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1 ÚVOD 

Měnová politika a nabídka peněz - termín, který v sobě zahrnuje otázky i 
informace, ale zejména odpovědnost státu vůči občanům za zajištění maximální prosperity, 
ekonomické integrace, cenové stability a zaměstnanosti. 

Žijeme ve světě, kde pojmy peníze a politika jsou nositeli moci či slabosti, 
bohatství či chudoby, prosperity či úpadku, spokojenosti či útrapy. 

Peníze – ovlivňují život každého na této planetě. Jejich síla, hodnota a význam 
určuje postavení států či jedinců mezi sebou, bohatství jedince či států a jejich moc. Slovo, 
které ve svém významu skrývá podstatu ekonomické soupeřivosti kontinentů, států ale i 
jedinců. Jejich vlastnictví je v běžném životě základní potřebou. Tato práce je však 
zaměřena na peníze z čistě  ekonomického hlediska.  

Peníze  -  všeobecný ekvivalent.  V ekonomice se v souvislosti s pojmem peníze 
nedá spojit termín základní potřeba. Peníze jsou definovány jako zvláštní statek. Tato 
zvláštnost spočívá v jejich směnitelnosti za jakékoliv zboží či služby. Poptávka po nich a 
jejich nabídka jsou základem měnové politiky států.  V čem spočívá a jaké jsou jejich cíle, 
tím se budu zabývat v této práci. 

Politika - správa věcí veřejných. Prostřednictvím nástrojů politiky se prosazují 
požadavky skupiny lidí. Kombinace politiky a peněz je základem hospodářské politiky, 
jejímž tvůrcem je stát. Stát zde vystupuje jako tvůrce a garant, jehož hlavním posláním je 
zajištění maximální prosperity, ekonomické integrace, cenové stability a zaměstnanosti. 

Jakým způsobem a jakých nástrojů při tom využívá? Jaké má konkrétní cíle?  Kdo 
ji pro stát zajišťuje? A jak je při zajišťování těchto úkolů úspěšný? Odpovědím na tyto 
otázky je věnován první okruh bakalářské práce. 

Téma měnové politiky a nabídky peněz jsem zvolila na základě jejich současné, 
zvýšené aktuálnosti. Témata plné zvratů, nutnosti okamžité reakce na ekonomickou situaci 
kdekoli na světě, předvídatelnosti, rozhodování skrývající obrovskou odpovědnost 
rozhodujících subjektů.  

V době výběru tématu bakalářské práce se naše ekonomika denně a výrazně 
posouvala dopředu. Koruna sílila každým okamžikem a denně padaly rekordy v porážce 
Eura. Nezaměstnanost i v oblastech jako Teplicko a Mostecko, se výrazně snižovala. Pro 
běžného občana vidina ekonomického blahobytu. 

Ale vybrané téma, z velmi záludné oblasti ekonomiky, ukázalo svou nestálost a 
rychlou, nečekanou proměnu. Tou je současná, světová, ekonomická krize, včetně jejích 
dopadů na českou ekonomiku, která probíhá v době, kdy vznikají první odstavce této 
práce. Ale tak se vyvíjí po celou dobu své existence. 

  17. listopadu 1989 nastoupila naše země cestu k demokracii. Impuls, kdy 
ekonomika státu byla přesměrována z příkazové na smíšenou s tržními základy. Od té doby 
již uběhlo 19 let. Dalšími významnými milníky pro ekonomiku státu je osamostatnění 
České republiky 1. ledna 2003, vstup České republiky do Evropské unie 1. května 2004, 
ale i změna politického prostředí na základě vítězství politických stran v řádných volbách.  

Mezi politikou a makroekonomickými zásahy je úzký vztah. Vládnoucí politická 
strana má v rámci svého volebního programu stanoveny ekonomické priority. Tyto priority 
stanoví nejdůležitější ekonomické ukazatele jako je výše rozpočtového dluhu, růst reálného 
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HDP, výše vládních půjček -  reálná úroková míra, důchodová politika, politika 
zaměstnanosti, až po stanovení daňových sazeb.  K dosažení takto stanovených politických 
priorit je použito adekvátních makroekonomických zásahů.  

Měnová politika tvoří jednu část těchto zásahů a k její účinnosti je nezbytné, aby 
bylo zajištěno tržní prostředí s plně rozvinutým peněžním, kapitálovým a mezinárodně 
devizovým trhem a zajištění nezávislosti vedení centrální banky na politickém vedení 
státu.  Ve sledovaném období let 1993-2008 se u moci vystřídaly různé vlády a cílem práce 
je vyhodnotit uplatňované druhy hospodářských politik a míru jejich úspěšnosti 

Ne vždy byl ekonomický vývoj pro občana pozitivní. Prošli jsme problematickým 
obdobím naplňování cílů měnové politiky v letech 1998-1999  a 2002-2003, rekordní míry 
nezaměstnanosti v letech 2004–2005 až po současnou, ekonomickou krizi, s jejímiž 
důsledky a dopady na občana se každodenně setkáváme v reálném životě. Ale také jsme 
prošli dobou, kdy koruna stále sílila, byl značný příliv zahraničního kapitálu, podniky 
zvyšovaly investice, snižovala se míra nezaměstnanosti. 

Všechny tyto ekonomické etapy vývoje byly provázeny, mimo jiné zásahy 
realizovanými Českou národní bankou, a proto tématem jednoho okruhu bakalářské práce, 
bude Česká národní banka, jako nositel  měnové politiky České republiky.  

Bakalářská práce je rozdělena do tří okruhů. 

První okruh je zaměřen na vymezení základních pojmů vztahujících se k tématu. 

Druhý okruh sleduje Českou národní banku z pohledu centrální banky, banky bank 
a banky státu, jejího vývoje a postavení vzhledem k ekonomice státu. Zde jsem si položila 
otázku: Jak je tato banka vnímána očima občanů? Jak je naplněna její informační 
otevřenost, která vyvažuje její nezávislost?  Při hledání na její odpověď byla provedena 
anketa formou dotazníku o povědomí České národní banky a její úlohy u občanů České 
republiky.  

Stěžejní částí práce je, ve třetím okruhu, provedení analýzy měnových nástrojů 
ČNB a vyhodnocení makroekonomických zásahů v  časovém  období let 1993–2008.  

V této části práce bude zpracována analýza nabídky peněz a uplatňovaných nástrojů 
ČNB v období 1993–2008.  Analýze budou podrobeny nejvýznamnějších zásahy České 
národní banky do nabídky peněz v letech 1993 – 2008 v souvislosti s uplatňovanými 
nástroji měnové politiky. Výsledky analýzy by měly přinést odpovědi na tyto základní 
otázky:  

• Jaké byly preferovány hlavní politicko-ekonomické cíle v období vlády 
různých politických stran, které se ve sledovaném období vystřídaly? 

• Jaké nástroje, jaký typ měnové politiky byly voleny a jak tato politika byla 
účinná?  

• Vedla opatření české národní banky v letech 1993 – 2008 k cenové stabilitě 
a ekonomickému růstu státu?  

• Bylo zapotřebí spíše restriktivních či expanzivních opatření? 

• Do jaké míry je skutečně vedení České národní banky mimo politický vliv?    
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2 Význam m ěnové politiky a její hlavní cíle 

2.1  Význam m ěnové politiky 
Měnová politika – jedna část hospodářské politiky státu.  Soubor opatření centrální 

banky, kterými je ovlivňována celá ekonomika a to zejména v oblasti finančního trhu a 
jeho vývoje. K tomu, aby měnová politika mohla být uplatněna a byla účinná, je nutné, 
aby pro ni bylo předem vytvořeno prostředí, které splňuje následující podmínky: 

� rozvinutý trh peněz, 

� rozvinutý trh kapitálu, 

� centrální banka ve vlastnictví státu, ale její vedení nezávislé na politickém 
vedení státu. 

Z výše uvedeného vyplývá, že měnovou politiky může stát provádět jen v tržním 
prostředí. V případě příkazového hospodářství měnová politika nemá smysl, neboť nejsou 
splněny základní podmínky pro její úspěšnost, ale i smysluplnost. [1],[3] 

 
2.1.1  Peníze 

Měnová politika je založena na uskutečňování nabídky peněz a to na základě 
poptávky po nich. Proto jim bude věnována tato samostatná kapitola. 

V ekonomice jsou peníze označeny jako zvláštní statek. Jedná se o jedinečnou 
ekonomickou komoditu. Jejich zvláštnost a jedinečnost spočívá v tom, že jsou určeny ke 
směně. Peníze jsou také vedeny jako všeobecný ekvivalent a využity k vyjádření hodnot 
jakéhokoli majetku v jednotné hodnotě.  

V makroekonomii mají peníze tři základní funkce. Jedná se o prostředek směny, 
uchovatele hodnoty a účetní jednotku.  

� Prostředek směny – peníze jako věc používanou pro nákup a prodej statků a 
služeb. 

� Uchovatel hodnoty- peníze, které se nepoužijí ke směně, jsou ponechány 
jako majetek pro další období.  

� Účetní jednotka – penězi se dá vyjádřit hodnota čehokoliv, a proto se 
využívají v účetnictví jako univerzální měřítko. [4] 

 

2.1.2 Poptávka po pen ězích   

Existence peněz a jejich funkce vyvolává poptávku po nich. Poptávka po penězích, 
je dána potřebou, všech subjektů v makroekonomie (vláda, firmy a domácnosti), ke směně 
jak statků, služeb a jiných komodit, ale také jako aktivum a to aktivum velmi bezpečné a 
nanejvýš likvidní. Poptávka po penězích se může zvyšovat i snižovat. Můžou nastat dva 
stavy. Prvním je pohyb po křivce, který nastane, pokud dojde ke zvýšení úrokové sazby a 
reakcí na tuto skutečnost je pokles poptávky po penězích. Druhým případem je, když 
dochází k posunu křivky poptávky po penězích doprava či doleva (graf č. 1.). K tomu 
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dochází při změně cenové hladiny a změně reálného produktu. Pokud hodnoty těchto 
veličin rostou, roste i poptávka po penězích a naopak pokud klesají, klesá i poptávka po 
penězích.[3], [4] 

 
Graf č.1– Posun  poptávky  po  penězích      Zdroj: [1] 

 

2.1.3  Nabídka pen ěz 

Od takto odvozené poptávky po penězích se v rámci monetární politiky státu 
odvozuje nabídka peněz. Tuto činnost provádí Česká národní banka.  Při grafickém 
znázornění nabídky peněz je patrný její zvláštní tvar (graf č. 2.). Křivka nabídky peněz se 
udává jako svislá přímka. To je dáno tím, že nabídka peněz je velmi málo citlivá nebo 
zcela necitlivá na výši úrokové sazby. Expanzivní monetární politika – posun křivky 
doprava, restriktivní monetární politika – posun křivky do leva.[3] 

 
Graf č.2 –  Posun nabídky peněz       Zdroj: [1] 
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2.1.4 Trh pen ěz  

Trh peněz je definován spojením poptávky po penězích a jejich nabídkou prostřednictvím 
monetární politiky prováděnou ČNB. Vzájemné působení mezi poptávkou po penězích a 
nabídkou peněz určuje tržní úrokovou sazbu. [4] 

 
Graf č.3– Peněžní trh         Zdroj: [1] 

2.2 Hlavní cíle m ěnové politiky 
Mezi hlavní cíle měnové politiky patří zajištění vnitřní cenové stability 

spotřebitelských cen a zaměstnanosti. S těmito cíli souvisejí i další cíle měnové politiky, a 
to podpora ekonomického růstu, stabilita měnového kursu, rovnovážnost běžného účtu 
platební bilance, stabilizace úrokových sazeb a stabilita finančních trhů. [3] 

2.2.1   Cenová stabilita spot řebitelských cen 

V tržní ekonomice nelze zmrazit ceny. To také není cílem stability spotřebitelských 
cen, ale jedná se o zajištění regulace zvyšováním a snižováním cen tak, aby nedocházelo 
k cenovým šokům. Setkáme se zde s pojmy inflace – růst cenové hladiny a deflace – 
pokles cenové hladiny. [3] 

2.2.2 Zaměstnanost 

Makroekonomickým ukazatelem pro zajištění podpory zaměstnanosti je přirozená 
míra nezaměstnanosti. Pokud se tento ukazatel zvyšuje, znamená to, že se snižuje počet 
pracovních příležitostí na trhu a naopak snížení hodnoty tohoto ukazatele znamená zvýšení 
počtu nových pracovních příležitostí. [3] 
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2.2.3 Podpora ekonomického r ůstu 

Ekonomika sleduje růst potencionálního HDP. K vyjádření ekonomického růstu se 
tato veličina sleduje v čase. „Rozlišuje tempo růstu skutečného a potencionálního 
produktu. Vlivem změn v agregátní poptávce a nabídce tempo růstu skutečného reálného 
produktu neustále kolísá.“ [3] 

2.2.4 Stabilita m ěnového kursu 

Cílem stabilizace měnového kurzu je zachování co nejvýhodnějšího poměru mezi 
národní měnovou jednotku a jinými měnovými jednotkami. Měnové kursy rozlišuje na: 
fixní, floating (volně  pohyblivé, plovoucí kursy) a řízený floating.       [5] 

2.2.5 Rovnovážnost b ěžného ú čtu platební bilance 

V této oblasti se sleduje saldo obchodní bilance, saldo služeb, saldo běžných 
transferů a saldo bilance výnosů. 

2.2.6 Stabilizace úrokových sazeb 

Stabilizace úrokových sazeb zajišťuje ekonomické prostředí, ve kterém se 
podnikatelské subjekty nebojí investovat. Pokud by došlo ke zvýšení úroků, sníží se zájem 
o půjčky, a tím se zastaví i růst firem, neboť nebudou v takové míře investovat do svého 
rozvoje. [5] 

2.2.7 Stabilita finan čních trh ů 

„ČNB definuje finanční stabilitu jako situaci, kdy finanční systém plní své funkce bez 
závažných poruch a nežádoucích důsledků pro současný i budoucí vývoj ekonomiky jako 
celku a zároveň vykazuje vysokou míru odolnosti vůči šokům.“ [8] 

2.3 Typy m ěnové politiky 

Měnová politika může mít různé charaktery. Podle typu lze rozlišit měnovou 
politiku restriktivní a expanzivní. Rozdílnost těchto typů měnové politiky spočívá 
v nabídce peněz (viz Kapitola 2.1.1.). Při jedné se nabídka peněz zvyšuje a úroková míra 
klesá a při druhé se naopak nabídka peněz snižuje a zvyšuje se i úroková míra. [3] 

2.3.1 Expanzivní m ěnová politika 

Vyznačuje se výhodnými úvěrovými podmínkami. Zásahy centrální banky jsou 
prováděny pomocí nástrojů, které vedou ke snížení úrokové míry. I přijetí tohoto typu 
měnové politiky může mít různé důsledky a to v závislosti na poptávce po penězích. Pokud 
je neměnná a centrální banka zvýší nabídku peněz, dochází na trhu ke snížení úrokové 
míry a zvýšení množství peněz. Jiná situace nastane, pokud se poptávka po penězích na 
trhu sníží. Důsledkem opatření centrální banky pomocí expanzivní politiky, a to zvýšení 
nabídky peněz, se sníží úroková míra, ale množství peněz v oběhu je stále stejné. (Graf č. 
4), [3] 
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2.3.2 Restriktivní m ěnová politika 

Zásahy centrální banky vedou, v případě použití restriktivního typu měnové 
politiky, ke zvýšení úrokové míry.  
Na trhu mohou nastat opět dvě různé situace.  

Poptávka po penězích je stále stejná a centrální banka provede zásahy do 
ekonomiky trhu svou restriktivní politikou – sníží nabídku peněz. Důsledkem bude zvýšení 
úrokové míry a sníží se objem peněz na trhu. 

Jiný stav nastane, pokud se na trhu poptávka po penězích zvýší. Zde bude 
důsledkem použití expanzivní politiky centrální banky zvýšený úrok, ale objem peněz na 
trhu budu stále stejný. (Graf č. 5), [3] 

 
Graf č.4 – Expanzivní monetární politika     Zdroj: [2] 

 

 
Graf č.5 – Restriktivní monetární politika      Zdroj:[2] 
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3 ČNB – nositel m ěnové politiky v ČR 
Jeden z předpokladů účinnosti a smysluplnosti zavedení a provádění zásahů 

pomocí měnové politiky, do ekonomiky státu, je zřízení ústřední banky, vykonávající 
dohled nad finančním trhem. Nezbytné je, aby tato banka byla ve vlastnictví státu a byla 
nezávislá. 

3.1 Vývoj centrální banky 
První centrální bankou se stala Bank of England, nazývaná též Stará dáma z 

Threadneedle Street založená roku 1694 Williamem Patersonem. Dne 27. července 1694 jí 
byla povolena činnost vládní banky královským patentem. 

Česká národní banka měla své předchůdce. V letech 1919 – 1926 funkci banky 
vykonával Bankovní úřad při ministerstvu financí. První centrální banka vznikla v roce 
1926. Národní banka Československá svou funkci plnila až do roku 1939, kdy z důvodu 2. 
světové války byla její činnost zastavena.  

V letech 1939 až 1945 dohled nad finančním trhem vykonávala Národní banka pro 
Čechy a Moravu.  Národní banka Československá opět začala plnit svou úlohu po skončení 
2. světové války v roce 1945 až do roku 1950, kdy ji nahradila Státní banka 
Československá.   

Časovým mezníkem pro vznik České národní banky je 1. leden 1993.  K 31. 
prosinci 1992 ukončila existenci Česká a Slovenská federativní republika. Dne 1. 1. 1993 
byla proto zřízena Česká národní banka, nahrazující Národní banku Československou, 
která dosud, tj. do 31. 12. 1992, vykonávala dozor nad finančním trhem federativní 
republiky. [12] 

3.2  ČNB  
ČNB je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad 

finančním trhem. Je zřízena Ústavou České republiky a její činnost stanoví zákon č. 6/1993 
Sb., o České národní bance  a další právní předpisy, v platném znění. ČNB má postavení 
veřejnoprávního subjektu se sídlem v Praze. Jsou jí svěřeny pravomoci správního úřadu v 
rozsahu stanoveném zákonem. Do její činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona. [8]    

3.2.1 Postavení ČNB v bankovnictví ČR – dvoustup ňový systém 

V 90. letech 20. století se na finančním trhu začaly objevovat nové finanční 
subjekty – obchodní banky. Bankovní systém, který do této doby byl jednostupňový, se 
musel proto přetransformovat do své současné podoby a to do systému dvoustupňovému 
(příloha č. 1 Dvoustupňový bankovní systém ČR).   [1] 

3.2.2 Organizace ČNB 

 Českou národní banku tvoří ústředí se sídlem v Praze, pobočky a účelové 
organizační jednotky. Nejvyšším řídícím orgánem ČNB je bankovní rada, která je 
sedmičlenná. Jejími členy jsou guvernér ČNB, dva viceguvernéři ČNB a čtyři členové 
bankovní rady ČNB. Všechny členy bankovní rady jmenuje prezident republiky na dobu 6 
let. Jménem České národní banky jedná navenek guvernér a v době jeho nepřítomnosti jej 
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zastupuje viceguvernér, pověřený guvernérem. (příloha č. 2. Organizační struktura ČNB)
 [6] 

3.2.3 Nezávislost ČNB 

„Nezávislost centrální banky je klíčovou podmínkou úspěšné realizace měnové 
politiky a tedy udržitelného neinflačního růstu ekonomiky. ČNB disponuje vysokou mírou 
nezávislosti na politických strukturách při plnění svých zákonem stanovených funkcí již od 
počátku své existence (leden 1993)“[8] 

Pokud by nebyla ČNB postavena mimo politický vliv, musela by přijímat taková 
opatření, která by z krátkodobého pohledu byla výhodná, ale v delším časovém období by 
se toto opatření projevilo svými negativními dopady a to růstem inflace. To by mělo za 
následek zastavení ekonomického růstu a navrácení se do jeho výchozí úrovně, ale i pod 
tuto úroveň. Za účelem sledování krátkodobého, politického zájmu by došlo k poškození 
ekonomiky státu z pohledu dlouhodobého.  [6], [8] 

 
Nezávislost ČNB je členěna následovně:  

� Personální nezávislost 
� Institucionální nezávislost 
� Funkční nezávislost 
� Finanční nezávislost 

 
� Personální nezávislost    

 Spočívá v tom, že bankovní rada je jmenována a odvolána prezidentem republiky. 
Vláda do jmenování a odvolání nemůže zasahovat. Odvolání členů rady je stanoveno 
zákonem a z jiných důvodů je odvolat nelze. Podmětem pro odvolání je neplnění zákonem 
stanovených podmínek pro výkon funkce, nevykonávání své funkce po dobu delší než 6 
měsíců či vážní pochybení. Tato personální nezávislost nebyla naplněna v období let 2000 
– 2001, kdy novelou zákona (zákon č.442/2000 Sb., zákon o ČNB) bylo upraveno 
jmenování členů bankovní rady prezidentem na základě návrhu vlády.  Tímto porušením 
nezávislosti ČNB se zabýval i Ústavní soud a na základě vydání rozhodnutí o neústavnosti 
této úpravy byla zjednána náprava ukončením jejich účinnosti od 3. srpna 2001 a vydáním 
novely Zákona o ČNB (zákon č.127/2002). Zákonná podoba nezávislosti se navrátila do 
stavu, který byl před novelou z roku 2000. [6], [8] 

� Institucionální nezávislost  

Je naplněna tím, že bankovní rada při svém rozhodování nesmí přijímat ani 
vyžadovat pokyny od prezidenta, parlamentu, vlády či jiných subjektů.  [6], [8] 

� Funk ční nezávislost   

Je dána autonomií ČNB při stanovení inflačních cílů a nástrojů k jejich dosažení. 
ČNB a vláda se vzájemně informují o zásadách a opatřeních měnové a fiskální politiky, při 
stanovení kursového režimu předchází projednání s vládou, ale nesmí být ohrožen měnový 
cíl ČNB. [6], [8] 
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� Finanční nezávislost  

ČNB má zakázáno přímo financovat veřejný sektor a jím zřízené subjekty a tím je 
naplněna finanční nezávislost. Bankovní rada schvaluje rozpočet ČNB. Ten je členěn na 
výdaje a pořízení majetku a výdaje na provoz. Po ukončení hospodářského roku je účetní 
závěrka, ověřená externím auditem, výchozím bodem pro zpracování roční zprávy o 
výsledku hospodaření a tato zpráva se předkládá parlamentu. ČNB je povinna dekádně 
zveřejňovat výkazy o své finanční pozici.  [8] 

3.3 Hlavní cíle ČNB 
 „Podle článku 98 Ústavy ČR a zákona č.6/1993 Sb., o ČNB, ve znění pozdějších 

předpisů je hlavním cílem její činnosti péče o cenovou stabilitu. Dosažení a udržení cenové 
stability, tj. nízko inflačního prostředí v ekonomice, je trvalým příspěvkem centrální banky 
k vytváření podmínek pro udržitelný hospodářský růst. Předpokladem účinnosti měnových 
nástrojů vedoucích k cenové stabilitě je nezávislost centrální banky. ČNB rovněž 
podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády, pokud není tento vedlejší cíl v rozporu s 
cílem hlavním.“ [8]  

3.4 Funkce ČNB 
Hlavní funkce centrální banky jsou tři:  

1. emisní funkce    
2.  funkce banky bank     
3.  funkce banky státu 

3.4.1   Emisní funkce 

Emisní funkce je naplněna výhradním právem ČNB na vydávání bankovek a mincí. 
Je též oprávněna vydávat pamětní mince. Toto výhradní právo je zakotveno v zákoně č. 
6/1993 Sb., Zákon o ČNB, v platném znění. V rámci plnění této funkce ČNB: 

• zajišťuje správu zásob bankovek a mincí,   
• organizuje dodávky bankovek a mincí od výrobců, 
• sjednává tisk bankovek a ražbu mincí, 
• dozírá na ochranu a bezpečnost do oběhu nevydaných bankovek a mincí, 
• dozírá na úschovu a ničení tiskových desek, razidel, neplatných a 

vyřazených bankovek a mincí, 
• na požádání vyměňuje, ale může i v odůvodněných případech výměnu 

odmítnout, poškozené bankovky a mince za nepoškozené, 
• stahuje z oběhu poškozené bankovky a mince, ničí je a nahrazuje je novými, 
• padělané nebo pozměněné bankovky a mince, a to i v případě podezření na 

padělání či pozměnění, jsou odebrány a předány ČNB a to bez nároku na 
náhradu,  

• stanoví vyhlášky upravující všechny náležitosti bankovek a mincí, jejich 
nominální hodnoty, postupy s příjmem, nakládáním i odebíráním bankovek 
a mincí, poskytování náhrad za poškozené a necelé bankovky a mince, 
ukončení platnosti bankovek a mincí, způsob a dobu jejich výměny, 
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podmínky pro reprodukci symbolů peněz či výroby předmětů, které 
bankovce a mince napodobující. [6], [8] 

 
 
3.4.2  Funkce banky bank 

Tato funkce spočívá v činnosti ČNB směrem k bankám, pobočkám zahraničních 
bank, spořitelních a úvěrních družstev, institucí elektronických peněz a to i poboček 
zahraničních elektronických institucí podnikajícím na území ČR. Směrem k těmto 
institucím [6]:  

• stanoví pravidla pro jejich podnikání, 
• stanoví úrokové sazby, rámce, splatnosti a další podmínky obchodů, 
• vede účty, 
• stanoví povinné minimální rezervy, 
• obchoduje s nimi, 
• poskytuje jim úvěry,  
• řídí jejich činnost bank,  
• vykonává dohled nad jejich činností. 

3.4.3   Funkce banky státu 

V této funkci ČNB vystupuje jako správce státního rozpočtu. V souvislosti 
s plněním tohoto úkolu [6]: 

•  vede účty státních orgánů a podniků, 
•  dává do prodeje státní dluhopisy, které po dohodě a na základě pověření 

 MF ČR může za úplatu spravovat, 
• vede evidenci cenných papírů vydávaných ČR se splatností do jednoho 

roku, cenných papírů vydávaných ČNB a je oprávněna s nimi obchodovat, 
• vede evidenci dluhopisů se splatností do jednoho roku a jej oprávněna 

s nimi obchodovat, 
• stanoví, po projednání s vládou, režim kurzu a vyhlašuje kurs české měny 

k měnám cizím, 
• uschovává, spravuje, disponuje a obchoduje s měnovými rezervami ve zlatě 

a devizových prostředcích,  
• zajišťuje platební styk se zahraničím a vydává cenné papíry v cizí měně, 
• provádí registraci zahraničních bank a finančních institucí vykonávají 

bankovní činnost na územní ČR, 
• sjednává v rámci své působnosti platební a jiné dohody se zahraničními 

institucemi. 

3.5 Poslání ČNB při dohledu nad finan čním trhem ČR 
ČNB jako integrovaný orgán regulace a dohledu nad finančním trhem ČR pečuje o 

stabilitu finančního systému. Současně zajišťuje, aby rozvoj finančního trhu ČR byl 
bezpečný a plynulý.  

Roli integrovaného orgánu regulace a dohledu nad finančním trhem ČR plní 
zejména prostřednictvím:  
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• Regulatorní činnosti – stanovení pravidel podnikání a jednání se 
zákazníkem formou prováděcích právních předpisů 

• Licenční a povolovací činnost  - udělování povolení vstupu do regulovaných 
segmentů trhu 

• Dohledových činností  -  dohled na dálku a dohlídku na místě 
• Stanovování opatření k nápravě popřípadě ukládání sankcí – u institucí, kde 

ČNB vykonává dohled 
• Shromažďování, zpracování a vyhodnocování informací  - pro podporu 

dohledu a k informování veřejnosti o finančním trhu, jeho stavu a vývoji. 
 
K výše uvedeným činnostem a jejich realizaci je zapotřebí používat předem 

stanovené zásady a to zásady: 
� předvídatelnosti, 
� uplatňování mezinárodně uznávaných standardů, 
� sladění strategie s operativním výkonem dohledu, 
� informační otevřeností a odpovědností vůči veřejnosti, 
� spoluprací s MF ČR a olšími ústředními orgány státní správy. 

 
K zajištění role integrovaného orgánu regulace a dohledu nad finančním trhem ČR 

se ČNB řídí stanovenými hodnotami a těch dosahuje za pomoci stanovených zásad.  
Jednotlivé hodnoty a k nim přiřazené zásady jsou uvedeny v příloze č. 3. [6] 

3.6 Vyhodnocení dotazníkového šet ření o transparentnosti ČNB 
Při psaní tohoto okruhu jsem neustále narážela na vazbu mezi nezávislostí ČNB na 

jedné straně a její transparentností na straně druhé. To mě vedlo k záměru, provést šetření 
mezi občany, zda jsou skutečně dostatečně informováni o činnosti ČNB a lze tedy 
souhlasit s tímto prohlášením ČNB či nikoli. (Příloha č. 4. Dotazník: Průzkum 
informovanosti veřejnosti o ČNB) 

3.6.1 Zpracování dotazníkové šet ření  

Pomocí grafů č. 11-14 jsem zpracovala informace z dotazníkového šetření. Jedná se 
zejména o základní rozdělení na skupiny dle profesního zařazení, nejvyššího dosaženého 
vzdělání a věkového složení.  

 
Graf č. 11 – Počet zpracovaných dotazníků   Graf č. 12 –Základní přehled dle profesního zařazení 
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Graf č. 13 – Základní přehled dle vzdělání   Graf č. 14 – Základní přehled dle věkového složení 

Další zpracování dotazníkové šetření graf č. 15 se týká správnosti zodpovězení 
položených otázek. Poznámka – odpověď nevím byla brána ve vyhodnocení jako odpověď 
nesprávná. 

 
Graf č. 15 – Celková četnost správných odpovědí 

Z výše uvedeného grafu je vidět, že informovanost a to v oblasti základních 
informací (vedení ČNB, jmenování členů bankovní rady) ohledně ČNB odhaluje 
nedostatky v povědomí občanů.  

Třetí a závěrečná část zpracování dat je zaměřena na odpovědi dotazovaných 
ohledně transparentnosti ČNB. Při zpracování této závěrečné části jsem dospěla 
k rozhodnutí provést rychlé šetření zaměřené na získávání informací občanů o činnosti 
ČNB (příloha č. 5 Dotazník: Získávání informací veřejnosti o ČNB). Tohoto šetření se 
zúčastnilo 30 osob. Řádně vyplněné dotazníky odevzdali všichni. Výsledky tohoto šetření 
znázorňují grafy č. 18-20. 
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Graf č.16 – Vyhodnocení  informavanosti veřejnosti z dotazníkového šetření – činnost ČNB 

 
Graf č.17 – Vyhodnocení informavonosti veřejnosti z dotazníkového šetření – úroková sazba 

 

Graf č. 18 – Návštěvnost internetových stránek ČNB 
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Graf č. 19 -  Poskytování informací o ČNB formou reklamy 

 

Graf č. 20 -  Nejčastější forma získávání informací o ČNB 

3.6.2  Vyhodnocení dotazníkového šet ření 

K  šetřením mě vedla otázka, zda ČNB je skutečně směrem k občanům České 
republiky transparentní natolik, aby tato transparentnost vyvážila její nezávislost. A 
odpověď na ni? 

Zpracováním dat, získaných v šetření jednoznačně vyplývá, že informovanost 
široké veřejnosti o základních úkonech prováděných centrální bankou je nedostatečná. 
ČNB dostatečně nevyužívá k informovanosti veřejnosti o prováděných úkonech, spojených 
se svou činností, a jejich dopadu na občany, formu  nejdostupnější, nejrozšířenější a 
nejjednodušší a to sdělování informací ve formě mediálních zpráv.  
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4 Nástroje m ěnové politiky 
K zajištění cílů měnové politiky využívá ČNB měnově politické nástroje a to 

měnové nástroje nepřímé (tržně orientované).  

4.1 Nepřímé – tržn ě orientované nástroje m ěnové politiky   
Nástroje měnové politiky, které spadají do skupiny nepřímých – tržně 

orientovaných nástrojů měnové politiky, jsou aplikovány do ekonomiky státu 
prostřednictvím ČNB, která s nimi disponuje.  

Jedná se o: 

• Operace na volném trhu 
• Diskontní sazba 
• Povinné minimální rezervy 

4.1.1 Operace na volném trhu 

Použitím tohoto nástroje měnové politiky se usměrňuje vývoj úrokových sazeb 
v ekonomice.  Jsou prováděny formou repo operací. Operace na volném trhu dělíme dle 
hlediska cíle a pravidelnosti na [8]: 

• hlavní měnový nástroj, 
• doplňkový měnový nástroj, 
• nástroj jemného ladění. 

� Hlavní m ěnový nástroj 

ČNB od bank přijímá přebytečnou likviditu a jako protihodnotu jim předává 
dohodnuté cenné papíry. Součástí dohody k této transakci je, že cenné papíry ČNB jako 
dlužník dostane zpět a to za hodnotu zapůjčené jistiny včetně dohodnutého úroku a ve 
stanovené době. Doba je stanovena na 14 dní.  Tato doba může být i kratší a to v závislosti 
na vývoji likvidity bankovní sektoru. Od tohoto se odvíjí důležitý ukazatel měnové politiky 
a to dvoutýdenní repo sazba (dále jen 2T repo sazba). V současné době je výše 2T repo 
sazby stanovena jako maximální limitní sazba a ČNB pracuje se sazbou variabilní. To 
znamená, že ČNB přijme nabídky, které jsou nejvýhodnější, tj. požadují nejnižší úrokovou 
sazbu. Tyto operace jsou prováděny přibližně třikrát týdně.  [8] 

 

� Doplňkový m ěnový nástroj 

V současnosti nevyužívaný nástroj, je obdobou hlavního měnového nástroje. Rozdíl 
spočívá v době podoby repo trendu a ta je stanovena na tři měsíce. ČNB zde využívá 
variabilní sazbu. Tento tendr není sazbou ČNB, využívá se aktuální tržní sazba v den 
vyhlášení tendru.  [8] 

� Nástroj jemného lad ění 

Použití v praxi jen výjimečně, v případě ohrožení stability úrokových sazeb při 
nečekaných krátkodobých výkyvech v likviditě trhu. Patří sem devizové operace a operace 
s cennými papíry. (obr. č. 1.)  [8]   
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Obr. č. 1 Dopady prodeje státních cenných papírů na ekonomiku   Zdroj: [1] 

 

4.1.2 Automatické facility 

„Automatické facility slouží k poskytování nebo ukládání likvidity přes noc 
(overnight, O/N). Protože se z hlediska bank jedná o permanentní možnost uložení resp. 
zapůjčení peněz, vytvářejí úrokové sazby uplatňované u těchto dvou facilit koridor, v němž 
se pohybují krátkodobé sazby na peněžním trhu (a také dvoutýdenní repo sazba).[5] 
Rozlišujeme: facility depozitní a marginální zápůjční.  

� Depozitní facility  

umožňují bankám uložit přes noc u ČNB bez zajištění svou přebytečnou likviditu. 
Přístup do depozitní facility je na požádání o uzavření obchodu u Odboru korunových a 
devizových intervencí ČNB a to nejpozději 15 minut před uzávěrkou účetního dne. 
Minimální objem je ve výši 10 mil. Kč, bez dalšího omezení jsou přijaty částky nad tento 
limit a na tyto depozita se vztahuje úrok ve výši diskontní sazby. Ta zpravidla představuje, 
pro pohyb krátkodobých úrokových sazeb na peněžním trhu, dolní mez. (obr. č. 2) [5] 

� Marginální zápůjční facility  

umožňuje bankám vypůjčit si přes noc od ČNB likviditu formou repo operace. 
Podmínkou je uzavřená repo smlouva mezi bankou a ČNB.  

Přístup do zápůjční faciliti vzniká na základě žádosti o uzavření obchodu u Odboru 
korunových a devizových intervencí ČNB a to nejpozději 25 minut před uzávěrkou 
účetního dne. Minimální objem je ve výši 10 mil. Kč, bez dalšího omezení jsou přijaty 
částky nad tento limit a tyto finanční prostředky jsou úročeny lombardní sazbou. Ta 
zpravidla představuje, pro pohyb krátkodobých úrokových sazeb na peněžním trhu, na 
horní mez.(obr. č. 3) Za mimořádných měnově politických důvodů je ČNB oprávněna 
poskytování lombardních úvěrů dočasně omezit nebo zcela zastavit. [8]     

 
 
 

 

  

 

 

 

   

        
 

 

       Obr.č.2  - Důsledky zvýšení diskontní sazby                                                                             Zdroj: [1] 
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Obr.č.3 –  Důsledky poskytnutí úvěru centrální bankou                              Zdroj: [1]  

4.1.3 Povinné minimální rezervy 

ČNB má ze zákona stanovenou pravomoc udělovat licence pro banky a pobočky 
zahraničních bank opravňující je k provádění bankovní činnosti na území ČR. Pro tyto 
ekonomické subjekty je stanoveno povinné držení, na účtu, který jim spravuje ČNB, ČNB 
stanoveného objemu likvidních prostředků – povinných minimálních rezerv (dále jen 
PMR).  

V současné době jsou PMR stanoveny ve výši 2% ze základu pro výpočet PMR. 
(obr. č. 4) Tento základ tvoří objem primárních závazků dané banky, jejichž splatnost 
nepřesahuje 2 roky. Prostředky, které jsou takto drženy na účtech, jsou od 12. 7. 2001 
úročeny 2T repo sazbou ČNB. [8] 

 

 

 

 

  

 

Obr. č. 4 – Dopady zvýšení sazby PMR na ekonomický systém  Zdroj:  [1] 

4.1.4 Přehled aktuálního vývoje stavu m ěnově-politických nástroj ů 
nastavených ČNB 

V tabulkách č. 1 a č. 2 jsou uvedeny přehledy aktuálního vývoje stavu měnově-
politických nástrojů nastavených ČNB.  [3],[8]  

Změna v nastavených sazbách je reakcí ČNB na probíhající světovou ekonomickou 
krizi a její dopad na českou ekonomiku. 

 Z uvedených přehledů je vidět, že ČNB od začátku roku 2009 snížila úrokovou 
sazbu. Toto snížení má jednoznačný význam a to nastartování cesty obnovení české 
ekonomiky. Banky ale na tuto změnu zatím nereagují, anebo jen velmi opatrně, a úvěry 
jsou nejen poskytovány za stejných podmínek, ale dokonce dochází i k navýšení 
úrokových sazeb. Také byly zpřísněny podmínky pro poskytnutí úvěru. Situace na trhu je 
tedy opačná od očekávání, které mělo přinést snížení úrokové sazby ČNB.  

Dle mého názoru se jedná o reakci bank na situaci v americkém bankovním 
sektoru, který stál u zrodu světové ekonomické krize. Banky poskytovali úvěry za velice 
nízké úrokové sazby a podmínky poskytnutí úvěru nebyly skoro žádné. Tak došlo 
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k předlužení firem a domácností, které vedlo k neschopnosti splácet poskytnuté úvěry. 
Banky, které byly plné takto riskantních úvěrů, byly nakonec nuceny vyhlásit bankrot.   
Vzhledem k tomu, že by došlo k zhroucení celého bankovního systému USA, vláda 
poskytla bankám finanční prostředky na jejich záchranu. Nakolik to byl krok nutný či 
uvážený nás přesvědčí čas. V tuto chvíli je již zřejmé, že finanční prostředky některé 
společnosti, a nejen v USA, použily k výplatě odměn svého vrcholového managementu. 
Zde vlády udělaly chybu v tom, že prostředky nebyly plně účelově vázány k přesně 
stanoveným úkonům společností, ale rozhodnutí o jejich použití bylo plně v rukou těchto 
společností. 

Tabulka č.1 Přehled stavu měnově-politických nástrojů nastavených ČNB k 31.12. 2008   Zdroj: [8] 

Nástroj Sazba sazba platí od 
      

dvoutýdenní repo operace-    
2T repo sazba 2,25% prosinec 2008 

depozitní facilita - diskontní  1,25% prosinec 2008 
Sazba     

marginální zápůjční facilita - 3,25% prosinec2008 
lombardní sazba     

povinné minimální rezervy -  2,00% říjen 1999 
Bank     

povinné minimální rezervy -  2,00% říjen 1999 

stavební spořitelny     
 

Tabulka č. 2 Přehled stavu měnově-politických nástrojů nastavených ČNB k 11. 03.2009   Zdroj: [8] 

Nástroj Sazba sazba platí od 
      

dvoutýdenní repo operace-    
2T repo sazba 1,75% únor 2009 

depozitní facilita - diskontní  0,75% únor 2009 
Sazba     

marginální zápůjční facilita - 2,75% únor 2009 
lombardní sazba     

povinné minimální rezervy -  2,00% říjen 1999 
Bank     

povinné minimální rezervy -  2,00% říjen 1999 

stavební spořitelny     

4.2    Přímé  - administrativní nástroje m ěnové politiky 
Pro ucelený přehled o nástrojích měnové politiky ve stručnosti uvedu i druhou 

skupinu těchto nástrojů a to nástroje přímé (administrativní). Tyto nástroje – jsou určeny 
pro konkrétní banky a jejich hlavních cílem je ochrana peněz věřitele. Nejdůležitější 
opatření měnové politiky patřící do této skupiny jsou: 

• Regulace investičního úvěru – v případě, že klient požaduje poskytnutí 
investičního úvěru nad státem povolenou mez, musí klient bance předložit 
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povolení státních orgánů s poskytnutím úvěru. Pokud klient toto povolení 
nepředloží, banka nesmí investiční úvěr poskytnout. Pokud klient povolení 
předloží, je na rozhodnutí banky zda tento investiční úvěr poskytne a za 
jakých podmínek či ne. 

• Regulace spotřebního úvěru -  státní orgány zde mohou například stanovit 
maximální dobu splatnosti spotřebitelského úvěru. O tom zda úvěr bude 
poskytnut a za jakých podmínek či ne, opět rozhoduje sama banka v rámci 
daných omezeních. 

Dále sem patří: 
• možnost požadovat od bank měsíční zprávy o úvěrech poskytnutých nad 

stanovený limit, 
• možnost určení bankám úvěrového stropu, 
• možnost stanovení maximálně přípustného rozpětí mezi diskontní sazbou a 

úroky, které obchodní banky požadují od svých klientů. [3] 

5  Analýza nabídky pen ěz a uplat ňovaných nástroj ů 
ČNB v období 1993 – 2008 
V období let 1993 - 2008, za které je provedena analýza, česká ekonomika prošla 

jak obdobím ekonomické prosperity, tak i obdobím ekonomické krize. V letech 1998-1999 
došlo k problému s naplňováním cílů měnové politiky. V letech 2003-2004 se česká 
ekonomika potýkala s rekordní výší nezaměstnanosti, v roce 2007 a první polovině roku 
2008 zažila česká ekonomika růst a nyní je postavena před problém světové ekonomické 
krize.  

 Analýza nabídky peněz a uplatňovaných nástrojů ČNB v období 1993 – 2008 je 
rozdělena do tří částí. První část analýzy je z pohledu četnosti zásahů ČNB do české 
ekonomiky v jednotlivých letech, druhá část je zaměřena na rozbor jednotlivých zásahů a 
třetí část je srovnáním úspěšnosti české ekonomiky v souvislosti s politickým vederním 
státu různými politickými stranami ve sledovaném období. Pro možnost provedení takto 
zaměřené analýzy jsem si musela stanovit několik pravidel. Vyhodnocení jsem prováděla 
pomocí rozšířené verze magického čtyřúhelníku a to vždy v předposledním roce vlády 
(data k 31. 12. daného roku). 

5.1 Analýza četnosti zásah ů ČNB 
ČNB ve sledovaném období let 1993-2008 musela zasahovat do české ekonomiky 

z různých důvodů. O tom kdy, v  jaké míře a jakým způsobem vypovídá graf 
 č. 6.  

 Z uvedených dat vyplývá, že v letech 1997-1999 zasahovala ČNB nejčastěji za 
celé sledované období.  Zaváděná opatření měnové politiky musela být často měněna a 
dlouho se nedařilo naplnit cíle měnové politiky. Pro podrobnější analýzu je však tento graf 
velice všeobecný a tak k další práci bude použit graf č. 7. 
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Graf č. 6 – Četnost zásahů ČNB v jednotlivých letech sledovaného období 

 
Graf č.7 – Četnost jednotlivých změn měnově-politických nástrojů 

 Po zpracování údajů z jednotlivých let je vidět, že v letech 1993 a 1994 ČNB 
nepoužívala 2T repo sazbu. Dále z takto zpracovaných údajů lze konstatovat, že měnově-
politické nástroje nastavené v roce 1999 byly beze změn použity i v roce 2000, k souladu 
mezi stanovenou hodnotou 2T repo sazbou, diskontní sazbou a lombardní sazbou došlo až 
od roku 2001, výše povinné  minimální rezervy z primárních vkladů byla naposledy 
upravena pro  banky i stavební spořitelny a ČMZRB v roce 1999. 

5.2 Analýza použití jednotlivých nástroj ů ČNB 
 Rozboru jsou podrobeny PMR jak pro banky, tak i pro stavební spořitelny a 
ČMZRB, 2T repo sazba, diskontní a lombardní sazba v daném úseku sledovaného období a 
to v letech 1993-2008. K provedeným analýzám jsem použila data ČNB pro sledované 
období (příloha č. 5).   [8] 

5.2.1 Analýza PMR bank 

 V letech 1993–1995 byla sazba PMR rozdělena na sazbu z primárních vkladů na 
viděnou a z termínovaných závazků vůči nebankovním klientům. Od roku 1996 došlo ke 
sjednocení a stanovení jen jedné sazby. V grafu č. 8 jsou proto data od roku 1996 a to vždy 
jejich platnost k 31. 12. sledovaného roku. Dosažením 2% sazby PMR v roce 1999 byl 
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dokončen proces snižování sazby PMR až na výši shodnou s výší sazby PRM pro banky 
v Hospodářské a měnové unii stanovenou Evropskou centrální bankou.  

Nelze si nepovšimnout strmého nárůstu sazby PMR v roce 1996. ČNB jako reakci 
na ekonomickou krizi bank a potřebu snížení nabídky peněz zavedla zvýšenou sazbu PMR. 
Jejím cílem bylo donutit banky k poskytování  méně riskantních úvěrů a zpomalit oběh 
peněz a tím stabilizovat bankovní sektor. 

 Dalším opatřením ČNB bylo přistoupení k ucelenému programu konsolidace 
subsektoru malých bank. Došlo k odebrání 2 licencí a nad 5 bankami byla vyhlášena 
nucená správa. Zavedení takto tvrdého opatření mělo za následek rozvoj a posílení velkých 
bank na jedné straně a naopak ještě hlubší propad, zejména malých bank, do krize, vedoucí 
k jejich následnému zániku.   

Osobně se domnívám, že ČNB v období, které předcházelo této krizi v bankovním 
sektoru, selhala ve své funkci bankovního dozoru a následné, vyhlášené opatření, že bylo 
značně tvrdé. K tomuto závěru dospěla i ČNB a proto velmi záhy byla sazba PMR snížena 
a součastně vláda přijala stabilizační program pro malé banky.  Celkové zvládnutí krize 
bankovního sektoru lze proto označit za velmi úspěšné, neboť i dnes, v době světové, 
ekonomické krize naše banky jsou ekonomicky stabilní.  

 

  
Graf č. 8 Vývoj sazeb PMR bank v letech 1993-2008 

 

5.2.2 Analýza PMR stavební spo řitelny a ČMZRB 

Sazba PMR pro stavební spořitelny a ČMZRB byla prvně stanovena v roce 1995, 
přičemž první stavební spořitelny byly založeny již v roce 1993 a to na základě nové 
zákonné normy. Vývoj sazby byl stabilní a v roce 1999 stanoven na 2% PMR dle pokynů 
Evropské centrální banky. 
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Graf č. 9 – Vývoj sazeb PMR stavebních spořitelny a ČMZRB v letech 1993-2008 

5.2.3 Analýza 2T repo sazba 

 Ve sledovaném období prošla 2T repo sazba bouřlivým vývojem. Prvně byla její 
výše stanovena koncem roku 1995. Tato sazba je hlavním nástrojem měnové politiky, 
jejímž cílem je usměrňování úrokových sazeb v ekonomice. Z grafu č. 10 je vidět vývoj 
české ekonomiky. 

 V letech 1995-1997 naše ekonomika procházela obdobím formování, trh byl značně 
nestabilní. Od roku 1998 dochází k postupnému snižování 2T repo sazby v souvislosti s 
ustálením ekonomiky a jejím nastartování, s nízkou inflací. Dále je z grafu patrné, že od 
roku 2001 platí závislost mezi lombardní, diskontní a 2T repo sazbou. Hodnoty jsou 
stanoveny následovně:  2T repo sazba -1 = diskontní sazba a 2T repo sazba + 1= lombardní 
sazba.  

 
Graf č.10 – Vývoj 2T repo sazby, diskontní sazby a lombardní sazby ve sledovaném  období 1993-2008, 

údaje jsou brány vždy k datu 31. 12. daného roku 
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5.2.4 Analýza diskontní sazby – depozitní facility  

 Vývoj diskontní sazby kopíruje ostatní sledované sazby. Maximální hodnoty bylo 
dosaženo v roce ekonomické krize 1997. Poté již výše diskontní sazby postupně klesala. 
Diskontní sazbou jsou úročeny depozita bank (přebytečná likvidita bank, uložená u ČNB 
přes noc). Další význam měla diskontní sazba v oblasti výpočtů úroků z úvěru. Ty byly 
pomocí výše diskontní sazby počítány až do roku 2006. Poté byla uzákoněna změna a 
úroky z prodlení jsou nově počítány podle výše 2T repo sazby. Pokud se podíváme na 
vývoj diskontní sazby, je zcela patrné, že postupně docházelo ke snižování hodnot úroků 
z prodlení, tím postrádal takový postup smysluplnost. 

5.2.5 Analýza lombardní sazby – marginální facility  

 Maximální hodnoty dosáhla výše lombardní sazby v roce 1997. Dokonce 
v měsících květen – červen byla její hodnota stanovena ve výši 50 %. Takto vysoce 
nastavená sazba již odpovídá lichvě.  ČNB tímto opatřením reagovala na kurz české 
koruna vůči dolaru, ale zejména brzdila proces nastartování české ekonomiky. Banky, ale 
zejména domácnosti, které si v tuto dobu vzali úvěry, aby řešili svou např. bytovou situaci, 
byly však postaveny před nehorázně vysoké úrokové sazby.  

 Takto nastavená ekonomika rozhodně neměla tendenci k expanzi.  Došlo k pádu 
vlády a nová úřednická vláda musela přijmout „balíčková“ opatření na ozdravění české 
ekonomiky. Ta zahrnovala zmrazení růstu mezd ve státním sektoru, dokonce i odsunutí 
valorizace důchodů, ale hlavně nutná snížení výdajů státního rozpočtu. 

 Celé toto období a v něm přijatá opatření měli jediný pozitivní výsledek. A to, že 
ČNB nakonec přijala rozhodnutí k nastolení volně plovoucího kurzu měny a tím došlo 
k postupnému snižování lombardní sazby. 

5.3 Rozbor úsp ěšnosti české ekonomiky v návaznosti na 
politické vedení státu pomocí rozší řené verze magického 
čtyřúhelníku 

 Upřesnění hlavních politicko-ekonomických cílů je základem pro provedení 
vyhodnocení, analýzy, nakolik byla, která vláda úspěšná při plnění těchto cílů a zda za 
doby její vlády byla nastolena cenová stabilita a ekonomický růst. V rámci sledovaného 
období let 1993-2008 se vystřídalo 9 vlád. Vyhodnocení je provedeno vždy 
v předposledním roce vlády a to pomocí rozšířené verze magického čtyřúhelníku.  

 V současné době, je již jmenován nový premiér budoucí vlády, v pořadí a to po 
vyslovení nedůvěry vládě Mirka Topolánka II. poslaneckou sněmovnou dne 24. 3. 2009. 
Premiérem nově vznikající vlády byl jmenován ředitel Českého statistického úřadu Jan 
Fischer. Vláda, kterou v současné době sestavuje, bude vládou úřednickou a jejím úkolem 
je přivést naši zemi k volbám a udržet stabilitu ekonomiky.  

5.3.1 Rozšířená verze magického čtyřúhelníku 

 K provedení analýzy jednotlivých vlád jsem použila rozšířenou verzi magického 
čtyřúhelníku.  Jedná se o způsob vyhodnocení úspěšnosti ekonomiky za pomoci skutečně 
naměřených ekonomických hodnot, které jsou posuzovány proti jejich optimálním 
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hodnotám. Vrcholy magického čtyřúhelníku tvoří rozdíly skutečně naměřených veličin a 
jejich optimálních hodnot. Výsledek je uveden v absolutní hodnotě a v procentních bodech.  

1. Odchylku skutečného tempa růstu reálného produktu od potencionálního 
produktu |∆y|= y- y*. 

2. Odchylku skutečné míry nezaměstnanosti od přirozené míry nezaměstnanosti 
|∆u|= u- u*. 

3. Odchylku skutečné míry inflace o míry inflace, která je považována za optimální 
|∆ π |= π- π *. 

4. Odchylku skutečného podílu salda běžného účtu platební bilance na nominálním 
produktu od jeho optimální úrovně |∆BÚ |= BÚ-BÚ* 

 Odhad optimálních veličin v ČR: pro růst potencionálního produktu y*= cca1%, 
pro přirozenou míru nezaměstnanosti u*= cca 8%, pro optimální inflaci optimální π = 2% a 
pro optimální úroveň podílu salda běžného účtu platební bilance = 0. 

 K analýze jsem použila data Českého statistického úřadu (příloha č. 7), 
z každého období vlády byl vybrán předposlední finanční rok s údaji k 31. 12. daného roku 
a optimální hodnoty pro ČR.  

 Který rok byl nejúspěšnějším a za které vlády to bylo, zjistíme z obsahu takto 
vytvořených čtyřúhelníků. (příloha č. 8 Magické čtyřúhelníky). Čím je obsah čtyřúhelníku 
menší, tím je hospodářská politika úspěšnější, jinými slovy, čím se skutečné hodnoty blíží 
optimálním hodnotám, tím je hospodářská politika úspěšnější.    [2] 

5.3.2 Vláda Václava Klause I.  

2. července 1992 – 4. července 1996   vládní koalice: ODS + KDU-ČSL + ODA  

Hlavní politicko-ekonomické cíle 
• Upevňování principů právního státu 
• Zahraniční politika – rozvoj spolupráce 
• Příprava na osamostatnění ČR 
• Dokončení transformace ekonomiky 
• Daňová reforma k 1. 9. 2003 
• Četnost zásahů ČNB do ekonomiky: 17x za celé vládní období 

Zhodnocení naplnění měnové politiky v posuzovaném roce 1995 
� Hlavní cíl měnové politiky naplněn  
� Hospodářský růst se téměř zdvojnásobil 

� Růst peněžní zásoby nad rámec ČNB    [8], [9], [10], [11] 

Tabulka č. 3 - Makroekonomické údaje pro posuzovaný rok 1995 

 y*; y; |∆y| u*; u; |∆u| π
 *; π; |∆ π | BÚ*; BÚ; |∆BÚ | 

Optimum % 1 8 2 0 

Skutečnost % 5,9* 3 9,1 -2,5 

Odchylka |p.b.| |4,9| |5| |7,1| |2,5| 
* zdroj Patria Finance 
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5.3.3 Vláda Václava Klause II. 

4. července 1996 – 2. Ledna 1998  vládní koalice: ODS + KDU-ČSL + ODA 

Hlavní politicko-ekonomické cíle 
• Dokončení společenské a ekonomické transformace 
• Zahraniční politika – plné členství v NATO 
• Zřízení regionální samosprávy 
• Restriktivní měnová politika 
• Četnost zásahů ČNB do ekonomiky: 31x za celé vládní období  
• Vládní krize – demise vlády 

Zhodnocení naplnění měnové politiky v posuzovaném roce 1997 
� Nejobtížnější období 
� Hluboký pokles ekonomického růstu 

I přes finanční restrikce nenaplnění cílů ČNB   [8], [9], [10] 

Tabulka č. 4-  Makroekonomické údaje pro posuzovaný rok 1997 

 y*; y; |∆y| u*; u; |∆u| π
 *; π; |∆ π | BÚ*; BÚ; |∆BÚ | 

Optimum % 1 8 2 0 

Skutečnost % -0,7 4,3 8,5 -6,2 

Odchylka  |p.b.| |1,7| |3,7| |6,5| |6,2| 

 

5.3.4 Vláda Josefa Tošovského 

2. ledna 1998 – 22. července 1998  tak zvaná „úřednická vláda“ 

Hlavní politicko-ekonomické cíle 
• Obnovení a udržení makroekonomické stabilit a finanční disciplíny 
• Vyrovnanost soustavy veřejných rozpočtů 
• Pokračování v procesu privatizace 
• Členství v NATO 
• Náprava cenových deformací 
• Četnost zásahů ČNB do ekonomiky: 3x za celé vládní období 

 Tato vláda, vzhledem k její krátkodobé funkci, nebude podrobena analýze. 
Hospodářská politika byla ovlivněna doznívajícími restriktivními opatřeními, která byla 
zavedena ještě za předchozí vlády a započala růst ekonomky.  I s ohledem na tuto 
skutečnost se domnívám, že se jednalo o vládu úspěšnou, které se podařilo naplnit své 
politicko-ekonomické cíle, odpovídající velmi omezenému mandátu.  [8], [9], [10] 

5.3.5 Vláda Miloše Zemana   
22. července 1998 – 15. července 2002  ČSSD  

Hlavní politicko-ekonomické cíle 
• Vybudování společnosti vzdělání 
• Zachování veřejného i soukromého sektoru 
• Zprůhlednění toku veřejných financí 
• Reforma veřejných financí založená na daňové reformě 



 Hana Šimonová: Měnová politika a ČNB 
  

2009  27 

• Systém proexportní politiky 
• Četnost zásahů ČNB do ekonomiky: 26x za celé vládní období 

Zhodnocení naplnění měnové politiky v posuzovaném roce 2001 
� Minimální hospodářský růst úspěchem ve srovnání s propadem světové 

ekonomiky 
Negativní dopad nadměrného posílení kurzu koruny  [8], [9], [10] 

Tabulka č. 5-  Makroekonomické údaje pro posuzovaný rok 2001 

 y*; y; |∆y| u*; u; |∆u| π
 *; π; |∆ π | BÚ*; BÚ; |∆BÚ | 

Optimum% 1 8 2 0 

Skutečnost% 2,5 8,5 4,7 -5,3 

Odchylka |p.b.| |1,5| |0,5| |2,7| |5,3| 

5.3.6 Vláda Vladimíra Špidly    
15. července 2002 – 4. srpna 2004  vládní koalice: ČSSD + KDU-ČSL + US-DEU 

Hlavní politicko-ekonomické cíle 
• Vstup ČR do EU 
• Rozvíjení sociálního státu na základě sociálně tržního a ekologicky 

orientovaného hospodářství a při udržení sociální soudržnosti a sociálního smíru 
• Rozvoj podmínek pro svobodné podnikání 
• Boj s korupcí a závažnou kriminalitou 
• Četnost zásahů ČNB do ekonomiky: 6x za celé vládní období 

Zhodnocení naplnění měnové politiky v posuzovaném roce 2003 
� Mimořádně nízká inflace  - nikoli zásluha měnové politiky ČNB, ale souhra 

nepředvídatelných, finančních závislostí 
Stabilní růst ekonomiky      [8], [9], [10] 

Tabulka č. 6- Makroekonomické údaje pro posuzovaný rok 2003 

 y*; y; |∆y| u*; u; |∆u| π
 *; π; |∆ π | BÚ*; BÚ; |∆BÚ | 

Optimum% 1 8 2 0 

Skutečnost% 3,6 9,9 0,1 -6,2 

Odchylka |p.b.|  |2,6| |1,9| |1,9| |6,2| 

5.3.7 Vláda Stanislava Grosse 
4. srpna 2004 – 25. dubna 2005     vládní koalice: ČSSD + KDU-ČSL + US-DEU 

Hlavní politicko-ekonomické cíle 
• Prohlubování účasti ČR na evropské integraci – vstup ČR do EU 
• Reforma důchodového systému 
• Snížení nezaměstnanosti v návaznosti na zvýšení ekonomiky 
• Četnost zásahů ČNB do ekonomiky: 3x za celé vládní období 

Zhodnocení naplnění měnové politiky v posuzovaném roce 2004 
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� Naplnění cílů ČNB 
� Udržení stabilního makroekonomického prostředí a dlouhodobého 

hospodářského růst      [8], [9], [10] 

Tabulka č. 7- Makroekonomické údaje pro posuzovaný rok 2004 

 y*; y; |∆y| u*; u; |∆u| π
 *; π; |∆ π | BÚ*; BÚ; |∆BÚ | 

Optimum% 1 8 2 0 

Skutečnost% 4,5 9,2 2,8 -5,2 

Odchylka |p.b.| |3,5| |1,2| |0,8| |5,2| 

5.3.8 Vláda Ji řího Paroubka 
2. května 2005 – 4. září 2006  vládní koalice: ČSSD + KDU-ČSL + US-DEU 

Hlavní politicko-ekonomické cíle 
• Urychlení hospodářského růstu na základě inovací 
• Stabilizace veřejných financí 
• Podpora malého a středního podnikání na základě pomoci financované z EU 
• Snížení nezaměstnanosti 
• Daňová reforma (snížení daní skupinám s nízkými a středními příjmy) 
• Četnost zásahů ČNB do ekonomiky: 3x za celé vládní období 
• Expanzivní měnová politika 

Zhodnocení naplnění měnové politiky v posuzovaném roce 2005 
� Vysoká míra dosažené dynamiky hospodářského růstu 
� Dosažená úroveň makroekonomické a cenové stability 
� Udržení nízké a stabilní inflace     [8], [9], [10] 

Tabulka č. 8- Makroekonomické údaje pro posuzovaný rok 2005 

 y*; y; |∆y| u*; u; |∆u| π
 *; π; |∆ π | BÚ*;BÚ;|∆BÚ | 

Optimum 1 8 2 0 

Skutečnost 6,3 9,0 1,9 -1,3 

Odchylka |p.b.| |5,3| |1,0| |0,1| |1,3| 

5.3.9 Vláda Mirka Topolánka I. 
4. září 2006 – 11. října 2006 ODS  

Hlavní politicko-ekonomické cíle 
od 11. října 2006 – do 9. ledna 2007 – dočasně pověřena vykonáváním funkce 

• Položení základů moderního, vstřícného a efektivního státu 
• Boj s korupcí 
• Reforma důchodového systému 
• Řešení vysokého státního dluhu 
• Četnost zásahů ČNB do ekonomiky: 1x za celé vládní období 

Tato vláda, vzhledem k její krátkodobé funkci, nebude podrobena analýze.  [9], [11] 
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5.3.10  Vláda Mirka Topolánka II.   

9. ledna 2007 – 24. března 2009 vládní koalice: ODS + KDU-ČSL + SZ 

Hlavní politicko-ekonomické cíle 
• Reforma veřejných rozpočtů, daní a daňové soustavy (snížení daní 

podnikatelskému sektoru a vysoce příjmové skupině lidí) 
• Reforma podnikatelského prostředí a trhu práce 
• Reforma zdravotnictví 
• Reforma důchodů a sociálního systému  
• Četnost zásahů ČNB do ekonomiky: 8x za vládní období do 31. 12. 2008 

Zhodnocení naplnění měnové politiky v posuzovaném roce 2008 
� V ekonomice se odrazila světová ekonomická krize 
� Zásoby peněz výrazně poklesly 
� Značné výkyvy v tempu růstu ekonomiky 

Tabulka č. 9-Makroekonomické údaje pro posuzovaný rok 2008 

 y*; y; |∆y| u*; u; |∆u| π
 *; π; |∆ π | BÚ*;BÚ;|∆BÚ | 

Optimum% 1 8 2 0 

Skutečnost% 3,2 5,5 6,3 -3,1 

Odchylka |p.b.| |2,2| |2,5| |4,3| |3,1| 
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6 Závěr   

V úvodu této práce jsem si položila několik otázek a odpovědi na ně jsem hledala 
v průběhu jejího vypracování.  

V první části práce jsem se zaměřila na definování základních pojmů z oblasti 
měnové politiky.  Peníze jsou zde definovány jako všeobecný ekvivalent a politika jako 
správa věcí veřejných.  

Hlavní cíle měnové politiky, které jsou součástí hospodářské politiky, v letech 
1993-2008 byly zaměřeny na ekonomický růst, cenovou stabilitu spotřebitelských cen, 
zaměstnanost a vyrovnanou platební bilanci. Dále pak na stabilitu měnové kurzu, 
úrokových sazeb a finančních trhů. K naplňování těchto cílů prostřednictvím ČNB 
docházelo za použití všech jejích nástrojů a typů.  

Druhá část práce se věnuje centrální bance, jako nositeli měnové politiky ČR. Jsou 
zde vymezeny činnosti ČNB, její povinnosti a kompetence, ale zejména jednotlivé nástroje 
měnové politiky, které ČNB používá k prosazování cílů této politiky. Tyto jednotlivé 
nástroje jsem vyhodnocovala z pohledu jejich použití a úspěšnosti v období let 1993-2008.  

 Abych některé závěry vyplývající z této práce nezakládala jen na svém vlastním 
názoru, provedla jsem šetření mezi občany formou dotazníku. Dotazník byl zaměřen na 
povědomí ČNB u občanů. Výsledek mi však jen můj názor potvrdil. ČNB je nezávislá na 
politickém vedení státu a to by mělo být kompenzováno jejich otevřeností a 
informovaností k veřejnosti. Ale ve skutečnosti tomu tak není. 

O činnosti, tak významné instituce, jsou lidé málo informováni. Problematika 
natolik složitá, ale dotýkající se každodenně každého z nás, není dostatečně vysvětlována a 
prezentována. Můžeme se denně dozvědět, jaké úrokové sazby nám nabízejí banky a jak 
jsou proto skvělé. Ale proč občané nevědí, že banky i nyní v době ekonomické krize mají 
možnost ze svých požadavků slevit. Ale proč by to dělaly? Vždyť lidé si myslí, že to ani 
jinak v této době nejde. 

Lze mi namítnout, že každý z nás má možnost se podívat a blíže se s činností ČNB 
seznámit na jejích internetových stránkách či v odborných publikacích. Samotnou mě tato 
myšlenka napadla a tak jsem ještě provedla další rychlé šetření formou dotazníku 
zaměřeného jen na tuto úzkou problematiku. Z dotazníkového šetření jednoznačně 
vyplynulo, že občané nejsou dostatečně a zejména pro běžného občana vhodnou formou 
informováni. Kde je tedy ta otevřenost, informovanost, transparentnost o které ČNB píše? 

 ČNB vystupuje jako vysoce odborný orgán. Této její odbornosti si ceníme při 
zásadních rozhodováních, ale neměla by opomínat, že její hlavní poslání je zajištění 
cenové stability a ekonomického růstu pro všechny občany ČR a nejen pro jeho odbornou 
veřejnost, informovanost by měla být zaměřena směrem ke všem občanům. 

 Třetí a stěžejní část bakalářské práce je zaměřena na provedení analýzy úspěšnosti 
české ekonomiky v návaznosti na politické vedení státu. 

Pro vyhodnocení bylo zapotřebí specifikovat jednotlivé ekonomicko-politické cíle. 
Cílem každé vlády bylo zajištění cenové stability a ekonomického růstu, zajištění 
maximální zaměstnanosti. Rozdílnost byla ve zvolených principech na dosažení tohoto 
cíle. Pravicově orientované vlády používají spíše represivní opatření, soustřeďující se na 
podnikatelské subjekty. O tom zejména vypovídá privatizace, reforma zdravotnictví a 
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daňového systému. Snaží se minimalizovat pomoc ze státních prostředků a v co největší 
možné míře zapojit do financování samotného občana. 

Oproti tomu sociálně orientované vlády používají spíše expanzivní opatření, jejich 
politika je zaměřena na sociální systém, svou pozornost obracejí zejména na rodiny s dětmi 
a nízko příjmovou část obyvatelstva. Jejich ekonomický systém je založen na systému 
státních pomocí a občanské solidárnosti (systém nemocenských a sociálních dávek, daňová 
reforma – společné zdanění manželů).   

 Lze jen velmi složitě přesně definovat, která vláda byla úspěšnější na základě 
svých vlastních skutků, které nejsou ovlivněny předchozí vládou. Nelze totiž opominout 
prolínání jednotlivých vlád a nastavení jejích ekonomických ukazatelů, které při předání 
vlády nejdou jen tak zastavit a nastavit nově. 

Z této analýzy lze konstatovat, že nejbouřlivějším obdobím v české ekonomice bylo 
období let 1996-1998. V této době měla ČNB problémy s nastavením měnově politických 
nástrojů a bylo požito restriktivních opatření. Nejvíce vypovídajícím bylo v roce 1996 
zavedení vysokých hodnoty PMR. Dále pak rok 2007, kdy počet nutných zásahů ČNB do 
ekonomiky byl celkově 30krát, tím se stal druhým nejhorším rokem pro českou ekonomiku 
v provedené analýze. Přesto tato opatření v konečném důsledku vedla ke stabilizaci 
bankovního trhu na území České republiky, ale kroky, které ho provázely, mohly být dle 
mého názoru méně tvrdé, pokud by ČNB zde neselhala jako kontrolní a dozorový orgán. 

Naopak nejúspěšnějším rokem pro českou ekonomiku byl rok 2005, kdy se 
skutečně naměřené hodnoty makroekonomických ukazatelů nejvíce blížily jejich 
optimálním hodnotám a to za vlády Jiřího Paroubka. Nutno zde podotknout, že úspěšnost 
tohoto roku již byla nastolena předchozí vládou Stanislava Grosse. Obě vlády tvořila 
koalice ČSSD + KDU-ČSL + US-DEU a využívala expanzivní politiku. Stejně byly 
zaměřeny i kroky ČNB. 

Celkově je naše ekonomika provázena spíše expanzivními opatřeními a to zejména 
ve spojitosti se sociálně orientovanými vládami. S nástupem pravicově orientovaných vlád 
opět dochází k nastolení restriktivních opatření. Ale jsou zapotřebí? 

Dle mého názoru částečně ano a to zejména v období světové ekonomické krize. 
Ale hlavní nedostatky naší ekonomiky vidím zejména v nastavení kontrolních 
mechanismů. Finanční úřady kontrolují drobné podnikatele a za sebemenší nedostatek jsou 
nastaveny sankce. Jedná se rozhodně o správný krok, ale proč není aplikován i u velkých 
firem a nadnárodních společností? 

 Do dnešního dne je neřešitelný koloběh neplacení smluvních vztahů, kdy postupně 
dochází až k samotné likvidace společnosti či firmy, která práci řádně odvedla, ale „jen“ ji 
někdo zapomněl zaplatit. Zde selhává náš právní systém. 

Je období ekonomické krize a banky se bojí snižovat úroky na poskytované úvěry. 
Nejsou zde dostatečně vytvářeny podmínky pro rozvoj podnikatelského sektoru a to 
zejména drobných podnikatelských subjektů. Proč? Vždyť ČNB již pro rok 2009 snížila 
úrokové sazby. Nejspíš mají banky obavy z vývoje stability finančního trhu, nebo 
využívají situace k maximalizaci svých příjmů anebo si ještě velmi dobře pamatují 
restriktivní opatření ČNB z dob bankovní krize v ČR a zavedení neskutečně vysokých 
PMR. Rozhodně to však neprospívá situace na trhu. Nabídky práce se snižují, roste 
nezaměstnanost, zvyšují se ceny, roste inflace, svou činnost musí omezovat či úplně rušit i 
velké společnosti.  
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Dále jsem z provedených analýz dospěla k názoru, že ČNB není a do určité míry 
ani nemůže být zcela izolována od politického vedení státu. V době, kdy v zemi vládla 
ODS a byla zavedena vysoce restriktivní politika, se stejným způsobem chovala i ČNB. A 
rozhodně to nebylo vždy jen ku prospěchu věci. Problémy však byly vyřešeny a opatření 
jako celek za sledované období přinesla české ekonomice její růst a cenovou stabilitu 

V závěru lze jednoznačně konstatovat, že česká ekonomika je stabilní a i v době 
světové ekonomické krize nedochází k jejímu zhroucení. Po překonání jednotlivých úskalí 
vedla opatření ČNB včetně volených nástrojů v letech 1993-2008 k zajištění cenové 
stability a ekonomického růstu 

Závěr patří české ekonomice, aby se poučila z chyb, které již překonala a tyto 
chyby v budoucnu neopakovala. ČNB, aby v rámci svých zásahů do měnové politiky 
České republiky používala vždy ta nejadekvátnější a pro občany nejpřijatelnější opatření a 
aby zlepšila informovanost široké veřejnosti o své činnosti. Vládám této země, aby jejich 
jediným cílem byla cenová stabilita a ekonomický růst a objektem jejich pozornosti byl 
vždy občan České republiky.  

A občanům České republiky ekonomický růst, cenovou stabilitu, nízkou míru 
nezaměstnanosti. ČNB, která bude transparentní a její rozhodnutí vždy správná. A vlády, 
které budou vždy hájit zájmy občanů a to tou nejpřijatelnější formou. 

 

 

 

 

 

 

 


