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1 Úvod 

 V dnešním rychle se měnícím a vysoce globalizovaném světě, kdy jsou jednotlivé 

ekonomiky stále více propojeny, se v podstatě každá pozitivní i negativní událost v jedné 

zemi projeví na ekonomickém vývoji země druhé. Patrné je to především u velkých zemí, 

jako jsou např. USA, kdy vznik hypoteční krize v tamní ekonomice způsobil problémy 

v celém světě, jež vyústily v globální recesi a finanční ekonomickou krizi, která naplno 

vypukla v roce 2008. 

 Na řešení této krize se ve velké míře podílely a dodnes podílí centrální banky 

jednotlivých států, ať už se jedná o centrální banku USA, Japonska, Velké Británie či 

Evropskou centrální banku. Úroková míra, jakožto jeden z hlavních nástrojů monetární 

politiky, je ve všech těchto zemích stlačena na historická minima a centrální banky tak 

ztrácejí své hlavní konvenční nástroje pro ovlivňování a podporu ekonomiky. V souvislosti 

s touto situací jednotlivé centrální banky přistupují k různým nekonvenčním nástrojům, 

kterými se snaží podpořit hospodářství. Mezi tyto nástroje se mimo jiné řadí i kvantitativní 

uvolňování, jehož podstatou je zvyšování měnové báze s cílem podpořit ekonomiku a které je 

velice diskutovaným tématem, na nějž neexistuje jednoznačná shoda mezi odbornou 

veřejností. 

 Kvantitativní uvolňování je již od konce roku 2008 ve velké míře využíváno 

americkou centrální bankou (FED), kdy do března 2013 byla známa tři kola kvantitativního 

uvolňování, a to QE1, QE2 a QE3 a také tzv. program Twist s tím, že QE3 ještě stále probíhá 

a zatím není stanoveno období, kdy by mělo být ukončeno. 

 Cílem diplomové práce je zhodnotit a posoudit účinnost kvantitativního uvolňování 

prováděné americkou centrální bankou, a to především v souvislosti s vývojem hlavních 

akciových indexů v USA a také se zaměřením na vývoj výnosů do splatnosti u 10-ti letých, 5-

ti letých a ročních amerických státních dluhopisů. 

 Diplomová práce je postavena především na metodách deskripce a klasifikace, jež jsou 

užívány ve všech kapitolách s tím, že další použitou metodou je metoda indukce využívaná 

v páté kapitole. 
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 Práce vychází z odborné literatury, ze zpráv a textů mezinárodních institucí a 

respektovaných mezinárodních společností a také z odborných článků zabývajících se danou 

problematikou. 

 Druhá kapitola práce se ve své první podkapitole zabývá historií amerického 

centrálního bankovnictví, kde jsou uvedeny hlavní etapy vývoje, a to období tzv. The First 

Bank of The United States, období The Second Bank of The United States, dále je popsána 

éra tzv. volného bankovnictví a nakonec je popsáno založení FEDu roku 1913 s tím, že je také 

zmíněno o hlavních změnách, kterými FED od doby svého založení prošel. Druhá podkapitola 

je pak věnována cílům a úkolům, které má FED v souvislosti s finančním systémem a 

hospodářstvím plnit a také je zde popsána struktura FEDu, jehož hlavní složky jsou výkonný a 

ústřední orgán Rada guvernérů, dále Federální rezervní banky, Federální výbor volného trhu, 

který přímo vykonává monetární politiku FEDu a je podřízený Radě guvernérů a nakonec 

poradní výbory, které Radě guvernérů pomáhají při rozhodování. 

 Ve třetí kapitole je pojednáno o monetární politice z obecného hlediska, tedy je 

popsána její podstata a vývoj, dále je pak nahlíženo na hlavní nástroje měnové politiky, které 

se dělí na přímé a nepřímé a v neposlední řadě jsou tyto jednotlivé nástroje rozebrány, a to 

z pohledu jejich účinnosti, míry užití atd. Následně se práce věnuje FEDu, a to především 

jeho cílům, které jsou definované v zákonu Federal reserve act, mezi něž se řadí stabilní 

cenová hladina, maximální zaměstnanost a stabilní dlouhodobé úrokové sazby a nakonec se 

kapitola zabývá mírou využití jednotlivých nástrojů monetární politiky touto institucí. 

 Čtvrtá kapitola diplomové práce je věnována finanční krizi z roku 2008, která naplno 

odstartovala po krachu 4. největší investiční banky v USA Lehman Brothers a jejíž příčiny lze 

spatřovat již v roce 1977, kdy byl schválen zákon The Community Reinvestment Act. První 

část této kapitoly popisuje jednotlivé příčiny a průběh finanční krize a druhá část je zaměřena 

na reakce FEDu na tuto krizi, je zde popsána jeho politika a použité nástroje, a to jak běžné, 

tak i nekonvenční, mezi které se řadí i kvantitativní uvolňování. 

 V páté kapitole jsou zhodnocena provedená opatření FEDu, a to především účinnost 

kvantitativního uvolňování. Do dnešního období jsou známa tři kola kvantitativního 

uvolňování a také program Twist, jehož podstatou je výměna krátkodobých státních dluhopisů 

za dluhopisy dlouhodobé. První část páté kapitoly je zaměřena na zhodnocení dopadu 

kvantitativního uvolňování na hlavní akciové indexy Dow Jones Industrial Average, S&P500 
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a Nasdaq Composite, které objektivně odrážejí vývoj amerického hospodářství, jelikož 

obsahují nejvýznamnější a nejpodstatnější společnosti v USA. V druhé části kapitoly jsou pak 

zhodnocena opatření v souvislosti s vývojem výnosů do doby splatnosti amerických státních 

dluhopisů (10-ti letých, 5-ti letých a ročních), které FED ve velké míře nakupuje. 

 Poslední kapitolou diplomové práce je závěr shrnující její celkovou strukturu, 

jednotlivé kapitoly, a také předkládá konečné zhodnocení a závěry celé práce. 
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2 Historie a struktura Federálního rezervního systému 

 Federální rezervní systém (FED) je centrální bankou USA, i když ne úplně v takovém 

podání, jako je známo např. z České republiky. O její historii a struktuře pojednává tato 

kapitola, která je rozdělena na dvě samostatné části, a to historie, kde je rozebrán vznik a 

vývoj Federálního rezervního systému, a podkapitolu struktura, v níž je pojednáno o 

orgánech, složení a jednotlivých rezervních bankách, které jsou součástí FEDu. 

2.1 Historie Federálního rezervního systému 

 Historii bankovnictví v USA můžeme rozdělit na 4 základní etapy, z nichž první 

zahrnuje vznik a působení The First Bank of the United States, dále pak období The Second 

Bank of the United States, třetí etapou je tzv. éra volného bankovnictví, které v USA 

převládalo od roku 1836 až do založení FEDu v roce 1913, což je zatím poslední etapa ve 

vývoji amerického bankovnictví. 

2.1.1 The First Bank of the United States 

 Počátek centrálního bankovnictví v USA se datuje prosincem 1790, kdy tehdejší 

ministr financí A. Hamilton předložil Kongresu zprávu, ve které nastínil svůj návrh na 

vytvoření národní banky, přičemž se nechal inspirovat anglickou Bank of England. Rozdíl 

mezi jeho návrhem a Bank of England byl například v tom, že u Bank of England měl každý 

akcionář jeden hlas, kdežto Hamiltonův návrh počítal s tím, že daný akcionář bude mít počet 

hlasů odvozen od velikosti jeho podílu. Dále měla mít národní banka stanoven maximální 

poměr poskytnutých úvěrů ke svým kovovým peněžním rezervám (zlaté + stříbrné mince). 

Dalším rozdílem měl být 20% podíl na vlastnictví ze strany státu, kdežto Bank of England 

byla zcela soukromá instituce. Proti tomuto návrhu se stavěla relativně silná opozice, která se 

obávala vytvoření finančního monopolu a také dlouhého mandátu, který měl být stanoven na 

20 let, což se mnohým zdálo jako příliš dlouhá doba, vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo o 

nevyzkoušený projekt v takto mladé, nově vzniklé zemi (4. 7. 1776 podepsána Deklarace 

nezávislosti Spojených států Amerických). Státní tajemník Thomase Jeffersona se dokonce 

domníval, že vytvoření takové instituce je protiústavní.  

 Přes veškeré výhrady byl nakonec v Kongresu roku 1791 schválen a prezidentem 

Georgem Washingtonem podepsán zákon, který zakládal novou instituci pod názvem The 
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First Bank of the United States se sídlem ve Philadelphii. Postupem času bylo vytvořeno 

celkem 8 poboček po celé zemi, a to v městech Boston (1792), New York (1792), Charleston, 

SC (1792), Baltimore (1792), Norfolk, VA (1800), Savannah (1802), Washington, D. C. 

(1802) a New Orleans (1805). Banka měla na starost správu vládních financí, její bankovky 

byly uzákoněny jako platidlo, platila vládní účty, poskytovala vládě půjčky apod. Její mandát 

byl stanoven na zmíněných 20 let do roku 1811 a po jeho vypršení nebyl Kongresem znovu 

obnoven, důvodem byl odpor velké části Američanů k takto silné a mocné korporaci (v 

tehdejší době se nejednalo pouze o největší finanční instituci v zemi, ale o největší společnost 

v USA vůbec). Po skončení funkčního období banka zanikla (Philadelphiafed, 2009). 

2.1.2 The Second Bank of the United States 

 Z důvodu sporů o rozdělení území a sféry vlivu na severoamerickém kontinentu a také 

kvůli neshodám v oblasti námořního obchodu, vyhlásily Spojené státy americké Velké 

Británii druhou válku, a to 18. června 1812, která trvala až do 24. prosince 1814, kdy obě 

strany uzavřely mír v Belgickém městě Gent, jelikož byla válka ekonomicky velmi náročná a 

neměla jasného vítěze. V tomto období opět vyvstala otázka vytvoření národní banky, která 

by pomohla stabilizovat ekonomickou situaci v zemi. Po mnoha jednáních a třech 

neúspěšných pokusech o přijetí zákona pro vytvoření národní banky byl nakonec dne 10. 

dubna 1816 podepsán tehdejším prezidentem Jamesem Madisonem zákon, který vytvářel 

novou národní banku nazvanou The Second Bank of the United States. Banka byla taktéž 

otevřena ve Philadelphii, a to v lednu 1817 s tím, že její funkce a pravomoci byly velmi 

podobné předcházející bance The First Bank of the United States. Nově vzniklá banka ovšem 

měla 25 poboček po celé zemi, jinak vlastnická struktura (20% státní podíl, 80% soukromý 

podíl) byla stejná a mandát banky byl opět na 20 let s tím, že po uplynutí mandátu v roce 

1836 banka zanikla, jelikož jako v prvním případě měla mnoho odpůrců, z nichž největší byl 

prezident Andrew Jackson, který již v roce 1832 vetoval zákon na prodloužení mandátu 

banky. Po skončení činnosti této instituce nastala v USA éra tzv. volného bankovnictví 

(Philadelphiafed, 2010). 

2.1.3 Éra volného bankovnictví 

 Po ukončení činnosti The Second Bank of the United States v roce 1836 byla zahájena 

éra tzv. volného bankovnictví, která trvala až do roku 1913, kdy byl založen FED v takové 

podobě, jak je znám dnes. Na území USA tedy více než 76 let nepůsobila žádná centrální 
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banka, která by dominovala bankovnímu systému. Toto období lze ještě rozdělit na éru tzv. 

státního bankovnictví, která trvala od roku 1837, kdy začínal být v jednotlivých státech 

federace schvalován zákon Free Banking Act do roku 1863. Tento zákon umožňoval bankám 

v jednotlivých státech vydávat vlastní měnu, která musela být směnitelná za zlato nebo stříbro 

a zároveň bankám nařizoval, že musí držet dluhopisy těchto států jako své rezervy, za které 

dostávaly úrok. V každém státu ovšem existovaly odlišné verze Free Banking Act, takže 

v jednotlivých státech platily různé regulace, což omezovalo působnost bank, které obvykle 

operovaly jen na území daného státu a bankovky, které tyto banky vydávaly, nebyly lehce 

směnitelné na celém území spojených států. Například v roce 1842 se dal 1 dolar z banky 

v Tennessee směnit za 80 centů ve Philadelphii, podobně 1 dolar z Illinois za pouhých 50 

centů. 

 V souvislosti se snahou stále více centralizovat moc, se kterou nesouhlasily především 

státy jihu, vypukla na území USA občanská válka známá jako válka sever proti jihu (1861 – 

1865), která nakonec skončila vítězstvím Unie (severu). V tomto období začíná další éra 

volného bankovnictví nastíněná výše, a to národní bankovnictví, kterou lze datovat rokem 

1863, kdy byl přijat zákon National Currency Act. Tento zákon nuceně zaváděl do oběhu 

nové nekryté federální platidlo, tzv. greenbacks a aby bylo toto platidlo lépe přijímáno, byla 

uzákoněna 10% daň na bankovky vydávané jednotlivými státními bankami s tím, že byla 

rovněž nařízena minimální nominální hodnota těchto bankovek. Hlavním důvodem pro 

vytvoření zákona bylo financování válečných výdajů, jelikož volně vydávané peníze nebyly 

dobře směnitelné po celém území, což bránilo uplatňováním zájmů Unie. Banky tedy již 

nesměňovaly měnu za zlato či stříbro, ale dávaly do oběhu greenbacks, proti kterým držely 

jako zástavu federální cenné papíry (vládní dluh). Tento systém fungoval až do roku 1913, 

kdy byl založen Federální rezervní systém s tím, že od roku 1879 byla měna navázána na 

zlato (Philadelphiafed, 2011). 

2.1.4 Federální rezervní systém 

 V dlouhém, desítky let trvajícím, období bez centrální banky v USA se vyskytlo 

mnoho krizí, které podporovaly názory na vytvoření instituce, která bude na bankovní systém 

dohlížet. Jednalo se především o krize z roku 1873, 1884, 1890, 1893. Vše pak vyvrcholilo 

krizí z roku 1907, která dala podnět ke vzniku nového zákona Aldrich-Vreeland Act, jež 

vstoupil v platnost v roce 1908 a který ustanovoval Národní měnovou komisi (National 

Reserve Association). Tato komise měla za úkol přípravu organizace federálního rezervního 
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systému a také působila jako distributor pohotovostních peněz. Národní měnové komisi 

v době jejího vzniku v roce 1908 předsedali senátoři Aldrich a Vreeland, kteří navrhovali 

strukturu, ve který by byly banky sjednoceny pod 15 regionálních poboček, nad kterými by 

komise dohlížela jako banka bank. Po dlouhých diskuzích a jednáních, kdy republikáni 

navrhovali jen 4 pobočky v nejdůležitějších finančních centrech (New York, Chicago, St. 

Louis, San Francisco) a naopak demokraté ne méně než 12, se nakonec dospělo k politicky 

průchodnému návrhu, a to 12-ti regionálních poboček. Vše vyústilo ve vytvoření zákona 

Federal Reserve Act, který 23. prosince 1913 podepsal tehdejší prezident Woodrow Wilson a 

který ustanovoval a vytvářel FED v podstatě ve stejné podobě, v jaké je znám dnes. Instituce 

začala operovat hned v roce 1914 a FED dostal pravomoci, jako je právo emitovat peníze 

vázané na zlato, držet rezervy členských bank, operovat na volném trhu a spravovat depozita 

vlády spojených států. Hlavními cíli nově vzniklého FEDu bylo zajištění dostatečného 

množství finančních prostředků v oběhu, podpora ekonomiky a kontrola bankovního sektoru. 

 Během krachu na finančních trzích v roce 1929, kdy se celá ekonomika dostala do 

obrovské krize, vyvstalo opět mnoho otázek, které bylo třeba řešit. FED dostal pravomoc 

regulovat sazby na spořících a terminovaných účtech, v roce 1935 pak byl založen Federální 

výbor volného trhu (Federal Open Market Committee, FOMC) a také bylo odděleno komerční 

bankovnictví od investičního, když byl schválen zákon o bankách z roku 1933, známý jako 

Glass-Steagall Act. FED také „dostal“ nový cíl – usilovat o maximální zaměstnanost (Otáhal, 

2009). 

 Další důležitou událostí pro americký bankovní systém bylo schválení Holding 

Company Act roku 1956, který upravoval činnost bankovních holdingových společností. 

Podle tohoto zákona platí pro bankovní holdingové společnosti zákaz podílet se na 

nebankovních aktivitách, případně získávat hlasovací práva ve společnostech, které nepůsobí 

ve finančním sektoru. Zákon také například zakazoval bankovním holdingovým společnostem 

převzít banku z jiného státu, než ze státu, kde měla daná holdingová společnost sídlo. Toto 

ustanovení bylo nakonec v roce 1994 zrušeno zákonem Riegle-Neal Interstate Banking and 

Branching Efficiency Act (Federalreserveeducation, 2012).  

 V návaznosti na stoupající nezaměstnanost a inflaci v 70. letech byl Kongresem v roce 

1978 schválen Humphreyův-Hawkinsův zákon, který FEDu ukládal za cíl vytvářet takovou 

monetární politiku, která udržuje dlouhodobý růst, minimalizuje inflaci a podporuje cenovou 

stabilitu. Podle zákona má předseda FEDu povinnost dvakrát ročně (v únoru a červenci) 
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předstoupit před Kongres se záměry a cíly FEDu pro dané období a také se zprávou o stavu 

ekonomiky (Stlouisfed, 2011a). 

 O dva roky později, v roce 1980, byl prezidentem Jimmym Carterem podepsán 

Monetary Control Act, který FEDu mimo jiné poskytl větší kontrolu nad nečlenskými 

bankami a stanovoval povinné minimální rezervy pro všechny finanční instituce. 

 Velkou změnou v pravidlech finančního systému v USA byl Grammův-Leachův-

Blileyův zákon z roku 1999, který podepsal tehdejší prezident Bill Clinton. Tento zákon rušil 

část Glassova-Steagallova zákona. Byla odstraněna překážka, kdy bylo odděleno obchodní 

bankovnictví od investičního a pojišťovací společnosti působily samostatně. Nově se mohly 

obchodní a investiční banky, pojišťovací společnosti a společnosti obchodující s cennými 

papíry sloučit do jedné instituce (Federalreserveeducation, 2012).   

 O celkové struktuře FEDu a složení jeho jednotlivých orgánů pojednává podkapitola 

níže. 

2.2 Struktura Federálního rezervního systému 

Federální rezervní systém je považován za nezávislou instituci, jelikož přímo nepodléhá 

žádnému výkonnému orgánu státu. Na FED ovšem dohlíží americký Kongres, takže se musí 

pohybovat podle určitých vymezených pravidel. Jeho úkoly lze rozdělit do 4 obecných oblastí 

uvedených níže: 

 Snaha o udržení maximální zaměstnanosti, stabilních cen a dlouhodobých 

úrokových sazeb, což je považováno za hlavní cíle FEDu, definované v zákoně o 

Federálním rezervním systému. 

 Dohled a regulace nad bankovními institucemi k zajištění spolehlivosti a 

bezpečnosti bankovního a finančního systému a ochrany vkladatelů. 

 Udržování stability finančního systému a potlačení systémového rizika, které může 

na finančních trzích vzniknout. 

 Poskytování finančních služeb depozitním institucím, vládě USA, oficiálním 

zahraničním institucím a provozování národního platebního systému 

(Federalreserve, 2005). 

Tyto úkoly jsou plněny přes jednotlivé orgány a ostatní podsložky, které tvoří ucelenou 

strukturu FEDu. Hlavním výkonným a ústředním orgánem FEDu je Rada guvernérů (The 
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Board of Governors), dále to pak jsou Federální rezervní banky, kterých je celkem 12, a jejich 

pobočky - přímo podléhají Radě guvernérů. Další nepostradatelnou součástí systému je 

Federální výbor volného trhu (FOMC), který přímo vykonává monetární politiku FEDu a je 

podřízený Radě guvernérů, které při rozhodování pomáhají tři poradní výbory (Advisory 

Councils), což je další složka FEDu. Mezi tyto výbory se řadí Federální poradní rada (The 

Federal Advisory Council), Spotřebitelská poradní rada (The Consumer Advisory Council) a 

Spořitelní poradní rada (The Thrift Institutions Advisory Council). Poslední částí systému 

jsou členské banky (Member Banks), ty pak spadají pod Federální rezervní banky a jejich 

pobočky (Federalreserveeducation, 2012). 

2.2.1 Rada guvernérů 

Rada guvernérů je nejdůležitějším orgánem FEDu a její sídlo je ve Washingtonu D. C., je 

složena ze 7 členů, kteří jsou jmenováni na 14 let s tím, že se každé dva roky (sudé) vymění 

jeden člen, a to vždy k 31. lednu, z čehož plyne, že se za zmíněných 14 let vymění celá Rada. 

Po uplynutí funkčního období již nesmí být žádný guvernér znovu zvolen. Každý z guvernérů 

je jmenován prezidentem USA a potvrzován Senátem. Rada guvernérů má jednoho předsedu 

a místopředsedu, které taktéž jmenuje prezident a schvaluje Senát. Tito jsou jmenováni na 4 

roky s tím, že mohou být opakovaně zvoleni až třikrát (Federalreserve, 2005).  

Současným předsedou FEDu je americký ekonom Ben S. Bernanke, který je zarytým 

odpůrcem deflace, obhajuje volný trh a co největší míru deregulace. Mimo jiné je znám svým 

prohlášením z roku 2005, kdy řekl: 

„Americká vláda má technologii, které se říká tiskařský lis. Ten dokáže vytisknout tolik 

dolarů, kolik si jen bude přát, a to při zanedbatelných nákladech…“ 

       Ben S. Bernanke (Investiční web, 2010). 

 Americký ekonom Ben S. Bernanke se narodil 13. prosince 1953 ve města Augusta, stát 

Georgie. Svůj titul B. A. získal na Harvardově univerzitě v roce 1975 a doktorát o 4 roky 

později na Massachusettském technologickém institutu. Před jmenováním předsedy FEDu 1. 

února 2006 byl předsedou Rady ekonomických poradců prezidenta George W. Bushe. Své 

druhé období coby předseda FEDu započal v roce 2010, když ho jmenoval současný prezident 

USA Barack Obama. 31. ledna 2014 mu toto druhé období končí a 31. ledna 2020 končí i 
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jako člen představenstva Rady guvernérů, kde byl zvolen taktéž roku 2006 (Federalreserve, 

2012). 

 Předseda Rady guvernérů má také mnoho povinností na mezinárodní úrovni. 

Například je náhradníkem amerického člena Rady guvernérů Mezinárodního měnového 

fondu, členem představenstva Banky pro mezinárodní platby (BIS), dále je členem Národní 

poradní rady pro mezinárodní měnovou a finanční politiku, také je součástí delegace USA při 

důležitých ekonomických mezinárodních setkáních, jako je např. setkání skupiny G7. Je 

zástupcem Federální rezervy na schůzkách BIS v Basileji ve Švýcarsku a OECD v Paříži. 

V neposlední řadě je také účastníkem jednání ministrů financí a guvernérů centrálních bank 

skupiny G20 (Federalreserve, 2005). 

 V tabulce (2.1) níže jsou zobrazeni všichni předsedové FEDu od doby jeho vzniku, 

celkem se vystřídalo již 14 předsedů. 

Tab. 2.1: Předsedové FEDu 

Období Jméno 

1914 - 1916 Charles S. Hamlin 

1916 - 1922 William P. G. Harding 

1923 - 1927 Daniel R. Crissinger 

1927 - 1930 Roy A. Young 

1930 - 1933 Eugene I. Meyer 

1933 - 1934 Eugene R. Black 

1934 - 1948 Marriner S. Eccles 

1948 - 1951 Thomas B. McCabe 

1951 - 1970 William McChesney Martin, Jr. 

1970 - 1978 Arthur F. Burns 

1978 - 1979 G. William Miller 

1979 - 1987 Paul A. Volcker 

1987 - 2006 Alan Greenspan 

2006 - současnost Ben S. Bernanke 

Zdroj: The Federal Reserve Board (2012), vlastní úprava 
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Funkce Rady guvernérů 

 Mezi čtyři základní funkce, které Rada guvernérů vykonává, se řadí stanovení a 

provádění měnové politiky, bankovní regulace a dohled, dohled nad Federálními rezervními 

bankami a také shromažďování dat a provádění výzkumu. 

 Stanovení a provádění měnové politiky je vykonáváno prostřednictvím FOMC, o kterém 

pojednává podkapitola níže. 

 Regulaci a dohled nad bankovním systémem Rada obvykle provádí prostřednictvím 

Federálních rezervních bank a zajímá se o míru spolehlivosti a bezpečnosti a také dohlíží na 

jednotlivé fúze a akvizice amerických bank a holdingových společností, zahraničních bank 

působících na americkém trhu a také amerických bank působících v zahraničí. 

 Rada guvernérů dále dohlíží na Federální rezervní banky, to znamená, jestli dostatečně 

plní svoje funkce (např. banky bank) či sleduje jejich hospodaření a vzájemné platby. 

 Poslední funkcí Rady guvernérů je shromažďování dat a provádění výzkumu, čímž jsou 

myšleny různé analýzy (údaje o bankovních rezervách, měnových agregátech, úrokových 

sazbách, vývoji domácího produktu, atd.). Tyto analýzy jsou zpracovávány pravidelně, a to 

v různých časových intervalech, například čtvrtletně vychází Federal Reserve Bulletin a 

měsíčně Statistical Supplement (Federalreserve, 2005). 

2.2.2 Federální rezervní banky 

 V systému je celkem 12 Federálních rezervních bank, které vykonávají podstatnou část 

funkcí, jakými jsou například správa celonárodního zúčtovacího systému, distribuce peněz, 

provádí dohled a regulaci nad členskými bankami v systému a také plní funkci bankéře 

ministerstva financí. Tyto rezervní banky mají dále 25 poboček po celých USA a jednotlivá 

teritoria bank (Districts of the United States) nejsou shodná s federativním rozdělením států. 

 Každá z těchto rezervních bank disponuje vlastní radou, tzv. Radou ředitelů (The Bord of 

Directors), která se skládá z devíti členů (nesmí být členy Kongresu), kteří jsou obvykle 

jmenováni z řad představitelů členských bank a poskytují důležité informace Radě guvernérů 

a FOMC o stavu a vývoji ekonomiky. Další povinností těchto výborů je každé dva týdny 

navrhnout diskontní sazbu, podle které se pak odvíjí úrokové sazby jednotlivých bank při 
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poskytování úvěrů. Výše diskontní sazby ovšem podléhá schválení Radou guvernérů 

(Federalreserve, 2005). 

 Obrázek (2.1) ukazuje všech 12 Federálních rezervních bank a rozdělení jednotlivých 

distriktů na území USA. Jedná se o banky v následujících městech: Boston, New York, 

Philadelphia, Cleveland, Richmond, Atlanta, Chicago, St. Louis, Minneapolis, Kansas City, 

Dallas a San Francisco, pod které spadá ještě oblast Aljaška a Havaj. Lze pozorovat velice 

nerovnoměrné rozdělení území, jelikož většina rezervních bank je soustředěna na východě 

USA (The Federal Reserve Board, 2005). 

Obr. 2.1: Federální rezervní banky v USA 

 

Zdroj: The Federal Reserve Board (2005), vlastní úprava 

2.2.3 Federální výbor volného trhu 

 FOMC je důležitým subjektem FEDu, který přímo vykonává monetární politiku, 

například má na starosti devizové intervence, operace na volném trhu a stanovuje základní 

úrokovou sazbu federal funds rate, která je již od druhé poloviny roku 2008 stanovena na 

hodnotu 0 – 0,25% s tím, že tzv. efektivní hodnota úrokové sazby se utváří přímo na 

mezibankovním trhu a ta v tomto intervalu osciluje (Newyorkfed, 2012). 
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 Stanovení a provádění měnové politiky se provádí pomocí tři nástrojů: 

a) Operace na volném trhu – Jedná se o nejdůležitější a nejpoužívanější nástroj, který se 

na celkové emisi peněž podílí zhruba 90 %. Je užíván v souvislosti s nákupem a 

prodejem cenných papírů federální vlády nebo vládních agentur na volném trhu. 

Cílem je ovlivnit množství peněz v oběhu a výši bankovních rezerv pomocí tzv. 

federal funds rate, což je průměrná úroková sazba na mezibankovním trhu a je 

stanovována na denní bázi, jedná se o klíčovou úrokovou sazbu v USA. 

b) Změna výše povinných minimálních rezerv – Znamená povinnost bank držet takové 

množství rezerv, které FED stanoví. Vztahuje se pouze na cca 25 % vkladů v bankách. 

Tento nástroj je FEDem nejméně užívaný. 

c) Diskontní nástroje – Představuje diskontní sazbu, kterou FED stanoví a za kterou si 

následně banky mohou půjčovat peníze v případě chybějící likvidity od regionálních 

Federálních rezervních bank. 

 Je celkově složen z 12 členů, a to ze sedmičlenné Rady guvernérů, kteří jsou spolu 

s prezidentem FEDu v New Yorku stále zastoupeni. Dále se FOMC ještě skládá ze čtyř 

prezidentů Federálních rezervních bank, kteří se pravidelně každý rok mění podle předem 

daného klíče. Tomuto výboru předsedá předseda Rady guvernérů a jeho místopředsedou je 

prezident Federální rezervní banky v New Yorku. Výbor se schází osmkrát ročně s tím, že se 

setkání účastní všichni prezidenti Federálních rezervních bank, ovšem hlasovací právo má jen 

zmíněných 5 prezidentů (Federalreserve, 2005). 

2.2.4 Členské banky 

 Členské banky Federálního rezervního systému jsou tvořeny komerčními bankami. 

V USA mají tyto banky možnost výběru, jestli budou či nebudou součásti FEDu. Pokud 

komerční banka působí na federální úrovni, má ze zákona povinnost stát se jejím členem a 

jedná se o tzv. národní banku. Pokud ovšem působí pouze na úrovní státní, členem se stát 

může (státní členská banka), ale také nemusí (státní nečlenská banka). Takovému druhu 

bankovnictví se říká duální. 

 Banky působící na státní úrovni se o členství obvykle rozhodují podle nákladů a přínosů. 

Mezi náklady se řadí povinný nákup akcií regionální rezervní banky, což znamená přísnější 

regulaci a dohled. Naopak k přínosům patří možnost přístupu k diskontním úvěrům FEDu a 
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zúčtovacímu systému. Dále se banky mohou podílet na měnové politice prostřednictvím 

svých zástupců ve výborech Federálních rezervních bank (Federalreserve, 2005). 

2.2.5 Poradní výbory 

 Federální rezervní systém při vykonávání svých povinností a provádění monetární 

politiky používá různé poradní výbory, z nichž 3 nejdůležitější spolupracují přímo s Radou 

Guvernérů a scházejí se dvakrát až čtyřikrát ročně. Tyto výbory jsou následující: 

 Federální poradní rada (The Federal Advisory Council) – Tato rada se skládá z 12 

členů, kteří jsou jmenováni jednotlivými rezervními bankami a jejím úkolem je 

poskytovat rady a konzultace ve všech oblastech, které jsou v pravomocích Rady 

guvernérů, především tedy z právní oblasti. Rada se schází čtyřikrát ročně ve 

Washingtonu, D. C., obvykle první pátek v únoru, květnu, září a prosinci a jedná se o 

zákonem stanovený orgán vycházející z federálního rezervního zákona. 

 Spotřebitelská poradní rada (Consumer Advisory Council) – Byla založena v roce 

1976 a radí Radě guvernérů v oblasti ochrany spotřebitelů a finančních služeb pro 

spotřebitele, jež vychází ze zákona o ochraně spotřebitelských úvěrů (The Consumer 

Credit Protection Act). Členové jsou jmenováni Radou guvernérů na tři roky a 

zastupují zájmy veřejnosti. Spotřebitelská poradní rada se schází třikrát ročně ve 

Washingtonu, D. C. a tato setkání jsou otevřená pro veřejnost a taktéž se jedná o 

zákonem stanovený orgán. 

 Spořitelní poradní rada (The Thrift Institutions Advisory Council) – Na rozdíl od 

předešlých dvou orgánů není Spořitelní poradní rada ustanovená zákonem, ovšem její 

důležitost tímto není nijak snížena. Členové jsou zástupci spořitelních a úvěrových 

institucí, investičních bank a také spořitelních a úvěrových družstev a jsou jmenováni 

Radou guvernérů na dva roky s tím, že se třikrát ročně scházejí ve Washingtonu, D. C. 

a řeší otázky týkajících se zmíněných institucí (Federalreserve, 2005). 

2.3 Dílčí shrnutí 

 První kapitola práce se zabývala historií a strukturou FEDu. Co se týče historie, byly 

popsány základní etapy vývoje amerického centrálního bankovnictví od doby vzniku USA. 

Jedná se především o založení The First Bank of the United States, dále pak vytvoření The 

Second Bank of the United States, po jejímž ukončení následovala éra tzv. volného 



19 

 

bankovnictví, která trvala více jak 75 let a nakonec je pojednáno o vytvoření FEDu v roce 

1913, který začal fungovat hned rok následující a který je „hlavou“ bankovního systému 

v USA dodnes. 

 V části struktura FEDu se píše o jeho hlavních řídících orgánech a také o jednotlivých 

částech. Řadí se zde především Rada guvernérů, což je nedůležitější orgán FEDu, dále 

jednotlivé Federální rezervní banky, členské banky, výkonný orgán FOMC a nakonec jsou 

rozebrány poradní výbory, které jsou taktéž velice důležitou součástí FEDu. 

 Následující kapitola je zaměřena na monetární a měnovou politiku a také cíle Federálního 

rezervního systému, které byly letmo nastíněny již v první kapitole. 
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3 Monetární politika a cíle Federálního rezervního systému 

 Za monetární politiku (měnovou, peněžní) je možno považovat činnost pověřeného 

subjektu (centrální banky) dosahovat stanovených cílů prostřednictvím měnových nástrojů, a 

to za účelem regulace či ovlivnění množství peněž v oběhu a ovlivnění výše úrokové míry. 

 Tato kapitola je rozdělena na dvě hlavní části, z nichž první se zabývá monetární 

politikou z obecného hlediska, tedy její podstatou a vývojem, dále je nahlíženo na hlavní 

nástroje měnové politiky, které se dělí na přímé a nepřímé a v neposlední řadě budou 

jednotlivé nástroje rozebrány, tzn. jejich účinnost, míra užití, atd. Druhý úsek je pak věnován 

FEDu, jeho cílům, které jsou definované v zákonu Federal reserve act a také míře využití 

jednotlivých nástrojů monetární politiky touto institucí. 

3.1 Podstata a vývoj monetární politiky 

 Jak již bylo zmíněno výše, monetární politikou se z širšího pohledu myslí vědomá 

činnost pověřeného subjektu dosahovat pomocí měnových nástrojů stanovených cílů, kterými 

se myslí především ovlivňování množství peněž v oběhu a výše úrokové míry. 

 Hlavním cílem měnové politiky je tedy dosahování či udržování měnové stability, 

kterou lze v tržní ekonomice docílit v případě, že se nabídka po penězích (MS) rovná poptávce 

po penězích (MD). Tento stav je pak nazýván měnovou rovnováhou, čímž jsou vytvořeny 

podmínky pro měnovou stabilitu. 

 Vznik měnové politiky je spojen až s oběhem papírových bankovek a bezhotovostních 

peněz, které nebyly plně kryty nějakým vzácným kovem či neměly nějaké jiné obchodní krytí. 

Do této doby totiž automaticky docházelo k měnové rovnováze, která nebyla doprovázena 

žádnými výraznějšími změnami cenové hladiny a tím pádem měnová politika neměla 

význam. 

 V době, kdy byly v oběhu pouze zlaté či stříbrné mince, docházelo k automatickému 

vyrovnávání nabídky peněz s poptávkou po penězích. V případě, že krátkodobě nastala 

situace, kdy nabídka peněz převažovala nad poptávkou (MS > MD), peníze zůstávaly 

automaticky mimo oběh. Ten, kdo jich měl více, než potřeboval, je jednoduše držel doma, 

případně uložil do banky, aniž by se musel bát jejich znehodnocení. Naopak v situaci, kdy 

byla krátkodobě nabídka peněz menší než poptávka (MS < MD), zase docházelo 
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k automatickému uvolňování peněz, které předtím „zůstávaly mimo oběh“. V pozdějších 

dobách docházelo k umělému zlehčování mincí, což také vedlo k měnové rovnováze. 

 Závěrem lze říci, že v obou zmíněných případech, kdy MS > MD nebo MS < MD se 

situace vždy vrátila do stavu MS = MD, tedy k měnové rovnováze a měnová politika tudíž 

neexistovala. Jediné zásahy v měnové oblasti mohly být například v určování obsahu drahých 

kovů v mincích či v určování jejich vzhledu (Revenda, 2011). 

 Jakmile se začínají v oběhu objevovat plně nekryté bankovky a mince, automatický 

vyrovnávací mechanizmus nabídky a poptávky po penězích se začíná vytrácet a dochází tedy 

k narušování měnové rovnováhy, a to v podobě MS > MD. Tímto okamžikem nabírá měnová 

politika na významu a začínají se vytvářet subjekty, které mají za úkol provádění měnové 

politiky a regulaci nabídky peněz v oběhu v závislosti na potřebách dané ekonomiky 

(Revenda, 2011). Subjekty, které provádí měnovou politiku a jsou výsadním emitentem 

bankovek, případně mincí, jsou především centrální banky, z nichž první vznikla již v roce 

1668 ve Švédsku, tzv. The Riksbank. Druhou nejstarší centrální bankou je pak The Bank of 

England založená roku 1694 (Riksbank, 2011). 

 Dalším mezníkem ve významu monetární politiky je pak vznik bezhotovostních 

peněz, jelikož mohou být emitovány i ostatními bankami, případně nebankovními finančními 

institucemi. Monetární politika pak nabývá čím dál většího významu, jakož i potřeba 

centrálních bank ve smyslu regulace a dohledu nad celým systémem a postupně se utvářejí 

jednotlivé nástroje měnové politiky, které jsou známy dnes (Revenda, 2011). 

3.2 Cíle a nástroje monetární politiky  

3.2.1 Cíle monetární politiky 

 Měnové autority, tedy centrální banky jednotlivých ekonomik, mají samozřejmě 

určeny své cíle, které jsou obvykle definovány v příslušném zákoně o centrální bance. Tyto 

cíle se mohou mezi centrálními bankami daných států lišit, ovšem každá instituce, která se 

stará o množství peněz v ekonomice, má jako jeden ze svých hlavních úkolů stabilitu cenové 

hladiny. Mezi další cíle, které mají centrální banky za úkol plnit, pak patří především: 

 podpora ekonomického růstu, 

 podpora zaměstnanosti, 
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 rovnováha běžného účtu platební bilance, 

 stabilita domácího měnového kurzu, 

 stabilizace úrokových sazeb, 

 stabilita finančních trhů. 

 Je ovšem důležité poznamenat, že jednotlivé cíle, které jsou pro centrální banky 

definované, se mnou dostávat do situace, a to především z krátkodobého hlediska, kdy jsou 

v jednotlivých případech vyžadovaná protikladná opatření měnové politiky. Centrální banka 

totiž může provádět expanzivní měnovou politiku, čímž je myšleno především zvyšování 

tempa růstu množství peněž v oběhu, neutrální měnovou politiku, tedy stabilizace tempa růstu 

množství peněz v oběhu, které zároveň nevede k růstu míry inflace nebo může provádět 

restriktivní měnovou politiku, čímž je myšleno zpomalování tempa růstu množství peněz 

v oběhu. 

 Jak již bylo zmíněno, jednotlivé cíle mohou být v protikladu s charakterem monetární 

politiky centrální banky. Například při plnění cíle v podobě stability cenové hladiny je 

obvykle zapotřebí restriktivní či neutrální měnová politika, naopak při podpoře ekonomického 

růstu nebo podpoře zaměstnanosti se využívá expanzivní měnová politika. Dalším úkolem je 

třeba dosahování rovnováhy běžného účtu platební bilance, která obvykle vyžaduje 

restriktivní, případně neutrální měnovou politiku, stejně jako cíl stabilního domácího 

měnového kurzu. Cíl stabilizace úrokových sazeb pak vyžaduje spíše neutrální monetární 

politiku, naproti tomu stabilita finančních trhů by měla být doprovázena neutrální či spíše 

expanzivní měnovou politikou. Z praktického hlediska ovšem tyto „zákonitosti“ nemusí platit, 

jelikož, jak je známo, ekonomika se vždy nechová podle teoretických dogmat (Revenda, 

2011). 

3.2.2 Nástroje monetární politiky 

 Centrální banka používá k plnění výše zmíněných cílů a k provádění monetární 

politiky jednotlivé nástroje, které jsou více či méně účinné a které lze členit z různých 

hledisek, z nichž nejpoužívanější je členění nástrojů měnové politiky podle dopadu na 

bankovní systém, a to na nepřímé a přímé nástroje. 

 Častěji využívané jsou nástroje nepřímé, někdy také tržní či neadresné, jelikož působí 

na celý bankovní systém stejnými podmínkami pro všechny bankovní instituce a ty na ně 

mohou, ale i nemusí reagovat. Nepřímé nástroje tedy přímo neurčují, jakým způsobem se mají 
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jednotlivé banky rozhodovat, pouze utvářejí základní pravidla pro jejich podnikání. Tyto 

nástroje jsou sice méně účinné než přímé, na druhou stranu jsou bankami lépe akceptovatelné. 

 Co se přímých (netržních, neadresných, administrativních) nástrojů týče, přímo 

dopadají do rozhodování bankovních institucí a často mají také rozdílné dopady na jednotlivé 

typy bank, které se je mnohdy snaží různými způsoby obcházet a nejsou jimi již tak dobře 

akceptovatelné. Nástroje přímé jsou obvykle účinnější, ale v tržních ekonomikách méně 

používané (Revenda, 2011). 

Nepřímé nástroje 

 Mezi nepřímé nástroje lze zařadit operace na volném trhu, které se řadí mezi 

nejběžněji používané, dále to pak jsou diskontní nástroje, kurzové intervence a změna míry 

povinných minimálních rezerv. 

 Operace na volném trhu patří mezi velice účinné nástroje, které v tržní ekonomice 

slouží k regulaci měnové báze a také k ovlivňování krátkodobé úrokové míry. Podstatou 

operací na volném trhu jsou nákupy či prodeje cenných papírů centrální bankou v domácí 

měně ostatním bankám v systému. O těchto operacích lze hovořit pouze v případě, je-li 

jedním z účastníků centrální banka a druhým domácí bankovní subjekt a obchoduje se 

především se státními cennými papíry, případně vlastními cennými papíry centrální banky. 

Pro tyto obchody pak platí, že v případě nákupů centrální bankou měnová báze roste a naopak 

při prodeji cenných papírů měnová báze klesá. U operací na volném trhu se pak ještě rozlišují 

tři druhy operací centrální banky:  

 Přímé operace – prodej nebo nákup cenných papírů centrální bankou s trvalým 

dopadem na měnovou bázi, krátkodobou úrokovou sazbu či měnový kurs domácí 

měny. 

 REPO operace – jedná se o prodej či nákup cenných papírů s pozdějším zpětným 

odkoupením nebo prodejem. Tyto operace ovlivňují měnovou bázi pouze dočasně.  

 Switch operace - výměna cenných papírů za stejné cenné papíry a ve stejném objemu, 

ovšem s rozdílnou lhůtou splatnosti. Switch operace nemají vliv na měnovou bázi, 

smyslem je pouze ovlivnit úrokovou sazbu (Revenda, 2011). 

 Další z nepřímých nástrojů jsou nástroje diskontní, které se řadí mezi historicky 

nejstarší a které si stále drží své místo v měnové politice a jsou relativně často užívány. Mezi 
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diskontní nástroje se řadí především úvěry poskytované centrální bankou v domácí měně 

obchodním a jiným bankám v systému a úrokové sazby z těchto úvěrů. Úvěry, které centrální 

banka poskytuje, mají přesně definované podmínky jako druh úvěru, limity objemu úvěru, 

splatnost úvěru a způsoby zajištění. Tyto nástroje taktéž ovlivňují měnovou bázi a 

krátkodobou úrokovou sazbu. Podle Revendy (2011) centrální banka poskytuje ostatním 

bankám tři typy úvěrů, které se řadí do diskontních nástrojů, a to: 

 Diskontní úvěry – jedná se o krátkodobé úvěry, které jsou poskytované v domácí 

měně se splatností do tří měsíců a jsou úročeny diskontní sazbou. Tyto úvěry 

zpravidla patří mezi nejlevnější zdroje bank a sazba z nich v podstatě určuje cenu 

peněz v ekonomice. Při poskytnutí diskontního úvěru dochází k růstu rezerv bank a 

měnové báze a naopak při splácení úvěru dochází k poklesu rezerv bank a měnové 

báze. 

 Reeskontní úvěry – úvěr spočívá v odkoupení směnky centrální bankou od domácí 

banky s tím, že příslušná částka snížená o úrok je centrální bankou připsána dané 

bance na její účet rezerv. Dopad na měnovou bázi je zde stejný jako v případě 

diskontních úvěrů a taktéž mají krátkodobý charakter. 

 Lombardní úvěry – tyto úvěry jsou taktéž krátkodobé a centrální banky je poskytují 

proti zástavě směnek či jiných velice likvidních cenných papírů domácím bankám. 

Lombardní úvěry jsou pak centrálními bankami poskytované jen do určité výše, 

nikoliv do 100% hodnoty cenného papíru a úroková sazba je zde vyšší než u 

předchozích dvou úvěrů. Domácími bankami jsou využívány spíše k posílení 

likvidity. 

 Kurzové intervence jsou dalším zmíněným, čistě nepřímým, nástrojem měnové 

politiky. Hlavním cílem tohoto nástroje není jako u předchozích dvou případů změna měnové 

báze či změna krátkodobých úrokových sazeb, ale jedná se především o regulaci či změnu 

měnového kurzu domácí měny. Kurzové, někdy také devizové intervence, jsou přímé či 

nepřímé. Přímé intervence jsou centrální bankou využívány častěji a jedná se o prodej nebo 

nákup zahraničních měn za domácí měnu, a to v bezhotovostní podobě. Podstatou nepřímých 

intervencí jsou pak změny v diskontní či jiné úrokové sazbě, ovšem tento nástroj je 

centrálními bankami využíván málo (Revenda, 2011). 

 Posledním uvedeným nepřímým nástrojem jsou povinné minimální rezervy bank, které 

u centrální banky vystupují v pozici pasiv a u domácích bank v pozici aktiv. Podstatou tohoto 
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nástroje je stanovení míry pohledávek či vkladů, které musí obchodní a jiné banky povinně 

vytvářet u centrální banky. Cílem je ovlivnění peněžních multiplikátorů a z toho plynoucí 

měnové báze. Kromě nástroje monetární politiky můžou povinné minimální rezervy sloužit i 

jako regulace likvidity jednotlivých bank. Centrální banky obvykle tyto pohledávky neúročí, a 

pokud ano, jedná se o velice nízkou sazbu (Jurečka a kol., 2009). 

Přímé nástroje 

 Naopak mezi přímé nástroje, které tedy přímo ovlivňují rozhodování bank, patří 

pravidla likvidity, dále limity úvěrů bank, limity úvěrových sazeb bank, také se zde zahrnují 

povinné vklady a různá doporučení, výzvy a dohody, které se ovšem podle charakteru zprávy 

někdy řadí i mezi nástroje nepřímé. 

 První ze zmíněných přímých nástrojů jsou pravidla likvidity, jejichž podstatou je 

stanovení struktury aktiv a pasiv bank, která je pro jednotlivé banky závazná a která je 

zavedena především z důvodu regulace likvidity bank. Tento nástroj by se tedy měl spíše řadit 

mezi nástroje na podporu stability bankovního sektoru, ovšem pravidla likvidity mají vliv i na 

měnovou bázi nebo krátkodobé úrokové sazby. 

 Limity úvěrů bank či absolutní úvěrové stropy patří k velice účinným nástrojům 

měnové politiky centrálních bank. Jelikož se ale jedná o čistě přímý nástroj, tedy přímo 

ovlivňuje chování a rozhodování bank, které se samozřejmě proti těmto postupům ohrazují, 

využívá se tento nástroj velice málo. Podstatou tohoto nástroje je stanovení maximálního 

možného rozsahu úvěrů, které mohou jednotlivé banky svým klientům poskytnout. Limity 

úvěrů bank mohou ovlivnit krátkodobé úrokové sazby, jelikož jejich cíl je zaměřen na 

regulaci úvěrových agregátů. Nepřímo také mohou ovlivnit i měnovou bázi a potažmo i 

měnový kurz domácí měny. 

 Dalším nástrojem zmíněným výše jsou limity úrokových sazeb bank, jehož podstatou 

je stanovení maximálních úrokových sazeb, které banky mohou svým klientům účtovat. Také 

zde patří určení minimální a maximální výše úročení vkladů jednotlivých bank. Cílem tohoto 

nástroje je ovlivňování krátkodobé úrokové míry. Podobně jako předchozí nástroj je i tento 

velice málo využíván (Revenda, 2011). 

 Předposledním přímým nástrojem monetární politiky jsou povinné vklady, ovšem tento 

nástroj není příliš významný. Souvisí s povinností některých subjektů provádět různé peněžní 
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operace přes centrální banku, která tím chce kontrolovat a dohlížet nad pohybem peněžních 

prostředků těchto daných subjektů. Nástroj je využíván především u státních institucí, jako 

jsou ministerstva a státní fondy, případně u státních podniků. Například v České republice 

mají od 1. 1. 2013 obce, kraje, veřejné výzkumné instituce a veřejné vysoké školy povinnost 

vést u ČNB účet pro příjem dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, případně Národního 

fondu (MFČR, 2013). 

 Doporučení, výzvy a dohody – jedná se o poslední zmíněný přímý nástroj měnové 

politiky, který je relativně často využíván. Centrální banka pomocí tohoto nástroje písemně či 

mluveným projevem blíže specifikuje své záměry v oblasti monetární politiky v nejbližším 

období. Jedná se tedy o krátkodobý a dočasně užívaný nástroj a podle charakteru se může 

řadit jak k přímým tak nepřímým nástrojům. Jak již název napovídá, rozlišují se tři druhy 

projevů: 

 Doporučení – především se jedná o verbální projev, který není příliš konkrétní, patří 

zde různá upozornění a přání centrální banky pro nejbližší období. 

 Výzvy – může se jednat i o písemnou formu a obvykle mají konkrétnější, ucelenější a 

důraznější podobu. 

 Dohody – jsou to hlavně písemné a závazné formy dohod, u kterých mohou při jejich 

porušení následovat sankce ze strany centrální banky (Revenda, 2011). 

 Tímto jsou shrnuty všechny základní nástroje měnové politiky. Jak již bylo zmíněno 

v první kapitole, FED využívá při provádění monetární politiky především nepřímých 

nástrojů, v největší míře tedy operace na volném trhu a diskontní nástroje, v menší míře pak 

povinné minimální rezervy. Výjimkou pak nejsou ani doporučení, výzvy a dohody. Jiné 

nástroje FED obvykle nevyužívá. 

3.3 Federální rezervní systém 

 Jak již bylo zmíněno, dle zákona Federal Reserve Act má FED vymezeny tři hlavní 

cíle své měnové politiky. Jedná se o stabilní cenovou hladinu, maximální zaměstnanost a 

stabilní dlouhodobé úrokové sazby. Tyto cíle se snaží plnit především pomocí operací na 

volném trhu, diskontními nástroji a také nástrojem povinné minimální rezervy.  

 Důležitou částí monetární politiky FEDu jsou také zprostředkující kritéria (měnové 

agregáty, úroveň a struktura úrokových sazeb, tzv. Taylorovo pravidlo a směnné kurzy), 
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jejichž prostřednictvím jsou nástroje FEDu uplatňovány a která jsou součástí transmisního 

mechanismu, což je celý proces monetární politiky v tržní ekonomice. 

3.3.1 Operace na volném trhu 

 Pomocí tohoto nástroje FED nakupuje a prodává cenné papíry, především se jedná o 

americké dluhopisy (U. S. Treasury) vydávané ministerstvem financí USA. Cílem těchto 

operací je ovlivnit výši nabídky bankovních rezerv a potažmo měnové báze. Tyto operace 

jsou prováděny prostřednictvím Domestic Trading Desk of the Federal Reserve Bank of New 

York pod vedením FOMC. Pokud chce FED zvýšit měnovou bázi, nakupuje cenné papíry a 

naopak, když chce měnovou bázi snížit, cenné papíry prodává. Transakce jsou pak 

uskutečňovány přímo nebo jako repo operace, tedy se závazkem zpětného odkupu či prodeje 

cenných papírů, tím je měnová báze ovlivněna pouze dočasně. Všechny operace na volném 

trhu jsou uskutečňovány na aukčním základě, tzn., že v případě repo operací FED prodává 

obchodním bankám cenné papíry, kdy nabídne cenu (úrok) a požadovaný objem, následně je 

pak sestaven žebříček od nejnižší ceny po nejvyšší s tím, že dokud se nevyčerpá nabízený 

objem cenných papírů, jsou uspokojování poptávající od nejnižší k nejvyšší ceně. Tímto 

nástrojem FED ovlivňuje likviditu na mezibankovním trhu a také krátkodobé úrokové sazby, 

především tedy nejsledovanější sazbu federal funds rate. 

 Federal funds rate je průměrná úroková sazba na mezibankovním trhu, je stanovována 

na denní bázi a jedná se o klíčovou úrokovou sazbu v USA, která je sledována všemi 

finančníky po celém světě. Od federal funds rate se odvíjejí ostatní úrokové sazby na trhu. 

FOMC tuto sazbu cíluje a v případě, že se federal funds rate v průběhu obchodování od svého 

cíle odchyluje, účastníci obchodování očekávají, že FED proti tomuto vývoji zasáhne 

(Federalreserve, 2005). 

 V grafu (3.1) lze vidět vývoj úrokové sazby federal funds rate od roku 1954 až do 

současnosti, poslední data jsou k 1. 1. 2013. Jedná se měsíční vývoj této sazby 

v procentuálním vyjádření. 
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Graf 3.1: Efektivní úroková sazba federal funds rate, 1954 - 2012, (v %) 

 

Zdroj: Stlouisfed (2013), vlastní zpracování 

 V grafu (3.1) lze vidět, že nejvyšších hodnot federal funds rate dosahovala koncem 70. 

a začátkem 80. let, kdy byl guvernérem FEDu známý ekonom Paul A. Volcker a prezidenten 

USA Ronald Reagan. Maximální hodnoty se blížily k 20%, jelikož problémem tehdejší 

ekonomiky byla vysoká inflace, která se pohybovala nad 10%, například v dubnu roku 1980 

byla inflace dokonce 14,6% a FED se tedy tuto situaci snažil řešit radikálním zvýšením 

úrokových sazeb. Naopak nejnižší sazby jsou nastaveny v dnešní době v souvislosti s finanční 

krizí z roku 2008, sazby se již dlouhodobě (od roku 2008) pohybují v pásmu 0 – 0,25% a nic 

nenasvědčuje tomu, že by došlo ke změnám (Stlouisfed, 2013). 

3.3.2 Diskontní nástroje 

 Pro měnovou politiku FEDu mají diskontní nástroje dvě hlavní funkce. Tou první 

funkcí je doplnění operací na volném trhu v tom smyslu, že pomáhají k dosahování cílové 

sazby federal funds rate stanovovanou FOMC. Záložní zdroj likvidity jednotlivých 

bankovních institucí je pak další funkcí toho nástroje. 

 Pravidla pro čerpání úvěrů stanovuje Rada guvernérů a změny v diskontních sazbách 

jsou určovány Radou ředitelů jednotlivých Rezervních bank každé dva týdny, ovšem konečné 

rozhodnutí je opět na Radě guvernérů. FED poskytuje tři typy úvěrů v rámci diskontních 

nástrojů. Sazby z těchto úvěrů jsou v jednotlivých distriktech stejné a jedná se o tyto úvěry: 
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 Primární – jedná se o velmi krátké úvěry, zpravidla poskytované přes noc, ovšem 

mohou být prodlouženy až na několik týdnů. Tyto úvěry jsou především určeny jako 

záložní zdroj financování při nečekaném výpadku likvidity. 

 Sekundární – taktéž se jedná o krátkodobé úvěry, které jsou poskytovány bankovním 

institucím, jež jsou FEDem hodnoceny hůře a nesplňují podmínky pro primární úvěr. 

Sazba tohoto úvěru je obvykle o 50 bazických bodů vyšší než u primárního úvěru. 

 Sezónní – tyto úvěry jsou určeny malým bankovním ústavům, které operují 

v zemědělských či turistických oblastech a které jsou ovlivňovány sezónními výkyvy 

v jejich vkladech a úvěrech. Úvěry jsou poskytovány na delší, tedy mimosezónní 

období s tržními úrokovými sazbami. 

 I přesto, že je objem úvěrů poskytovaných tímto nástrojem FEDu relativně malý, 

výrazně ovlivňuje tlaky při tvorbě federal funds rate. Například když nabídka na 

mezibankovním trhu nedosahuje poptávky, může docházet k tlakům na zvyšování federal 

funds rate a diskontní nástroje jsou jednou z možností, jak tyto tlaky eliminovat. Tato situace 

může nastat v případě, když je nějakým způsobem narušeno fungování finančních trhů (např. 

finanční krize, přírodní katastrofa či teroristický útok). 

 Tento nástroj je pro Federální rezervní systém užitečný také na podporu finanční 

stability nějaké bankovní instituce v případě, že se dostane do finančních potíží. FED může 

tímto dočasně bance poskytnout peněžní prostředky, jelikož by případný krach instituce mohl 

ohrozit stabilitu celého finančního systému (Federalreserve, 2005). 

3.3.3 Povinné minimální rezervy 

 Podle zákona Monetary Control Act z roku 1980 musí všechny bankovní instituce, i 

ty, které nejsou členy FEDu, držet rezervy z vkladů klientů. Výši těchto rezerv stanovuje vždy 

Rada guvernérů, a to výhradně za účelem provádění měnové politiky. 

 Federální rezervní systém nastavuje požadavky na minimální rezervy buďto změnou 

výše povinných minimálních rezerv nebo změnou závazků (pasiv), na které se tyto rezervy 

vztahují, případně kombinací obou variant. Změny tohoto nástroje mohou mít vliv na peněžní 

zásobu a na cenu úvěrů poskytovaných bankovními institucemi, a proto nejsou Federálním 

rezervním systémem měněny příliš často. Banky jsou tyto rezervy povinny držet v hotovosti 

ve svých trezorech nebo je mají bezúročně uloženy u Federálního rezervního systému. 
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 Pokud tedy FED zvýší povinné minimální rezervy, dochází ke snížení přebytečných 

rezerv a také ke snížení bankovních úvěrů a vkladů. Naopak při snížení povinných 

minimálních rezerv dochází k expanzi bankovních úvěrů a také ke snižování úrokové míry 

(Federalreserve, 2005). 

3.3.4 Zprostředkující kritéria 

 Všechny výše zmíněné nástroje působí na ekonomiku USA prostřednictvím 

zprostředkujících kritérií, které jsou součástí transmisního mechanismu. Mezi tato kritéria se 

řadí měnové agregáty, úroveň a struktura úrokových sazeb, tzv. Taylorovo pravidlo a směnné 

kurzy. 

Měnové agregáty 

 Měnové agregáty, jakožto souhrn peněžních prostředků s jistým stupněm likvidity, 

bývaly dlouhou dobu obhajovány jako relativně dobré zprostředkující kritéria, jelikož jsou 

propojeny s reálnou ekonomikou a v přiměřené míře mohou být FEDem kontrolovány pomocí 

povinných minimálních rezerv nebo pomocí federal funds rate. Obvykle se má tempo růstu 

měnových agregátů rovnat růstu nominálního HDP, což je vlastně růst reálného HDP a růst 

cenové hladiny ve stejném období. Realita je ovšem jiná a měnové agregáty mají odlišný 

vývoj (rychlejší) od vývoje nominálního HDP. 

 FED definuje a rozlišuje tři typy měnových agregátů: 

 M1 = hotovostní oběživo a cestovní šeky + běžné depozita 

 M2 = M1 + spořicí účty + termínované vklady (pod 100 000 USD) 

 M3 = M2 + termínované vklady (nad 100 000 USD) + objemy REPO operací + 

eurodolary (vklady u zahraničních bank denominované v USD) + prostředky na 

účtech institucí kolektivního investování. 

 Vzhledem k prudkému rozvoji finančního systému v posledních desetiletích se 

význam měnových agregátů při tvorbě monetární politiky snižuje, jelikož „úzká“ peněžní 

zásoba (M1 + M2) má jiné reakce než „široká“ peněžní zásoba (M3), jejíž součásti jsou i 

prostředky na účtech institucí kolektivního investování, což zahrnuje i kapitálové trhy. Tzn., 

že když například FED sníží federal funds rate, prostředky z měnových agregátů M1 a M2 

budou mít tendenci se přesouvat do agregátu M3 a naopak při zvýšení se budou prostředky 
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přesouvat z M3 do M1 a M2, takže je složité pomocí těchto agregátů přizpůsobit monetární 

politiku tak, aby plnila stanové cíle (Federalreserve, 2005). 

Úroveň a struktura úrokových sazeb 

 Úrokové sazby hrají důležitou roli jako zprostředkovatelské kritérium nejen z toho 

důvodu, že mají velký vliv na spotřebu a investice, ale také proto, že informace o úrokových 

sazbách jsou dostupné v reálném čase. Naopak přesnost odhadu výše úrokových sazeb je 

argumentem proti používání sazeb jako zprostředkovatelského kritéria. Odpovídající úroveň 

úrokových sazeb se FED snaží nastavovat v závislosti na struktuře výdajů domácností a firem, 

fiskální politice, růstu produktivity či na vývoji na devizových trzích (Federalreserve, 2005). 

Taylorovo pravidlo 

 Toto pravidlo dostalo název podle známého ekonoma Johna Taylora a slouží 

k odhadování nastavení měnové politiky, resp. federal funds rate, vzhledem k reálné 

ekonomice. Jedná se o poměrové vyjádření úrokové sazby federal funds rate k primárním 

cílům monetární politiky. To znamená, že určuje, do jaké míry se může inflace odchýlit od 

jakési únosné míry, kterou představuje cenová stabilita a také do jaké míry se může 

odchylovat zaměstnanost a produkt od svých maximálních hodnot. Taylorovo pravidlo tedy 

rozvádí všeobecnou poučku, že FED by měl sazby zvyšovat v případě, že produkt roste 

rychleji než potenciální a v případě zvyšující se inflace, by měl sazby snížit. Ben Bernanke se 

v roce 2007 zmínil, že pravidlo se uplatňuje v případě, kdy šok zapříčiní pohyb v míře inflace 

a centrální banka tak musí upravit nominální úrokovou sazbu o více než základní množství 

(Federalreserve, 2005). 

Směnné kurzy 

 Důležitým kanálem, kterým monetární politika ovlivňuje ekonomiku, jsou taktéž 

směnné kurzy, které mají tendenci rychle reagovat na změnu federal funds rate. Navíc 

informace o směnných kurzech, stejně jako o federal funds rate jsou dostupné v reálném čase 

po celý den. Například v případě poklesu hodnoty dolaru se očekává, že monetární politika 

bude více uvolněná a může tak docházet k inflačním rizikům a naopak posílení dolaru na 

devizových trzích může signalizovat restriktivní monetární politiku (Federalreserve, 2005). 

 FED by měl usilovat o stabilní kurz dolaru, ovšem je obtížné určit, jaká úroveň kurzu 

je nejvíce v souladu se základními cíli monetární politiky. 
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3.4 Dílčí shrnutí 

 Tato kapitola práce se ve své první části zabývala monetární politikou z obecného, 

tedy teoretického hlediska, kde bylo pojednáno o podstatě a vývoji měnové politiky, dále pak 

byly definovány její základní cíle, mezi které se řadí především podpora ekonomického růstu, 

podpora zaměstnanosti, rovnováha běžného účtu platební bilance, stabilita domácího 

měnového kurzu, stabilizace úrokových sazeb a stabilita finančních trhů. Z teoretického 

pohledu byly ještě rozebrány jednotlivé nástroje monetární politiky, které jsou rozděleny na 

přímé a nepřímé, kde jsou u každé skupiny uvedeny vždy konkrétní nástroje s krátkým 

vysvětlením a jejich vlivem na měnovou politiku. 

 Druhá část byla zaměřena přímo na Federální rezervní systém, jsou zde uvedeny 

nástroje, kterých tato instituce nejčastěji využívá, především se tedy jedná o operace na 

volném trhu, diskontní nástroje a poté povinné minimální rezervy, které jsou ovšem 

využívány v čím dál menší míře. Dále jsou v této podkapitole zmíněny základní 

zprostředkující kritéria, která jsou součástí transmisního mechanismu monetární politiky, 

mezi něž se řadí měnové agregáty, úroveň a struktura úrokových sazeb, Taylorovo pravidlo a 

směnné kurzy. 

 Následující kapitola se zaměřuje na finanční a potažmo i z toho plynoucí ekonomickou 

krizi, která odstartovala rokem 2008, kdy došlo ke krachu bankovní společnosti Lehman 

Brothers a poté k „zamrznutí“ celého finančního systému nejen v USA. Dále je pojednáno o 

reakci FEDu na tuto krizi a nově vzniklých nekonvenčních nástrojích, které FED začal 

využívat spolu s kvantitativním uvolňováním. 
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4 Měnová politika Federálního rezervního systému v krizi 

 Od vypuknutí finanční krize v roce 2008 začal FED kromě klasických konvenčních 

nástrojů, jakými je např. snížení úrokových sazeb, používat i tzv. nekonvenční nástroje, které 

nejsou pro monetární politiku zcela běžné, a mezi které se řadí tzv. kvantitativní uvolňování. 

 První část této kapitoly se zabývá právě finanční krizí, která vypukla v roce 2008 a má 

za cíl popsat její průběh a příčiny vzniku. Reakce FEDu na tuto krizi, jeho politika a použité 

nástroje, ať už běžné či nekonvenční, popisuje druhá část kapitoly.  

4.1 Finanční krize 

 Finanční krize z roku 2008 a zní plynoucí ekonomická krize je považována za největší 

krizi od doby Velké hospodářské krize z 30. let 20. století. Tuto krizi nelze srovnávat 

s opakujícími se krizemi, které vždy zasáhly jistou oblast finančního systému, jako tomu bylo 

například u ropné krize v roce 1973, mezinárodní bankovní krize v roce 1982, zhroucení 

pojišťování portfolií v roce 1987, krize rychle se rozvíjejících trhů z roku 1997 či prasknutí 

technologické bubliny v roce 2000. Finanční krize z roku 2008 se neomezuje pouze na jeden 

sektor finančního systému, ale její rozsah spadá na celý finanční systém, který přivedla na 

pokraj zhroucení a jehož záchrana si již vyžádala nemalé finanční prostředky. 

4.1.1 Příčiny vzniku finanční krize 

 Finanční krize je důsledkem americké hypoteční krize, která má své počátky již v roce 

1977, kdy byl prezidentem Jimmym Carterem podepsán zákon The Community Reinvestment 

Act (CRA), který měl za cíl zpřístupnit úvěry lidem s nižšími příjmy, především z řad menšin, 

kteří by jinak za normálních okolností na úvěr nedosáhli. V tehdejší době totiž finanční 

instituce odmítaly poskytovat hypoteční nebo spotřebitelské úvěry nízko-příjmovým 

domácnostem či menšinám, a to převážně ve čtvrtích, kde jich byla převaha. To mělo za 

následek situaci, kdy banky automaticky odmítaly žadatele o úvěr, aniž by prověřily jeho 

schopnost splácet. Tímto docházelo ke zhoršování kvality nemovitostí, jelikož lidé neměli na 

jejich opravy, což přitahovalo stále více nízko-příjmových obyvatel a naopak rodiny s vyššími 

příjmy se stěhovaly do jiných oblastí. V důsledku toho pak docházelo ke zhoršení 

ekonomické situace v dané oblasti a zvýšení kriminality. CRA proto vznikl za účelem 

vyřešení této situace a postupně umožnil lidem s nízkými příjmy dosáhnout na hypoteční 

úvěr. CRA pak byl v roce 1995 revidován a byla uvolněna pravidla pro poskytování 
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hypotečních úvěrů nízko-příjmovým rodinám, které do té doby podléhaly přísnějšímu 

dohledu. 

 Po prasknutí internetové bubliny, tzv. Dot.com bubliny, v roce 2000 došlo ze strany 

FEDu k výraznému snižování úrokových sazeb, které byly na nízké úrovni drženy téměř 4 

roky, což způsobilo zlevnění hypotečních úvěrů a jejich následnou expanzi, která měla 

zásadní vliv na růst cen nemovitostí. 

 V grafu (4.1) je zobrazena úroková sazba federal funds rate od roku 2000 do roku 

2008 a jedná se o měsíční data v procentuálním vyjádření. 

Graf 4.1: Efektivní úroková sazba federal funds rate, 2000 - 2008, (v %) 

 

Zdroj: Stlouisfed (2013), vlastní zpracování 

 V grafu (4.1) lze vidět, že od roku 2001 do roku 2004 došlo ze strany FEDu ke snížení 

federal funds rate z 6,5% z poloviny roku 2000 až na 1% do poloviny roku 2004, kdy začaly 

opět růst. FED snížením sazeb na tak dlouhou dobu odstartoval úvěrovou expanzi, která 

poháněla trh s nemovitostmi a která měla za následek zvýšení zadluženosti domácností 

v USA. Například v roce 1999 byl celkový hypoteční dluh domácností 6,2 bilionů USD a 

v roce 2006 to již bylo 13,3 bilionů USD, což je více než dvojnásobný nárůst (Fleckenstein, 

2009). 

 Díky liberalizaci finančního systému byly ve větší míře rozšiřovány finanční produkty 

typu subprime hypotéky. Tyto hypotéky získávalo čím dál větší množství nízko-příjmových 

domácností, které si to nemohly dovolit a u kterých existovalo vysoké riziko jejich nesplacení. 
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Zmíněné hypotéky se poskytovaly klientům se špatnou úvěrovou historií, aniž by museli 

dokládat dokumentaci o svých příjmech. Úrokové sazby byly v prvních dvou či třech letech 

fixní s tím, že po uplynutí fixace byl úrok variabilní, což výrazně zvedalo splátky dluhu 

domácnostem, jakmile FED začal po roce 2004 zvyšovat úrokovou sazbu. Tyto půjčky tvořily 

téměř 25% objemu celkových hypotečních úvěrů v letech 2004-2006, naproti tomu například 

v roce 1997 se tyto hypotéky podílely na celkovém objemu pouhými 3% (Fleckenstein, 2009). 

 Velkým problémem také byla sekuritizace, která velkou měrou pomohla ke vzniku 

finanční krize. Sekuritizací je myšlen proces přeměny finančního aktiva společnosti do 

cenného papíru, který je pak volně obchodovatelný na kapitálových trzích. Tímto dochází 

k přesunu rizika, které nesl věřitel, na investora, který si daný cenný papír koupil. Díky 

sekuritizaci tak vzniklo velké množství nových a složitých finančních nástrojů a cenných 

papírů, tzv. finančních derivátů, z nichž nejznámější jsou tyto: 

 Collateralized Mortgage Obligation (CMO) – CMO vznikly již v roce 1983 a 

původcem byly investiční banky Salomon Brothers a First Boston. Podstatou je, že 

společnost se po odkoupení hypoték stává jejich vlastníkem a další investoři pak 

nakupují dluhopisy vydávané touto společností. Na tomto systému profitují všechny 

zúčastněné strany. Banka, která původně hypotéky prodala, získá likvidnější 

prostředky a společnost, která hypotéky nově vlastní, profituje na úrokovém rozdílu, 

kdy úroky, které vyplácí investorům, jsou nižší, než úroky, které získává z hypoték. 

Investoři pak investují do CMO dluhopisů, které jsou zajištěné hypotékou a za které 

dostávají úrokovou platbu. 

 Collateralized Debt Obligation (CDO) – jsou zajištěné dluhové obligace, které 

obsahují především hypotéční úvěry, ale také i úvěry z kreditních karet, korporátní 

dluhopisy, úvěry poskytnuté stavebním firmám apod. Tyto finanční produkty banka 

zkombinuje a prodává jako celek, tzv. tranše. CDO jsou pak rozděleny do třech skupin 

podle rizika. Nejméně rizikové s nejvyšší cenou jsou tzv. senior tranše, které obvykle 

od ratingových agentur získaly nejvyšší hodnocení, dále to pak jsou mezzanine a 

nakonec nejvíce rizikové junior tranše, které jsou nejlevnější. Jednotlivé tranše mají 

pro investory jiná práva a CDO fungují tak, že jakmile přestanou proudit výnosy 

z daného aktiva, ztráty jsou nejdříve pokrývány z junior tranší, a to do té doby, než je 

tato skupina zcela zlikvidována, poté ztráty kryjí mezzanine tranše a nakonec až senior 

tranše. 
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 Credit Default Swap (CDS) – neboli tzv. swap úvěrového selhání, je finančním 

derivátem, jehož podstatou je přenesení úvěrového rizika na jiný subjekt. Investor, 

který koupil CDS kontrakt, se zajišťuje proti riziku, které představuje podkladové 

aktivum, nejčastěji dluhopis, v případě, že dojde k úvěrovému selhání. Subjekt, který 

CDS prodává, se zase zavazuje při úvěrovém selhání ztrátu pokrýt. Důležité je, že 

kupující nemusí být vlastníkem podkladového aktiva, na které kupuje CDS kontrakt, 

takže je zde velký prostor pro spekulace (Soros, 2009). 

 Všechny zmíněné nástroje se velkou mírou podepsaly na vzniku a také rozšíření 

finanční krize do celého světa, jelikož finanční společnosti z USA prodávaly tyto deriváty 

investorům, jakými byly banky, pojišťovny, hedgové fondy, fondy kolektivního investování 

apod. ze všech částí světa. 

 Značné potíže také způsobily tzv. Structured Investment Vehicle (SIV), což jsou 

instituce, které fungují jako otevřený fond získávající peněžní prostředky emitováním 

krátkodobých cenných papírů a tyto prostředky pak investují do dlouhodobých finančních 

instrumentů, jako jsou např. hypotéky, spotřebitelské úvěry, studentské půjčky, apod., které 

mají větší výnosnost a na úrokovém rozdílu pak vytvářejí zisk. Poprvé se vyskytly u 

Citigroup v roce 1988 (Soros, 2009). 

 Dalším problémem byl růst cen komodit, a to v důsledku zvyšující se poptávky 

rozvíjejících se zemí, především Číny, což se odráželo v růstu spotřebitelských cen, na které 

FED začal reagovat zvyšováním federal funds rate. V důsledku toho zdržovaly úvěry lidem, 

kteří v čím dál větší míře nebyli schopni splácet své dluhy, a tímto se začal propadat realitní 

trh v USA.  

4.1.2 Průběh finanční krize 

 Potíže na realitním trhu začaly přibývat v roce 2007. Jednou z prvních špatných zpráv 

na trhu byla z 22. února 2007, kdy britská banka HSBC oznámila propuštění šéfa americké 

pobočky pro poskytování hypoték a zároveň přiznala ztráty v celkové výši 10,8 mld. USD. 2. 

dubna 2007 požádala společnost New Century Financial, která poskytovala rizikové půjčky, o 

ochranu konkurzního soudu, jelikož musela zpětně odkoupit špatné půjčky v hodnotě 

několika mld. USD. 15. června 2007 pak investiční banka Bear Stearns poskytla úvěr 

jednomu ze dvou zajišťovacích investičních fondů v hodnotě 3,2 mld. USD, když oznámila 

jejich potíže s dostáním požadavku dodatkové úhrady svých transakcí. Druhý fond ovšem 
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nechala zbankrotovat a investorům vznikla ztráta ve výši 1,5 mld. USD. Po těchto zprávách 

předseda FEDu Ben Bernanke ujišťoval veřejnost, že tento problém je pouze výjimečný a 

ceny na akciových trzích se následně stabilizovaly, když např. burzovní index S&P 500 

dosáhl v polovině července svého maxima 1526,75 bodů (Soros, 2009). 

 Výprodeje na finančních trzích nastaly začátkem srpna 2007, kdy výše zmíněná 

investiční banka Bear Stearns požádala o ochranu konkurzního soudu pro dva své zajišťovací 

fondy, kvůli ztrátám z rizikových půjček a klientům třetího fondu pak zabránila vybírat 

hotovost. Vše nakonec vyústilo v převzetí společnosti v hodnotě 10 USD za akcii v březnu 

2008 bankou JPMorgan Chase po dohodě s FEDem, když se její akcie propadly na 2 USD, a 

to se rok předtím obchodovaly za 133,2 USD.  

 Dále jeden z největších nezávislých amerických poskytovatelů půjček na koupi 

rodinných domů American Home Mortgage vyhlásil 9. srpna 2007 úpadek a propustil většinu 

svých zaměstnanců. Společnost ve svém prohlášení uvedla, že se stala obětí krize na 

americkém realitním trhu. 

 9. srpna 2007 francouzská banka BNP Paribas u třech svých investičních fondů 

s hodnotou 2 mld. EUR zastavila činnost kvůli problémům na americkém trhu rizikových 

hypoték. Tímto okamžikem zamrzly trhy krátkodobých úvěrů a Evropská centrální banka 

(ECB) „nalila“ do bankovního systému eurozóny 95 mld. EUR, podobné kroky učinil i FED a 

Japonská centrální banka. O den později, tedy 10. srpna 2007 ECB, poskytla peněžním 

ústavům v eurozóně dalších 61 mld. EUR a FED prohlásil, že poskytne libovolné množství 

jednodenních úvěrů (Soros, 2009). 

 13. srpna 2007 pak ECB do finančních trhů napumpovala dalších 47,7 mld. EUR, což 

byla již třetí hotovostní injekce v průběhu třech pracovních dnů. V tento den také oznámila 

investiční společnost Goldman Sachs, že svému zajišťovacímu investičnímu fondu poskytne 3 

mld. USD pro udržení jeho hodnoty. 

 16. srpna 2007 největší poskytoval hypoték v USA, společnost Countrywide Financial, 

odčerpal ze svého celkového úvěrového limitu 11,4 mld. USD pro zvýšení likvidity.  

 Další problém se vyskytl ve Velké Británii, když 13. srpna 2007 vyšlo najevo, že 

největší britský poskytovatel hypoték, společnost Northern Rock, je téměř nesolventní. 
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Situace nakonec vyústila ve znárodnění této společnosti 22. února 2008 a její dluh byl připsán 

ke státnímu dluhu. Tímto okamžikem Velká Británie překročila Maastrichtská kritéria. 

 Právě události ze srpna 2007 se dají označit za první náznaky pro vypuknutí finanční 

krize, jelikož v tomto období byly nuceny zasáhnout centrální banky, aby zajistily likviditu 

bankovnímu sektoru (Soros, 2009). 

 Zásadním pro vývoj finanční krize byla dále druhá část roku 2008, kdy začaly mít 

vážné problémy hypoteční agentury vlastněné státem Fannie Mae a Freddie Mac. Tyto 

společnosti působily na sekundárním hypotečním trhu a staraly se o dodávání likvidity na 

primární trh v podobě sekuritizovaných cenných papírů. Americkou vládou jim byla 

poskytnuta finanční pomoc ve výši 200 mld. USD po té, co byla vyhlášena jejich ztráta ve 

výši 14, 9 mld. USD. Společnosti nakonec přešly pod nucenou správu americké vlády, jelikož 

zde bylo vysoké riziko bankrotu, který by měl nepředstavitelné následky na finanční systém, 

poněvadž tyto společnosti držely v portfoliu sekuritizované hypoteční cenné papíry, jejichž 

hodnota se odhadovala na 5 biliónů USD. 

 Další významnou událostí je pak ta z 15. 9. 2008, kdy vyhlásila bankrot společnost 

Lehman Brothers, která se se svou velikostí řadila na 4. místo mezi investičními bankami 

v USA. Banka byla původně nucena odprodat svá aktiva v hodnotě 6 mld. USD, ovšem tento 

krok se ukázal jako nedostatečný, a proto přešla do insolvence. Společnost po sobě zanechala 

dluhy ve výši 613 mld. USD. V tomto období byla také převzata třetí největší investiční banka 

v USA Merill Lynch bankou Bank of America za 50 mld. USD.  

 Do velkých problémů se také dostala pojišťovací společnost American International 

Group (AIG), které byl snížen nejvyšší rating, čímž se dostala do problémů s likviditou. Tato 

společnost ve velké míře prodávala cenné papíry CDS, které se po vypuknutí krize staly velmi 

problémovými. AIG byl nakonec 16. září 2008 poskytnut úvěr ze strany FEDu ve výši 85 

mld. USD s tím, že 79,9 % akcií přešlo do vlastnictví státu. Akcie společnosti se toho dne 

obchodovaly za téměř 1,25 USD, přitom jejich maximální hodnota byla rok zpět 70,13 USD. 

 Největší spořitelní ústav v USA, společnost Washington Mutual, inc., která byla 

zároveň šestou největší bankou, se taktéž dostala do velkých finančních problémů a byla 

nucena ukončit činnost. Po snížení ratingu banky byly během 10 dnů, v období od 15. do 24. 

října, vybrány vklady v celkové hodnotě 16,7 mld. USD, čímž společnost přestala plnit 
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podmínku kapitálové přiměřenosti. Nakonec byla za 1,9 mld. USD převzata společností 

JPMorgan Chase (Stlouisfed, 2011b). 

 V tomto období se hluboce propadaly finanční trhy po celém světě, například 

nejznámější akciový index v USA Dow Jones Industrial Average (DJIA), který je zobrazen v 

grafu (4.2), se propadl ze svých maxim z října roku 2007, kdy dosáhl nejvyšší hodnoty 14 

164,53 bodů, na 6 547 bodů o rok a půl později v březnu 2009, což představuje propad o více 

než 46 %. 

Graf 4.2: Akciový index DJIA, 2000 – 2012 (v bodech) 

 

Zdroj: Stlouisfed (2013), vlastní zpracování 

 Již v roce 2008 se finanční krize začínala projevovat v reálné ekonomice, když začala 

prudce stoupat nezaměstnanost nebo klesat HDP, a to především v důsledku propouštění ve 

finančním sektoru, jelikož docházelo k bankrotům a častým restrukturalizacím společností a 

také z důvodu vznikajících problémů největších zaměstnavatelů, jako General Motors či Ford, 

kteří se potýkali s výrazným snížením poptávky a taktéž omezovali výdaje a investice 

(Stlouisfed, 2013). 

 Na vzniklou situaci reagoval FED nově vzniklými nekonvenčními nástroji monetární 

politiky, o kterých pojednává podkapitola níže. 
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4.2 Reakce Federálního rezervního systému 

 Se zhoršující se situací na finančních trzích začal FED snižovat základní sazbu federal 

funds rate, jak je možné vidět v grafu (4.1), a to od července 2007, kdy snížil sazbu z 5,25 % 

o 25 bazických bodů na 5 %. Snižování sazeb dále pokračovalo, když například po schůzi 

FOMC 22. ledna 2008 snížil sazbu o 75 bazických bodů a o 8 dní později na mimořádné 

schůzi snížil sazbu o dalších 50 bazických bodů na 3 %. Za 7 měsíců se tak základní úroková 

sazba dostala o celých 2,25 procentních bodů níže. Od konce roku 2008, konkrétně od 16. 

prosince, je federal funds rate na minimální úrovni 0 – 0,25 %. FED téhož dne v prohlášení 

ekonomické subjekty ubezpečil, že s takto nízkými sazbami mohou počítat po dlouhou dobu. 

4.2.1 Nekonvenční nástroje 

 Koncem roku 2007 začal FED využívat různé nekonvenční nástroje monetární 

politiky, aby podpořil likviditu a aktivitu na jednotlivých trzích finančního systému. Mezi tyto 

nástroje se řadí především následující programy:    

 Term Auction Facility (TAF) – účelem tohoto programu bylo poskytnutí peněžních 

prostředků komerčním bankám. Přístup k těmto úvěrům měly všechny instituce, které 

mohly čerpat prostředky ze základních diskontních úvěrů, tzv. discount window. Na 

rozdíl od klasických diskontních úvěrů byly prostředky z programu TAF půjčovány 

anonymně, jelikož se banky u diskontních úvěrů obávaly špatného pochopení ze 

strany finančních trhů, což by mohlo negativně působit na jejich finanční situaci. Tyto 

úvěry byly zprvu poskytovány na 28 dní a od srpna 2008 až na 84 dní. Všechny úvěry 

byly plně zajištěné a poskytovány formou aukce. TAF byl vyhlášen 12. prosince 2007 

a poslední aukce proběhla 8. března 2010. V rámci této aukci byla splatnost úvěrů 

stanovená na 8. dubna 2010. Všechny úvěry poskytnuté v rámci tohoto programu byly 

splaceny v plné výši, a to včetně úroků a v souladu se stanovenými podmínkami. 

 Term Securities Lending Facility (TSLF) – jedná se o další program, který byl spuštěn 

16. března 2008 z důvodu neuspokojivé situace na finančních trzích. Podstatou TSLF 

byla výměna státních cenných papírů za méně likvidní cenné papíry navázané na 

hypotéky nebo komunální úvěry zatěžující bilance komerčních bank. Výměny byly 

poskytnuty na maximálně jeden měsíc, a to prostřednictvím aukcí. Tato výměna 

umožnila bankovním institucím snadněji získávat likviditu na mezibankovním trhu, 
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jelikož byly státní cenné papíry lépe přijímány k zajištění úvěrů. Program byl nakonec 

ukončen 1. února 2010. 

 Commercial Paper Funding Facility (CPFF) – nástroj, s jehož pomocí se podporovala 

likvidita na finančních trzích. FED založil společnost CPFF LLC, která nakupovala 

tříměsíční cenné papíry přímo od emitenta a které byly vysoce hodnocené a 

denominované v USD. Společnost byla financována FEDem s tím, že část prostředků 

získávala také pomocí poplatků, které účtovala emitentům. Nástroj byl spuštěn 7. října 

2008 a ukončen 30. srpna 2010, kdy byla činnost CPFF LLC zrušena. Společnost byla 

vytvořena s ohledem na zákon o federálním rezervním systému, který FEDu dovoluje, 

v neobvyklých a kritických situacích, poskytnout úvěr přímo jednotlivci nebo 

korporaci. Spravována pak byla Federální bankou v New Yorku. 

 The Money Market Investor Funding Facility (MMIFF) – program byl vytvořen 21. 

října 2008 za účelem posílení likvidity podílových fondů peněžního trhu, a to 

především z důvodu zajištění schopnosti zpětného odkupu podílových listů. Také zde 

šlo o podporu soukromého sektoru, aby byla obnovena ochota investovat na peněžním 

trhu. Program byl ukončen o rok později 30. října 2009 s tím, že žádné úvěry nebyly 

v rámci tohoto nástroje poskytnuty.  

 Asset-Backed Commercial Paper Money Market Mutual Fund Liquidity Facility 

(AMLF) – představuje financování vysoce likvidních cenných papírů, které jsou kryty 

podkladovými aktivy (např. běžné půjčky, leasingy, atd.), komerčními bankami či 

bankovními holdingovými společnostmi. Cílem tohoto nástroje bylo posílit likviditu 

na peněžním trhu a usnadnit obchodování fondům peněžního trhu, které mají tyto 

cenné papíry v držbě a musely plnit požadavky na zpětný odkup investorů. Program 

byl spuštěn 22. září 2008, fungoval do 1. února 2010 a byl zabezpečován Bostonskou 

federální bankou. 

 Term Asset-Backed Securities Loan Facility (TALF) – spuštění nástroje bylo 

oznámeno 25. listopadu 2008 a FED tímto poskytuje úvěry denominované v USA se 

splatností až 5 let, které jsou vždy zajištěné aktivy (půjčky na auto, studentské půjčky, 

úvěry z kreditních karet apod.), jejichž hodnota je vyšší než daný úvěr. Cílem bylo 

zvýšit tok úvěrů domácnostem a podnikům prostřednictvím bankovních institucí. 

Poskytování úvěrů bylo ukončeno k 30. červnu 2010 a na programu se podílelo i 

ministerstvo financí USA (Federalreserve, 2013a). 
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 Výše zmíněné programy FED používal z důvodu zajištění dolarové likvidity 

finančního systému v USA. Dále pak přistoupil i k posílení dolarové likvidity na zahraničních 

trzích prostřednictvím centrálních bank daných zemí. Tímto nástrojem jsou myšleny swapové 

linky. Podstatou je, že v případě potřeby prodá zahraniční centrální banka FEDu své měny a 

ten poskytne dolary v předem stanoveném směnném kurzu (obvykle aktuální tržní směnný 

kurz). FED drží cizí měnu na účtu u dané zahraniční centrální banky a naopak dolary 

poskytnuté FEDem jsou uloženy na účtu FEDu v New Yorku, kde má zahraniční centrální 

banka veden účet. V souvislosti s tím je pak uzavřena závazná dohoda, kdy se zahraniční 

centrální banka zaváže odkoupit zpět svou měnu v původním kurzu, a to v předem 

stanoveném termínu. Obvykle se tyto „výměny“ poskytují v rozmezí noc až tři měsíce. 

Rozlišují se dolarové swapové linky a swapové linky v zahraniční měně, podle toho, kdo 

potřebuje likviditu, jestli zahraniční centrální banka nebo FED: 

 Dolarové swapové linky – tento program byl oznámen v prosinci 2007 s tím, že FED 

schválil dolarové swapové linky s Evropskou centrální bankou (ECB) v celkové 

hodnotě 240 mld. USD a Švýcarskou národní bankou (SNB) v hodnotě 60 mld. USD. 

FED tímto začal poskytovat likviditu v USD na zahraničních trzích. Později byly tyto 

swapové linky schváleny i pro centrální banky Austrálie (30 mld. USD), Brazílie (30 

mld. USD), Kanady (30 mld. USD), Dánska (30 mld. USD), Anglie (80 mld. USD), 

Japonska (120 mld. USD), Jižní Korey (30 mld. USD), Mexika (30 mld. USD), 

Nového Zélandu (30 mld. USD), Norska (30 mld. USD), Švédska (30 mld. USD) a 

Singapuru (30 mld. USD). V říjnu 2008 pak byly ještě navýšeny limity pro ECB, 

SNB, Bank of England (BoE) a Bank of Japan (BoJ) s tím, že byl program ukončen 1. 

února 2010. Ovšem hned v květnu 2010 byly dolarové swapové linky obnoveny pro 

ECB, SNB, BoE, BoJ a Bank of Canada (BoC) a zatím ukončeny nebyly. 

 Swapové linky v zahraniční měně – k tomuto kroku přistoupil FED v dubnu 2009 

s tím, že se jedná o případné poskytnutí zahraniční měny FEDu, který pak má 

následně možnost poskytnout likviditu americkým společnostem. FED se na těchto 

swapových linkách dohodl s ECB (v celkové hodnotě 80 mld. EUR), SNB (40 mld. 

CHF), BoE (30 mld. GPB) a BoJ (10 bil. JPY) a ukončeny byly také 1. února 2010 

s tím, že došlo opět k obnovení programu v listopadu 2011. FED zatím tohoto 

programu nevyužil (Federalreserve, 2013a). 
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4.2.2 Kvantitativní uvolňování 

 FED také v souvislosti s finanční krizí a následnou ekonomickou krizí přistoupil 

k netradičním nástrojům, jež mají za cíl podpořit ekonomický růst a zvyšovat zaměstnanost, a 

to prostřednictvím nakupování státních dluhopisů a tím „pumpování“ nekrytých peněžních 

prostředků do ekonomiky. Jedná se především o programy kvantitativní uvolňování 1 (QE1), 

kvantitativní uvolňování 2 (QE2), Twist a nově spuštěný program kvantitativní uvolňování 3 

(QE3). 

 Kvantitativní uvolňování by z teoretického hlediska mělo fungovat následovně. 

Centrální banka nakoupí od komerčních bank či jiných finančních institucí cenné papíry (v 

případě FEDu dluhopisy), za které jim připíše na účet ničím nekryté peněžní prostředky, které 

elektronicky vytvoří. Předpokladem je, že banky tyto nové peníze nenechají „ležet“ na účtu u 

centrální banky, kde jsou úročeny pouze diskontní sazbou, ale budou se je snažit investovat či 

dále půjčovat. V nejlepším případě se počítá, že komerční banka začne více půjčovat 

podnikům a domácnostem, které následně začnou více investovat a utrácet, což podpoří 

ekonomický růst země. Kvantitativní uvolňování je považováno za poslední nástroj centrální 

banky na podporu ekonomiky prostřednictvím zvýšení peněžní zásoby, kdy již není prostor 

pro snižování diskontních sazeb (Bank of England, 2012). 

QE1 

 FED dne 25. 11. 2008 oznámil, že bude nakupovat cenné papíry kryté hypotékami, 

tzv. MBS, od vládních agentur Fannie Mae, Freddie Mac a Ginnie Mae v celkové hodnotě 

600 mld. USD. Další měsíc pak FED oznámil, že začne nakupovat i vládní dluhopisy 

(především státní pokladniční poukázky). 18. 3. 2009 nákup MBS rozšířil a uvedl, že tyto 

cenné papíry bude nakupovat až do výše 1,25 biliónu USD a zároveň nakoupí v průběhu šesti 

měsíců vládní dluhopisy v hodnotě 600 mld. USD. Program, pro který se vžilo označení QE1, 

byl nakonec ukončen v březnu 2010 a celková hodnota vynaložených prostředků FEDem byla 

1,725 biliónu USD (Campbell, 2011a). 

QE2 

 Druhé kolo kvantitativního uvolňování bylo poprvé zmíněno v projevu předsedy 

FEDu Bena Bernankeho v srpnu 2010 a oficiálně pak bylo oznámeno 3. 11. 2010. FED uvedl, 

že bude nakupovat především dlouhodobější státní dluhopisy se splatností 5 - 10 let v objemu 
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600 mld. USD, a to tempem 75 mld. USD měsíčně. Program byl ukončen v červnu roku 2011 

(Campbell, 2011b). 

Twist 

 Dalším programem na podporu ekonomiky ze strany FEDu byl tzv. Twist. Tato 

operace byla oznámena 21. 9. 2011 s tím, že cílem bylo nakupovat dlouhodobé státní 

dluhopisy se splatností od 6 do 30 let a zároveň prodávat krátkodobé bondy se splatností do 3 

let, a to v rozsahu 400 mld. USD. Rozdíl oproti kvantitativnímu uvolňování je v tom, že Twist 

přímo nezvyšuje množství peněžních prostředků v oběhu a ani rozvahu FEDu. Operace byla 

ukončena v červnu 2012, ovšem hned v červenci došlo k opětovnému obnovení programu, 

tentokrát byl ohlášený objem 267 mld. USD, ukončen pak byl v prosinci 2012 (Kearns, 2012). 

QE3 

 Zatím posledním programem na podporu ekonomiky je zahájení QE3, který FED 

oznámil 13. 9. 2012. Oficiálními cíli tohoto programu je nížení dlouhodobých úrokových 

sazeb, zlepšení finanční situace, snížení nezaměstnanosti a zajištění zotavení americké 

ekonomiky. FED přistoupil s tím, že bude nakupovat MBS v objemu 40 mld. USD měsíčně, 

přičemž 12. prosince pak dále oznámil, že kromě MBS bude nakupovat ještě státní dluhopisy 

v rozsahu 45 mld. USD měsíčně, tímto nahradí program Twist, který byl v prosinci 2012 

ukončen. Celkově by tak měl nakupovat aktiva v objemu 85 mld. USD měsíčně. FED ovšem 

neoznámil, jak dlouho bude program trvat, jen oznámil, že úrokovou sazbu federal funds rate 

ponechá v pásmu 0 – 0,25 % tak dlouho, dokud míra nezaměstnanosti neklesne pod 6,5 %, 

což by nemělo být dříve než v polovině roku 2015 a zároveň prognóza inflace na jeden až dva 

roky dopředu nepřekročí o půl procentního bodu dlouhodobý cíl centrální banky, který je 

stanoven na 2 % (Němeček, 2012) 

 V souvislosti s výše uvedenými podpůrnými opatřeními narostla závratným způsobem 

rozvaha FEDu, a to na skoro 3,2 biliónů USD v březnu 2013. Pokud bude FED pokračovat 

v plánovaném nákupu aktiv v objemu 85 mld. USD měsíčně, rozvaha se do konce roku 2013 

zvýší na 4 bilióny USD.  

 FED má aktuálně (20. 3. 2013) ve své rozvaze 1,78 bil. USD v amerických 

dluhopisech s následující splatností. Dluhopisy se splatností nad 10 let má v rozvaze za 0,44 

bil. USD, mezi 5 – 10 lety v hodnotě 0,89 bil. USD, mezi 1 – 5 lety 0,44 bil. USD a dluhopisy 



45 

 

se splatností do 1 roku má v rozvaze za zanedbatelných 300 mil. USD. Další podstatnou 

složkou jsou zmiňované MBS. Jejich hodnota v rozvaze činí skoro 1,09 bil. USD s tím, že 99 

% (1,08 bil. USD) těchto cenných papírů je se splatností nad 10 let. Dohromady tedy 

americké dluhopisy a MBS tvoří cca 2,9 bil. USD v rozvaze FEDu, což představuje 91 % 

z její celkové hodnoty. Kompletní rozvaha FEDu je zobrazena v příloze 1 (Federalreserve, 

2013b). 

 Vývoj účetní rozvahy FEDu od roku 2002 až do března 2013 zachycuje graf (4.3). Lze 

na něm vidět, že do vypuknutí finanční krize v roce 2008 se rozvaha FEDu pohybovala do 1 

biliónů USD, ovšem poté začala velice strmě stoupat. K poslednímu zachycenému datu (20. 3. 

2013) dosahuje hodnoty 3,18 biliónů USD. Otázkou pak zůstává, co s finančním systémem 

udělá situace, jakmile FED začne svou rozvahu snižovat a aktiva prodávat zpět. S takovou 

situací v tak velkém objemu nemá historickou zkušenost (Stlouisfed, 2013). 

Graf 4.3: Rozvaha FEDu, 2002 – 2013 (v mil. USD) 

 

Zdroj: Stlouisfed (2013), vlastní zpracování 

4.3 Dílčí shrnutí 

 Tato kapitola byla rozdělena na dvě části, z nichž první se zabývala finanční krizí 

z roku 2008. Byly zde rozebrány příčiny vzniku krize, které sahají až do roku 1977, kdy byl 

schválen zákon CRA. Dále je zmíněno o vzniku nových a složitých finančních nástrojů, které 

přispěly ke vzniku a rozšíření finanční krize do celého svět. Těmito nástroji jsou především již 
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uvedené CMO, CDO, CDS či SIV. V neposlední řadě je pak popsán průběh finanční krize, je 

zde zachycen i vývoj v roce 2007, kdy se začaly objevovat první problémy finančních 

společností, ovšem naplno krize vypukla v září 2008, kdy zkrachovala 4. největší investiční 

banka v USA Lehman Brothers. 

 Druhá podkapitola je zaměřena na reakci FEDu a jeho monetární politiku v souvislosti 

s finanční krizí. Jsou zde rozebrány především nově vzniklé nekonvenční nástroje FEDu jako 

TAF, TSLF, CPFF, AMLF, TALF, MMIFF, které poskytovaly dostatečnou likviditu na 

finanční trhy, jelikož se po vypuknutí krize velice omezila dostupnost úvěrů. Závěr kapitoly 

se poté zaměřuje na programy, jež mají, resp. měly za cíl podpořit ekonomický růst 

prostřednictvím snížení míry nezaměstnanosti a snížení dlouhodobých úrokových sazeb. 

Programy jsou postaveny na kvantitativním uvolňování, tedy na zvyšování peněžní zásoby 

tím, že FED nakupuje cenné papíry od finančních společností. V práci jsou popsány všechny 

doposud oznámené programy – QE1, QE2, Twist a QE3. 

 Poslední kapitola této práce bude věnována analýze provedených opatření FEDem, a 

to především se zaměřením na programy kvantitativního uvolňování. Tyto budou zhodnoceny 

prostřednictvím hlavních akciových indexů v USA, tedy DJIA, S&P 500 a NASDAQ, které 

odrážejí stav americké ekonomiky, a to nejen z důvodu, že většina amerických domácností má 

své úspory uloženy na akciových trzích, ale také proto, že v těchto třech zněměných indexech 

jsou zastoupeny všechny významné společnosti v USA. Také bude zanalyzován vývoj 

výnosnosti amerických státních dluhopisů v období kvantitativního uvolňování. 
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5 Zhodnocení provedených opatření 

 Jak již bylo zmíněno v předcházející kapitole, FED reaguje na vzniklé ekonomické 

problémy expanzivní měnovou politikou a jelikož již vyčerpal všechny klasické, konvenční 

nástroje na podporu ekonomiky, využívá i různé nekonvenční nástroje, kterými se snaží 

„rozhýbat“ ekonomiku. K těmto nástrojům se řadí také zvyšování měnové báze 

prostřednictvím kvantitativního uvolňování, kdy FED nakupuje státní dluhopisy, případně 

cenné papíry kryté hypotékami, s konečným cílem snížit nezaměstnanost a podpořit 

hospodářský růst USA. 

 Poslední kapitola práce se zabývá zhodnocením provedených opatření, a to především 

účinností kvantitativního uvolňování, které FED provádí. Doposud byla oznámena tři kola 

kvantitativního uvolňování a také program Twist, který spočívá ve výměně krátkodobých 

státních dluhopisů za dlouhodobé státní dluhopisy. V první části bude zhodnocení zaměřeno 

na hlavní akciové indexy DJIA, S&P500 a Nasdaq Composite, které, jak již bylo zmíněno 

v předchozí kapitole, odrážejí vývoj amerického hospodářství, jelikož obsahují 

nejvýznamnější a nejpodstatnější podniky v USA. Dalším důvodem je také fakt, že americké 

domácnosti mají většinu svých úspor uloženy na akciovém trhu, a to nejenom prostřednictvím 

penzijních fondů či zvýhodněných zaměstnaneckých akcií apod. Druhá část kapitoly se 

zabývá zhodnocením opatření v souvislosti s vývojem výnosnosti amerických státních 

dluhopisů, které FED ve velké míře nakupuje. V práci jsou pak znázorněny výnosy do doby 

splatnosti u 10-ti letých, 5-ti letých a ročních amerických dluhopisů. 

 Důležité je připomenout, že již před ohlášením QE1 FED snížil hlavní úrokovou sazbu 

federal funds rate do pásma 0 – 0,25 %, kdy tímto vyčerpal svůj hlavní nástroj monetární 

politiky, jelikož níže již sazby snižovat nelze. 

5.1 Zhodnocení pomocí akciových indexů 

 Následně budou provedena zhodnocení všech tří výše zmíněných indexů v souvislosti 

s jednotlivými koly kvantitativního uvolňování. 

5.1.1 Dow Jones Industrial Average 

 DJIA patří mezi nejstarší akciové ukazatele v USA i ve světě, je publikován již od 

roku 1896 a byl sestaven Charlesem Dowem. Tento index zahrnuje 30 největších a 
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nejobchodovatelnějších společností se sídlem v USA, mezi něž patří např. Alcoa, American 

Express, Boeing, Coca-Cola, Exxon-Mobil, Microsoft či McDonald’s. Seznam všech 

společností, které jsou zařazeny do DJIA, jsou zobrazeny v příloze 2. 

 V grafu (5.1) je zobrazen vývoj akciového indexu DJIA od roku 2006 až do března 

2013 s tím, že jsou zde vyznačena období, ve kterém probíhalo, resp. probíhá kvantitativní 

uvolňování. Červeně je vyznačeno období, ve kterém FED spustil QE1 a které trvalo od 

konce listopadu 2008 do března 2010. Fialově je vyznačeno druhé kolo kvantitativního 

uvolňování spuštěné v listopadu 2010 a ukončené v červnu 2011. Tzv. akce Twist je 

zobrazena zeleně a byla ohlášena od konce září 2011 do června 2012 s tím, že od července 

2012 došlo k opětovnému obnovení akce, a to až do prosince 2012. V září 2012 pak bylo 

spuštěno zatím poslední třetí kolo kvantitativního uvolňování, které ještě nebylo ukončeno, 

ovšem v prosinci 2012 bylo navýšeno na celkový objem nákupu aktiv FEDem v hodnotě 85 

mld. USD měsíčně. QE3 je zobrazeno žlutě, oranžově je pak zachyceno navýšené QE3. 

Graf 5.1: Akciový index DJIA, 2006 – 2013 (v bodech) 

Zdroj: Stlouisfed (2013), vlastní zpracování 
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QE1 

 FED vyhlásil QE1 25. 11. 2008, v ten den se index DJIA pohyboval na 8479 bodech 

s tím, že hned druhý den vyskočil na 8726 bodů, což je růst cca o 1 %. V dalším období 

ovšem následoval propad, který se zastavil až na 6547 bodech 9. 3. 2009, kdy ještě vrcholila 

finanční krize z roku 2008. Pak následoval relativně prudký růst, který se zastavil až na 10725 

bodech 19. 1. 2010, tedy cca měsíc a půl před ukončením programu. Index se ještě před 

ukončením QE1 propadl na 9908 bodů a do ohlášení druhého kola kvantitativního uvolňování 

se pohyboval v intervalu 9800 – 10500 bodů. QE1 bylo zatím časově nejdelším kolem 

kvantitativního uvolňování a v období jeho působení index posílil o cca 25 % (za 16 měsíců). 

QE2 

 Po skončení QE1 index DJIA ještě do začátku května 2010 rostl, a to až na hodnotu 

11151 bodů 3. 5. 2010, ovšem potom nastal relativně prudký pád na hodnotu 9896 bodů 2. 7. 

2010. Za 2 měsíce se tedy propadl o 1255 bodů, což představuje cca 11 %. Do září pak index 

stagnoval okolo hodnoty 10000 bodů, a jakmile FED naznačil, že se připravuje QE2, DJIA 

začal opět růst. 

 QE2 bylo FEDem vyhlášeno 3. 11. 2010, tehdy se index pohyboval na hodnotě 11215 

bodů a o den později zaznamenal růst o 220 bodů na 11435 bodů, což představuje denní 

zhodnocení o 2 %. Po celou dobu trvání QE2 pak DJIA až do konce dubna 2011 rostl a 

zastavil se na hodnotě 12810 bodů. Poté přišla mírná korekce ke konci programu v červnu 

2012, tehdy se DJIA pohyboval pod 12000 body. Za své období, tedy od listopadu 2010 do 

června 2011, si tak DJIA připsal necelých 8 %. 

Twist 

 V období mezi koncem QE2 a začátkem programu Twist, došlo k silné korekci u 

indexu DJIA, který se od června do srpna 2011 propadl o 1300 bodů, což představuje cca 11 

% propad za necelé dva měsíce. V tomto „meziobdobí“ se na nejnižší hodnotu dostal 10. 8. 

2011, která činila 10720 bodů. Poté se držel na hodnotách okolo 11000 bodů, a to až do 

spuštění akce Twist, kdy došlo k opětovnému růstu. 

 K zahájení akce Twist došlo 21. 9. 2011 s tím, že se DJIA pohyboval na hodnotě 

11125 bodů, následující den se pak propadl na 10734 bodů, ovšem v následujícím období již 

zaznamenal jen prudký růst, který se zastavil až na 13279 bodech 1. 5. 2012. K ukončení 
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Twistu v červnu 2012 pak zkorigoval na průměrnou měsíční hodnotu 12545 bodů. V tomto 

období si tedy připsal zhodnocení o cca 13 %. 

 Před obnovením Twistu v červenci 2012 se DJIA pohyboval okolo 12500 bodů, 

ovšem po oznámení, že bude Twist obnoven, zaznamenal opět růst, když se dostal na 

maximální hodnotu 13610 bodů 5. 10. 2012, kdy se již prolínal s QE3. Poté přišla korekce a 

DJIA zakončil prosinec roku 2012 na průměrné hodnotě 13144 bodů, v tomto měsíci byl také 

Twist ukončen. V druhé fázi programu Twist si tak DJIA připsal necelé 3 %. 

QE3 

 FED spustil QE3 13. 9. 2012, tedy v době, kdy ještě probíhala akce Twist. První část 

QE3 spočívala jen v nákupu MBS v hodnotě 40 mld. USD měsíčně. Při startu QE3 byl DJIA 

na hodnotě 13540 bodů, ovšem na rozdíl od předchozích situací, kdy vždy docházelo k růstu 

indexu, při spuštění QE3 tomu bylo naopak. Index do prosince 2012 klesal a po ukončení 

programu Twist bylo FEDem 12. 12. 2012 oznámeno navýšení QE3 o 45 mld. USD měsíčně, 

které budou používány na nákup státních dluhopisů. Po tomto kroku začal index DJIA opět 

růst a v březnu dokonce překonal dosavadní historické maxima z roku 2007, když pokořil 

hranici 14000 bodů a 14. 3. 2013 se obchodoval až za 14539 bodů. 

5.1.2 S&P500 

 Tento akciový index byl poprvé publikován společností Standard&Poors v roce 1957 a 

zahrnuje 500 předních, veřejně obchodovatelných společností s tržní kapitalizací přesahující 4 

mld. USD. Jedná se o široký průřez společností napříč všemi důležitými sektory v USA. 

V tabulce (5.1) lze vidět procentuální podíl jednotlivých sektorů v tomto indexu k 31. 12. 

2012 s tím, že největší podíl zaujímá sektor informačních technologií, a to 19 %, dále pak 

finanční sektor 15,6% a třetí největší podíl zabírá zdravotnický sektor s 12 %. Index je 

považován za velice objektivní, jelikož odráží reálnou situaci v hospodářství celé americké 

ekonomiky a je denně sledován investory z celého světa (Standardandpoors, 2013). 
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Tab. 5.1: Podíl sektorů americké ekonomiky v indexu S&P500 k 31. 12. 2012 

Sektor ekonomiky Podíl 

Informační technologie 19 % 

Finančnictví 15,6 % 

Zdravotnictví 12 % 

Spotřebitelský – zbytné zboží 11,5 % 

Energetický 11 % 

Spotřebitelský – nezbytné zboží 10,6 % 

Průmysl 10,1 % 

Zpracovatelský 3,6 % 

Veřejně užitečné společnosti 3,4 % 

Telekomunikační služby 3,1 % 

Zdroj: Mcgrawhill (2012), vlastní zpracování 

 Graf (5.2) zobrazuje vývoj akciového indexu S&P500 od ledna roku 2006 do března 

roku 2013. Podobně jako v předchozím grafu (5.1) jsou i v tomto zachycená období tzv. 

kvantitativního uvolňování. Červeně je označeno období QE1, fialově QE2, zeleně program 

Twist, QE3 je zobrazeno žlutě a oranžově je pak zachyceno navýšené QE3 z prosince 2012. 

Graf 5.2: Akciový index S&P500, 2006 – 2013 (v bodech) 

Zdroj: Stlouisfed (2013), vlastní zpracování 



52 

 

QE1 

 Index S&P500 dosáhl svého vrcholu 9. 10. 2007, kdy se obchodoval až za 1565 bodů, 

pak v souvislosti s finanční krizí prudce klesal. FED oznámil QE1 25. 11. 2008, tehdy se 

index pohyboval na 857 bodech. Další tři měsíce, do března 2009, ještě postupně klesal, když 

9. 3. dosáhl svého minima 676 bodů. Poté celé působení QE1 index posiloval, a to až na 

hodnotu 1150 bodů 19. 1. 2010. Před ukončením QE1 v březnu 2010 sice index mírně 

zkorigoval, ovšem za 16-ti měsíční období QE1 přidal 34 %. 

QE2 

 Jakmile bylo QE1 v březnu 2010 ukončeno, index ještě do května 2010 mírně rostl a 

pohyboval okolo hranice 1200 bodů s tím, že 23. 4. dokonce dosáhl na hodnotu 1217 bodů. 

Poté nastala korekce a S&P500 v období od května do září 2010 spadl na hodnoty kolem 

1050 bodů, nejníže se pak obchodoval za 1022 bodů 2. 7. 2010. V souvislosti s ohlášením 

připravovaného QE2 začal index opět od září 2010 růst. 

 Při spuštění QE2 3. 11. 2010 byl index na hodnotě 1198 bodů a pak až do ukončení 

QE2 v červnu 2011 rostl. Mírná korekce nastala pouze v březnu, a to o zhruba 50 bodů. 

V průběhu QE2 dosáhl nejvyšších hodnot koncem dubna, konkrétně 29. 4. 2011, kdy byl na 

hodnotě 1364 bodů a v celém tomto období si připsal přes 7 %. 

Twist 

 Podobně jako u DJIA došlo ke korekci v období mezi koncem QE2 a začátkem 

programu Twist. Tehdy spadl index z hodnot okolo 1300 bodů až na 1125 bodů 19. 8. 2011, 

ovšem srpnový průměr byl 1185 bodů. Od června do začátku září tak ztratil 8 %. 

 FED spustil program Twist k 21. 9. 2011 a index S&P500 byl tento den na hodnotě 

1167 bodů. Následující den pak došlo k propadu na 1130 bodů, ovšem pak již index 

v podstatě nepřetržitě rostl a 1. 5. 2012 dokonce překročil hranici 1400 bodů, když skončil na 

1406 bodech. Poté nastala mírná korekce a při ukončení programu v červnu 2012 měl za tento 

měsíc průměrnou hodnotu 1323 bodů. Celkem si tak v první části programu Twist připsal přes 

13 %. 

 V červenci 2012 došlo k obnovení programu Twist a index S&P500 na to zareagoval 

růstem a dosáhl až na 1466 bodů 14. 9. 2012, ovšem to se již překrýval s nově spuštěným 
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QE3. Od října pak nastala korekce a do ukončení Twistu v prosinci 2012 již index spíše 

stagnoval na stejných hodnotách. V druhé část programu Twist si index připsal necelých 5 %. 

QE3  

 Při spuštění QE3 13. 9. 2012 byl index na hodnotě 1460 bodů a o den později pak 

vzrostl o 6 bodů na 1466 bodů. Stejně jako u DJIA i v tomto případě nastal v prvním období 

QE3 pokles indexu a do navýšení 12. 12. 2012 ztratil 32 bodů, jelikož v tento den se 

obchodoval za 1428 bodů. Pokles tedy od 13. 9. 2012 do 12. 12. 2012 představuje 2 %. 

 Jakmile FED vyhlásil navýšení QE3 o 45 mld. USD měsíčně, index začal opět růst, a 

to velice silně. K poslednímu zobrazenému datu 21. 3. 2013 (1546 bodů) atakuje zpět své 

historické maximum z doby před finanční krizí, které bylo 1565 bodů. 

5.1.3 Nasdaq Composite 

 NASDAQ je největší, pouze elektronický, burzovní trh v USA, který je zaměřený 

převážně na technologické podniky. Obchoduje se zde s více než 3900 kótovanými 

společnostmi z 39 zemí světa. Lze zde obchodovat s akciemi, opcemi a futures kontrakty. 

Burza byla založena v roce 1971 jako první elektronická burza na světě. Nesledovanějším 

indexem je právě Nasdaq Composite, který není ryze indexem amerických společností, 

nicméně ty jsou v indexu zastoupeny v převážné míře a obecně je sledován investory z celého 

světa jako kvalitní a věrohodný indikátor americké ekonomiky (Nasdaqomx, 2013). 

 Na trhu NASDAQ se obchoduje se všemi důležitými technologickými společnostmi 

z USA, jako např. Apple, Google, Microsoft, Facebook, Intel apod. 

 Graf (5.3) zobrazuje vývoj Nasdaq Composite od počátku roku 2006 do března 2013 a 

stejně jako v předchozích dvou situacích znázorňuje období, ve kterém FED vyhlásil tzv. 

kvantitativní uvolňování. Červeně je opět vyznačeno QE1, fialově QE2, zeleně Twist a žlutě, 

resp. oranžově, QE3. 
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Graf 5.3: Akciový index Nasdaq Composite, 2006 – 2013 (v bodech) 

Zdroj: Financeyahoo (2013), vlastní zpracování 

QE1 

 Ve sledovaném období dosáhl Nasdaq Composite svého vrcholu 31. 10. 2007, a to 

2859 bodů, poté začal z důvodu finanční krize prudce klesat a zastavil se až na hodnotě 1269 

bodů 9. 3. 2009. FED přistoupil ke QE1 25. 11. 2008, kdy byl index na hodnotě 1465 bodů, o 

den později pak vyskočil na 1532 bodů, takže si připsal necelých 5 %. Po vyhlášení QE1 

index do března stagnoval, pak přišla korekce na zmíněných 1269 bodů a následně již jen růst, 

a to až do ukončení QE1, kdy ještě další měsíc pokračoval v růstu. Za období QE1 si tak 

připsal 61 %, jelikož se v březnu 2010 obchodoval v průměru za 2362 bodů. 

QE2 

 V období mezi QE1 a QE2 pak, jako u indexu DJIA i S&P500, došlo ke korekci, kdy 

index spadl ze svých maxim 2530 bodů 23. 4. 2010 na 2092 bodů 2. 7. 2010, následně mírně 

vzrostl, ale vrátil se zase zpět na hodnoty okolo 2100 bodů, a to do oznámení FEDu, že bude 

ohlášeno QE2, poté tedy index začal opět růst. 

 Při ohlášení QE2 3. 11. 2010 se index pohyboval na hodnotě 2540 bodů s tím, že další 

den posílil na 2577 bodů. Po celou dobu QE2 pak index rostl, výjimkou je jen mírná korekce, 

kdy spadl z 2834 bodů v 18. 2. 2011 na 2617 bodů 16. 3. 2011. V červnu 2011, kdy byl QE2 
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ukončen, se index pohyboval na průměrných hodnotách 2688 bodů, takže si za toto období 

připsal necelých 6 %. 

Twist 

 Jakmile QE2 skončilo, index ještě vzrostl na hodnotu 2873 dne 7. 7. 2011, nicméně 

pak nastal propad a do ohlášení programu Twist 21. 9. 2011 se pohyboval okolo 2500 bodů a 

od července do poloviny září tak ztratil 10 %, jelikož se den před spuštěním Twistu 

pohyboval na hodnotě 2590 bodů. 

 V den, kdy FED spustil program Twist, byl Nasdaq Composite na hodnotě 2538 bodů, 

další den pak spadl na 2456 bodů a do konce roku 2011 se pak držel na hodnotách mezi 2500 

– 2600 bodů. Index poté začal silně růst, když 2. 4. 2012 dosáhl na hodnotu 3120 bodů. Po 

korekci ke konci první části Twistu v červnu 2012 se obchodoval v průměru za 2850 bodů, 

takže si v tomto období připsal 12 %. 

 V druhé části programu Twist od července 2012 až do ohlášení QE3 v polovině září 

2012 index rostl, když dosáhl 3184 bodů 14. 9. 2013, poté následovala korekce a v prosinci 

2012, kdy akce Twist končila, se index pohyboval v průměru za 3004 bodů. 

QE3 

 Stejně jako u předchozích dvou indexů, při ohlášení QE3 v 13. 9. 2012, Nasdaq 

Composite klesal, a to z hodnot 3156 bodů na prosincové hodnoty okolo 3000 bodů, což 

představuje pokles o cca 5 %. Nicméně po navýšení QE3 index prudce roste, a to až do 

posledních zobrazených hodnost v březnu 2013, kdy se obchoduje okolo 3250 bodů.  

5.2 Zhodnocení pomocí U. S. Treasury 

 U. S. Treasury jsou americké dluhopisy, které vydává ministerstvo financí USA. 

V práci je z pohledu kvantitativního uvolňování rozebrán vývoj výnosů do doby splatnosti u 

10-ti letých, 5-ti letých a ročních dluhopisů. 

 V grafu (5.4) je znázorněn vývoj výnosů do doby splatnosti u 10-ti letých, 5-ti letých a 

ročních amerických dluhopisů od počátku roku 2006 do března 2013 s tím, že stejně jako u 

akciových indexů, i zde je červeně vyznačeno období QE1, fialově QE2, zeleně program 

Twist, žlutě a oranžově pak QE3 i s navýšením o 45 mld. USD z prosince 2012.  
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 Z grafu (5.4) je patrné, že v období před finanční krizí se výnosy do doby splatnosti u 

všech tří druhů dluhopisů pohybovaly v pásmu od 4 do 5 %, ovšem po vyhlášení 

kvantitativního uvolňování jsou výnosy až do dnešního dne výrazně stlačovány. 10-ti leté 

dluhopisy dosáhly minima 25. 7. 2012, kdy se prodávaly pouze s výnosem 1,43 % a 

k poslednímu zobrazenému datu 21. 3. 2013 je výnos 1,95 %, u 5-ti letých dluhopisů je 

situace obdobná, minimum zaznamenaly 12. 6. 2012, a to výnos 0,6 %. Dá se tvrdit, že 

úroková sazba 0,6 % ročně jsou pro dlužníka v podstatě „peníze zdarma“. Je to i jeden 

z důvodů, proč dochází k tak masivnímu růstu indexů akciového trhu, jelikož pro investory 

není investice do dluhopisů tolik zajímavá. 

Graf 5.4: Výnos do doby splatnosti – 10-ti leté, 5-ti leté a roční U. S. Treasury, 2006 – 

2013 (v %) 

Zdroj: Stlouisfed (2013), vlastní zpracování 

 V období QE1 i QE2 lze pozorovat, že výnosy stoupaly a v období, kdy nebylo 

ohlášeno žádné kolo kvantitativního uvolňování, výnosy naopak klesaly. Může to být 

způsobeno tím, že právě příliv levných peněz pomocí kvantitativního uvolňování přiměl 

investory k investování do rizikovějších a výnosnějších aktiv, jako jsou právě akcie, jelikož 

při pohledu na grafy (5.1), (5.2) i (5.3) je situace u všech tří indexů vždy stejná, a to výrazný 

růst při kvantitativním uvolňování, zejména to lze pozorovat u QE1 a QE2. Podstatný je 

ovšem zmíněný fakt, že ze střednědobého pohledu výnosy do doby splatnosti u U. S. Treasury 

klesají. 
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 Snížení výnosnosti u ročních U. S. Treasury je ovlivněno především snižováním 

federal funds rate ze strany FEDu, jelikož se jedná o krátkodobý instrument. Ovšem při 

pohledu na QE1 lze vidět, že výnosnost ročních dluhopisů taktéž ovlivnilo, jelikož při něm 

FED nakupoval i krátkodobé dluhopisy. Další kola kvantitativního uvolňování již pro roční 

dluhopisy v podstatě neměly smysl, jelikož výnosnost se již od dubna 2011 pohybuje v pásmu 

0,1 – 0,25 %, tedy na úrovni federal funds rate. 

5.3 Celkové zhodnocení kvantitativního uvolňování 

 Vzhledem k tomu, že kvantitativní uvolňování nebylo ze strany FEDu ještě ukončeno, 

je obtížné vyvozovat jednoznačné závěry, jestli toto bylo účinné a prospěšné pro ekonomiku 

či nikoliv. Při porovnání všech čtyř programů lze říci, že nejefektivnějším bylo QE1, jelikož 

pomohlo obnovit růst na akciových trzích, které se po vypuknutí finanční krize propadly o 

desítky procent. Dále QE1 dodalo na trh potřebnou likviditu, což taktéž pomohlo stabilizovat 

trhy. Spolu s razantním snížením úrokových sazeb, kdy se federal funds rate dostala až do 

pásma 0 – 0,25 %, byly ovšem výrazně stlačeny výnosy z amerických dluhopisů, což určitě 

způsobuje problém investorům typu penzijní fondy apod., které investují právě do těchto 

obecně označovaných bezpečných cenných papírů a finančních instrumentů peněžního trhu, a 

jejich výnos se tímto snižuje a jsou nuceni přesouvat své finanční prostředky do rizikovějších 

aktiv, jako jsou právě např. akcie. Na druhé straně si může vláda USA půjčovat finanční 

prostředky levněji, než by za „normálních“ podmínek mohla. 

 V tabulce (5.2) jsou zobrazeny směrodatné odchylky u jednotlivých akciových indexů 

s tím, že jsou vždy uvedená tři časová období, a to celý časový úsek, kdy bylo dané 

kvantitativní uvolňování spuštěno, první měsíc od spuštění kvantitativního uvolňování a 

nakonec období prvních třech měsíců od spuštění daného programu. Z těchto dat lze 

vypozorovat, že největších změn indexy zaznamenaly v prvním kole kvantitativního 

uvolňování, a to v jeho celém období. V prvním měsíci spuštění největších změn indexy 

zaznamenaly u programu Twist a v tříměsíčním intervalu jsou největší změny patrné u QE1 

pro index DJIA, index S&P500 byl nejvolatilnější v období Twist a index Nasdaq Composite 

naopak u QE3, kde v počátku tohoto programu index klesal. Nejmenší změny v celém období 

spuštění kvantitativného uvolňování jsou patrné u programu QE2 a QE3, ovšem tady je nutné 

poznamenat, že tyto programy fungovaly podstatně kratší dobu, a to 8 měsíců, resp. 6 s tím, 

že QE3 ještě nebylo ukončeno. V prvním měsíci spuštění programu jsou nejmenší změny 

patrné v QE3, výjimka je jen u indexu Nasdaq Composite, který byl v tomto období nejméně 
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volatilní v QE2. V období prvních třech měsíců byl nejméně volatilní index DJIA v programu 

QE2, S&P500 v QE3 a Nasdaq Composite v programu QE1. Z tohoto pohledu lze říci, že 

největší vliv mělo na akciové indexy taktéž první kolo kvantitativního uvolňování. 

Tab. 5.2: Směrodatné odchylky pro jednotlivá kola kvantitativního uvolňování 

Index Program 

Časové období 

Celé 1. měsíc 3 měsíce 

DJIA 

QE1 1080,0 186,7 450,6 

QE2 452,6 140,0 286,2 

Twist 627,9 317,5 427,8 

QE3 478,4 86,6 297,9 

S&P500 

QE1 124,0 22,6 42,0 

QE2 45,8 15,6 37,4 

Twist 81,4 37,0 43,0 

QE3 51,0 11,4 28,7 

Nasdaq Composite 

QE1 307,3 47,5 55,7 

QE2 94,3 34,6 82,3 

Twist 189,3 85,6 85,9 

QE3 101,6 44,5 91,8 

Zdroj: Stlouisfed (2013), vlastní zpracování 

 Jak již bylo zmíněno v kapitole (4.2.2), FED chce s kvantitativním uvolňováním 

pokračovat do té doby, než míra nezaměstnanosti neklesne pod 6,5 % a zároveň prognóza 

inflace na jeden až dva roky dopředu nepřekročí o půl procentního bodu dlouhodobý cíl 

centrální banky, který je stanoven na 2 %. 

 V grafu (5.5) je zobrazen měsíční procentuální vývoj nezaměstnanosti v USA od 

počátku roku 2006 do února 2013. Lze vidět, že před finanční krizí se nezaměstnanost 

pohybovala do 5 %, ovšem po vypuknutí krize začala strmě stoupat, a to až do října 2010, kdy 

dosáhla 10 %. V únoru 2013 se pak snížila na úroveň 7,7 %. Podle předpovědi Němečka 

(2012) z Patria Finance by se dle současného vývoje mohla nezaměstnanost pohybovat okolo 

6,5 % někdy v polovině roku 2015, a jestli by FED do této doby udržoval kvantitativní 

uvolňování ve stejné výši jako doposud, tedy v objemu 85 mld. USD, jeho rozvaha by se 

tímto za 15 měsíců navýšila o dalších skoro 1,3 bil. USD, což by představovalo rozvahu o 

objemu necelých 4,5 bil. USD.  
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Graf 5.5: Nezaměstnanost v USA, 2006 – 2013 (v %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Stlouisfed (2013), vlastní zpracování 

 Inflace vyjádřena dle indexu spotřebitelských cen (CPI) v grafu (5.6) ukazuje vývoj od 

začátku roku 2006 do března roku 2013 s tím, že se jedná o meziroční procentuální změny a 

hodnoty jsou měsíční. Z tohoto pohledu se FED, od prohlášení z prosince 2012, že inflace na 

jeden až dva roky dopředu nepřekročí o půl procentního bodu dlouhodobý cíl centrální banky, 

který je stanoven na 2 %, drží stanoveného cíle a inflace se pohybuje okolo 2 %, což je určitě 

jeden z důvodů, proč v kvantitativním uvolňování zatím nevidí větší problém. Meziroční 

procentuální změny HDP v USA od roku 2006 do konce roku 2012 jsou zobrazeny v příloze 3 

s tím, že se jedná o kvartální hodnoty. 

Graf 5.6: Index CPI v USA, 2006 – 2013 (meziroční % změny) 

Zdroj: Stlouisfed (2013), vlastní zpracování 
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 S vývojem na akciovém trhu, kde se hlavní indexy opět dostávají na svá historická 

maxima, lze soudit, že v podstatě nulové úrokové sazby spolu s kvantitativním uvolňováním 

zřejmě způsobují jen další bubliny, které FED těmito levnými penězi pomáhá vytvářet.  

 Závěrem lze říci, že kvantitativní uvolňování funguje, jelikož akciové trhy rostou, 

nezaměstnanost se snižuje, což působí pozitivně na americkou ekonomiku. Ovšem je nutné 

připomenout, že kvantitativní uvolňování stále pokračuje a neskončilo, takže lze jen těžko 

říci, co se stane, jakmile FED toto ukončí a přestane dodávat likviditu v takovém množství do 

finančního systému. Další otázkou pak zůstává, co FED udělá s rozvahou, která se bude 

pohybovat v objemu okolo 4 bil. USD. FED má v úmyslu tyto dluhopisy postupně zpět 

udávat na trh a stahovat tak likvidu zpět, nicméně s tímto zatím nemá historickou zkušenost, 

takže lze jen spekulovat, jaká bude reakce finančních trhů. 

5.4 Dílčí shrnutí 

 Poslední kapitola práce se zaměřovala na zhodnocení kvantitativního uvolňování, 

které FED spustil jako reakci na finanční krizi z roku 2008, a to s cílem podpořit ekonomiku. 

Kapitola je rozdělena na tři hlavní podkapitoly, z nichž první se zabývá zhodnocením pomocí 

hlavních akciových indexů v USA, jimž jsou DJIA, S&P500 a Nasdaq Composite a které 

odráží situaci v americkém hospodářství. Je zde zobrazen denní vývoj od začátku roku 2006 

do března 2013. 

 V druhé podkapitole jsou znázorněny výnosy do doby splatnosti amerických 

dluhopisů, a to 10-ti letých, 5-ti letých a ročních s tím, že se opět jedná období od počátku 

roku 2006 do března roku 2013. U všech třech druhů dluhopisů jsou zobrazená období 

jednotlivých kol kvantitativního uvolňování s tím, že jejich vývoj je velice podobný a výnosy 

do doby splatnosti u těchto dluhopisů jsou stlačeny na historicky nejnižší hodnoty. 

 Poslední podkapitola této části práce se pak zabývá celkovým zhodnocením účinnosti 

kvantitativního uvolňování s tím, že nejefektivnější pravděpodobně bylo QE1, jelikož 

pomohlo zastavit propad na akciových trzích, které po vypuknutí finanční krize spadly a 

desítky procent. Taktéž QE1 dodalo na trh potřebnou likviditu, která pomohla stabilizovat 

akciové trhy. 

 Razantní snížení úrokových sazeb, kdy se nejsledovanější sazba federal funds rate 

dostala až do pásma 0 – 0,25 %, ovšem výrazně pomohlo stlačit, spolu s programy 
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kvantitativního uvolňování, výnosy do doby splatnosti amerických dluhopisů, jak je to patrné 

z grafu (5. 4). Tato situace je složitá pro investory typu penzijní fondy apod., které své 

finanční prostředky investují právě do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu, čímž se jejich 

výnos snižuje a jsou tak nuceni přesouvat své finanční prostředky do rizikovějších aktiv, jako 

jsou právě např. akcie, které také tímto zaznamenávají prudký nárůst. Druhé strana věci je, že 

si vláda USA může půjčovat finanční prostředky levněji, než by za „normálních“ podmínek 

mohla. 

 Programy kvantitativního uvolňování tedy fungují, jelikož akciové trhy rostou, 

nezaměstnanost se snižuje, což samozřejmě působí pozitivně na americkou ekonomiku. 

Nicméně kvantitativní uvolňování stále pokračuje a ještě neskončilo, takže lze jen těžko 

soudit, co udělá situace, jakmile FED s touto politikou skončí a přestane dodávat likviditu 

v takovém množství do finančního systému. Další neznámou je rozvaha FEDu, která se již ke 

konci roku 2013 bude pohybovat v objemu okolo 4 bil. USD s tím, že většinu objemu budou 

tvořit americké dluhopisy a MBS. FED chce tyto dluhopisy postupně dodávat na trh a 

stahovat likviditu zpět, ovšem s touto situací nemá historickou zkušenost a momentálně lze 

jen spekulovat, jak na to zareagují finanční trhy.  
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6 Závěr 

 

 Finanční krize z roku 2008 odhalila i špatné stránky globalizace, jelikož propojenost 

finančních systémů jednotlivých zemí je dnes tak velká, že se události v jedné zemi ihned 

odrazí na vývoji na finančních trzích v zemi druhé. Americká centrální banka začala v reakci 

na zmíněnou finanční krizi aplikovat nekonvenční nástroje monetární politiky, kterými se 

snaží podpořit ekonomický růst a snížit nezaměstnanost v USA. Touto politikou 

„napumpovala“ do finančního systému nekryté finanční prostředky a také způsobila stlačení 

úrokových sazeb na historická minima. 

 Diplomová práce byla koncipována do čtyř hlavních kapitol, jež na sebe navazují a 

jsou úzce propojené. Cílem práce bylo zhodnotit a posoudit účinnost kvantitativního 

uvolňování prováděného americkou centrální bankou, a to především v souvislosti s vývojem 

hlavních akciových indexů v USA a také se zaměřením na vývoj výnosů do doby splatnosti u 

10-ti letých, 5-ti letých a ročních amerických státních dluhopisů. 

 Druhá kapitola práce byla zaměřena na historický vývoj bankovnictví v USA, jehož 

počátky sahají až do konce 18. století. Vývoj byl rozdělen do následujících čtyř etap: The 

First Bank of The United States, The Second Bank of the United States, éra volného 

bankovnictví a nakonec období Federálního rezervního systému, které v určitých změněných 

podobách přetrvává dodnes. Následně je pak pojednáno o struktuře FEDu a jeho hlavních 

řídících a výkonných orgánech, jimiž jsou Rada guvernéru, FOMC, Federální rezervní banky 

a Poradní výbory. 

 Monetární politikou z teoretického hlediska se zabývá třetí kapitola s tím, že je zde 

největší prostor věnován cílům a také hlavním nástrojům této politiky, které jsou rozděleny na 

přímé (pravidla likvidity, limity úvěrů bank, limity úvěrových sazeb bank, povinné vklady a 

doporučení, výzvy a dohody) a nepřímé (operace na volném trhu, diskontní nástroje, kurzové 

intervence, změna míry povinných minimálních rezerv). Zmíněné nástroje jsou dále popsány 

z pohledu FEDu, a to v jaké míře a jakým způsobem jsou z jeho strany využívány s tím, že 

FED nejčastěji využívá operace na volném trhu. Kapitola se také zabývá cíli FEDu, jež jsou 

definované v zákonu Federal reserve act. Těmito cíli jsou stabilní cenová hladina, maximální 

zaměstnanost a stabilní dlouhodobé úrokové sazby. 
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 Světová finanční krize z roku 2008, její příčiny a průběh, která naplno odstartovala 15. 

9. 2008, kdy ohlásila bankrot 4. největší investiční banka v USA Lehman Brothers, je 

rozebrána ve čtvrté kapitole. Příčiny této krize lze hledat již v roce 1977, kdy byl schválen 

zákon The Community Reinvestment Act, jež měl za cíl zpřístupnit úvěry lidem s nižšími 

příjmy, a to především z řad menšin, kteří by jinak za normálních okolností na úvěr nedosáhli. 

Mezi další příčiny lze určitě řadit internetovou bublinu z roku 2000 a následnou uvolněnou 

politiku FEDu, čímž byla způsobena úvěrová expanze a následný růst nemovitostí. Také je 

potřeba zmínit, že v tomto období docházelo k velké liberalizaci finančního systému, jež 

umožnila ve velké míře vytvoření nových složitých finančních instrumentů, které taktéž nesou 

velkou vinu na finanční krizi. Kapitola se ve své druhé části zaměřuje na FED a jeho politiku 

v době finanční krize, kdy FED uplatňoval a stále uplatňuje různé nekonvenční nástroje –  pro 

monetární politiku ne zcela běžné. Mezi tyto nástroje patří i kvantitativní uvolňování, jehož 

posouzením se zabývá poslední kapitola práce. 

 Právě kvantitativním uvolňováním, jež FED od konce roku 2008 spustil a kterým se 

snaží podpořit ekonomiku USA, se zabývala pátá kapitola diplomové práce. Do března 2013 

byla známa tři kola kvantitativního uvolňování, pro které se vžila zkratka QE1, QE2 a QE3, 

přičemž v období mezi QE2 a QE3 FED oznámil tzv. program Twist, jehož cílem bylo měnit 

krátkodobé státní dluhopisy USA za dlouhodobé. Kvantitativní uvolňování pak bylo 

zhodnoceno z pohledu vývoje hlavních akciových indexů v USA od roku 2006 do března 

2013 jimiž jsou DJIA, S&P500 a Nasdaq Composite. Součástí těchto indexů jsou všechny 

významné a důležité společnosti v USA, takže objektivně odrážejí vývoj a aktuální stav 

amerického hospodářství. Dále bylo kvantitativní uvolňování zhodnoceno pomocí vývoje 

výnosů do doby splatnosti u amerických státních dluhopisů, a to 10-ti letých, 5-ti letých a 

ročních, které FED prostřednictvím tohoto nástroje ve velké míře stále nakupuje. 

 FED svou monetární politikou stlačil úrokové sazby na historická minima, kdy se 

nejsledovanější sazba federal funds rate od konce roku 2008 stále pohybuje v pásmu 0 – 0,25 

%, čímž výrazně, spolu s kvantitativním uvolňováním, stlačil výnosy do doby splatnosti u 

amerických dluhopisů, a to jak 10-ti letých a 5-ti letých, tak i ročních. Tato situace způsobuje 

problémy konzervativnějším investorům, typu penzijní fondy, které investují své finanční 

prostředky právě do dluhopisových instrumentů, všeobecně označovaných za bezpečné se 

stabilním výnosem, případně do nástrojů peněžního trhu. Ovšem vzniklá situace, z důvodu 

nízké či téměř žádné výnosnosti, nutí tyto investory přesouvat své finanční prostředky do 

jiných investičních nástrojů, jako jsou např. akcie, jež tímto zaznamenávají prudký růst, kdy 
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index DJIA i S&P500 dosahoval v posledním sledovaném období v březnu 2013 svých 

historických maxim. 

 Politika kvantitativního uvolňování, FEDem aplikována od konce roku 2008, 

způsobila strmý nárůst rozvahy FEDu, která se od tohoto období již více než trojnásobila a 

nyní dosahuje hodnoty 3,2 bil. USD. V případě, že bude FED v této politice pokračovat, jeho 

rozvaha se do konce roku 2013 zvýší na 4 bil. USD. Je pak otázkou, jakým způsobem 

zareagují finanční trhy, jakmile FED tuto politiku „levných peněz“ ukončí a začne stahovat 

likviditu zpět. Plánem FEDu je nakoupené dluhopisy a cenné papíry kryté hypotékami 

postupně dodávat na trh, ovšem s takto velkým objemem a v takovém rozsahu ještě nemá 

historickou zkušenost. Nabízejí se tedy dvě situace: finanční trhy toto nedokážou absorbovat a 

světu může opět hrozit kolaps finančního systému jako v roce 2008 nebo naopak půjde vše 

podle „plánu“ – FEDu se bude dařit likviditu postupně stahovat zpět a svou rozvahu dostane 

do „normálu“ bez větších reakcí finančních trhů. 
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