 Institucionální a funkční nezávislost 

 Státní banka Československá při plnění cílů, úkolů, funkcí, při tvorbě měnového, 

úvěrového, pokladního a devizového plánu spolupracovala na základě zákona č. 130/1989 Sb., 

o Státní bance Československé, se státními orgány a veškeré své plány předkládala ke schválení 

vládě. Cíl banky nebyl v zákoně vymezen. Novelizací zákona z roku 1992 došlo k odstranění 

povinnosti spolupracovat se státními orgány. Bance byl dán její hlavní cíl, péče o stabilitu měny. 

Zákon přímo vymezoval, že při zabezpečování hlavního cíle je banka nezávislá na pokynech 

vlády. V roce 1992 banka také dostala k dispozici nástroje měnové regulace – diskontní nástroje, 

povinné minimální rezervy, operace na volném trhu – které může používat doposud. Maximální 

výše povinných minimálních rezerv byla stanovena na 30 % celkových závazků banky 

(bezúročně), v některých případech mohly být vyšší (hodnota převyšující 30 % byla úročena).  

 Od roku 1992 je guvernér oprávněn zúčastnit se schůze vlády s poradním hlasem a ČNB 

vypracovává stanoviska k návrhům předkládaným vládě, které se týkají ČNB. Kromě práv 

má banka také povinnosti. Řadí se zde například povinnost podávat Parlamentu ČR nejméně 

dvakrát ročně zprávu o měnovém vývoji, dále minimálně jednou za tři měsíce informovat 

o měnovém vývoji veřejnost. V této době se centrální banka stala institucionálně i funkčně 

nezávislá. Novelou zákona č. 442/2000 Sb. došlo k podstatným změnám. Cíl banky se změnil 

na zabezpečení cenové stability. Novela sice uváděla, že ČNB je při vykonávání úkolů nezávislá 

na vládě, avšak stanovení inflačního cíle a záležitosti týkající se devizového kurzu musely být 

konzultovány s vládou s níž bylo třeba dojít ke shodě. Nález Ústavního soudu č. 278/2001 Sb. 

spornou část týkající se tvorby inflačního cíle a devizového kurzu zrušil, cílem se opět stala 

měnová stabilita.  

 Od vstupu České republiky do Evropské unie (EU) má ČNB podporovat obecné 
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hospodářské politiky EU, pokud by to neohrozilo její hlavní cíl, kterým se stala cenová stabilita. 

Česká národní banka nesmí přijímat a vyžadovat pokyny nejenom od prezidenta republiky 

a dalších subjektů, ale ani od orgánů Evropských společenství nebo vlád členských států a jiných 

orgánů EU.  

3.2.3 Personální nezávislost 

 Zákon č. 130/1989 Sb., o Státní bance Československé uváděl, že v čele SBČS stál 

předseda, který byl jmenován a odvoláván prezidentem republiky na návrh vlády. V případě 

jeho nepřítomnosti byl zastupován prvním místopředsedou. Právo jmenovat a odvolat prvního 

místopředsedu a ostatní místopředsedy SBČS připadalo vládě, která brala v úvahu návrh 

předsedy. Délka jejich funkčního období stejně jako podmínky pro jejich odvolání nebyla 

v zákoně upravena. Novelou zákona z roku 1992 došlo k podstatným personálním změnám. 

Nejvyšším orgánem se stala sedmičlenná bankovní rada. V jejím čele byl guvernér, dále pak dva 

viceguvernéři – jeden z nich byl občanem České republiky, druhý občanem Slovenské republiky. 

Dalšími členy byli dva viceguvernéři, odpovědní za řízení ústřední SBČS pro Českou republiku 

a pro Slovenskou republiku, a jejich zástupci. Právo jmenovat je připadalo prezidentovi 

republiky, přičemž guvernér byl vybrán na základě návrhu vlády, viceguvernéři na návrh 

guvernéra po projednání s vládou. Viceguvernéři odpovědní za řízení SBČS pro příslušnou 

republiku a jejich zástupci byli jmenováni na návrh guvernéra po projednání s vládou příslušné 

republiky. Od roku 1992 jsou všichni členové bankovní rady voleni na šest let. Člen mohl být 

odvolán, pokud byl pravomocně odsouzen za trestný čin, jestliže se bankovní rada shodla 

na pozbytí schopnosti pravomocně rozhodovat, na vlastní žádost či pokud přijal v zákoně 

vyjmenovanou funkci neslučitelnou21 s členstvím v bankovní radě. Banka byla usnášení schopná, 

pokud byl přítomen guvernér nebo viceguvernér a alespoň tři další členové. Přijímání rozhodnutí 

vycházelo z prosté většiny, pokud došlo k rovnosti hlasů, měla rozhodující hlas volba 

předsedajícího. Počet funkčních období nebyl v zákoně upraven.  

 Rozpadem republiky v roce 1993 došlo k mírným změnám v bankovní radě. Rada zůstala 

sedmičlenná v čele s guvernérem, dvěma viceguvernéry a čtyřmi vedoucími pracovníky. 

Prezident měl právo jmenovat všechny členy bankovní rady, přičemž vedoucí pracovníci 

bankovní rady byli jmenováni z řad vedoucích pracovníků. Zákonem č. 6/1993 Sb., o České 

národní bance, ve znění pozdějších předpisů, došlo k nejednoznačnému výkladu způsobu 

jmenování bankovní rady.  

 Ústava ČR uvádí, že prezident jmenuje členy bankovní rady. Ústava ČR také říká, 

                                                 
21 Poslanec zákonodárného sboru, člen vlády, člen v řídících, dozorčích a kontrolních orgánech jiných bank 

a obchodních společností.  
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že k jmenování členů bankovní rady je pro vstup v platnost třeba spolupodpisu předsedy vlády 

nebo jím pověřeného člena vlády. Na základě §6 odst. 2 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní 

bance, ve znění pozdějších předpisů, jmenuje a odvolává guvernéra a viceguvernéra, podle §6 

odst. 3 téhož zákona také jmenuje odvolává členy bankovní rady. Některé právní výklady 

uvedené interpretovaly tak, že vyjmenováním guvernéra a viceguvernéra došlo k jejich vyjmutí 

z bankovní rady a tudíž k jejich jmenování a odvolání není třeba souhlasu vlády, zatímco jiné 

právní výklady to nedovolovaly. Nejednoznačnost výkladu se projevila v roce 2000, 

kdy prezident ČR bez souhlasu vlády jmenoval nového guvernéra ČNB. Novela zákona o ČNB 

č. 442/2000 Sb. upravila způsob jmenování celé bankovní rady včetně guvernéra 

a viceguvernéra. Bankovní rada byla na návrh vlády jmenována prezidentem, avšak k jejímu 

odvolání stačilo pouze rozhodnutí prezidenta (nebylo třeba návrhu vlády), což však bylo 

v rozporu Ústavou ČR. Podle této novely může být člen bankovní rady zvolen pouze dvakrát. 

Dále došlo k rozšíření podmínek pro to, aby se občan ČR mohl stát členem bankovní rady. Je 

třeba způsobilosti, vystudované vysoké školy, bezúhonnosti (nesmí být pravomocně odsouzen 

za trestný čin) a má být v měnových a bankovních záležitostech uznávanou osobou. Nález 

Ústavního soudu č. 278/2001 Sb. zrušil pro kolizi s Ústavou ČR způsob jmenování členů 

bankovní rady (nadále jsou jmenováni pouze prezidentem, není třeba návrhu vlády). Další 

novelizací zákona č. 127/2002 Sb. dochází k rozšíření činností neslučitelných s členstvím 

v bankovní radě, v případě odvolání má guvernér možnost domáhat se přezkoumání 

u Evropského soudního dvora.   

3.3 Nezávislost de jure 

 Nezávislost centrální banky je možno hodnotit de jure a de facto. Nezávislost de jure je 

taková nezávislost, která vychází z právního rámce postavení centrální banky v ekonomice. 

Při jejím hodnocení se bere v úvahu platná legislativa země, např. Ústava, zákony či další právní 

normy. K hodnocení nezávislost de jure bývá využito předem určených otázek a odpovědí, 

za které jsou připisovány body. Pro zhodnocení nezávislost de jure bude vycházeno ze zákonů 

upravujících činnost České národní banky. Zohledněny budou nejvýznamnějšími zákonné 

změny, které se dotýkají nezávislosti centrální banky, přičemž důraz bude kladen zejména 

na vývoj po roce 1989. Fungováním centrální banky do tohoto roku se hodnocení zabývat 

nebude, avšak pro doplnění budou uvedeny podstatné změny týkající se činnosti centrální banky 

od doby jejího vzniku. Následně bude využito indexů pro hodnocení de jure nezávislosti.  
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3.3.1 Vývoj legislativy v období 1918 - 1989 

 Historie samostatného Československého státu začíná 28. října 1918. Tak jako jiné státy 

i on potřeboval svou vlastní bankovní soustavu. Nová měnová autorita vznikla v březnu 1919 

pod názvem Bankovní úřad Ministerstva financí. Hlavní náplní práce úřadu byla emise peněz, 

přičemž v jejím čele stál ministr financí. V této době se tedy nedá hovořit o oddělené měnové 

a fiskální politice a o nezávislosti tohoto úřadu. Centrální banka jako nová instituce začala 

fungovat od 1. dubna 1926. Jejím hlavním cílem bylo dosáhnout zlaté parity22. V čele stála 

bankovní rada, která se skládala z guvernéra, viceguvernéra a sedmi členů bankovní rady. Ti byli 

voleni na pět let, guvernér a viceguvernér byli jmenováni a odvoláváni prezidentem republiky 

na návrh vlády, ostatní členy jmenovala vláda na návrh ministerstva financí. „Banka měla 

výhradní právo vydávat bankovky, řídit v tuzemsku oběh platidel a dbát o jejich správnou funkci 

ve státě. Banka byla oprávněna provozovat následující obchody: eskontovat směnky, cenné 

papíry a kupony, půjčovat a přijímat vklady na žirové účty, kupovat a prodávat nemincované 

zlato a stříbro.“23  

 K podstatné změně statutu došlo nařízením z roku 1948. Na jeho základě se stala Národní 

banka Československá veřejným státním ústavem. O dva roky později byla na zákonem 

č. 31/1950 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zřízena Státní banka Československá, která 

přebrala činnost Národní banky Československé. Úkolem banky bylo vydávání bankovek, 

poskytování provozních a investičních úvěrů, provádění zúčtovacího a platebního styku. 

Při výkonu veškerých svých úkolů byla podřízená ministerstvu financí. V čele banky vystřídal 

bankovní radu generální ředitel a jeho náměstek, které jmenovala vláda na základě návrhu 

ministerstva financí. Oba se tímto zároveň stali (pokud už nebyli) zaměstnanci banky. Jejich 

funkce zanikla dnem odvolání nebo vzdáním se funkce.  

 Pod tlakem ekonomických neúspěchů v šedesátých letech došlo ke snaze zlepšit soustavu 

plánovitého řízení, změny zahrnovaly i SBČS. V roce 1965 byl vydán nový zákon o SBČS, 

díky kterému se tato stala odpovědnou celé vládě, nikoliv jen ministerstvu financí. K další změně 

došlo na základě ústavních změn v roce 1968, které vytvořily Československou federaci. 

Tato změna se odrazila také v činnosti centrální banky. Vznikl federalistický systém centrálních 

bank. Ten zahrnoval dvě nezávislé centrální banky a společnou federální centrální banku. 

Od poloviny 80. let 20. století se objevovaly diskuze o zlepšení socialistické ekonomiky. 

Součástí se měla stát také přestavba bankovního systému.  

                                                 
22 Krytí měny zlatými rezervami. 
23 Dle ČNB: Národní banka Československá.   



 33 

3.3.2 Vývoj legislativy v období 1990 - 2004 

 V soudobé demokratické historii byl prvním zákonem, který upravoval činnost centrální 

banky na území ČR, (popř. ČSSR, ČSR) zákon č. 130/1989 Sb., o Státní bance Československé. 

Je datován k 15. listopadu 1989 a v účinnost vstoupil k 1. lednu 1990, nicméně koncepčně ještě 

spadá do období socialismu. V zákoně není vymezeno, že by banka byla někomu přímo 

podřízena, což by mohlo naznačovat její částečnou autonomii. Při bližším zkoumání zjistíme, 

že veškerá její činnost byla spojena s vládou ČSSR, která schvalovala všechny rozhodující 

dokumenty SBČS. Hlavní cíl SBČS v tomto zákoně není přímo definován, nicméně při její 

činnosti měla být uplatňována „odpovědnost za řízení peněžního oběhu, za kvalitu a stabilitu 

měny“24. Spolu se zákonem o SBČS vstupuje v účinnost také zákon č. 159/1989 Sb., o bankách 

a spořitelnách. Vytvořením dvoustupňového bankovního systému došlo k oddělení centrálního 

a komerčního bankovnictví, proto se také nově v zákoně o SBČS objevuje část věnující 

se bankovnímu dozoru a dohledu. Centrální banka nově dostala k dispozici nástroje měnové 

politiky – diskontní sazby a povinné minimální rezervy – nicméně jejich používání bylo součástí 

vládou schvalovaných měnových plánů. Co se týče poskytování úvěru státu, „typickým 

pro tehdejší dobu bylo ustanovení, že banky a spořitelny měly povinnost poskytnout úvěr, pokud 

to vyplývalo ze závazných výstupů státního plánu“25. V čele banky byl stále předseda SBČS, 

který byl zastupován místopředsedou. Souhrnem se dá říci, že v této době byla centrální banka 

politicky i co se týče určování cílů stále podřízená politice fiskální. V roce 1990 došlo 

k novelizace Ústavy z roku 1968. Novela mimo jiné uvádí, že SBČS „stanoví a uplatňuje 

jednotnou měnovou politiku“26. Součástí novelizace Ústavy byla i změna řízení banky. V čele 

stála bankovní rada, která se skládala z guvernéra, dvou viceguvernérů (jeden občan České 

republiky, druhý občan Slovenské republiky) a dále ze stejného počtu zástupců ústředí SBČS 

pro Českou a Slovenskou republiku. Zákon o SBČS byl tedy od novelizace Ústavy až do roku 

1992, kdy byl přijat nový zákon o SBČS, v rozporu s Ústavou v oblasti řízení SBČS.  

 Bylo potřeba vytvořit zákon o centrální bance, který by ji přeměnil na centrální banku 

tržní ekonomiky, a tím jí umožnil plnit funkce odpovídající tomuto hospodářskému uspořádání 

a zároveň jí umožnil odpoutat se od ostatních státních institucí. Prvním zákonem, který skutečně 

odrážel demokratické principy, byl zákon č. 22/1992 Sb., o Státní bance Československé, 

na kterém se usneslo Federální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky. Zákon byl 

schválen 20. prosince 1991 a spolu se zákonem o bankách (schválen téhož dne) měl napomoci 

reformě bankovního sektoru. K jeho tvorbě byli přizvání experti ze zahraničních centrálních 

                                                 
24 Dle §5 odst. 1 zákona č. 130/1989 Sb., o Státní bance Československé.  
25 Dle ČNB: Česká národní banka 1993-2003. 
26 Dle čl. 14 odst. 2. Ústavního zákona č. 556/1990 Sb., kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., 

o československé federaci. 
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bank, z Mezinárodního měnového fondu (MMF) i ze Světové banky. Jako vzor byl pro svou 

úspěšnost použit zákon o německé Bundesbank. Mezi další dokumenty, které byly při tvorbě 

zákona o SBČS využity, patřil například návrh zákona o Evropském systému centrálních bank 

a Evropské centrální bance. 

 Hlavním cílem SBČS se stala péče o stabilitu československé měny. Zákonem bylo 

výslovně upraveno, že SBČS je při zabezpečování hlavního cíle nezávislá na vládě. Člen vlády 

se mohl zúčastnit jednání bankovní rady, přičemž disponoval pouze poradním hlasem. 

Nejvyšším řídícím orgánem se stala bankovní rada SBČS, v jejímž čele stál guvernér. Banka 

prováděla samostatný bankovní dohled, ovládala také nástroje monetární politiky. Zároveň byly 

v zákoně zahrnuty i principy transparentnosti – SBČS byla povinna minimálně jednou za 3 

měsíce informovat veřejnost o měnovém vývoji. V zákoně byla také zapracována možnost 

poskytnutí úvěru státu.  

 Na rozdělení Československé republiky v roce 1993 bylo třeba reagovat také zákonem 

o centrální bance. Byl vytvořen nový zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, který vstoupil 

v účinnost k 1. lednu 1993. Od roku 1993 je také nezávislost ČNB nově garantována i v Ústavě 

ČR. Dle Ústavy ČR, hlavy šesté, čl. 98. 

1. „Česká národní banka je ústřední bankou státu. Hlavním cílem její činnosti je péče 

o stabilitu měny; do její činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona. 

2. Postavení, působnost a další podrobnosti stanoví zákon.“ 

 Dle zákona o ČNB hlavní cíl banky, zabezpečení stability české měny, zůstal. Stejný byl 

také počet členů bankovní rady. Dle Ústavy bylo k odvolání členů bankovní rady třeba podpisu 

předsedy vlády ČR či jeho zástupce. Nesoulad zákona a Ústavy v oblasti centrální banky 

se později ukázal ve způsobu jmenování guvernéra a viceguvernérů. Situace kolem jejich 

jmenování a odvolání byla vyhrocena v roce 2000. Tato problematika již byla zmíněna v části 

týkající se personální nezávislosti. Nástroje banky, jakými byly bankovní dohled nebo nástroje 

monetární politiky stejně jako možnost poskytnout státu úvěr, byly zachovány ve stejné podobě.  

 Výrazné změny přinesla novela zákona o ČNB č. 442/2000 Sb., ze 27. října 2000. Hlavní 

cíl byl změněn na zabezpečení cenové stability. Inflační cíl a režim kursu bylo možno stanovit 

až po dohodě s vládou. Došlo ke změně způsobu, jakým byli jmenováni členové bankovní rady. 

Nově ČNB „nesmí poskytovat návratné finanční prostředky ani jinou finanční podporu České 

republice ani jejím orgánům, územním samosprávným celkům, veřejnoprávním subjektům 

a právnickým osobám pod kontrolou státu, územního samosprávného celku nebo 

veřejnoprávního subjektu, s výjimkou bank, a to ani nákupem dluhopisů od těchto subjektů, jsou-

li tyto subjekty jejich emitenty. Stejně tak s těmito subjekty nesmí provádět obchody, v důsledku 
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kterých by mohly vzniknout pohledávky České národní banky vůči těmto subjektům.“27 Další 

podstatnou změnu přinesla novela v oblasti rozpočtu ČNB. Nebyla významná jen co se týče 

činnosti banky, ale vyvolala také bouřlivé reakce. Mezi kritiky patřili například členové centrální 

banky nebo zástupci Evropské unie. Dle Poslanecké sněmovny bylo snahou novelizace 

zharmonizovat zákon o ČNB s předpisy Evropské unie.  
 Rozhodnutím Ústavního soudu v červnu 2001 (č. 278/2001 Sb.) byla zrušena všechna 

sporná ustanovení týkající se nezávislosti banky. Došlo také k zrušení nového cíle. Ústavní soud 

uvedl, že novelizace v oblasti stanovení inflačního cíle by vedla k tomu, že ČNB by byla nucena 

změnit své stanovisko ke stabilitě měny, což může být chápáno jako snaha zasahovat 

do nezávislosti ČNB a její měnové politiky. 

3.3.3 Vývoj legislativy od roku 2004 

 Novela Ústavy č. 448/2001 Sb. změnila hlavní cíl ČNB z péče o stabilitu měny na péči 

o cenovou stabilitu, na což reagovala zákonodárná moc a novelou zákona o ČNB č. 127/2002 

Sb. změnu zapracovala. Při té příležitosti dále upravila způsob odvolání guvernéra ČNB, nově 

bylo přidáno, že prezident má možnost jej odvolat, pokud se dopustí vážného pochybení. 

V novele bylo výslovně uvedeno, že „Česká národní banka a bankovní rada při plnění hlavního 

cíle České národní banky a při výkonu dalších činností nesmějí přijímat ani vyžadovat pokyny 

od prezidenta, Parlamentu, vlády, správních úřadů ani od jakéhokoliv jiného subjektu“28. Tato 

novelizace vstoupila v platnost 1. května .2004, kdy se ČR stala členským státem Evropské unie. 

Od té doby byl zákon upravující činnost centrální banky ještě několikrát pozměněn, nicméně tyto 

změny se nedotýkají její nezávislosti, a proto nebudou dále rozebírány. 

 Vstupu ČR do Evropské unie se týká také fungování centrální banky. Česká republika 

se doposud řadí mezi „členské státy, na které se vztahuje výjimka“29. Proto se na ni nevztahují 

některá opatření Smlouvy o založení Evropského společenství, ve znění smlouvy z Nice (2001). 

Centrální banky se týkají následující:  

−  čl. 105 odst. 1, 2, 3 a 5 (měnová politika – cíl a úkoly Evropské centrální banky), 

−  čl. 106 (emise bankovek a mincí), 

−  čl. 110 (pravomoci Evropské centrální banky), 

−  čl. 111 (stanovení mezinárodních kurzů),  

−  čl. 112 odst. 2 písm. b) (členové výkonné rady). 

                                                 
27 Dle §30 odst. 2 zákona č. 442/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění 

pozdějších předpisů. 
28 Dle §9 odst. 1 zákona č. 127/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění 

pozdějších předpisů. 
29 Dle Smlouvy o založení Evropského společenství. 
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 Od roku 2004 je ČNB součástí Evropského systému centrálních bank (ESCB)30. 

K významné změně monetární politiky ČR dojde, až ČR naplní podmínky pro přijetí jednotné 

měny31. Již od vstupu ČR do EU má ČNB dle Smlouvy o založení Evropského společenství 

pokládat kurzovou politiku za věc společného zájmu. V další přístupové fázi do měnové unie 

se bude centrální banka kromě cílování inflace také soustředit na stabilitu směnného kurzu, 

zejména se pak bude snažit zabránit jeho oslabování.  

 Protože původní cíl ČNB (péče o stabilitu měny) se s cílem ESCB neshodoval, muselo 

dojít ke změně zákona o ČNB. „Prvořadým cílem ESCB je udržovat cenovou stabilitu. Aniž je 

dotčen cíl cenové stability, podporuje ESCB obecné hospodářské politiky ve Společenství 

se záměrem přispět k dosahování cílů Společenství, jak jsou vymezeny v článku 2 této smlouvy. 

ESCB jedná v souladu se zásadou otevřeného tržního hospodářství s volnou soutěží, čímž 

podporuje efektivní umisťování zdrojů, a ve shodě se zásadami stanovenými v článku 4 této 

smlouvy.“32  

 Po naplnění podmínek pro přijetí eura nebude Česká národní banka tvořit svou 

nezávislou monetární politiku. Centrální banka se stane členem Evropské centrální banky, 

monetární politiku bude tvořit v rámci Rady guvernérů ECB, jejíž členem se guvernér ČNB 

stane. Také ECB se snaží být co nejvíce nezávislá na jiných orgánech nebo institucích 

Společenství. Nezávislost ECB taktéž prošla vývojem a je stanovena jak ve Smlouvě, 

tak ve Statutu ECB.  

 Evropský měnový institut (EMI) vypracoval v roce 1995 seznam znaků nezávislé 

centrální banky. Podle seznamu se pak následně posuzovala nezávislost národních centrálních 

bank členských států. Výsledky byly zveřejněny v Konvergenční zprávě z roku 1998. Zpráva 

uvádí, že nezávislost centrálních bank je podstatná pro důvěryhodný posun k měnové unii. EMI 

proto vytvořil seznam rysů nezávislé centrální banky. Rozlišoval institucionální nezávislost, 

personální nezávislost a finanční nezávislost.  

 Institucionální nezávislost zakazuje vyhledávat nebo přijímat instrukce od orgánů 

Společenství, vlád členských států i dalších orgánů. Také zakazuje vyhledávání způsobů, 

jak ovlivnit rozhodování ECB nebo národních centrálních bank. Nezávislost se má vztahovat 

na všechny úkoly ESCB, přičemž v dalších oblastech aktivity ESCB nejsou instrukce zakázány. 

Podle EMI není povoleno: dávat instrukce národním centrálním bankám nebo jejich 

                                                 
30  ECSB je složen z Evropské centrální banky a všech centrálních bank členských států EU.  
31 Cenová stabilita (12měsíční průměr HICP inflace do 1,5 % nad referenční hodnotou, která je průměrem tří zemí 

s nejnižší inflací), úrokové míry (10leté vládní dluhopisy s úrokovou mírou do 2,0 % nad průměrem vládních 
dluhopisů tří zemí s nejlepší cenovou stabilitou), vládní deficit (do 3 % HDP), veřejný dluh (do 60 % HDP), 
stabilita měnového kurzu (minimálně dvouletý pobyt v ERM II bez porušení ± 15,0 % fluktuačního pásma 
a devalvace centrální parity). 

32 Dle Protokolu o Statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky. 
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rozhodujícím orgánům, schvalovat nebo rušit rozhodnutí, pozastavovat či odkládat jejich 

účinnost, přezkoumávat právní důvody rozhodnutí, připouštět účast reprezentativních orgánů 

(např. vlád) na schůzích národních centrálních bank (NCB) s volebním hlasem, předběžně 

konzultovat rozhodnutí národních centrální bank, schvalovat jednání členů bankovní rady 

centrální banky třetími osobami.  

 Pro splnění personální nezávislosti by dle EMI guvernéři NCB měli být jmenování 

alespoň na pětileté funkční období. Jsou určeny podmínky, za kterých mohou být guvernéři 

zbaveni funkce. Mezi ně patří například dlouhodobější neschopnost plnit podmínky požadované 

pro vykonávání povinností, vážné pochybení guvernéra, přičemž v tomto případě je možnost 

podat žalobu k Soudnímu dvoru. Taktéž bankovní rada může být rozpuštěna pouze ze zákonem 

uvedených důvodů.  

 I přes zajištění institucionální a personální nezávislosti nemůže NCB plně nezávisle 

vykonávat vhodnou politiku, pokud není také finančně nezávislá. Podle názoru EMI by měly být 

národní centrální banky v pozici, kdy mají dostatečné a autonomní finanční zdroje pro zajištění 

cílů a úkolů.  

 Nezávislost centrálních bank byla dále rozpracována Evropskou centrální bankou. 

Ta v současné době hodnotí funkční, personální, institucionální a finanční nezávislost. Funkční 

nezávislost klade požadavek, aby byl hlavní cíl centrální banky výslovně určen a zároveň 

se shodoval s cílem ECB. „ECB, národní centrální banka ani žádný člen jejich rozhodovacích 

orgánů nesmějí v souladu s článkem 108 této smlouvy při výkonu pravomocí a plnění úkolů 

a povinností svěřených jim touto smlouvou a tímto statutem vyžadovat ani přijímat pokyny 

od orgánů či institucí Společenství, od žádné vlády členského státu či od jakéhokoli jiného 

subjektu. Orgány a subjekty Společenství a vlády členských států se zavazují zachovávat 

tuto zásadu a nesnažit se ovlivňovat členy rozhodovacích orgánů ECB ani národních centrálních 

bank při plnění jejich úkolů.“33 Aby tohoto cíle mohlo být dosaženo, mají mít centrální banky 

k dispozici nástroje, které mohou používat nezávisle na dalších institucích. Statut Evropského 

systému centrálních bank a Evropské centrální banky (dále „Statut“) pak dále uvádí, že ESCB 

má dále podporovat obecné hospodářské politiky Společenství, pokud to nebude v rozporu 

s cílem cenové stability. Česká národní banka tuto podmínku plní od svého vstupu do Evropské 

unie v roce 2004.  

 Jak již bylo zmíněno, institucionální nezávislost zakazuje vyžadovat a přijímat pokyny 

od orgánů uvedených v čl. 107 Smlouvy o založení Evropského společenství a článku 7 Statutu. 

Zákazy plynoucí z institucionální nezávislosti, jak je určil EMI, zůstaly. Taktéž osobní 

nezávislost zůstala nepozměněna. 

                                                 
33 Dle Smluv o Evropské unii a o založení Evropského hospodářského společenství. 
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 Členské státy nesmí postavit své centrální banky do takové pozice, kdy ty by nebyly 

schopny z finančních důvodů plnit své povinnosti v souvislosti s ESCB, ale také své vnitrostátní 

úkoly. Proto byly dále rozpracovány některé aspekty finanční nezávislosti. Jedním z nich je 

způsob stanovení rozpočtu. Pokud zákon o centrální bance přímo neříká, že zásahem třetí osoby 

nejsou dotčeny finanční prostředky nutné pro plnění úkolů NCB související s ESCB, je zásah 

těchto osob zakázán. Účetnictví bank by mělo být vedeno podle účetních pravidel 

nebo způsobem, který odsouhlasila bankovní rada. Pokud tomu tak není, mělo by být minimálně 

přihlédnuto k názoru rozhodujícího orgánu banky. Účetní závěrka má být schvalována 

nezávislými auditory nebo ve spolupráci s nimi, přičemž je možné, aby účetní závěrka podléhala 

schválení třetí instituci. Banka by měla mít možnost se nezávisle rozhodnou o způsobu výpočtu 

zisku a jeho následném rozdělení. Dalším aspektem finanční nezávislosti je neomezování 

způsobu, jakým centrální banky zaměstnávají a udržují své zaměstnance.  

 

 Pro měření nezávislosti de jure budou využity tři indexy. Dva z nich, Loungani-Sheets 

Index (LSI) a Grilli-Masciandaro-Tabellini Index (GMT), využívají znaky binární soustavy, 

přičemž hodnota jedna znázorňuje pozitivní situaci a hodnota nula negativní situaci. Třetí index 

– dle Sergiho – využívá také hodnocení váhy jednotlivých ukazatelů. Jeho autor přisoudil každé 

odpovědi počet bodů (0 – 3) dle významu každé otázky. U všech indexů platí, že výsledek je 

součtem jednotlivých bodů, přičemž čím vyšší výsledek, tím vyšší nezávislost banky.  

 LSI byl vytvořen pro měření nezávislosti centrální banky v tranzitivních ekonomikách. 

Index se skládá ze tří částí – nezávislosti při stanovení cílů, ekonomické a politické nezávislosti. 

Otázka č. 5 se dotýká jak ekonomické, tak politické nezávislosti, přičemž autoři se rozhodli 

ji zahrnout do ekonomické nezávislosti, neboť pokud musí centrální banka poslouchat vládní 

příkazy, ovládá vláda nástroje monetární politiky. U otázky č. 3 nemusí být zřejmé, co je 

omezujícím limitem přímého financování, které centrální banka může poskytovat vládě. Autoři 

indexu jej stanovili na 10 % běžných rozpočtových příjmů. Za každou pozitivní odpověď 

v otázkách 1, 3, 4, 7, 8 je dán jeden bod. Za každou negativní odpověď v otázkách 5, 6, 9 – 14 je 

také obdržen jeden bod. Za každou pozitivní odpověď v podbodech otázky č. 2 je dána 1/3 bodu.  

 GMT index byl vytvořen v roce 1991 za účelem srovnání nezávislosti centrálních bank 

18 členských států OECD a skládá se ze dvou částí. První se zaměřuje na politické rysy, druhá 

na ekonomické a finanční rysy. Indexy jsou znázorněny v Příloze (1) spolu s jejich 

vyhodnocením pro Českou národní banku. 

 Měření indexů bude rozděleno na základě vývoje zákona o České národní bance, ve znění 

pozdějších předpisů (resp. zákona o Státní bance Československé, ve znění pozdějších předpisů) 

do šesti okruhů. Zákon byl sice novelizován vícekrát, nicméně ostatní novelizace se nedotýkají 
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nezávislosti centrální banky, proto nebudou uváděny. Pro srovnání výchozího stavu bude použit 

zákon z roku 1989. Legislativní vývoj zákona: 

−  zákon o SBČS č. 130/1989 Sb.,  

−  zákon o SBČS č. 22/1992 Sb.,  

−  zákon o ČNB č. 6/1993 Sb. a ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR,  

−  novela zákona o ČNB č. 442/2000 Sb.,  

−  nález Ústavního soudu č. 278/2001 Sb., 

−  novela Ústavy č. 448/2001 Sb. a novela zákona o ČNB č. 127/2002 Sb. 

 Výsledky jednotlivých indexů jsou znázorněny v Tabulce (3.1). Z tabulky je zřejmé, 

že hodnota všech indexů v čase narůstá. V období socialismu se centrální banka nemohla 

považovat za nezávislou, všechny indexy jí dávají pouze minimální hodnotu bodů. V této době 

byla banka podřízena fiskální politice. Úpravou zákona o centrální bance došlo k výraznému 

posílení její nezávislosti, přičemž největší nárůst vykazuje hodnocení dle Sergiho. Změnou 

zákona z roku 1993 došlo k poklesu u jediného indexu (LSI). To je způsobeno formulováním cíle 

centrální banky, LSI sleduje cenovou stabilitu. K významné změně nezávislosti centrální banky 

došlo novelizací zákona z r. 2000. Na tuto změnu ukazují dva indexy. Problematické části zákona 

byly již v této kapitole probrány. Nálezem Ústavního soudu se situace napravila, GMT index 

a index dle Sergiho navíc ukazují na další nárůst nezávislosti. Tyto dva indexy snižují hodnocení 

nezávislosti centrální banky, ke kterému došlo poslední novelizací. U obou indexů je to dáno tím, 

že považují za nejdůležitější cíl centrální banky měnovou stabilitu, zatímco skutečným cílem 

banky je stabilita cenová. U indexu dle Sergiho je pokles výraznější, neboť jeho autor tomuto 

bodu věnuje větší význam. Souhrnně se dá říci, že v čase dochází k postupnému nárůstu 

nezávislosti centrální banky, v případě jejího ohrožení dochází k úpravě zákona. Sledované 

oblasti a jejich výsledky jsou zobrazeny v Příloze (1). 

Tabulka 3.1: Výsledky indexů. 

Zákon  Účinný od LSI (max. 14b.) GMT (max. 
15b.) 

Sergi (max. 31b.) 

č. 130/1989 01.01.1990 1 3 6 

č. 22/1992 01.02.1992 9 10 29 

č. 6/1993 01.01.1993 8 12 29 

č. 442/2000 01.01.2001 9 9 25 

č. 278/2001* 02.08.2001 9 13 30 

č. 127/2002 01.05.2002 10 12 27 

*Nález Ústavního soudu 

Zdroj: Sbírka zákonů ČR, vlastní výpočty a úprava.  
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V Grafu (3.2) jsou znázorněny výsledky míry nezávislosti České národní banky a míry 

inflace za sledované období. Z výsledků si můžeme povšimnout, že nárůstem nezávislosti 

centrální banky dochází k významnému snižování míry inflace. Při poklesu míry nezávislosti 

de jure v roce 2001 došlo k nárůstu inflace, ovšem je diskutabilní, zda tento jev je výsledkem 

právě poklesu míry nezávislosti. Do téže doby také spadá globální ekonomická recese a následná 

konjunktura, tudíž inflace také mohla být ovlivněna v důsledku tohoto vývoje. Graf naznačuje, 

že s nárůstem nezávislosti centrální banky by mohlo docházet ke snižování míry inflace a také ke 

snižování její volatility, avšak pro potvrzení či vyvrácení tohoto předpokladu by musela být 

udělána podrobnější analýza. 

Graf 3.2: Nezávislost de jure, míra inflace (v %). 
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Zdroj: OECD, právní úprava České národní banky, vlastní výpočty, vlastní konstrukce. 

3.4  Nezávislost de facto  

 Dalším způsobem měření nezávislosti centrální banky je měření de facto nezávislosti. 

Tímto typem samostatnosti je chápána taková nezávislost, která se zakládá na jiných než 

právních faktorech. Patří zde například hodnocení institucionálního uspořádání země, kulturních 

zvyklostí či sledování osobnostních charakteristik guvernéra a členů bankovní rady. Pro tento 

ukazatel bylo zvoleno měření „míry obratu“ guvernéra centrální banky. Ukazatel se vypočítá 

jako obrácená hodnota skutečného funkčního období, přičemž čím vyšší číslo, tím nižší de facto 

nezávislost.  

 Pro zhodnocení míry obratu guvernéra centrální banky byl za počáteční rok zvolen rok 

1993. Do změny zákona v roce 1992 nebylo v zákoně vymezeno funkční období guvernéra 
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(popř. předsedy), od 1. ledna 1993 pak začala existovat samostatná Česká republika. Konečným 

rokem je polovina roku 2010, k tomuto datu podal současný guvernér rezignaci. Ideální míra 

obratu by byla 0,1667 (za předpokladu, že všichni guvernéři naplní svá funkční období). Protože 

současný guvernér podal rezignaci, bude jeho funkční období přibližně o půl roku zkráceno. 

Míra obratu guvernéra bude k tomuto datu rovna hodnotě 0,2857. Míra obratu se zdá být 

poměrně vysoká, což by znamenalo poměrně vysokou de facto nezávislost centrální banky. 

Pokud se však podíváme na příčiny, dojdeme k několika zjištěním. Funkční období guvernéra 

ČNB je šest let, optimálně by se tedy za tuto dobu ve funkci vystřídali tři guvernéři. V případě 

České republiky jich bylo pět. Sledované období i vzorek jsou malé, tudíž i malá změna má 

na výsledek významný vliv.  

 Hlavní příčinou vysoké hodnoty míry obratu guvernéra je vývoj politické situace okolo 

roku 1997. V tomto roce byl guvernér ČNB požádán o vedení dočasné úřednické vlády a žádosti 

vyhověl. Aby nedošlo ke střetu zájmů, odstoupil z funkce guvernéra ČNB a dočasně pověřil 

zastupováním guvernéra v plném rozsahu viceguvernéra ČNB. Po vypršení mandátu úřednické 

vlády se opět navrátil do čela České národní banky. Tím došlo jednak ke zkrácení funkčního 

období guvernéra, zároveň také k extrémně krátkému funkčnímu období jeho zástupce. Guvernér 

pak následně pokračoval ve svém funkčním období, to však bylo opětovně zkráceno jeho 

rezignací.  Ihned po rezignaci se guvernér stal předsedou Institutu finanční stability. Můžeme 

se tedy domnívat, že na jeho rezignaci neměli vliv představitelé fiskální politiky. K dalšímu 

zkrácení funkčního období dojde u současného guvernéra ČNB. Ten svůj krok vysvětluje tím, 

že spolu s koncem jeho funkčního období dojde k vypršení funkce také dalším třem členům 

bankovní rady.  Guvernér se domnívá, že předčasné skončení jeho mandátu zkrátí dobu nejistoty 

spojenou s obměnou bankovní rady. Mimo jiné považuje za vhodné, aby bylo funkční období 

guvernéra odděleno od ostatních členů. K rezignaci nedochází vlivem změny jiných 

představitelů států. Krok může být naopak chápán jako snaha navýšit nezávislost banky 

oddělením funkčních období jednotlivých členů bankovní rady. Přehled guvernérů centrální 

banky včetně jejich funkčních období, názvu funkce a názvu banky od roku 1988 do současnosti 

je uveden v Tabulce (3.3). 
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Tabulka 3.3: Přehled představitelů CB.   

Jméno Funkční období Název funkce Název banky 

Ing. Svatopluk 
POTÁČ  

01.11.1988 – 29.12.1989  předseda  
Státní banka 
československá  

doc. Ing. Josef 
TOŠOVSKÝ  

29.12.1989 – 21.04.1992  předseda  
Státní banka 
československá  

doc. Ing. Josef 
TOŠOVSKÝ  

21.04.1992 – 31.12.1992  guvernér  
Státní banka 
československá  

doc. Ing. Josef 
TOŠOVSKÝ  

20.01.1993 – 17.12.1997  guvernér  Česká národní banka  

Ing. Pavel 
KYSILKA, CSc.  

17.12.1997 – 23.07.1998  
pověřen zastupováním 
guvernéra v plném 
rozsahu  

Česká národní banka  

doc. Ing. Josef 
TOŠOVSKÝ  

23.07.1998 – 31.11.2000  guvernér  Česká národní banka  

doc. Ing. Zdeněk 
TŮMA, CSc.  

01.12.2000 – 11.02.2005  guvernér  Česká národní banka  

doc. Ing. Zdeněk 
TŮMA, CSc.  

11.02.2005 – rezignace k 
30.06.2010 

guvernér  Česká národní banka  

Zdroj: ČNB, vlastní úprava.  

 

 Pokud porovnáme míru obratu guvernéra centrální banky s mírou obratu ministra financí, 

může se zdát, že na změny guvernéra má změna ministra financí významný vliv. Funkčního 

období ministra financí je čtyřleté, funkčního období guvernéra je šestileté. Zatímco míra obratu 

guvernéra je 0,2857, míra obratu ministra financí činí 0,5143. Obě míry obratu si nejsou příliš 

podobné.  Ideální míra obratu guvernéra ČNB je 0,1667 a ideální míra obratu ministra financí 

ČR je 0,25.  

 Pokud porovnáme roky, kdy došlo ke změně guvernéra a ministra financí zjistíme, 

že shodu najdeme v roce 1997, kdy byl guvernér ČNB jmenován předsedou vlády a zároveň byla 

nově jmenována celá vláda, včetně ministra financí a následně pak v roce 1998, kdy se guvernér 

vrátil zpět k výkonu své funkce v čele centrální banky a byla zvolena nová vláda včetně ministra 

financí.  

 Druhým ukazatelem, se kterým se bude míru obratu guvernéra ČNB porovnávat, je míra 

obratu premiéra. Délka funkčního období premiéra je čtyřletá. Tento ukazatel má pro Českou 

republiku od roku 1993 hodnotu 0,5714. Toto číslo je výrazně vyšší než míra obratu guvernéra 

České národní banky. Z toho je možno odvodit, že změna předsedy vlády ČR nemá významný 

vliv na změnu guvernéra ČNB. Pokud bychom se zaměřili na shodu let výměny guvernéra 

a premiéra, opět bychom narazili na rok 1997. Všechna funkční období, jména premiérů 

a ministrů financí, včetně jejich politické orientace, jsou znázorněna v Příloze (2).  
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 Dalším ukazatelem, který bude využit pro měření nezávislost de facto centrální banky, 

je index politické zranitelnosti. Ten ukazuje, jaké procento politických změn se stalo v období 

do šesti měsíců před jmenováním guvernéra. Budou sledovány změny týkající se předsedy vlády 

a premiéra, přičemž bude porovnáván počet premiérů a ministrů financí, jejichž změna byla do 

půl roku následována změnou guvernéra ČNB na počtu všech premiérů a ministrů financí. 

Sledované období bude také od roku 1993.  

 V případě změny premiéra se jedná o 30% shodu. Shoda je způsobena již zmíněným 

jmenováním guvernéra ČNB předsedou úřednické vlády České republiky, vznikem nové vlády 

při vzniku samostatné Československé republiky, kdy byl také nově jmenován guvernér České 

národní banky. Nicméně naposled zmíněný případ není příliš významný, protože došlo pouze 

k formálnímu znovu jmenování guvernéra banky při změně jejího názvu a oddělení od slovenské 

části. Druhým ukazatelem je vztah se jmenováním ministra financí. Zde dojdeme k číslu ještě 

vyššímu a to dokonce 33 %. Shoda v daném referenčním období je v případě tří ministrů. 

V prvním případě je opět dána vznikem nové vlády České republiky v roce 1993, v druhém 

případě došlo ke shodě v období, kdy ukončila činnost úřednická vláda, byla sestavena vláda 

nová a guvernér se navrátil na svůj post. V třetím případě shody došlo k obměně ministra financí 

ve vládě, současně téměř na konci referenčního období rezignoval guvernér na svou funkci, 

aby mohl vykonávat funkci do které byl zvolen v Institutu finanční stability a prezidentem byl 

jmenován guvernér nový. Z tohoto důvodu není předpokládáno, že změna ministra financí měla 

vliv na změnu guvernéra ČNB.  

 U obou sledovaných ukazatelů jsou pozorovány poměrně vysoké procentuální shody, 

tato vysoká čísla jsou zřejmě výsledkem příliš krátkého sledovaného období. Také došlo 

k navýšení shody vlivem vzniku samostatné České republiky, kdy byla nově jmenována vláda 

včetně ministra financí a zároveň došlo ke znovu jmenování guvernéra nově vzniklé České 

národní banky. Sledované ukazatele de facto i de jure nezávislosti tedy vykazují poměrně 

vysokou míru nezávislosti České národní banky.  
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3.5  Dílčí shrnutí 

 Česká národní banka prošla od svého vzniku mnoha změnami, zřejmě nejvýraznější 

z nich se odehrály v posledních dvou desetiletích. Centrální banka jako samostatná instituce 

na území Československého státu vznikla v roce 1926, avšak její funkce se činnosti centrální 

banky, jak ji známe dnes, příliš nepodobala. Do 90. let 20. století prošla mnoha změnami, které 

se týkaly jejího statutu, činnosti i názvu. Práce byla zaměřena na sledování nezávislosti centrální 

banky v období 1990 – 2010 a to zejména nezávislosti de jure a de facto.  

 Na počátku sledovaného období byla centrální banka ve svém jednání a rozhodování 

značně omezena. Zákon upravující její činnost byl sice z roku 1990, avšak ideově ještě patřil 

do dob socialismu, kdy byl připraven. Banka oficiálně nespadala pod ničí dohled, nicméně 

všechna její činnost byla propojena s vládou, která nejprve musela schválit všechny významné 

dokumenty. Až v roce 1992 došlo k přijetí zákona o centrální bance, který již naplňoval základní 

demokratické principy. Banka dostala svůj hlavní cíl (stabilita měny), při jehož plnění byla 

nezávislá na vládě. Přesto však v zákoně zůstaly některé prvky, které pozici banky oslabovaly, 

kupříkladu možnost poskytnou vládě úvěr.  

 Po rozdělení Československé republiky byl vytvořen nový zákon, který upravoval činnost 

České národní banky. Obsahově zůstal tento zákon velmi podobný předchozí legislativní úpravě 

činnosti centrální banky. Problematickým se stal jeho nesoulad s Ústavou v oblasti týkající 

se jmenování a odvolání guvernéra. Nástroje, které měla banka k dispozici i její hlavní cíl, 

zůstaly zachovány. Možnost poskytnout úvěr státu nadále přetrvala.  

 K významným změnám v oblasti nezávislosti de jure centrální banky došlo v roce 2000, 

kdy byla přijata novelizace zákona upravujícího činnost banky. Byl změněn hlavní cíl na stabilitu 

cenovou. Inflační cíl a režim kurzu mohla banka určit až po dohodě s vládou. Banka se také 

dostala pod kontrolu Parlamentu ČR při tvorbě rozpočtu, z kontroly byla vyňata pouze část 

rozpočtu banky potřebná k zabezpečení hlavního cíle. Tyto části novely jsou chápány jako 

snížení nezávislosti. Na druhou stranu bylo bance zákonem zakázáno poskytnout úvěr České 

republice a jejím orgánům, územním samosprávním celkům a dalším orgánům a institucím. 

 O rok později došlo ke zrušení problematické části týkající se rozpočtu, banka nadále 

nepotřebuje pro stanovení inflačního cíle či režimu směnného kurzu souhlas vlády. Cílem banky 

byla opět měnová stabilita.  

 Od roku 2004 vstoupila v platnost další novelizace upravující nezávislost banky. Novela 

byla reakcí na vstup ČR do EU, došlo ke změně hlavního cíle banky na péči o cenovou stabilitu, 

zákon také od tohoto roku bance výslovně zakazuje přijímat jakékoliv pokyny při plnění 

hlavního cíle. K úpravě zákona bylo potřeba přistoupit, protože původní cíl ČNB se neshodoval 
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s cílem ESCB, do kterého nyní ČNB stejně jako další centrální banky členských států EU patří.  

 Po naplnění podmínek pro přijetí společné měny euro nebude již Česká národní banka 

vytvářet svou samostatnou měnovou politiku. Stane se členem ECB a na tvorbě monetární 

politiky se bude pouze spolupodílet. Nicméně také ECB se snaží plnit co nejvíce znaků nezávislé 

centrální banky.  

 Pro vyhodnocení nezávislosti de jure byly použity tři indexy. Hodnocení nezávislosti 

banky bylo rozděleno podle významných legislativních změn upravujících činnost banky. 

Hodnota indexů a tedy také nezávislost centrální banky se ve sledovaném období zvyšovala, 

pouze po přijetí novelizace v roce 2000 byla hodnota indexů rozkolísána. K dalšímu kolísání 

došlo po připojení ČR do EU, protože dva indexy považují měnovou stabilitu za přednější 

před cenovou stabilitou.  

 Pro hodnocení nezávislosti de facto bylo využito míry obratu guvernéra, která byla 

následně porovnána s mírou obratu předsedy vlády a ministra financí. Míra obratu guvernéra 

ČNB je přibližně dvakrát vyšší než ideální míra obratu. To je dáno jednak politickým vývojem 

kolem roku 1997, kdy se guvernér banky stal předsedou vlády a následně se vrátil do své funkce, 

čímž výrazně ovlivnil délku funkčního období. Druhým důvodem oznámení rezignace 

současného guvernéra. Hlavním důvodem je však zřejmě fakt, že sledované období je příliš 

krátké, díky čemuž mají i malé změny velký vliv na hodnotu ukazatele.  

 Při porovnání míry obratu guvernéra a ministra financí si uvedené hodnoty nejsou příliš 

podobné. Při podrobnějším pohledu na časové souvislosti mezi jmenováním ministra financí 

a následnou změnou guvernéra bylo zjištěno, že k jediné souvislosti došlo v již zmíněném roce 

1997. Míra obratu guvernéra a předsedy vlády se liší, k jediné souvislosti došlo opět v roce, 

kdy se guvernér ČNB stal předsedou vlády.  

 Druhým ukazatelem pro hodnocení nezávislosti de facto byla míra politické zranitelnosti. 

Tento ukazatel nabýval poměrně vysokých hodnot – okolo 30 %, což bylo ve většině případů  

způsobeno změnou legislativy, která ovlivnila jmenování guvernéra či nové vlády. Oba ukazatele 

nezávislosti de facto ukazují na existenci vztahu mezi jmenováním guvernéra a předsedy vlády 

či ministra financí, vztah je podmíněn zejména legislativním vývojem, kterým země 

ve sledovaném období prošla. 
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4 Nezávislost vybraných centrálních bank 

 Míra nezávislosti centrálních bank se v různých státech liší. Jejich nezávislost se odvíjela 

hlavně v návaznosti na historickém, ekonomickém, politickém, kulturním a legislativním vývoji 

země. Následující část se zaměří na míru nezávislosti centrálních bank Indie, Islandu 

a Spojených států amerických. Tyto banky reprezentují odlišné kontinenty, tudíž také poměrně 

odlišné kultury a zvyklosti. Přesto jsou spojovány alespoň jedním společným ukazatelem, 

centrální bankou, která má za úkol vykonávat monetární politiku. 

 Vybrané země mají či donedávna měly významné postavení na svých kontinentech. 

Island patří mezi vyspělé státy Evropy, v roce 2009 měl jeden z nejvyšších podílů HDP 

na obyvatele34. Indie bývá mnoha analytiky považována za jednu z nejrychleji se rozvíjejících 

rozvojových zemí, často se řadí mezi tzv. asijské tygry. V roce 2009 patřila mezi státy světa 

s největším tempem růstu HDP35. Spojené státy americké, jako reprezentant Ameriky, v roce 

2009 patřily mezi státy s nejvyšším podílem HDP na obyvatele36.  

 Island byl vybrán jako zástupce Evropy, protože doposud není členským státem Evropské 

unie. Jeho centrální banka nemusí plnit požadavky Evropské centrální banky a nemusí být 

tedy podobná systému v České republice, který byl probrán v kapitole předchozí. Bude 

zkoumáno, zda se  tento stát neinspiroval zákony platnými v EU. Mnoho evropských států 

se stalo středem zájmu při výzkumu nezávislosti centrálních bank – Grilli, Masciandaro 

a Tabellini (1991) se zajímali o nezávislost centrálních bank vybraných členských států37 OECD. 

Cukierman (1992) zkoumal nezávislost sedmdesáti centrálních bank, do vzorku zahrnul také 

Islandskou centrální banku. Alesina a Summers (1993) se zabývali vztahem mezi nezávislostí 

centrálních bank38 a ekonomickou výkonností. Cukierman a Lippi (1999) studovali vztah mezi 

nezávislostí centrální banky a ekonomickými ukazateli vybraných zemí39, Sergi (2000) 

se zabýval nezávislostí dvanácti bank evropských států40, které byly členy Evropského 

měnového systému, avšak Islandská centrální banka se do popředí zájmu příliš často nedostala, 

zejména pak v poslední době.  

                                                 
34 Dle CIA, 06.02.2010. 
35 Dle CIA, 06.02.2010. 
36 Dle CIA, 06.02.2010. 
37 Austrálie, Belgie, Dánsko, Francie, Holandsko, Irsko, Itálie, Japonsko, Kanada, Německo, Norsko, Nový Zéland, 

Rakousko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie, USA.  
38 Belgie, Dánsko, Francie, Holandsko, Iálie, Japonsko, Kanada, Německo, Norsko, Nový Zéland, Rakousko, 

Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie, USA. 
39 Austrálie, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Holandsko, Itálie, Japonsko, Kanada, Německo, Nový Zéland, 

Portugalsko, Rakousko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie, USA. 
40 Belgie, Dánsko, Francie, Holandsko, Irsko, Itálie, Německo, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Velká 

Británie. 
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 Následujícím důvodem pro volbu těchto států byla současná hospodářská krize. Práce  

se pokusí zjistit, zda i ona neovlivnila míru nezávislosti centrálních bank, zda pod jejím tlakem 

nedošlo ke změnám zákonů upravujících jejich činnost. Všechny vybrané státy byly určitým 

způsobem krizí ovlivněny. Spojené státy americké (USA) jsou považovány za jejího původce. 

Island se díky ní dostal do problémů finančního systému, který hrozil přejít až v státní bankrot 

a v roce 2009 se dostal mezi deset států světa s největším veřejným dluhem41. Indie se zdá být 

krizí postižena z těchto tří států nejméně. Prozatím došlo k snížení tempa růstu HDP, avšak to je 

i nadále v kladných číslech. Vláda přesto stimulovala hospodářský růst finanční pomocí, 

snížením daní a dalšími. Mezinárodní měnový fond42 považuje Indii (spolu s Čínou) za zemi, 

která vyvede svět z hospodářské krize.  

4.1  Rezervní banka Indie 

 Centrální bankou Indické republiky (dále „Indie“) je Rezervní banka Indie (The Reserve 

Bank of India, RBI). Legislativa upravující činnost Rezervní banky Indie byla poprvé 

představena v lednu roku 1927, ale teprve o sedm let později, v roce 1934, vstoupil v platnost 

zákon o Centrální bance. Banka byla vytvořena, aby regulovala emisi peněz, udržovala rezervy 

s ohledem na zajištění měnové stability, dále pak měla podporovat úspěšné fungování úvěrového 

a měnového systému země. Svou činnost započala převzetím některých funkcí, které spadaly 

pod vládu a Imperial Bank of India, která doposud kontrolovala měnu, řídila vládní účty 

a veřejný dluh. Po rozdělení Indie43 banka jeden rok sloužila také jako centrální banka Pákistánu. 

Konec druhé světové války a období po ní znamenal pro RBI velké změny. Její vedení se snažilo 

řešit mnoho administrativních a organizačních problémů spojených například s problematikou 

majetku a závazků. Do této doby také spadá významná změna týkající se jejího statutu – 1. ledna 

1949 byla RBI, do té doby akciová společnost, znárodněna. 

 Zvláštností RBI je její vztah k rozvoji země, zejména pak zemědělství. Když Indie 

zahájila své rozvojové snahy, dostala se v šedesátých letech do popředí role banky jakožto zdroje 

peněžních prostředků cílených na urychlení rozvoje. RBI pomohla založit mnoho institucí, mezi 

jinými například Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation of India, the Unit Trust 

of India, the Industrial Development Bank of India, the National Bank of Agriculture and Rural 

Development, the Discount and Finance House of India, které podporovaly zabezpečení finanční 

infrastruktury země. S liberalizací se banka posunula k činnosti centrální banky, jak ji vnímáme 

dnes. Začala provádět monetární politiku, bankovní regulaci a dohled, dohled platebního 

                                                 
41 Dle CIA, 06.02.2010. 
42 Dle MMF, 06.02.2010. 
43 Britská Indie byla v r. 1947 rozdělena na Západní Pákistán, Východní Pákistán a Indii. Ústavou z roku 1950 

se pak Indie stala demokratickou republikou.  
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systému, podílí se na rozvoji finančních trhů. Od doby jejího vzniku byl zákon upravující její 

činnost mnohokrát doplněn, poslední novelizace proběhla v únoru 2009.   

 Banka má sídla ve městech Bobmay, Calcutta, Delhi a Madras, dále má právo ustanovit 

své pobočky či agentury v jakémkoliv dalším místě Indie nebo dalším území.  

4.1.1 Finanční nezávislost 

 Finanční záležitosti Rezervní banky Indie jsou z převážné části upraveny právní normou 

z roku 1934, od tohoto roku téměř nedošlo ke změnám, které by ovlivnily finanční nezávislost 

banky. Při založení RBI v roce 1934 byla zákonem o této bance uložena centrální vládě Indie 

povinnost vložit do Rezervního fondu banky počáteční vklad, nicméně výše tohoto vkladu 

nebyla stanovena. Zákon ukládá RBI mnoho povinností, které se týkají finančních příspěvků. 

Banka každý rok přispívá do Národního zemědělského fondu takovou sumou peněžních 

prostředků, kterou považuje za nezbytnou a vhodnou. Banka dále založila a nadále spravuje 

Národní průmyslový fond. Na účet tohoto fondu musela RBI vložit počáteční sumu 100 milionů 

rupií a každý rok banka přispívá dalšími finančními částkami. Banka také založila a spravuje 

Národní fond bydlení, do kterého každoročně přispívá takovou sumou, kterou považuje 

za vhodnou.  

 Pokud banka dosáhne zisku, zaopatří z něj sporné pohledávky, odpisy aktiv, příspěvky 

pro zaměstnance a příspěvky do penzijního fondu. Zbývající zisk je převeden na účet centrální 

vlády. Banka je osvobozena od placení daně z příjmu a daňové přirážky na všechny její příjmy 

a zisky. 

 Banka má ze zákona povinnost poskytovat půjčky a další výhody mnoha institucím jako 

jsou banky či státní stavební spořitelny, kterým může být půjčka poskytnuta na dobu 

nepřesahující sto dní. Půjčky poskytuje také místním vládám a centrální vládě, a to maximálně 

na tři měsíce. Zákon bance umožňuje poskytovat krátkodobé půjčky na osmnáct dní státním 

finančním korporacím.  

 Pro kontrolu finančních záležitostí banky jsou centrální vládou jmenováni nejméně 

dva auditoři s fixní mzdou. Tito auditoři mohou být znovu jmenováni, jejich funkční období 

nepřesahuje jeden rok. Auditoři mají na starost kontrolu rozvahy banky, dále kontrolují účty 

a doklady banky. Výsledek auditu je předkládán centrální vládě. Banka také každoročně do dvou 

měsíců po skončení účetního roku předává vládě kopii ročních účtů, podepsanou guvernérem, 

jeho zástupcem a hlavním účetním banky. Tato kopie musí být ověřena auditory. K tomuto 

dokumentu je přiložena zpráva centrální rady banky o roční činnosti banky. Centrální vláda je 

povinna zajistit, aby tyto dokumenty byly zveřejněny v úředním věstníku. 
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4.1.2 Institucionální a funkční nezávislost  

 Podle zákona o Rezervní bance Indie z roku 1934 je hlavní funkcí banky tvorba měnové 

politiky. Banka má klást důraz na zajištění měnové stability, regulaci a dohled nad finančním 

sektorem, na řízení devizových transakcí země s cílem podpořit zahraniční obchod, na emisi 

měny, podporu ekonomického vývoje země s úkolem podpořit národní cíle, na správu 

bankovního a úvěrového systému země. Banka plní funkci banky státu, s čímž je spojena 

povinnost vykonávat státní obchody. Dále spravuje účet centrální vlády, vykonává platby 

do výše prostředků na tomto účtu, dle potřeby je směňuje. Do její činnosti jako banky státu patří 

také další bankovní operace včetně řízení veřejného dluhu. Banka je povinna poskytovat vládě 

půjčky. Zákon RBI ukládá regulaci bankovních i nebankovních institucí.  

 Pokud dle názoru centrální vlády banka neuspěla ve vykonávání povinností vložených 

na ni zákonem, může centrální vláda vyhlásit odvolání centrální bankovní rady. Veškerá činnost 

banky bude poté svěřena takovému správnímu orgánu, kterému to vláda uloží. Tento správní 

orgán může používat všechny pravomoci a vykonávat takové činnosti, které předtím na základě 

zákona vykonávala centrální bankovní rada. Když vláda přistoupí k odvolání centrální bankovní 

rady, musí vydat zprávu zabývající se okolnostmi vedoucími k tomuto úkonu a předloží 

ji Parlamentu Indie v nejbližším možném termínu, nejdéle však tři měsíce od oznámení odvolání 

rady. Odvolání musí být zveřejněno v úředním věstníku. Centrální vládě je zákonem umožněno 

vydávat po konzultaci s guvernérem RBI směrnice k činnosti banky, které budou zohledňovat 

zájmy veřejnosti. Zákon o RBI však zakazuje likvidaci této banky.  

 RBI má ve svých pravomocech používání nástrojů monetární politiky jako jsou povinné 

minimální rezervy a operace na volném trhu. Všechny banky v Indii mají povinnost mít na svém 

účtu u RBI zákonem dané rezervy, které by neměly být vyšší než 20 % celkových pohledávek 

a závazků každé banky. RBI musí zveřejnit změny týkající se výše povinných minimálních 

rezerv (PMR) v Gazette of India. Při nedodržení těchto PMR jsou banky sankcionovány. Jestliže 

nedojde k naplnění zákonem stanovených rezerv do 14 dnů, jsou sankcionováni také ředitelé 

a manažeři banky, kteří o nenaplnění věděli. RBI má pravomoc zabránit dlužné bance přijímat 

nové vklady. Banka dále pravidelně zveřejňuje úrokovou míru, za kterou obchoduje s cennými 

papíry.  
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4.1.3 Personální nezávislost  

 Personální záležitosti banky jsou upraveny zejména původním zákonem z roku 1934, 

k některým změnám pak došlo v šedesátých letech dvacátého století. RBI je složena z centrální 

bankovní rady a ze čtyř lokálních rad. Úkolem lokálních rad je poradní činnost centrální 

bankovní radě v místních záležitostech, dále reprezentují teritoriální a ekonomické zájmy 

místních bank. Centrální bankovní rada na ně může delegovat některé činnosti. Práce se dále 

bude zabývat zejména funkcemi a činností centrální bankovní rady, která má ve svých rukou 

vykonávání monetární politiky i řízení banky. 

 Podle zákona z doby založení banky stála v čele RBI centrální bankovní rada (CBR) 

složená z guvernéra a maximálně tří jeho zástupců, a všichni byli jmenováni centrální vládou 

Indie. Dalšími členy CBR byli čtyři ředitelé, nominovaní centrální vládou Indie, každý z nich byl 

z jedné ze čtyř lokální rad. Posledními členy bylo šest ředitelů, kteří byli nominováni centrální 

vládou země a jeden bankovní úředník, taktéž nominovaný centrální vládou země. V roce 1964 

došlo k malým úpravám ve složení centrální bankovní rady. Počet zástupců guvernéra se zvýšil 

na maximálně čtyři, počet ředitelů narostl z šesti na deset.  

 Guvernér a jeho zástupce jsou voleni na pětileté období a je možné jejich znovuzvolení. 

Deset ředitelů může být jmenováno maximálně na čtyřleté období. Od roku 1964 vykonává 

těchto deset ředitelů svou funkci i po vypršení funkčního období až do zvolení jejich nástupců.  

 Členem centrální bankovní rady nebo místní bankovní rady nemohou být osoby, které 

jsou placeny vládou, jsou nebo byly odsouzeny za dluhy, zadržovaly platby nebo se vyrovnávají 

s věřiteli, jsou uznány jako šílené nebo duševně nemocné, jsou zaměstnancem nebo úředníkem 

jakékoliv jiné banky, nebo jsou ředitelem bankovní společnosti kromě osob vymezených 

zákonem o regulaci bank.  

 Banka může delegovat svůj personál na lhůtu, kterou považuje za vhodnou, do institucí, 

které jsou celé nebo z velké části ve vlastnictví banky, do rozvojové banky, do podílových fondů. 

 Guvernér a jeho zástupci by měli věnovat celý svůj čas záležitostem banky a měli by 

obdržet takové platy a výhody, jaké jim schválila centrální vláda. Od roku 1962 může centrální 

bankovní rada poskytnout guvernérovi a jeho zástupcům výjimku. Pokud se CBR domnívá, 

že ve veřejném zájmu je nezbytné, aby guvernér a jeho zástupce vykonávali jinou činnost 

na částečný úvazek, může jim takovouto činnost povolit, pokud nezasahuje do jejich povinností 

guvernéra či jeho zástupce. Od roku 1981 také centrální vláda může po konzultaci s bankou 

jmenovat zástupce guvernéra předsedou státní banky na období a za podmínek, které specifikuje 

vláda.  

 Schůze centrální bankovní rady svolává guvernér a konají se minimálně šestkrát ročně, 

přičemž v každém čtvrtletí musí být alespoň jedna. Pokud některý ze čtyř zástupců guvernéra 
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požaduje svolání schůze, musí mu guvernér neprodleně vyhovět. Zástupce guvernéra a bankovní 

úředník se mohou zúčastnit setkání centrální rady a podílet se na jejích rozhodnutí, ale nemají 

hlasovací právo. Pokud by guvernér byl z nějakého důvodu neschopen účastnit se těchto 

rozhodnutí, je jeho zástupce pověřen zastupovat jej i s hlasovacím právem. Po dobu dovolené 

čerpané ze strany centrální bankovní rady vede úřad bankovní úředník. Po dobu nepřítomnosti 

centrální bankovní rady nebo její neúplnosti nesmí být přijat žádný zákon ani opatření týkající 

se RBI. 

 Jak již bylo zmíněno, lokální bankovní rady jsou vytvořeny pro každou ze čtyř oblastí 

a skládají se z pěti členů jmenovaných centrální bankovní radou za účelem prosazování 

teritoriálních a ekonomických zájmů a zájmů spolupracujících a tuzemských bank. Členové 

místní bankovní rady ze svého středu zvolí jednoho za předsedu rady. Každý člen místní 

bankovní rady je zvolen na čtyřleté období a poté vykonává funkci až do zvolení nástupce. 

Existuje také možnost být znovu zvolen.  

4.1.4 Nezávislost de jure 

 Činnost RBI je řízena na základě zákona o Rezervní bance Indie z roku 1934. Zákon byl 

od tohoto roku mnohokrát pozměněn, naposledy v únoru roku 2009, nicméně zákon jako celek je 

uchován v podobě velmi podobné prvnímu zpracování. 

 Zákon o RBI ustanovuje, že RBI je centrální bankou Indie, jejíž působnost je na celém 

území Indie. Banka byla vytvořena za účelem řízení měnového systém země a vykonávání 

dalších úkolů spadajících do činnosti centrální banky. Je ustanovena jako právnická osoba, a jako 

taková může žalovat i být žalována. Základní kapitál banky je padesát milionů rupií.  

 Zákon říká, že banka má „regulovat emisi peněz a udržování rezerv s ohledem 

na zajišťování měnové stability Indie a obecně řídit měnový a úvěrový systém země v její 

prospěch“44. Hlavními funkcemi banky je tvorba měnové politiky s důrazem na zajištění měnové 

stability, regulace a dohled nad finančním sektorem. Banka také řídí devizové transakce země 

s cílem podporovat zahraniční obchod, má na starost emisi měny, podporu ekonomického vývoje 

země s úkolem podpořit národní cíle a spravuje bankovní a úvěrový systém země. Banka dále 

plní běžné funkce centrální banky jako je banka státu, banka bank či sběr informací o bankovním 

sektoru. Od roku 2006 je v zákoně nově oddíl věnující se regulaci obchodování s finančními 

deriváty a nástroji peněžního trhu.   

 V čele RBI je bankovní rada volená na čtyřleté období. Skládá se z oficiálního 

a neoficiálního vedení. Součástí oficiálního vedení je guvernér a maximálně čtyři jeho zástupci 

(náměstci), kteří jsou zaměstnáni na plný úvazek. Neoficiální vedení je složeno z deseti ředitelů 

                                                 
44 Dle Reserve Bank of India. 
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z různých lokalit, jednoho vládního úředníka, čtyř zástupců, přičemž každý je z jedné ze čtyř 

lokálních rad. Jejich úkolem je vrchní dozor banky a řízení záležitostí banky.  

 Další část zákona se zabývá činnostmi, které banka může vykonávat. Mezi jinými je 

banka oprávněna bezúročně přijímat na účty peněžní prostředky od centrální vlády, místních 

vlád, lokálních autorit, bank a dalších osob. RBI může obchodovat a reeskontovat směnky, 

dlužní úpisy vydané a splatné v Indii, přičemž obchod s těmito cennými papíry by měl zejména 

podporovat financování zemědělské produkce či prodej plodin, financování produkce nebo 

tržních aktivit vesnic a malého průmyslu schváleného bankou. Další příčinou obchodování 

s cennými papíry je podpora exportu. Banka může obchodovat s cennými papíry vydanými 

vládou, jejichž doba splatnosti nepřesahuje devadesát dnů. RBI má svolení obchodovat 

s cennými papíry vydanými členskými zeměmi MMF. Banka zároveň dohlíží, aby s těmito 

zeměmi mohly obchodovat pouze státní spořitelny či bankovní instituce, které jsou zapsány 

na speciálním seznamu, jenž je přílohou zákona. RBI je zákonem umožněno poskytovat půjčky 

a další výhody mnoha institucím. Patří mezi ně například banky ve výše zmíněném seznamu, 

státní stavební spořitelny, místní vlády, státní finanční korporace a centrální vláda.  

 Centrální vláda může dávat po konzultaci s guvernérem bance pokyny, které berou 

v úvahu zájmy veřejnosti. Náplň pokynů, dozor a směr záležitostí a obchodů banky je svěřen 

centrální bankovní radě, která má právo vyzkoušet všechny prostředky, které má k dispozici, 

aby dosáhla cíle.  

 RBI má právo obchodovat s jakýmikoliv cennými papíry i když tyto cenné papíry nejsou 

k obchodování vhodné, pokud se domnívá, že to podpoří obchod, průmysl nebo zemědělství. 

Za tímto účelem může poskytovat půjčky či jiné výhody státním stavebním spořitelnám a dalším 

institucím. Tyto půjčky jsou splatné na požádání nebo po vypršení fixního období 

nepřesahujícího devadesát dní. Podmínky těchto půjček stanoví banka. 

 Zákon bance některé činnosti zakazuje. Banka se například nesmí angažovat v obchodě 

nebo mít jiným způsobem přímou účast v jakýchkoliv komerčních a průmyslových operacích 

či mít v těchto operacích závazky kromě takových případů, kterými může dosáhnout 

stanovených cílů. Banka nesmí nakupovat podíly jakýchkoliv společností nebo garantovat 

půjčky na zabezpečení takovýchto podílů. RBI nesmí poskytovat peníze na hypotéky nebo 

zabezpečovat nemovitý majetek, stát se majitelem nemovitého majetku, kromě majetku 

nezbytného pro své obchodní potřeby a kanceláře pro úředníky a sluhy. Bance není povoleno 

vést běžné účty či úročit vklady.  

 Pokud dle názoru centrální vlády banka neuspěla ve vykonávání povinností vložených 

na ni zákonem, může centrální vláda vyhlásit odvolání centrální bankovní rady a poté veškerá 

činnost banky bude svěřena správnímu orgánu, kterému to vláda uloží. Tento správní orgán může 
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používat všechny pravomoci a vykonávat činnosti, které předtím na základě zákona vykonávala 

centrální bankovní rada.  

 V zákoně jsou velmi detailně řešeny požadavky na povinné minimální rezervy včetně 

sankcí za jejich nedodržení. Tato část zákona patří mezi nejnověji zpracované, její novelizace je 

z roku 1984. Tímto rokem došlo zejména k prodloužení lhůt za nedodržení stanovené výše 

rezerv ze sedmi dnů na čtrnáct dní. Zákon říká, že rezervy by obecně neměly být vyšší než 20 % 

celkových závazků a pohledávek banky. Z popudu RBI musí být každé dva týdny zveřejněna 

konsolidovaná účetní závěrka závazků a pohledávek bank.  

 Oddíl zabývající se hospodařením banky jí ukládá mnoho povinností. Banka je 

každoročně povinna přispívat do národních fondů. Mezi ně patří Národní zemědělský fond, 

Národní průmyslový fond, Národní fond bydlení. Pokud banka dosáhne přebytku, po zaplacení 

některých položek jej převádí na účet centrální vlády. Banka je osvobozena od placení daně 

z příjmu a daňové přirážky ze všech jejích příjmů a zisků. Centrální vláda jmenuje nejméně dva 

auditory s fixní mzdou, kteří mají na starost kontrolu rozvahy banky, účty a doklady. Výsledek 

jejich práce je předkládán centrální vládě. Auditoři mohou být znovu zvoleni, jejich funkční 

období nepřesahuje jeden rok.  

 Většina změn, které se zákony dotkly, pochází z období do poloviny 20. století a týkají 

se zejména změn názvosloví či slovních úprav textu. Další novely upravují a rozšiřují úkoly 

banky související s rozvojem finančních trhů. Podstatná část aktivit RBI zůstala zachována 

od jejího vzniku v roce 1934, části týkající se její nezávislosti dosáhly minimálních změn. 

Již zmíněná novelizace z roku 2009 připojila k zákonu o RBI seznam bank, na které se zákon 

odkazuje. 

 Po vyhodnocení nezávislosti de jure dle indexů uvedených v druhé kapitole dojdeme 

k závěru, že RBI se za příliš nezávislou považovat nemůže. Výsledky jednotlivých indexů jsou 

znázorněny v Příloze (3). Podle dvou indexů má banka vyšší ekonomickou nezávislost, nicméně 

ani tato nezávislost není příliš vysoká. RBI má zákonem danou povinnost poskytovat centrální 

vládě (a nejen jí) půjčky, které jsou omezeny pouze časově, nijak není omezena možnost jejich 

opakování a výše. Také v zákoně chybí úprava úročení těchto půjček. Banka má mnoho 

povinností ke státním fondům, jimž musí pravidelně přispívat finančními příspěvky. Třetí index 

lépe hodnotí nezávislost politickou. Bankovní rada má sice možnost používat své nástroje 

pro plnění cílů, avšak centrální vláda má pravomoc ji kdykoliv odvolat, pokud dojde 

k přesvědčení, že neplní své úkoly, a převést její povinnosti na správní orgán. 

 Graf (4.1) znázorňuje vztah jednotlivých indexů k vývoji inflace v Indii. Zákon 

o Rezervní bance Indie nebyl od jeho vzniku téměř pozměněn, z výsledků jeho hodnocení je 

zřejmá poměrně nízká nezávislost centrální banky. Tato nízká nezávislost může mít vliv 
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na inflaci. Z grafu je zřejmé, že inflace je za celé sledované období vysoce volatilní a nabývá 

také vysokých hodnot, což může být způsobeno právě příliš nízkou nezávislostí centrální banky 

a její neschopností prosadit stabilní cenovou politiku.  

Graf 4.1: Nezávislost de jure, míra inflace (v %).  
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Zdroj: OECD, právní úprava Rezervní banky Indie, vlastní výpočty, vlastní konstrukce.  

4.1.5 Nezávislost de facto  

 Guvernér RBI je volen centrální vládou Indie, která se v současné době skládá z 33 

ministrů. Míra obratu guvernéra proto bude porovnána pouze s mírou obratu předsedy vlády 

a prezidenta. Seznam guvernérů RBI od roku 1934, prezidentů Indie a předsedů vlády od roku 

1950 je v Příloze (4). Prezident Indie je volen na pětileté funkční období. Prezident jmenuje 

do funkce předsedu vlády a na jeho doporučení pak ministry. Všichni členové vlády jsou ve své 

funkci dle vůle prezidenta, nemají zákonem určenou délku funkčního období. 

 Guvernér Rezervní banky Indie je volen na pětileté funkční období, tudíž ideální míra 

obratu guvernéra je 0,2. Skutečná míra obratu od vzniku banky je 0,2942, přičemž však 

dva guvernéři přesáhli své funkční období. Příčinu tohoto přesáhnutí se nepodařilo zjistit. 

Nicméně pokud bychom jejich funkční období rozdělili na dvě, byla by míra obratu guvernéra 

0,32. Nejčastěji guvernéři RBI strávili ve své funkci necelý rok, dva roky nebo celé pětileté 

období. Při předpokladu, že by současný guvernér byl ve svém funkčním období až do konce, 

snížila by se míra obratu guvernéra na 0,2785, při rozdělení funkčních období dvou 

přesluhujících guvernérů na 0,3039.  
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 Protože funkční období prezidenta Inde je pětileté, je jeho ideální míra obratu 0,2 oproti 

skutečné hodnotě ve výši 0,2667. Hodnoty skutečné míry obratu guvernéra a prezidenta jsou 

poměrně blízké. Při podrobnějším prozkoumání časových údajů zjistíme, že pět guvernérů 

ukončilo své funkční období do půl roku po změně prezidenta, přičemž čtyři z nich měli 

zkrácené funkční období. Z toho lze usoudit na možnost existence vztahu mezi volbou 

prezidenta a guvernéra centrální banky.  

 Dalším srovnávaným údajem je míra obratu guvernéra s mírou obratu předsedy vlády 

Indie. Funkční období předsedy vlády není zákonem určeno, vykonává funkci, dokud jej 

prezident neodvolá. Průměrná délka funkčního období předsedy vlády Indie je 3,7 let, míra 

obratu je tedy 0,2703. Tato hodnota je opět velmi blízká míře obratu guvernéra. Pokud 

se zaměříme na časové souvislost, pak zjistíme, že po volbě nového premiéra došlo ve třech 

případech do půl roku také ke změně guvernéra centrální banky. Zřejmě také ve vztahu mezi 

volbou předsedy vlády a guvernéra RBI může existovat vztah.  

 Ukazatel politické zranitelnosti spočítán jako počet změněných guvernérů do půl roku 

po změně prezidenta je 33 %. Výsledek potvrzuje předpoklad, že změna guvernéra je poměrně 

silně závislá na změně prezidenta. Oproti tomu změna guvernéra po změně předsedy vlády byla 

pouze v 17,6 % případů, což opět potvrzuje, že změna guvernéra Rezervní banky Indie je 

významně závislá na změně prezidenta, oproti tomu vliv předsedy vlády je poměrně malý.  

4.2  Islandská centrální banka 

 Vývoj islandského finančního systému odráží ekonomický a politický vývoj země 

od doby závislosti na Dánském království až po samostatný moderní stát. První Národní banka 

(Landsbanki Íslands, The National Bank of Iceland) byla ustanovena v roce 1885. Další 

významnou bankou v islandské historii byla Íslandsbanki (The Bank of Iceland). Počátek její 

činnosti se datuje k roku 1904. Tato banka byla soukromá, většinovými vlastníky byli dánští 

investoři. Měla pravomoc vydávat bankovky kryté zlatem, nicméně tato pravomoc byla 

s postupem času přesunuta na státem vlastněnou banku Landsbanki.  

 Měnová politika nehrála v počátcích islandské ekonomiky významnou roli. Landsbanki 

měla výhradní právo vydávat bankovky a byla také hlavní komerční bankou. Vzhledem k tomu, 

že banka provozovala mnoho komerčních aktivit a zároveň měla omezené pravomoci centrální 

banky, odsunul se výkon monetární politiky do pozadí zájmu banky. Teprve v roce 1957 došlo 

k významné změně, neboť oddělení emise peněz dostalo nové nástroje pro regulaci likvidity 

v bankovním systému a také jeho řízení se oddělilo od zbytku banky.  

 V roce 1961 se z úseku centrálního bankovnictví vyčlenila autonomní centrální banka 

a od tohoto roku tedy existuje samostatná centrální banka Islandu. Další posun ve výkonu 
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monetární politiky přišel v roce 1984, kdy byl přijat první krok k deregulaci úrokových měr. 

O dva roky později dostala banka možnost regulovat úrokové míry komerčních bank. To vedlo 

rychle k větší konkurenci na finančních trzích a následně k růstu úrokových měr. Po těchto 

změnách se hlavním úkolem banky stala podpora rozvoje trhu s akciemi a krátkodobými 

vládními dluhopisy. Došlo také k posílení pozice banky jako dohlížitele, který je mimo jiné 

odpovědný za dohled nad nebankovními institucemi.  

 Významná úprava činnosti centrální banky byla schválena v roce 2001. 

Mezi nejvýznamnější změny se řadí změna hlavního cíle, zákaz poskytování úvěru státu či 

možnost působit jako věřitel poslední instance. Došlo také ke změnám v oblasti vedení banky. 

Poslední právní úpravou jsou pozměňovací zákony z počátku roku 2009, které se zejména dotkly 

personální stránky centrální banky.  

 Islandská centrální banka (The Central Bank of Iceland, ICB) existuje od roku 1961 

a od tohoto roku prošla mnoha změnami, které upravovaly její činnost i její nezávislost. Práce 

bude zaměřena na hodnocení nezávislosti Islandské centrální banky od roku 1986, aby mohla být 

následně komparována s nezávislostí České národní banky. Zákon byl mnohokrát novelizován 

či změněn, avšak v práci budou zmíněny pouze pasáže týkající se nezávislosti banky. 

4.2.1 Finanční nezávislost 

 Podle právní úpravy činnosti Islandské centrální banky z roku 1986 se banka za finančně 

nezávislou příliš pokládat nemohla. Bance ze zákona vyplývala povinnost úzké spolupráce 

s vládou, tudíž i v otázkách finančních byla odkázána na požadavky vlády. Vláda navíc mohla 

od banky požadovat dočasné půjčky, které jí musely být dle zákona poskytnuty. Stát byl povinen 

tyto půjčky splatit do tří měsíců po ukončení účetního roku. Novela z roku 1998 také umožnila 

bance poskytovat půjčky obchodním bankám, spořitelnám, pobočkám zahraničních úvěrových 

společností a dalším institucím, jejichž cílem je přijímání vkladů od veřejnosti. Banka měla 

právo určit si na poskytnuté půjčky a přijaté bankovní vklady úrokové míry, ale díky povinnosti 

spolupráce s vládou zřejmě ani v tomto bodě příliš samostatná nebyla. Další povinností banky 

byl pravidelný odvod 50 % průměrného zisku za předešlé tři roky, další odvody byly určeny 

na fond vědy. Zákon banku osvobozoval od daně z příjmu.  

 Nový zákon upravující činnost ICB z roku 2001 přinesl mnoho podstatných změn, 

některé z nich se dotkly také otázek finančních. Bance je od tohoto roku umožněno působit jako 

věřitel poslední instance, také je jí zákonem zakázáno poskytovat úvěry státu, municipalitám 

a jiným než úvěrovým vládním institucím. Je vynechána povinnost úzké spolupráce s vládou. 

Od roku 1986 určovala platy guvernérů dozorčí rada. Od roku 2001 je dozorčí rada odpovědna 

za stanovení platů členů Výboru pro měnovou politiku kromě guvernéra, kterému plat stanovuje 
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platový výbor. 

 Další změna týkající se financí je povinnost odvádět část zisků do státního rozpočtu. 

Zákon o centrální bance Islandu z roku 2001 říká, že dvě třetiny zisku CB jsou převedeny 

do státní pokladny. Nicméně pokud je vlastní kapitál banky na konci roku menší než 2,25 % 

objemu půjček a domácích majetkových cenných papírů oproti předchozímu roku, převádí CB 

pouze 1/3 svého zisku. Banka také neposílá pravidelné příspěvky do fondu vědy. Osvobození 

od z daně příjmu platí pro banku i nadále. Účetní rok CB je shodný s kalendářním rokem. 

Za každý rok musí být do 3 měsíců po skončení roku vypracována účetní závěrka, která musí být 

podepsána guvernérem a schválena dozorčí radou.  

4.2.2 Institucionální a funkční nezávislost  

 Zákon o centrální bance Islandu z roku 1986 určoval, že banka spadá pod správu ministra 

financí. ICB byla povinna s tímto ministrem a s vládou úzce spolupracovat. Banka měla poměrně 

velké množství cílů, z nichž žádný nebyl upřednostňován. Mezi cíle patřila například emise 

peněz, poradní činnost pro vládu v monetární a devizové oblasti, podpora zdravého kapitálového 

trhu. Všechny významné změny musely projít schválením dozorčí rady.  

 Nový zákon o centrální bance z roku 2001 bance poskytl větší míru nezávislosti. 

Zákonem byl určen hlavní cíl banky – cenová stabilita, nicméně absolutní hodnotu cíle 

stanovoval předseda vlády, který měl od roku 2001 zákonem určené činnosti týkající se ICB. 

Banka má také podporovat ekonomickou politiku vlády, pokud to není v rozporu s hlavním 

cílem. Rada guvernérů dostala k dispozici nástroje pro výkon monetární politiky – určování 

úrokových měr, požadavky na povinné minimální rezervy a operace na měnovém trhu zaměřené 

na ovlivnění směnného kurzu. Po schválení ministrem rozhoduje centrální banka o politice, která 

bude ovlivňovat směnný kurz. Novelizace z roku 2009 převedla banku z působnosti předsedy 

vlády pod ministra pro ekonomické záležitosti. Dále došlo ke zrušení rady guvernérů, která byla 

nahrazena Výborem pro měnovou politiku, v jejímž čele stojí guvernér. Nástroje monetární 

politiky se přesunuly do pravomoci tohoto výboru. Centrální banka má povinnost podávat zprávy 

a předpovědi týkající se monetárních záležitostí a dalších oblastí, v nichž má ICB roli. Tyto 

zprávy zveřejňuje alespoň čtvrtletně.  

4.2.3 Personální nezávislost 

 Za dobu své existence prošla Islandská centrální banka mnoha změnami, které 

upravovaly její činnost i její nezávislost, zejména pak personální.  

 Právní úprava ICB z roku 1986 postavila do vedení banky radu guvernérů, která 

se skládala ze tří guvernérů jmenovaných do funkce předsedou vlády. Jejich jmenování 
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předcházelo schválení dozorčí radou, která bude popsána následně. Guvernéři mohli být zvoleni 

maximálně na šestileté období. Ze svého středu si guvernéři zvolili svého předsedu s tříletým 

funkčním obdobím. Pokud došlo k dlouhodobé absenci některého ze členů rady guvernérů, 

vybral ministr financí jeho zástupce. Četnost schůzí rady guvernérů nebyla v zákoně výslovně 

uvedena, zákon pouze uváděl, že schůze se konají dle potřeby. Pro přijetí rozhodnutí bylo třeba 

souhlasu většiny. Platy guvernérů určovala dozorčí rada, účast guvernérů ve vládních institucích 

či obchodních společnostech byla zakázána, výjimky byly povoleny pouze speciálním zákonem. 

Ministr měl právo po obdržení stanoviska rady guvernérů některého z guvernérů či celou radu 

odvolat. Žádost o odvolání musela být vysvětlena, odvolaný guvernér měl nárok na vyplacení 

až tříleté mzdy, avšak nikdy mzdy vyšší, než kolik mu zbývalo do konce funkčního období. 

V případě trestného činu byl ministr financí povinen guveréra/ry odvolat, aniž by k tomu obdržel 

žádost o odvolání, také nedošlo k vyplacení mzdy. Ke změně délky funkčního období došlo 

úpravou zákona z roku 1997, která s platností od roku 2000 zkrátila funkční období guvernéra 

na pět let.  

 V bance bylo dále pět členů dozorčí rady, kteří vykonávali dohled a poradní činnost.  

K sestavení dozorčí rady docházelo vždy po parlamentních volbách novým parlamentem, její 

funkční období bylo čtyřleté. O platech rozhodoval ministr financí. Četnost zasedání dozorčí 

rady nebyla určena, zasedání však muselo být minimálně každých čtrnáct dní, přičemž 

za souhlasu dozorčí rady se mohli účastnit také guvernéři. Rozhodnutí mohlo být přijato, pouze 

pokud byli na zasedání alespoň tři členové, zapotřebí byla většina hlasů. Dozorčí rada dohlížela 

na aktivity centrální banky. rada guvernérů s ní musela úzce spolupracovat při tvorbě obecné 

politiky banky a důležitých záležitostech týkajících se banky, dále při tvorbě vnitřních pravidel, 

stanovení povinných minimálních rezerv, regulaci úvěrových společností a dalších. Rada 

guvernérů jí pravidelně poskytovala zprávy o měnovém a monetárním vývoji, ke kterým dozorčí 

rada následně dávala doporučení.  

 K významným změnám v personální nezávislosti došlo tvorbou nového zákona o ICB 

z roku 2001. V čele banky zůstala rada guvernérů, kteří jsou však nově jmenování na sedmileté 

období. Počet funkčních období byl omezen na dvě. V případě neschopnosti některého 

z guvernérů vykonávat svou funkci ministr jmenoval guvernéra nového. K přijetí rozhodnutí 

bylo třeba souhlasu dvou guvernérů. Rada guvernérů mohla také delegovat pravomoci na určité 

zaměstnance banky. Poté bylo k přijetí rozhodnutí zapotřebí souhlasu také těchto zaměstnanců. 

Předseda rady guvernérů prezentoval banku na veřejnosti a svolával schůze rady. Schůze 

nicméně mohly být svolány na žádost kteréhokoliv guvernéra. Rada byla usnášení schopná 

za přítomnosti většiny členů, rozhodnutí byla stále přijímána většinově. Zákaz výkonu některých 

funkcí zůstal zachován. Povinnost úzce spolupracovat s dozorčí radou byla zrušena. 
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 Změny se dotkly také dozorčí rady. Došlo k nárůstu z pěti na sedm členů, díky čemuž 

mělo dojít k větší názorové různorodosti. Ke každému členovi byl zvolen náhradník. 

Management a zaměstnanci úvěrových i dalších finančních institucí, které obchodují s ICB, jsou 

z členství v radě vyloučeni. Dozorčí rada i po vypršení mandátu ve funkci zůstává, dokud není 

zvolena nová dozorčí rada. Setkání dozorčí rady svolává její předseda, zasedání může být také 

svoláno na základě žádosti dvou členů. Rada je usnášení schopná za  přítomnosti většiny členů, 

rozhodnutí jsou přijímána většinově, v případě rovnosti rozhoduje hlas předsedy. Schůze 

i diskuze se mohou účastnit a podávat návrhy i guvernéři, pokud dozorčí rada nerozhodne jinak. 

Činnost rady zůstává zachována v obdobné podobě, účastní se zejména rozhodování o platech 

a zaměstnancích, dále rozhoduje v záležitosti devizových rezerv.  

 Poslední významná změna personální oblasti byla provedena novelizací zákona z února 

2009. Došlo ke zrušení Výboru guvernérů, který je nahrazen jedním guvernérem a jedním 

viceguvernérem s funkčním obdobím na pět let a oba jsou jmenováni ministrem, musí také 

splňovat podmínky pro vykonávání funkce. Guvernér je odpovědný za činnost banky a je 

pověřen veškerými záležitostmi, které nejsou zákonem svěřeny někomu jinému. Viceguvernér 

může guvernéra zastupovat v případě jeho dlouhodobé nepřítomnosti. V případě neschopnosti 

guvernéra či viceguvernéra vykonávat dočasně svou činnost ministr přechodně jmenuje zástupce. 

Guvernér a viceguvernér nesmí vykonávat činnost ve správní radě, v instituci nebo komerčním 

podniku mimo banku, ani se nesmí účastnit komerčních operací kromě výjimky v zákoně, nebo 

v případě instituce či komerčního podniku, ve kterém je banka zahrnuta. V případě nejasnosti 

věc vyřeší ministr.  

 Rokem 2009 došlo k vytvoření Výboru pro monetární politiku s pravomocí stanovovat 

úrokové míry, povinné minimální rezervy či využívat operace na volném trhu. Rozhodnutí 

Výboru musí být založeno na cílech banky, důsledném zhodnocení současné situace a výhledu 

ekonomiky, na monetárních záležitostech a finanční stabilitě. Výbor pro monetární politiku je 

složen z guvernéra ICB, zástupce guvernéra ICB, jednoho z vedoucích úředníků banky 

odpovědného za formulaci monetární politiky a dvou expertů z oblasti ekonomie a monetární 

politiky jmenovaných ministrem na pětileté období. Členové Výboru pro monetární politiku 

jmenováni ministrem nevykonávají činnost mimo banku, která by mohla vyvolat pochybnosti 

o jejich nezávislosti. Guvernér tomuto Výboru předsedá. Výbor je usnášení schopný, pokud jsou 

účastni čtyři z jeho pěti členů. Rozhodnutí výboru jsou přijímána většinově, pokud dojde 

ke shodě, předseda či jeho náhradník má rozhodující hlas. Výbor se setkává alespoň osmkrát 

ročně. Výbor se také setká, pokud o to požádá předseda nebo tři jeho členové. Výbor může 

přijmout pravidla týkající se jeho činnosti, tato rozhodnutí podléhají schválení ze strany dozorčí 

rady. Jednání výboru je zveřejněno, je podáno vysvětlení rozhodnutí a předpoklady, na kterých je 
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založeno. Pokud se Výbor domnívá, že existují vážné indikátory hrozby finančního systému, 

může vydat veřejné varování. Výbor podává dvakrát ročně zprávu parlamentu. Obsah zprávy je 

diskutován na spojeném zasedání ekonomického a daňového výboru, rozpočtového výboru 

a obchodního výboru.  

 Dobrovolná účast guvernéra na zasedání dozorčí rady zůstala zachována. Dozorčí rada 

zajišťuje, že CB jedná dle zákonů, které upravují její činnost. Guvernér jí podává zprávy 

o hlavních aspektech bankovní politiky a pravidlech, které přijala. Mimo jiné rozhoduje 

o platech a ostatních podmínkách zaměstnání zástupce guvernéra a členů Výboru pro měnovou 

politiku, včetně odchodného a důchodu. O tomtéž pro guvernéra rozhodne platový výbor. 

Dozorčí rada dále schvaluje pravidla, která byla přijata Výborem pro měnovou politiku, a která 

se vztahují na přípravu, odůvodnění a prezentaci rozhodnutí týkajících se monetární politiky. 

Dohlíží na implementaci pravidel zahrnujících práci a pracovní techniky Výboru. Po obdržení 

návrhu guvernéra schvaluje výběr vedoucích pracovníků, kteří jsou členem Výboru. Potvrzuje 

roční účetní závěrku a operační rozpočet.  

4.2.4 Nezávislost de jure 

 Právní úprava vzniklá v roce 1986 ICB příliš nezávislosti neposkytovala. Banka spadala 

pod působnost ministerstva financí. Centrální banka měla mnoho hlavních cílů, patřily mezi 

ně emise peněz, poradenská činnost vládě v monetární a devizové oblasti, podpora zdravého 

kapitálového trhu a platebního systému. Banka byla povinna úzce spolupracovat s vládou, 

v případě nesouhlasu s vládními názory jí byla povinna vysvětlit důvody své činnosti. Dalším 

důkazem malé nezávislosti banky byl oddíl zákona, který umožňoval ICB dočasně poskytovat 

půjčky státu. Povinností státu bylo splatit je do tří měsíců po ukončení účetního roku. Banka 

se také mohla účastnit primárního trhu veřejného dluhu.  

 V čele banky byla rada tří guvernérů, kteří byli jmenováni předsedou vlády po schválení 

dozorčí radou. Jejich funkční období bylo maximálně pětileté, možnost znovuzvolení nebyla 

v zákoně upravena. Ze svého středu si guvernéři zvolili předsedu s tříletým funkčním obdobím. 

V případě dlouhodobé absence některého z guvernérů byl ministr povinen jeho místo nahradit 

novým guvernérem. Schůzky guvernérů se konaly dle potřeby, k přijetí rozhodnutí bylo třeba 

souhlasu alespoň dvou guvernérů. O platech guvernérů rozhodovala dozorčí rada, guvernéři měli 

zakázáno být ve funkcích ve vládních institucích a ve společnostech mimo banku, 

také se nesměli účastnit podnikání. Ministr měl právo po obdržení stanoviska rady guvernérů 

některého z guvernérů či celou radu odvolat.  

 Dozorčí rada banky byla tvořena pěti členy volenými parlamentem po parlamentních 

volbách, její funkční období bylo čtyřleté. Předseda byl jmenován ministrem, který rovněž 
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určoval odměny dozorčí rady. Zasedání dozorčí rady se konalo minimálně každých čtrnáct dní, 

účastnit se mohli také guvernéři, pokud dozorčí rada nerozhodla jinak. Dozorčí rada kontrolovala 

činnost rady guvernérů a byla usnášení schopná za přítomnosti alespoň tří členů, k přijetí 

rozhodnutí bylo potřeba většiny hlasů.  

 Po souhlasu vlády mohla ICB určovat směnný kurz islandské měny vůči ostatním 

měnám. Do rozpočtu státu byla banka povinna odvádět 50 % průměrného zisku za předešlé tři 

roky, kromě toho byla také povinna přispívat zákonem určenou částkou na vědu. Banka byla 

osvobozena od daně z příjmu. 

 Od novelizace zákona v roce 1998 mohla ICB poskytovat půjčky obchodním bankám, 

spořitelnám, pobočkám zahraničních úvěrových společností a všem dalším institucím, které mají 

zákonem povoleno přijímat vklady od veřejnosti. Těmto společnostem mohla také ICB 

poskytnout úvěr oproti cenným papírům. Banka měla právo určit si úrokové míry pro poskytnuté 

půjčky a přijaté bankovní vklady. Dále banka dostala pravomoc sbírat informace od bank, 

spořitelen a ostatních bankovních institucí.  

 K významné změně zákona o ICB došlo v roce 2001. Jedním z účelů změny zákona byla 

také potřeba posílit nezávislost centrální banky, která byla do té doby považována za jednu 

z nejméně nezávislých bank na světě45.  

 První z významných změn bylo zavedení jednoho hlavního cíle, kterým se stala cenová 

stabilita. Do té doby měla banka mnoho cílů, přičemž některé z nich byly v rozporu, cíl měnové 

stability zde nebyl vysloveně určen, byl pouze zahrnut pod plnění funkcí běžných pro centrální 

banku. Banka nově dostala možnost působit jako věřitel poslední instance. Druhou podstatnou 

změnou byl zákaz poskytování úvěrů státu, municipalitám či jiným než úvěrovým vládním 

institucím. V předchozí době měla banka možnost poskytovat krátkodobé úvěry. Tuto úpravu 

považovali tvůrci zákona za zajištění finanční nezávislosti centrální banky.46 Úrokové míry jsou 

taktéž určovány centrální bankou, sice jsou předmětem schválení ze strany předsedy vlády, 

zároveň však musí být konzistentní s hlavním cílem monetární politiky – cenovou stabilitou. 

Centrální banka měla dále možnost po souhlasu předsedy vlády používat politiku a nástroje pro 

ovlivňování měnového kurzu islandské měny vůči měnám ostatním, přičemž banka musela mít 

na zřeteli plnění hlavního cíle. Dalšími změnami byly změny týkající se vedení banky. V čele 

banky zůstala rada guvernérů skládající se ze tří guvernérů. Ti byli odpovědni za činnost banky 

a byli pověřeni k vykonávání rozhodnutí. Výkonná moc banky byla tedy v rukou rady guvernérů. 

Guvernéři byli jmenováni ministrem nově na sedmileté období, přičemž každý mohl vykonávat 

funkci pouze dvakrát. Ministr také jmenoval předsedu rady. Pokud došlo k situaci, že některý 

                                                 
45 Dle Central bank of Iceland, 16.01.2010.  
46 Dle Central bank of Iceland, 14.01.2010. 
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z guvernérů nemohl dočasně vykonávat svou funkci, byl nahrazen, tudíž rada byla vždy 

tříčlenná. Změny se dotkly i dozorčí rady. Došlo k nárůstu z pěti na sedm členů, zákon nově 

zakazoval činnost některých úředníků v radě. Novinkou je také, že mandát dozorčí rady 

přetrvává, dokud není zvolena nová. Poslední část zákona, která doznala výrazných změn, je část 

týkající se zisků banky. Zisky odváděné do státního rozpočtu se změnily z 50 % průměrného 

zisku za předchozí tři roky na 2/3 zisku za rok předešlý, v určitých případech je tato část nižší. 

Došlo ke zrušení pravidelných odvodů do fondu na podporu vědy. Zákonem jsou určeny další 

cíle banky, například efektivní a bezpečný finanční systém včetně platebního systému.  

 V roce 2009 došlo k doplnění zákona o centrální bance, přičemž banka byla převedena 

z působnosti předsedy vlády a ministra financí do gesce ministra pro ekonomické záležitosti. 

Výbor guvernérů byl nahrazen jedním guvernérem a viceguvernérem, kteří splňují následující: 

musí mít ukončené magisterské vzdělání v ekonomii či obdobném oboru, musí prokázat rozsáhlé 

zkušenosti a znalosti měnových záležitostí. V okamžiku platnosti změny zákona došlo ke zrušení 

rady guvernérů a byl vytvořen Výbor pro měnovou politiku, který má ve svých rukou nástroje 

pro vykonávání monetární politiky – určování úrokových měr, transakce s úvěrovými 

institucemi, požadavky na povinné minimální rezervy a operace na měnovém trhu zaměřené 

na ovlivnění směnného kurzu – o jejichž použití také rozhoduje.  

 V současnosti je hlavním cílem banky cenová stabilita, dále je banka povinna přispívat 

vládě k naplnění hlavních ekonomických cílů, pokud to není v rozporu s jejím hlavním cílem. 

Banka  vykonává standardní úkoly centrální banky jako je udržování devizových rezerv 

a podpora efektivního a bezpečného finančního systému. Je mimo jiné zodpovědná za vydávání 

bankovek a mincí a záležitosti směnného kurzu. Centrální banka spadá pod administrativu 

předsedy vlády a dozorčí radu.  

 Centrální banka má na starosti většinu tradičních funkcí, včetně výhradního práva 

vydávat bankovky a mince či péči o devizové rezervy. CB jedná jako banka vlády, bylo jí dáno 

právo regulovat úrokové míry a ovlivňovat likviditu bankovního systému skrze krátkodobé 

půjčky a povinné minimální rezervy, ale nevykonává bankovní regulaci a dohled. Tuto oblast má 

na starost Financial Supervisory Authority spadající pod ministerstvo financí. 

 Po vyhodnocení nezávislosti de jure předem určenými indexy zjistíme, že za sledované 

období došlo k poměrně značnému zvýšení nezávislosti banky. Tento nárůst byl způsoben 

novelizací zákona z roku 2001, přičemž posílení nezávislosti banky patřilo mezi cíle této novely. 

Pouze index GMT vykázal ve sledovaném období mírný propad po právní úpravě v roce 2000. 

To bylo způsobeno zkrácením funkčního období představitelů banky na pět let, přičemž tento 

index určuje hranici pěti let jako zlomovou, zda banka je či není v této oblasti nezávislá. U všech 

indexů došlo zejména k výraznému posílení ekonomické nezávislosti banky, podpořené zákazem 
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poskytování půjček státu. Poměrně významným nedostatkem banky se ukazuje vazba na vládu 

země, která stanovuje kvantitativní cíl monetární politiky a také má vliv na výši směnných 

kurzů. Bodové vyhodnocení všech indexů je znázorněno v Příloze (5). 

 V Grafu (4.2) je znázorněn vývoj vztahu mezi nezávislostí de jure banky a inflací 

Islandu. Na počátku sledovaných let byla inflace země poměrně vysoká, nicméně centrální bance 

se ji podařilo krátkodobě snížit na hodnoty okolo 3 %. Zároveň byla míra nezávislosti banky 

poměrně nízká. Kolem roku 2000 začala inflace opět strmě narůstat, stala se také velmi volatilní. 

Do této doby můžeme zařadit novelizace zákona o centrální bance, které bance nezávislost 

zvýšily. Není zřejmé, zda právě zvýšení nezávislosti centrální banky způsobilo nárůst volatility 

i výše inflace, za tímto vývojem stál také zřejmě vývoj celé ekonomiky. Pro potvrzení 

či vyvrácení vztahu mezi inflací a nezávislostí banky by bylo potřeba provést složitější 

a sofistikovanější analýzu, která by brala v úvahu více faktorů. 

Graf 4.2: Nezávislost de jure, míra inflace (v %).  
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Zdroj: OECD, právní úprava Islandské, vlastní výpočty, vlastní konstrukce. 

4.2.5 Nezávislost de facto  

 V Příloze (6) je seznam všech guvernérů, kteří byli v čele Islandské centrální banky 

od jejího vzniku v roce 1961. Právní úprava z doby vzniku banky není dostupná, tudíž není 

známo funkční období guvernérů. Proto nezávislost de facto bude hodnocena až od roku 1986, 

kdy je délka funkčního období známa. Nejdéle funkci guvernéra zastával Jóhannes Nordal, který 

ji vykonával po dobu 32 let, z toho byl 29 let47 předsedou rady guvernérů.  

                                                 
47 Dle Central bank of Island, 31.01.2010. 
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 Od roku 1986 byla v čele Islandské centrální banky rada guvernérů, složená z předsedy 

a dvou guvernérů s šestiletým funkčním obdobím. Toto funkční období se v roce 2000 změnilo 

na pět let a o rok později (2001) na sedm let. Další změnou pak byl rok 2009, kdy se do čela 

banky postavil jediný guvernér a viceguvernér. Průměrná doba setrvání guvernéra ve funkci 

od roku 1986 do roku 2010 byla 3,2 let, míra obratu guvernéra je tedy 0,3125. Pokud bychom 

předpokládali, že současný guvernér bude na pozici celé funkční období, zvýší se tato doba 

na 3,3 roku a míra obratu guvernéra na 0,3030. V případě šestiletého funkčního období je 

optimální míra obratu 0,1667, pro pětileté období je 0,2 a pro sedmileté období 0,1429. 

 Členové Parlamentu Islandu jsou voleni na čtyřleté funkční období, toto období dodržují 

také členové vlády. Optimální míra obratu je 0,25. Guvernéři Islandské centrální banky byli 

od roku 1986 vybírání ministry financí, jejichž přehled je v Příloze (6). Od roku 2001 pak byli 

voleni předsedou vlády, jejichž seznam je taktéž součástí Přílohy (6). Míra obratu ministra 

financí je 0,4 (s průměrnou délkou funkčního období 2,5 roku). Při srovnání skutečné doby 

obratu guvernéra ICB (0,3125) a ministra financí (0,4), si tato dvě čísla jsou i přes odlišná 

funkční období blízká. Od roku 1986 do roku 2001, kdy byli guvernéři voleni ministrem financí, 

došlo celkem třikrát ke změně ministra financí a následně člena rady guvernérů ve stejný rok. 

Ukazatel politické zranitelnosti za toto období ukazuje hodnotu 27 %, což je taktéž poměrně 

vysoké číslo, které naznačuje významnější vztah mezi změnou ministra financí a následnou 

změnou guvernéra.  

 Od roku 2001 byli guvernéři voleni předsedou vlády, jehož funkční období je čtyřleté. 

Při srovnání skutečné míry obratu guvernéra ICB (0,3125) a předsedy vlády (0,3333), jsou 

tato dvě čísla i přes různá funkční období značně podobná. Ke shodě roku, kdy se změnil 

předseda vlády a následně guvernér ICB, došlo od roku 2001 dvakrát. V roce 2009 to bylo 

způsobeno shodným termínem změny legislativy týkající se ICB a nově zvoleného předsedy 

vlády. Zde je ukazatel politické zranitelnosti ve výši 22 %, což ukazuje na poněkud nižší 

závislost. Hodnota ukazatele je také ovlivněna změnou nezávislosti de jure. Od roku 2009 má 

volbu guvernéra na starost ministr pro ekonomické záležitosti, ale pro příliš krátkou dobu nebude 

míra obratu tohoto ministra a guvernéra porovnávána.  

 Souhrnně je možno říci, že závislost mezi volbou guvernéra a odpovědného ministra 

nebo předsedy vlády je poměrně vysoká, tato závislost je významně ovlivněna poměrně krátkým 

sledovaným obdobím.  
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4.3  Federální rezervní systém 

 Federální rezervní systém (The Federal Reserve system, FED) je centrální bankou 

Spojených států amerických. Byl založena Kongresem v roce 1913, aby poskytoval bezpečnější, 

flexibilnější a stabilnější měnový a finanční systém. Za dobu existence FEDu došlo k rozšíření 

jeho působnosti. V současnosti mezi jeho činnost patří provádění monetární politiky skrze 

ovlivňování měnových a úvěrových podmínek v ekonomice za účelem dosažení maximální 

zaměstnanosti, stabilních cen a mírných dlouhodobých úrokových měr, dohled a regulace 

bankovních institucí, udržování stability finančního systému, poskytování finančních služeb 

úvěrovým institucím, vládě a dalším institucím.  

 Během 19. století a počátkem století 20. proběhlo v USA mnoho finančních distorzí, 

které vedly k pádům bank a bankrotům firem, čímž došlo k vážnému narušení ekonomiky. 

To vše vedlo Kongres k tomu, aby ustanovil Národní monetární komisi. Ta položila základy 

k vytvoření instituce, která by pomohla v prevenci proti finančním výkyvům země. Na závěr její 

činnosti Kongres 23. prosince 1913 přijal Federal Reserve Act. 

 „Federální rezervní systém je považován za nezávislou centrální banku, protože jeho 

rozhodnutí nejsou potvrzována prezidentem či kýmkoliv jiným zastupujícím výkonnou složku 

vlády.“48 

 Federální rezervní systém je složen z centrálního, vládního orgánu – rady guvernérů – 

a dvanácti regionálních Federálních rezervních bank (FRB). Federálních rezervních bank může 

být maximálně dvanáct, přičemž tyto banky vznikly rozdělením území USA zejména podle 

obchodních vztahů a zvyklostí, a nemusí odpovídat současnému rozložení jednotlivých států. 

Na každém takovémto území leží jedna Federální rezervní banka. Oblasti byly původně 

rozděleny na základě rozhodnutí Organizačního výboru federální banky, jehož členy byl ministr 

financí, ministr zemědělství a kontrolor oběživa.  

 Vytvořené oblasti mohou být radou guvernérů přizpůsobovány vývoji země a mohou 

se měnit, přičemž jejich celkový počet nesmí přesáhnout dvanáct. Federální rezervní banky jsou 

akciovými společnostmi, jejich akcionáři mají individuální a rovnoměrnou odpovědnost. 

Akcionářem se při vzniku FRB staly všechny banky dané oblasti, které zároveň měly povinnost 

převést část svého jmění na FRB dané oblasti. Akcionářem se za specifických podmínek může 

stát také fyzická osoba či Spojené státy americké, tyto však nemají nárok na hlasovací právo.  

 Rada guvernérů a FRB sdílí odpovědnost za dohled a regulaci finančních institucí 

a aktivity týkající se poskytování bankovních služeb depozitním institucím a federální vládě, 

dále za poskytování informací veřejnosti atd. Další velmi významnou součástí Federálního 

                                                 
48 Dle The Federal Reserve System: Purposes and functions.  
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rezervního systému je Federální výbor pro otevřený trh (Federal Open Market Committee, 

FOMC). FOMC provádí dohled na operace na volném trhu, které jsou hlavním nástrojem 

používaným FEDem k ovlivňování měnových a úvěrových podmínek.  

4.3.1 Finanční nezávislost  

 Po vytvoření Federálních rezervních oblastí byla každá národní banka povinna upsat 

sumu ve výši šesti procent základního kapitálu a zisku banky na účet Federální rezervní banky 

v dané oblasti. Tato částka byla převedena do základního jmění nově vzniklé Federální rezervní 

banky. Akcionáři každé Federální rezervní banky jsou poměrně a individuálně odpovědni 

za všechny závazky, pohledávky a smlouvy banky do výše příspěvků. V zákoně jsou zároveň 

obsaženy následky, pokud některá národní banka svůj podíl nezaplatí. V případě, že upsaný 

majetek ve prospěch Federální rezervní banky je dle názoru Organizačního výboru federální 

banky (RBOC) nedostatečný pro potřeby banky, může RBOC za stanovených podmínek 

nabídnout upsání požadovaného množství akcií veřejnosti. Žádný takovýto akcionář nesmí držet 

akcie v nominální hodnotě větší než 25 000 USD. Pokud i po tomto upsání akcií je podle soudu 

RBOC základní kapitál Federální rezervní banky příliš nízký, přidělí Organizační výbor 

chybějící část Spojeným státům americkým. Základní kapitál Federální rezervní banky musí být 

alespoň 4 mil. USD. Akcie, které nejsou drženy členskými bankami, nezakládají nárok 

na hlasovací právo. Zákonem je upravena také změna základního kapitálu.  

 Měsíční plat členů rady guvernérů byl určen zákonem, v době vzniku banky byl ve výši 

12 000 USD plus úhrada cestovních výloh. Kontrolor měny dostával kromě svého platu z funkce 

kontrolora měsíčně navíc částku 7 000 USD. Od roku 2000 je měsíční plat členů rady guvernérů 

určen ve výši 15 000 USD plus náhrady za cestovné.  

 Rada guvernérů FEDu má právo půlročně vybírat od Federálních rezervních bank 

v proporci k jejich základnímu jmění a zisku příspěvky přiměřené pro platbu očekávaných 

výdajů a platů členů rady guvernérů a zaměstnanců na půl roku dopředu. Tyto příspěvky mohou 

být také použity k úhradě deficitu z předešlého půlroku. Příspěvky dále mohou zahrnovat sumy 

potřebné pro koupi sídla či budovy pro vykonávání funkcí Federálního rezervního systému, 

od září 2000 také pro potřeby vykonávání funkce rady guvernérů.   

 Další pasáž zákona o Federálním rezervním systému upravuje rozdělení zisků a platbu 

dividend. Po všech nezbytných výdajích Federální rezervní banky akcionáři banky obdrží roční 

dividendu ve výši 6 % z vloženého základního jmění. Část čistého zisku každé rezervní banky, 

která zůstane po vyplacení dividend, je převedena do rezervního fondu. V účetním roce 2000 

podle zákona převedly všechny Federální rezervní banky část rezervního fondu radě guvernérů. 

Celková suma měla být dle zákona ve výši 3 752 000 000 USD. Tato částka byla následně 
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převedena na účet ministerstva financí. O výši jednotlivých příspěvků rozhodla rada guvernérů. 

Uvedená suma byla použita pro naplnění zlatých rezerv držených oproti nezaplaceným dlužným 

směnkám, dále ke snížení nezaplacených vázaných dluhů USA. Federální rezervní banky nejsou 

povinny platit federální, státní a místní daně kromě daně z nemovitosti.  

 Příjmy Federálního rezervního systému jsou odvozeny zejména z úroků vládních cenných 

papírů, získaných prostřednictvím operací na volném trhu. Dalším významným zdrojem jsou 

úroky z investic do zahraničních měn držených FEDem. Po zaplacení výdajů převádí FED zisky 

do státní poklady. Tato část tvoří asi 95 % čistých příjmů banky49. V případě potřeby peněžních 

prostředků FRB organizují týdně, měsíčně a čtvrtletně aukce státních cenných papírů. 

4.3.2 Institucionální a funkční nezávislost 

 Hlavní náplní práce rady guvernérů je tvorba monetární politiky. rada guvernérů tvoří 

většinu ve dvanáctičlenného Federálního výboru pro otevřený trh. FOMC rozhoduje 

o ovlivňování nákladů na držbu peněz a úvěrů a jejich dostupnost v ekonomice. „Rada guvernérů 

Federálního rezervního systému a Federální výbor pro otevřený trh udržují dlouhodobý růst 

peněžních a úvěrových agregátů odpovídající dlouhodobému potenciálu ekonomiky 

k navyšování produktu, a tím efektivně podporují cíle maximální zaměstnanosti, cenové stability 

a stabilních dlouhodobých úrokových měr. “50 

 Určení cílů FEDu nebylo součástí prvního zákona upravujícího činnost Federálního 

rezervního systému. Kapitola týkající se cílů byla k zákonu přidána v roce 1977. O rok později 

byla přidána novelizace, která se týkala pravidelných zpráv poskytovaných Kongresu. Tyto 

zprávy obsahovaly shrnutí a analýzu nedávného vývoje ovlivňujícího ekonomiku USA, cíle 

a plány rady guvernérů a FOMC s ohledem na růst či pokles měnových a úvěrových agregátů, 

vývoj zaměstnanosti, nezaměstnanosti, produkce, investic, reálných příjmů, produktivity, 

mezinárodního obchodu, plateb a cen. Zpráva byla předána výborům51, byla také konzultována. 

V roce 2000 došlo k oddělení této novely do samostatné části a její úpravě. Předseda rady 

guvernérů prochází půlročními slyšeními před Kongresem. Slyšení se týkají: úsilí, aktivit, cílů 

a plánů rady a FOMC s ohledem na řízení monetární politiky a ekonomického vývoje a výhledu. 

Předseda rady předstupuje před Výbor bankovních a finančních služeb kolem 20. února sudého 

kalendářního roku a kolem 20. července lichého kalendářního roku a před Výbor bankovnictví, 

bydlení a městských záležitostí přibližně 20. července sudého kalendářního roku a 20. února 

lichého kalendářního roku, dále pak před tyto výbory na jejich žádost. Rada guvernérů předkládá 

souběžně se slyšeními zprávu výše uvedeným výborům.  

                                                 
49 Dle The Federal Reserve System: Purposes and functions.  
50 Dle sec. 2A, Federal Reserve Act. 
51 Výbor bankovnictví, domácností a městských záležitostí, Výbor bankovnictví, financí a městských záležitostí. 
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 Rada guvernérů stanovuje požadavky na rezervy a sdílí odpovědnost s Federálními 

rezervními bankami za určení diskontních sazeb. Tyto dvě funkce spolu s operacemi na volném 

trhu tvoří nástroje monetární politiky Federálního rezervního systému. FED je dále odpovědný 

za bankovní regulaci a dohled. Rada guvernérů také nastavuje rozpětí, které omezuje užívání 

hotovosti při obchodování či účtování s cennými papíry. Další oblastí jejího zájmu je péče 

o zajišťování hladkého a plynulého vývoje národního platebního systému, o vývoj a správu 

regulací při zavádění federálních zákonů týkajících se bankovní soustavy.  

 Mezi pravomoci rady guvernérů patří mezi jinými možnost kontrolovat účetnictví a další 

záležitosti všech členských bank. Rada guvernérů je oprávněna požadovat od jakékoliv úvěrové 

instituce vypracování zprávy o jejím stavu. Dále má právo na maximálně 30 dní pozastavit 

požadavky na rezervy, emisi peněz, na přerušení či odvolání ředitele jakékoliv Federální rezervní 

banky, na odepsání ztráty rezervní banky.  

 Jakákoliv Federální rezervní banka může za pravidel a regulací rady guvernérů FEDu 

obchodovat s cennými papíry, zlatými mincemi, mincovním kovem a dalšími. Banky mají právo 

obchodovat se směnkami, stanovovat diskontní sazby, obchodovat se směnkami Federal 

Intermediate Credit Banks a National Agricultural Credit Corporations, pokud rada guvernérů 

usoudí, že je to ve veřejném zájmu. Jednotlivé Federální rezervní banky mohou na požadavek 

či povolení rady guvernérů vytvořit pobočky v rámci své oblasti.  

4.3.3 Personální nezávislost  

 V době vzniku Federálního rezervního systému v roce 1913 byla v jeho čele sedmičlenná  

rada guvernérů, jejímiž členy byl také ministr financí a kontrolor oběživa, kteří byli úředníky 

ex officio52. Dalších pět členů bylo jmenováno prezidentem a schváleno Senátem, přičemž jeden 

z nich mohl být vybrán z Federálních rezervních oblastí. Alespoň dva členové z pěti určených 

prezidentem museli být osobami zkušenými v oblasti bankovnictví nebo financí. Měsíční plat 

členů rady guvernérů byl určen zákonem. První člen rady guvernérů byl jmenován na dva roky, 

druhý na čtyři, třetí na šest, čtvrtý na osm a pátý na deset let. Po vypršení tohoto období každý 

člen vykonával svou funkci dalších deset let, pokud jej prezident neodvolal v dřívějším termínu. 

V čele rady guvernérů stál předseda a místopředseda, kteří byli vybráni prezidentem. Členové 

rady guvernérů nesměli být členem žádné banky, bankovní instituce, svěřenecké společnosti, 

nebo jakékoliv Federální rezervní banky. V těchto společnostech nesměli mít ani akcie. 

Před vstupem do funkce to museli pod přísahou potvrdit. Všichni členové rady nesměli po dobu 

vykonávání své funkce a dva roky po jejím ukončení pracovat na jakékoliv pozici v bance. 

V případě uvolnění místa z důvodu jiného než vypršení funkčního období byl prezidentem 

                                                 
52 Z úřední povinnosti. 
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jmenován nástupce. Rada guvernérů každoročně odevzdávala zprávu o své činnosti.  

 Změnou zákona z roku 1936 přestali být ministr financí a kontrolor oběživa členy rady 

guvernérů. Od tohoto roku stojí v čele Federálního rezervního systému rada guvernérů složená 

ze sedmi členů jmenovaných prezidentem a potvrzených senátem na funkční období v délce 

čtrnáct let. Při jmenování je prezident veden zákonem, aby vybral osobu, která „spravedlivě 

zastoupí finanční, zemědělské, průmyslové a komerční zájmy a geografické rozdělení země“53. 

Tyto aspekty výběru jsou určeny k zajištění reprezentace regionálních zájmů a zájmů 

jednotlivých sektorů. Funkci je možné vykonávat pouze jednou, avšak člen, který byl jmenován 

pro doplnění rady guvernérů a plně nevyčerpal své funkční období, může být znovu jmenován 

na jedno celé funkční období. V čele rady guvernérů nadále stojí předseda a místopředseda 

vybraní prezidentem a potvrzení Senátem. Funkce předsedy a místopředsedy je čtyřletá. Jeden 

člen rady guvernérů může být zvolen z Federální rezervní oblasti. Členem rady guvernérů nesmí 

být žádný senátor či představitel Kongresu. Měsíční plat členů rady guvernérů je stále určen 

zákonem. Pokud dojde k uvolnění místa v radě guvernérů během nečinnosti Senátu, má 

prezident pravomoc obsadit toto místo další osobou, přičemž zvolená osoba musí být schválena 

zvláštní komisí, která je činná pouze za doby rozpuštění Senátu a po zahájení činnosti Senátu je 

rozpuštěna. Po dobu působnosti a dva roky po jejím vypršení nesmí členové vykonávat jakékoliv 

funkce v bance. Ministru financí zůstává činnost dohledu, řízení a kontrolování záležitostí 

týkajících se ministerstva financí. Rada guvernérů podává jednou ročně zprávu o své činnosti 

Sněmovně reprezentantů, tato zpráva je také v tištěné formě předána Kongresu. Rada guvernérů 

uchovává kompletní záznamy akcí vykonaných radou a FOMC ve všech otázkách týkajících 

se operací na volné trhu a důvody, které k tomuto vedly. Rada je také povinna tento záznam 

připojit k pravidelné zprávě Kongresu.  

 Schůze rady guvernérů řídí předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda. Pokud 

jsou nepřítomni oba, rada volí dočasně člena, který bude vystupovat jako předseda. Schůze jsou 

vedeny za svolení vlády a jsou otevřené veřejnosti. Pokud je rada svolána k obdržení důvěrných 

finančních informací, je schůze veřejnosti uzavřená.  

 Jednotlivé Federální rezervní banky jsou zastupovány radami ředitelů, v čele 

s prezidentem a viceprezidentem banky, kteří jsou jmenováni touto radou. Volba musí být 

schválena radou guvernérů. Rada ředitelů je složena z devíti členů volených na tři roky. 

Prezident a viceprezident jsou jmenováni na pět let. Ředitelé jsou rozděleni na tři skupiny po 

třech členech. První skupina je volena akcionáři banky, druhá skupina je složena z lidí 

zabývajících se zemědělstvím, obchodem, průmyslem, službami, trhem práce a spotřebiteli. 

Členem této druhé skupiny nesmí být úředník, ředitel či zaměstnanec jakékoliv banky. Třetí 

                                                 
53 Dle sec. 12 (1), Federal Reserve Act.  
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skupina je volena radou guvernérů. Členem třetí skupiny nesmí být úředník, ředitel, zaměstnanec 

či akcionář jakékoliv banky. Rady ředitelů FRB poskytují Federálnímu rezervnímu systému 

informace o ekonomických podmínkách v každé části země. Tyto informace poté využívá 

FOMC a rada guvernérů při rozhodování v oblasti monetární politiky.  

 Dalším významným orgánem FEDu je FOMC. Má dvanáct členů, přičemž součástí 

je také rada guvernérů. Dalších pět členů FOMC jsou prezidenti Rezervních bank, jeden z nich je 

prezidentem Federální rezervní banky v New Yorku. Ostatní bankovní prezidenti se po roce 

střídají systémem založeném na rotaci zástupců jednotlivých Federálních rezervních bank. 

Předsedou FOMC je předseda rady guvernérů, místopředsedou je prezident Federální rezervní 

banky New York.  

4.3.4 Nezávislost de jure 

 V roce 1913, kdy FED vznikl, byla v jeho čele sedmičlenná rada guvernérů. Součástí 

této rady byl i ministr financí. Při vzniku zákona bylo v radě guvernérů sedm členů včetně 

ministra financí a kontrolora oběživa, kteří byli úředníky ex officio. Dalších pět členů bylo 

jmenováno prezidentem a schváleno Senátem, přičemž maximálně jeden z nich byl vybrán 

z Federálních oblastí. Zákon již v té době pamatoval na zákaz některých činností ze strany rady, 

zároveň také stanovil, jaké podmínky musí členové splňovat. Ministr financí a kontrolor oběživa 

byli členy rady až do novely zákona v roce 1936.   

 V současné době stojí v čele Federálního rezervního systému rada guvernérů. Počet jejích 

členů zůstal zachován, vede ji předseda a místopředseda rady zvolení prezidentem. Všichni 

členové rady mají čtrnáctileté funkční období a jsou jmenováni prezidentem USA. Členové rady 

guvernérů mají zákonem stanovený plat a omezení týkající se dalších činností. Rada se obvykle 

setkává několikrát týdně, její zasedání jsou přístupná veřejnosti, pokud nejsou diskutovány 

důvěrné finanční informace.  

 Hlavní náplní práce členů rady guvernérů je tvorba monetární politiky. Rada guvernérů 

tvoří většinu ve dvanáctičlenném Federálním výboru pro otevřený trh. Dalších pět členů FOMC 

jsou prezidenti FRB, jeden z nich je prezidentem Federální rezervní banky v New Yorku. 

Tito bankovní prezidenti slouží ve FOMC jednoleté období založené na systému rotace 

jednotlivých Federálních rezervních bank. Předsedou FOMC je předseda rady guvernérů, 

místopředsedou je prezident Federální rezervní banky New York.  

 Rada guvernérů stanovuje požadavky na rezervy a sdílí odpovědnost s Rezervní bankou 

za určení diskontních sazeb. Tyto dvě funkce spolu s operacemi na volném trhu tvoří nástroje 

monetární politiky Federálního rezervního systému. FED je dále odpovědný za bankovní 

regulaci a dohled. Rada také nastavuje rozpětí, které omezuje užívání hotovosti při obchodování 
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či účtování s cennými papíry. Další oblastí jejího zájmu je péče o zajišťování hladkého 

a plynulého vývoje národního platebního systému, vývoj a správa regulací při zavádění 

federálních zákonů týkajících se bankovní soustavy.  

 Mezi povinnosti rady guvernérů patří pravidelné jednoroční předkládání zprávy 

o činnosti banky Sněmovně reprezentantů a Kongresu. Kromě toho rada guvernérů musí 

uchovávat kompletní záznamy činností vykonaných radou a FOMC ve všech otázkách týkajících 

se operací na volné trhu včetně důvodů, které k tomuto vedly.  

 Rada guvernérů a FOMC mají zákonem stanoveno, že mají udržovat dlouhodobý růst 

peněžních a úvěrových agregátů odpovídající dlouhodobému potenciálu ekonomiky 

k navyšování produktu, a tím efektivně podporovat cíle maximální zaměstnanosti, cenové 

stability a řízení dlouhodobých úrokových měr. Tento cíl FEDu nebyl součástí zákona od jeho 

vzniku v roce 1913, ale byl připojen teprve v roce 1977. O rok později byla přidána novelizace 

týkající se pravidelných zpráv poskytovaných Kongresu. Tyto zprávy obsahovaly shrnutí 

a analýzu nedávného vývoje ovlivňujícího ekonomiku USA, cíle a plány rady guvernérů 

a FOMC s ohledem na růst či pokles měnových a úvěrových agregátů, vývoj zaměstnanosti, 

nezaměstnanosti, produkce, investic, reálných příjmů, produktivity, mezinárodního obchodu, 

plateb a cen a cílů a plánů ke krátkodobým cílům schváleným Kongresem. Zpráva je předávána 

výborům54 a s těmito výbory také je konzultována. V roce 2000 došlo k oddělení novely do 

samostatné části zákona a k její úpravě. V současné době předseda rady guvernérů prochází 

půlročními slyšeními před Kongresem. Jeho obsahem je sdělení úsilí, aktivit, cílů a plánů rady 

guvernérů a FOMC s přihlédnutím na řízení monetární politiky a k ekonomickému vývoji 

a výhledu.  

 Rada guvernérů předkládá souběžně se slyšeními zprávu výše uvedeným výborům, 

zpráva obsahuje pojednání o vedení monetární politiky a ekonomickém vývoji včetně prognózy 

do budoucnosti.  

 V čele každé Federální rezervní banky je rada ředitelů, kteří vykonávají příslušené 

činnosti. Rada ředitelů je devítičlenná s tříletým funkčním obdobím, prezident a viceprezident 

rady jsou voleni na pět let. Rady ředitelů FRB poskytují Federálnímu rezervnímu systému 

informace o ekonomických podmínkách v každé části země. Tyto informace poté využívá 

FOMC a rada guvernérů při rozhodování v oblasti monetární politiky.  

 Federální rezervní banky mají právo utvořit Federální poradní výbor, ve kterém je jeden 

zástupce každé Federální rezervní banky. Tento výbor se minimálně čtyřikrát ročně schází 

s radou guvernérů. Výbor má právo konzultovat obecné záležitosti s radou guvernérů, činit ústní 

či písemná prohlášení k rozhodnutím rady, žádat informace a dávat doporučení ohledně 

                                                 
54 Výbor bankovnictví, domácností a městských záležitostí, Výbor bankovnictví, financí a městských záležitostí. 
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diskontních sazeb, vydávání peněz, povinných rezerv a dalších.  

 Mezi pravomoci rady guvernérů patří mezi jinými kontrola účetnictví a dalších záležitostí 

bank, přičemž rada guvernérů jednou týdně vydává prohlášení o stavu jednotlivých Federálních 

rezervních bank. Může si od jakékoliv úvěrové instituce vyžádat zprávu o jejím stavu, pozastavit 

požadavky na rezervy, emitovat peníze, odvolat či pozastavit činnost ředitele FRB, odepsat ztráty 

Federální rezervní banky a další.  

 Jakákoliv Federální rezervní banka může podle pravidel a regulací rady guvernérů FEDu 

nakupovat a prodávat na volném trhu doma i v zahraničí od domácích i zahraničních bank, 

korporací či jedinců bankovní směnky. Každá Federální rezervní banka má právo obchodovat 

se zlatými mincemi a mincovním kovem, brát si na to půjčky, měnit Federální rezervní bankovky 

za zlato, zlaté mince, zlaté certifikáty, uzavírat smlouvy na půjčky zlatých mincí či mincovního 

kovu, pokud je to nezbytné, na přijatelné cenné papíry včetně hypotečních obligací USA nebo 

dalších cenných papírů, které má FED právo držet. Banky mají právo obchodovat se směnkami, 

stanovovat diskontní sazby, které ovšem podléhají schválení ze strany rady guvernérů, 

obchodovat se směnkami Federal Intermediate Credit Banks a National Agricultural Credit 

Corporations, pokud rada guvernérů usoudí, že je to ve veřejném zájmu. 

Zákon dále říká, které instituce mají povinnost držet rezervy, jež jsou stanoveny  

procentuelně, přitom jsou určeny dvě základní sazby dle objemu celkových transakcí. Rada 

guvernérů má právo tyto sazby a objemy měnit. Rada také může minimálně pěti hlasy stanovit 

dodatečné rezervy, nicméně podmínky pro jejich zavedení jsou určeny zákonem. V historii došlo 

k mnoha změnám ve výši sazby požadovaných rezerv, k poslední změně došlo v roce 2006. 

Od roku 1981 byl vytvořen nový nástroj na usměrňování množství peněz v ekonomice. Všechny 

depozitní instituce dostaly možnost držet u FRB smluvenou částku peněžních zůstatků.  

FED implementuje monetární politiku zejména přes ovlivňování úrokových měr. 

Toho dosahuje ovlivňováním nabídky a poptávky po penězích následujícími způsoby: operacemi 

na volném trhu (nákup a prodej zejména USA cenných papírů), požadavky na rezervy, smluvním 

zúčtováním zůstatků (suma, se kterou depozitní instituce souhlasí, že ji budou držet u FRB navíc 

k požadovaným rezervám), rozšířením úvěrů depozitním institucím poskytováním primárních, 

sekundárních nebo sezónních zápůjčních programů (discount window lending). 

 Po všech nezbytných výdajích Federální rezervní banky akcionáři banky obdrží roční 

dividendu, část zisku je převedena do rezervního fondu. Po zaplacení všech výdajů převádí FED 

roční zisk do státního rozpočtu.  

 Rezervní banky plní dále funkci fiskálního agenta USA, v této funkci vykonává mnoho 

různých služeb pro ministerstvo financí, další vládní agentury, vládou podporované podniky 

a některé mezinárodní organizace. Mezi služby zahrnované pod ministerstvo financí patří vedení 
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účtu ministerstva, provádění plateb, vydávání, uchovávání a převádění cenných papírů. Funkce 

vykonávané pro další instituce jsou většinou založeny na poskytování služeb ve vztahu k cenným 

papírům. Všechny tyto instituce za služby vykonávané FRB platí. Jedinečnou funkcí v roli 

fiskálního agenta je možnost investovat peníze ministerstva financí, dokud tyto prostředky 

nejsou požadovány na vládní operace. To zároveň ulehčuje implementaci monetární politiky. 

Pokud jsou potřeba finanční prostředky, organizují FRB aukce státních cenných papírů.  

 Po zhodnocení míry nezávislosti de jure Federálního rezervního systému stanovenými 

indexy zjistíme, že FED může být považován za poměrně nezávislou centrální banku. Rada 

guvernérů je volena na dostatečně dlouhé období, které výrazně přesahuje volební cyklus 

prezidenta i Kongresu. Federální rezervní systém má také k dispozici nástroje obvykle 

požadované pro výkon monetární politiky – požadavky na rezervy, diskontní sazby a operace 

na volném trhu. Cíl monetární politiky ovšem není stanoven jednoznačně, FED má podporovat 

stabilní růst peněžních a úvěrových agregátů a tím podporovat maximální zaměstnanost, 

cenovou stabilitu a stabilní dlouhodobé úrokové míry. V zákoně se nevyskytuje pasáž o možnosti 

poskytovat půjčky vládě Spojených států amerických. Federální rezervní banky mají právo 

pro USA organizovat prodej cenných papírů. Pouze pro rok 2000 byla zákonem uvedená suma, 

kterou měl FED povinnost převést do státního rozpočtu. Zákonem je také stanoven postup 

pro nakládání se zisky i stanovení platů členů rady guvernérů. Hodnoty jednotlivých indexů míry 

nezávislosti de jure jsou znázorněny v Příloze (7). 

 Znázornění vztahu mezi inflací a mírou nezávislosti Federálního rezervního systému je 

v Grafu (4.3). Z hodnocení míry nezávislosti de jure je zřejmé, že FED má značnou míru 

nezávislosti. Také inflace je v zemi poměrně nízká a stabilní. To by mohlo naznačovat vztah 

mezi mírou nezávislosti centrální banky a inflací země.  
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Graf 4.3: Nezávislost de jure, míra inflace (v %).  
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Zdroj: OECD, právní úprava Federálního Rezervního Systému, vlastní výpočty, vlastní konstrukce. 

4.3.5 Nezávislost de facto 

 V Příloze (7) je seznam všech guvernérů, kteří byli předsedy rady guvernérů Federálního 

rezervního systému od jejího vzniku v roce 1913. V právní úpravě z doby vzniku banky nebylo 

funkční období předsedy rady guvernérů specifikováno, ale později bylo určeno. Z důvodu 

nedostupnosti právních úprav zákona o FEDu není možno zjistit, kdy přesně k doplnění délky 

funkčního období předsedy došlo. Dostupná novela zákona z roku 1977 tuto specifikaci 

již obsahuje. Budeme-li předpokládat, že doplnění funkčního období předsedy rady guvernérů 

na čtyři roky bylo z roku 1977, byla by průměrná délka funkčního období předsedy 3,5 roku. 

Pokud by k tomuto dodatku došlo již v roce 1919, kdy byl zákon poprvé novelizován, bylo by 

průměrné funkční období předsedy rady guvernérů taktéž 3,5 let. Vzhledem k tomu bude nadále 

používán údaj o průměrné délce funkčního období předsedy ve výši 3,5 let. Nejdéle ve funkci 

setrvali Alan Greenspan a Wm. McC. Martin, Jr, oba shodně 19 let.  

 Při čtyřletém funkčním období je ideální míra obratu předsedy 0,25, skutečná míra obratu 

je rovna 0,2857, tudíž se velmi blíží míře ideální. Je zajímavé, že pokud bychom se zaměřili 

na skutečnou délku funkčního období člena rady guvernérů, došli bychom k hodnotě 5,2 let, 

přičemž zákonem stanovená funkční doba je čtrnáct let.  

 Členové rady guvernéru FEDu jsou do své funkce jmenováni prezidentem Spojených 

států amerických, proto bude porovnávána jejich míru obratu s mírou obratu prezidenta. Dále 

bude míra obratu guvernéra porovnávána s mírou obratu ministra financí od roku 1913. Soupis 

všech prezidentů USA a ministrů financí USA od roku 1913 je součástí Přílohy (8).  
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 Prezident Spojených států amerických je volen na čtyřleté funkční období, přičemž 

má možnost jednoho znovuzvolení. Jeho ideální míra obratu je rovna hodnotě 0,25. Skutečná 

průměrná délka funkčního období prezidenta USA je 3,46 let, míra obratu se rovná 0,2890. 

Délka funkčního období prezidenta USA a předsedy rady guvernérů je stejná. Také skutečná 

průměrná délka funkčního období a míra obratu těchto dvou osob je velmi podobná. 

To naznačuje velmi silnou závislost mezi volbou prezidenta a guvernéra. Nicméně podíváme-li 

se na časové údaje doby zvolení, došlo od roku 1913 do roku 2010 pouze k jednomu případu, 

kdy předseda rady guvernérů  rezignoval na svůj post do půl roku od změny prezidenta USA. 

Další nejbližší vztah mezi zvolením prezidenta a ukončením činnosti předsedy je od sebe 

vzdálen rok, přičemž předsedovi vypršelo funkční období. Podobnost hodnot míry obratu mezi 

prezidentem USA a předsedou rady guvernérů je spíše náhodného charakteru a je způsobena 

stejnou délkou funkčních období. Ukazatel politické zranitelnosti ukazuje hodnotu 5,8 %, což 

potvrzuje, že podobnost mezi mírou obratu prezidenta a guvernéra je zřejmě náhodná. Změna 

prezidenta USA asi neovlivňuje výměnu guvernéra FEDu.  

 Dalším porovnávaným ukazatelem je míra obratu předsedy rady guvernérů a ministra 

financí. Délka funkčního období ministra financí není v Ústavě Spojených států amerických 

uvedena, nicméně ministr financí je volen prezidentem do jeho Kabinetu, a tudíž můžeme 

předpokládat, že délka jeho funkčního období by měla být shodná s prezidentovým. Skutečná 

průměrná délka funkčního období je 2,7 let, míra obratu je tedy 0,3704. K výměně ministra 

financí tedy dochází častěji, než k výměně předsedy rady guvernérů. Pokud porovnáme časovou 

souvislost mezi změnou ministra financí a předsedy rady guvernérů, objevíme dva případy, 

kdy ke změně předsedy došlo do půl roku po změně ministra financí. Jeden z těchto případů je 

shodný také se změnou prezidenta, proto zde hlubší souvislost není předpokládána. Výše 

ukazatele politické zranitelnosti opět dosahuje nízké hodnoty na úrovni 5,5 %, což potvrzuje 

malý vztah mezi volbou ministra financí a guvernéra.   

 Souhrnně je možno konstatovat, že závislost mezi volbou předsedy rady guvernérů 

a prezidentem USA je poměrně nízká, stejně jako je malá závislost mezi volbou předsedy 

a ministra financí. Sledovaný vzorek je považován za dostatečně velký.  
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4.4  Dílčí shrnutí  

 Čtvrtá kapitola se zabývala nezávislostí tří vybraných centrálních bank – centrální banky 

Indie, Islandu a Spojených států amerických. Centrální banky těchto zemí byly vybrány z mnoha 

důvodů. Země prošly odlišným vývojem, který se promítl i do jejich legislativního systému, 

proto banky reprezentovaly odlišné kultury a zvyklosti. Banky zastupovaly také různé 

kontinenty, na kterých jsou významnými aktéry. Federální rezervní systém byl reprezentantem 

Ameriky, Indie hájí Asii. Island byl vybrán jako zástupce Evropy, který oproti ČR není členem 

EU a tudíž nepodléhá jejímu legislativnímu systému. Díky tomu je jeho legislativa upravující 

činnost centrální banky odlišná od České republiky. Dalším důvodem je ekonomické postavení 

vybraných států a v neposlední řadě jejich vztah k současné finanční krizi a následujícím 

ekonomickým potížím.   

 Rezervní banka Indie je až doposud upravována zákonem, který vznikl v roce 1934. Od 

této doby byl zákon upraven pouze minimálně, k úpravě částí týkajících se nezávislosti banky 

nedošlo. Tomu také odpovídá silná navázanost banky na stát, popř. vládu země. Banka je 

povinna vykonávat klasické funkce centrální banky jako je banka bank či banka státu. Zároveň 

musí poskytovat centrální vládě i místním vládám půjčky či povinně přispívat finančními 

prostředky do státních fondů. Centrální vláda má zároveň možnost odvolat vedení banky, pokud 

to uzná za vhodné. Souhrnně je možno říci, že nezávislost de jure Rezervní banky Indie je 

poměrně nízká. Tomu odpovídají výsledky jednotlivých měřených indexů, které se pohybují 

na dolní hranici. Po zhodnocení nezávislost de facto se banka zdá být poměrně závislá na vládě 

země, zejména na prezidentovi.  

 Islandská centrální banka prošla od doby svého vzniku mnoha změnami. V práci byly 

zachyceny změny zákona od roku 1986. V počátku zkoumaného období byla banka navázána 

na vládu země. Měla povinnost poskytovat státu půjčky. V čele banky byla tříčlenná rada 

guvernérů, kteří mohli být za specifických okolností odvoláni. V roce 2009 došlo ke změně 

zákona, jenž do čela banky postavil jediného guvernéra. Banka na začátku sledovaného období 

neměla určen jediný cíl. V roce 2001 došlo k vyčlenění cenové stability jako hlavního cíle banky, 

nicméně rozhodnutí o výši tohoto cíle není v kompetenci centrální banky, ale příslušného 

ministerstva. Za sledované období došlo k posunu v rámci poskytování půjček, v současnosti je 

již jejich poskytování zakázáno. Souhrnně je možno říci, že od roku 1986 do roku 2009 došlo 

k významným legislativním změnám, které se týkají nezávislosti centrální banky a které vedly 

k nárůstu nezávislosti de jure této banky. 

 Hodnocení nezávislosti de facto ukazuje, že by mohla existovat závislost mezi 

jmenováním předsedy vlády (popř. ministra financí) a následnou změnou guvernéra. Z důvodu 
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neznalosti zákonné úpravy činnosti centrální banky až do roku 1986 je však vztah mezi výše 

zmíněnými hodnocen až od známé právní úpravy z roku 1986, tudíž sledované období je 

poměrně krátké. Výsledek také mohly ovlivnit časté legislativní změny týkající se personální 

oblasti banky.  

 Federální rezervní systém je centrální bankou Spojených států amerických od roku 1913. 

Již první právní úprava poskytovala FEDu značnou míru nezávislosti, která v průběhu času ještě 

mírně narostla. Došlo k vytvoření části týkající se hlavního cíle centrální banky, také bylo 

upraveno funkční období předsedy rady guvernérů. V době vzniku banky byl součástí jejího 

vedení také ministr financí, který byl v průběhu 30. let 20 století ze zákona vyjmut. Banka nemá 

možnost poskytovat půjčky centrální vládě, pouze má pravomoc organizovat obchod se státními 

cennými papíry. Dále má ve svých pravomocech nástroje běžné pro výkon monetární politiky.  

 Hodnocení nezávislosti de facto pomocí míry obratu předsedy rady guvernérů a jeho 

srovnáním s prezidentem a předsedou vlády naznačuje silný vztah mezi těmito funkcemi. 

Výsledek může být ovlivněn shodnou délkou funkčního období, obě funkce také mají skutečnou 

míru obratu velmi blízkou míře ideální. Při porovnání časových souvislostí mezi změnou 

prezidenta a následně guvernéra nebyla objevena žádná souvislost.  

 Co se týče vztahu mezi nezávislostí de jure a inflací, výsledky naznačují kauzální vztah 

mezi těmito údaji. Je pravděpodobné, že vyšší míra nezávislosti centrální banky přispívá 

ke stabilizaci inflace a udržuje ji v jednociferných hodnotách, naopak nižší míra nezávislosti 

zvyšuje volatilitu inflace, a ta se dostává na vyšší hodnoty. Pro potvrzení tohoto vztahu by však 

bylo třeba vypracovat sofistikovanější model závislosti mezi udanými veličinami. 
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5 Dopady hospodářské krize na samostatnost 

centrálních bank 

 Následující kapitola se zaměří na vliv finančních a následných ekonomických problémů 

na samostatnost centrálních bank vybraných zemí. Budou sledovány především možné změny 

zákona upravujícího činnost centrální banky. Bude se zabývat i vlivem krize na nezávislost 

de facto.  

 První počátky současné krize nacházíme už v 90. letech 20. století. Prohlubováním 

globalizace docházelo k hospodářskému růstu a poklesu inflace, což podpořilo pokles úrokových 

sazeb. Narůstaly ceny akcií a následně i ceny nemovitostí. Finanční sektor stále více inovoval 

a usiloval o maximalizaci svých zisků. Roku 2001 v USA došlo k výraznému poklesu hlavních 

úrokových sazeb, které se na velmi nízké úrovni držely až do roku 2005. Zároveň značně 

narostly ceny nemovitostí. Jejich růst byl doprovázen zvýšeným zájmem o hypotéky. Poskytnuté 

hypotéky banky nedržely ve svých bilancích a dále je prodávaly55. Na trzích se vyskytovalo 

velké množství volné likvidity. 

 Hypotéční trh nebyl jediný, kterého se dotkl úvěrový boom. Ohromné toky globálních 

úspor plynoucích do USA snižovaly příjmy dostupné z držení mnoha tradičních dlouhodobých 

investic, jako jsou pokladniční poukázky vlády, a vedly investory k vyhledávání alternativních 

investic. K uspokojení enormní poptávky po investicích bezpečných i slibujících vyšší výnosy 

vytvořil finanční průmysl cenné papíry, které spojovaly mnoho individuálních půjček. Jak 

se později ukázalo, tyto nové cenné papíry zahrnovaly významné riziko – riziko, které 

ani investoři, ani společnosti, které tyto cenné papíry vytvořily, na počátku nebyli schopni 

postřehnout.  

 Za nejvýznamnější příčinu krize bývá považován proces sekuritizace. Během sekuritizace 

docházelo k tomu, že banky nenechávaly poskytnuté úvěry ve své bilanci, ale pomocí 

speciálních firem je ze svých bilancí vyváděly a v upravené formě je následně prodávaly 

investorům. Díky tomu se zbavily rizikových aktiv a tím se vyhnuly povinnosti držet oproti nim 

určitou výši kapitálu56. Proces sekuritizace se začal využívat zejména v USA, později došlo 

k přenosu také do Evropy, přičemž převažovala emise cenných papírů krytých hypotékami57. 

Za jeden z důvodů, který vyústil v propuknutí finanční krize v roce 2007, bývá také považováno 

špatné řízení poskytování půjček. Banky se snažily maximalizovat své zisky, a proto poskytovaly 
                                                 
55 Tzv. mortgage-backed securities (MBS), cenné papíry zajištěné nemovitostmi. 
56 Pravidla kapitálové přiměřenosti. 
57 SABRY, OKONGWU (2009). 
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půjčky i málo bonitním klientům. Počet takovýchto klientů mezi lety 2000 a 2006 prudce narostl. 

Tím docházelo k nárůstu počtu domácností, které následně nebyly schopné své závazky splácet. 

Oproti takto poskytnutým rizikovým půjčkám následně banky nemusely držet likviditu právě 

díky již zmíněnému procesu sekuritizace.  

 Americký finanční systém dokázal převést rizikové hypotéky, které tradičně obsahovaly 

lokální riziko a byly drženy místními bankami, na cenné papíry kryté hypotékou s nejvyšším 

možným hodnocením, tudíž akceptovatelnými všude po světě. Původní hypotéky byly spojeny 

do balíků, které byly dále spojovány. Nakonec bylo dosaženo vysokého ratingového hodnocení 

i pro cenné papíry s původně nízkým hodnocením. Takto vytvořené cenné papíry byly 

nakupovány zahraničními institucemi, které chtěly investovat do velmi kvalitních dlužních 

nástrojů. Proto se jim hodily vysoce hodnocené splátky hypoték kryté cennými papíry a další 

cenné papíry s vysokým ratingovým hodnocením. Tyto společnosti už dále nezjišťovaly detaily 

ležící v pozadí těchto cenných papírů i přesto, že měly možnost získat informace či již věděly, 

jak byly cenné papíry vytvořeny, protože vysoké ratingové hodnocení bylo pro ně postačující.  

 Dalšími investory těchto finančních derivátů byly také obvykle rozvážní domácí investoři 

(např. penzijní fondy či pojišťovací společnosti), které nízké úrokové míry donutily hledat větší 

výnosy. Dokud ratingové společnosti vysoce hodnotily tyto cenné papíry, byli domácí investoři 

ochotni kupovat je díky jejich vysokým výnosům a byli ochotni zapomenout na možné riziko.  

 Věřitelé se stali bezstarostnými, protože stejně jako mnoho dalších lidí v této době 

očekávali, že ceny domů mohou neustále růst a úvěry budou stále snadno dostupné, tudíž 

dlužníci budou mít možnost refinancování. Regulace neposkytovala proti těmto rizikovým 

půjčkám dostatečnou prevencí mimo jiné proto, že mnoho z méně kvalitních půjček bylo 

poskytnuto firmami či subjekty nespadajícími pod federální regulaci.  

 V roce 2006 došlo v USA k nárůstu úrokových sazeb, což se projevilo zejména 

na poklesu cen nemovitostí a také na nárůstu nesplacených hypoték. V návaznosti začala klesat 

hodnota cenných papírů krytých hypotékami. Do problémů se dostaly společnosti, které tyto 

cenné papíry vlastnily a nadále nebyly schopny vyplácet podíly investorům.  

 Problematika úvěrového boomu se začala rozplétat v počátku roku 2007, kdy vystoupily 

na povrch problémy s hypotékami, poskytovanými méně úvěruschopným dlužníkům, a tak ceny 

domů v některých oblastech země začaly klesat. Prodlení při splácení hypoték a také jejich 

nesplácení narůstalo, pokles cen nemovitostí zesílil. Investoři, překvapeni ztrátami majetku, 

který považovali za bezpečný, se začali stahovat z úvěrových trhů a finanční instituce, kterým 

se načítaly ztráty z hypoték a dalších půjček, zredukovaly půjčování. Krize se prohloubila v září, 

kdy došlo k bankrotu či téměř zbankrotovalo mnoho významných finančních institucí. Tento 

vývoj způsobil, že mnoho finančních a úvěrových trhů zamrzlo. Ceny akcií prudce spadly, 
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jak investoři ztratili důvěru ve finanční sektor a stali se pesimistickými ohledně ekonomického 

vývoje. Pád cen akcií a obtíže při získávání úvěrů spustily pozoruhodně rychlý a prudký pokles 

globální ekonomické aktivity a zaměstnanosti.  

 Následující část se zaměří na zjišťování, zda výše popsaný vývoj měl dopady 

na nezávislost vybraných centrálních bank – Federální rezervní systém, Islandskou centrální 

banku, Rezervní banku Indie a Českou národní banku. Tyto země byly vybrány zejména 

z důvodu jejich vztahu k finanční krizi. USA jsou často považovány za zemi, kde došlo 

k propuknutí finančních obtíží. Island patří mezi země, které byly následky finančních problémů 

velmi silně postiženy, v jejichž důsledku země čelila riziku státního bankrotu. Indie je naopak 

považována za stát, který by mohl pomoci ekonomické potíže překonat, samotná Indie nebyla 

problémy příliš postižena. Česká republika je zemí, které se samotná finanční krize poměrně 

vyhnula, avšak byla postižena následnými ekonomickými problémy.  

5.1 Federální rezervní systém 

 Centrální banka USA na finanční krizi reagovala snižováním úrokových sazeb, 

které se koncem roku 2008 dotkly hodnot blízkých nule. Další snížení proto již nebylo možné. 

Tyto nízké sazby byly zároveň doprovázeny malou ekonomickou výkonností a deflací. Proto 

začal Federální rezervní systém využívat politiku tzv. kvantitativního uvolňování58. FED kromě 

toho podnikl další kroky, aby zvýšil likviditu a zlepšil fungování trhů. Byla zahájena činnost 

mnoha nových nástrojů59, jejich hlavním cílem bylo zlepšit likviditu na krátkodobých dluhových 

trzích a uvolnit napětí na úvěrových trzích. Expanze existujících likvidních nástrojů a vytvoření 

nových přispělo k nárůstu rozvahy FEDu. V září 2008 ministerstvo financí na žádost FEDu 

vyhlásilo dočasný Supplementary Financing Program. V tomto programu ministerstvo financí 

vydalo krátkodobé pokladniční poukázky, které byly odkupovány FEDem za účelem zvýšení 

likvidity v oběhu. V dokumentech banky není uvedeno, zda dojde ke zpětnému odkupu takto 

nakoupených pokladničních poukázek. Tento krok tedy může být chápán jako částečná 

monetizace dluhu vlády. Banka také využila možnosti působit jako věřitel poslední instance, 

když napomohla záchraně některých finančních institucí60. Od listopadu 2009 došlo ke změně 

výpočtu sazby, za kterou jsou úročeny povinné minimální rezervy i volné rezervy. Touto změnou 

                                                 
58 Dle ČNB (2009): „Kvantitativní uvolňování (quantitative easing) je způsob provádění měnové politiky v situaci, 

kdy centrální banka již není schopna snižovat měnověpolitickou sazbu, neboť ji už snížila na hodnotu blízkou 
nule. Podstatou kvantitativního uvolňování jsou nákupy aktiv od komerčních bank ze strany centrální banky, 
které vytváří u komerčních bank poměrně vysokou zásobu volných rezerv. Smyslem tohoto typu politik je posílit 
bilanční i tržní likviditu bankovního systému a minimalizovat riziko nárůstu úrokových sazeb v důsledku 
nedostatečné likvidity.“ 

59 Asset-Backed Commercial Paper Money Market Mutual Fund Liquidity Facility, Commercial Paper Funding 
Facility, Money Market Investor Funding Facility. 

60 Bear Stearns, American International Group, Citigroup, Bank of America. 
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došlo k nárůstu úroků. FED začal odkupovat obligace vázané na hypotéky, které byly v držení 

tzv. vládou sponzorovaných organizací61.  

 FED začal kromě tradičních nástrojů používat také nástroje nové, které mají za úkol 

zvýšit množství likvidity v ekonomice. Tyto nástroje mohou být rozděleny do tří skupin. V první 

skupině jsou nástroje, které jsou těsně spojeny s tradiční rolí centrální banky, jako je např. věřitel 

poslední instance. Týkají se poskytování krátkodobé likvidity finančním institucím, které 

se doposud nepotýkají s finančními problémy. Před krizí byly tyto půjčky dostupné pouze 

na velmi krátké období (tzv. overnight). Od března 2008 došlo k jejich prodloužení na 90 dní 

a snížení úrokové sazby. Od ledna 2010 dochází k postupnému zkracování doby, na kterou 

mohou být poskytnuty, také se zvyšuje úroková sazba. FED dále schválil bilaterální měnové 

swapy s vybranými zahraničními centrálními bankami.  

 Druhý typ nástrojů zahrnuje přímé poskytnutí likvidity investorům a dlužníkům 

na úvěrových trzích a to zejména podporou trhů s krátkodobými cennými dluhovými papíry 

soukromých subjektů a trhů s cennými papíry krytými aktivy. Třetí typ nástrojů rozšířil tradiční 

nástroj operací na volném trhu, aby podpořil fungování úvěrových trhů díky nákupu 

dlouhodobých cenných papírů do portfolia FEDu. Banka také odkupuje dluhové cenné papíry 

agentur a vládní dluhopisy. Od začátku roku 2010 dochází k postupnému zpřísňování vstupu 

do programů na podporu likvidity, přičemž většina z nich je ukončována. Vedení banky 

předpokládá, že všechny programy na podporu likvidity by měly být ukončeny do poloviny roku 

2010.   

 Použití takovýchto podpůrných programů není v rozporu se zněním zákona upravujícím 

činnosti FEDu. §13 (3) Federálního rezervního zákona opravňuje radu guvernérů, aby poskytla 

úvěry fyzickým osobám nebo společnostem v „neobvyklých a kritických situacích“, kdy „není 

dlužník schopen zajistit odpovídající úvěrové služby od jiných bankovních institucí.“ Z důvodu 

mimořádných stresových podmínek se FED rozhodl tuto možnost využít. 

 FED začal úzce spolupracovat s dalšími institucemi, avšak dle vyjádření guvernéra B. S. 

Bernanka není nezávislost měnové politiky dotčena. „K dosažení ekonomického růstu 

spolupracuje FED úzce s ministerstvem financí a dalšími institucemi. Takováto spolupráce není 

neobvyklá. FED tradičně spolupracuje s dalšími institucemi k zajištění stabilních finančních 

podmínek, ale i tak si zachovává nezávislou monetární politiku.“62 .   

 Na rozdíl od mnoha dalších bank není cíl centrální banky stanoven jednoznačně. FED 

má zajišťovat nejenom cenovou stabilitu, ale také podporovat zaměstnanost a stabilní úrokové 

míry. Je zřejmé, že mezi zaměstnaností a cenovou stabilitou existuje rozpor. Proto také FED 

                                                 
61 Fannie Mae, Freddie Mac, a Federal Home Loan Banks Ginnie Mae.  
62 Dle Board of Governors of Federal Reserve system. 
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neudává absolutní hodnotu svého inflačního cíle. Od listopadu 2007 začal FED zveřejňovat 

projekce ekonomického vývoje. Tyto projekce vytváří 19 členů FOMC nezávisle na sobě 

a odrážejí osobní výhled každého člena zvlášť. Na jejich základě je možno usoudit, že „vhodná“ 

míra inflace63 se pohybuje v rozmezí mezi 1,5 % – 2,0 %. V únoru 2009 došlo k prvnímu 

zveřejnění dlouhodobé projekce ekonomického růstu, nezaměstnanosti a inflace, která byla 

stanovena ve výši 1,7 % – 2,0 %. Doposud FED zveřejňoval predikce pouze na tři roky.  

 Finanční nezávislost FEDu nebyla během posledních let pozměněna. Zákonem je stále 

stanoven plat členů bankovní rady ve výši 15 000 USD plus náhrady za cestovné. Zůstalo 

zachováno právo vybírat půlroční příspěvky na očekávané výdaje na platy a ostatní platby banky 

od Federálních rezervních bank. Nezměnila se ani část zákona, která upravuje převody zisků.  

 V čele banky zůstává sedmičlenná rada guvernérů jmenovaná prezidentem a potvrzená 

Senátem. Funkční období členů je nadále čtrnáctileté bez možnosti znovuzvolení. 

 Od roku 2006 nedošlo k žádným změnám zákona upravujícího činnost Federálního 

rezervního systému. Jedinou změnou je pozměnění pravidel pro výpočet výše úroků z povinných 

minimálních a dobrovolných rezerv, tato pravidla však upravuje FED samostatně. FED dále 

rozšířil škálu nástrojů, které využívá pro vykonávání monetární politiky. Došlo zejména 

k vytvoření nástrojů pro poskytování likvidity na trh. Nástroje jsou dle vyjádření FEDu 

využívány pouze přechodně a po zlepšení ekonomické situace dojde k jejich ukončení. Centrální 

banka dále zvýšila transparentnost a četnost zveřejňovaných zpráv.  

 Nezávislost de facto měřená mírou obratu guvernéra zůstala finanční krizí a následným 

ekonomickým vývojem nedotčena. V roce 2009 vypršel mandát předsedovi rady guvernérů, 

nicméně byl znovu navržen na tuto pozici a také ji obhájil. K obhájení druhého funkčního období 

předsedy rady guvernérů došlo i přesto, že do čela země se postavil nový prezident a nový 

ministr financí. Ukazatel politické zranitelnosti také zůstal nepozměněn, do půl roku 

po jmenování prezidenta či ministra financí nedošlo ke změně guvernéra.  

5.2 Islandská centrální banka 

 Island je jednou ze zemí, která byla velmi tvrdě postižena finanční krizí. Rychlý růst 

finančního systému země v předcházejících letech ji zanechal mnohem více náchylnou 

ke globálním otřesům.  

 Po úplné privatizaci islandských bank na začátku tohoto století začaly banky prudce 

expandovat zejména na území mimo Island. Jejich růst byl mimo jiné podpořen členstvím 

v Evropském hospodářském prostoru, díky kterému země vytvořila regulaci finančního systému 

                                                 
63 Míra inflace je v USA měřena pomocí cenového indexu Personal Consumption Expenditures (PCE, cenový 

index výdajů na spotřebu). 
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založenou na směrnicích přijatých Evropskou unií. Islandská finanční dohledová autorita založila 

svou činnost na základě zákonů EU a obdržela vysoké ratingové hodnocení ratingovými 

agenturami a MMF. Avšak právní prostředí nebylo jediným faktorem, který dovoloval bankám 

tak vysokou míru expanze. Situace na globálních finančních trzích byla celkově velmi 

neobvyklá. Nabídka úvěrů se zdála nevyčerpatelná a úrokové míry byly velmi nízké. Finanční 

trhy vyhledávaly dluhopisy včetně těch vydaných islandskými bankami. Islandské banky začaly 

přitahovat mezinárodní pozornost od konce roku 2005. Trh začal být vůči nim opatrnější, protože 

v této době se v jejich majetku začal zvyšovat podíl amerických sekuritizovaných cenných 

papírů. Dalším bodem kritiky se stal prudký růst bank, ochota riskovat, složitost financování 

a neprůhlednost vlastnické struktury. Banky začaly být považovány za příliš hluboce závislé 

na krátkodobých zdrojích. Podíl vkladů na závazcích byl velmi nízký. Oficiální účetnictví 

a hodnota majetku bank byly denominovány v islandské koruně, zatímco více než 2/3 jejich 

rozvahy64 byly ve skutečnosti denominovány v zahraniční měně. Na počátku roku 2006 byla 

přijata dohoda se zřetelem na finanční stabilitu a nouzová opatření. Islandská centrální banka 

ve své zprávě o finanční stabilitě z roku 2007 uvádí: „Centrální banka zdůrazňuje, že globální 

podmínky se mohou náhle zhoršit a je důležité být ve střehu a připraven na takovýto vývoj.“65 

Centrální banka dále varovala, že současné období s dostatečným množstvím likvidity a nízkými 

úrokovými měrami, které jsou ideální pro investory vyhledávající riziko, se může rychle změnit.  

 Banky přesto od roku 2006 navyšovaly své úvěrové obchody nabízením výhodných 

podmínek. Také rychle narůstaly maloobchodní vklady a brzy se staly významným peněžním 

zdrojem mnoha bank. V roce 2007 se projevila krize hotovosti na zahraničních trzích. Důvěra 

ve finanční trhy rychle klesala a obtíže se projevily ještě hlouběji v roce 2008. Islandská 

centrální banka, jako mnoho jiných centrálních bank, začala poskytovat hotovost ve větším 

měřítku než dříve. V zahraničí začalo být vnímáno „islandské riziko“. Po pádu americké banky 

Lehman Brother v září 2008 došlo k další ztrátě důvěry ve finanční systém. V říjnu mělo dojít 

ke splacení velkého množství dluhopisů jedné z islandských bank, avšak po pádu amerických 

bank došlo k její neschopnosti svoje závazky splatit. Pomoc měla poskytnout vláda, 

ale pod vlivem událostí k ní nedošlo.  

 Ratingové agentury snížily hodnocení pro banky i pro Islandskou republiku. Téměř 

všechny islandské banky měly velké množství svých operací v zahraničí, nicméně zahraniční 

podmínky tyto operace výrazně poznamenaly. Zákazníci začali vybírat své prostředky z účtů 

v zahraničních pobočkách islandských bank, čímž počali banky ohrožovat. Banky čelily jednak 

vyšším maržím plynoucím z horšího ratingového hodnocení, nárůstu úvěrů díky neplnění smluv, 

                                                 
64 Dle Central Bank of Iceland. 
65 Dle Central Bank of Iceland. 
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dále také byly vystaveny vzrůstajícím nárokům zahraničních centrálních bank a finančního 

dohledu.   

 Islandský bankovní systém byl příliš velký, než aby vláda mohla poskytnout záruky 

na zajištění bankovních operací. Ratingové agentury navíc oznámily, že pokud by vláda garance 

poskytla či jinak podpořila bankovní systém, došlo by k dalšímu snížení ratingového hodnocení. 

V říjnu 2008 byl přijat zákon, který povolil finanční dohledové autoritě převzít kontrolu 

nad finančními podniky v potížích. K tomu téměř okamžitě došlo ve třech bankách (Glitnir, 

Landsbanki a Kaupthing), které se tak dostaly do státního vlastnictví. Přes kolaps téměř 90 % 

bankovního systému66 nebylo zprostředkování plateb přerušeno. Poptávka po hotovosti 

se ztrojnásobila a na několik dní téměř předčila fyzickou nabídku peněz, až vláda vydala 

prohlášení, že domácí vklady jsou v bezpečí. Došlo také k vážnému ovlivnění mezinárodních 

plateb. Domácí platební systém byl víceméně funkční, avšak jeho funkce se začaly postupně 

obnovovat až po zapojení centrální banky. 

 Na konci roku 2008 byla Parlamentem vytvořena speciální komise, která má vyšetřit 

pozadí a příčiny kolapsu islandských bank a přidružených událostí. Cílem komise je získat 

přehled, který bude obsahovat zhodnocení lidských chyb či zanedbání dohledu a také dohodu 

s regulačními instrumenty. 

 V listopadu 2008 se na základě dohody s Mezinárodním měnovým fondem islandská 

vláda zavázala pozvat osoby zkušené v bankovním dohledu, aby posoudily strukturu a dohledové 

praktiky v Islandu a navrhly potřebné změny.  

 Zákon upravující činnost ICB byl během krize několikrát upraven. Změny, týkající 

se nezávislosti banky budou probrány v následující části. Islandská centrální banka měla od roku 

2001, kdy došlo k nové zákonné úpravě její činnosti, možnost poskytovat úvěrovým institucím 

půjčky na nákup sekuritizovaných cenných papírů. V roce 2009 došlo k přijetí pravidel, které 

tyto půjčky omezují. Centrální bance nicméně ani nadále není umožněno poskytovat jakékoliv 

půjčky vládě, municipalitám a jiným než úvěrovým vládním institucím. Rozhodování o výši 

platů zůstalo v rukou dozorčí rady, která je volena parlamentem vždy po proběhnutí voleb. 

Zde je náznak závislosti pohybu platů na tvůrcích fiskální politiky. Protože však ICB absolutní 

výši platů či jeho změny neuvádí, není možno závislost potvrdit. Proto také není možné zjistit, 

zda se v důsledku ekonomické recese pokusila politická reprezentace země či dozorčí rada snížit 

finanční nezávislost centrální banky skrze platové tlaky. Banka nadále působí jako věřitel 

poslední instance. Také určení výše odvodů části zisku banky do státní poklady zůstalo 

ekonomickou krizí nedotčeno.  

 Mezi nástroje centrální banky pro výkon monetární politiky patří požadavky 
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na minimální rezervy. 15. dubna 2008 došlo k úpravě pravidel (z roku 2005), které definují 

instituce, jež jsou povinny rezervy držet, z čeho je počítán základ pro povinné minimální rezervy 

a další. Touto změnou centrální banka zřejmě zareagovala na problémy islandského bankovního 

sektoru v předcházejícím období. Další nástroje, kterými jsou určování úrokových měr a operace 

na měnovém trhu, zůstaly nepozměněny. Nedošlo k oznámení změny v politice ovlivňující 

směnný kurz.  

 Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, hlavním cílem monetární politiky od roku 

2001 je cenová stabilita, přičemž určení absolutní hodnoty tohoto cíle nespočívá na centrální 

bance. Hodnota je určena na základě společného prohlášení Islandské centrální banky a islandské 

vlády, které bylo podepsáno v roce 2001. V tomto prohlášení je stanoveno, že roční míra inflace 

má být cílena na hodnotu 2,5 %. V případě odchylky o více jak 1,5 p.b. od cíle je centrální banka 

povinna vrátit inflaci co nejdříve do příslušného koridoru. Dále musí vyhotovit zprávu vládě 

s vysvětlením důvodů pro odchylku, zamýšlenou reakcí a lhůtou pro návrat inflace 

do stanoveného koridoru. Následuje zveřejnění zprávy. Na inflační cíl v hodnotě 2,5 % měla ICB 

zacílit do konce roku 2003. Od roku 2001 do konce roku 2002 mohl být inflační cíl vyšší o 3,5 

p.b. s ohledem na doposud cílované směnné kurzy, v roce 2002 pak vyšší maximálně o 2 p.b.  

 Deklarace dále říká, že i přes opuštění cílování směnného kurzu může ICB intervenovat 

na zahraničních měnových trzích, pokud to bude nezbytné pro podporu inflačního cíle či pokud 

by fluktuace kurzu mohla ovlivnit finanční stabilitu.  

 I přes skutečnost, že absolutní hodnota inflačního cíle není v rukou ICB, nedošlo od roku 

2001 ke změně tohoto ukazatele. Je tedy možno říci, že i když tvůrci fiskální politiky mají 

možnost upravovat inflační cíl a přizpůsobovat jej svým potřebám, nedošlo minimálně 

k formálnímu využití tohoto kanálu a upřednostnění jiných cílů, jakými může být nízká 

nezaměstnanost či hospodářský růst.  

 V říjnu 2009 došlo k převodu ICB z gesce předsedy vlády pod ministra pro ekonomické 

záležitosti, který je od tohoto data pověřen jmenováním guvernéra a jeho zástupce a dalšími 

činnostmi, které doposud vykonával předseda vlády.  

 K velmi významným změnám, které se dotýkají nezávislosti banky, došlo na počátku 

roku 2009. 26. února 2009 parlament schválil novelizaci zákona o Islandské centrální bance. 

Novela postavila do čela banky guvernéra a jeho zástupce, kteří nahradili radu guvernérů. 

Novela také upravila podmínky, které musí kandidáti na guvernéra a jeho zástupce splňovat. 

Uchazeči musí mít ukončené magisterské studium v ekonomii či obdobném oboru a musí být 

zkušení v oblasti monetárních záležitostí. Funkční období je pětileté, přičemž guvernér i jeho 

zástupce jsou do funkce jmenováni ministrem pro ekonomické záležitosti vlády. Existuje 

možnost jednoho znovuzvolení do funkce. Zákon byl rozšířen o části upravující omezení činnosti 
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guvernéra a viceguvernéra v soukromém i veřejném sektoru, zejména v oblasti střetu zájmů. 

V bance byl vytvořen nový orgán, Výbor pro měnovou politiku, který hlasováním rozhoduje 

o použití nástrojů monetární politiky. V čele Výboru stojí guvernér, který má v případě rovnosti 

hlasů právo rozhodnout. Po vstupu novely v platnost byl zrušen výbor guvernérů. Zákon 

upravuje i další činnost Výboru. Během finanční krize a s tím souvisejícího ekonomického 

vývoje došlo k posílení personální nezávislosti Islandské centrální banky, která převzala model 

běžný v Evropské unii a do čela banky postavila jediného guvernéra namísto tří. 

 Vzhledem k novelizaci zákona upravujícího činnosti Islandské centrální banky 

na počátku roku 2009 došlo ke snížení nezávislosti de facto hodnocené mírou obratu guvernéra. 

Do února roku 2009 byla v čele banky rada guvernérů, jejíž členové byli zvoleni v letech 2005 – 

2006. 26. února 2009 došlo k přijetí novely zákona, která nahradila radu guvernérů jedním 

guvernérem a jeho zástupcem. O den později, 27. února, byl předsedou vlády na přechodnou 

dobu jmenován dočasný guvernér a jeho zástupce. Jejich funkční období bylo ukončeno výběrem 

nového guvernéra a jeho zástupce na základě podmínek stanovených v zákoně. Poté bylo 

vypsáno výběrové řízení, na jehož základě byl 26. června 2009 zvolen guvernér a jeho zástupce, 

kteří svou funkci mají vykonávat již plné funkční období.  

 Vlivem legislativních změn prudce narostl ukazatel politické zranitelnosti. Od roku 2007, 

kdy se začaly projevovat finanční problémy, došlo ke dvěma změnám guvernéra, které patří 

do doby sledované indexem. V uvedeném období byl také obměněn předseda vlády, přičemž 

do následujícího sledovaného půlročního období po této změně spadá i výměna guvernéra. 

Politické změny byly vyvolány ekonomickými problémy země, změny guvernéra byly 

způsobeny změnou nezávislosti de jure.  

 Souhrnně je možno říci, že během finanční krize a následných ekonomických potíží došlo 

k nárůstu nezávislosti de jure Islandské centrální banky, a to zejména nárůstem nezávislosti 

personální. Jedno z nejvýznamnějších omezení nezávislosti banky, stanovení absolutní výše 

inflačního cíle, nadále zůstává v rukou vlády. Během současného ekonomického vývoje nedošlo 

k zneužití této skutečnosti a nebyl přijat žádný oficiální dokument, který by stanovenou výši 

inflačního cíle změnil. Vývoj závislosti de facto byl v hodnoceném období ovlivněn vývojem 

nezávislosti de jure. Z důvodu přijetí novelizace zákona o centrální bance došlo ke změnám 

ve vedení banky a tím ke snížení nezávislosti de facto.  
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5.3 Rezervní banka Indie 

 Indická ekonomika pokračovala v letech 2007 – 2008 ve výrazném růstu. Ačkoliv růst 

reálného HDP se zpomalil, dosahoval velmi vysokých hodnot (okolo 9 %67). Domácí 

makroekonomické podmínky se během roku 2008 výrazně změnily, když odrážely prudké 

zhoršení globálního vývoje. V první polovině roku země čelila vysoké inflaci a náznakům 

zpomalení růstu, v druhé polovině roku začala ekonomika vlivem nepříznivých globálních 

podmínek vyžadovat koordinovanou monetární a fiskální politiku, aby ochránila zdravé domácí 

banky a finanční instituce a udržela řádně fungující trhy. Růst podporující fiskální stabilitu vedl 

k nárůstu zadlužení. Monetární politika zůstala přizpůsobivá, Rezervní banka zajistila dostatek 

likvidity poklesem nákladů na držení hotovosti snížením úrokových měr. Prudký pokles inflace 

v druhé polovině roku vytvořil prostor pro pokračování akomodativní monetární politiky. 

Indické banky a finanční instituce se stáhly z centra globální nákazy a díky silným základům 

a žádným vztahům k problémovým aktivům zůstaly stabilní. Pohotová reakce Rezervní banky 

Indie zajistila běžné fungování trhu. Nicméně podmínky finančního systému omezují růst Indie. 

 Rychlá změna podmínek ovlivňujících inflaci, růst a finanční trhy měla významný vliv 

na provádění monetární politiky během let 2008 a 2009. Toto období může být rozděleno na dvě 

části. První část (duben až září 2008) se vyznačuje obdobím monetární restrikce, která byla 

odpovědí na růst inflačních očekávání. V druhém období (od září) došlo k uvolnění monetární 

politiky. To bylo reakcí na dopad následků finanční krize na Indii a výrazným povolením 

inflačních tlaků.  

 Intenzita globálního vývoje posunula význam zachování finanční stability a stimulace 

růstu. RBI ve své pololetní zprávě zdůraznila, že úkolem měnové politiky je nalézt rovnováhu 

mezi finanční stabilitou, cenovou stabilitou, stabilním inflačním očekáváním a udržením stálého 

tempa růstu. Tohoto má být dosaženo konvenčními i nekonvenčními nástroji.  

 Zákon o RBI říká, že banka má zejména „regulovat emisi peněz a udržování rezerv 

s ohledem na zajišťování měnové stability Indie a obecně řídit měnový a úvěrový systém země 

v její prospěch“68. Hlavními funkcemi banky je tvorba měnové politiky s důrazem na zajištění 

měnové stability, regulace a dohled nad finančním sektorem.  

 Banka nemá žádný dlouhodobý inflační cíl, pouze ve svých pravidelných čtvrtletních 

zprávách oznamuje, jak vysoké míry inflace by chtěla ve střednědobém období dosáhnout. 

Banka využila světového vývoje a od roku 2007 postupně snižuje svůj střednědobý inflační cíl. 

V roce 2009 byl tento střednědobý inflační cíl na úrovni 5 % a banka se jej dle svých slov bude 

                                                 
67 Dle The Annual Report on the Working of the Reserve Bank of India. 
68 Dle Preamble, Reserve Bank of India. 
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snažit co nejdříve snížit na 3 %, aby podpořila integraci Indie do globální ekonomiky a zároveň 

udržela a zrychlila střednědobý ekonomický růst. Ve svých zprávách RBI neustále zdůrazňuje 

posílení důrazu na udržení cenové stability a stabilních inflačních očekávání při současném 

zajištění příznivého měnového a úrokového prostředí pro pokračování ekonomického růstu.  

 Poslední novelizace zákona o RBI proběhla v únoru roku 2009, avšak pouze 

aktualizovala seznam bank, na které se vztahuje zákon. Předchozí novelizace je z roku 2006, ale 

ani ta se nedotkla záležitostí ovlivňujících nezávislost banky.  

 RBI je zákonem umožněno poskytovat půjčky vládě. I přes tuto možnost poskytla banka 

vládě podle oficiálních údajů půjčku naposledy v letech 1999 – 2002. Bance je zákonem dále 

uloženo pravidelně přispívat do národních fondů. Výše tohoto příspěvku je každoročně stejná 

(10 mil. rupií do každého fondu), k navýšení této částky nedošlo ani během probíhající krize.  

 Po řádném vypršení mandátu předchozího guvernéra RBI došlo v roce 2008 ke zvolení 

guvernéra nového. Guvernér RBI má možnost znovuzvolení, která nebyla využita. V tomto roce 

nedošlo ke zvolení nového prezidenta ani předsedy vlády, a tedy zřejmě nedošlo k politickým 

tlakům na změnu guvernéra, také k žádné změně ukazatele politické zranitelnosti.  

 Souhrnně je možno říci, že Rezervní banky Indie se současný ekonomický vývoj příliš 

nedotkl. Nedošlo k žádným významným legislativním změnám, také výměna guvernéra proběhla 

až po úplném vypršení délky funkčního období. Banka nezačala využívat žádné nové nástroje 

k ovlivnění monetární politiky, a přestože jí zákon povoluje poskytnout státu půjčky, nebylo této 

možnosti využito.  

5.4 Česká národní banka 

 Česká republika má za sebou několik let nepřetržitého hospodářského růstu. K jeho 

zpomalení došlo vlivem finanční krize až v roce 2008, po kterém následoval přechod do recese, 

která byla způsobena zejména globálním vývojem. Finanční problémy, které se jako první 

objevily v USA na konci léta 2007 se přenesly do mnoha dalších zemí a následně se projevily 

v podobě úvěrové krize. Tím došlo k utlumení ekonomické aktivity postižených zemí. Finanční 

systém České republiky se sice do krize nedostal, avšak byl postižen nedůvěrou a omezením 

poskytování úvěrů. Došlo k poklesu tržní likvidity a naopak nárůstu volatility trhu. Od poloviny 

roku 2008 se navíc začaly projevovat nepřímé důsledky finanční krize. Klesá HDP a tento pokles 

je doprovázen výraznými výkyvy kurzu koruny. Česká národní banka na tyto projevy reagovala 

postupným snižováním úrokových sazeb. 

 Legislativa týkající se činnosti České národní banky, zejména pak se zřetelem na její 

nezávislost, byla ekonomickou situací dotčena minimálně. Od roku 2007, kdy se projevily první 

příznaky problémů, bylo přijato několik novelizací zákona o ČNB. Většina z nich se dotkla 
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dohledové činnosti banky, přičemž došlo k rozšíření jejích pravomocí. Novelou č. 295/2009 Sb. 

došlo také k úpravě spoluúčasti banky na tvorbě zákonů dotýkajících se monetárních záležitostí. 

Do této novelizace zákon uváděl, že ČNB předkládá vládě návrhy zákonných úprav, dotýkajících 

se měny, peněžního oběhu a trhu, platebního styku a činnosti banky. Spolu s ministerstvem 

financí pak předkládala návrhy zákonů týkající se devizového hospodářství a bankovnictví. 

Od vstupu novely v platnost musí být velká část návrhů vypracována ve spolupráci 

s ministerstvem financí, ČNB sama připravuje pouze návrhy dotýkající se dohledu 

nad finančním trhem, platebním stykem a vydávání elektronických peněz. Česká národní banka 

přijetím této novely přišla o část své samostatnosti při tvorbě návrhů zákonů.  

 Hlavním cílem monetární politiky ČNB je na základě zákona cenová stabilita. Hodnota 

inflačního cíle byla bankou od ledna 2006 nastavena na hodnotu 3 % s tolerančním pásmem ± 1 

p.b. V roce 2007 bylo přijato rozhodnutí snížit inflační cíl od ledna 2010 na hodnotu 2 % 

s tolerančním pásmem ± 1 p.b. Toto snížení inflačního cíle bylo způsobeno očekáváním, že ČR 

začne plnit přístupové podmínky pro přijetí společné měny euro. Plnění bylo sice odloženo, ČNB 

se přesto rozhodla stanovený inflační cíl neměnit. Cíl je chápán jako střednědobý. Hodnota 

inflačního cíle tedy nebyla ovlivněna probíhající krizí či tlaky ze strany tvůrců fiskální politiky. 

Od vstupu ČR do EU má banka podporovat obecné hospodářské politiky EU, pokud by 

to neohrozilo její hlavní cíl. Při své činnosti banka nesmí vyžadovat ani přijímat pokyny 

od zákonem určených institucí EU ani vlád členských států. ČNB má k dispozici běžné nástroje 

pro výkon monetární politiky, kterými jsou diskontní nástroje, povinné minimální rezervy, 

operace na volném trhu. Od podzimu roku 2008 začala ČNB využívat mimořádné dodávací repo 

operace se splatností dva týdny nebo tři měsíce. Důvodem pro zavedení tohoto nástroje je snaha 

podporovat fungování trhu se státními dluhopisy. Repo operace jsou vyhlašovány třikrát týdně 

a minimální nákup je za nominální hodnotu 10 mil. Kč. Ostatní nástroje, které ČNB využívá, 

zůstávají v nepozměněné podobě. Povinnost banky předkládat Parlamentu ČR zprávu 

o měnovém vývoji a informovat veřejnost o měnovém vývoji zůstala stejná.  

 Do konce roku 2007 zasedala bankovní rada každý měsíc, aby jednala o měnové politice. 

Od počátku roku 2008 došlo ke snížení počtu zasedání. Konají se minimálně osmkrát ročně, jsou 

možná také mimořádná zasedání. ČNB zveřejňuje jmenovité hlasování členů bankovní rady 

o změně úrokových sazeb. Na tiskové konferenci po zasedání bankovní rada oznamuje vybrané 

informace, se kterými během jednání pracovala, rozhodnutí bankovní rady o úrokových sazbách 

a další. Po skončení konference jsou zveřejněny prezentace z této tiskové konference a zvukový 

záznam. Od prosince 2009 také video záznam. 

 V čele banky zůstává sedmičlenná bankovní rada. Členy této rady je guvernér, 

dva viceguvernéři a další čtyři členové, všichni jmenováni na šestileté funkční období. Členem 
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bankovní rady může být každá osoba pouze dvakrát, všichni členové rady jsou jmenováni 

a odvoláváni prezidentem.   

 Financování ČNB zůstalo během krize nezměněno. ČNB hradí náklady potřebné k její 

činnosti z výnosů, při tvorbě zisku je tento převeden do rezervního fondu a dalších fondů, které 

jsou tvořeny ze zisku. V případě ztrát z minulých let může být zisk použit také k uhrazení těchto 

ztrát. Po naplnění předešlých bodů je zůstatek zisku převeden do státního rozpočtu. Bankovní 

rada rozhoduje o mzdě a dalších náhradách guvernéra, ten určuje mzdy a další náhrady ostatních 

členů bankovní rady.  

 Guvernérem ČNB je od 11. února 2005 doc. Ing. Z. Tůma, CSc. Výkon jeho funkce bude 

ukončen k 30. červnu 2010 z důvodu podání rezignace. Rezignace byla podána přibližně půl 

roku před oficiálním vypršením funkčního období. Guvernér tento krok zdůvodňuje zejména 

snahou minimalizovat nejistotu spojenou s obměnou bankovní rady, neboť spolu s jeho funkčním 

obdobím by skončila funkční doba dalších tří členů bankovní rady. Guvernér dle svých slov 

považuje za vhodné, aby bylo funkční období guvernéra a ostatních členů rady odděleno. 

Toto rozhodnutí zřejmě není ovlivněno tlaky ze strany představitelů fiskální politiky. V důsledku 

rezignace dochází k mírnému zvýšení ukazatele míry obratu guvernéra, což znamená snížení 

nezávislosti de facto.  

 Během finančních a ekonomických potíží došlo ke změně předsedy vlády a ministra 

financí v roce 2009, na tuto obměnu však nereagovalo personální obsazení banky. V roce 2008 

došlo v ČR k prezidentským volbám, ve kterých zvítězil znovu kandidující prezident. Po jeho 

zvolení nedošlo ke změnám ve výkonu funkce guvernéra. Ukazatel politické zranitelnosti zůstal 

nezměněn, pro období finanční krize a následných ekonomických problémů se neprojevuje žádná 

závislost mezi změnou předsedy vlády, ministra financí a guvernéra.  

5.5 Dílčí shrnutí  

 Pátá kapitola řešila, zda má ekonomický vývoj vliv na nezávislost vybraných centrálních 

bank, a to zejména na nezávislost de jure a de facto. V jednotlivých subkapitolách jsou probrány 

změny zákonů upravujících činnost centrálních bank.  

 Finanční krize a následné ekonomické problémy postihly mnoho ekonomik. První 

projevy se objevily na finančních trzích v USA v roce 2007. Mezi hlavní příčiny krize se řadí 

proces sekuritizace. Vlivem poklesu úrokových sazeb začaly finanční instituce ve velké míře 

inovovat a snažit se maximalizovat svůj zisk. Proto poskytovaly hypotéky (ale i jiné půjčky) 

subjektům, které nebyly příliš bonitní. Aby poté nemusely oproti takto poskytnutým rizikovým 

půjčkám držet zákonem stanovenou hotovost, vyváděly je ze své bilance a v upravené formě je 

prodávaly investorům. Když po nějaké době došlo k nevyhnutelnému problému s hypotékami, 
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začaly klesat ceny takto vzniklých aktiv. Investoři o ně přestali mít zájem, banky nebyly schopné 

poskytovat úvěry na nákup sekuritizovaných cenných papírů. Finanční instituce byly donuceny 

prodávat svá aktiva, aby dokázaly splácet své závazky. To vedlo k dalšímu poklesu cen aktiv 

a cyklicky také k nutnosti dalších prodejů. 

 Následně došlo k bankrotu či krizové situaci v mnoha finančních institucích. Investoři 

houfně opouštěli finanční sektor a jejich očekávání se stala pesimistická. Prudký pokles cen akcií 

a problémy při získávání nových úvěrů vyústily v rychlý propad globální ekonomické aktivity.  

 Všechny centrální banky reagovaly na krizi tradičním způsobem – snižováním úrokových 

sazeb. Jedna z nich, FED, se s hodnotou úrokových sazeb dostala až k nulové hranici 

při současné deflaci, proto začala používat politiku kvantitativního uvolňování. Federální 

rezervní systém také využil zákonné možnosti poskytovat úvěry a rozšířil škálu svých nástrojů 

o mnoho nových programů, jejichž cílem bylo zejména poskytovat do ekonomiky likviditu. 

Činnost těchto speciálních programů by měla být do poloviny roku 2010 ukončena, dochází také 

k postupnému zpřísňování vstupních podmínek. Byl zaveden speciální program, ve kterém banka 

přímo odkupuje vládní pokladniční poukázky. Tento program může být považován 

za problematický, neboť banka by tímto způsobem monetizovala státní dluh. Zároveň nejsou 

zveřejněny podmínky, zda budou tyto pokladniční poukázky bankou zpětně odkoupeny.  

 Pod vlivem krize se FED stává více transparentní. Někteří členové Federálního výboru 

pro otevřený trh zveřejňují svá osobní očekávání, ve kterých znázorňují optimální míru inflace. 

Ta doposud nebyla známa, neboť cílem FEDu je nejenom cenová stabilita, ale také maximální 

zaměstnanost. 

 Zákon upravující činnost FEDu nebyl od roku 2006 novelizován. Z toho je možné 

usoudit, že nevznikají politické tlaky směrem k oficiální změně nezávislosti banky. Během 

finanční krize došlo k vypršení funkčního období předsedy rady guvernérů, ten však svou pozici 

obhájil a započal své poslední funkční období. Během krize došlo k prezidentským volbám, 

následně ke změně ministra financí. Tyto změny se ovšem nepromítly do personálního obsazení 

rady guvernérů. Ve sledovaném období nedošlo k změně nezávislosti de jure a de facto, přičemž 

stabilita ukazatele nezávislosti de facto může být díky odkupu pokladničních poukázek 

diskutována.  

 Druhou sledovanou centrální bankou byla Islandská centrální banka. Island patří mezi 

země, které byly ekonomickým vývojem poměrně významně zasaženy. Došlo k výrazným 

legislativním změnám činnosti banky. Byl novelizován zákon upravující její činnost, rada 

guvernérů byla nahrazena jedním guvernérem a jeho zástupcem, dále pak Výborem pro měnovou 

politiku. Funkční období guvernéra a jeho zástupce bylo touto novelou prodlouženo na pětileté 

funkční období. Došlo ke zpřísnění podmínek pro výkon funkce guvernéra a jeho zástupce. 
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Zákon podrobně rozpracovává pravomoci guvernéra a Výboru pro měnovou politiku. Změny 

se dotkly i dozorčí rady, došlo k nárůstu počtu jejích členů a výkon funkce je zakázán osobám 

vykonávajícím určitá povolání. Činnost rady zůstala zachována. V roce 2009 byly záležitosti 

týkající se ICB převedeny pod ministra pro ekonomické záležitosti.  

 Absolutní určení hlavního cíle banky jímž je cenová stabilita, není v rukou ICB, nýbrž 

je určena na základě dohody mezi ICB a vládou. Prohlášení o hodnotě cíle bylo naposledy 

podepsáno v roce 2001 a od té doby nebyl inflační cíl pozměněn. Přestože politická reprezentace 

má možnost ovlivnit jeho hodnotu, nebyla tato možnost využita.  

 Vlivem legislativních změn došlo ke snížení nezávislosti de facto, protože změnou 

zákona došlo k výměně představitelů banky tak, aby byly zachovány zákonné podmínky. Během 

finančních a ekonomických potíží Islandské centrální bance narostla nezávislost zejména 

v oblasti personální. Zároveň nebyla formální cestou zneužita skutečnost, že určení absolutní 

hodnoty hlavního cíle banky nespočívá pouze v rukou ICB.  

 Třetí hodnocenou centrální bankou byla Rezervní banka Indie. Ekonomické problémy 

se Indie dotkly poměrně málo, došlo sice ke zpomalení ekonomického růstu, avšak jeho hodnoty 

zůstávají v kladných číslech. RBI je ze všech hodnocených centrálních bank nejméně nezávislá. 

Od roku 2007 nedošlo k žádným legislativním změnám. Banka je povinna přispívat 

do vybraných národních fondů, avšak výše příspěvků před rokem 2007 a po něm zůstala stejná. 

Banka může poskytovat půjčky státu, avšak ani tato možnost nebyla využita. Po vypršení 

funkčního období se změnil guvernér a je možno konstatovat, že to nebyla reakce na změnu 

prezidenta.  

 Poslední hodnocenou bankou je Česká národní banka. Finanční krize se České republiky 

dotkla pouze okrajově, avšak země byla zasažena následnými ekonomickými problémy. Potíže 

se vyhnuly centrální bance a její nezávislosti. Došlo sice k novelizacím zákona, avšak tyto pouze 

rozšířily pravomoci banky v oblasti bankovního dohledu. Od roku 2010 došlo ke snížení 

střednědobého inflačního cíle, to však bylo oznámeno již na počátku roku 2007 v souvislosti 

s předpokládaným přijetím měny euro. Nezávislost de facto se mírně snížila, protože došlo 

k pozměnění míry obratu guvernéra v důsledku rezignace současného guvernéra. Činnost 

guvernéra banky nebyla během krize přerušena ani ovlivněna politickými změnami.  

 Finanční krize a následující ekonomický vývoj měly na nezávislost centrálních bank 

odlišný vliv. Ve dvou sledovaných zemích (Indie, ČR) se míra nezávislosti de jure nezměnila, 

v jedné zemi se míra nezávislosti de jure zvýšila (Island). V USA zemi se oficiální míra 

nezávislosti de jure nezměnila, avšak jeden z použitých nástrojů pro boj s krizí může být 

považován za diskutabilní a snižující její nezávislost. Míra nezávislosti de facto zůstala ve dvou 

zvolených zemích nezměněna,  na Islandu došlo k jejímu snížení vlivem legislativních změn, 
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v ČR došlo k jejímu mírnému snížení v návaznosti na rezignaci guvernéra. Významné změny  

nezávislosti de jure a de facto vybraných centrálních bank jsou znázorněny v Tabulce (5.1). 

Tabulka 5.1: Změny nezávislosti de jure a de facto. 

Země de jure de facto 

FED 

žádné změny míry nezávislosti: 

- vytvoření nových dočasných nástrojů, 

- prodej pokladničních poukázek ministerstvu financí 

(diskutabilní nástroj). 

- 

ICB 

nárůst personální nezávislosti: 

- rada guvernérů nahrazena guvernérem, 

- zpřísnění podmínek pro kandidáty na guvernéra, 

- prodloužení funkčního období guvernéra (na 5 let). 

pokles vlivem změny de jure 

RBI  - - 

ČNB - 
pokles vlivem rezignace 

guvernéra 

Zdroj: Legislativní úprava ČNB, FEDu, ICB, RBI, vlastní zpracování.
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6 Závěr 

 Nezávislost centrálních bank je tématem, které je velmi podrobně diskutováno zejména 

v souvislosti s rozvojem činností, které vykonávají, a jejich osamostatňování se od ostatních 

institucí. Většina vyspělých zemí poskytuje svým centrálním bankám stále větší míru 

nezávislosti. Pod nepříznivým vývojem posledních let se centrální banky staly terčem kritiky. 

Byly a jsou obviňovány, že i přes všechny své funkce a používané nástroje nedokázaly tomuto 

vývoji zabránit. Některé země se proto mohly pokusit omezit nezávislost svých centrálních bank 

a získat nad jejich činností větší kontrolu. 

 Primárním cílem práce bylo zhodnocení míry nezávislosti České národní banky za dobu 

její existence s důrazem na zkoumání vlivu ekonomických problémů na samostatnost. Tento cíl 

byl naplněn prostřednictvím detailního prostudování právní úpravy činnosti České národní banky 

a jeho zhodnocením pomocí vybraných indexů. Výsledky byly upřesněny díky posouzení 

nezávislosti de facto. Sekundární cíl stanovený jako komparace nezávislosti vybraných 

centrálních bank a dopadů ekonomického vývoje na tyto banky byl taktéž splněn. Toho bylo 

dosaženo podrobnou studií právních úprav činnosti bank zejména pak v období finanční krize 

a následujícího období. Využito bylo hodnocení nejenom nezávislosti de jure, ale i de facto.  

 Práce se dle zadání a stanovených cílů věnovala především vývoji nezávislosti zvolených 

centrálních bank se zřetelem na jejich nezávislost a její změny v průběhu finanční krize 

a následného ekonomického vývoje. Kromě úvodu a závěru byla práce rozdělena do čtyř kapitol.  

 První kapitola se zabývala teoretickými východisky nezávislosti centrální banky. V první 

části byly shrnuty poznatky ekonomických škol a jejich postoj k dané problematice. 

Za nejvýznamnější bývá považován přístup z pohledu časové nekonzistence měnové politiky. 

Vychází z předpokladu, že k optimalizaci měnové politiky dochází, jestliže plán vytvořený 

ex ante je stejný jako plán vytvořený ex post. Výsledkem teorie je, že monetární politika je 

schopna dosáhnout nejlepších výsledků, pokud je vykonávání její funkce předáno nezávislé 

instituci. Osoby, které ji vedou, by neměly být ovlivňovány snahou chovat se tak, aby došlo 

k jejich znovuzvolení a tudíž se snažily „zalíbit“ voličům. Teorie byla následně mnohokrát 

rozpracována a modifikována.  

 Obsahem další částí kapitoly bylo členění nezávislosti z pohledu různých autorů. 

V literatuře bývá nejčastěji využito členění nezávislosti na ekonomickou, jejíž nejpodstatnější 

součástí je finanční nezávislost, na politickou, která se dále člení na nezávislost při plnění cílů 

a při používání nástrojů, a na personální, která se zabývá možností politiků zasahovat 

do personálních záležitostí banky.  
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 Závěr kapitoly se zabýval výhodami a nevýhodami nezávislé centrální banky. Kritika 

nezávislé centrální banky je postavena zejména na politických argumentech, přínosy bývají 

argumentovány ekonomicky. Míra nezávislosti bývá zkoumána dvěma způsoby – de jure, která 

využívá hodnocení legislativy upravující činnost centrální banky, a de facto, která měří 

skutečnou nezávislost banky například pomocí vztahu mezi mírou obratu guvernéra 

a představitelů fiskální politiky. 

 Druhá kapitola se věnovala České národní bance. Byl shrnut vývoj banky od jejího 

vzniku, přičemž fáze od roku 1990 do současnosti byla zkoumána podrobněji. Nezávislost banky 

byla rozdělena na finanční, personální, funkční a institucionální a všechny typy byly detailně 

probrány. Následovalo hodnocení banky a její nezávislosti de jure a de facto, při kterém byly 

využity tři indexy. Jejich vyhodnocením bylo zjištěno, že nezávislost banky od roku 1990 

postupně narůstá, pouze v roce 2000 došlo ke krátkodobému poklesu nezávislosti. Rok 2002 

způsobil další pokles, který byl způsoben preferencemi indexů na měnovou stabilitu. Výsledky 

indexů byly porovnány s mírou inflace, jejíž průběh naznačuje, že s rostoucí mírou nezávislosti 

de jure by mohlo docházet ke snižování inflace a její volatility.  

 Následovalo hodnocení skutečné míry nezávislosti pomocí míry obratu guvernéra a jejím 

porovnáním s mírou obratu premiéra a ministra financí, poté pomocí indexu politické 

zranitelnosti. Oba ukazatele přiřadili bance mírnou závislost vztahu mezi guvernérem 

a premiérem a ministrem financí, což bylo dáno politickým vývojem země, kdy se guvernér stal 

na přechodnou dobu předsedou vlády. Od té doby nebyl žádný vztah zaznamenán. Výrazná 

závislost je dána zejména velmi krátkým sledovaným vzorkem, na kterém se i malá výchylka 

projeví silně.  

 Třetí kapitola se zabývala hodnocením nezávislosti vybraných centrálních bank. 

Do vzorku byla zařazena Rezervní banka Indie, Islandská centrální banka a Federální rezervní 

systém. Banky byly vybrány jako zástupci jednotlivých světadílů, přičemž Island byl zvolen jako 

nečlenský stát EU, tudíž zde nebyla očekávána podobnost s ČR. Vybrané země jsou na svých 

kontinentech ekonomicky významné. Na zvolení měl také vliv vztah k finanční krizi. USA jsou 

zemí, která je často považována za zdroj krize, Island byl jejími následky silně postižen, Indii 

mnoho ekonomů řadí mezi státy, které by mohly světu pomoci se z problémů dostat.  

 U všech tří zemí byly posuzovány jednotlivé typy nezávislosti, následovalo hodnocení 

nezávislosti de jure a de facto. Rezervní banka Indie je centrální bankou, která je z vybraných 

zemí nejméně nezávislá. Má mnoho vazeb na fiskální politiku, například může poskytovat státu 

půjčky, vkládá své finanční prostředky do národních fondů atd. Po porovnání míry inflace je 

zřejmé, že banka má velmi nízkou nezávislost de jure, která je doprovázena poměrně vysokou 

a volatilní inflací. Dle vyhodnocení nezávislosti de facto je banka závislá zejména na změnách 
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prezidenta Indie.  

 Islandská centrální banka prošla v posledních dvaceti letech vývojem, který její míru 

nezávislosti téměř zdvojnásobil. Na počátku sledovaného období byla míra nezávislosti banky 

obdobná jako u Indie, avšak v roce 2001 došlo k přijetí nového zákona, který se inspiroval 

systémem praktikovaným v EU. Díky němu se banka stala mnohem více nezávislá. Po porovnání 

míry nezávislosti a jejího vývoje a míry inflace nejsou zřejmé příliš silné vztahy mezi veličinami, 

protože inflace je výrazně volatilní i po zvýšení nezávislosti banky. Míra nezávislosti de facto 

vykazuje poměrně významný vztah mezi centrální bankou a předsedou vlády a ministrem 

financí. Vztah je značně ovlivněn změnami de jure. Sledované období je relativně krátké, tudíž 

i malé změny znamenají velké výkyvy v ukazatelích.  

 Poslední hodnocenou bankou byl Federální rezervní systém. U této centrální banky došlo 

od jejího vzniku k poměrně malému počtu úprav zákona. Míra nezávislosti de jure je nižší 

než u evropských centrálních bank. Hlavní rozdíl spočívá v určení cíle banky, FED má tzv. 

duální mandát, kdy kromě cenové stability je jeho cílem také podpora plné zaměstnanosti. 

Přestože nezávislost de jure je nižší, inflace v zemi je za sledované období nízká a stabilní. 

Hodnocení nezávislosti de facto pomocí míry obratu guvernéra a míry obratu prezidenta 

naznačilo závislost mezi těmito osobami. Index politické zranitelnosti ukázal, že vztah je spíše 

náhodný.  

 Čtvrtá kapitola práce se zabývala dopady hospodářské krize na nezávislost centrálních 

bank. Nejprve byly krátce shrnuty základní příčiny a průběh krize, následoval popis vývoje 

nezávislosti zvolených centrálních bank v udaném období. Činnost jedné banky se v této době 

vůbec nezměnila. U Rezervní banky Indie nedošlo ke změnám nezávislosti de jure ani de facto. 

Nezávislost de jure České národní banky nebyla pozměněna, došlo k mírnému snížení 

nezávislosti de facto v důsledku rezignace guvernéra. Islandská centrální banka vykázala v roce 

2009 nárůst personální nezávislosti, protože došlo k celkovým změnám uspořádání vedení 

banky. Islandská centrální banka nemá ve svých rukou určení absolutní hodnoty inflačního cíle 

(hlavní cíl banky), přesto nedošlo ze strany politické reprezentace ke snahám dohodou stanovený 

cíl z roku 2001 změnit. U banky došlo k poklesu míry nezávislosti de facto, která byla způsobena 

změnou nezávislosti de jure.  

 Poslední hodnocená banka (FED) nevykázala žádné změny v nezávislosti de facto 

ani žádné oficiální změny u nezávislosti de jure. Banka na základě zákona vytvořila diskutabilní 

nástroj, který jí umožnil prodávat pokladniční poukázky ministerstvu financí. Oficiálním cílem 

banky bylo zvýšit množství likvidity v ekonomice. Tento krok může být také chápán jako tzv. 

monetizace dluhu. Banka oficiální cestou nezveřejnila, zda po odeznění ekonomických potíží 

pokladniční poukázky zpětně odkoupí. Z tohoto důvodu je možno stabilitu míry nezávislosti 
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de jure zpochybnit. Hodnoty ukazatelů nezávislosti de facto zůstaly nezměněny. 

 Zkoumané země byly poměrně odlišné zákonnou úpravou míry nezávislosti. Jednotlivé 

banky se značně lišily formou poskytování informací veřejnosti a svou prezentací. Námětem 

na další rozšíření práce je sledování následného vývoje nezávislosti bank po odeznění 

ekonomických potíží, protože v tomto čase by mohlo dojít k dalším pokusům oslabit jejich 

autonomii. Bylo by vhodné vzorek zkoumaných zemí rozšířit, což by umožnilo hodnotit kromě 

tradičního vztahu nezávislosti bank na inflaci a dalších ekonomických ukazatelích, kupříkladu 

vztah mezi nezávislostí bank a stavem demokracie, náboženskými vlivy a dalšími. Hodnocení by 

bylo možno zpřesnit rozšířením škály používaných ukazatelů nezávislosti de jure a de facto. 

Získaných znalostí by mohlo být využito pro zkonstruování vlastního indexu. 



 98 

Seznam použité literatury 

Monografie 

1. ARESTIS, P.; SAWYER, M. C.; HOLMAN, R. The Political Economy of Central Banking. 

Cheltenham : Edward Elgar, 1998. 224 s. ISBN 1-85898-742-3.  

2. BAŽANTOVÁ, I. Role bank v tržní ekonomice. In BAŽANTOVÁ, I. K institucionálním 

základům tržní ekonomiky a k jejich vývoji. Praha : Prospektrum, 2005. s. 77-102. ISBN 80-

7175-137-5.  

3. BAŽANTOVÁ, I., et al. Právní postavení centrální banky v demokratickém státě : Sborník 

textů. Praha : CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku, 2000. 118 s.  

4. BLINDER, A. S. Central banking in theory and practice. London : MIT Press, 1998. 92 s. 

ISBN 0-262-02439-X.  

5. EIJFFINGER, S. C. W. Independent Central Banks and Economic Performance. 

Cheltenham : Edward Elgar, 1997. 643 s. ISBN 1-85898-447-5.  

6. EIJFFINGER, S. C. W.; HAAN, J. The political economy of central-bank independence. 

Princeton  : International Finance Section, 1996. 82 s. ISBN 0-88165-308-X.  

7. HOLMAN, R. Dějiny ekonomického myšlení. 3. vyd. Praha : C.H. Beck, 2001. 541 s. ISBN 

80-7179-380-9.  

8. CHYTIL, Z. Postkeynesovské pojetí nezávislosti centrální banky a fungování komerčních 

bank. Praha : Oeconomica, 2003. 136 s. ISBN 80-245-0469-3.  

9. KVIZDA, M. Centrální banka a národní hospodářství. 1. vyd. Brno : Masarykova 

Univerzita, 1998. 217 s. ISBN 80-210-1942-5.  

10. KVIZDA, M. Nezávislost centrální banky během procesu transformace - český případ. In 

KLIKOVÁ, CH. Hospodářská politika v tranzitivních ekonomikách III : sborník referátů z 

mezinárodního semináře organizovaného katedrou národohospodářskou Ekonomické fakulty 

VŠB-TU Ostrava. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. s. 197-207. 

ISBN 80-248-0178-7.  

11. LIPPI, F. Central Bank Independence, Targets and Credibility. Cheltenham : Edward Elgar, 

1999. 162s. ISBN 1-85898-915-9.  

 

 

 

 

 



 99 

Internetové zdroje 

1. ALESINA, A.; SUMMERS, L. H. Central Bank Independence and Macroeconomic 

Performance: Some Comparative Evidence. Journal of Money, Credit and Banking. 1993, 

vol. 25,č. 2, s. 151-162. Dostupný také z WWW: 

<http://www.deu.edu.tr/userweb/yesim.kustepeli/dosyalar/alesinasummers1993.pdf>.  

2. ARNONE, M.; LAURENS, B. J.; SEGALOTTO, J. G. Measures of Central Bank 

Autonomy: Empirical Evidence for OECD, Developing, and Emerging Market Economies :  

IMF Working Paper 06/228. Washington: International Monetary Fund, 2006. 39 s. 

Dostupné z WWW: <http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2006/wp06228.pdf>.  

3. BADE, R.; PARKIN, M. Central Bank Laws and Monetary Policy. Ontario : Department of 

Economics University, 1988. 36 s. Dostupné z WWW: 

<http://economics.uwo.ca/faculty/parkin/CentralBankLaws.pdf>.  

4. Barro, R. J.; Gordon, B. A Positive Theory of Monetary Policy in a Natural Rate Model : 

NBER Working Paper No. 807. Cambridge : National Bureau of Economic Research, 1981. 

41 s. Dostupné z WWW: <http://www.nber.org/papers/w0807.pdf>. 

5. Barro, R. J.; Gordon, B. Rules, Discretion and Reputation in a Model of Monetary Policy : 

NBER Working Paper No. 1079. Cambridge : National Bureau of Economic Research, 1983. 

35 s. Dostupné z WWW: <http://www.nber.org/papers/w1079.pdf>. 

6. BERNANKE, B. S. Board of Governors of Federal Reserve System [online]. 2009 [cit. 

2010-02-12]. Federal Reserve programs to strengthen credit markets and the economy. 

Dostupné z WWW: 

<http://www.federalreserve.gov/newsevents/testimony/bernanke20090210a.htm>.  

7. BERNANKE, B. S. Board of Governors of the Federal Reserve System [online]. 2009 [cit. 

2010-02-13]. Four Questions about the Financial Crisis. Dostupný z WWW: 

<http://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/bernanke20090414a.htm>.  

8. BERNANKE, B. S. Board of Governors of the Federal Reserve System [online]. 2009 [cit. 

2010-03-07]. The Federal Reserve's Balance Sheet. Dostupné z WWW: 

<http://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/bernanke20090403a.htm>.  

9. BERTAUT, C. C.; POUNDER, L. The Financial Crisis and U.S. Cross-Border Financial 

Flows. Federal Reserve Bulletin [online]. 2009, č. 6, [cit. 2010-02-13]. Dostupný z WWW: 

<http://www.federalreserve.gov/pubs/bulletin/2009/pdf/Crossborder09.pdf>.  

10. Board of Governors of Federal Reserve Bank [online]. 2008 [cit. 2010-01-12]. Federal 

Reserve Act. Dostupné z WWW: <http://www.federalreserve.gov/aboutthefed/fract.htm>.  

11. Board of Governors of the Federal Reserve System [online]. 2009 [cit. 2010-02-11]. Press 

Release. Dostupné z WWW: 



 100 

<http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/monetary/20090218a.htm>.  

12. Board of Governors of Federal Reserve System [online]. 2010 [cit. 2010-02-02]. Credit and 

Liquidity Programs and the Balance Sheet. Dostupné z WWW: 

<http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/bst_supportspecific.htm>.  

13. Central Bank of Iceland [online]. 2002 [cit. 2010-01-11]. Act of the Central Bank of Iceland, 

no. 36, 22 May 2001. Dostupné z WWW: 

<http://www.sedlabanki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=7425>.  

14. Central Bank of Iceland [online]. 2002 [cit. 2009-01-14]. Act no. 5/2009. Dostupné z 

WWW: <http://www.sedlabanki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=6861>.  

15. Central Bank of Iceland [online]. 2005 [cit. 2010-01-29]. Aðdragandi að stofnun 

Seðlabankans og nokkur atriði úr sögu bankans. Dostupné z WWW: 

<http://www.sedlabanki.is/?PageID=26>.  

16. Central Bank of Iceland [online]. 2002 [cit. 2010-02-11]. Declaration on inflation target and 

a change in the exchange rate policy. Dostupné z WWW: 

<http://www.sedlabanki.is/?PageID=522>.  

17. Central Bank of Iceland [online]. 2002 [cit. 2010-01-12]. History. Dostupné z WWW: 

<http://www.sedlabanki.is/?PageID=192>.  

18. Central Bank of Iceland [online]. 2002 [cit. 2009-09-29]. Objectives and Roles. Dostupné z 

WWW: <http://www.sedlabanki.is/?PageID=188>.  

19. Central Bank of Iceland [online]. 2002 [cit. 2009-09-29]. The Central Bank of Iceland. 

Dostupné z WWW: <http://www.sedlabanki.is/?PageID=178>.  

20. Central Intelligence Agency [online]. 2009 [cit. 2010-01-14]. The Worl Factbook : GDP - 

per capita (PPP). Dostupné z WWW: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/rankorder/2004rank.html>. ISSN 1553-8133.  

21. Central Intelligence Agency [online]. 2009 [cit. 2010-01-14]. The Worl Factbook : GDP - 

real growth rate. Dostupné z WWW: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/rankorder/2003rank.html>. ISSN 1553-8133.  

22. Central Intelligence Agency [online]. 2009 [cit. 2010-01-14]. The Worl Factbook : Public 

debt. Dostupné z WWW: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/rankorder/2186rank.html>. ISSN 1553-8133.  

23. Convergence Report : Report required by Article 109 j of the Treaty establishing the 

European Community [online]. European Monetary Institute, 1998 [cit. 2009-10-28]. 

Dostupné z WWW: <http://www.ecb.int/pub/pdf/conrep/cr1998en.pdf>.  

24. Current situation and outlook. Financial Stability [online]. 2009, č. 1, [cit. 2010-02-11]. 

Dostupný z WWW: <http://www.sedlabanki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=7357>.  



 101 

25. Česká národní banka [online]. 2003 [cit. 2010-02-16]. Parametry dodávací repo operace. 

Dostupné z WWW: 

<http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/penezni_trh/parametry_dodavaci_repo.html>.  

26. Česká národní banka [online]. 2003 [cit. 2009-11-14]. Měnověpolitické nástroje. Dostupné z 

WWW: <http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/mp_nastroje/#operace >.  

27. Česká národní banka [online]. 2003 [cit. 2009-10-14]. Národní banka Československá 

(NBČS). Dostupné z WWW: <http://www.cnb.cz/cs/verejnost/archiv_cnb/fondy/nbcs.html>. 

28. Česká národní banka [online]. 2003 [cit. 2009-10-12]. Nezávislost ČNB. Dostupné z 

WWW: <http://www.cnb.cz/cs/faq/nezavislost_cnb.html>.  

29. Česká národní banka [online]. 2007 [cit. 2009-11-14]. Nový inflační cíl ČNB. Dostupné z 

WWW: 

<http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/strategicke_dokumenty

/download/inflacni_cil_cnb_2010.pdf>.  

30. Česká národní banka [online]. 2003 [cit. 2009-12-02]. Přehled představitelů ČNB a jejích 

právních předchůdců. Dostupné z WWW: 

<http://www.cnb.cz/cs/verejnost/archiv_cnb/archiv_cnb_guverneri.html>.  

31. Česká národní banka [online]. 2003 [cit. 2009-10-14]. Státní banka československá. 

Dostupné z WWW: <http://www.cnb.cz/cs/verejnost/archiv_cnb/fondy/st_banka_cs.html>. 

32. Česká národní banka [online]. 2007 [cit. 2010-02-16]. Nový inflační cíl ČNB a změny v 

komunikaci měnové politiky. Dostupné z WWW: 

<http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/strategicke_dokumenty

/download/inflacni_cil_cnb_2010.pdf>.  

33. Česká národní banka 1993-2003. Praha : Česká národní banka, 2003. 41 s. Dostupné z 

WWW: 

<http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/verejnost/publikace/download/cnb_1993

-2003_cz.pdf>.  

34. Česko. Zákon České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance. In 

Sbírka zákonů. 1993, částka 3, s. 35-42. Dostupný také z WWW: 

<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1993/sb03-93.pdf>.  

35. Česko. Zákon ze dne 09. března 1950 o Státní bance československé . In Sbírka zákonů. 

1950, částka 13, s. 51-54. Dostupný také z WWW: 

<http://web.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1950/sb13-50.pdf>.  

36. Česko. Zákon ze dne 10. listopadu 1965 o Státní bance československé . In Sbírka zákonů. 

1965, částka 49, s. 684-687. Dostupný také z WWW: 

<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1965/sb49-65.pdf>.  



 102 

37. Česko. Zákon ze dne 11. března 1948 o Národní bance Československé . In Sbírka zákonů. 

1948, částka 18, s. 397-402. Dostupný také z WWW: 

<http://web.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1948/sb18-48.pdf>.  

38. Česko. Zákon ze dne 13. prosince 1989 o bankách a spořitelnách. In Sbírka zákonů. 1989, 

částka 34, s. 1155-1159. Dostupný také z WWW: 

<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1989/sb34-89.pdf>.  

39. Česko. Zákon ze dne 15. listopadu 1989 o Státní bance československé . In Sbírka zákonů. 

1989, částka 30, s. 1052-1056. Dostupný také z WWW: 

<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1989/sb30-89.pdf>.  

40. Česko. Zákon ze dne 20. prosince 1991 o Státní bance Československé. In Sbírka zákonů. 

1992, částka 5, s. 105-114. Dostupný také z WWW: 

<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1992/sb005-92.pdf>  

41. Česko. Zákon ze dne 21. prosince 1970 o Státní bance československé . In Sbírka zákonů. 

1970, částka 43, s. 658-660. Dostupný také z WWW: 

<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1970/sb43-70.pdf>.  

42. Česko. Ústava České republiky ze dne 16. prosince 1992. In Sbírka zákonů. 1993, částka 1, 

s. 1-16. Dostupný také z WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1993/sb01-

93.pdf>.  

43. ČIHÁK, M. Panelová diskuze o postavení centrální banky. Finance a úvěr. 2000, č. 1, s. 53-

57. Dostupný také z WWW: <http://journal.fsv.cuni.cz/storage/74_200001mc.pdf>.  

44. ČIHÁK, M.; HOLUB, T. Co říká ekonomická teorie o nezávislost centrální banky. Finance 

a úvěr. 1999,č. 4, s. 543-564. Dostupný také z WWW: 

<http://journal.fsv.cuni.cz/storage/2724_199909mc.pdf>. 

45. Economic and monetary chronicle. Monetary Bulletin [online]. 2009, č. 2, [cit. 2010-01-25]. 

Dostupný z WWW: <http://www.sedlabanki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=7031>.  

46. Economic and monetary chronicle. Monetary Bulletin [online]. 2009, č. 4, [cit. 2010-01-25]. 

Dostupný z WWW: <http://www.sedlabanki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=7392>.  

47. Fjármálaráðuneytið [online]. 2009 [cit. 2009-01-15]. Fyrri ráðherrar. Dostupné z WWW: 

<http://www.fjarmalaraduneyti.is/radherra/fyrri_radherrar>.  

48. FRIDRIKSSON, I. Central Bank of Iceland [online]. 2009 [cit. 2010-02-14]. The banking 

crisis in Iceland in 2008. Dostupné z WWW: 

<http://sedlabanki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=6795>.  

49. Government Oficces of Iceland [online]. 1999 [cit. 2009-01-18]. Constituton of the Republic 

of Iceland. Dostupné z WWW: <http://www.government.is/constitution/>.  

50. GRILLI, V.; MASCIANDARO, D.; TABELLINI, G. Political and Monetary Institutions and 



 103 

Public Financial Policies in the Industrial Countries. Economic Policy. 1991, č. 13, s. 341–

392.  

51. GUÐMUNDSSON, M. Central Bank of Iceland [online]. 2010 [cit. 2010-02-09]. The 

financial crisis in Iceland and the fault lines in cross-border banking. Dostupné z WWW: 

<http://www.sedlabanki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=7592>.  

52. HAYO, B.; HEFEKER, C. Do We Really Need Central Bank Independence? A Critical Re-

examination : WWZ-Discussion Paper. Switzerland : University of Basel, 2001. 33 s. 

Dostupný z WWW: <http://129.3.20.41/eps/mac/papers/0103/0103006.pdf>.  

53. Indian Legislation [online]. 2006 [cit. 2010-01-15]. Reserve Bank of India (Amendment) 

Act 2006 . Dostupné z WWW: 

<http://www.commonlii.org/in/legis/num_act/rboia2006261/>.  

54. Island. Act on Official Supervision of Financial Activities. In Official Supervision of 

Financial Activities. 1998, 87, s. 1-9. Dostupný také z WWW: 

<http://eng.idnadarraduneyti.is/media/Acrobat/Act-No-87-1998.pdf>.  

55. JOHNSON, R. T. Historical Beginnings...The Federal Reserve [online]. Boston : Federal 

Reserve Bank of Boston, 1999 [cit. 2009-12-18]. Dostupné z WWW: 

<http://www.bos.frb.org/about/pubs/begin.pdf>.  

56. JONÁŠ, J. Centrální banky: nezávislost, odpovědnost, kredibilita. Finance a úvěr. 1999, č. 

4, s. 525-542. Dostupný také z WWW: 

<http://journal.fsv.cuni.cz/storage/2723_199909jj.pdf>.  

57. Konsolidovaná znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o založení Evropského 

společenství [online]. Úřední věstník Evropské unie, 2006 [cit. 2010-10-28]. Dostupné z 

WWW: <http://www.ecb.int/ecb/legal/pdf/ce32120061229cs00010331.pdf>.  

58. Konvergenční zpráva : květen 2008 [online]. Evropská centrální banka, 2008 [cit. 2010-10-

28]. Dostupné z WWW: <http://www.ecb.int/pub/pdf/conrep/cr200805cs.pdf>.  

59. KUBICOVÁ, J.; SERGI, B. S. . Nezávislosť centrálnej banky a základné výzvy. BIATEC : 

Odborný bankový časopis [online]. 2002, č. 6, [cit. 2010-10-14]. Dostupný také z WWW: 

<http://www.nbs.sk/_img/Documents/BIATEC/slobs/sl6-02.pdf>.  

60. KUČEROVÁ, Z. Fungování Originate-to-Distribute modelu ve světle světové finanční 

krize. In Hospodářská politika v zemích EU: Ekonomická krize – výzvy budoucnosti. 

Ostrava : Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2009. CD-ROM. 

61. KYDLAND, F. E.; PRESCOTT, E. C. . Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of 

Optimal Plans. Journal of Political Economy. 1977, č. 3, s. 473-491. Dostupný z WWW: 

<http://web.cenet.org.cn/upfile/72346.pdf>.  

62. Legal Information Institute [online]. 2009 [cit. 2010-02-03]. Constituton of the United 



 104 

States. Dostupné z WWW: <http://topics.law.cornell.edu/constitution/>.  

63. Lög um Seðlabanka Íslands 1986 nr. 36 5. maí [online]. 2001 [cit. 2010-02-22]. Althingi. 

Dostupné z WWW: <http://www.althingi.is/lagas/126a/1986036.html>.  

64. LOUNGANI, P.; SHEETS, N. Central Bank Independence, Inflation and Growth in 

Transition Economies. International Finance Discussion Papers. 1995, č. 519, Dostupný 

také z WWW: <http://www.federalreserve.gov/pubs/ifdp/1995/519/ifdp519.pdf>. 

65. MARTINČÍK, D. Míra nezávislosti ČNB – minulý vývoj a vstup do EMU. In Mezinárodní 

vědecká konference Firma a konkurenční prostředí. Brno : Mendelova zemědělská a 

lesnická univerzita v Brně, 2006. s. 106-118. Dostupné z WWW: 

<http://home.zcu.cz/~martinci/publikace_pdf/FKP06.pdf>. ISBN 80-7302-120-X.  

66. MATAJ, J.; VOJTÍŠEK, P. Právní a ekonomické aspekty nového zákona o SBČS. Finance a 

úvěr. 1992, č. 3, s. 109-114. Dostupný také z WWW: 

<http://journal.fsv.cuni.cz/storage/2289_199203jm.pdf>.  

67. MBOWENI, T. T. Central bank independence. In Reuters Forum Lecture. Johannesburg, 

2000. Dostupné z WWW: <http://www.bis.org/review/r001018b.pdf>.  

68. Ministerstvo financí České republiky [online]. 2005 [cit. 2009-12-02]. Životopisy ministrů 

1918-2004. Dostupné z WWW: 

<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/historie_min.html>.  

69. OKONGWU, CH.; SABRY, F.  Study of the Impact of Securitization on Consumers, 

Investors, Financial Institution and the Capital Market.  NERA Economic Consulting, 

American Securitization Forum. Dostupné z WWW: 

<http://www.americansecuritization.com/uploadedFiles/ASF_NERA_Report.pdf >. 

70. Overview of Monetary Policy and the Economic Outlook. Monetary Policy Report to the 

Congress [online]. 2008, č. 1, [cit. 2010-02-14]. Dostupný také z WWW: 

<http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/mpr_20080227_part1.htm>.  

71. PÉTURSSON, T. G. New focuses in central banking: Increased independence, transparency 

and accountability. Monetary Bulletin [online]. 2000, č. 4, [cit. 2010-01-15]. Dostupný také 

z WWW: <http://www.sedlabanki.is/uploads/files/mb004_6.pdf>.  

72. POLLARD, P. S. Central Bank Independence and Economic Performance. Rewiev : The 

Federal Reserve Bank of St. Louis [online]. 1993, vol. 75, č. 4, [cit. 2010-10-15]. Dostupný 

také z WWW: 

<http://research.stlouisfed.org/publications/review/93/07/Bank_Jul_Aug1993.pdf>.  

73. Poslední vývoj měnové politiky vybraných centrálních bank. Monitoring centrálních bank 

[online]. 2008, č. 1, [cit. 2010-02-15]. Dostupný z WWW: 

<http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/monitoring_centralnich



 105 

_bank/download/0801_mcb.pdf>.  

74. Poslední vývoj měnové politiky vybraných centrálních bank. Monitoring centrálních bank 

[online]. 2008, č. 2, [cit. 2010-02-15]. Dostupný z WWW: 

<http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/monitoring_centralnich

_bank/download/0802_mcb.pdf>.  

75. Poslední vývoj měnové politiky vybraných centrálních bank. Monitoring centrálních bank 

[online]. 2008, č. 3, [cit. 2010-02-15]. Dostupný z WWW: 

<http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/monitoring_centralnich

_bank/download/0803_mcb.pdf>.  

76. Poslední vývoj měnové politiky vybraných centrálních bank. Monitoring centrálních bank 

[online]. 2008, č. 4, [cit. 2010-02-15]. Dostupný z WWW: 

<http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/monitoring_centralnich

_bank/download/0804_mcb.pdf>.  

77. Poslední vývoj měnové politiky vybraných centrálních bank. Monitoring centrálních bank 

[online]. 2009, č. 1, [cit. 2010-02-15]. Dostupný z WWW: 

<http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/monitoring_centralnich

_bank/download/0901_mcb.pdf>.  

78. Poslední vývoj měnové politiky vybraných centrálních bank. Monitoring centrálních bank 

[online]. 2009, č. 2, [cit. 2010-02-15]. Dostupný z WWW: 

<http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/monitoring_centralnich

_bank/download/0902_mcb.pdf>.  

79. Poslední vývoj měnové politiky vybraných centrálních bank. Monitoring centrálních bank 

[online]. 2009, č. 3, [cit. 2010-02-15]. Dostupný z WWW: 

<http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/monitoring_centralnich

_bank/download/0903_mcb.pdf>.  

80. Poslední vývoj měnové politiky vybraných centrálních bank. Monitoring centrálních bank 

[online]. 2009, č. 4, [cit. 2010-02-15]. Dostupný z WWW: 

<http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/monitoring_centralnich

_bank/download/0904_mcb.pdf>.  

81. POTÁČ, S. Bankovní systém v přestavbě hospodářského systému. Finance a úvěr. 1990, č. 

1, s. 1-5. Dostupný také z WWW: <http://journal.fsv.cuni.cz/storage/15_199001sp.pdf>.  

82. Prime Minister´s Office [online]. 2009 [cit. 2009-01-10]. Former ministers of Iceland. 

Dostupné z WWW: <http://www.fjarmalaraduneyti.is/radherra/fyrri_radherrar>.  

83. Prime Minister´s Office [online]. 2005 [cit. 2010-01-26]. Prime Ministers of India. Dostupné 

z WWW: <http://pmindia.nic.in/former.htm>.  



 106 

84. New Central Bank Act. Monetary Bulletin [online]. 2001, č. 3, [cit. 2010-01-10]. Dostupný z 

WWW: <http://www.sedlabanki.is/uploads/files/mb013_4.pdf>.  

85. Reálná ekonomika. Zpráva o finanční stabilitě [online]. 2008, č. 1, [cit. 2010-02-18]. 

Dostupný z WWW: 

<http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/financni_stabilita/zpravy_fs/fs_2008-

2009/FS_2008-2009_2_realna_ekonomika.pdf>.  

86. Reserve Bank of India [online]. 2000 [cit. 2009-11-23]. Brief History. Dostupné z WWW: 

<http://www.rbi.org.in/scripts/briefhistory.aspx>.  

87. Reserva Bank of India [online]. 2002 [cit. 2010-01-29]. Past Governors. Dostupné z WWW: 

<http://www.rbi.org.in/scripts/AboutUsDisplay.aspx?pg=PastGovernors.htm>.  

88. Reserve Bank of India [online]. 1934 [cit. 2009-11-01]. Reserve Bank of India Act. 

Dostupné z WWW: 

<http://www.rbi.org.in/commonman/Upload/English/Content/PDFs/54435.pdf>.  

89. ŠMÍDKOVÁ, K.; TŮMA, Z. Soudobé evropské pojetí nezávislosti centrální banky. Finance 

a úvěr. 1999, č. 9, s. 507-524. Dostupný také z WWW: 

<http://journal.fsv.cuni.cz/storage/2722_199909ks.pdf>.  

90. Téma pod lupou: Federální rezervní systém (Fed) udělal další krok k větší otevřenosti. 

Monitoring centrálních bank [online]. 2007, č. 4, [cit. 2010-02-15]. Dostupný z WWW: 

<http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/monitoring_centralnich

_bank/download/0704_mcb.pdf>.  

91. Téma pod lupou: Finanční krize – příčiny a důsledky. Monitoring centrálních bank [online]. 

2008, č. 4, [cit. 2010-02-15]. Dostupný z WWW: 

<http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/monitoring_centralnich

_bank/download/0804_mcb.pdf>.  

92. Téma pod lupou: Krize na finančních trzích. Monitoring centrálních bank [online]. 2007, č. 

3, [cit. 2010-02-15]. Dostupný z WWW: 

<http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/monitoring_centralnich

_bank/download/0703_mcb.pdf>.  

93. Téma pod lupou: Nekonvenční měnová politika v pojetí vybraných CB. Monitoring 

centrálních bank [online]. 2009, č. 2, [cit. 2010-02-15]. Dostupný z WWW: 

<http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/monitoring_centralnich

_bank/download/0902_mcb.pdf>.  

94. Téma pod lupou: Problémy s likviditou a kooperativní zásah některých centrálních bank. 

Monitoring centrálních bank [online]. 2008, č. 1, [cit. 2010-02-15]. Dostupný z WWW: 

<http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/monitoring_centralnich



 107 

_bank/download/0801_mcb.pdf>.  

95. The Central Bank's assessment : The commercial banks are more resilient. Financial 

Stability [online]. 2007, č. 1, [cit. 2010-02-09]. Dostupný z WWW: 

<http://www.sedlabanki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=5109>.  

96. The Constitution of India [online]. [s.l.] : National Portal Content Management Team, 2010 

[cit. 2010-01-26]. Dostupné z WWW: 

<http://india.gov.in/govt/documents/english/coi_part_full.pdf>.  

97. The Economy: Review and Prospects. Annual Report on the Working of the Reserve Bank of 

India [online]. 2008, č. 1, [cit. 2010-02-05]. Dostupný z WWW: 

<http://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/AnnualReport/PDFs/86530.pdf>.  

98. The Federal Reserve Board [online]. 2009 [cit. 209-11-25]. Membership of the Board of 

Governors of the Federal Reserve System, 1914-Present. Dostupné z WWW: 

<http://www.federalreserve.gov/bios/boardmembership.htm >.  

99. The Icelandic Government Information Centre [online]. 2008 [cit. 2010-02-10]. The 

Financial Crisis in Iceland. Dostupné z WWW: <http://www.iceland.org/info/iceland-

crisis/>.  

100. The financial crisis. Financial Stability [online]. 2009, č. 1, [cit. 2010-02-11]. Dostupný z 

WWW: <http://www.sedlabanki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=7357>.  

101. The National Portal of India [online]. 2007 [cit. 2010-01-26]. Presidents of India. Dostupné 

z WWW: <http://im.rediff.com/news/2007/jul/25kbk.gif>.  

102. The White House [online]. 2009 [cit. 2010-02-02]. The Presidents. Dostupné z WWW: 

<http://www.whitehouse.gov/about/presidents>.  

103. The Working and Operations of the Reserve Bank of India. Annual Report [online]. 2009, č. 

1, [cit. 2010-02-07]. Dostupný z WWW: 

<http://rbi.org.in/scripts/AnnualReportPublications.aspx?Id=813>.  

104. Trhy aktiv a finanční infrastruktura. Zpráva o finanční stabilitě [online]. 2008, č. 1, [cit. 

2010-02-18]. Dostupný z WWW: 

<http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/financni_stabilita/zpravy_fs/fs_2008-

2009/FS_2008-2009_3_trhy_aktiv.pdf>.  

105. U.S. Treasury [online]. 2009 [cit. 2009-12-20]. History of the Treasury. Dostupné z WWW: 

<http://www.treasury.gov/education/history/secretaries/>.  

106. Zpráva o finanční stabilitě 2007. Zprávy o finanční stabilitě [online]. 2007, č. 1, [cit. 2010-

02-17]. Dostupný z WWW: 

<http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/financni_stabilita/zpravy_fs/fs_2007/FS

_2007_3_trhy_aktiv.pdf>. 



 iii

Seznam zkratek  

2T  dvoutýdenní 

atp.  A tak podobně 

CB  centrální banka 

CBR  centrální bankovní rada 

CIA  Ústřední zpravodajská služba 

CSc.  Kandidát věd 

č.  číslo 

čl.  článek 

ČNB  Česká národní banka 

ČR  Česká republika 

ČSR  Československá republika 

ČSSR  Československá socialistická republika 

doc.  docent 

ECB  Evropská centrální banka 

FED  Federální rezervní systém 

ERM II Evropský mechanismus směnných kurzů II 

EMI  Evropský měnový institut 

ESCB  Evropský systém centrálních bank 

EU  Evropská unie 

FOMC  Federální výbor pro otevřený trh 

FRB  Federální rezervní banka 

GMT  Grilli-Masciandaro-Tabellini Index 

HDP  hrubý domácí produkt 

ICB  Islandská centrální banka 

Ing.  inženýr 

Kč  koruna česká 

LSI  Loungani-Sheets Index 

mil.  milion 

MMF  Mezinárodní měnový fond 

např.  například 

NCB  národní centrální banka 

odst.  odstavec 



 iv 

OECD  Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

p.b.  procentní bod 

písm.  písmeno 

PMR  povinné minimální rezervy 

r.  rok 

RBI  Rezervní banka Indie 

RBOC  Organizační výbor federální banky 

resp.  respektive 

Sb.  sbírka 

SBČS  Státní banka Československá 

sec.  sekce 

tzv.  tak zvaný 

USA  Spojené státy americké 

USD  americký dolar 

www  world wide web 



 v 

Prohlášení o využití výsledků diplomové práce 

 
 

Prohlašuji, že 
 

- jsem byl(a) seznámen(a) s tím, že na mou diplomovou práci se plně vztahuje zákon č. 
121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských  
a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – školní 
dílo; 

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-
TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou práci užít (§ 35 odst. 3); 

- souhlasím s tím, že diplomová práce bude v elektronické podobě archivována v Ústřední 
knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uložen u vedoucího diplomové (bakalářské) 
práce. Souhlasím s tím, že bibliografické údaje o diplomové práci budou zveřejněny 
v informačním systému VŠB-TUO; 

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 
s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

- bylo sjednáno, že užít své dílo, diplomovou práci, nebo poskytnout licenci k jejímu využití 
mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne 
požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla 
vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Ostravě dne …………… 
 

 
 
 
 

……………………………… 
                                  jméno a příjmení studenta 
 
 

Adresa trvalého pobytu studenta: 
 
Datyňská 99/16 
Havířov, 73601 



 vi 

Seznam příloh 

Příloha 1: LSI index, ČR. 

  GMT index, ČR. 

  Sergiho index,ČR. 

Příloha 2: Přehled předsedů vlády, ČR. 

  Přehled ministrů financí, ČR. 

Příloha 3: Hodnota indexů, Indie. 

Příloha 4:  Přehled guvernérů, Indie 

  Přehled předsedů vlády, Indie . 

  Přehled prezidentů, Indie. 

Příloha 5: Hodnota indexů, Island. 

Příloha 6: Přehled guvernérů, Island. 

  Přehled ministrů financí, Island. 

  Přehled předsedů vlády, Island. 

Příloha 7: Hodnota indexů, USA. 

Příloha 8: Přehled předsedů rady guvernérů, USA. 

  Přehled ministrů financí, USA. 

  Přehled prezidentů, USA. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


