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1. Úvod 

 V počátcích bankovního systému v jednotlivých ekonomikách existovala pouze jedna 

bankovní instituce, která plnila současně funkci jak centrální banky, tak obchodních bank. 

Samotné centrální banky byly zakládány v polovině 19. století za účelem financování potřeb 

panovníka a vlády. Centrálním bankám byla postupně přidělena pravomoc k emisi bankovek a 

mincí, čím došlo k sjednocení emisního systému a kontroly nad ním. Neustále poskytování 

peněţních prostředků na krytí státních schodků a financování potřeb panovníka a vlády vedlo 

k navyšování dluhů dané ekonomiky. V důsledku hospodářských krizí a s nimi spojeny 

následky vysokého růstu inflace v ekonomikách se začaly centrální banky zaměřovat  

na zvyšování své nezávislosti. V 80. letech 20. století se začaly objevovat ekonomické teorie a 

empirické studie, které zdůvodňovaly souhlas s vyšší nezávislosti ve prospěch niţší inflace. 

 Na základě tohoto názoru je cílem této bakalářské práce porovnání nezávislosti 

centrálních bank. Budou se porovnávat čtyři významné centrální banky: Česká národní banka, 

Evropská centrální banka, Federální rezervní systém a Bank of England. V první části textu 

budou vymezeny základní pojmy bankovnictví a charakteristika centrálních bank. Další 

kapitola bude zaměřena na pojetí nezávislosti centrálních bank, na faktorech, které ovlivňují 

její stupeň a argumenty pro a proti nezávislosti centrálních bank.  Na závěr této kapitoly 

budou uvedeny způsoby měření nezávislosti. V poslední části bude popsána pouţitá metoda  

k výpočtu indexu celkové nezávislosti a srovnání výše celkového indexu u vybraných 

centrálních bank. 
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2. Charakteristika bankovního systému a centrálních bank 

 V této části budou definovány základní pojmy bankovnictví, tzn. charakteristika bank, 

bankovního systému a centrálních bank. Dále bude objasněn význam, důvod vzniku a vývoj 

centrálních bank, popis jejich činností, funkcí a nástrojů. 

2.1. Bankovní systém 

 Rejnuš (2014) tento pojem neboli bankovní soustavu, definuje jako systém zahrnující 

centrální banku a všechny obchodní banky působící v dané zemi, jejich vzájemné relace a 

vazby k okolí. Lze říct, ţe v kaţdé zemi se bude bankovní systém trochu lišit. Jeho fungování 

ovlivňuje řada faktorů. Důleţitým z nich je stupeň rozvinutosti ekonomiky daného státu, 

významný podíl má i existence nadnárodního společenství nadřazené konkrétní zemi,  

jenţ zasahuje do legislativní úpravy a uspořádaní příslušného bankovního systému. Autor 

poukazuje i na jeden společný prvek bankovního systému v případě rozvinutých zemí a to 

existenci centrální banky. Její pravomoc se, ale nemusí ve všech ekonomikách shodovat.  

2.1.1.  Složky bankovního systému 

 Svoboda (2009) ve svých skriptech a Revenda (2011) ve své knize uvádějí, 

ţe bankovní systém má 2 vzájemně propojené sloţky. Na základě institucionální sloţky se 

jednotlivé banky člení podle náplně jejich hlavní činnosti do několika skupin. Autoři se 

shodují, ţe z institucionálního hlediska lze pojem banka vymezit dvěma základními způsoby 

ekonomicky a právně. 

 Dle Revenda (2011) ekonomické vymezení vysvětluje banku jako obchodní instituci 

operující s penězi a z právního hlediska jako instituci vlastnící bankovní licenci. 

 Funkční sloţka, dělící bankovní systém na jednostupňový a dvoustupňový, znázorňuje 

způsoby uspořádání vztahů mezi bankami v daném hospodářství. Jednostupňový bankovní 

systém, fungující převáţně v centrálně plánovaných hospodářství, tedy v netrţních 

ekonomikách, je tvořen pouze jednou bankou tzv. "monobankou", která plní současně funkci 

centrální banky i obchodních bank a provádí veškeré bankovní úkony. V této struktuře se 

často vyskytují i další banky. Většinou jsou specializované na předem stanovený rozsah 

bankovní činnosti a působí na základě rozhodnutí z centra, resp. centrální banky. V trţním 

hospodářství dvoustupňový bankovní systém rozděluje bankovnictví na centrální a obchodní. 
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Centrální banka dohlíţí a reguluje finanční trh. Obchodní a další banky působí zcela 

samostatně v poměrně široce vymezeném rozsahu daného pravidly regulace.  

2.2. Charakteristika centrálních bank 

 Revenda (2011) centrální banky vymezuje jako instituce obsahující tři definiční znaky. 

První z nich povaţuje centrální banky za emisní monopol na hotovostní peníze, tzn. ţe,  

jenom tyto instituce vlastní výsadní právo k emisi bankovek a mincí na daném území. Právě 

tento definiční znak, začal vyčleňovat centrální banky ze sféry obchodních bank. Druhým 

znakem je provádění měnové politiky, kdy centrální banky regulují mnoţství peněz v oběhu a  

s hlavním cílem pečovat o cenovou stabilitu. Třetí znak definuje centrální banky jako instituce 

regulující bankovní systém, které určují základní povinnosti a pravidla činností obchodních a 

dalších bank působících na daném státě. 

 Rejnuš (2014) definuje centrální banku jako relativně nezávislou finanční instituci  

(ve většině vyspělých zemí), jejímţ hlavním cílem bývá zabezpečování kvality národní měny 

a dlouhodobé udrţení cenové stability. 

2.2.1.  Historický vývoj centrálních bank 

 V této části textu bude objasněn vznik centrálních bank, důvody, které vedly 

společnost k zakládání těchto institucí a moţné způsoby jejich zaloţení. 

a) Důvody vzniku centrálních bank 

 Podle Revenda (2011) byly centrální banky zaloţeny mnohem později neţ obchodní 

banky. Většina z nich se v dnešní podobě začala objevovat asi od poloviny 19. století, avšak 

první dvě vznikly jiţ v 17. století. Prvními důvody vzniku bylo financování potřeb vlády, 

resp. panovníka a vedení účtu pro vládu. Neomezené půjčovaní si z vlastní banky na úkor 

ostatních ekonomických subjektů a rychlé zvyšování peněz v oběhu vedlo dříve či později  

k negativním důsledkům v ekonomice. Následkem toho byly omezeny moţnosti centrální 

banky půjčovat panovníkovi a v současnosti jsou centrální banky, převáţně v trţním 

hospodářství, téměř nezávislé na rozhodnutích vlády či panovníka. 

  Další příčinou pro zakládání centrálních bank se stala centralizace emise peněţních 

prostředků v podobě bankovek a mincí s cílem sjednotit emisní systém. Z tohoto důvodu 

vznikl také prioritní definiční znak. V pozdější době centrálním bankám přibývaly i další 

funkce. Lze mezi ně zařadit provádění monetární politiky a regulaci obchodní banky a dalších 
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finančních institucí v bankovním systému. Za jinou příčinu lze povaţovat i poptávku bank  

po mezibankovním zúčtování. 

b) Způsoby zakládání centrálních bank 

 Autor Revenda (2011) popisuje tři základní způsoby, jak lze zaloţit centrální banky. 

První moţností je přeměna některé ze soukromých obchodních bank, která se aplikovala  

u historicky snad nejstarší švédské říšské banky Sveriges Riksbank v roce 1668. Banka byla 

původně zaloţena jako první soukromá banka uţ v roce 1656 ve Stockholmu pod názvem 

Stockholms banco, kde ve vedení stál obchodník Johan Palmstruch. Bankovní instituce se  

v brzké době po svém vzniku dostala do úpadku. Z finančních problémů ji tehdy pomohla 

vláda, která banku znárodnila. V roce 1697 (z pověření krále) ji byla přidělena emisní činnost 

a v roce 1897 přijetím zákona se stala jediným emitentem bankovek ve své zemi. 

 Druhý způsob zaloţení je přidělení výsadního práva na emisi bankovek některé 

obchodní bance. V Itálii mohly původně vydávat své vlastní bankovky, jak banky,  

tak soukromé nebankovní instituce. Toto právo se omezilo přijetím zákona v roce 1874,  

kdy oprávnění emitovat peníze mělo jen šest obchodních bank. Banky si však navzájem 

konkurovaly, coţ nepřinášelo nic pozitivního pro danou ekonomiku. V roce 1893 byla banka 

Banca Romana zlikvidována v důsledku podvodných intrik. Následkem této situace, vláda 

vydala nový zákon o bankách téhoţ roku, který sloučil tři bankovní emitenty (Banca 

Nazionale, Banca Naziole Toscana a Banca Toscana di Credito) do jediné banky nazvanou 

Banca d´Italia. Později roku 1926 ji bylo svěřeno výsadní právo na emisi bankovek v celé 

Itálii.  

 V Anglii byla pouţita třetí moţnost zaloţení centrální banky jako zcela nové instituce 

v roce 1964 za vlády krále Viléma III. Vznik zapříčinila válka mezi Anglii a Francii (1688-

1697), kdy státní pokladna byla téměř prázdná, a panovník potřeboval financovat náročné 

válečné výdaje. Král přijal návrh skotského podnikatele Williama Patersona na zřízení úplně 

nové bankovní instituce pojmenovanou Bank of England. Její základní kapitál byl tvořen 

upsanými akciemi bohatých Angličanů a to ve výši 1,2 mil. liber. V roce 1844 ji bylo vládou 

přiděleno výsadní právo na emisi bankovek. Později v roce 1946 došlo k jejímu znárodnění. 

Další významnou instituci, která byla vybudována v dubnu 1926 stejným způsobem, lze uvést 

i první centrální banku Československa pod názvem Národní banka Československá. 
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 Šenkýřová (1998) se ve své učebnici zmiňuje i o dalších centrálních bankách.  

Ve Francii byla centrální banka Bangue de France zaloţena v roce 1800 Napoleonem I, a o tři 

roky později mohla emitovat peníze pro Paříţ. Od roku 1865 za vlády Napoleona III. se stala 

jedinou institucí vydávající bankovky a mince na celém území Francie. Po prusko-

francouzské válce byla její hlavní činnost správa státního dluhu a platba válečných náhrad 

vítěznému státu. K jejímu znárodnění došlo po 2. světové válce v roce 1946. 

 V roce 1876 vznikla Říšská banka (Reichsbank) jako pokračovatelka tehdejší 

Koenigliche Giro und Lehnbank (později nazvaná Preussische Bank) zaloţenou Fridrichem II. 

v roce 1765. Reichsbank vydávala měnu na základě zlatého standardu, bohuţel tato měna 

nebyla dlouho zákonným platidlem. Roku 1922 se stala nezávislou na vládě, ale její 

samostatnost byla postupně omezována, aţ nakonec v roce 1939 byla znárodněna. V bývalém 

západním Německu se dvoustupňový centrální bankovní systém opíral o nezávislé banky 

Landescentralen a Bank Deutscher Landen (dnešní Deutshe Bundesbank),  

zatímco na východě byly zaloţeny instituce Deutsche Emissions und Girobank a Staatsbank 

der DDR, které byly zrušeny po sjednocení Německa.  

 V Habsburku v roce 1706 vznikla první Vídeňská městská banka pod názvem 

Wienerstadt Bank, jejţ převáţně spravovala finance státu. Po Napoleonských válkách byla 

zřízena Privilegovaná rakouská národní banka, z které se časem stala běţná centrální banka. 

2.2.2.  Základní zásady činnosti centrální bank 

Ve 20. století Montagu Collet Norman, Baron of St. Cleere, guvernér Bank of England 

sepsal základní zásady činnosti, kterými by se měly centrální banky řídit a i v dnešní době se 

pouţívají ve funkcích daných institucí. Mezi některá pravidla, která Zbyněk Revenda (2011, 

s. 28) uvedl ve svém díle Centrální bankovnictví, patří: 

 "nekonkurovat jiným bankám v obchodní činnosti a investičních aktivitách, 

 neúročit vklady přijímané od obchodních a dalších bank, 

 být nezávislou institucí, ale také provádět operace pro vládu, 

 působit jako zúčtovací centrum pro domácí banky, 

 sbírat potřebné informace o domácích bankách a monitorovat vývoj bankovního 

 systému jako celku, 
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 podporovat zdraví, bezpečnost, spolehlivost a efektivnost bankovního systému 

 v zemi."  

2.2.3.  Funkce centrálních bank 

 Revenda (2011) tvrdí, ţe v současné době lze funkce přiřadit k důleţitým důvodům 

existence a působnosti centrálních bank v daných zemích, které se postupně vyvíjejí a 

propojují.   

 Autoři Rejnuš (2014), Svoboda (2009) a Šenkýřová (1998) rozdělují funkce do dvou 

kategorií. Mezi makroekonomické funkce patří provádění měnové politiky, devizová činnost 

a emise bankovek a mincí. K mikroekonomickým funkcím lze přiřadit centrální banku  

v pozici banka bank a banka státu a činnosti dané instituce zaměřené na regulaci a dohled  

nad finančním trhem a reprezentaci v měnové sféře. 

a) Emisní činnost 

  Revenda (2011) řadí emisní činnost mezi základní funkce centrálních bank. Emisní 

monopol, vyjadřující výsadní právo vydávat hotovost (bankovky popř. mince), získávaly  

v minulosti banky většinou několik let po jejich vzniku, zatímco v dnešní době mají toto 

oprávnění centrální banky současně s jejich zaloţením. Bezhotovostní peníze emitují jak 

zmíněné instituce tak i o obchodní banky.  

 Šenkýřová (1998) upozorňuje také na to, ţe s touto činností je spojena povinnost 

centrální banky starat se o ochranu peněz tím, ţe vytvoří ochranné prvky u bankovek a zamezí 

tak potenciálnosti falšování peněţních prostředků.  

b) Měnová politika 

 Šenkýřová (1998) tvrdí, ţe měnovou politiku provádí centrální banky za účelem 

regulovat mnoţství peněz v oběhu tak aby byly dodrţovány základní cíle, které jsou převáţně 

dané institucím formou zákona. V České republice jsou zakotveny v Ústavě České republiky. 

Nejčastějším cílem ve většině zemí je cenová stabilita, i kdyţ v některých zemích můţe 

centrální banka sledovat i jiné cíle. Např. centrální banka v USA se zaměřuje na posílení 

ekonomického růstu a Švýcarsko usiluje o nízkou míru nezaměstnanosti.  

 Autor Revenda (2011) poukazuje na to, ţe v případě hotovostních peněz centrální 

banky usměrňovaly pouze emisi těchto peněz, ale se vznikem bezhotovostních peněz se tato 
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situace velmi sloţitěji reguluje (nejčastěji pomocí úrokové míry), neboť centrální banky 

nejsou jedinými institucemi vydávající bezhotovostní peněţní prostředky. 

c) Devizová činnost 

 Revenda (2011) řadí mezi další funkce centrálních bank devizovou činnost,  

do které lze zahrnout především drţbu devizových rezerv státu a operace s nimi na devizovém 

trhu. Tyto prostředky vyuţívají převáţně k vyrovnání platební bilance nebo v případě,  

ţe chtějí ovlivnit vývoj měnového kursu domácí měny (prostřednictvím nákupů resp. prodejů 

tuzemské měny za zahraniční měny). Do devizové činnosti patří i devizová regulace pomocí 

níţ se centrální banky mohou podílet na vymezování a kontrolování pravidel pro bankovní i 

nebankovní subjekty, jejţ disponují se zahraničními měnami. Pravidla jsou sepsána v podobě 

zákona, který modifikuje směnitelnost národní měny, pohyb zahraničního kapitálu a systém 

měnového kursu tuzemské měny.  

d) Regulace bank 

 Autor uvádí, ţe regulace a dohled bank centrálních bank (první stupeň) nad finančním 

trhem (druhý stupeň) je charakteristický pro druhý stupeň bankovního sytému. Regulací je 

myšleno stanovení různých podmínek, pravidel zakotvených převáţně v Zákoně o bankách a 

v různých vyhláškách centrální banky, které musí bankovní instituce v daném hospodářství 

dodrţovat. Dohledem centrální banky kontrolují obchodní banky, zda vymezené pravidla 

dodrţují, a v případě neplnění pro ně určují sankce. Mezi hlavní cíle regulace a dohledu bank 

patří podpora efektivního provádění měnové politiky, zajištění spolehlivosti, důvěryhodnosti a 

bezpečnosti bankovního systému, podpora efektivnosti fungování daného systému a zajištění 

dostatek informací a ochrany pro vkladatele. 

e) Banka bank 

 Autor, centrální banku v pozici banka bank, označuje jako bankéře bankovního 

systému. Tato role je spojena s přijímáním peněţních prostředků od obchodních bank, ať uţ  

v podobě přebytečných peněz či povinných minimálních rezerv, a poskytováním úvěrů daným 

institucím, které jej poptávají ze dvou důvodů. Prvním z nich je nízká úroková sazba z úvěrů 

od centrálních bank, coţ pro banky představuje levný zdroj nebo druhou příčinou mohou být 

problémy se zajištěním likvidity. Do funkce lze přiřadit i činnost týkající se operace  

s cennými papíry, kde jsou nejčastěji zastoupeny krátkodobé dluhopisy a státní pokladniční 
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poukázky či vlastní poukázky centrálních bank nebo v některých případech akcie bank a 

dalších subjektů. Centrální banky působí v bankovním systému jako "clearingové centrum", 

to znamená, ţe vedou obchodním bankám účty a provádějí zúčtovaní mezi nimi.  

e) Banka státu 

 Dle Revenda (2011) postavení centrálních bank v pozici banka státu či vlády zahrnuje 

provádění některých operací, především vedení účtů, pomoc při financování schodků státního 

rozpočtu, zabezpečení emise státních cenných papírů, pro vládu a jiné centrální orgány.  

Podle toho, zda je centrální banka v daném státě jako samostatná instituce v měnové politice 

či ne, se odvíjí povinnost centrálních bank realizovat záměry vlády v měnové oblasti. 

f) Reprezentace v měnové oblasti 

 Svoboda (2009) vysvětluje tuto funkci jako situaci, kdy centrální banka vystupuje 

doma i v zahraničí a reprezentuje svou zem. Nejvyšší členové centrálních bank se účastní 

zasedání Mezinárodní měnového fondu, skupiny Světové banky a Banky pro mezinárodní 

platby. 

 Revenda (2011) uvádí i další činností centrálních bank jako je sběr informací  

z příslušných statistických úřadů (o vývoji cenové hladiny a hrubého domácího produktu a 

dalších) a data o vývoji finančního trhu bankami pravidelně zasílanými údaji,  

které zpracovávají a vyhodnocují a slouţí jim jako podklad pro provádění efektivní měnové 

politiky, regulaci a dohled bank.  

 Vzhledem k veřejnosti, tedy k běţným občanům a podnikatelům, by měly centrální 

banky vystupovat důvěryhodně. Vysvětlovat jim své přístupy a opatření. 

2.2.4.  Nástroje měnové politiky 

 Dle Revenda (2011) centrální banky provádí měnovou politiku prostřednictvím svých 

nástrojů, aby dosáhly předem vymezených cílů. Podle dopadu na bankovní systém lze 

prostředky měnové politiky dělit na přímé a nepřímé nástroje. Členění není vţdy jednoznačné, 

některé charakteristiky se prolínají.  

 Nepřímé nástroje jsou centrálními bankami aplikovány plošně na celý bankovní 

systém a zároveň na ně banky mohou a nemusí reagovat. Tyto prostředky lze označit i jako 

trţní nástroje. I kdyţ jsou potenciálně méně účinné neţ přímé nástroje, jelikoţ působí pouze 
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na podnikání jednotlivých bank, ale neovlivňují jejich rozhodování, pouţívají se v měnové 

politice mnohem častěji. Mezi nepřímé nástroje patří operace na volném trhu, diskontní 

nástroje a kursové intervence. 

 Lze říct ţe, přímé nástroje jsou ekonomice trhu cizí. Významně zasahují do 

rozhodování bank a tím redukují jejich samostatnost v podnikání. Z tohoto důvodu se 

vyuţívají pouze v minimálním rozsahu i přesto, ţe v měnové politice působí potenciálně 

účinněji neţ její nepřímé prostředky.  

 Šenkýřová (1998) dále rozšiřuje definici přímých nástrojů o informaci, ţe se pouţívají 

plošně nebo jsou adresovány jen některým obchodním bankám. Přímé prostředky zahrnují 

limity úvěrů, limity úrokových sazeb bank, povinné vklady a pravidla likvidity. 

 Svoboda (2009) řadí nástroje (povinné minimální rezervy) a (dohody, výzvy a 

doručení) k prostředkům, které v bankovním systému účinkují přímo i nepřímo. 
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3.  Pojetí nezávislosti centrálních bank 

 V této kapitole bude vysvětlen pojem nezávislost centrální banky, uvedené 

charakteristiky, podle nichţ lze stanovit stupeň samostatnosti dané instituce a faktory,  

které na zmíněnou nezávislost mohou působit. V další části textu jsou shrnuty argumenty 

podporující a důvody odmítající nezávislost centrální banky. V závěru jsou ukázány různé 

způsoby měření inflace od jednotlivých autorů. 

3.1.  Vymezení nezávislosti centrální banky 

 Existuje řada definicí nezávislosti měnové politiky. V následujících odstavcích 

jednotliví autoři uvádějí svůj pohled na nezávislost centrální banky. Podle jejich názorů lze 

obecně říct, ţe nezávislost měnové politiky znamená samostatnost centrální banky při 

provádění monetární politiky bez jakéhokoliv omezení politickou mocí. V této práci jsou 

pojmy "nezávislost" a "samostatnost" brána jako slova vyjadřující stejný význam. 

 Jílek (2013) ve svém druhém díle knihy Finance v globální ekonomice II vymezuje 

nezávislost centrální banky na vládní moci na základě dvou hlavních úkolů, jeţ centrální 

banka provádí. Prvním z nich je moţnost zmíněné instituce uskutečňovat monetární politiku 

bez omezení vlády a za druhý úkol lze označit zákaz poskytování úvěrů centrální vládě. 

Centrální banka je součástí politického systému, tudíţ nezávislost není zcela absolutní a její 

stupeň samostatnosti se odvíjí především od právního vztahu mezi centrální bankou a 

centrální vládou (tzn. oprávněnost vlády vybírat, jmenovat a odvolávat guvernéra dále  

na reprezentaci vládních představitelů v bankovní radě a moţnosti dané bankovní instituce 

pouţívat nástroje měnové politiky nezávisle na vládě). Nezávislostí měnové politiky se 

rozumí nezávislost pro stanovení konečného cíle měnové politiky, coţ je pro většinu zemí, 

udrţování cenové stability. Centrální banka za účelem dosaţení tohoto cíle pouţívá 

krátkodobé úrokové sazby. Avšak vládní představitelé, za účelem udrţení se u moci, se často 

snaţí přinutit centrální banku ke sníţení úrokových měr, neboť v krátkém období můţe tento 

efekt vést k podpoře hospodářské růstu a následkem toho ke sníţení míry nezaměstnanosti, 

ale v dlouhém období to vyvolává vyšší inflací a obě veličiny se vrátí na původní nebo 

dokonce i niţší úroveň. 

 Jílek (2013) i ve svém prvním díle knihy Finance v globální ekonomice I upozorňuje 

na to, ţe v mnoha vyspělých zemích (např. USA, eurozóna, Japonsko a Velká Británie) je ze 

zákona zakázáno centrálním bankám nakupovat vládní dluhopisy na primárním trhu. 
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Důvodem je, ţe jedna instituce centrální vlády kupuje obligace jiné instituce centrální vlády. 

Na sekundárním trhu sice nedochází ke zvýšení měnových agregátů, tak jako na primárním 

trhu, v případě nákupu vládních dluhopisů centrální bankou od obchodních bank, ale  

v případě nákupu těchto dluhopisů od nebankovních jednotek, lze toto pravidlo obejít. 

Zvýšení peněţní zásoby, tedy nově vzniklé peníze, které v uvedených případech získají také 

podniky a domácnosti je často bezprostředně utratí, zvyšuje poptávku po zboţí a sluţbách. 

Tento proces negativně ovlivňuje růst inflace.  

 Fisher (1995) ve své studií uvádí, ţe termín nezávislost nelze přesně definovat a 

rozlišuje tento pojem ve dvou rovinách. Goal independence znamená, ţe centrální banka si 

můţe samostatně vytýčit cíle měnové politiky a instrument independence vymezuje centrální 

banku jako instituci, která má plnou moc a sílu ve volbě nástrojů k dosaţení jejich cílů. 

 Kotlán a Frait (1999) ve své empirické práci odkazují na autory Eijffingera a Haana, 

kteří diferencují nezávislost personální, finanční a v politice. Personální nezávislost se 

zaměřuje na míru reprezentace politiků v bankovní radě. Druhá nezávislost pojímá centrální 

banku jako samostatnou instituci, jeţ nemusí financovat vládní deficity a nezávislost  

v politice znázorňuje dříve zmíněnou situaci (instrument independence), kdy se centrální 

banka svobodně rozhoduje ve volbě nástrojů při provádění měnové politiky.  

 Dle Šmídková a Tůma (1999) lze nezávislost definovat jako formální a ústavní 

nezávislost centrální banky na vládní moci. V tomto případě je centrální banka odpovědná  

v demokratických zemích parlamentu a hlavně veřejnosti, která do vlády volí své zástupce.  

S touto povinností centrální bance náleţí povinnost informovat veřejnost o plnění cílů měnové 

politiky a myšlenkách směřujících k jednotlivým rozhodnutím. V opačném případě vysvětlují 

nesamostatnou centrální banku jako instituci, jeţ je podřízena vládní exekutivě (ministerstvu 

financí), která ji dává pokyny k uskutečňování měnové politiky.  

 Ve smlouvě o zaloţení Evropského společenství v článku 108 (2010) nezávislost 

znamená zákaz Evropské centrální bance a národním centrálním bankám a jejím členů  

v rozhodovacích orgánech při výkonu svých funkcí vyţadovat a ani přijímat pokyny od 

institucí Společenství nebo od polických zástupců členských zemí či jiného subjektu. Tento 

zákon byl zakotven v právních normách jednotlivých států Evropské unie, tedy i v tuzemsku. 

  Podle článku "Proč je ČNB nezávislá?" (2010) je Česká národní banka samostatnou 

centrální bankou uţ od svého vzniku.  Podle zákona o ČNB č. 6 /1993 v §9 (1993) se instituce 
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nesmí řídit podle pokynů prezidenta ČR, Parlamentu, vlády a jiných orgánů České republiky. 

V druhém odstavci stejného paragrafu je uvedený propojený vztah mezi vládou a ČNB  

o vzájemném sdělování informací týkajících se zásad a opatření měnové a hospodářské 

politiky.  

3.2.  Stupeň nezávislosti centrální banky 

 Revenda (2011) ve své knize Centrální bankovnictví poukazuje na to, ţe samostatnost 

centrální banky je upravena ve formě zákona. Její naplnění však závisí na tom, jak je zákon 

konkretizován a schopnosti bankovní rady vyuţívat zákonem vymezených moţností.  

V současné době absolutní nezávislost se v ţádném hospodářství nevyskytuje. Stanovit stupeň 

samostatnosti není příliš jednoduché. Výsledky mohou vycházet různě, záleţí na způsobu 

výpočtu - na zvolených charakteristikách, které ze své podstaty nejsou většinou 

kvantifikovatelné. Autor rozděluje definiční charakteristiky pro popis centrální banky  

s nejvyšším stupněm nezávislosti do tří skupin. 

 Politické charakteristiky se zabývají způsobem jmenování a moţnosti odvolávání 

členů bankovní rady, jejich funkčním obdobím, moţnosti opětovného jmenování členů, 

schvalováním měnové politiky vládní moci, členstvím vládních zástupců ve vedení centrální 

banky, prioritním cílem měnové politiky a konflikty centrální banky s vládou. Členy bankovní 

rady jmenuje hlava státu na základě návrhu vlády s právem veta a jejich zproštění z funkce 

můţe být učiněno pouze z důvodů uvedených v zákoně (např. trestný čin). Funkční období 

členů nejvyššího vedení by mělo přesahovat funkční období vládní moci, aby se při změně 

vlády nezměnila i povaha měnové politiky. Povolení opětovně jmenovat členy bankovní rady 

vychází ze zákona. Lepší je tuto eventualitu omezit. Vláda či parlament neschvalují měnovou 

politiku, centrální banka jenom vládě, parlamentu a veřejnosti poskytuje informace o vývoji 

měnové politiky. V zákoně je definovaný prioritní cíl měnové politiky (povinnost centrální 

banky podporovat cenovou stabilitu). Centrální banka nemusí odkupovat státní dluhopisy ani 

poskytovat úvěry ohroţené bance. 

 Podle ekonomických charakteristik jsou nástroje měnové politiky plně v působnosti 

centrální banky. Centrální banka se sama rozhoduje, za jakých podmínek poskytne úvěry 

komerčním bankám, nebo zda pomoc odmítne.  Zákon centrální bance nepovoluje přímé 

úvěrování vlády a nepřímé financování v podobě odkupu státních cenných papírů výrazně 
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omezuje. Pravomoc centrální banky spočívá také v rozhodování o způsobech ovlivňování 

měnového kursu. 

 Finanční charakteristiky se zaměřují na sestavování rozpočtu centrální banky, který si 

banka včetně zprávy o činnosti a výsledku hospodaření stanoví sama a předloţí ho parlamentu 

ke schválení. V zákoně jsou definovány způsoby vypořádání se s hospodařením centrální 

banky. Hlavním cílem centrální banky není dosahování zisku a moţná ztráta není financovaná 

ze státního rozpočtu.  

3.2.1.  Faktory ovlivňující samostatnost centrálních bank 

 Kotlán a Frait (1999) ve své studii uvádějí čtyři faktory, které mohou stupeň 

samostatnosti centrální banky ovlivňovat. Prvním z nich je míra politické nestability. 

Odkazují na Cukiermana, který ve své práci, Central Bank Strategy, Credibility, and 

Independence: Theory and Evidence z roku 1992, vysvětluje 2 situace, kdy zmíněný faktor 

můţe ovlivnit nezávislost centrální banky.  V prvním případě poukazuje na chování politiků, 

kteří kvůli svým obavám potenciální ztráty jejich moci v následujícím volebním období se 

budou snaţit svému budoucímu protivníkovi omezit řadu opatření ve vládě a to pomocí 

nezávislé centrální banky, coţ je jedna z moţností jak toho dosáhnout. Avšak podle druhé 

situaci si následky chování politiků odporují. Vládní představitelé se ze začátku budou snaţit 

udrţet u moci všemi moţnými prostředky. Jako příklad lze uvést vyuţití krátkodobého 

negativního vtahu mezi mírou nezaměstnanosti a inflací (krátkodobá Phillipsova křivka).  

Z toho vyplývá, ţe čím méně bude samostatná centrální banka, tím lépe mohou politikové 

vyuţít tento vztah jako prostředek k udrţení moci. Aby Kotlán mohl odpovědět na otázku, zda 

politická nestabilita vede ve skutečnosti k vyššímu nebo niţšímu stupni nezávislosti centrální 

banky, srovnává výsledky několika empirických prací. Podle Cukiermana, který ke svým 

výsledkům pouţil dva typy indexu politické nestability. Index zachycující politickou změnu 

typu vede k vyšší samostatnosti CB v "klidnějších" zemích, zatímco druhý typ indexu 

zaměřující se na změnu reţimu vyjadřuje, ţe vyšší nestabilita v reţimu země vede k omezení 

nezávislosti CB. Haan a Van ´T Haga ve svých studiích tvrdí, ţe vyšší politická nestabilita je 

spojena s méně nezávislou centrální bankou. Autoři Cukierman a Webb zkoumají tento vztah 

s "de facto" nezávislosti centrální banky aproximovanou indexem "politické zranitelnosti" a 

dospívají k názoru, ţe nestabilní politická situace je spojena s niţší samostatností centrální 

banky. 
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 Druhým faktorem je vztah mezi inflací a nezávislosti CB. I kdyţ většina ekonomů se 

shodují, ţe vyšší nezávislost vede k niţší inflaci, autoři Cukierman, Haan a Van ´T Hag tvrdí, 

ţe kauzalita od nezávislosti směrem k inflaci můţe vést v obou směrech. Důvodem k posílení 

nezávislosti byla zkušenost obyvatel zemí s vysokou inflací, které je vedla k vysoké averzi  

k inflaci a následkem toho k podpoře samostatnosti centrální banky. 

 Dalšími příčinami, které mohou ovlivňovat nezávislost centrální banky, jsou situace  

na trhu práce a vládní dluh. Těmito veličinami se zabývali Haan a Van ´T Hag. Podle nich  

pro země s vyšší přirozenou mírou nezaměstnanosti budou inflační překvapení přitaţlivější, 

takţe budou své centrální bance delegovat vyšší nezávislost, a u států s vyšším vládním 

dluhem lze očekávat více samostatné centrální banky. 

 Kotlán a Frait docházejí k závěru, ţe nelze jednoznačně říct, zda poskytnutí vyšší či 

niţší samostatnosti centrální banky je primárně otázka politické vůle. V demokratických 

zemích k tomu hodně přispívají i preference veřejnosti. Na nezávislost centrální banky působí 

hlavně historické, politické a hospodářské zkušenosti dané země, mezi které lze zařadit i 

zmíněné faktory.  

3.3.  Argumenty pro a proti nezávislostí centrálních bank 

 Mnoho autorů, kteří budou v následujících podkapitolách zmiňovaní, souhlasí  

s argumenty ve prospěch nezávislosti centrální banky. Mezi hlavní příčinu, lze zařadit 

výrazný příliv teoretické a empirické literatury, která prosazuje samostatnost bankovní 

instituce kvůli lepší udrţitelnosti nízké inflace. Avšak najdou se i ekonomové, jeţ toto tvrzení 

odmítají. 

3.3.1.  Důvody podporující samostatnost centrálních bank 

 Kotlán a Frait (1999) ve své práci uvádějí několik důvodů, podle Eijffingera a Haana, 

proč se mnoho zemí koncem 80. let a počátkem 90 let rozhodlo pro zvýšení míry nezávislosti 

centrálních bank. Hlavní příčinou byla rozsáhlá teoretická a empirická literatura, která se  

v těchto letech začala značně zabývat tímto tématem. Prvním důvodem byl způsob 

zabezpečení makroekonomické stability, který země ztratili po rozpadu institucí, jeţ měly tuto 

činnost na starost (brettonwoodské dohody a kurzový mechanismus EMS). Za druhé, 

zkušenosti německé Budesbank s bojem proti inflaci při vysoké míře nezávislosti, jenţ byly 

následně zakotveny i v právní normě Evropské centrální banky. S tím souvisí i třetí důvod  
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pro přistupující země do Evropské měnové unie. Příslušné státy musely přenést právní body 

týkající se samostatnosti své centrální banky do svých zákonných norem. Dále, země Latinské 

Ameriky po úspěšné makroekonomické stabilizaci usilovaly o sníţení moţnosti návratu 

vysoké inflace tím, ţe hledaly vhodná opatření. Stejně tak postupovaly i tranzitivní 

ekonomiky ve střední Evropě.  

  Podle Jílek (2013), důleţitým argumentem, proč mnoho autorů prosazují vyšší 

nezávislost centrální banky, je výsledek ekonomických teorií o pozitivním dopadu 

nezávislosti na inflaci. Poukazuje na skutečnost, ţe politici upřednostňují své zájmy  

před hospodářskými cíly. Politici jsou závislí na přízni voličů, proto často nehledí dále  

neţ do dalších voleb. Aby vláda získala sympatie veřejnosti, usiluje o krátkodobé efekty  

v průběhu svého funkčního období. Pomocí niţších úrokových měr dosahuje vyšší 

zaměstnanosti. Hodně voličů, ale netuší, ţe sníţení úrokové míry později povede k vyšší 

inflaci, takţe posuzují úspěchy a nezdary politické strany podle aktuálního stavu hospodářství 

a zaměstnanosti. Autor poukazuje i na dramatickou zkušenost Německa z první světové 

války.  Ze začátku měla být měnová politika pouţita k dosaţení plné zaměstnanosti v zemi, 

následně byla říšskému kancléři podřízena bankovní rada Říšské banky a vydáním nového 

zákona z roku 1939 došlo k totálnímu podřízení centrální banky státu a měnové politiky 

válečným cílům. Důsledkem toho byla hyperinflace. Po válce se Němci snaţili o vysokou 

míru nezávislosti své budoucí centrální banky. 

 Janíčková (2013) také poukazuje na to, ţe s rozvojem ekonomické teorie se objevují 

práce, které dokazují, ţe samostatné centrální bance se daří lépe udrţet nízkou a stabilní míru 

inflace. 

 Jonáš (2012) uvádí silné teoretické a praktické argumenty pro samostatnost centrálních 

bank. Mezi teoretické důvody řadí rozdílné dopady měnové expanze na produkci a cenovou 

hladinu v krátkém a delším horizontu a omezenému období rozhodování politiků, kteří se 

snaţí udrţet u moci i v dalších volbách. Dle empirických argumentů je nezávislost centrálních 

bank důleţitá pro nízkou míru inflace, k dosaţení lepší ekonomické výkonnosti a vyšší ţivotní 

úrovně. Autor se přiklání i k dalšímu prvku, který v posledních letech významně přispěl  

ke zvýšení nezávislosti centrálních bank a to zvýšená fiskální disciplína v mnoha 

ekonomikách. Disciplinovanější rozpočtovou politikou se rozumí sníţení vládních potřeb 

uchylovat se při financování veřejných výdajů k emisi peněz. 
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 Alesina a Summers (1993) ve své práci zjišťovali nezávislost centrálních bank v 16 

zemích v období 1955-1988 pomocí indexu "politické nezávislosti". Index původně vytvořili 

autoři Bade a Parkin pro 12 zemí a Alesina ho pouţil pro další 4 země. Výsledné hodnoty 

ukazatele jsou ve stupnici 1-4 a vyjadřují závislost na institucionálních vztazích mezi bankou 

a výkonnou radou, na procesu jmenování a odvolání guvernéra centrální banky, na role 

vládních představitelů zasedajících v centrální bance a na četnosti mezi výkonnou radou a 

bankou. Čím je hodnota indexu vyšší, tím je i nezávislost vyšší. Aby určili, zda nezávislost 

centrálních bank ovlivňuje makroekonomickou výkonnost, pouţili i indexy ekonomů Grilliho, 

Masciandariho a Tabelliniho (index "politické nezávislosti" a index "ekonomické 

nezávislosti) a výsledky zprůměrovali. "Politická nezávislost" je definována v podstatě jako 

schopnost centrální banky si zvolit svou politiku a "ekonomická nezávislost" znamená 

způsobilost centrální banky pouţívat nástroje monetární politiky bez restrikce. Autoři došli  

k závěru, ţe existuje vzájemná korelace mezi samostatnosti centrální banky a inflací.  

V zemích s vysoce nezávislou centrální bankou (Německo a Švýcarsko) bylo dosahováno 

nízkých sazeb inflace, zatímco v zemích (Španělsko, Nový Zéland a Itálie) se závislé centrální 

banky potýkaly s vysokou mírou inflace. U ostatních ukazatelů makroekonomické výkonnosti 

(ekonomický růst, hrubý národní produkt, míra nezaměstnanosti a skutečná úroková míra) 

výsledky indexů nepotvrdily ţádnou souvislost s nezávislosti. 

3.3.2.  Důvody proti nezávislosti centrálních bank 

 Jílek (2013) upozorňuje na to, ţe někteří ekonomové nesouhlasí s výrokem niţší 

inflace jako důsledkem vyšší nezávislosti centrální banky. Prosazují názor, ţe skutečný stupeň 

samostatnosti centrální banky závisí především na profesionalitě bankovní rady a jejich 

schopnosti spolu komunikovat a spolupracovat neţ na legislativním vymezení nezávislosti. 

Dále pokud politikové mají averzi vůči inflaci, automaticky se snaţí o nezávislou centrální 

banku i o sníţení inflace. Také uvádějí tři argumenty, kdy nezávislost měnové politiky 

vyvolala hospodářskou krizi v 30. letech a americkou inflaci v 70. letech. 

  První důvod upozorňuje na vztah veřejnosti a vlády. Pokud by veřejnost nebyla 

ochotná svěřit představitelům politické moci pravomoc provádět měnovou politiku, nemohla 

by jim pak svěřit ţádné jiné oprávnění. Ne všechny politické činnosti, které mají  

v kompetenci představitelé vlády ve svém funkčním období, jsou lehce zneuţitelné kvůli 

sledování jejich úzkých volebních zájmů. Ve vládě se najdou i politikové, kteří upřednostňují 

optimální měnovou politikou a mají jen ty nejlepší úmysly. Bohuţel ne v kaţdé vládě tohle 
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platí, proto při utváření institucionálního rámce je důleţité dávat pozor, aby politikové svou 

pravomoc nemohli zneuţít. 

 Dalším argumentem je ústavně zakotvená nezávislost centrální banky, která způsobuje 

horší koordinace mezi měnovou politikou a fiskální politikou a dalšími orgány a institucemi. 

Tento soulad, lze zlepšit právně (vymezením povinnosti centrální banky brát ohled  

při určování měnové politiky na celkovou hospodářskou situaci v zemi),  

anebo prostřednictvím ustanovených pravidelných porad s vládní moci. 

 Třetím důvodem je moţnost selhání centrální banky při provádění měnové politiky a 

její neexistující zodpovědnost. Pokud je bance zaručená nezávislost, měla by mít odpovědnost 

za svou činnost. 

3.4.  Měření nezávislosti 

 V předchozích kapitolách byl vysvětlen pojem nezávislost centrální banky z pohledů 

několika autorů a faktory, které mohou její samostatnost ovlivňovat. Na nezávislost působí 

jak legislativa v dané zemi tak i řada institucionálních, kulturních a osobnostních faktorů.  

Z tohoto důvodu je těţké měřit nezávislost v různých zemích. Postupem času se o tento úkol 

pokusilo několik autorů, ale kaţdý autor pouţívá jiný index (tedy jiné kritéria pro měření 

nezávislosti). Někteří ekonomové jednotlivé indexy modifikují nebo zkombinují více indexů 

do jednoho. Bohuţel dodnes neexistuje ţádná jednotná hodnotící škála, kterou by se bezpečně 

dala měřit nezávislost centrální banky. Důvodem je existence řada metod a subjektivních 

názorů pro tvorbu této hodnotové stupnice. 

 Kotlán a Frait (1999) ve své práci uvádějí, ţe podle faktorů, které ekonomové  

při měření nezávislosti centrální banky zvaţují, existují dva typy nezávislosti. Prvním typem 

je nezávislost de jure (právní), při jejímţ měření se pouţívají veškeré právní normy (Ústava, 

zákony, statuty), které vymezují její postavení. Měření nezávislosti de facto (skutečná) 

nevychází z legislativy, ale je zaloţeno na jiných faktorech. 

3.4.1.  Právní nezávislost 

 Měření nezávislosti de jure není zcela jednoduché, vyţaduje znalost veškerých 

právních norem, které souvisí s nezávislosti centrální banky ve všech zkoumaných zemích. 

 Alesina a Summers (1993) uvádějí ve své práci jeden z prvních indexů zvaný index 

"politické nezávislosti", který původně vytvořili autoři Bade a Parkin pro 12 vybraných zemí, 
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a Alesina na něho navázal a pouţil ho i pro další 4 země. Index je tvořen čtyřmi kritérii. 

Politická nezávislost vyjadřuje závislost na institucionálních vztazích mezi bankou a 

výkonnou radou, na procesu jmenování a odvolání guvernéra centrální banky, na role 

vládních představitelů zasedajících v centrální bance a na četnosti mezi výkonnou radou a 

bankou. Čím vyšší je hodnota indexu, tím vyšší je nezávislost. 

 Kritéria indexu dle Parkin (2012): 

1. Má vláda poslední slovo při formulování a realizaci měnové politiky? 

2. Jsou představitelé vlády členy bankovní rady? 

3. Jmenuje vláda všechny nebo pouze některé členy bankovní rady? 

 Záporná odpověď je ohodnocena jedním bodem a kladná odpověď ţádným bodem. 

Index se vypočte pouhým sečtením bodů.  

 Čtvrté kritérium jmenuje ve své diplomové práci Medunová (2013), která vycházela  

z ekonomické studie: Politics and business cycles in industrial democracies, jiţ napsal 

významný ekonom A. Alesina v roce 1989. 

4. Má centrální banka povinnost nakupovat krátkodobé státní pokladniční poukázky? 

 Autoři uvádějí další ekonomy (Grilli, Masciandaro a Tabellini), kteří sestavili dva 

indexy pro měření nezávislosti centrální banky. Prvním z nich je index "politické 

nezávislosti", který je definovaný jako schopnost centrální banky si zvolit svou politiku  

bez závislosti na vládě. Toto měření je zaloţeno na faktorech jako například, zda je nebo není, 

jejich guvernér a bankovní rada jmenovaná vládou, na době jejich funkce, zdali vládní 

představitelé zasedají ve vedení banky, jestli je pro rozhodnutí o měnové politice nutný 

souhlas vlády, jestli je cíl "cenové stability" explicitní a je součástí zákona centrální banky.  

Z těchto charakteristik bylo vytvořeno osm otázek, jejichţ odpovědí tvoří základ indexu 

politické nezávislosti. 

 Index "ekonomické nezávislosti" vyjadřuje schopnost centrální banky pouţívat 

nástroje monetární politiky bez restrikce. Nejběţnější omezení měnové politiky je rozsah,  

v jaké centrální banka musí financovat vládní deficit. Tento index v postatě měří, jak snadný 

má vláda přímý přístup k úvěru z centrální banky pro financování vládních deficitů.  

Pro tvorbu tohoto indexu bylo pouţito sedm otázek. 
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 Grilli, Masciandaro a Tabellini (1991) pouţili index nezávislosti v 18 zemích  

(viz Tab. 3.1 a Tab. 3.2). U kaţdé otázky, která souhlasí se skutečností, je centrální bance 

přiřazen symbol "*" (vyjadřující 1 bod), pouze u poslední otázky ekonomické nezávislosti 

jsou 2 body. Sečtením bodů vznikne celkový index nezávislosti.  

Tab. 3.1 Political independence of central banks 

 

Zdroj: Grilli, Masciandaro a Tabellini (1991, s. 368) 

Kritéria indexu politické nezávislosti:  

1. Guvernér není jmenován vládou. 

2. Guvernér je jmenován na více neţ pět let 

3. Vláda nejmenuje celou bankovní radu. 

4. Bankovní rada je jmenována na více neţ pět let. 

5. Účast zástupce vlády v bankovní radě není nařízena. 

6. Vládní souhlas s měnovou politikou není vyţadován. 
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7. Centrální banka má podle zákona mezi cíly sledovat cenovou stabilitu. 

8. V případě konfliktu s vládou zákon uděluje větší moc centrální bance. 

 Tab. 3.2  Economic independence of central banks 

 

Zdroj: Grilli, Masciandaro a Tabellini (1991, s. 369) 

Kritéria indexu ekonomické nezávislosti:  

1. Přímé úvěrování vlády není automatické. 

2. Přímé úvěrování vlády probíhá za trţní sazby. 

3. Přímé úvěrování vlády je pouze dočasné. 

4. Přímé úvěrování vlády je omezeno co do objemu. 

5. Centrální banka není účastníkem primárního trhu veřejného dluhu. 

6. Centrální banka určuje diskontní sazbu. 

7. Centrální bance není svěřen bankovní dohled. 
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  Alesina a Summers (1993) pouţili oba zmíněné indexy, pro 16 vybraných zemí  

v letech1955-1988, od ekonomů (Bade, Parkin, Alesina, Grilli, Masciandaro a Tabellini) a 

zprůměrovali je. Nejdříve však GTM index (i) převedli na stupnici (1-4). V Tab. 3.3 jsou 

vidět průměrné výsledky, jeţ dosahovaly téměř podobných hodnot jako kterákoliv stupnice 

pouţívána individuálně.  

Tab. 3.3 Alesinův a Summersův index 

Zdroj: Kotlán a Frait (1999, s. 568) 

 Kotlán a Frait (1999) ve své práci představují i další indexy. Index nezávislosti 

centrální banky od Eijffingera a Schalinga, kteří pro jeho základ pouţili index od Bada, 

Parkina a Alesiny, zahrnuje celkem tři kritéria hodnocené různými váhami. První otázka se 

týká výlučné odpovědnosti centrální banky za měnovou politiku (2 body), nebo jestli tuto 

odpovědnost sdílí s vládou (1 bod), či za ní odpovídá jenom vláda (0 bodů). Druhá otázka je 

zaměřena na to, zda není v bankovní radě člen vlády a třetí otázka se také týká bankovní rady 

a to, zda je více neţ polovina jejich členů jmenována nezávisle na vládě. Tyto dvě otázky jsou 

v případě kladných odpovědí bodovaná jedním bodem. K souhrnu bodů všech tří otázek je 

přidán ještě jeden bod a výsledek se pohybuje v rozmezí jednoho aţ pěti bodů. 
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 Autor odkazuje i na index právní nezávislosti od Cukiermana, který je mnohem 

rozsáhlejší. Zahrnuje celkem šestnáct kritérií rozdělených do čtyř skupin. První skupina 

otázek se týká guvernéra centrální banky, druhá skupina se zabývá vztahem mezi centrální 

bankou a vládou, třetí otázka se zaměřuje na cíle centrální banky a poslední skupina řeší 

poskytování úvěrů veřejnému sektoru centrální bankou. Odpovědi na všechny otázky jsou 

hodnoceny v rozmezí 0 aţ 1 bod, podle toho kolik podotázek je v dané skupině (například  

ve skupině s pěti podotázkami je moţné přidělit 0; 0,25, 0,5; 0,75; nebo 1 bod). Hodnoty 

všech kritérií jsou pak seskupeny podle způsobu uvedeného pod Tab. 3.4 do osmi 

mezikritérií, z kterého vznikne neváţený index (LVAU - Legal Variable Average 

Unweighted) a přiřazením určitých vah jednotlivým mezikritériím, je vytvořen váţený index 

(LVAW - Legal Variable Average Weighted). Jako zajímavost lze říct, ţe Cukierman pouţil 

právní index pro centrální banky 72 zemí a jako jediný sledoval jeho vývoj během čtyř dekád 

od 50. let do 80. let. 

Obr. 3.1 Kritéria právní nezávislosti dle Cukiermana  

Zdroj: Kotlán a Frait (1999, s. 583) 

 Kotlán v Tab. 3.5 ukazuje srovnání výsledných hodnot indexů nezávislosti de jure 

výše uvedených autorů pro dvacet zemí. Poukazuje na to, ţe jednotlivé indexy mají rozdílné 
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výsledky. Jako důvod uvádí přikládání různých subjektivních vah k danému kritériu a další 

příčinou můţe být nedostatečná znalost autorů legislativy v zemích, z nichţ nepocházejí. 

Tudíţ se mohou dopouštět chyb. 

Tab. 3.4 Srovnání indexů právní nezávislosti centrálních bank ve vybraných zemích 

Zdroj: Kotlán a Frait (1999, s. 568) 

 Janíčková (2012) ve své práci oproti Kotlanovi a Fraitovi uvádí ještě jeden index. 

Index Lougani a Sheets, který vychází z indexu politické nezávislosti od Eijffingera a 

Schalinga, jeţ autoři Loungani a Sheets modifikovali, aby mohli hodnotit tranzitivní 

ekonomiky.  

 Ekonomové Lougani a Sheet (1995) svůj index, zaloţeného na 14 otázkách, pouţili  

v roce 1995 pro dvanáct centrálních bank v tranzitivních zemích. Jednotlivé otázky se pak 

člení do tří kategorií nezávislosti (cílové, ekonomické a politické).  Kladné odpovědi  

na otázky (1,3,4,7,8) a záporné odpovědi na otázky (5,6,9-14) jsou hodnoceny jedním bodem. 

V případě otázky č. 2 jsou kladné odpovědi na podotázky ohodnoceny 1/3 bodu. 

Nejednoznačným odpovědím je přidělen 1/2 bodu. 
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1. Obsahuje zákon o centrální bance ustanovení o cenové stabilitě jako ústřední 

makroekonomický cíl centrální banky? 

2. Kontroluje centrální banka nástroje měnové politiky? (Nástroje jsou: a) operace  

na volném trhu, b) povinné minimální rezervy, c) diskontní sazby). 

3. Existuje závazný právní limit na přímé financování vlády centrální bankou? 

4. Můţe vláda získat přímý úvěr od centrální banky? 

5. Podléhá centrální banka nařízením vlády při provádění měnové politiky? 

6. Můţe být guvernér odvolán výkonnou moci nebo parlamentem v případě konfliktu 

týkajícího se měnové politiky? 

7. Přesahuje funkční období guvernéra volební cyklus? 

8. Přesahuje funkční období členů bankovní rady volební cyklus? 

9. Je guvernér jmenován výkonnou mocí? 

10. Je některý z členů bankovní rady jmenován výkonnou mocí? 

11. Je počet členů bankovní rady jmenovaných výkonnou mocí větší neţ počet členů 

jmenovaných jinými orgány? 

12. Můţe se představitel vlády nebo vládní úředník zúčastnit zasedání bankovní rady? 

13. Má představitel vlády nebo vládní úředník v bankovní radě hlasovací právo? 

14. Má představitel vlády nebo vládní úředník v bankovní radě právo veta? 

 Na závěr lze shrnout podle Janíčková (2012), která odkazuje na autora Banaiana,  

ţe právní nezávislost, lze rozdělit do dvou základních proudů. V prvním proudu všichni 

jmenovaní autoři kromě Cukiermana pouţívají k svému hodnocení binární soustavu,  

zatímco v druhém proudu, který je reprezentován Cukiermanem, jsou k hodnocení přiděly i 

jednotlivé váhy. 
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3.4.2.  Skutečná nezávislost 

 
Podle Kotlana a Fraita (1999) je měření nezávislosti "de facto" ještě sloţitější  

neţ předchozí způsob měření. Na skutečnou nezávislost totiţ působí řada faktorů, které nelze 

přímo kvantifikovat. Patří mezi ně historie a kultura dané země, osobní charakteristiky všech 

členů bankovní rady, kvalita výzkumného oddělení centrální banky a další. Odkazují  

na ekonomickou revue Cukiermana a Webba, v níţ navrhli tři moţné způsoby, jak skutečnou 

nezávislost přiblíţit.  

 První způsob představuje dotazníková metoda. Na otázky v dotaznících odpovídají 

specialisté na měnovou politiku a zástupci centrální banky dané země. Otázky jsou rozděleny 

do pěti oblastí. První se týká legislativních aspektů nezávislosti, druhá zkoumá skutečnou 

praxi při uplatnění zákonodárství, třetí zahrnuje nástroje měnové politiky a její kontroly, 

čtvrtá se zaměřuje na střednědobé cíle a indikátory a poslední se specializuje na cíle měnové 

politiky a jejich relativní váhu při rozhodování. Dotazovaní z dvaceti čtyř zemí měli za úkol 

charakterizovat situaci v 80. letech. Z následných odpovědí bylo zhotoveno devět 

kvantitativních veličin, pomocí nichţ je vypočítán index skutečné nezávislosti. 

Cukierman (1992) dotazníková metoda: 

1. Překrývá funkční období guvernéra funkční období vlády? 

málo (1), občas (0,5), značně (0) 

2. Je omezení půjčování vládě v praxi dodrţováno? 

plně (1), často (0,66), málo (0,33), vůbec (0) 

3. Jak jsou řešeny konflikty mezi centrální bankou a vládou v rámci měnové politiky? 

ve prospěch banka (1), nerozhodně (0,5), ve prospěch vlády (0) 

4. Kdo rozhoduje o rozpočtu centrální banky? 

většinou centrální banka (1), centrální banka spolu s vládou (0,5), většinou vláda (0) 

5. Kdo rozhoduje o platech členů bankovní rady a alokaci zisku centrální banky? 

centrální banka nebo zákon (1), centrální banka spolu s vládou (0,5), většinou vláda 

(0) 
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6. Jsou stanoveny kvantitativní cíle peněţní zásoby? 

ano a jsou plněny (1), ano ale jsou plněny jen částečně (0,66), ano ale jsou špatně 

plněny (0,33), nejsou stanoveny (0) 

7. Patří úroková míra mezi cíle měnové politiky? 

ne (1), ano (0) 

8. Je cenová stabilita skutečnou prioritou? 

ano je nejvyšší prioritou (1), prioritou je kurz (0,66), ještě jiné cíle (0,33), není cílem 

(0) 

9. Poskytuje centrální banka dotované úvěry průmyslu? 

ne (1), částečně (0,66), ano (0,33), rozsáhle (0) 

 Druhý postup pro zjištění skutečné nezávislosti centrální banky je podle Kotlan a Frait 

(1999) "míra obratu" guvernéra ve funkci, která je vypočítána jako reciproční hodnota 

skutečného funkčního období. Jako příklad autor uvádí situaci v Argentině, kde není 

legislativně stanovené čtyřleté funkční období nejvyššího přestavitele centrální banky 

dodrţováno z důvodu existující tradice, podle níţ v případě změně vlády nebo jen 

ministerstva financí nabízí guvernér svůj odchod z funkce. Obvykle platí, ţe niţší "míra 

obratu" nasvědčuje vyšší skutečné samostatnosti centrální banky. V Tab. 3.6 jsou uvedeny 

průměrné roční "míry obratu" pro některé země v letech 1050 aţ 1989. 

 Mezi třetí veličinu aproximující skutečnou nezávislost centrální banky patří index 

"politické zranitelnosti". Hodnotí tendenci guvernéra centrální banky k rezignaci v období  

po vládních volbách či jiné významné politické změně. Empirickou analýzu provedli v 67 

zemích, přičemţ docházejí k tvrzení, ţe v období 1950 aţ 1989 měl uvedený index  

pro všechny sledující země hodnotu 0,24. Menší část z indexu (0,10) patřila pro rozvinuté 

země a zbývají část pro rozvojové země. Index byl měřen po dobu šesti měsíců od politické 

změny. Autoři dále tvrdí, ţe v rozvinutých zemích je frekvence vystřídání nejvyššího 

představitele centrální banky během tří měsíců po uplynutí jeho funkčního období vymezené 

v legislativě desetkrát věší neţ v jiných obdobích. U rozvojových zemí je tato četnost pouze 

2,2 krát větší neţ v jiných obdobích. Z toho vyplývá, ţe v rozvojových zemích chování 

politiků má výraznější vliv na skutečné funkční období guvernéra centrální banky neţ  
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v rozvinutých zemích. Na závěr jejich studie shrnují výpověď, ţe pokud je politika nestabilní, 

má to negativní vliv na nestabilitu centrální banky a tím je sniţována její samostatnost. 

 Tab. 3.6 obsahuje všechny tři jmenované způsoby pomocí, níţ lze změřit nezávislost 

"de facto". Z uvedených hodnot, lze usoudit, ţe v rozvinutých zemích (hlavně v Německu a  

v Dánsku) je nezávislost mnohem vyšší neţ v zemích rozvojových. 

Tab. 3.5 Indexy skutečné nezávislosti centrálních bank ve vybraných zemích 

Zdroj: Kotlán a Frait (1999, s. 570) 
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4.  Měření a porovnání nezávislosti vybraných centrálních bank 

Stanovit stupeň nezávislosti není příliš jednoduché. V minulosti se o to pokusilo 

mnoho ekonomů, avšak výsledky vyšly různě. Záleţí na metodě výpočtu - na stanovených 

kritériích a přiřazených vah k jednotlivým charakteristikám. 

V této kapitole bude definovaná metoda vícekriteriálního rozhodování. Dále bude 

popsán postup výpočtu vlastního indexu nezávislosti a bude sestavena konstrukce daného 

indexu. V další části textu budou vyhodnoceny a porovnávány indexy nezávislosti vybraných 

centrálních bank. 

4.1.  Metoda vícekriteriálního rozhodování 

 Na základě webové stránky zaměřené na rozhodovací procesy (2011) vícekriteriální 

rozhodování představuje modelování rozhodovacích situací, v nichţ máme určenou mnoţinu 

variant a soubor kritérií, podle kterých budeme definované varianty hodnotit. Účelem metod 

vícekriteriálních metod je objektivizovat podmínky pro rozhodování, aby postihly dílčí 

hlediska řešeného problému a současně i jeho komplexnost. Vyuţívají se u sloţitějších 

problémů, kdy je pouhé intuitivní rozhodování nedostatečné. Metody slouţí především pro 

lepší orientaci ve velké mnoţině alternativ. Pro definování rozhodovacího problému je 

nejobtíţnějším a nejdůleţitějším krokem výběr "optimální" alternativy, coţ znamená výběr 

varianty s nejvyšším ohodnocením pomocí následujícího vzorce: 
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,     (4.1) 

kde vi představuje důleţitost i-tého kritéria pro i = 1,2, ... , m a h
j
i  je hodnocení j-té alternativy 

pro i-té kritérium. 

 Pro stanovení dílčích hodnot vi se pouţívá metoda stanovení vah. V této práci bude 

pouţita metoda stanovení vah kritérií pomocí pořadí. 

4.1.1.  Metoda pořadí 

 Metodu pořadí, kterou lze nalézt na webových stránkách o rozhodovacích procesech 

(2011), seřazuje jednotlivá kritéria podle důleţitosti, kdy nejdůleţitějšímu kritériu je přiřazeno 

číslo k (k = m = počet kritérií), další kritérium se vypočte pomocí k-1, aţ nejméně důleţitému 

kritériu zůstane číslo 1. Uspořádané kritéria jsou ohodnoceny přidělenými body,  
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tedy kaţdému i-tému kritériu je přiřazeno přirozené číslo bi. Váhu vi vypočteme podle 

následujícího vzorce, kde se váhy zaokrouhlují na dvě desetinná místa: 
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kde vi je váha i-tého kritéria a bi  představuje body i-tého kritéria. 

4.2.  Konstrukce indexu nezávislosti centrální banky 

 Při výpočtu vlastního indexu nezávislosti vycházíme z definičních charakteristik, 

které autor Revenda (2011) pouţívá pro popis centrální banky s nejvyšším stupněm 

nezávislosti. Nezávislost rozděluje do tří základních skupin. 

  Politická nezávislost se zabývá způsobem jmenování a odvolání členů bankovní rady, 

jejich funkčním obdobím, schvalováním měnové politiky vládní moci, členstvím vládních 

zástupců ve vedení centrální banky, prioritním cílem měnové politiky a konflikty centrální 

banky s vládou. Mezi základní kritéria této nezávislosti patří: 

 členy bankovní rady jmenuje hlava státu na návrh vlády s právem veta, 

 odvolání členů bankovní rady můţe být pouze z důvodů stanovených zákonem, 

 moţnost opětovného jmenování členů nejvyššího vedení centrální banky musí být 

 povoleno zákonem, 

 funkční období členů bankovní rady přesahuje politický cyklus, 

 představitelé vlády nejsou členy v bankovní radě, 

 vládě nepodléhá schvalování měnové politiky, 

 v zákoně je definován jako prioritní cíl centrální banky podporovat cenovou stabilitu, 

 vláda nemůţe donutit centrální banku k odkupu cenných papírů nebo k úvěrové 

 pomoci ohroţené bance. 

 Ekonomická nezávislost zahrnuje nástroje měnové politiky, podmínky při poskytování 

úvěrů bankám, úvěrování vlády centrální bankou a měnovým kursem. K základním 

charakteristikám této nezávislosti lze zařadit: 
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 centrální banka má plně v kompetenci nástroje měnové politiky, 

 banka se můţe sama rozhodnout, zda úvěr bankám poskytne nebo ho odmítne, 

 zákon zakazuje přímé úvěrování vlády centrální bankou a nepřímé v podobě odkupu 

 státních cenných papírů omezuje stanovením limitů, 

 centrální banka má v kompetenci stanovení měnového kursu. 

 Finanční nezávislost se týká rozpočtu centrální banky, alokaci zisku případně 

hrazením ztráty z hospodaření centrální banky. Do této nezávislosti patří tyto kritéria: 

 centrální banka si sama sestavuje svůj rozpočet, 

 v zákoně jsou definovaná pravidla pro rozdělování zisku nebo hrazení ztráty z 

 hospodaření centrální banky. 

 Na základě vyjmenovaných kritérií jsme k jednotlivým nezávislostem přiřadili otázky, 

které pouţili někteří ekonomové ve svých vlastních indexech.  V případě politické 

nezávislosti jsme se opírali o index politické nezávislosti Grilli, Masciandaro a Tabellini 

(1991). Námětem pro ekonomickou nezávislost byly indexy autorů Lougani a Sheets (1995). 

Pro finanční nezávislost jsme čerpali z kritérií Revenda (2011). 

 Jelikoţ nejsou všechny typy nezávislosti centrální banky stejně důleţitá, museli 

stanovit jejich váhy. Pro jejich výpočet jsme pouţili výše zmíněnou metodu pořadí. Nejdříve 

musíme stanovit pořadí důleţitosti jednotlivých typů nezávislosti. Nejdůleţitější kritériu 

přiřadíme číslo k (k = počet kritérií), dalšímu k-1, pokračujeme aţ k nejméně důleţitému 

kritériu, které je označeno číslem 1. Dále uspořádaným kritériím přiřadíme body, na základě 

toho kolik otázek obsahují. Kaţdá otázka je ohodnocena 2 body. 

  Za nejdůleţitější typ povaţujeme politickou nezávislost (12 bodů), protoţe je velmi 

podstatné, kdo o měnové politice rozhoduje, jestli funkční období členů nejvyššího vedení 

centrální banky přesahuje volební cyklus a měnová politika můţe být prováděna nezávisle  

na vládě, aby nedocházelo k upřednostňování politických zájmů, před sledováním hlavního 

cíle centrálních bank, který je ve většině případů cenová stabilita. K druhé důleţitému typu 

nezávislosti jsme přiřadili ekonomickou nezávislost (6 bodů). Je důleţité, aby nedocházelo  

k přímému financování vlády centrální banky, z důvodu zvýšení peněţní zásoby a následného 
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růstu inflace. K důleţitému prvku lze i zařadit i plnou kompetenci názoru. Má-li být 

prováděná měnová politika efektivně, musí mít její nástroje k dispozici pouze centrální banka, 

protoţe politikové by je mohli vyuţít ve prospěch svých zájmu místo udrţování 

makroekonomické stability v dlouhodobém horizontu. Poslední finanční nezávislost (2 body) 

povaţujeme z těchto tří typů nezávislosti za nejméně důleţitou, avšak to neznamená, ţe nemá 

na celkové nezávislosti svůj význam. Je velmi podstatné, aby si centrální banka stanovovala 

svůj vlastní rozpočet a rozhodovala o svých hospodářských výsledcích. Dále k jednotlivým 

nezávislostem přiřadíme jejich váhy, které vypočteme pomocí vzorce (viz 4.2). 

Tab. 4.1 Výpočet váhy kritérií 

  Politická nezávislost 

Ekonomická 

nezávislost Finanční nezávislost 

Pořadí 1 2 3 

 bi 12 6 2 

 vi 0,6 0,3 0,1 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Jak uţ jsme zmínili, ke kaţdému kritériu (typu nezávislosti) jsme vybrali několik 

otázek. Odpovědi na tyto otázky byly hodnoceny v bodovací stupnici 0-2. Kladným 

odpovědím byly přiřazeny 2 body, nejednoznačné nebo nenalezené varianty byly ohodnoceny 

1 bodem a záporné odpovědi nedostaly ţádný bod. Dále byly jednotlivé oblasti nezávislosti 

zprůměrovány a vynásobeny příslušnou váhou. Na závěr pouţijeme vzorec (viz. 4.1),  

pomocí něhoţ zjistíme celkovou nezávislost. Čím vyšší je hodnota indexu, tím vyšší je 

nezávislost.  
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Tab. 4.2 Konstrukce vlastního indexu nezávislosti centrální banky 

Kritéria Body 

Politická nezávislost-váha  Σ 

1. Guvernér a členové bankovní rady nejsou jmenovaní vládou.   

a) ano 2 

b) nejednoznačná nebo nenalezená odpověď 1 

c) ne 0 

2. Bankovní rada je jmenovaná na více než 5 let.   

a) ano 2 

b) nejednoznačná nebo nenalezená odpověď 1 

c) ne 0 

3. V bankovní radě nejsou zastoupeni představitelé vlády.   

a) ano 2 

b) nejednoznačná nebo nenalezená odpověď 1 

c) ne 0 

4. Vládní souhlas s měnovou politikou není vyžadován.   

a) ano 2 

b) nejednoznačná nebo nenalezená odpověď 1 

c) ne 0 

5. Prioritním cílem měnové politiky je udržování cenové stability.   

a) ano 2 

b) nejednoznačná nebo nenalezená odpověď 1 

c) ne 0 

Ekonomická nezávislost Σ 

6. Vláda nemůže získat přímý úvěr od centrální banky.   

a) ano 2 

b) nejednoznačná nebo nenalezená odpověď 1 

c) ne 0 

7. Centrální banka má plně v kompetenci nástroje měnové politiky.   

a) ano 2 

b) nejednoznačná nebo nenalezená odpověď 1 

c) ne 0 

Finanční nezávislost Σ 

8. Centrální banka si sama stanovuje svůj rozpočet.   

a) ano 2 

b) nejednoznačná nebo nenalezená odpověď 1 

c) ne 0 

Celková nezávislost Σ 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.3.  Výpočet indexu nezávislosti u vybraných centrálních bank 

 Tento index nezávislosti bude pouţit u čtyř vybraných centrálních bank: Česká 

národní banka, Evropská centrální banka, Federální rezervní systém a Bank of England a 

následně vyhodnocen. 

4.3.1.  Nezávislost České národní banky 

 Na oficiálních webových stránkách (2003-2015) České národní banky, lze nalézt tyto 

informace. Česká národní banka je ústředním orgánem České republiky, který vykonává 

dohled nad finančním trhem od roku 1993 se sídlem v Praze. Centrální banka je zřízena 

Ústavou České republiky a svou činnost provádí v souladu se zákonem č. 6/1993 Sb., o České 

národní bance. Banka má celkem sedm regionálních zastoupení.  

 Mezi její hlavní činnosti patří: určování měnové politiky, emise peněz, 

zprostředkovává platební styk, dohled nad finančním trhem, vede účet státního rozpočtu a 

další. 

 Ústřední orgán je součástí Evropského systému centrálních bank, musí se tedy podílet 

na plnění jeho cílů a úkolů. Hlavním cílem České národní banky je udrţení cenové stability. 

Ve smlouvě o zaloţení Evropského společenství v článku 108 (2010) je potvrzena nezávislost 

centrální banky v tom směru, ţe nemusí přijímat pokyny od institucí Společenství nebo od 

politických zástupců členských zemí či jiného subjektu. Zákon o České národní bance (1993) 

v § 3 udává centrální bance povinnost podávat Poslanecké sněmovně Parlamentu minimálně 

dvakrát ročně k projednání zprávu o měnovém vývoji. Veřejnosti podává tyto informace 

nejméně jednou za tři měsíce. V § 9 je uvedeno, ţe se Česká národní banka a vláda vzájemně 

informují o opatřeních měnové politiky. Zákaz přímého úvěrování vlády centrální bankou je 

vymezen v § 34a. 

 Nejvyšším vedením České národní banky je bankovní rada, mezi jejíţ členy patří: 

guvernér, dva víceguvernéři a čtyři vrchní ředitelé. V zákoně o české národní bance (1993) v 

§ 6 je uvedeno, ţe všechny členy bankovní rady jmenuje na dobu 6 let a odvolává prezident 

republiky. Zástupci nejvyššího vedení centrální banky nesmí během své činnosti vykonávat 

funkci poslance zákonodárného sboru a člena vlády. Bankovní rada rozhoduje  

o zásadních opatřeních měnové politiky a určuje nástroje pro její realizaci. Vrcholný 
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rozhodovací orgán centrální banky schvaluje rozpočet této instituce a sestavuje platy členům 

bankovní rady. 

 V následující tabulce (viz. Tab. 4.3) jsou na základě těchto zjištěných informací a výše 

navrţené metodiky vypočtu indexu nezávislosti kvantifikovány oblasti nezávislosti  

pro Českou národní banku. 

Tab. 4.3 Výpočet indexu České národní banky  

Kritéria Body 

Politická nezávislost-váha 0,6 1,6 

1. Guvernér a členové bankovní rady nejsou jmenovaní vládou. 0 

2. Bankovní rada je jmenovaná na více než 5 let. 2 

3. V bankovní radě nejsou zastoupeni představitelé vlády. 2 

4. Vládní souhlas s měnovou politikou není vyžadován. 2 

5. Prioritním cílem měnové politiky je udržování cenové stability 2 

Ekonomická nezávislost-váha 0,3 2 

6. Vláda nemůže získat přímý úvěr od centrální banky. 2 

7. Centrální banka má plně v kompetenci nástroje měnové politiky. 2 

Finanční nezávislost-váha 0,1 2 

8. Centrální banka si sama stanovuje svůj rozpočet. 2 

Celková nezávislost 1,76 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.3.2.  Nezávislost Evropské centrální banky 

 Informace o centrální bance, lze nalézt na internetových stránkách Euroskop (2005-

2015), která byla zaloţena zároveň s Evropským systém centrálních bank v roce 1998. 

Evropský systém centrálních bank se skládá z Evropské centrální banky a všech centrálních 

bank všech členských států Evropské unie. Mezi důleţité úkoly centrální banky patří: 

odpovědnost za provádění měnové politiky ve Společenství, operace a správa devizových 

rezerv, podpora hladkého fungování platebního systému a podílet se na programech 

kompetentních úřadů specializovaných na stabilitu ve finančním systému. Ústřední instituce 

sídlí ve Frankfurtu nad Mohanem. Hlavním cílem je udrţovat cenovou stabilitu v eurozóně (tj. 

země, které mají jako hlavní měnu euro). 

 Organizační struktura centrální banky je tvořena: výkonnou radou, radou guvernérů, 

generální radou a prezidentem. Výkonná rada, jeţ odpovídá za běţné záleţitosti centrální 

banky, se skládá z prezidenta a víceprezidenta Evropské centrální banky a dalších čtyř členů, 
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kteří jsou jmenování zástupci vlád členských států na doporučení Rady po konzultaci  

s Evropským parlament a Radou guvernérů na dobu osmi let. Členové rady mohou být 

zastoupeni pouze státním příslušníky členských států Evropské unie. 

 Nezávislost Evropské centrální banky je upravena Smlouvou o fungování EU a 

Statutem Evropského systémů centrálních bank a Evropské centrální banky a zahrnuje v sobě 

čtyři podmínky. Podle institucionální nezávislosti nesmějí banky poţadovat nebo přijímat 

pokyny od orgánů Evropského společenství, vlády členského státu či jiného orgánu. Osobní 

nezávislost poţaduje, aby funkční období vrcholných orgánů bylo minimálně 5 let. Funkční 

nezávislost stanovuje jako hlavní cíl udrţovat cenovou stabilitu. Finanční nezávislost zahrnuje 

informace o tom, ţe vláda nesmí ovlivňovat rozpočet centrální banky, a nesmí vyuţívat 

centrální banku k přímému úvěrování. 

 V Tab. 4.4 je znázorněn postup výpočtu celkové nezávislosti Evropské centrální 

banky. 

Tab. 4.4 Výpočet indexu Evropské centrální banky 

Kritéria Body 

Politická nezávislost-váha 0,6 1,4 

1. Guvernér a členové bankovní rady nejsou jmenovaní vládou. 0 

2. Bankovní rada je jmenovaná na více než 5 let. 2 

3. V bankovní radě nejsou zastoupeni představitelé vlády. 1 

4. Vládní souhlas s měnovou politikou není vyžadován. 2 

5. Prioritním cílem měnové politiky je udržování cenové stability. 2 

Ekonomická nezávislost-váha 0,3 2 

6. Vláda nemůže získat přímý úvěr od centrální banky. 2 

7. Centrální banka má plně v kompetenci nástroje měnové politiky. 2 

Finanční nezávislost-váha 0,1 2 

8. Centrální banka si sama stanovuje svůj rozpočet. 2 

Celková nezávislost 1,64 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.3.3.  Nezávislost Federálního rezervního systému 

 Jílek (2013) ve své knize podává základní informace o Federálním rezervním systému, 

který je centrální bankou Spojených států amerických, zaloţený americkým Kongresem v 

roce 1913. Centrální banka byla zavedena za účelem regulace měnového a bankovního 

systému.   
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 V Zákoně o federálních rezervách (2013), oficiální název Federal Reserve System,  

v oddílu 2A, je definován hlavní cíl měnové politiky, který není cenová stabilita jako u 

většiny zemí, ale udrţovat dlouhodobý růst měnových a úvěrových agregátů v souladu s 

růstem hrubého domácího produktu, tak aby podporovali dosaţení cílů maximální 

zaměstnanosti, cenové stability a stability dlouhodobých úrokových sazeb. 

 V §10 tohoto zákona jsou informace o Radě guvernérů jako vrcholného orgánu orgánů 

Federálního rezervního systému. Orgán je sloţen ze sedmi členů, které jmenuje prezident a 

schvaluje Senát. Celkové funkční období je 14 let. Ţádný člen nesmí být úředník nebo ředitel 

jakékoliv banky.  Členové sestavují rozpočet centrální banky. Dalšími orgánem v oddílu 12A 

je Federální výbor volného trhu, který má 12 členů, z nichţ 7 jsou členy Rady guvernéru a 

dalších 5 členů jsou prezidenty v regionálních federálních rezervních bankách. Úkolem tohoto 

orgánu je stanovit cílovou míru federálních prostředků.  

 Jílek (2013) jmenuje další 2 orgány Federálního rezervního systému: dvanáct 

federálních rezervních bank, které regulují členské banky Centrální banky, a Federální 

poradní výbor. Autor poukazuje na to, ţe i kdyţ jsou členové Rady guvernéru navrhování 

prezidentem, je Federální rezervní systém povaţován za samostatnou instituci, která provádí 

svou měnovou politiku bez politických vlivů. 

 V zákoně (2013) v § 26 v poznámce pod čarou je napsáno, ţe pravomoc vydávat 

dluhopisy byla zrušena. V Následující tabulce (viz Tab. 4.5) jsou kvantifikovány oblasti 

nezávislosti pro centrální banku Spojených státu amerických. Dále i Jílek (2013) ve svém 

prvním díle knihy Finance v globální ekonomice I upozorňuje na to, ţe v mnoha vyspělých 

zemích (např. USA, eurozóna, Japonsko a Velká Británie) je ze zákona zakázáno centrálním 

bankám nakupovat vládní dluhopisy na primárním trhu. 
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Tab. 4.5 Výpočet indexu Federálního rezervního systému 

Kritéria Body 

Politická nezávislost-váha 0,6 1,2 

1. Guvernér a členové bankovní rady nejsou jmenovaní vládou. 0 

2. Bankovní rada je jmenovaná na více než 5 let. 2 

3. V bankovní radě nejsou zastoupeni představitelé vlády. 2 

4. Vládní souhlas s měnovou politikou není vyžadován. 2 

5. Prioritním cílem měnové politiky je udržování cenové stability. 0 

Ekonomická nezávislost-váha 0,3 2 

6. Vláda nemůže získat přímý úvěr od centrální banky. 2 

7. Centrální banka má plně v kompetenci nástroje měnové politiky. 2 

Finanční nezávislost-váha 0,1 2 

8. Centrální banka si sama stanovuje svůj rozpočet. 2 

Celková nezávislost 1,52 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.3.4.  Nezávislost Bank of England 

 Na oficiálních internetových stránkách Bank of England (2011), lze nalézt, ţe je 

centrální bankou Velké Británie, zaloţená v roce 1964 jako soukromá instituce. Později došlo 

k jejímu znárodnění. Účelem centrální banky je podporovat "veřejné blaho" Spojeného 

království tím, ţe udrţuje měnovou a finanční stabilitu. Od roku 1997 získala centrální banka 

nezávislost v měnové politice a jejím hlavním cílem se stala cenová stabilita. Zároveň druhým 

cílem je podporovat hospodářskou politiku vlády. Centrální bance je zakázáno přímé 

úvěrování vlády. Jílek (2013) ve svém prvním díle knihy Finance v globální ekonomice I 

upozorňuje na to, ţe v mnoha vyspělých zemích (např. USA, eurozóna, Japonsko a Velká 

Británie) je ze zákona zakázáno centrálním bankám nakupovat vládní dluhopisy na primárním 

trhu. 

 Centrální banka je řízena Direktoriem (Court of Directors), který se skládá z guvernéra 

a dvou víceguvernérů (funkční období je 5 let), a devíti nevýkonných ředitelů (funkční období 

3 roky). Členové jsou jmenování britskou královnou. Centrální banka si stanovuje rozpočet 

sama. Bank of England se řídí zákonem o centrální bance (Bank of England act of 1998), 

který formálně dává instituci pravomoc stanovovat úrokové míry. 

 Dalším orgánem je Výbor pro měnovou politiku, který stanovuje úrokové sazby  

pro měnovou politiku. Orgán se skládá z devíti členů: guvernér, tři víceguvernéři, hlavního 

ekonoma banky, a čtyř dalších členů, jmenovaných přímo kancléřem. Představitelé 
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Parlamentu se mohou účastnit zasedání Výboru, za účelem získání informací o vývoji měnové 

politiky, ale nemohou hlasovat. 

 Tab. 4.6 znázorňuje postup výpočtu indexu nezávislosti centrální banka Spojeného 

království. 

Tab. 4.6 Výpočet indexu nezávislosti Bank of England 

Kritéria Body 

Politická nezávislost-váha 0,6 1,6 

1. Guvernér a členové bankovní rady nejsou jmenovaní vládou. 2 

2. Bankovní rada je jmenovaná na více než 5 let. 0 

3. V bankovní radě nejsou zastoupeni představitelé vlády. 2 

4. Vládní souhlas s měnovou politikou není vyžadován. 2 

5. Prioritním cílem měnové politiky je udržování cenové stability. 2 

Ekonomická nezávislost-váha 0,3 2 

6. Vláda nemůže získat přímý úvěr od centrální banky. 2 

7. Centrální banka má plně v kompetenci nástroje měnové politiky. 2 

Finanční nezávislost-váha 0,1 2 

8. Centrální banka si sama stanovuje svůj rozpočet. 2 

Celková nezávislost 1,76 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.3.5.  Shrnutí výpočtu indexu nezávislosti centrálních bank 

 Na základě vlastní konstrukce indexu politické nezávislosti jsme vypočítali celkovou 

nezávislost u čtyř centrálních bank: Česká národní banka, Evropská centrální banka, Federální 

rezervní systém a Bank of England. Podle Tab. 4.7, na které jsou zobrazené výsledné hodnoty 

daného indexu, lze vyčíst, ţe mezi hodnotami indexů nezávislosti jednotlivých centrálních 

bank nejsou příliš velké rozdíly. Jedním z důvodů můţe být, ţe se v dnešní době všechny tyto 

banky zaměřily na vyšší nezávislost, aby podporovaly cenovou stabilitu, i kdyţ v případě 

Federálního rezervního systému, nepatří tento cíl mezi prioritní. Na druhou stranu výsledky 

indexů závisí také na subjektivním pohledu rozhodovatele a zvolených kritérií. K nejméně 

závislým centrálním bankám patří Česká národní banka a Bank of England, jejich celkový 

index nezávislosti dosahuje hodnoty 1,76. Nejniţší celkový index nezávislosti podle těchto 

kritérií má Federální rezervní systém. Jeho prioritním cílem je udrţovat dlouhodobý růst 

měnových a úvěrových agregátů v souladu s růstem hrubého domácího produktu.  



43 

 

Tab. 4.7 Výsledky celkové nezávislosti vybraných centrálních bank 

Cetrální banky Celkový index nezávislosti Pořadí 

Česká národní banka 1,76 1. 

Evropská centrální banka 1,64 2. 

Federální rezervní systém 1,52 3. 

Bank of England 1,76 1. 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5. Závěr 

 V této bakalářské práci bylo cílem porovnání nezávislosti vybraných centrálních bank. 

K dosaţení uvedeného cíle bylo nutné vymezit základní pojmy bankovnictví a charakteristiku 

centrální banky. Definovat pojem nezávislost, faktory, které ji ovlivňují, argumenty  

ve prospěch nezávislosti, stejně tak důvody, jeţ jim oponují. Dále byly zmíněny způsoby 

měření nezávislosti. 

  Na základě toho byla vytvořena konstrukce vlastního indexu nezávislosti centrální 

banky. Byl pouţit způsob vícekriteriálního rozhodování s metodou pořadí. K měření a 

porovnávání indexu nezávislosti byly vybrány čtyři významné centrální banky: Česká národní 

banka, Evropská centrální banka, Federální rezervní systém a Bank of England. Pro porovnání 

byly stanoveny tři typy nezávislosti a k nim jednotlivá kritéria, která se týkala oblastí 

nejvyššího vedení centrální banky, cíle a nástrojů měnové politiky, přímého úvěrování 

veřejného sektoru a rozpočtu centrální banky.  

 Měřením byl zjištěn nejvyšší index celkové nezávislosti u České národní banky a 

Bank of Egland. Hodnota indexu byla ve výši 1,76. Nejméně nezávislou centrální bankou se 

ukázal Federální rezervní systém s hodnotou indexu 1,52. Důvodem niţší nezávislosti byl 

prioritní cíl dané měnové politiky, který se odlišoval od ostatních v tom, ţe podporuje 

dlouhodobý růst měnových a úvěrových agregátů v souladu s růstem hrubého domácího 

produktu místo cenové stability. Výsledek indexu mohl ovlivnit subjektivní výběr kritérií 

rozhodovatele. 
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