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1 ÚVOD 

Centrální banka představuje instituci tvořící v trţní ekonomice jeden z pilířů, na nichţ 

je postavena existence zdravé měny a hladkého fungování finančního systému. Banka se 

prostřednictvím regulace měnových agregátů, měnové báze, úrokových sazeb a někdy i 

měnového kurzu snaţí plnit zákonem stanovený cíl, kterým je především podpora stability 

cenové hladiny. Rozhodnutí centrální banky se výrazně promítají do jednání všech subjektů 

na trhu, od obchodních bank, přes soukromé firmy aţ po domácnosti.  

Jak podstatnou roli má centrální banka pro zdravý chod ekonomiky jsme měli moţnost 

pozorovat s příchodem světové finanční krize, která se začala projevovat poměrně nenápadně 

koncem léta 2007 a dnes je všeobecně pokládána za nejhorší hospodářský krach od Velké 

hospodářské krize třicátých let minulého století. V roce 2008 se finanční krize, která vznikla 

v USA a následně zasáhla několik vyspělých západních ekonomik, přenesla i do dalších zemí 

a regionů. V důsledku propadu zahraniční poptávky a celosvětového zpřísňování finančních 

podmínek začal ve 2. polovině roku 2008 výrazně zpomalovat i hospodářský růst české 

ekonomiky. 

Cílem této práce je, s vyuţitím metody komparace, analyzovat a porovnat centrální 

banky z hlediska prováděné měnové politiky, se zaměřením na mimořádná opatření zavedená 

v reakci na světovou finanční krizi. 

Ke komparaci jsem si zvolila Českou národní banku, Evropskou centrální banku a 

Federální rezervní systém. ECB jsem vybrala z důvodu potenciálního členství ČR v Evropské 

měnové unii a centrální banku Spojených států amerických z titulu místa vzniku krize.  

Bakalářská práce je rozdělena celkem do pěti kapitol včetně úvodu a závěru. 

K pochopení samotného fungování měnové politiky je nezbytný popis jednotlivých nástrojů 

centrální banky. Tomuto výkladu spolu se základní charakteristikou, funkcemi a cíli ČNB 

věnuji druhou kapitolu.  

Náplní třetí kapitoly je světová finanční krize, příčiny jejího vzniku, průběh a důsledky 

krize. Zatímco v prvních dvou částech se zabývám převáţně teoretickými otázkami stojícími 

v pozadí současné krize, třetí část je zaměřena na zhodnocení dopadu krize na jednotlivé 

státy.  Při analýze míry dopadu krize na vybrané ekonomiky se z důvodu daného rozsahu 

práce omezím na pouhé dva makroekonomické ukazatele – hrubý domácí produkt a míru 

nezaměstnanosti.  
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Vývoj měnové politiky České národní banky, Evropské centrální banky a Federálního 

rezervního systému v souvislosti se současnou finanční krizí a jejich následná komparace je 

obsahem čtvrté praktické kapitoly.  

Po stručné rekapitulaci nástrojů měnové politiky kaţdé z uvedených bank, následuje 

monitoring jejich měnověpolitických rozhodnutí od počátku problémů na světových trzích, 

tedy od léta 2007, do prvního čtvrtletí letošního roku. Přibliţuji zde uvolňování měnové 

politiky pomocí sniţování úrokových sazeb, které záhy vystřídala nekonvenční opatření. Na 

ty má centrální banka moţnost sáhnout v případě, pokud jiţ nástroje konvenční
1
 měnové 

politiky nejsou dostatečně účinné k dosahování cíle. To se můţe stát (a také se s tím v případě 

Fedu setkáme), například pokud centrální banka vyčerpá manévrovací prostor k dalšímu 

uvolnění měnové politiky pomocí sniţování úrokových sazeb, neboť její klíčové sazby 

dosáhly hodnot blízkých nule. Na tuto nezbytnou „vstupní“ strategii by však měla navazovat 

neméně důleţitá strategie „výstupní“, téţ označována jako tzv. exit strategie. Proto, s ohledem 

na zlepšování podmínek na světových trzích od konce roku 2009, přiblíţím i postupné 

ukončení pouţívání mimořádných nástrojů.  

Poslední část kapitoly je zaměřena na komparaci pouţitých opatření vybraných 

centrálních bank, zejména na nastavení hlavní úrokové sazby, nástrojů na dodávání likvidity a 

šíře vyuţívání nekonvenční monetární politiky. 

 

                                                 
1
 Nastavení měnověpolitické úrokové sazby a provádění operací na volném trhu. 
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2 NÁSTROJE MĚNOVÉ POLITIKY CENTRÁLNÍ BANKY 

2.1 Základní charakteristika ČNB 

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

orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. Byla zřízena k 1. 1. 1993 Ústavou 

české republiky a svou činnost vyvíjí v souladu se zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní 

bance a dalšími právními předpisy. ČNB má postavení veřejnoprávního subjektu a tvoří ji 

ústředí se sídlem v Praze, pobočky a účelové organizační jednotky.  

Hlavním cílem ČNB je podle zákona péče o cenovou stabilitu. Česká národní banka 

rovněţ podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí k udrţitelnému 

hospodářskému růstu, coţ je ovšem povaţováno za vedlejší cíl a nesmí být v rozporu s cílem 

hlavním.
2
 S tímto souvisí nezávislost centrální banky, která je předpokladem účinnosti 

měnových nástrojů.  

Mezi nejvýznamnější funkce ČNB, které jsou v souladu s hlavním cílem, patří: 

- určování a provádění měnové politiky, 

- vydávání bankovek a mincí, 

- vedení účtů státního rozpočtu a státních fondů, 

- řízení peněţního oběhu, platebního styku a zúčtování bank, 

- dohled nad bankovním sektorem, pojišťovnictvím, kapitálovým trhem apod. 

ČNB je povinna podávat nejméně dvakrát ročně zprávu o měnovém vývoji Parlamentu 

ČR a nejméně jednou za tři měsíce o měnovém vývoji informovat také veřejnost. Zprávu o 

finanční stabilitě je ČNB povinna předkládat Poslanecké sněmovně Parlamentu České 

republiky, a to nejméně jedenkrát ročně. 

Nejvyšším řídicím orgánem ČNB je bankovní rada České republiky (dále jen 

bankovní rada). Její hlavní kompetencí je určovat měnovou politiku a následně nástroje pro 

její uskutečnění. Rozhoduje také o zásadních měnověpolitických opatřeních a opatřeních 

v oblasti dohledu nad finančním trhem. Bankovní rada je sedmičlenná. Jejími členy jsou 

guvernér ČNB, dva viceguvernéři a další čtyři vedoucí pracovníci. Tyto členy má výhradní 

právo jmenovat a odvolávat prezident republiky na období šesti let.  

                                                 
2
 Zákon o ČNB (1993). 
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2.2 Měnová politika 

Měnová politika je chápána jako soubor opatření, kterými stát ovlivňuje mnoţství 

peněz v ekonomice.
3
 Důvodem tohoto zájmu, je skutečnost, ţe mnoţství peněz v ekonomice 

má přímý vliv na hospodářský růst, zaměstnanost, inflaci i stav platební bilance. Zvýšená 

nabídka peněz má za následek zvýšení agregátní poptávky, čímţ je stimulován hospodářský 

růst. Zároveň však přináší riziko v podobě vyšší míry inflace. Ústřední místo v monetární 

politice zaujímá právě centrální banka.  

V následujícím textu se budou často objevovat v souvislosti s měnovou politikou 

pojmy měnové agregáty a měnová báze. K danému tématu bude plně dostačovat 

charakteristika zmíněných pojmů pouze v obecné rovině. 

Měnové agregáty představují souhrn peněţních prostředků s jistým stupněm likvidity.
4
 

Značí se obvykle velkým písmenem M a číslicí od 1 do 5 podle stupně likvidity. Měnový 

agregát vyššího stupně zahrnuje předchozí měnový agregát plus určitou část dalších,             

ve srovnání s předchozím měnovým agregátem méně likvidních peněţních prostředků. 

Podrobný výčet jednotlivých agregátů pro tuto práci není podstatný. 

Měnová báze (v některých zemích označována jako M0) obsahuje peněţní prostředky 

s nejvyšším stupněm likvidy, jejichţ vývoj můţe centrální banka bezprostředně ovlivňovat. 

Měnová báze je dána mnoţstvím hotovostního oběţiva a rezerv bank. Z hlediska stupně 

kontrolovatelnosti jejích poloţek centrální bankou lze měnovou bázi členit na část pod 

dokonalou kontrolou
5
 (tzv. nevypůjčenou bázi) a část pod méně dokonalou kontrolou 

(vypůjčená báze). Nevypůjčená báze je regulována prostřednictvím operací na volném trhu, 

vypůjčenou bázi kontroluje centrální banka pomocí diskontních a dalších úvěrů. Měnová báze 

je často označována za tzv. „mocné peníze“ právě díky její relativně snadné 

kontrolovatelnosti centrální bankou.
6
 

2.3 Vymezení cíle měnové politiky ČNB 

Jak jiţ bylo uvedeno v předchozím textu, základním cílem centrální banky je péče o 

cenovou stabilitu. Zároveň má však zájem na tom, aby podporovala hospodářskou politiku 

vlády. Před ČNB tak stojí nelehký úkol najít takovou úroveň úrokových sazeb, která povede 

k nízké a stabilní inflaci a zároveň nebude brzdit nebo naopak přehnaně urychlovat tempo 

růstu ekonomiky. 

                                                 
3
 REVENDA, Z. (2001, s. 79). 

4
 REVENDA, Z. (2005, s. 24). 

5
 Dokonalá kontrola neplatí pro případy tzv. objemových aukcí, resp. objemových tendrů. 

6
 REVENDA, Z. (2005, s. 27). 
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Je přirozené, ţe cíl ČNB se často rozchází s poţadavky (potřebami) politiků, a to 

zejména před volbami, kdy chtějí provádět tzv. „líbivou politiku“. Před případným politickým 

tlakem chrání ČNB její nezávislost. Nezávislost centrální banky ovšem nelze chápat jako 

naprostou volnost. ČNB různými prostředky informuje občany státu o výši inflačního cíle, 

prognózách inflace, o provedených měnověpolitických opatřeních i o důvodech, které k těmto 

opatřením vedly. 

Centrální banka má pro plnění své měnověpolitické úlohy, kterou je zabezpečení 

cenové stability, několik měnověpolitických reţimů. Existují čtyři základní a těmi jsou 

cílování měnové zásoby, cílování devizového kurzu, inflační cílování a reţim s implicitní 

nominální kotvou. V prosinci roku 1997 bankovní rada rozhodla o změně reţimu měnové 

politiky a počínaje rokem 1998 přešla k reţimu cílování inflace. Úloha tak zůstala stejná, 

došlo pouze ke změně způsobu, jakým je dosaţena.  

Cílování inflace spočívá v reagování na nesoulad mezi predikovanou inflací a 

stanoveným inflačním cílem pouţitím nástrojů měnové politiky. Inflační cíl, o jehoţ dosaţení 

bude centrální banka usilovat, je vyhlášen s jistým časovým předstihem. Mezi opatřením 

centrální banky a jeho dopadem na cenovou hladinu vzniká časový nesoulad. Z tohoto důvodu 

se centrální banka při svém rozhodování nemůţe zabývat současnou situací, nýbrţ prognózou 

budoucího vývoje. Obrázek 2.1 znázorňuje vývoj inflačních cílů od počátku zavedení tohoto 

reţimu v ČR. 

 

Obrázek 2.1 Inflační cíle ČNB za období prosinec 1999 – prosinec 2011 

 

Zdroj: Česká národní banka 
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2.4 Klasifikace nástrojů měnové politiky 

Nástroje měnové politiky centrální banky v trţní ekonomice lze členit podle několika 

různých hledisek. Dle intenzity vyuţívání se člení na operativně vyuţívané (permanentní, 

běţné) a občasné. Podle rychlosti zavedení na okamţitě pouţitelné a pouţitelné s poskytnutím 

jisté doby pro adaptaci bank; podle cíle pouţití nástroje dělíme na nástroje zaměřené na 

regulaci operativního kritéria, na regulaci zprostředkujícího kritéria a zaměřené na podporu 

stability bank. V rámci své práce vyuţiji nejčastěji pouţívané hledisko členění nástrojů, a to 

podle jejich dopadu na bankovní systém, kde rozlišujeme přímé (netrţní, administrativní) 

nástroje a nástroje nepřímé (trţní). Rozdíl mezi nimi je v rozsahu jejich působnosti. Zatímco 

nepřímé nástroje dopadají plošně na celý bankovní systém, přímé nástroje vyuţívá centrální 

banka k podpoře, popř. restrikci vybraných bank.
7
  

Mezi nástroje administrativního charakteru (přímé) řadíme limity úrokových sazeb, 

limity úvěrů, pravidla likvidity a povinné vklady. Diskontní nástroje, operace na volném trhu 

a kursové intervence patří mezi nástroje nepřímé. Na pomyslné hranici mezi nimi stojí 

povinné minimální rezervy a doporučení, výzvy a dohody. 

V moderních ekonomikách jsou mnohem častěji vyuţívány nepřímé nástroje. Pakliţe 

dojde k jejich selhání, přicházejí na řadu nástroje přímé, které jsou vyuţívány selektivně a 

banky se jim musejí podřídit.  

2.5 Diskontní nástroje 

V trţních ekonomikách patří diskontní nástroje mezi klasické nástroje měnové 

politiky. Jedná se především o úvěry, které centrální banka poskytuje obchodním a dalším 

bankám, a o úrokové sazby z těchto úvěrů. Jak jiţ bylo řečeno, centrální banka má zájem o 

regulaci měnové báze v ekonomice. Úvěry poskytnuté v domácí měně domácím bankám mají 

přímý vliv na rezervy bank, od kterých se odvíjí schopnost bank poskytnout úvěry podnikům 

či spotřebitelům a pochopitelně výše jejich úrokových sazeb. Nelze také vyloučit vliv na 

měnový kurs domácí měny. Diskontní nástroje však mají nepřímý charakter, z čehoţ vyplývá, 

ţe banky v podstatě reagovat na diskontní politiku nemusí (nemusí reagovat na změnu 

úrokových sazeb ani vyuţít tento úvěr).
8
  

Centrální banka můţe poskytnout obchodním bankám tři typy úvěrů – diskontní, 

reeskontní a lombardní.  

                                                 
7
 REVENDA, Z. (2001, s. 277). 

8
 REVENDA, Z. (2001, s. 290). 
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2.5.1 Diskontní úvěr  

Základním a vůbec nejpouţívanějším úvěrem je diskontní úvěr.
9
 Při plnění rámcově 

vymezených podmínek stanovených centrální bankou mají dané banky přístup k tzv. 

diskontnímu okénku, přes které mohou čerpat úvěr v podstatě automaticky. Diskontní úvěry 

mají tři základní podoby: 

- běţné diskontní úvěry, 

- sezónní diskontní úvěry, 

- nouzové diskontní úvěry. 

 Běžné diskontní úvěry vyuţívají banky k překlenutí krátkodobých problémů 

s likviditou, kdy jsou schopny úvěr splatit obvykle do jednoho měsíce. Banky poskytující 

úvěry např. v zemědělství se mohou potýkat se sezónními výkyvy likvidity. Řešením pro ně je 

sezónní diskontní úvěr, s dobou splatnosti nejčastěji do tří měsíců. Pro banky 

s dlouhodobějšími finančními problémy slouţí nouzové diskontní úvěry. Lhůta splatnosti je 

pochopitelně delší neţ u předchozích diskontních úvěrů, jen zcela výjimečně přesahuje tři 

roky. Úrok z úvěru je pak také pochopitelně vyšší.  

Diskontní úvěr je úročený diskontní sazbou, která je v ekonomice zpravidla nejniţší.
10

 

Je to v podstatě cena zdrojů, které mohou banky získat od centrální banky. Pomineme-li 

moţnost bank odmítnout diskontní úvěr, výše diskontní sazby ovlivňuje poptávku po těchto 

úvěrech a tedy i mnoţství peněz v ekonomice. Rozsah nově poskytnutých diskontních úvěrů 

při nízké diskontní sazbě bude totiţ vyšší neţ rozsah splacených diskontních úvěrů. Sníţení 

diskontní sazby by mělo vést, ceteris paribus
11

, ke zvýšení mnoţství peněz v ekonomice, a 

naopak. Podmiňovací způsob je zde pouţit zcela záměrně. Existuje hned několik důvodů, proč 

změny sazby nemusí vést k čerpání diskontního úvěru v takové výši, jakou centrální banka 

předpokládala. Můţe se například stát, ţe banky jednoduše nemají ţádnou jinou moţnost jak 

rezervy doplnit, a tak poptávku po úvěrech od centrální banky neomezí ani při zvýšení 

diskontní sazby. Situací opačnou je sníţení diskontní sazby jako motivace k rostoucí poptávce 

po úvěrech od centrální banky. Růst poptávky však můţe centrální banka pouze očekávat, 

nikoliv banky k úvěru nutit.  

2.5.2 Reeskontní úvěr 

Reeskontní úvěr poskytuje centrální banka formou odkupu (reeskontu) směnek od 

bank. Jedná se o směnky, které banky jiţ dříve odkoupily (eskontovaly) od svých klientů. 

                                                 
9
 REVENDA, Z. (2001, s. 289). 

10
 Levnější zdroje financování mohou banky získat např. úvěrem ze zahraničí nebo reeskontním úvěrem.  

11
 Za jinak neměnných okolností. 
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Centrální banka připisuje příslušným bankám částky sníţené o úrok na jejich účty rezerv. 

Centrální banka reeskontuje jen prvotřídní směnky a tento úvěr je krátkodobý. Doba, na 

kterou centrální banka směnky reeskontuje, je dána zbytkovou dobou splatnosti směnky 

zkrácenou o pevně stanovený počet dní mezi splacením reeskontního úvěru a dnem splatnosti 

směnky. V den splatnosti reeskontního úvěru banka splácí nominální hodnotu směnky, čímţ 

dochází k úhradě úroků. Maximální lhůta splatnosti reeskontních úvěrů je vymezena 

maximální dobou splatnosti směnek, které je centrální banka ochotna reeskontovat (obvykle 

do 90 dní).
12

 

Reeskontní úvěr v podstatě nemůţe být nesplacen, jelikoţ centrální banka převede 

směnky v den splacení zpět ve prospěch příslušné banky a z jejího účtu rezerv automaticky 

strhne příslušnou částku. Banka v tomto případě nemůţe splacení ţádným způsobem 

odmítnout. Jedinou moţností, jak se vyhnout splacení, je nedostatek dobrovolných rezerv na 

účtu příslušné banky v den splatnosti. Centrální banky však reeskontní úvěry bankám, u 

kterých hrozí nedostatek rezerv, neposkytují.
13

 

Poskytování a splácení reeskontního úvěru má stejný dopad na měnovou bázi 

(vypůjčenou) jako u předchozích diskontních úvěrů. V České republice byl reeskontní úvěr 

zrušen k 30. 9. 1997. 

2.5.3 Lombardní úvěry 

Centrální banky mohou obchodním a dalším domácím bankám poskytovat úvěry proti 

zástavě směnek a některých dalších cenných papírů. Lhůta splatnosti cenných papírů 

předurčuje lhůtu splatnosti lombardních úvěrů, která je přesně dána rozdílem mezi zbytkovou 

dobou splatnosti cenných papírů na jedné straně a pěvně stanoveným počtem dní mezi 

splacením lombardního úvěru a dnem dospělosti zastavených cenných papírů na straně druhé. 

Lombardní úvěry jsou centrálními bankami poskytnuty pouze do určité výše hodnoty zástavy, 

jelikoţ tyto papíry ve srovnání s prvotřídními směnkami u reeskontního úvěru nesou moţné 

riziko nesplacení příslušnou bankou. Objem úvěru je dále sníţen o účtovanou lombardní 

sazbu, která patří mezi nejvyšší úvěrové sazby v ekonomice. K tomuto úvěru proto přistupují 

banky mající problém s likviditou, které jiţ nemají moţnost získat diskontní nebo reeskontní 

úvěr. Lombardní úvěry jsou opět pouze krátkodobé - lhůta splatnosti nepřevyšuje 90 dní a 

často je mnohem kratší.
14

 Poskytnutím lombardního úvěru dochází k růstu rezerv bank a 

následně ke zvýšení vypůjčené měnové báze. Při jeho splácení je tomu pochopitelně naopak.  

                                                 
12

 REVENDA, Z. (2001, s. 293). 
13

 REVENDA, Z. (2001, s. 294). 
14

 REVENDA, Z. (2001, s. 295). 
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2.6 Operace na volném trhu  

Operace na volném trhu můţeme označit jako nejpouţívanější nástroj centrálních 

bank. Přestoţe nepřímé nástroje jsou ve srovnání s přímými nástroji méně účinné, pro operace 

na volném trhu toto tvrzení neplatí. Největší výhodou těchto nástrojů je kromě nízkých 

nákladů a operativnosti pouţívání moţnost ovlivňovat mnoţství peněz i v minimálním 

rozsahu a jejich dopady lze přesně kvantifikovat s předstihem. 

Operace na volném trhu představují nákup nebo prodej cenných papírů, kdy jednou   

ze stran je centrální banka a druhou domácí bankovní subjekt.
15

 Obchodování je prováděno 

v domácí měně s hlavním cílem regulace měnové báze nebo krátkodobé úrokové míry. Cenné 

papíry mohou být v podobě státních cenných papírů, krátkodobých pokladničních poukázek a 

v některých ekonomikách, např. u nás, obchoduje centrální banka i s vlastními cennými 

papíry.  

Pokud se rozhodne centrální banka cenné papíry nakupovat, dochází k růstu měnové 

báze. Při prodeji naopak k poklesu. Jelikoţ se jedná o trţní, nikoli administrativní nástroje 

měnové politiky, důleţitou roli zde hraje „ochota“ bankovních subjektů účastnit se těchto 

operací. Jelikoţ jsou operace na volném trhu povaţovány za nejúčinnější nástroje, je jasné, ţe 

centrální banky mají schopnost „přesvědčit“ domácí banky k účasti na operacích. To provádí 

prostřednictvím ceny, resp. úroku obchodovaných cenných papírů, které upravuje tak dlouho, 

aţ jsou banky ochotné přistoupit k nákupu či prodeji.  

Prostřednictví operací na volném trhu můţe centrální banka ovlivňovat také 

krátkodobou úrokovou míru, a to za předpokladu, ţe nestanoví ceny těchto papírů, resp. úroky 

při těchto operacích. Nákupem cenných papírů pak vzniká tlak na růst cen, resp. pokles 

krátkodobé úrokové míry, při prodejích je tomu naopak. Můţe se však stát, ţe zájem 

bankovních subjektů prodat centrální bance cenné papíry bude vyšší neţ centrální banka 

plánuje koupit. Ceny nabízených cenných papírů pak mohou být niţší, resp. nabízený úrok 

můţe být vyšší, neţ centrální banka očekávala. Naopak můţe nastat situace, kdy je zájem 

obchodních a dalších domácích bank koupit cenné papíry vyšší neţ je centrální banka ochotna 

prodat. Bankami nabízená cena cenných papírů můţe být opět vyšší, resp. nabízený úrok 

můţe být niţší, neţ centrální banka předpokládala. Toto obchodování s cennými papíry mezi 

centrální bankou a dalšími bankovními subjekty můţe ovlivnit výnosnost cenných papírů, 

následně dochází působením trţního mechanismu k tlakům na pokles či růst výnosnosti 

dalších aktiv na peněţním trhu, coţ vede k ovlivňování krátkodobé úrokové míry.  

                                                 
15

 REVENDA, Z. (2005, s. 328). 
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Dalším dopadem operací na volném trhu je jejich působení na měnový kurs domácí 

měny. Jak jiţ bylo uvedeno výše – nákup cenných papírů centrální bankou zvyšuje měnovou 

bázi, při prodeji je tomu naopak. Zvýšení mnoţství peněz v ekonomice vede ke znehodnocení 

domácí měny. V opačném případě se měnová báze sniţuje (mnoţství peněz v ekonomice 

klesá), čímţ je vytvořen tlak na zhodnocení domácí měny.
16

  

Můţeme rozlišit několik druhů operací na volném trhu, zde se budu zabývat třemi 

základními, a těmi jsou přímé operace, tzv. REPO operace a switch operace
17

. Při přímých 

operacích centrální banka nakupuje nebo prodává cenné papíry s trvalým dopadem na 

měnovou bázi. Podstatou REPO operací je dohoda o zpětném odkoupení. Na rozdíl od 

přímých operací REPO operace ovlivňují měnovou bázi pouze dočasně, po zpětném 

odkoupení se vrátí na původní úroveň. Dalším typem operací na volném trhu jsou switch 

operace spočívající ve výměně stejných cenných papírů ve stejném objemu, ale s jinou lhůtou 

splatnosti. Switching nemá přímý vliv na měnovou bázi, jelikoţ se nemění objem 

nakoupených cenných papírů v bilanci domácích bank ani centrální banky. Cílem těchto 

operací je ovlivňovat úrokovou míru prostřednictvím úrokových rozdílů. Prodá-li centrální 

banka cenný papír s vyšším úrokem (delší lhůtou splatnosti) za cenný papír s niţším úrokem 

(kratší lhůtou splatnosti), jedná se o „give-up úrokový rozdíl“, které musí doplatit centrální 

banka. V opačném případě (zisk centrální banky z úrokového rozdílu) jde o „pick-up úrokový 

rozdíl“. Centrální banka tedy prodává cenné papíry s kratší lhůtou splatnosti a niţším úrokem 

za cenné papíry s delší lhůtou splatnosti a vyšším úrokem.
18

  

2.7 Kursové intervence
19

 

Hlavním cílem těchto trţních nástrojů není změna měnové báze ani změna krátkodobé 

úrokové míry, ale regulace měnového kursu. Podstatou kursových intervencí je ovlivňování 

vztahu mezi nabídkou a poptávkou na devizových trzích s cílem regulovat vývoj měnového 

kursu domácí měny. Kursové intervence lze provádět dvěma základními způsoby.
20

 

Nejčastěji centrální banka provádí kursové intervence přímo, čili prodejem nebo 

nákupem domácí měny (výjimečně i měnového zlata) za měny zahraniční. Nakupuje-li 

centrální banka zahraniční měnu za domácí měnu, zvyšuje za jinak nezměněných okolností 

poptávku po zahraniční měně na domácím devizovém trhu a současně se zvyšuje nabídka 

                                                 
16

 REVENDA, Z. (2001, s. 282). 
17

 Switch operace v literatuře často označovány téţ jako switching. 
18

 REVENDA, Z. (2001, s. 284). 
19

 Kursové intervence jsou někdy označovány jako devizové intervence. 
20

 REVENDA, Z. (2005, s. 337). 
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domácí měny, coţ vede k jejímu znehodnocování. Opačné účinky nastanou v případě, ţe 

centrální banka zahraniční měnu prodává.
21

  

Přestoţe kursové intervence jsou prováděny výhradně za účelem ovlivňovat měnový 

kurs, mohou vést k (nechtěné) změně měnové báze. Nákupy zahraničních měn zvyšují 

rezervy bank a tím i měnovou bázi. Prodeje zahraničních měn naopak vedou ke sníţení rezerv 

bank a měnové báze. Centrální banka však můţe dopady na měnovou bázi tzv. sterilizovat 

pomocí vynucených operací na volném trhu. Při nákupu zahraničních měn bude současně 

prodávat cenné papíry za domácí měnu a při prodeji zahraničních měn bude cenné papíry 

kupovat. Sterilizace však sniţuje účinnost ve vztahu k měnovému kursu. 

Nepřímé intervence centrální banka provádí změnami diskontní sazby. Její růst by měl 

vést k přílivu a pokles k odlivu zahraničního kapitálu. Tento pohyb je podnětem pro změnu 

vztahu mezi poptávkou a nabídkou zahraniční měny, čímţ pochopitelně dochází ke změně 

měnového kursu. Ne vţdy je centrální banka nucena diskontní sazbu fakticky měnit. Někdy 

dojde k poţadovaným reakcím po pouhém oznámení o změnách.
22

 

Za důleţité povaţuji ještě zmínit, ţe vyuţívání kursových intervencí je závislé na 

reţimu měnového kursu domácí měny. V zemích s reţimem fixního kursu jsou intervence 

v zásadě „povinné“, a tedy častěji vyuţívané neţ v zemích s floatingem. Se šířkou 

fluktuačního pásma měnového kursu domácí měny tak roste dobrovolnost kursových 

intervencí. 

2.8 Povinné minimální rezervy 

Další nástroj pouţívaný v trţních ekonomikách představují povinné minimální 

rezervy.  Jsou jimi povinně vytvářené vklady u centrální banky. Pro banky tedy představují 

poloţku aktiv, zatímco v bilanci centrální banky jsou zaznamenány mezi pasivy.  

Výše povinných minimálních rezerv je obvykle stanovena procentní sazbou 

z primárních vkladů nebankovních domácích subjektů uloţených u bank v domácí měně. 

Skutečná výše se počítá jako průměrný stav povinných minimálních rezerv za určité období 

na příslušném účtu u centrální banky počítaný ze zůstatků na účtu na konci kaţdého dne. 

Další moţností je určení stavu na účtu v určitou hodinu, např. v 16.00. Základna povinných 

minimálních rezerv se propočítává z údajů, které banky pravidelně (obvykle dekádně) zasílají 

v rámci dohledu do centrální banky, a to buď za několik minulých období (např. v ČR), nebo 

za několik minulých období a současné období (např. v Německu). 

                                                 
21

 REVENDA, Z. (2005, s. 338). 
22

 REVENDA, Z. (2005, s. 337). 
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Centrální banka provádí kontrolu stavu na účtu povinných minimálních rezerv a 

v případě neplnění ve stanovené výši má právo udělit sankce. Ty mají nejčastěji podobu 

sankčního úroku z rozdílu skutečného a poţadovaného stavu. Rozdíl je pak brán jako nouzový 

diskontní úvěr. V naší ekonomice je sankční poplatek roven úroku z nouzového úvěru, tedy 

trojnásobku základní diskontní sazby.  

2.8.1 Povinné minimální rezervy jako nástroj měnové politiky 

Vliv povinných minimálních rezerv na měnovou bázi se projevuje na peněţních 

multiplikátorech
23

, tj. poměrem mezi měnovými agregáty a měnovou bází. Za jinak 

nezměněných podmínek zvýšení sazeb povinných minimálních rezerv vede ke sníţení 

hodnoty peněţního multiplikátoru a naopak. Konečný dopad na peněţní multiplikátor však 

můţe být různý, jelikoţ banky mohou přizpůsobovat své dobrovolné rezervy. Můţe dojít 

např. k situaci, kdy po zvýšení povinných minimálních rezerv banky sníţí své dobrovolné 

rezervy ve stejném rozsahu a peněţní multiplikátor pak zůstává beze změny. Toto je pouze 

jeden z mnoha faktorů, které mohou výsledek peněţních multiplikátorů ovlivňovat.
24

 

Další moţností vyuţití povinných minimálních rezerv jako nástroje měnové politiky je 

regulace operativního kritéria v podobě krátkodobé úrokové míry. Tato veličina je v trţních 

ekonomikách dána vztahem mezi poptávku a nabídkou na krátkodobém úvěrovém trhu. 

Hlavním důvodem nabídky ze strany bank je výnos v podobě úroků z poskytnutého úvěru a u 

centrální banky snaha zvýšit měnovou bázi, resp. sníţit krátkodobou úrokovou míru. U 

poptávky je důvodem splnění předepsané výše povinných minimálních rezerv nebo potřeba 

vytvářet jistou výši dobrovolných rezerv, především za účelem mezibankovního zúčtování.
25

 

2.8.2 Důvody používání povinných minimálních rezerv 

Otázka existence povinných minimálních rezerv je v poslední době mezi odborníky 

hojně diskutována. Při obhajobě existence tohoto trţního nástroje se můţeme setkat se třemi 

důvody – důvod likvidity, daňový a měnový důvod. 

a) Důvod likvidity. Důvod likvidity je prostý – minimálními rezervami lze likviditu 

bank regulovat. Mají-li banky vysokou likviditu, centrální banka zvýší sazby povinných 

minimálních rezerv. V případě, kdy má banka problémy s likviditou, je tomu pochopitelně 

naopak. Nicméně z výše uvedeného vyplývá, ţe likviditu bank neurčují povinné minimální 

                                                 
23

 Peněţní multiplikátor vyjadřuje, o kolik jednotek se v daném období změní příslušný měnový agregát při 

změně měnové báze o 1 jednotku. 
24

 REVENDA, Z. (2001, s. 308). 
25

 REVENDA, Z. (2001, s. 309). 
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rezervy, ale především celkové rezervy. Centrální banka navíc můţe likviditu bank regulovat 

jinými nástroji, zejména diskontními nástroji a operacemi na volném trhu. 

b) Měnový důvod. Přestoţe zastánci vyuţívání povinných minimálních rezerv je 

povaţují za efektivní nástroj měnové politiky centrální banky, jak jiţ bylo uvedeno, dopad 

změn sazeb povinných minimálních rezerv můţe být neutralizován vyvolanými změnami 

dobrovolných rezerv. Na hodnoty peněţních multiplikátorů navíc působí další faktory, čímţ 

se účinnost kontroly peněţních multiplikátorů přes povinné minimální rezervy sniţuje.  

c) Daňový důvod. Posledním základním důvodem pro existenci povinných 

minimálních rezerv je tzv. daňový důvod
26

. Musíme zde však upustit od klasického pouţívání 

termínu „daň“. Za jistou formu „daně“ jsou chápány povinné minimální rezervy, které se přes 

zisk centrální banky mohou stát příjmem státního rozpočtu. Stejně jako u předchozích 

argumentů musíme na daňový důvod pohlíţet ze dvou úhlů pohledu. Zastánci povinných 

minimálních rezerv v této souvislosti hovoří spíše o poplatku bank za moţnost čerpat úvěry 

od centrální banky, udělení bankovní licence a za další sluţby centrální banky. Nicméně       

za udělení bankovní licence lze zaplatit jednorázově, za moţnost čerpat úvěry od centrální 

banky se platí v podobě diskontní či lombardní sazby a i další poplatky za sluţby centrální 

banky lze konstruovat jiným způsobem.  

Přestoţe ani daňový důvod příliš neobstál, v našem bankovním systému mají zatím 

povinné minimální rezervy své opodstatnění. Hlavním důvodem je prozatímní omezenost     

ve vyuţívání měnových agregátů, likvidity bank a dalších nástrojů regulace měnové báze.  

Další významnou úlohu PMR na svých stránkách uvádí ČNB. 

d) Důvod ČNB:  "Polštář" zajišťující plynulost mezibankovního platebního styku 

Aby byla zachována plynulost mezibankovního platebního styku v Zúčtovacím centru ČNB i 

po sníţení sazby PMR na 2% úroveň shodnou s výší sazby PMR stanovenou Evropskou 

centrální bankou pro banky v EMU, byla zavedená kalateralizovaná
27

 vnitrodenní úvěrová 

facilita. ČNB poskytuje bankám krátkodobé úvěry v průběhu dne tak, aby byly schopny 

plynule provádět platby i v situaci, ţe v daný okamţik nemají na svém účtu platebního styku u 

ČNB dostatek prostředků. Tento úvěr je poskytován za sazbu 0 % a v případě nesplacení 

automaticky přejde v marginální zápůjční facilitu.
28

 

                                                 
26

 Termín „daňový“ je odvozen z anglicky psané literatury „tax reason“, ale podstatu daní zde zcela přesně 

nevystihuje. 
27

 Poskytovaná bankám výměnou za cenné papíry. 
28

 Česká národní banka. Dostupné z:  <http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/mp_nastroje/#pmr>. 
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2.9 Ostatní nástroje 

K regulaci měnové báze, úrokových sazeb, poskytnutých úvěrů a úvěrových zdrojů 

bank mohou centrální banky pouţít i další nástroje. U některých z níţe uvedených nástrojů 

převládá administrativní charakter, zejména v případech, kdy centrální banka působí 

selektivně a adresně vůči dané bance.  

2.9.1 Pravidla likvidity 

Pravidla likvidity jsou označením pro stanovení závazné struktury aktiv a pasiv a 

závazných vazeb mezi nimi v bilanci bank. Hlavním účelem jejich vyuţívání je zabezpečit 

ţádoucí úroveň likvidity bank. Přestoţe stěţejním cílem není regulace měnové báze, mezi 

nástroje měnové politiky jsou řazeny, jelikoţ na vývoj měnové báze mohou mít jistý vliv a 

dále mohou ovlivňovat pohyb krátkodobé úrokové míry či měnový kurs domácí měny.  

2.9.2 Limity úrokových sazeb bank 

Jak vyplývá z názvu, centrální banka můţe obchodním a dalším domácím bankám 

stanovit limity na úrokové sazby, za které banky půjčují nebo nabízejí svým klientům. Tento 

nástroj ovlivňuje krátkodobou úrokovou míru přímo.
29

 

Limity úrokových sazeb z úvěrů bank stanovují maximální hodnoty těchto sazeb. 

Sníţení limitů by mělo vést k poklesu úrokových sazeb z úvěrů a tedy krátkodobé úrokové 

míry. Při zvýšení limitů by krátkodobá úroková míra měla růst. K zamýšlené změna však     

ve finále nemusí dojít, protoţe reakce bank i klientů na změny jsou nejisté. Při změně limitů 

mohou banky ponechat své úrokové sazby v původní výši či nereagovat na změnu v plném 

rozsahu. Stejně tak nemůţe centrální banka ovlivnit chování potencionálních dluţníků a 

vkladatelů, nehledě na to, ţe můţe dojít ke změně úrokové elasticity poptávky po bankovních 

úvěrech.
30

  

Stejně jako u předchozích nástrojů se i limity úrokových sazeb mohou dotknout         

za určitých okolností měnové báze. Například při zvýšení limitů můţe vzrůst poptávka bank 

po diskontním úvěru a následně měnová báze (předpokladem je stejná výše diskontní sazby).  

Vyloučit nelze ani vliv na pohyb zahraničního kapitálu s dopadem na měnový kurs 

domácí měny vyvolaný pohybem úrokových sazeb z úvěrů. 

Za zmínku dále stojí moţná reakce vkladatelů při zavedení maximálních limitů pro 

úrokové sazby z vkladů. Tato situace můţe vyvolat převádění vkladů z bank do nebankovních 

institucí s následnými moţnými dopady na účinnost měnové politiky. Zavedením 

                                                 
29

 REVENDA, Z. (2001, s. 317). 
30

 REVENDA, Z. (2001, s. 317). 
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minimálních limitů pro úrokové sazby z vkladů centrální banka podporuje tvorbu peněţních 

úspor v podobě vkladů u bank. 

2.9.3 Limity úvěrů bank 

Spolu s operacemi na volném trhu můţeme limity úvěrů bank
31

 označit za nejúčinnější 

nástroj měnové politiky centrální banky v trţní ekonomice. Bankám je pomocí toho nástroje 

stanoven maximální rozsah úvěrů, které mohou poskytnout svým klientům, s hlavním cílem 

regulovat úvěrové agregáty. Sníţení limitů, ceteris paribus, omezí nabídku úvěrů a povede 

k tlaku na růst úrokových sazeb z úvěrů. Při zvýšení tomu bude naopak.  

Limity úvěrů mohou také nepřímo ovlivnit vývoj měnové báze a měnového kursu 

domácí měny. Například při sníţení limitů či jejich zavedení za jinak neměnných okolností 

klesne poptávka obchodních a dalších bank o úvěrech centrální banky a růst měnové báze     

se zpomalí. Současně můţe klesnout poptávka po zahraničních zdrojích. Dopad na měnový 

kurs potom závisí na tom, zda nabídka zahraniční měny na domácím trhu ve vztahu k nabídce 

domácí měny klesne více (tlak na znehodnocení domácí měny) či méně (tlak na zhodnocení).  

Limity úvěrů bank jako nástroje měnové politiky lze stanovit v několika podobách: 

- poměrem ke kapitálu nebo aktivům, 

- relativní změnou nově poskytnutých úvěrů ve srovnání s předchozím obdobím, 

- absolutní výší nově poskytnutých úvěrů pro budoucí období s rozpisem na jednotlivé banky.  

Limity úvěrů nejsou mezi bankami příliš oblíbené, protoţe omezují samostatnost 

jejich rozhodování. Jde tedy spíše o výjimečné vyuţívání tohoto nástroje měnové politiky.  

2.9.4 Povinné vklady 

Ve srovnání s limity úvěrů bank patří povinné vklady mezi nepříliš významné nástroje 

měnové politiky centrální banky. Jejich princip spočívá ve stanovení povinnosti některým 

subjektům ukládat vklady, otevírat běţné účty a provádět některé další operace výhradně přes 

centrální banku s cílem mít pod kontrolou pohyb peněţních prostředků těchto subjektů.
32

  

Souvislost tohoto trţního nástroje s měnovou bází je následující. Povinné vklady 

subjektů (nejčastěji se jedná o ministerstva, státní fondy a další centrální orgány) jsou vysoce 

likvidními prostředky. Centrální banka tak má pod kontrolou finanční prostředky, které by 

byly jinak uloţené v obchodních a dalších bankách a výrazně tak zvyšovaly jejich likviditu, 

čímţ by došlo k růstu měnové báze a ke zvýšení měnových a úvěrových agregátů. Centrální 

                                                 
31

 Limity úvěrů bank se v literatuře objevují také jako absolutní úvěrové stropy či úvěrové kontingenty. 
32

 REVENDA, Z. (2001, s. 319). 
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banka by současně přišla o poptávku po úvěrech a vliv diskontní politiky by se tím značně 

redukoval (přinejmenším dočasně).
33

 

V posledních letech význam povinných vkladů v trţních ekonomikách klesá a dochází 

k postupnému rušení této povinnosti. Příslušným subjektům je tak dána moţnost volby při 

rozhodování o tom, zda budou preferovat niţší výnos, ale vysokou jistotu u centrální banky, 

nebo vyšší výnos na úkor jistoty a prostředky uloţí u některé z domácích bank.  

2.9.5 Doporučení, výzvy a dohody 

Doporučení, výzvy a dohody představují verbální nebo písemná doplnění některých 

nástrojů měnové politiky, kterými centrální banka konkretizuje své záměry pro vývoj 

v měnové oblasti a bankovním systému.
34

 Formulací toho nástroje je centrální banka ve 

vzájemné interakci s obchodními a dalšími bankami.  

Konkrétní rozlišení jednotlivých nástrojů je velmi obtíţné a nemusí být ve všech 

zemích jednotné, jelikoţ se navzájem doplňují a prolínají. Proto budou nyní rozebrány jen 

v obecné nezávazné podobě.  

Doporučení vyjadřují spíše obecně formulovaná přání centrální banky na chování 

bank v nejbliţším období. Písemná podoba není vyţadována a ani se v praxi hojně 

neobjevuje.
35

  

Výzvy mají na rozdíl od doporučení konkrétnější a důraznější charakter. Rovněţ 

nemusejí mít písemnou formu.
36

 

Dohody
37

 mají často písemnou formu a po podepsání zúčastněných stran se stávají 

právně závaznými s případnými sankcemi za jejich neplnění. Dohody jsou často uzavírané i 

mezi bankovními subjekty navzájem bez účasti centrální banky.
38

 

Existují tři základní důvody, proč si banky nedovolí nerespektovat přání centrální 

banky. Toto samozřejmě neplatí pro písemně sepsané a stvrzené dohody. Prvním důvodem 

respektování neformální autority je zájem bank působit důvěryhodně. Další motivací k plnění 

jsou nepřímé sankce, např. v podobě sníţení limitů či odmítnutí poskytnout diskontní úvěr. 

Tím posledním a zcela logickým argumentem pro respektování přání je nutnost centrální 

banky přejít k zavedení „tvrdšího“ nařízení (např. zavedení úvěrových limitů), pokud            

se účinnost doporučení, výzev a dohod ukáţe jako málo efektivní.  

                                                 
33

 REVENDA, Z. (2001, s. 319). 
34

 REVENDA, Z. (2001, s. 320). 
35

 REVENDA, Z. (2005, s. 344). 
36

 REVENDA, Z. (2005, s. 344). 
37

 Můţeme se setkat také s označením gentlemanské dohody vycházející z anglického gentlemen's agreements. 
38

 REVENDA, Z. (2005, s. 344). 



17 

 

Ve vyspělých ekonomikách, kde si banky zakládají na své důvěryhodnost, se centrální 

banka můţe v podstatě zcela vyhnout pouţívání jakýchkoli přímých nástrojů a nahradit je 

touto skupinou. Toto tvrzení ovšem neplatí, pokud se bankovní systém potýká s krizí. 

V literatuře se uvádí, ţe čím horší situace v bankovním systému je, tím je obvykle vyšší 

pravděpodobnost, ţe banky se snaţí z problémové situace dostat i za cenu obcházení těchto 

nástrojů.
39

 

2.10 Dílčí shrnutí 

Tato kapitola byla zaměřena na monetární politiku centrálních bank. V podmínkách 

ČR je nositelem měnové politiky Česká národní banka, které je tudíţ věnována úvodní část 

textu vymezující postavení, činnost a cíle ČNB. V nejrozsáhlejším úseku kapitoly se zabývám 

klasifikací a popisem jednotlivých nástrojů monetární politiky.  

Finanční krize a následná recese jsou události, které pohnuly světem, a právě tyto 

události popisuji v následujícím textu. Celá kapitola je rozdělena do tří částí. V úvodní části 

Příčiny se můţete seznámit se základními poznatky o původu světové finanční krize. Ty jsou 

spatřovány v nadměrném optimismu ohledně výnosů a rizik a podpořeny příliš uvolněnými 

hospodářskými politikami, prudkým růstem zadluţenosti finančního i reálného sektoru a 

řadou finančních inovací, v podmínkách odbourávaných a nedostatečně vynucovaných 

regulatorních omezení ve finančním systému. Ve druhé části Krize na finančních trzích se 

zabývám samotným průběhem krize a jejím následným přesunem z národní na celosvětovou 

úroveň. Poslední část Důsledky je věnována analýze dopadu finanční krize na země eurozóny, 

USA a Českou republiku pomocí dvou makroekonomických ukazatelů – hrubého domácího 

produktu (HDP) a míry nezaměstnanosti. Cílem tedy není, a vzhledem k předpokládanému 

rozsahu ani být nemůţe, podat podrobné srovnání důsledků krize na vybrané země pomocí 

všech ukazatelů, ale spíše nastínit, do jaké míry byly státy finanční krizí zasaţeny.  

                                                 
39

 REVENDA, Z. (2001, s. 321). 
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3 SVĚTOVÁ FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPAD NA ČR 

3.1 Příčiny světové finanční krize 

3.1.1 Růst spotřebitelského zadlužení spojených států 

Jistě nezpochybnitelným faktem kapitalistické ekonomiky je, ţe podmíněná distribuce 

příjmů je určujícím faktorem investic a spotřeby. Od příjmů pracující třídy se odvíjí, kolik 

následně utratí za spotřební zboţí. Zatímco ve skupině spodních šedesáti procent amerických 

domácností se průměrné spotřební výdaje na osobu v roce 2003 rovnaly jejich nezdanitelným 

příjmům (nebo je dokonce převyšovaly), asi jedna pětina obyvatel ve skupině těsně nad výše 

zmíněnou utratila na spotřebu uţ jen pět šestin svých nezdanitelných příjmů. Naproti tomu 

příslušníci tvořící vrchol příjmové pyramidy vynakládají na osobní spotřebu nesrovnatelně 

menší část svých příjmů – drtivá většina jde do investic.
40

 Za těchto okolností se lze 

oprávněně domnívat, ţe stagnace či pokles reálných mezd budou v ekonomice plodit krizové 

tendence jako důsledek omezení celkových výdajů na spotřebu. Aţ na nepatrný vzestup 

reálných mezd na konci 90. let můţeme hovořit o sílícím tlaku na jejich sniţování po celé 

desetiletí. Navzdory snahám příjmově průměrných domácností kompenzovat tuto stagnaci 

zvýšením přesčasů a úvazků, se reálné příjmy uvedených domácností v pětiletém intervalu 

1999-2005 nepřetrţitě propadaly. Paradoxem však je, ţe celková spotřeba nadále stoupala, 

místo aby podle očekávání klesla. Spotřeba rostla rychleji neţ národní důchod, přičemţ podíl 

výdajů na osobní spotřebu na HDP stoupl z 67 % na 70 % mezi lety 1994 a 2004.
41

  

V níţe uvedené tabulce nalezneme odpověď na otázku, odkud se bere spotřeba, 

jestliţe reálné mzdy skutečně stagnují. Jelikoţ spotřeba Spojených států rostla mnohem 

rychleji neţ disponibilní příjmy, vzrostl rovněţ podíl celkového spotřebitelského zadluţení. 

Z tabulky (3.1) je také patrné, ţe podíl nesplaceného spotřebitelského dluhu vůči 

disponibilním příjmům během období let 1990-2005 vzrostl o 43,4 procentních bodů. 

 

                                                 
40

 FOSTER, J. B.; MAGDOFF, F. (2009, s. 27). 
41

 FOSTER, J. B.; MAGDOFF, F. (2009, s. 28). 
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Tabulka 3.1 Procentuální podíl nesplacených spotřebitelných dluhů na disponibilních 

příjmech mezi lety 1990 – 2005 (v mil. dolarů)* 

Rok 
Disponibilní příjem 

spotřebitelů 

Spotřebitelský 

dluh 

Dluh v % 

z disponibilních příjmů 

1990 4 285,8   3 592,9   83,8 

1995 5 408,2   4 858,1 89,8 

2000 7 194,0   6 960,6 96,8 

2005 9 039,5 11 496,6  127,2 

* Disponibilní příjmy jsou uvedeny po zdanění 

Zdroj: Board of Governors of the Federal Reserve System; vlastní zpracování 

 

Tato tendence byla zčásti ovlivněna historicky nízkými úrokovými sazbami. Ty mají 

svůj původ ve spekulativní internetové bublině na sklonku roku 2000. Vznik nových 

počítačových technologií a médií vzbudil velký zájem u investorů, kteří se chtěli podílet na 

růstu trhu. Svůj boom zaznamenaly internetové obchody, mediální společnosti, marketing na 

internetu, emailová komunikace, webové prohlíţeče, ale i oblast mobilních technologií. 

Investoři kupovali akcie těchto firem, jejich cena neustále narůstala, aţ došlo k vysokému 

nadhodnocení akcií a utvoření tzv. dot-com bubble
42

, provázenou růstem cenové hladiny. 

Z obav před vysokou inflací začali investoři akcie obratem prodávat. Mnoho firem 

krachovalo, ztráty akciových titulů dosahovaly aţ sta procent a investice se přesouvat do 

zahraničí. Po dlouhodobém růstu americká ekonomika mířila do recese, ale nestalo se tak, 

díky Federálnímu rezervnímu systému, který reagoval tím, ţe během několik měsíců, jak je 

patrné z grafu (3.1), razantně sníţil klíčovou sazbu federálních fondů z 6,5 % (leden 2001) na 

3,5 % (srpen 2001)
43

. Po následném teroristickém útoku 11. září 2001 Federální rezervní 

systém dál sniţoval sazby aţ na 1 % v červenci 2003 ve snaze zmírnit dopady splasknutí 

bubliny na akciových trzích.
44

  

                                                 
42

 Spekulativní bublina na trhu technologických akcií. 
43

 The Federal Reserve Boards. Dostupné z: <www.federalreserve.gov>. 
44

 SOROS, G. (2008, s. 11). 
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Graf 3.1 Vývoj základní úrokové míry Fedu mezi lety 1995 - 2007* 

 

* Sazby jsou uvedeny v % ke konci roku 

Zdroj: The Federal Reserve Boards; vlastní zpracování 

 

3.1.2 Realitní dluhová bublina 

Největší podíl zadluţení spadá do kategorie primárního bydlení – levné peníze daly 

vzniknout bublině trhu s byty. Peníze byly téměř „zdarma“, a tak racionálně uvaţující 

půjčovatelé půjčovali, dokud bylo komu. Poskytovatelé hypotečních úvěrů zmírnili své 

normy, aby stimulovali obchod, a tak dluh na bydlení nepřetrţitě rostl. Téměř polovina 

vlastníků domů s hypotékou se zástavním právem své hypotéky v průběhu let 2001-2004 

refinancovala
45

. Zatímco se ceny domů draly stále nahoru, objevovaly se stále riskantnější 

typy hypoték. Zatímco v minulosti musel člověk při pořízení domu nejprve sloţit vysokou 

zálohu, od roku 2005 průměrný zájemce skládal pouhé dvě procenta prodejní ceny a 43 

procent nesloţilo zálohu vůbec. Téměř jedna třetina nových hypoték mezi lety 2004 – 2005 

byla poskytnuta s variabilní úrokovou sazbou, při které jsou na rozdíl od fixních sazeb 

počáteční splátky niţší.
46

 Toto byl nejpopulárnější nástroj věřitelů, jak učinit domy zdánlivě 

cenově dostupnými. Jejich „neodolatelnost“ spočívala právě v zaváděcích podhodnocených 

sazbách na první období dvou let.  

Stávající podmínky k získání hypotečních úvěrů se tímto zhroutily a hypotéky byly 

najednou dostupné i lidem s nízkou úvěrovou spolehlivostí. Běţnými se staly tzv. „lhářské 

půjčky“, poskytované na základě neúplné dokumentace či dokonce bez ní. V extrémnějších 

případech byly poskytnuty tzv. „ninja půjčky“ (ţádné zaměstnání, ţádný příjem, ţádný 

                                                 
45

 Tzn. uhradila stávající dluh hypotékou novou. 
46

 FOSTER, J. B.; MAGDOFF, F. (2009, s. 33). 



21 

 

majetek), nezřídka s tichým souhlasem hypotečních makléřů a věřitelů.
47

 Zdánlivě snadné 

získání finančních prostředků spolu s dvouciferným nárůstem cen domů dalo vzniknout 

spekulacím. Můţeme-li očekávat, ţe hodnota majetku vzroste více neţ náklady na úvěr, má 

smysl, aby dotyčný vlastnil více nemovitostí, neţ kolik vyuţije k bydlení.  

Z čísel popisujících stav trhu financování a následného nákupu nemovitostí v USA 

uvedených v grafu (3.2) je patrné, ţe aţ do roku 2001 se na trhu s nemovitostmi nic 

překvapivého neodehrávalo. Jakmile však začala klesat úroková sazba Fedu a následně i 

úroková sazba hypotečních úvěrů, počet domácností, které si začaly sjednávat hypotéky a 

následně pořizovat nemovitosti rostl v letech 2001 aţ 2005 zhruba o 9 % ročně, zatímco počet 

obyvatel pouze o 1 %. 

 

Graf 3.2 Počet prodaných nemovitostí v USA mezi lety 1995 – 2009 (v tis.) 

 

Zdroj: http://www.census.gov/const/soldann.pdf 

 

V důsledku tohoto všeobecného trendu v období mezi říjnem a prosincem roku 2005 

stoupla čistá hodnota hypotečních půjček o 1,11 bilionu dolarů, přičemţ celková úroveň 

splatného hypotečního dluhu vzrostla do výše 8,66 bilionu dolarů, coţ představovalo 69,4 % 

amerického HDP.
48

 Martin Feldstein (členem sboru ekonomických poradců prezidenta 

Obamy) odhadl, ţe od roku 1997 do roku 2006 na nemovitostech vydělali spotřebitelé více 

neţ 9 biliónů dolarů v hotovosti.
49
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3.1.3 Spekulativní a úvěrová exploze 

Spolu s přibývajícím počtem domácností ve finanční tísni došlo k rozšíření armády 

výběrčích dluhů, přičemţ počet společností specializujících se na skupování a inkaso 

nesplácených dluhů vzrostl z dvanácti (rok 1996) na 500 (rok 2005). Banky odprodávaly 

nejrizikovější hypoteční úvěry formou tzv. zajištěné obligace – jejich převodem na cenné 

papíry. Zajištěné obligace směřovaly hotovostní toky z tisíců hypoték do různě ohodnocených 

nebo strukturovaných obligací s výnosy a riziky, přizpůsobenými vůli investorů. Tranše 

s nejvyšším ratingem, tvořící aţ 80 procent dluhopisů, byly pro investora nejméně riziková, 

protoţe má nárok jako první na příjem, takţe mohly být prodávány v nejvyšší ratingové 

skupině (AAA).
50

 Tranše s niţším ratingem představovaly mnohem větší riziko, zároveň však 

přinášely vyšší výnos. Ratingové agentury a bankéři ve skutečnosti hrubě podcenili rizika 

spojená s absurditami typu „ninja půjček“.  

Rizika měla sníţit tendence velkých společností nahrazovat půjčky vydáváním 

vlastních cenných papírů (tzv. sekuritizace) pomocí vytváření různě rizikových tranší a 

geografického rozdělení. Později však bylo prokázáno, ţe tyto postupy riziko ještě zvýšily. 

Místo aby banky schválily příslušné půjčky a zanesly je do svých účetních knih, převáděly 

hypoteční vlastnická práva z bankéřů, jenţ znali své klienty, na investory, kteří je naopak 

neznali. Půjčky vlastněné slabě kapitalizovanými hypotečními bankéři byly následně prodány 

investičním bankám, které vytvářely zajištěné dluhopisy, ohodnocené ratingovými agenturami 

a následně rozprodané institucionálním bankám a ty je převedly na zajištěné dluhopisy. 

Veškerý zisk (od poskytnutí hypotéky po její konečný prodej) byl zaloţen na provizích. 

Vyhlídka získání vysoké odměny bez rizika podnítila „nekalé obchodní praktiky“ plné 

podvodů.  

Od roku 2005 se sekuritizace stala doslova mánií vedoucí k obrovskému nárůstu 

spekulací. Rizikové cenné papíry byly rozmnoţeny nad rámec reálné nabídky na trhu. 

Tehdejší guvernér Federálního rezervního systému Edward Gramlich neveřejně upozornil 

jejího předsedu Alana Greenspana v roce 2000 na podezřelé chování na trhu s rizikovými 

hypotékami. Jeho varování však bylo údajně smeteno ze stolu. O sedm let později jiţ 

promluvil Gremlich ke svým obavám veřejně a ještě před vypuknutím finanční krize vydal 

knihu popisující bublinu trhu s rizikovými půjčkami. Pesimisticky a varovně se vyjádřili také 

další významné osobnosti, např. Charles Kindleberger (odborník na tuto problematiku), Bill 

Rhodes (člen představenstva Citibank) nebo Paul Volcker (bývalý předseda Federálního 
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rezervního systému). Ovšem nikdo z nich neměl tušení, do jakých rozměrů tato bublina 

vyroste, jak dlouho potrvá a do jaké míry ovlivní celou světovou ekonomiku.  

3.2 Krize na finančních trzích 

3.2.1 Stres, krach a panika 

Příznakem prudkého obratu situace na finančních trzích je stres. V roce 2006 začala 

realitní bublina kolabovat v důsledku rostoucích úrokových sazeb, jenţ způsobily obrat 

v trendu cen nemovitostí. Dluţníci spoléhající na výrazný nárůst cen nemovitostí a velice 

nízké úrokové míry, aby refinancovali nebo prodali své domy dřív, neţ se jim hypotéky vrátí 

do reţimu s variabilními úrokovými sazbami, najednou čelili padajícím cenám nemovitostí a 

hypotečním splátkám, které se začaly zvyšovat nebo měly být záhy zvýšeny. Investoři se nyní 

obávali, ţe ochlazení realitního trhu v některých regionech následně postihne realitní trh jako 

celek a nakazí celou ekonomiku. Jedním z indikátorů tohoto stresu byla skutečnost, 

odhadovaná nominální hodnota neuhrazených tzv. kreditních swapů
51

, uzavíranými za účelem 

ochrany investorů, se během první poloviny roku 2007 celosvětově zvýšil o 49 procent a 

dosáhl tak jmenovité výše 42,5 bilionů dolarů.
52

 Potíţí začalo přibývat na počátku roku 2007, 

kdy nastalo stádium známé jako krach a panika a je typické rychlým prodejem aktiv v rámci 

úprku k likviditě. Upřednostňována je opět hotovost.  

3.2.2 Tlak na bankovní systém 

První krach, který otřásl trhem, se odehrál v červnu 2007, kdyţ zkolabovaly dva 

zajišťovací fondy investiční banky Bear Stearns. Banka oznámila, ţe tyto fondy mají 

problémy dostát poţadavkům dodatkové úhrady svých transakcí. Přestoţe se zdráhala, 

poskytla jednomu z fondů úvěr ve výši 3,2 miliardy, aby mu pomohla z potíţí, druhý však 

nechala zkolabovat. Investoři ztratili kapitál ve výši přibliţně 1,5 miliardy dolarů. Přestoţe 

předseda Federálního rezervního systému Ben Bernanke ujišťoval veřejnost, ţe problém 

rizikových hypoték je spíše ojedinělý, nezdar zajišťovacích investičních fondů silně 

zalomcoval trhy. Ceny se sice stabilizovaly, špatné zprávy se však valily proudem dál.
53

 

Situace eskalovala, bankovní systém zaţil sérii pádů investičních bank (Bear Stearns a 

Lehman Brothers) a masové „zestátňování“ či nucené přebírání významných investičních 
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firem a pojišťoven konkurencí (Merrill Lynch, Wachovia, Fortis, Dexia, AIG a islandské banky).
54

 

Jakmile krize vypukla naplno, všechno, co mohlo selhat, selhalo a finanční trhy se začaly 

rozpadat pozoruhodně rychle.  

Na počátku byly špatné rizikové hypotéky, záhy však krize dolehla i na zajištěné 

dluhové obligace a ještě výrazněji na syntetické dluhopisy, které byly vytvořené z nejlépe 

hodnocených rizikových hypoték. Přestoţe nebylo moţné obchodovat se zajištěnými 

dluhopisy, existovaly obchodovatelné indexy reprezentující jednotlivé skupiny obligací. 

Aktéři těchto prodejů usilující o moţnost zisků a investoři, kteří se chtěli krýt, zmíněné 

indexy rychle prodávali, coţ vedlo k prudkému poklesu jejich hodnoty. Spornou se stala také 

hodnota zajištěných dluhopisů. Investiční banky drţely výraznou část zajištěných dluhopisů 

mimo účetní rozvahu, jako tzv. strukturované investiční nástroje, slouţící k financování pozic 

bank prostřednictvím emisí obchodovatelných cenných papírů. Ve chvíli, kdy se začala 

hodnota zajištěných dluhopisů zpochybňovat, trh s obchodovatelnými papíry se zastavil a 

investiční banky byly nucené své strukturované investiční nástroje zachraňovat. Většina 

investičních bank reagovala tím, ţe je zahrnula do svých bilancí a přiznala velké ztráty. 

Investiční banky přitom musely dostát svým závazkům – splácení akcií skoupených na dluh. 

Za jiných okolností by půjčky byly převedeny na zajištěné dluhopisy a prodány, nyní se však 

banky ocitaly v situaci, kdy trh s dluhovými obligacemi, podobně jako trh se zajištěnými 

dluhopisy, stagnoval. Některé banky odmítly splácet akcie koupené na dluh, jiné nechaly své 

strukturované investiční nástroje zkrachovat. Tento postoj bank spolu s rozsahem ztrát, které 

banky utrpěly, zcela ochromil trh s cennými papíry a vyvolal chaos v pohybu cen. Trţně 

neutrální zajišťovací investiční fondy vyuţívající drobných odchylek v trţních cenách pomocí 

tzv. pákového efektu přestaly být neutrální a utrpěly velké ztráty. Některé nejvíce zadluţené 

fondy zanikly, čímţ poškodily pověst svých ručitelů a rozpoutaly řadu soudních pří. To vše 

vyvolalo obrovský tlak na bankovní systém. Banky nedokázaly odhadnout, do jaké míry jsou 

vystaveny riziku, posoudit situaci partnerů, nebyly ochotny si vzájemně půjčovat, snaţily     

se pouze navýšit si vlastní likviditu.
55

  

3.2.3 Přesun z národní na globální úroveň 

Za kritický časový zlom, kdy doposud lokalizovaná krize likvidity a solventnosti 

v sektoru amerických hypoték přerostla v celosvětovou finanční krizi, je povaţován bankrot 

významné investiční banky Lehman Brothers (15. září 2008). Tato banka byla nejen 

významně exponována v oblasti strukturovaných produktů, ale rovněţ hodnota její finanční 
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páky byla vysoká. Díky rozsáhlé provázanosti spekulací s americkými cennými papíry 

krytými hypotékami s mezinárodními investory se finanční panika rychle šířila po světě. Po 

tom, co vyšlo najevo, ţe fondy nebyly schopné odhadnout skutečnou hodnotu svých aktiv, 

mnoho bank ve Spojených státech, Evropě i v Asii přiznalo svou exponovanost vůči tzv. 

toxickým substandardním hypotečním úvěrům. Jednotlivé finanční instituce si nebyly jisté, 

kolik toxických finančních aktiv mají ve svém drţení, šířil se jimi strach a finanční svět 

postihla hluboká kreditní krize. Pronikání kreditní krize na trh s cennými papíry připravilo 

strukturální investiční divize hypotečních bank o hlavní zdroj finanční hotovosti. To vzbudilo 

obavy v souvislosti s vysokým rizikem, ve kterém se ocitly některé velké banky v důsledku 

jimi uzavřených dohod o směně úvěrového selhání.
56

 Klíčovou událostí byl krach britské 

hypoteční banky Northern Rock, jeţ se v září 2007 stala první britskou bankou za více neţ 

století, kterou postihl útok vkladatelů stojících fronty, aby si vybrali své úspory. Banka         

se dočkala vládní pomoci a následného znárodnění, přičemţ její závazky byly připsány         

ke státnímu dluhu, a Spojené království tím překročilo limity stanovené Maastrichtskou 

smlouvou.
57

 Krachovat začali také američtí pojišťovatelé dluhopisů, coţ mělo na kapitál 

obzvlášť hrozivý dopad.  

Burzy a banky po celém světě zaznamenaly v září 2008 hluboký propad: 

- 10. září se praţská burza propadla na 26měsíční minimum, 

- 15. září zaţila nejhlubší propad za posledních sedm let newyorská burza, 

- 25. září prodělaly USA největší bankrot ve svých dějinách, kdyţ se zhroutila největší 

americká spořitelna Washington Mutual, 

- 29. září vláda Velké Británie znárodnila hypoteční banku Bradford & Bingley, vláda 

Německa se zaručila za úvěr jejich druhé největší hypoteční banky, vláda Islandu se rozhodla 

převzít kontrolu nad bankou Glitnir a vlády zemí Beneluxu zachránily bankovní a pojišťovací 

gigant Fortis, 

- 30. září vlády Belgie, Francie a Lucemburska zachránily banku Dexia a vláda Irska vydala 

neomezenou záruku za dluhy finančních ústavů a vklady v bankách.
58

 

Zářijové události na světových finančních trzích dosáhly takových rozměrů, které 

ekonomové definují jako globální finanční krize, projevující se výrazným zhoršením většiny 

finančních indikátorů. Světový finanční systém se začal potýkat s rozsáhlou insolventností, 
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nedostatečnou likviditou finančních institucí, nárůstem volatility finančních instrumentů, 

výrazným poklesem aktiv a podstatným sníţením rozsahu alokace úspor.  

Přestoţe potíţe začaly u obytných nemovitostí, rozšířily se i na dluhy na kreditních 

kartách, nákupy aut na splátky a komerční nemovitosti. Vynořily se obavy, ţe světové 

hospodářství klesne o 2,5 % nebo ještě níţ, na úroveň, kterou ekonomové definují jako 

globální recesi.
59

  

3.3 Důsledky 

3.3.1 USA 

Přestoţe se koncem června 2007 potvrdil nejpomalejší růst amerického hrubého 

domácího produktu za poslední čtyři roky, o měsíc později prohlásil ministr financí 

Spojených států, ţe globální ekonomika nemá problémy a investoři přeceňují riziko. Rovněţ 

tehdejší americký prezident George Bush se nechal slyšet s tvrzením, ţe ekonomika USA stojí 

na silných základech a má dobré předpoklady pro to, aby se vypořádala s negativními 

důsledky pokračujících výkyvů na finančních trzích.  

Negativní výhledy se dostavily aţ v září roku 2007, kdy dvě významné mezinárodní 

instituce OECD a IMF vyjádřily obavy o zpomalení světové ekonomiky, a to zejména 

ekonomiky USA. Tyto obavy ve Spojených státech dále zvýšila srpnová čísla o počtu 

pracovních míst. Největší americká hypoteční banka Countrywide kvůli situaci v hypotečním 

odvětví propustila 12 tisíc lidí.  

V prosinci 2007 George Bush představil svůj plán na pomoc lidem, kteří se dostali do 

problémů. Ten mimo jiné zahrnoval i pětileté zmrazení hypotečních sazeb. Z pohledu 

ekonomů plán sklidil kritiku kvůli odklonu od volného trhu a vynucování vládního řešení. 

Neustále padající dolar zaznamenal první „úspěch“ ve třetím čtvrtletí 2007, kdy byl 

deficit amerického běţného účtu díky levnějšímu vývozu nejniţší od roku 2004. Slabá 

americká měna však neprospěla ceně zlata, která se koncem roku dostala na rekordní 

hodnoty.
60

 Kvůli obavám o stagnaci ekonomiky spojenou s vysokou inflací klesly ceny 

amerických akcií.  

Ekonomika 

Začátek roku 2008 byl ve znamení růstu cen ropy, která se vyšplhala přes hranici 100 

dolarů za barel, a hrozivých zpráv o americké nezaměstnanosti, přičemţ největší pokles 

zaznamenalo stavebnictví. Americký prezident se krize zalekl natolik, ţe začal připravovat 
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rozsáhlé daňové úlevy pro podporu utrácení domácností. Sníţení ekonomického tempa se 

odrazilo i ve výhledu federálního rozpočtu, který byl navýšen na dvojnásobnou hodnotu 

oproti původnímu plánu. Ve snaze zabránit dalším propadům schválil americký Kongres 

balíček na podporu ekonomiky ve výši 152 miliard USD.
61

 

V důsledku finanční krize čelili největší američtí automobiloví výrobci váţným 

ekonomickým potíţím, a to i poté, co americká vláda v září 2008 zavázala poskytnout tomuto 

odvětví zvýhodněné úvěry ve výši 25 miliard dolarů.
62

 Americký Chrysler v září prodal o 33 

% méně automobilů, Ford o 34 % a třetí velká americká automobilka General Motors skončila 

relativně dobře s poklesem o 16 %
63

. Celkový prodej nových automobilů v USA poklesl o 26 

procent oproti předchozímu roku 

Americký hrubý domácí produkt klesal nepřetrţitě od počátku roku 2008, s výjimkou 

druhého čtvrtletí tohoto roku. Naopak k největšímu mezikvartálnímu poklesu HDP došlo v 1. 

čtvrtletí roku 2009. 

 

Graf 3.3 Meziroční růst reálného HDP USA v období let 2007 - 2009 (%) 

 
Zdroj: U.S. Bureau of Economic Analysis; vlastní zpracování 

 

Z grafu (3.3) je patrné, ţe od třetího kvartálu roku 2009 má hospodářství Spojených 

států nejhorší recesi za sebou. Na růstu ekonomiky měly velký podíl soukromé investice a 

zpomalení dovozu. V průběhu roku oţila také spotřebitelská důvěra, a to mimo jiné díky 

vládnímu programu v podobě českého „šrotovného“. Právě spotřebitelské výdaje jsou pro 

ekonomiku Spojených států klíčové. Americký spotřebitel přispívá k HDP zhruba 70 
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procenty.
64

 Dle prognózy OECD
65

 americká ekonomika vzroste v 1. a 2. čtvrtletí 2010 o 2,4 

% a 2,3 %
66

 a je jen otázkou času, kdy se začne sniţovat míra nezaměstnanosti.  

Nezaměstnanost 

Rekordně vysoká míra nezaměstnanost však i nadále (od počátku krize) zůstává velmi 

váţným problémem amerického hospodářství. Od počátku roku 2008 docházelo 

k nepřetrţitému poklesu pracovních míst. V první polovině roku 2008 měsíčně ubylo více jak 

sto tisíc pracovních míst, od září to byly jiţ statisíce (září 321 tisíc, říjen 380 tisíc, listopad 

597 tisíc, prosinec 681 tisíc).
67

 Trend úbytku se dále prohluboval během prvního pololetí roku 

2009. Statistiky uvádějí, ţe na konci září se oficiální počet osob bez místa pohyboval kolem 

15,1 milionů, čímţ se míra nezaměstnanosti vyšplhala na 9,8 procenta. O měsíc později 

dosáhla míra nezaměstnanosti USA svého maxima, a to ve výši 10,1 procent. Na konci roku 

míra nezaměstnanosti klesla na 10 % v důsledku nových pracovních míst, které rostoucí 

ekonomika vygenerovala, a s klesajícím trendem pokračuje i nadále – 9,7 % v 1. kvartálu 

2010. 

 

Graf 3.4 Vývoj míry nezaměstnanosti v USA v období od roku 2008 po březen 2010 (%) 

 
Zdroj: United States Department of Labor; vlastní zpracování 

 

3.3.2 Eurozóna 

V dubnu 2007 se Evropská komise ve své jarní prognóze vyjádřila, ţe eurozóna by 

v roce 2008 měla růst tempem 2,5 %, navzdory zpomalení poptávky v USA a vysokým cenám 
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ropy. Růstu mělo být dosaţeno díky celosvětové poptávce, robustnímu zahraničnímu obchodu 

a příznivým finančním podmínkám. V srpnu 2007 propukla hypoteční krize a v listopadu 

téhoţ roku Evropská komise poopravila svoji prognózu růstu pro následující rok na 2,2 %. 

V dubnu 2008 jiţ Evropská komise předpovídá zpomalení růstu na 1,7 % díky třem 

negativním faktorům – růstu cen ropy, růst cen potravin a především kvůli finanční krizi.
68

 Ve 

skutečnosti vzrostla ekonomika eurozóny o pouhých 0,6 %.
69

 

Americká krize ovlivnila Evropu dvěma způsoby – přes finanční a obchodní kanál. 

Balíček nestandardních bankovních hypotečních úvěrů, ve výši asi 740 miliard USD, podle 

IMF z 53 % sdílí americké banky a z 41 % evropské banky. V březnu 2008 oznámily 

evropské banky ztrátu 80 miliard dolarů, z toho ztrátu 33 miliard utrpěla eurozóna.
70

  

Ekonomika 

Dopad krize na eurozónu byl začátkem roku 2008 nepatrný – HDP v prvním čtvrtletí 

vzrostl meziročně o 1,7 %. Zpomalení americké a britské ekonomiky však znamenalo 

zhoršení evropských vývozů, coţ se projevilo v růstu HDP jiţ ve třetím čtvrtletí 2008. Jak je 

vidět z grafu (3.4), k největšímu propadu došlo v prvním čtvrtletí 2009, kdy HDP šestnácti 

zemí eurozóny meziročně pokleslo o 5,2 %. O vývoji ekonomiky Eurostat uvedl, ţe za 

nejhorší recesí od druhé světové války stojí propad investic a vývozu, zatímco domácí 

spotřeba a vládní výdaje si vedly lépe. Tahounem propadu eurozóny v prvním čtvrtletí byla 

největší ekonomika Evropy – Německo, s mezikvartálním poklesem o 3,8 % a meziročním 

propadem o 6,9 %. Na nečekaně silném výsledku HDP ve druhém čtvrtletí 2008 

(mezikvartálně klesl o 0,3 %) mají podíl zejména dvě největší ekonomiky bloku, Německo a 

Francie, které vykázaly mezičtvrtletní růst za druhý kvartál 0,4 %, resp. o 0,3 %. Ve třetím 

čtvrtletí jiţ všechno nasvědčovalo tomu, ţe ekonomický útlum začíná polevovat. HDP zemí 

eurozóny stouply o 1,7 % mezikvartálně, meziročně však propad zaznamenal 3,8% úroveň. 

Růst HDP podpořil zahraniční obchod a fiskální stimul.
71

 V posledním kvartálu 2009 

meziročně ekonomika bloku jednotné měny klesla o 1,7 %. Údaj slabší, neţ analytikové 

čekali, zapříčinil zejména výkon ekonomiky Německa, která nečekaně stagnovala. Za celý 

minulý rok se pak HDP eurozóny propadl o 4 %. 
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Graf 3.5 Meziroční růst reálného HDP eurozóny (16) mezi lety 2007 - 2009 (%) 

 

Zdroj: Eurostat; vlastní zpracování 

 

V nejnovější prognóze Evropská komise uvádí, ţe ekonomika eurozóny v tomto roce 

vzroste o 0,7 %. V roce 2011 pak růst HDP zrychlí na 1,5 %. Na základě této zprávy má být 

rok 2011 rokem, kdy eurozóna začne s nápravou rozpočtových schodků. 

Nezaměstnanost 

Přes nadcházející hospodářské oţivení eurozóny nadále zůstává problém v podobě 

míry nezaměstnanosti. Ta v roce 2008 činila 7,5 %, o rok později se jiţ vyšplhala na 9,5 %. 

Po celý minulý rok docházelo k měsíčnímu nárůstu míry nezaměstnanosti, coţ je patrné i 

z grafu (3.6). Svého maxima dosáhla v únoru 2010, a to ve výši 10 %. 

 

Graf 3.6 Míra nezaměstnanosti v eurozóně od roku 2008 po březen 2010 (%) 

 

Zdroj: Eurostat; vlastní zpracování 
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V lednu letošního roku míra nezaměstnananosti stagnovala na 9,9 %. Bez práce bylo 

celkem 15,688 milionu lidí, coţ je o 38 tisíc více neţ v prosinci. Od ledna 2009 přišlo 

v eurozóně o práci přibliţně 2,2 milionu lidí.  

Na období 2007 – 2013 vyčlenila EU pro sociální fond (program EU na podporu 

zaměstnanosti a sniţování rozdílů v ţivotní úrovni) 77 miliard eur, coţ je asi 10 % celkového 

rozpočtu. Očekává se, ţe finanční pomoc by se měla nyní začít projevovat.
 72

 

3.3.3 Česká republika 

Nervozita na mezinárodních finančních trzích se rovněţ přenesla na české trhy – 

vzrostla volatilita na jednotlivých segmentech trhu, sníţila se trţní likvidita a došlo 

k ochlazení trhu s úvěry. Ve srovnání s jinými výrazně zasaţenými zeměmi však můţeme říct, 

ţe bankovní sektor v České republice výrazně zastiţen nebyl. Tento sektor nebyl finanční 

krizí postiţen přímo, jelikoţ tuzemské finanční instituce se v zásadě neangaţovaly                  

v investičním bankovnictví, coţ je ochránilo od toxických aktiv. Pozitivní vliv měla také 

příznivá výchozí situace, se kterou bankovní sektor do recese vstoupil. Jedná se zejména o 

dobrou bilanční likviditu, vysokou ziskovost, vysoký poměr vkladů na úvěrech a velmi nízký 

podíl úvěrů v cizích měnách.
73

 

Ekonomika 

Vstupní branou krize do české ekonomiky se stal export, resp. prudký pokles 

zahraniční poptávky, a následně exportně orientovaný průmysl. Náhlý pád české průmyslové 

produkce potvrdil, podobně jako u jiných exportně orientovaných ekonomik, vysokou 

citlivost české ekonomiky na globální vývoj.
74

  

Zmírnit dopady světové krize v české ekonomice pomohlo zlevňování ropy na 

několikaleté minimum (zlevnění ropy sniţuje firmám náklady). Českým exportérům rovněţ 

pomohlo oslabení koruny nad 25 korun za euro.
75

 Přesto se hospodářský růst české 

ekonomiky začal ve 2. polovině roku 2008 výrazně zpomalovat. V závěru roku došlo            

ke zlomu, na kterém se podepsala především oslabující zahraniční poptávka. Průmyslová 

výroba skutečně výrazně poklesla a její říjnový propad o 7,6 % byl nejhorší výsledek od roku 

2002 (na konci roku dosáhl pokles dokonce dvouciferných hodnot).
 76

 

V prvním čtvrtletí roku 2009 se negativně projevilo sníţení ekonomického výkonu 

zejména zpracovatelského průmyslu. Hrubý domácí produkt, očištěný o cenové, sezónní a 
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kalendářní vlivy meziročně klesl o 4,2 %. Meziročně HDP ve 2. čtvrtletí 20009 klesl nejvíce 

za dobu existence samostatné České republiky, tj. o 4,9 %. Nadále klesal ekonomický výkon 

odvětví obchodu, včetně prodeje pohonných hmot, opravárenství a energetiky. V meziročním 

srovnání měl největší vliv na celkový propad HDP zpracovatelský průmysl. V meziročním 

srovnání kles HDP ve 3. čtvrtletí o 4,5 % a v posledním čtvrtletí 2009 pak o 3,1 %. Z grafu 

(3.7) je patrné, ţe v posledních dvou loňských čtvrtletích byl meziroční pokles jiţ méně 

výrazný, v celoročním úhrnu však ekonomika propadla pod úroveň roku 2007.
77

 

 

Graf 3.7 Meziroční růst reálného HDP České republiky mezi lety 2007 – 2009 (%) 

 

Zdroj: Český statistický úřad; vlastní zpracování 

 

Pro rok 2010 stanovilo Ministerstvo financí odhad růstu HDP na 0,3 procenta.
78

 Do 

nového roku jsme vstoupili také s pozitivním vývojem indikátoru důvěry podnikatelů
79

, který 

se v únoru 2010 oproti předchozímu měsíci zvýšil o 2,5 bodů. Ve srovnání s nízkými 

hodnotami v minulém roce je důvěra podnikatelů vyšší o 17 bodů.
80

  

Nezaměstnanost 

Hloubku hospodářské krize, která zasáhla Českou republiku, ukazuje rekordní nárůst 

nezaměstnanosti. Zatímco v roce 2008 vykazoval trh práce excelentní výkonnost, následující 

rok byl ve znamení výrazného zhoršení. Hlavním důvodem pro stále častější propouštění byl 

podle analytiků zejména zhoršující se odbyt na světových trzích a strach z prohloubení 

ekonomické krize, kvůli které domácí firmy sniţují nabídku volných pracovních míst. Obavu 

                                                 
77

 Český statistický úřad 
78

 JAKOB, O. (2009). 
79

 Váţený průměr sezónně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve sluţbách. 
80

 Český statistický úřad. 



33 

 

o pracovní místa pociťují zejména zaměstnanci automobilového průmyslu v důsledku 

odbytových problémů jejich firem. To potvrdila například korejská automobilka Hyundai, 

která ještě v listopadu 2008 najímala nové zaměstnance a o pouhé dva měsíce později jiţ 

některé z nich propouštěla.
81

  

Růst míry nezaměstnanosti byl očividný (viz graf (3.7)) jiţ začátkem roku 2009. Počet 

nezaměstnaných dosáhl 398 061, coţ je v porovnání s lednem 2008 nárůst o 33 517 

nezaměstnaných osob. Podle Českého statistického úřadu se negativní trend dotkl všech 

odvětví, přičemţ nejhůře dopadl zpracovatelský sektor. Mnoho nadějí nepřinesl ani druhý 

kvartál 2009 – nezaměstnanost v červnu vzrostla oproti stejnému měsíci předchozího roku o 

tři procentní body, čímţ došlo k meziročnímu zvýšení o 165 675 nezaměstnaných. Ani třetí 

čtvrtletí 2009 neznamenalo oţivení trhu práce. Míra nezaměstnanosti v září meziročně 

vzrostla dokonce o 3,3 procentní body. Nejvíce nezaměstnaných tradičně zůstává u osob       

se základním vzděláním. Na konci roku 2009 se míra nezaměstnanosti dostala na 9,2 % a 

svého maxima dosáhla v únoru letošního roku na úrovní 9,9 %. V následujícím měsíci se míra 

nezaměstnanosti meziročně sníţila o 0,2 p.b., a činila tak ke konci března 9,7 %. Na jedno 

pracovní místo připadly koncem března 17,3 nezaměstnané osoby, coţ je více neţ 

dvounásobný nárůst v porovnání s 8,1 uchazeči v březnu 2009.
82

 

 

Graf 3.7 Míra nezaměstnanosti v České republice od roku 2008 po březen 2010 (%) 

 

Zdroj: Český statistický úřad; vlastní zpracování 
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Počet nezaměstnaných v lednu letošního roku i nadále stoupal, přičemţ úřady práce 

evidovaly v tomto období celkem 574 226 uchazečů o zaměstnání. Z tohoto vývoje je patrné, 

ţe vývoj na českém trhu práce dále reflektuje nepříznivou situaci. Slabá ekonomická aktivita 

nutí firmy omezovat náklady na pracovní sílu. Prudký růst počtu nezaměstnaných v prosinci 

2009 a lednu 2010, je mimo jiné projevem sezónních faktorů, které naopak povzbudí 

zaměstnanost s příchodem jara. Trh práce reaguje na vývoj ekonomiky se značným 

zpoţděním a lze očekávat, ţe negativní trendy budou pokračovat i v prvním pololetí letošního 

roku.
83

 Útlum ve sluţbách a obchodu rovněţ signalizuje zhoršování situace na trhu práce pro 

následující měsíce. Podle prognóz ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2010 můţeme 

očekávat, ţe se nezaměstnanost bude pohybovat kolem 10 %, přičemţ zejména v první 

polovině roku tuto hranici překoná. Koncem roku by se měla nezaměstnanost nacházet na 9,8 

procentech. 

3.4. Dílčí shrnutí kapitoly 

Cílem této kapitoly bylo nastínit čtenáři ucelený pohled na okolnosti, příčiny, průběh a 

důsledky světové finanční krize, která dopadla s různou intenzitou na všechny tři ekonomiky 

a poukázala na jejich problematická místa.  

Obsahem následující kapitoly je vývoj měnové politiky Federálního rezervního 

systému, Evropské centrální banky a České národní banky v souvislosti se současnou finanční 

krizí a jejich následná komparace.  

Po stručném vymezení konkrétních nástrojů monetární politiky kaţdé z uvedených 

bank popisuji jejich měnověpolitická rozhodnutí od počátků problémů na světových trzích. 

Zaměřila jsem se především na mimořádná opatření, zavedená v souvislosti se světovou 

finanční krizí. Období, po které budu vybrané centrální banky monitorovat, rovněţ souvisí     

s krizí, tedy od jejich počátků, tj. léto 2007, po aktuálně dostupné informace prvního čtvrtletí 

2010. V závěru potom provádím komparaci jednotlivých přístupů centrálních bank. Věnuji    

se zejména nastavení hlavní úrokové sazby, nástrojům na dodávání likvidity a vyuţívání 

nekonvenční měnové politiky 
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4 KOMPARACE MĚNOVÉ POLITIKY ČNB, Fedu a ECB 

4.1 Federální rezervní systém 

Hlavním cílem měnové politiky Federálního rezervního systému, veřejně známého 

jako Fed, je cenová stabilita, ke které od roku 1978 přibyla podpora plné zaměstnanosti a 

ekonomického růstu. Cenová stabilita má však prioritu, další cíle nesmějí jít na její úrok.  

Základním nástrojem měnové politiky jsou operace na volném trhu prováděné 

Federálním výborem pro otevřený trh (dále jen FOMC). Zvláštní roli má diskontní sazba,       

k jejímţ změnám dochází v podobě následné reakce na změny klíčové úrokové sazby (federal 

funds rate). Fed pouţívá i další diskontní nástroje – například diskontní úvěry, které jsou 

členěny do čtyř základních skupin: 

- běţné se poskytují na krytí krátkodobých výkyvů v likviditě bank; 

- sezónní mají za cíl krýt sezónní výkyvy především malých bank; 

- rozšířené lze poskytovat bankám s problémy výjimečného charakteru, a to v souladu s tzv. 

veřejným zájmem; 

- nouzové slouţí nebankovním institucím v případech, kdy by jejich úpadek způsobil výrazné 

škody ekonomice USA. V instrumentáriu Fedu jsou také povinné minimální rezervy a 

kurzové intervence.
84

 

4.1.1 Měnověpolitická rozhodnutí Fedu ve 2. polovině roku 2007   

Kdyţ v pozdním létě 2007 naplno propukla krize, FOMC sáhl ke trojímu sníţení 

klíčové úrokové sazby (kumulativně o plný p.b.) na úroveň 4,25 % (viz. graf (4.3) s. 49), 

přičemţ naposledy byla tato sazba sniţována v červnu 2003 aţ na historické minimum 1%. 

V srpnu 2007 sníţil rozpětí mezi sazbou federálních fondů a diskontní sazbou ze 100 na 50 

bazických bodů, čímţ se po sníţení o 50 bazických bodů dostala diskontní sazba na úroveň 

4,75 %. Výbor guvernérů Fedu tak nabídl bankám miliardy dolarů a vyzval je, aby tuto 

moţnost vyuţívaly.
85

 Dne 12. prosince bylo oficiálně přijato opatření s cílem vypořádat        

se se zvýšeným tlakem na trzích krátkodobou likviditou, a tím je stabilizovat. Konkrétně       

se jednalo o dva základní druhy operací, a to o půjčování peněz finančním institucím            

ve splatnostech od 1 do 12 měsíců oproti zástavě, a o vyuţití měnové swapové linky
86

. Fed 

nabídnul ECB a Swiss National Bank (dále jen SNB) prostřednictvím měnové swapové linky 
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24 mld. USD za účelem zvýšení nabídky amerických dolarů v Evropě. Rovněţ Fed poskytnul 

v období od 17. 12. 2007 do 25. 2. 2008 značné objemy USD finančním institucí formou šesti 

tendrů, tzv. Term Auction Facility
87

 (TAF). Tyto prostředky byly poskytnuty převáţně           

s 28denní splatností a s uvolněním poţadavků na kvalitu zástavy. Zájem finančních institucí o 

tendry v prosinci třikrát převýšil nabízené objemy.
88

 

4.1.2 Měnověpolitická rozhodnutí Fed v roce 2008   

I v roce 2008 centrální banka Spojených států Fed (resp. FOMC) pokračovala 

s razantním sniţováním klíčových sazeb ve snaze zjednodušit přístup k další likviditě. Během 

první poloviny roku sníţil FOMC sazbu federálních fondů celkově o 325 bazických bodů, 

tedy aţ na 1 %. Ve druhé polovině roku byly turbulence na finančních trzích ještě 

intenzivnější, a tak FOMC na svém prosincovém zasedání sáhl ke sniţování sazeb aţ 

k samému dnu, na netradiční rozpětí 0 – 0,25 % a předpokládal, ţe špatné ekonomické 

podmínky budou pravděpodobně ospravedlňovat výjimečně nízké úrokové sazby ještě po 

nějakou dobu.
89

 

Dne 11. března se Fed rozhodl navýšit objemy tendrů (TAF) a pokračovat v nich 

minimálně po dubu dalších 6 měsíců. Navíc zahájil provádění série repo operací aţ do 

celkové výše 100 mld. USD. Dále oznámil pokračování společných aktivit zainteresovaných 

bank a koordinované zvýšení objemu počtu dolarových aukcí.  

Fed rozšířil moţnosti financování o tzv. Term Secutities Lending Facility (TSLF) do 

výše 200 mld. USD, které poskytují financování primárním dealerům na 28 dní s rozšířením 

spektra zastavitelných cenných papírů. Následně představitelé Fedu vystoupili s dalšími 

opatřeními, mezi něţ patřilo prodlouţení splatnosti operací na poskytování likvidity              

za diskontní sazbu ze 30 na 90 dnů a konečně zřízení Primary Dealer Credit Facility (PDCF) 

za podmínek, kdy primární dealeři mají moţnost získat neomezené mnoţství jednodenní 

kolateralizované (poskytované bankám výměnou za cenné papíry) likvidity za diskontní 

sazbu.
90

 Fed ve svém prohlášení 21. října zveřejnil vytvoření nástroje (Money Market 

Investor Funding Facility (MMIFF) pro podporu investorů na peněţním trhu, který je 

nastaven tak, aby umoţňoval těmto investorům přístup k likviditě. Jedná se v podstatě o 

úvěrový nástroj poskytovaný Fedem, určen speciálním účelovým firmám, které jsou 

vytvořené společnostmi soukromého sektoru. Tento nástroj je doplňkem k jiţ dříve 
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oznámenému nástroji Asset Backed Commercial Paper Money Market Mutual Fund Liquidity 

Facility (AMLF) a Commercial Paper Funding Facility (CPFF) a komplexně slouţí ke 

zvýšení dostupnosti úvěrů převáţně krátkodobé splatnosti. Fed také navýšil vzájemnou 

měnovou dohodu o výměně finančních prostředků s japonskou centrální bankou, poté uzavřel 

nové vzájemné měnové dohody s Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) v hodnotě do 15 

mld. USD a dále s brazilskou, mexickou, jihokorejskou a singapurskou centrální bankou po 

30 mld. USD v případě kaţdé z uvedených centrálních bank.
91

 

Dne 25. listopadu Fed opět oznámil vytvoření nového nástroje – Term Asset-Backed 

Securities Loan Facility (TALF), který by měl uspokojit úvěrové poţadavky malých firem a 

domácností. Na stejném zasedání také rozhodl, s cílem pomoci sníţit náklady a zvýšit 

dostupnost úvěrů na bydlení, ţe zahájí program na přímý odkup obligací navázaných na 

hypotéky, které jsou ve vlastnictví tzv. vládou sponzorovaných organizací do objemu 100 

mld. USD a odkup MBS (mortgage backet securities) v objemu do 500 mdl. USD
92

 

Z důvodu velkého mnoţství nově zavedených nástrojů, jsem se rozhodla shrnout je 

pro přehlednost do tabulky (4.1). Zároveň je nyní můţeme rozdělit do dvou skupin. 

Krátkodobé likvidní programy pro finanční instituce tvoří TAF, prostřednictvím kterých 

poskytuje Fed bankám fixní částky úvěru aukčním mechanismem, další podporu trhu zajišťují 

PDCF a TSLF. Druhou skupinu programů, které jsou reflektovány v nárůstu aktiv Fedu, tvoří 

přímé půjčky konečným investorům a dluţníkům. Za účelem zlepšení fungování klíčových 

úvěrových trhů jsou poskytovány nefinančním společnostem CPFF, TALF, AMLF a 

MMIFF.
93

 

 

Tabulka 4.1 Přehled nových nástrojů Fedu zavedených v reakci na krizi 

TAF Term Auction Facility 

TSLF Term Securities Lending Facility 

PDCF Primary Dealer Credit Facility  

AMLF Asset Backed Commercial Paper Money Market Mutual Fund Liquidity Facility 

CPFF Commercial Paper Funding Facility 

TALF Term Asset Backet Securities Loan Facility 

MMIFF Money Market Investor Funding Facility 

Zdroj: Federální rezervní systém; vlastní zpracování 
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4.1.3 Měnověpolitická rozhodnutí Fed v roce 2009 

Federální rezervní systém v roce 2009 stejně jako v předchozích letech pokračoval 

v podpoře fungování finančních trhů a ve snaze oţivit hospodářskou činnost, a to s pouţitím 

širokého spektra nástrojů. Ačkoliv Fedu nezůstal jiţ ţádný manévrovací prostor pro sniţování 

sazeb (FOMC drţí sazby v rozpětí 0 – 0,25 %), snaţil se ekonomice napomáhat 

kvantitativním uvolňováním měnové politiky. 

Dne 10. února Fed sdělil, ţe levné úvěry v rámci programu TALF bude jednotlivcům a 

malým podnikům poskytovat aţ do 31. března 2010, v případě půjček proti nově vydaným 

Commercial Mortgage-Backed Securities
94 (CMBS) dokonce do 30. června 2010, zatímco 

původně předpokládal ukončení programu k 31. prosinci 2009. Tento program se navíc 

rozšířil aţ na 1 bilion USD. Fed rovněţ pokračoval v nakupování velkých objemů dluhů 

vládních agentur a cenných papírů krytých hypotékami. Odkupoval také vládní dluhopisy, ve 

snaze sníţit jejich výnos.
95

 

Platnost dočasných dvoustranných měnových operací (swapových linek) mezi Fed, 

ECB, Bank of England a SNB byla prodlouţena do 1. února 2010. Fed i nadále poskytoval 

swapové linky, nyní s prodlouţenou dobou pouţitelnosti do 30. října 2009, která se týká 

měnových dohod s patnácti centrálními bankami
96

. Dne 6. dubna některé významné centrální 

banky
97

 oznámily uzavření nových swapových dohod, které umoţňují výměnu cizoměnových 

finančních prostředků s Fedem. Na rozdíl od doposud uzavřených dohod jsou vyjádřeny 

v jiných měnách, neţ je USD. Konkrétně se jedná o euro, yen, sterling a švýcarský frank. 

Dohody byly rovněţ časově omezeny do 30. října 2009.
98

 

Přestoţe od druhé poloviny roku 2009 dochází k postupnému zlepšování podmínek na 

finančním trhu, v některých oblastech přetrvávají problémy. Pro zajištění dostupnosti úvěrů 

podnikům a domácnostem byla platnost některých programů prodlouţena do začátku roku 

2010. Do 1. února 2010 byly prodlouţeny programy AMLF, CPFF, PDCF a TSLF. Další 

změny zahrnují postupné sniţování velikosti TAF ze 150 mld. USD na 125 mld. USD 

v červenci a 100 mld. USD v srpnu, v důsledku převisu nabízených fondů nad poptávkou. 
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Dne 17. listopadu bylo rozhodnuto o zkrácení splatnosti tzv. Primary credit loans
99

 

z 90 dní na 28 dní. Původně byly tyto primární úvěry pro depozitní instituce (program na 

způsob diskontního okénka) poskytovány pouze s jednodenní splatností, avšak v průběhu 

finanční krize došlo k postupnému navyšování aţ na 90 dní. Jedná se tedy o zkrácení 

splatnosti, nikoli ovšem k jejímu navrácení na „předkrizovou“ úroveň.
100

 

4.1.4 Měnověpolitická rozhodnutí Fed v 1. čtvrtletí roku 2010 

S ohledem na výrazně lepší situaci na finančních trzích jsme byli v průběhu 1. čtvrtletí 

2010 svědky naplno se rozbíhající exit strategie.
101

 Fed začal stahovat nutnou podporu 

finančního systému tím, ţe zvýšil diskontní sazbu z 0,5 % na 0,75 % a zkrátil dobu splatnosti 

na jeden den.
102

 Tento krok měl motivovat depozitní instituce k tomu, aby jiţ nevyuţívaly 

zdrojů z diskontního okénka a vyuţívaly finančních zdrojů peněţního trhu. Současně však 

Fed uklidnil trhy tím, ţe základní úroková sazba zůstala nezměněna v pásmu 0 – 0,25 % a na 

nízké úrovni bude minimálně do poloviny roku. Dalším krokem k „normalizaci“ úvěrových 

programů bylo ukončení většiny programů na podporu likvidity, úvěrování finančních 

subjektů i swapových linek s centrálními bankami k 1. únoru 2010. Jak jiţ bylo výše uvedeno, 

po tomto datu zůstaly v platnosti pouze TAF a TALF, které budou dle povahy kolaterálu 

ukončeny 31. března 2010 a 30. června 2010. 

4.2 Evropská centrální banka 

Hlavním cílem měnové politiky Evropské centrální banky (dále jen ECB) je cenová 

stabilita, resp. boj proti inflaci. Hlavním operativním kritériem je pak dlouhodobá úroková 

míra a doprovodnou roli hraje měnová báze, resp. rezervy bank.
103

 Za účelem plnění svých 

cílů má ECB k dispozici řadu nástrojů monetární politiky; provádí operace na volném trhu, 

jako jsou hlavní refinanční operace (Main Refinancing Operations - MRO), dlouhodobější 

refinanční operace (Long Term Refinancing Operations - LTRO) a operace jemného doladění. 

Všechny tyto operace dodávající likviditu musí být plně zajištěny. MRO jsou hlavním 

nástrojem řízení likvidity na trhu a signalizují nastavení měnové politiky. Jedná se o 

pravidelné operace, které jsou prováděny kaţdý týden a obvykle mají dobu splatnosti jeden 

týden. LTRO jsou operace se splatností tři měsíce určené k dodávání likvidity s periodicitou 

jeden měsíc. Provádějí se jako nabídková řízení s proměnlivou sazbou (bez jakýchkoliv limitů 
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ohledně nabídkových sazeb) s předem oznámeným přidělovaným objemem. Dále ECB nabízí 

stálé facility a poţaduje, aby úvěrové instituce drţely na účtech Eurosystému minimální 

rezervy.
104

 

V následujících subkapitolách (4.2.1 aţ 4.2.4) jsem vycházela výhradně z podkladů 

výročních zpráv Evropské centrální banky.
105

 

4.2.1 Měnověpolitická rozhodnutí ECB ve 2. polovině roku 2007   

V důsledku turbulencí a zvýšené volatility na finančních trzích na počátku srpna, 

způsobených přehodnocením rizik a zhoršením na trhu s rizikovými hypotékami v USA, byl 

výhled hospodářských aktivit v eurozóně zahalen vysokou mírou nejistoty. ECB čelila 

jednomu z nejnáročnějších období pro provádění monetární politiky od zavedení eura. Dne 9. 

srpna přišla zpráva o vyčerpání likvidity na eurovém peněţním trhu, na kterou ECB okamţitě 

reagovala poskytnutím 95 mld. EUR dodatečné likvidity na trh za svou aktuální základní 

úrokovou sazbu 4 % v operaci jemného doladění s jednodenní splatností. Můţeme hovořit o 

největším objemu, který byl do té doby alokován v rámci operace jemného doladění. S cílem 

podpořit „normalizaci“ podmínek, zvýšila ECB podíl refinancování poskytovaného ve formě 

tříměsíčních dlouhodobějších refinančních operací (LTRO) a zároveň sníţil podíl 

poskytovaný prostřednictvím jednodenních MRO. Průměrná splatnost tak byla prodlouţena, 

coţ vedlo k dočasnému sníţení potřeb budoucí likvidity bankovního systému. Dvě doplňující 

LTRO byly provedeny 23. srpna (40 mld. EUR) a 12. září (75 mld. EUR). Protoţe pravidelné 

LTRO byly prováděny obvyklým způsobem, celková částka poskytnutá prostřednictvím 

LTRO se zvýšila ze 150 mld. EUR na 265 mld. EUR. Objem MRO se naopak sníţil ze 300 

mld. EUR na necelých 200 mld. EUR. Rada guvernérů ponechala, s přihlédnutím na zvýšenou 

míru nejistoty, úrokové sazby (základní nabídkovou sazbu a sazbu pro mezní zápůjční a 

vkladovou facilitu) ve druhém pololetí 2007 beze změny na úrovni 4 %, 5 % a 3 %, viz graf 

(4.3) na straně 49.  

S cílem reagovat na otřesy na finančních trzích uzavřela ECB swapovou linku 

s Fedem. ECB poskytla likviditu v amerických dolarech poprvé v prosinci 2007 ve dvou 

operacích, které byly obnoveny v lednu 2008. 

4.2.2 Měnověpolitická rozhodnutí ECB v roce 2008  

V roce 2008 prováděla ECB svá měnověpolitická rozhodnutí na pozadí turbulencí na 

finančních trzích pozorovaných od srpna 2007. V prvním pololetí roku se inflační tlaky 
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v eurozóně zvýšily. Meziroční inflace měřená HICP (Harmonizovaný index spotřebitelských 

cen) zůstala v tomto období výrazně nad úrovní 2 %, kdyţ se především v důsledku vývoje 

cen energií a potravin zvýšila z lednových 3,2 % na maximální hodnotu 4 % v červnu a 

červenci. S cílem zmírnit proinflační rizika ohroţující cenovou stabilitu a zajistit, aby 

dlouhodobá inflační očekávání zůstala pevně ukotvena v souladu s definicí cenové stability 

ECB, Rada guvernérů zvýšila v červenci základní nabídkovou sazbu o 25 bazických bodů na 

4,25 %. Co se týče třetího čtvrtletí roku, rizika ohroţující cenovou stabilitu zůstávala 

proinflační a napětí na finančních trzích přetrvávalo, coţ způsobilo silné narušení a nedostatek 

likvidity. Aţ v několika posledních měsících roku došlo ke značnému sníţení inflace a 

zmírnění inflačních tlaků. Pokračující trend zmírňování měnového vývoje podporoval názor, 

ţe dochází k oslabování inflačního rizika. V této souvislosti ECB  8. října sníţila hlavní 

refinanční sazbu o 50 bazických bodů na 3,75 %. V listopadu ECB tuto sazbu opět sníţila o 

50 bazických bodů a v prosinci o dalších 75 bazických bodů. Na konci roku tedy sazba pro 

hlavní refinanční operace činila 2,5 %. 

Při bliţším pohledu na opatření pro řízení likvidity lze rok pomyslně rozdělit na dvě 

etapy: ta první probíhala od ledna do září, kdy ECB víceméně pokračovala v opatřeních, která 

přijala v průběhu druhé poloviny roku 2007; druhá etapa začala v září s pádem Lehman 

Brother, který vedl k zesílení napětí na peněţních trzích a odstartoval novou vlnu opatření pro 

řízení likvidity. 

Řízení likvidity v období od ledna do září roku 2008 

ECB během této etapy zvýšila poskytování likvidity na začátku udrţovacího období a 

na konci období jej sníţila. Toto „předzásobení“ likviditou umoţnilo protistranám plnit jejich 

PMR spíše na počátku udrţovacího období a později likviditu stahovat, aby celkový objem 

likvidity dodané v průběhu celého udrţovacího období zůstal beze změny. 

Dne 7. února se Rada guvernérů rozhodla obnovit dvě dodatečné tříměsíční operace, 

které byly provedeny v roce 2007 s cílem podpořit stabilizaci peněţního trhu. Dne 28. března 

byly zavedeny dodatečné tříměsíční operace ve výši 50 mld. EUR a rovněţ šestiměsíční 

operace. V průběhu roku 2008 byly operace po dosaţení splatnosti obnoveny. 

Vzhledem ke sníţené poptávce po amerických dolarech ECB v únoru dočasně 

přerušila své operace pro poskytování amerických dolarů. Tlaky na likviditu na finančních 

trzích se však v únoru a březnu opět zvýšily a vedly ke koordinované akci několika 

centrálních bank s cílem sníţit obnovené napětí. Financování v amerických dolarech bylo 

poskytováno kaţdé dva týdny (od 11. března, kdy Rada guvernérů rozhodla o reaktivaci)       

se splatností 28 dní a ve výši 15 mld. USD v kaţdé aukci, resp. 25 mld. USD od 2. května. 
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Dne 30. července ECB v koordinaci s Fedem oznámila zavedení 84denní termínové aukční 

facility pro doplnění stávajícího 28denního financování v amerických dolarech. 

Řízení likvidity od října do prosince 2008 

Z důvodu zvýšeného tlaku na finančních trzích ve druhé polovině roku se Rada 

guvernérů rozhodla, ţe k 15. říjnu budu veškeré hlavní refinanční operace (MRO) prováděny 

jako nabídková řízení s pevnou sazbou, v nichţ budou uspokojeny všechny nabídky. Toto 

opatření vedlo k výraznému zvýšení celkového objemu nevypořádaných trţních operací 

v eurech, viz graf (4.1). 

 

Graf 4.1 Dodávání likvidity prostřednictvím operací na volném trhu a stálých facilit 

v průběhu roku 2008 (v mld. EUR) 

 

Zdroj: ECB 
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Z grafu (4.1) můţeme vypozorovat, ţe doba počátku nárůstu objemu MRO odpovídá datu 

zavedení tohoto nástroje v podmínkách plného uspokojení s pevnou sazbou, tedy období po 

polovině října, přičemţ politika plného přidělení byla implementována 9. října 

prostřednictvím operace jemného doladění na dodávání likvidity, v nichţ byly všechny 

nabídky uspokojeny. Kromě toho 15. října ECB rozhodla o aplikaci nabídkových řízení 

s pevnou sazbou s plným přidělením rovněţ na LTRO (a dodatečné LTRO) s účinností od 30. 

října a minimálně do 1. čtvrtletí 2009. 

Cílem těchto opatření bylo signalizovat účastníkům trhu ochotu ECB poskytnout tolik 

finančních prostředků, kolik je nezbytné pro odvrácení krize likvidity. 

Dne 8. října bylo rozhodnuto o zúţení koridoru, který tvoří dvě stálé facility (mezní 

zápůjční a vkladová facilita) z 200 na 100 bazických bodů. Sazba vkladové facility byla 

stanovena 50 bazických bodů pod sazbou MRO a sazba mezní zápůjční facility 50 bazických 

bodů nad sazbou MRO. Cílem zúţení koridoru bylo další usnadnění řízení likvidity bank a 

zůstalo v platnosti do 20. ledna 2009, kdy se šířka koridoru opět zvětšila na 200 bazických 

bodů. 

Po rozhodnutí o prodlouţení stávajících operací a spuštění nových operací ze den 15. 

října byly během kaţdého udrţovacího období prováděny čtyři dlouhodobější operace: jedna 

po celou dobu udrţovacího období (refinanční operace se zvláštní dobou trvání), dvě se 

splatností tří měsíců a jedna se splatností šesti měsíců. Do konce roku tak klesl podíl MRO na 

celkovém objemu refinancování na cca 28 %, zatímco LTRO, dodatečné LTRO a refinanční 

operace se zvláštní dobou trvání tvořily zbývajících 72 %. 

Po zvýšení napětí na dolarových peněţních trzích ECB dále posílila své poskytování 

likvidity v amerických dolarech pro protistrany ECB tím, ţe stávající 28denní a 84denní 

operace rozšířil o operace se 7denní a poté jednodenní splatností. Vzhledem k vysoké 

nejistotě v bankovním systému se ECB v koordinaci s Fedem dne 15. října zavázala plnit 

veškeré nabídky s pevnou sazbou pro 7denní, 28denní a 84denní operace, zatímco jednodenní 

operace byly zrušeny. ECB dále oznámila, ţe bude rovněţ provádět operace na poskytnutí 

likvidity v amerických dolarech ve formě měnových swapů EUR/USD. Tyto měnové 

swapové operace prováděné souběţně se stávajícími zajištěnými operacemi zpětného odkupu 

v USD byly rovněţ financovány swapovou dohodou s Fedem, která byla prodlouţena do 30. 

dubna 2009. 

Dne 15. října ECB a SNB společně oznámily opatření na zlepšení likvidity na 

krátkodobých peněţních trzích ve švýcarských francích. ECB poskytla svým protistranám 



44 

 

financování ve švýcarských francích prostřednictvím swapové linky se SNB, a to za pevnou 

cenu se 7denní a 3měsíční splatností. 

4.2.3 Měnověpolitická rozhodnutí ECB v roce 2009  

Stejně jako v předchozím roce reagovala ECB na nepříznivý ekonomický a finanční 

vývoj sérií sniţování své hlavní refinanční sazby. Dne 15. ledna 2009 Rada guvernérů ECB 

rozhodla sníţit pevnou úrokovou sazbu pro hlavní refinanční operace o 50 bazických bodů na 

2 % počínaje operací, která bude vypořádána 21. ledna 2009. Rozhodla také stanovit úrokové 

sazby pro mezní zápůjční a vkladovou facilitu na 3 % a 1 %. Sazby byly ponechány na stejné 

úrovni do března, kdy byly pevná úroková sazba pro hlavní refinanční operace sníţena o 50 

bazických bodů na 1,5 %. K další změně úrokových sazeb došlo v eurozóně v dubnu 2009. 

Rada guvernérů ECB rozhodla sníţit úrokovou sazbu pro hlavní refinanční operace o 25 

bazických bodů na 1,25 %. K opětovnému sniţování se rozhodla v květnu – úrokovou sazbu 

pro hlavní refinanční operace sníţila o 25 bazických bodů na 1 %. Květnové zasedání ECB 

přitom přineslo nesymetrické sníţení klíčových sazeb, kdyţ uvedené sníţení hlavní refinanční 

sazby bylo doprovázeno sníţením sazby marginální zápůjční facility (lombardní sazby) o 50 

bazických bodů na 1,75 %, přičemţ sazba depozitní facility zůstala beze změny, tedy na 

úrovni 0,25 %. 

Na svém zasedání 7. května se Rada guvernérů ECB rozhodla dále posílit svoji 

podporu úvěrového trhu, a to prostřednictvím čtvrtletních dlouhodobějších refinančních 

operací na poskytnutí likvidity se splatností 12 měsíců, pomocí nabídkových řízení s pevnou 

sazbou a s plným přidělením. S cílem posílit likviditu na trzích soukromých dluhových 

cenných papírů a podpořit další uvolňování úvěrových podmínek, ECB prováděla nákupy 

krytých dluhopisů denominovaných v eurech a emitovaných v eurozóně. 

Dne 24. září Rada guvernérů ECB společně s ostatními centrálními bankami včetně 

Fedu rozhodla, ţe bude aţ do ledna 2010 nadále provádět své operace na dodání likvidity 

v amerických dolarech se splatností jeden týden. Tyto operace budou rovněţ probíhat 

v nabídkových řízeních s pevnou sazbou a s plným přidělením. Rada guvernérů ECB společně 

se švýcarskou centrální bankou rozhodla, ţe bude do 31. ledna 2010 dále pokračovat ve 

swapových operacích na dodání likvidity ve švýcarských francích. 

Dne 3. prosince 2009 dospěla Rada guvernérů ECB k názoru, ţe nastal čas zahájit 

postupné rušení těch mimořádných operací, která jiţ nejsou zapotřebí. Postupné rušení 

implikuje sníţení dlouhodobějších refinančních operací. Šestiměsíční operace bude provedena 

jiţ pouze jedna, a to 31. března 2010, stejně jako v minulosti s pevnou sazbou a plným 
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přidělením. Dvanáctiměsíční operace provedená v prosinci 2009 bude poslední operací s touto 

splatností a její úroková sazba bude stanovena jako průměrná základní nabídková sazba 

hlavních refinančních operací. Eurosystém však bude nadále pokračovat v dodávání likvidity. 

Veškeré refinanční operace v první polovině roku 2010 budou poskytovány prostřednictvím 

nabídkových řízení s pevnou sazbou a s plným přidělením, v nichţ mohou banky získat tolik 

likvidity, kolik potřebují. 

4.2.4 Měnověpolitická rozhodnutí ECB v 1. čtvrtletí roku 2010 

Rada guvernérů rozhodla, ţe úroková sazba pro hlavní refinanční operace a úrokové 

sazby pro mezní zápůjční a vkladovou facilitu zůstanou beze změny, a to na úrovni 1 %, 1,75 

% a 0,25 %. 

Dne 4. března ECB oznámila, ţe bude i nadále provádět hlavní refinanční operace za 

fixní úrokovou sazbu s plným uspokojením poţadavků alespoň do 12. října 2010. Tříměsíční 

refinanční operace (LTRO) budou počínaje 28. dubnem 2010 prováděny za variabilní 

úrokovou sazbu. Úroková sazba z MRO bude pouţita jako minimální nabídková sazba pro 

tříměsíční operace. Dne 1. července ECB provede mimořádnou šestidenní operaci jemného 

doladění, která by měla pomoci zajistit hladký průběh stahování mimořádné 12měsíční 

refinanční operace provedené v červnu 2009. ECB rovněţ ukončila platnost swapové linky 

v USD s Fedem ve švýcarských francích se SNB.
106

 

Prostřednictvím těchto rozhodnutí poskytuje ECB nadále podporu likvidity 

bankovnímu sektoru eurozóny za velmi příznivých podmínek a usnadňuje tak úvěrování 

hospodářství eurozóny. 

4.3 Česká národní banka 

ČNB realizuje měnovou politiku prostřednictvím systému měnověpolitických nástrojů, 

který zahrnuje operace na volném trhu, automatické facility, povinné minimální rezervy a 

s účinností od října 2008 také mimořádné facility. Operace na volném trhu hrají rozhodující 

úlohu při řízení hladiny úrokových sazeb, likvidity bankovního systému a v signalizaci 

nastavení měnové politiky. Bankovní rada ČNB rozhoduje o stanovení hodnoty tří úrokových 

sazeb: limitní dvoutýdenní repo sazby, diskontní a lombardní sazby. Hlavní měnověpolitickou 

úrokovou sazbou je limitní dvoutýdenní repo sazba, přičemţ diskontní a lombardní sazba 
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tvoří koridor pro pohyb krátkodobých sazeb peněţního trhu. Při úpravách repo sazby 

(nastavené uprostřed) tedy dochází k symetrické úpravě také diskontní a lombardní sazby.
107

 

4.3.1 Měnověpolitická rozhodnutí ČNB ve 2. polovině roku 2007 

V souvislosti se situací na světových trzích, kdy se od července 2007 začal projevovat 

vliv podceněného kreditního rizika u tzv. subprime hypoték
108

 na trhu USA, Česká národní 

banka pozorně sledovala velikost expozice subjektů českého finančního trhu vůči takovým 

rizikovým aktivům. Na základě informací poskytovaných dohlíţenými subjekty hodnotila 

riziko přímého dopadu zmíněné situace na finanční trh ČR od počátku krize jako 

nevýznamný. 

Bankovní rada České republiky rozhodla v roce 2007 o zvýšení hlavní 

měnověpolitické úrokové sazby celkem čtyřikrát, a to vţdy o 0,25 procentního bodu, viz graf 

(4.3) na straně 49. S účinností od 1. června byla stanovena výše repo sazby na 2,75 %, od 27. 

července na 3 %, od 31. srpna na 3,25 % a k poslednímu zvýšení repo sazby došlo s účinností 

od 30. listopadu na 3,5 %. K tomuto zvyšování došlo v závislosti na posilování koruny vůči 

euru. 

Vzhledem k dlouhodobému přebytku volné likvidity v bankovním systému byly 

pouţívány dvoutýdenní repo operace na stahování volných rezerv (na rozdíl od např. ECB, 

která chybějící likviditu naopak dodávala). Objem volné likvidity stahované prostřednictvím 

měnových oprací se v roce 2007 pohyboval v průměrné výši 399 mld. Kč, coţ bylo o cca 43 

mld. Kč méně neţ v roce 2006.
109

 

4.3.2 Měnověpolitická rozhodnutí ČNB v roce 2008 

Rok 2008 byl ve znamení eskalace světové finanční a hospodářské krize, která se 

různými kanály odrazila i v domácím ekonomickém vývoji. V únoru došlo k poslednímu 

kroku ze série zvýšení základních úrokových sazeb, kdy 2T repo sazba dosáhla úrovně 3,75 

%. Ve druhém pololetí ČNB, v důsledku vývoje finanční krize a očekávané inflace, reagovala 

jiţ od srpna 2008 trojím sníţením úrokových sazeb celkově o 1,5 procentního bodu, tedy aţ 

na úroveň 2,25 % na konci roku.  

Hlavním nástrojem pro řízení krátkodobých úrokových sazeb byly stejně jako 

v předcházejícím roce dvoutýdenní repo operace, vyhlašované pravidelně třikrát týdně. 

Vzhledem k dlouhodobému přebytku volné likvidity v bankovním systému byly tyto operace 
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pouţívány na stahování volných rezerv. Objem volné likvidity stahované prostřednictvím 

měnových operací dosahoval průměrné výše 368 mld. Kč. Proti průměru roku 2007 došlo ke 

sníţení, o cca 31 mld. Kč. Výraznější pokles volné likvidity byl zaznamenán od září 2008, viz 

graf (4.2). Uvedený trend zapříčinila nejistota vyvolaná propuknutím finanční krize na 

zahraničních trzích.  

Graf 4.2 Přehled stahování a dodávání likvidy v období od 1/08 do IV/09 (v mld. Kč) 

 

Zdroj: ČNB 

V souvislosti s tímto vývojem přistoupila ČNB v průběhu října 2008 k mimořádným 

operacím ve formě rezervních repo operací a devizových swapů. Zvýšený zájem o výběr 

hotovosti vyvolal v mnohých bankách pokles primárních vkladů a banky tak byly nuceny 

získávat likviditu jiným způsobem, coţ bylo v podmínkách omezené funkčnosti 

mezibankovního trhu problematické. Cílem těchto operací bylo otevření dalších kanálů pro 

získání potřebné likvidity bank a zvýšení likvidity na sekundárním trhu státních dluhopisů. 

Nízká míra vyuţívání nových dodávacích facilit ČNB ze strany bank, která je z grafu (4.2) 

rovněţ patrná, svědčí o dobré likvidní situaci českého finančního sektoru. ČNB v rámci 

rezervních repo operací dodávala bankám likviditu proti zástavě cenných papírů se 14denní, 

popř. 3měsíční splatností. Úroková sazba pro 14denní operace byla stanovena ve výši repo 

sazby zvýšené o 10 bodů a pro 3měsíční ve výši repo sazby zvýšené o 30 bodů. Devizové 

swapy na dodání korunové likvidity proti eurům byly bankám nabídnuty se splatností do 3 

měsíců. Nejvíce byly vyuţity 14denní dodávací repo operace, ostatní typy operací měly 

doplňkový charakter.
110
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4.3.3 Měnověpolitická rozhodnutí ČNB v roce 2009 

V roce 2009 bankovní rada ČNB rozhodla o změně úrokové sazby pro dvoutýdenní 

repo operace celkem čtyřikrát. K prvnímu sníţení došlo s účinností od 6. února, a to o 0,5 

procentního bodu na úroveň 1,75 %. Poté byla 2T repo sazba sníţena ještě v květnu, srpnu a 

prosinci 2009 vţdy o 0,25 procentního bodu aţ na úroveň 1 %.
111

 

Mimořádné dodávací repo operace se splatností dva týdny a tři měsíce, které ČNB 

zavedla na podzim roku 2008, zůstaly v platnosti beze změny i v roce 2009. 

4.3.4 Měnověpolitická rozhodnutí ČNB v prvním čtvrtletí roku 2010 

Bankovní rada ČNB rozhodla ponechat limitní úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo 

operace nezměněnou na stávající úrovni 1 %. Stávající sada nástrojů měnové politiky zůstává 

pro rok 2010 v platnosti beze změn.
112

 

Od ledna 2010 je platný nový inflační cíl vyhlášený ČNB jako meziroční přírůstek 

indexu spotřebitelských cen ve výši 2 %. ČNB bude i nadále usilovat o to, aby se skutečná 

hodnota inflace nelišila od cíle o více neţ jeden procentní bod na obě strany.  

4.4 Komparace centrálních bank – ČNB, ECB a Fedu 

4.4.1 Základní úroková sazba 

Období přibliţně od poloviny roku 2007 bylo ve znamení nejistot ohledně dopadů 

krize na světových finančních trzích a přetrvávající investorské nervozity. Z grafu (4.3) 

můţeme pozorovat, ţe kaţdá z uvedených bank prováděla v období od července 2007 do 1. 

čtvrtletí 2008 odlišné kroky v nastavení své hlavní úrokové sazby. Zatímco ČNB pokračovala 

ve zpřísňování měnové politiky (zvyšovala sazby), Fed naopak několikrát sáhl ke sníţení 

klíčové úrokové sazby v obavách před přelitím negativních efektů do reálné ekonomiky. 

Naproti tomu ECB spíše vyčkávala a sazby ponechala na stejné úrovni.  

V následujícím období (do poloviny roku 2008) se dá hovořit, co se klíčové úrokové 

sazby týče, o podobné strategii centrálních bank. Jak ČNB, tak ECB i Fed po několik měsíců 

tuto sazbu nezměnily. K obratu však došlo 3. července, kdy Rada guvernérů ECB rozhodla, ţe 

základní úrokové sazby zvýší o 0,25 p.b. ve snaze zabránit rizikům ohroţujícím cenovou 

stabilitu. ČNB i Fed v této době začali hlavní úrokovou sazbu sniţovat, přičemţ ke stejnému 

kroku záhy přistoupila i ECB. 
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Graf 4.3 Vývoj hlavní úrokové sazby ČNB, ECB a Fedu v období od 07/2007 do 3/2010 

 

Zdroj: Oficiální stránky centrálních bank; vlastní zpracování 

 

Z uvedeného grafu je rovněţ patrné, ţe v případě ČNB docházelo ke sniţování hlavní 

úrokové sazby pozvolna a současnou úroveň 1 % si drţí teprve od prosince 2009. Oproti tomu 

v případě Fedu je sniţování sazby od počátku velmi strmé a na samé dno (0 – 0,25 %) se 

sazba dostala jiţ na konci roku 2008, čímţ Fedu nezůstal  ţádný manévrovací prostor pro 

sniţování sazeb. ECB se po sérii sniţování hlavní úrokové sazby (od října 2008) dostala 

v květnu 2009 rovněţ na úroveň 1 %. 

4.4.2 Reakce centrálních bank v počátcích krize (od léta 2007) 

Na problémy finančního sektoru, na pády a nucená převzetí některých finančních 

korporací reagovala nejvýrazněji evropská a americká centrální banka. ECB okamţitě (9. 8. 

2007) zásobila trh téměř 100 mld. EUR, které půjčila bankám na jeden den. Tyto operace pak 

několikrát opakovala. Ke stejnému kroku jako ECB přistoupil i Fed, který opakovaně poskytl 

trhu mimořádnou likviditu. ECB na rozdíl od Fedu jiţ od samého počátku problémů na trh 

mimořádnou likviditu dodávala, a to formou mimořádných dlouhodobějších refinančních 

operací (LTRO) v eurech se 3měsíční splatností. Naproti tomu Fed zpočátku vyuţíval pouze 

přímého financování prostřednictvím svých marginálních zápůjčních facilit. Přestoţe se 

oběma centrálním bankám nezdařilo vše, co si od mimořádných opatření slibovaly, jejich 

aktivita byla trhem vnímaná pozitivně. Centrální banky daly trhu signál, ţe si jsou vědomy 

závaţnosti situace a umoţnily financovat problematické zástavy alespoň na nejkratších 

splatnostech.
113
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4.4.3 Mimořádné dodávání likvidity v roce 2008 

Světová finanční a ekonomická krize do svých současných rozměrů dorostla postupně, 

přičemţ zpočátku se projevil problém především na mezibankovních trzích a hovořilo se o 

krizi likvidity, zamrznutí úvěrových trhů či pouze o přechodné přiškrcení těchto trhů. Z tohoto 

pramení i velmi obdobná reakce mnou vybraných centrálních bank. Všechny tři centrální 

banky přibliţně v srpnu aţ říjnu 2008 navýšily objem dodávacích repo operací (nebo jim 

podobných nástrojů) se splatnosti delší neţ 1 měsíc (ČNB – 2T a 3M) ve snaze zmírnit napětí 

na mezibankovních trzích a ulehčit finančním institucím přístup ke zdrojům likvidity. Tato 

vlna reakcí uvedených centrálních bank na potíţe na mezibankovních trzích se tedy nesla ve 

velmi podobném duchu. Následně s tím, jak přicházely problémy se solventností finančních 

institucí, se reakce centrálních bank začaly lišit.  

Po těchto řádcích by se mohlo zdát, ţe bankovní sektor ČR byl krizí zasaţen ve stejné 

míře jako v USA nebo eurozóně a tudíţ ČNB přistoupila stejně jako ostatní centrální banky 

k dodávání likvidity. Ve skutečnosti se však České republice dopady finanční krize vyhýbají, 

jelikoţ tuzemské banky se jen okrajově angaţovaly v nákupu toxických aktiv na krytí 

nekvalitních amerických hypoték. Záměrem pro toto technické opatření (mimořádné repo 

operace, viz výše) bylo zamezení případného přenosu problémů na zahraničních finančních 

trzích do českého sektoru. Dluhopisový trh totiţ opravdu na jistou dobu zamrzl z důvodu 

nízké poptávky.
114

 Banky si mezi sebou téměř nepůjčovaly na dobu delší neţ jeden den a 

hromadily hotovost pro případ, ţe by se dostaly do potíţí.
115

 Od opatrného postoje a 

preference drţet likvidní prostředky však banky neupustily ani po zavedení nového nástroje a 

ten tudíţ nebyl vyuţíván v takové míře, jak ČNB předpokládala. Malá míra vyuţívání nových 

dodávacích facilit ČNB ze strany bank svědčí o dobré likvidní situaci. O jinak pozitivním 

vývoji vypovídá také fakt, ţe vzhledem k dlouhodobému přebytku volné likvidity v 

 bankovním sektoru byly dvoutýdenní repo operace v roce 2008 pouţívány na stahování 

volných rezerv (na rozdíl např. od ECB, která naopak chybějící likviditu dodávala).  

4.4.4 Nekonvenční měnová politika v roce 2009 

V průběhu roku 2009 Fed i ECB (ECB ovšem v menším rozsahu) sáhli 

k nestandardním nástrojům měnové politiky ve snaze uvolnit měnové podmínky v pozadí 

světové finanční krize a velmi nízkých měnověpolitických úrokových sazeb. Za nekonvenční 

měnovou politiku se povaţuje zejména tzv. kvantitativní uvolňování a jeho různé obdoby 
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(např. úvěrové uvolňování). V rámci politiky kvantitativního uvolňování existují opatření, 

která prostřednictvím zvýšení mnoţství peněz v ekonomice tlačí na sníţení ceny peněz 

(úrokové míry), čímţ chce dosáhnout uvolnění finančních podmínek do takové míry, ţe dojde 

k oţivení agregátní poptávky, dosaţení obratu ekonomické aktivity, respektive inflačního 

cíle.
116

 Nekonvenční měnová politika se zaměřuje na náklady a dostupnost externího 

financování bank, domácností a nefinančních společností.  

Fed aktivně reagoval na měnící se situaci ve finančním systému tvorbou nových 

programů, čímţ velmi významně změnil nejen strukturu své rozvahy, ale rovněţ i její objem, 

a to za účelem podpory úvěrových trhů a tím nepřímo reálné ekonomiky. Nákup 

dlouhodobých cenných papírů, počínaje 18. březnem 2009, se povaţuje za přímé přihlášení se 

k politice kvantitativního uvolňování. Nekonvenční opatření Fedu jsem rozdělila do tří 

základních skupin zejména z hlediska smyslu jejich provádění: 

- poskytování krátkodobé likvidity „zdravým“ finančním institucím. Jsou to úvěry depozitním 

institucím s 3měsíční splatností, dále moţnost primárních dealerů půjčit si vládní dluhové 

cenné papíry proti méně likvidní zástavě, čímţ jim Fed umoţňuje přístup k likviditě; 

- poskytování likvidity přímo dluţníkům a investorům na úvěrových trzích. Jedná se o 

opatření na podporu trhů s krátkodobými cennými papíry soukromých subjektů a trhů 

s cennými papíry krytými aktivy; 

- nákup dlouhodobých cenných papírů, které se následně stanou součástí portfolia Fedu. 

Součástí jsou odkupy vládních dluhopisů a agenturních dlouhodobých cenných papírů.
117

 

ECB v kontrastu s Fedem nevytvářela nová opatření v rámci nekonvenční měnové 

politiky v takovém rozsahu. Od počátku ochabnutí trhů s úvěry implementovala ECB opatření 

na dodávání likvidity bankovnímu sektoru a na jeho stabilizaci. Dále jiţ pak pouze upravovala 

nastavené nástroje ve smyslu rozšiřování akceptovatelné zástavy. Jak jiţ bylo zmíněno, po 

dlouhou dobu krize byly hlavním nástrojem refinanční operace na 6 měsíců (LTRO), za 

podmínek fixní sazby a plného uspokojení. Počínaje 7. květnem byla zavedena tato nová 

opatření: 

- Rada guvernérů ECB dne 7. května rozhodla o zavedení programu na nákup krytých 

dluhopisů, v jehoţ rámci mohou národní centrální banky a ve výjimečných případech ECB 

bezprostředně od protistran přímo nakoupit způsobilé kryté dluhopisy podle jim přiděleného 

podílu;
118
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- ECB rozšířila splatnost stávajícího úvěrového nástroje z 6 na 12 měsíců za fixní sazbu a při 

plném uspokojení a rozšířila vějíř akceptovatelné zástavy. Tento nástroj byl navrţen tak, aby 

pomohl sníţit bankám náklady financování ve splatnostech kolem jednoho roku; 

- Evropská investiční banka (EIB) se stala první platnou nekomerční protistranou ECB pro 

likvidní opatření. EIB se tak otevírá prostor poskytovat financování firmám nebo podporovat 

Evropské infrastrukturní projekty. ECB se tímto krokem snaţí financovat reálnou ekonomiku, 

aniţ by úvěrování procházelo přes komerční banky.
119

 

Krizové řízení v pojetí ECB neumoţňuje zahrnout do jejího záchranného plánu také 

čištění rozvah finančních (bankovních) subjektů a rovněţ ministři v EU jsou zdrţenlivější 

v prosazování dalších fiskálních stimulů. Zatímco Fed nakupuje soukromá finanční aktiva, 

postup ECB je odlišný v tom, ţe přibliţně tuto škálu aktiv přijímá jako zástavu pro refinanční 

operace.
120

 

Ačkoli to můţe znít překvapivě, české bankovnictví je skutečně oázou klidu uprostřed 

finanční krize. Negativní, ale zejména pozitivní stránky, díky nimţ česká ekonomika odolává 

krizi lépe neţ eurozóna a USA, jsem shrnula v tabulce (4.2). 

 

Tabulka 4.2 Silné a slabé stránky české eknomiky 

Faktory obranyschopnosti Rizika 

 Mikroekonomická pružnost 

 Makroekonomická rovnováha 

 Vysoce konkurenční struktura 

 Zdravý finanční sektor 

 Nízké vnější zadlužení 

 Pružný měnový kurz 

 Dlouhodobě nízká inflace a nízko 

ukotvená inflační očekávání 

 Poměrně nízké deficity veřejných 

financí 

 Vysoký podíl cyklicky citlivých 

oborů  

v ekonomice 

 Vysoký podíl čistých vývozů na 

HDP 

 Politická situace  

 Nedostatečná pružnost trhu 

práce 

 Selektivní politiky „podpory“ 

Zdroj: ČNB; vlastní zpracování 
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Tuzemský finanční sektor zůstal uchráněn od zahraničních rizikových cenných papírů 

a domácí rizikové úvěry se ještě nestačily od poslední bankovní krize koncem devadesátých 

let vytvořit.
121

 Pozitivem výchozí situace tuzemského finančního sektoru byl rovněţ přebytek 

likvidity, kterou ČNB stahovala, nízký podíl nesplacených úvěrů a zároveň malý objem úvěrů 

poskytovaných v cizích měnách, díky čemuţ byl český bankovní sektor nezávislý na 

funkčnosti trhů slouţících k zajišťování kurzového rizika. 

Z těchto důvodů byla protikrizová opatření přijatá ČNB jen velmi střídmá. Vedle jiţ 

zmíněné dodávací facility byla vytvořena moţnost pouţít vládní dluhopisy jako kolaterál při 

těchto operacích a bylo téţ přijato opatření HTM (hold to maturity) pro pojišťovny a penzijní 

fondy. Intenzivní komunikace ČNB byla taktéţ účinným doplňkem standardních měnových 

nástrojů.
122

  

Lze konstatovat a zároveň vypozorovat z tabulky (4.3) ţe od vypuknutí aktuální fáze 

finanční krize začaly centrální banky přijímat mimořádná opatření k jejímu zmírnění. 

Charakteristickým rysem přitom bylo, ţe čím hlouběji se problémy v dané ekonomice 

projevily, tím nestandardnější opatření byla přijímána.   

 

Tabulka 4.3 Přehled měnověpolitických opatření Fedu, ECB a ČNB 

  ČNB ECB Fed 

2
0

0
7

 

 - zvýšení sazby* o 1 p.b. - poskytování likvidity - snížení sazby o 1 p.b. 

  - prodloužení splatnosti - swapová linka  

  - swapová linka - nový nástroj na dodávání likvidity  

    - rozevření spektra zástavy 

 

2
0

0
8

 

- snížení sazby o 1,5 p.b. - snížení sazby o 1,75 p.b. - snížení sazby o 3 p.b. 

- rezervní repo operace 

- devizové swapy 

- operace s fixní sazbou a plným 

  přidělením 

- prodloužení splatnosti svých  

 operací 

 - rozšíření swapových linek - rozšíření nástrojů financování 

  - rozšíření protistran - rozšíření swapových linek 

  - rozevření spektra zástavy 

 

- rozšíření protistran 

 2
0

0
9

 

- snížení sazby o 1,25 p.b. - snížení sazby o 1,5 p.b. - odkup vládních dluhopisů 

  - odkup krytých dluhopisů - další rozšíření swapových linek  

* Sazbou je vždy myšlena hlavní úroková sazba 

Zdroj: Oficiální stránky centrálních bank; vlastní zpracování 

 

Celkově je moţno říci, ţe finanční sektor v České republice je v nesrovnatelně lepší 

pozici neţ finanční sektor eurozóny nebo USA. I přes přetrvávající rozpětí mezi sazbami 
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ČNB a trţními sazbami lze transmisi měnové politiky do ekonomiky povaţovat za funkční, a 

ČNB proto nemusela, na rozdíl od Fedu a ECB, přistoupit k nekonvenčním opatřením, např. 

k zavádění nových nástrojů v případě Fedu nebo provádění refinančních operací s pevnou 

sazbou a plným přidělením v případě ECB. Narozdíl od Fedu, který je za své nastavení 

měnové politiky ekonomy často kritizován (Alan Greenspan – bývalý šéf Fedu, musel své 

kroky dokonce hájit před komisí pro vyšetřování finanční krize), opatření přijatá ČNB zlepšila 

fungování finančního trhu, svým charakterem patřila k umírněným a dobře zacíleným.  

4.5 Dílčí shrnutí 

Tuto kapitolu, která je poslední a zároveň praktickou částí bakalářské práce, jsem 

věnovala událostem měnověpolitického rázu Federálního rezervního systému, Evropské 

centrální banky a České národní banky. Zaměřila jsem se zejména na mimořádná opatření, ke 

kterým banky přistoupily v souvislosti se světovou finanční krizí. Ze stejného důvodu jsem se 

sledováním monetární politiky centrálních bank zabývala od poloviny roku 2007 do 1. 

čtvrtletí roku 2010, tedy po celou dobu průběhu krize, na niţ reagovala kaţdá z uvedených 

bank v určité míře a určitým způsobem. Nedílnou součástí kapitoly je potom komparace 

jednotlivých opatření během sledovaného období. 
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5 ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo analyzovat a porovnat měnověpolitická rozhodnutí ČNB, ECB a 

Fedu pomocí metody komparace. Období, po které jsem kroky centrálních bank sledovala, je 

shodné s nástupem světové finanční krize, tedy od druhé poloviny roku 2007 aţ po 

současnost.  

 Ve druhé kapitole jsem se zabývala základní charakteristikou ČNB, vymezením 

měnové politiky, včetně jejich cílů a nezbytným výkladem fungování jednotlivých nástrojů 

centrálních bank.  

Současná světová finanční krize byla náplní třetí kapitoly. Znatelný hospodářský 

útlum má své makroekonomické příčiny v podobě neadekvátně uvolněných měnových politik 

v podmínkách celosvětově propojených finančních trhů. Důvody vzniku finanční krize však 

mají povahu také mikroekonomickou a souvisejí s finančními inovacemi, strukturou 

finančních instrumentů a finančních trhů. V závěru této kapitoly jsem pomocí dvou 

makroekonomických ukazatelů – hrubého domácího produktu a míry nezaměstnanosti, 

analyzovala míru dopadu krize na ekonomiku eurozóny, spojených států a českou ekonomiku.  

Monitoring měnověpolitických rozhodnutí vybraných centrálních bank a jejich 

následná komparace byla provedena v poslední praktické kapitole, čímţ jsem naplnila cíl této 

práce. Největší pozornost jsem přitom věnovala opatřením, které banky zavedly v souvislosti 

se světovou finanční krizí.  

 Na problémy finančního sektoru zareagovaly centrální banky různým způsobem a 

v různé míře. Centrální banky USA a eurozóny podporovaly mezibankovní trh dodáváním 

likvidity nad rámec běţných aktivit a za pomoci svého rozšířeného instrumentaria. Fed začal 

jako první z vybraných centrálních bank se sniţováním klíčové úrokové sazby a výrazně 

rozšiřoval své nástroje o operace zacílené na určité segmenty finančního trhu, např. o TALF, 

kterými uspokojoval úvěrové poţadavky malých firem a domácností. ECB téměř od začátku 

rozevřela spektrum zástavy, prodlouţila splatnosti svých operací a aktivně řídila poskytování 

likvidity. Mezi Fedem a ECB byly rovněţ zřízeny swapové linky, které byly v průběhu času 

rozšiřovány na větší počet centrálních bank a prováděny ve větších objemech, z důvodu 

rostoucí poptávky po dolarovém financování. Na začátku roku 2009 jiţ bylo jasné, ţe tradiční 

měnová politika nevyřeší svými standardními nástroji všechny problémy, a proto bylo nutné 

sáhnout k nekonvenční měnové politice, zejména k tzv. kvantitativnímu uvolňování (např. 

úvěrové uvolňování).  
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 Poněkud odlišný průběh krize jsme měli moţnost zaznamenat v českém bankovnictví. 

ČNB se od ECB a Fedu lišila jiţ od samého začátku (druhé poloviny roku 2007) v nastavení 

své hlavní úrokové sazby, kterou nadále zvyšovala (na rozdíl o Fedu, který sazbu razantně 

sniţoval a ECB, jeţ tuto sazbu ponechala na stávající úrovni). Další výrazný rozdíl spatřuji 

v souvislosti s dlouhodobým přebytkem volné likvidity, kterou ČNB po celou dobu 

sledovaného období stahovala prostřednictvím dvoutýdenních repo operací. ECB a Fed 

naopak chybějící likviditu dodávali. O dobré likvidní situaci české ekonomiky svědčí také 

fakt, ţe banky málo vyuţívají mimořádnou dodávací likviditu zavedenou na podzim 2008.  

 Celkově je moţno shrnout, ţe bankovní sektor ČR v podmínkách světové finanční 

krize obstál mnohonásobně lépe neţ bankovní sektor v eurozóně nebo USA. Česká republika 

nebyla turbulencemi na světových finančních trzích přímo ohroţena a v bilanci tuzemských 

bank jsou přímé expozice rizikových aktiv velmi nízké. 
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