
 

Příloha 1: Kritéria poltické a ekonomické nezávislosti dle indexu GTM 

Politická nezávislost 

1. Guvernér není jmenován vládou? 

2. Guvernér je jmenován na více než pět let? 

3. Celá bankovní rada není jmenována vládou? 

4. Celá bankovní rada je jmenována na více 

než pět let? 

5. Není povinná účast zástupce vlády 

v bankovní radě? 

6. Vláda neschvaluje záměry centrální banky 

ohledně měnové politiky? 

7. Udržení měnové stability je upraveno 

zákonem? 

8. Existují právní předpisy pro řešení konfliktu 

mezi centrální bankou a vládou? 

Ekonomická nezávislost 

9. Přímé možnosti úvěrování vlády nejsou 

automatické? 

10. Je úvěrování vlády prováděno za tržní 

úrokovou míru? 

11. Je přímý úvěr poskytován vládě pouze 

dočasně? 

12. Je přímý úvěr poskytován vládě v omezené 

výši? 

13. Centrální banka se nepodílí na primárním 

trhu veřejného dluhu? 

14. Je diskontní sazba stanovena centrální 

bankou? 

15. Centrální banka provádí bankovní dohled 

(vůbec ho neprovádí, podílí se na něm spolu 

s dalším orgánem, provádí ho sama)? 
Zdroj: Grilli, Masciandaro, Tabellini Kotlán, Kliková, vlastní úprava 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 2: Kritéria nezávislosti dle Cukiermanova indexu 

Kritéria Váhy                                        Podkritéria (hodnoty)                                            Váhy 

Guvernér 

centrální 

banky 

0,20 

1. Funkční období                                                                                     0,25 

 8 let a více (1) 

 6 – 8 let (0,75) 

 5 let (0,5) 

 4 roky (0,25) 

 méně než 4 roky (0) 

2. Kdo jej jmenuje?                                                                                   0,25 

 bankovní rada (1) 

 vláda, parlament a bankovní rada (0,75) 

 parlament (0,5) 

 vláda (0,25) 

 jeden, nebo dva členové vlády (0) 

3. Podmínky odvolání z funkce                                                                0,25 

 není žádné ustanovení (1) 

 pouze z nepolitických důvodů (0,83) 

 dle uvážení bankovní rady (0,67) 

 z politických důvodů dle uvážení parlamentu (0,5) 

 dle uvážení parlamentu (0,33) 

 z politických důvodů dle uvážení vlády (0,17) 

 dle uvážení vlády (0) 

4. Může zastávat další funkce?                                                                 0,25 

 dle zákona ne (1) 

 nemůže, pokud mu to nepovoluje vláda (0,5) 

 není zakázáno, aby měl další funkce (0) 

Formulace 

monetární 

politiky 

0,15 

5. Kdo formuluje monetární politiku?                                                      0,25 

 ze zákona centrální banka (1) 

 centrální banka společně s vládou (0,67) 

 centrální banka má poradní funkci (0,33) 

 vláda (0) 

6. Kdo má konečné slovo v případě konfliktu?                                                 0,5                                              



 

 centrální banka v otázkách, které jsou ze zákona vymezeny jako 

její cíle (1) 

 vláda v otázkách, které nejsou jasně definovány jako cíle centrální 

banky (0,8) 

 rada, která je složená z členů centrální banky, vlády a parlamentu 

(0,6) 

 parlament (0,4) 

 vláda s právem centrální banky na spravedlivý proces a případné 

protesty ze strany centrální banky (0,2) 

 vláda (0) 

7. Podílí se CB aktivně na přípravě státního rozpočtu?                           0,25 

 ano (1) 

 ne (0) 

Cíle centrální 

banky 
0,15 

8. Cenová stabilita je jediný (vedlejší, hlavní) cíl                                          1 

 cenová stabilita je jediným nebo hlavním cílem a v případě 

konfliktu s vládou má centrální banka konečnou pravomoc (1) 

 cenová stabilita je jediným cílem (0,8) 

 cenová stabilita je jedním z více cílů, které nejsou v rozporu (0,6) 

 cenová stabilita je jedním z více cílů, které jsou potencionálně 

v rozporu (0,4) 

 centrální banka nemá žádné cíle (0,2) 

 cílem není cenová stabilita (0) 

Omezení 

úvěrů vládě 
0,5 

9. Přímé úvěry                                                                                            0,3 

 jsou zakázány (1) 

 jsou povoleny, ale podléhají omezením, pokud jde o absolutní 

peněžní částky nebo relativní limity (0,67) 

 jsou povoleny s přizpůsobivými limity (0,33) 

 nejsou právně omezené (0) 

10. Sekuritizované úvěry                                                                              0,2 

 jsou zakázány (1) 

 jsou povoleny, ale podléhají omezením, pokud jde o absolutní 

peněžní částky nebo relativní limity (0,67) 



 

 jsou povoleny s přizpůsobivými limity (0,33) 

 nejsou právně omezené (0) 

11. Kdo rozhoduje o termínech a podmínkách půjček?                              0,2 

 termíny a podmínky kontroluje centrální banka (1) 

 podmínky jsou uvedené v zákoně, nebo ze zákona je stanoví 

centrální banka (0,67) 

 dle zákona na základě jednání mezi centrální bankou a vládou 

(0,33) 

 rozhoduje vláda a stanoví tyto centrální bance (0) 

12. Kdo všechno si může od CB půjčovat?                                                0,1 

 pouze ústřední vlády (1) 

 ústřední i státní vlády a další celky (0,67) 

 také veřejné podniky (0,33) 

 všichni výše uvedení a soukromý sektor (0) 

13. Jaké jsou typy omezení objemu půjčky?                                             0,05 

 jako absolutní peněžní částka (1) 

 jako procento z kapitálu centrální banky (0,67) 

 jako procento vládních příjmů (0,33) 

 jako procento veřejných výdajů (0) 

14. Jak je limitována doba splatnosti?                                                       0,05 

 maximálně 6 měsíců (1) 

 maximálně 1 rok (0,67) 

 více než 1 rok (0,33) 

 není stanovena horní hranice doby splatnosti (0) 

15. Jak jsou určeny úrokové sazby za úvěry?                                            0,05 

 tržní sazbou (1) 

 úrokové sazby pro vládu nesmí být nižší než je určitá mez (0,75) 

 úrokové sazby nesmí přesáhnout určitou mez (0,5) 

 žádné právní ustanovení, týkající se úrokových sazeb z úvěrů, 

které poskytuje centrální banka (0,25) 

 úvěry nejsou úročeny (0) 

16. Může centrální banka nakupovat státní dluhové cenné papíry na 

primárním trhu?                                                                                   0,05 



 

 zákaz nákupu vládních cenných papírů na primárním trhu (1) 

 žádné omezení (0) 

Zdroj: Cukierman, Jácome, Vazques, vlastní úprava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 3: Kritéria nezávislosti dle LS indexu 

Kritéria Podkritéria ANO NE 

Cílová 

nezávislost 

1. Obsahuje zákon o centrální bance ustanovení o 

cenové stabilitě jako ústřední makroekonomický 

cíl centrální banky? 

1 0 

Ekonomická 

nezávislost 

2. Kontroluje centrální banka nástroje měnové 

politiky (operace na volném trhu, povinné 

minimální rezervy, diskontní sazbu) 

za každý nástroj 

1/3 bodu 

3. Existuje závazný právní limit na přímé 

financování vlády centrální bankou? 
1 0 

4. Může vláda získat přímý úvěr od centrální 

banky? 
0 1 

5. Podléhá centrální banka nařízením vlády při 

provádění měnové politiky? 
0 1 

Politická 

nezávislost 

6. Může být guvernér odvolán výkonnou mocí 

nebo parlamentem v případě konfliktu týkajícího 

se měnové politiky? 

0 1 

7. Přesahuje funkční období guvernéra volební 

cyklus? 
1 0 

8. Přesahuje funkční období členů bankovní rady 

volební cyklus? 
1 0 

9. Je guvernér jmenován výkonnou mocí? 0 1 

10. Je některý z členů bankovní rady jmenován 

výkonnou mocí? 
0 1 

11. Je počet členů bankovní rady jmenovaných 

výkonnou mocí větší než počet členů 

jmenovaných jinými orgány? 

0 1 

12. Může se představitel vlády nebo vládní úředník 

zúčastnit zasedání bankovní rady? 
0 1 

13. Má představitel vlády nebo vládní úředník 

v bankovní radě hlasovací právo? 
0 1 

14. Má představitel vlády nebo vládní úředník 

v bankovní radě právo veta? 
0 1 

Zdroj: Martinčík, vlastní úprava 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 4: Cukiermanův index pro ČNB 

 
Zákon č. 6/1993 

Zákon č. 

442/2000 

Zákon č. 

278/2001 

Zákon č. 

127/2002 

Ot. č. (váha) hodnota VxH1 hodnota VxH1 hodnota VxH1 
hodnota VxH1 

1. (0,25)  0,75 0,1875 0,75 0,1875 0,75 0,1875 0,75 0,1875 

2. (0,25) 0,75 0,1875 0,25 0,0625 0,75 0,1875 0,75 0,1875 

3. (0,25) 0,83 0,2075 0,83 0,2075 0,83 0,2075 0,83 0,2075 

4. (0,25) 1 0,25 1 0,25 1 0,25 1 0,25 

Guvernér CB 

(0,2) 
0,1665 0,1415 0,1665 0,1665 

5. (0,25) 1 0,25 0,67 0,1675 1 0,25 1 0,25 

6. (0,5) 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 

7. (0,25) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Monetární 

pol. (0,15) 
0,1125 0,100125 0,1125 0,1125 

8. (1) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 

Cíle CB 

(0,15) 
0,09 0,09 0,09 0,12 

9. (0,3) 0,67 0,201 1 0,3 1 0,3 1 0,3 

10. (0,2) 0,67 0,134 1 0,2 1 0,2 1 0,2 

11. (0,2) 0,67 0,134 1 0,2 1 0,2 1 0,2 

12. (0,1) 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 

13. (0,05) 0,33 0,0165 1 0,05 1 0,05 1 0,05 

14. (0,05) 0,67 0,0335 1 0,05 1 0,05 1 0,05 

15. (0,05) 0,25 0,0125 1 0,05 1 0,05 1 0,05 

16. (0,05) 0 0 1 0,05 1 0,05 1 0,05 

Úvěry vládě 

(0,5) 
0,31575 0,5 0,5 0,5 

CUK 

celkem 
0,68475 0,831625 0,869 0,899 

Zdroj: Zákon č. 6/1993, č. 442/2000, č. 178/2001, č. 127/2002, vlastní výpočty a úprava  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 VxH znamená váha uvedená u dané otázky krát hodnota odpovědi příslušné otázky. 



 

Příloha 5: Cukiermanův index pro Bundesbank 

 1980 1997 

Ot. č. (váha) hodnota VxH2 hodnota VxH2 

1. (0,25)  1 0,25 1 0,25 

2. (0,25) 0,75 0,1875 0,75 0,1875 

3. (0,25) 1 0,25 0,83 0,2075 

4. (0,25) 0 0 1 0,25 

Guvernér CB 

(0,2) 
0,1375 0,179 

5. (0,25) 0,67 1,675 1 0,25 

6. (0,5) 1 0,5 1 0,5 

7. (0,25) 0 0 0 0 

Monetární 

pol. (0,15) 
0,100125 0,1125 

8. (1) 1 1 1 1 

Cíle CB 

(0,15) 
0,15 0,15 

9. (0,3) 0,67 0,201 1 0,3 

10. (0,2) 0,67 0,134 1 0,2 

11. (0,2) 0,67 0,134 1 0,2 

12. (0,1) 0,33 0,033 1 0,1 

13. (0,05) 1 0,05 1 0,05 

14. (0,05) 1 0,05 1 0,05 

15. (0,05) 0,25 0,0125 1 0,05 

16. (0,05) 0 0 1 0,05 

Úvěry vládě 

(0,5) 
0,30725 0,5 

CUK 

celkem 
0,69488 0,9415 

Zdroj: Bundesbank Act, Amendment of the Bundesbank Act, vlastní výpočty a úprava  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 VxH znamená váha uvedená u dané otázky krát hodnota odpovědi příslušné otázky. 



 

Příloha 6: Cukiermanův index pro FED 

  

Ot. č. (váha) hodnota VxH3 

1. (0,25)  0,25 0,0625 

2. (0,25) 0,5 0,125 

3. (0,25) 0,33 0,0825 

4. (0,25) 1 0,25 

Guvernér CB 

(0,2) 
0,104 

5. (0,25) 1 0,25 

6. (0,5) 0,8 0,4 

7. (0,25) 0 0 

Monetární 

pol. (0,15) 
0,0975 

8. (1) 0,4 0,4 

Cíle CB 

(0,15) 
0,06 

9. (0,3) 1 0,3 

10. (0,2) 0 0 

11. (0,2) 1 0,2 

12. (0,1) 0,67 0,067 

13. (0,05) 1 0,05 

14. (0,05) 1 0,05 

15. (0,05) 0,25 0,0125 

16. (0,05) 0 0 

Úvěry vládě 

(0,5) 
0,33975 

CUK 

celkem 
0,60125 

Zdroj: Federal Reserve Act, vlastní výpočty a úprava  

 
 

                                                           
3
 VxH znamená váha uvedená u dané otázky krát hodnota odpovědi příslušné otázky. 

 


