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1 Úvod 

Vzhledem k aktuálnímu vývoji celosvětové a české ekonomiky, které jsou stále 

konfrontovány s hospodářskými důsledky ekonomické krize, jsme si vybrali toto téma. Práce 

je pojímána v podstatě retrospekticky, kdy jsme se snažili definovat prvotní hlavní příčiny a 

zachytit od začátku průběh krize a následné důsledky ekonomické krize.  

Cílem této bakalářské práce je definovat roli České národní banky jako vrcholného 

subjektu měnové politiky a následně zhodnotit její úlohu v době finanční a hospodářské krize. 

Činnost České národní banky v období krize bude posuzována v širším kontextu a 

porovnávána s činností Evropské centrální banky.  

První kapitola je zaměřena na centrální banku jako subjekt. Kapitola je rozdělena do 

několika částí. V úvodu kapitoly se zaměřujeme na historii a vývoj České národní banky a její 

pozicí v současné době. V dalších částech kapitoly se dále postupně zabýváme všeobecnými 

funkcemi centrální banky, bankovním systémem a pozicí centrální banky v něm. 

Navazujícími částmi jsou pak podkapitoly: Měnově politické režimy a Nástroje centrální 

banky. 

Druhá kapitola je věnována příčinám a průběhu krize. V kapitole je zaznamenán vývoj 

hypoteční, finanční a hospodářské krize jak v celosvětových, tak v domácích souvislostech. 

V této kapitole je také podrobněji představen problém zadluženosti Řecka. Celá kapitola je 

sestavena chronologicky a rozdělena na vývoj krize ve světě a v České republice. V úplném 

závěru oddílu je krátce shrnut vývoj české a světové ekonomiky po roce 2009. 

Třetí kapitola se už věnuje pouze opatřením České národní banky v období let 2007 - 

2009. V úvodu kapitoly je shrnut celý makroekonomický vývoj české ekonomiky za léta 2006 

- 2010, který dokládá stav ekonomiky v krizovém období a výchozí situaci pro rozhodování 

České národní banky. V kapitole dále jsou popsány způsoby zásahů České národní banky do 

měnové politiky. Kromě způsobů jsou v této části práce definovány i příčiny, které vedly 

Českou národní banku k jednání v období krize a dopady těchto zásahů na ekonomiku. Celá 

kapitola je koncipována jako porovnání zásahů České národní banky s Evropskou centrální 

bankou, u které jsme se také zaměřili na způsoby regulace, zásahů a příčiny a dopady těchto 

zásahů. 

K vypracování této bakalářské práce bylo použito několika vědeckých metod. 

Základními použitými metodami jsou metoda historická, metoda komparace a dedukce. 
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2 Postavení a role České národní banky 

2.1 Česká národní banka 

O České národní bance můžeme definitivně hovořit až od 1. 1. 1993. Do té doby se 

banka vyvíjela v historickém kontextu, což je detailněji popsáno v následující podkapitole. 

2.1.1 Historie centrálního bankovnictví v České republice 

Bankovnictví jako takové nemá v naší zemi nijak dlouhou tradici a v podstatě se 

začalo vyvíjet až po 1. světové válce. 

Za první republiky, v letech 1918 - 1939, zastávalo funkce centrální banky 

ministerstvo financí a teprve až v roce 1926 vznikla první národní banka - Národní banka 

Československá. Vůbec prvním guvernérem této národní banky se stal dr. Vilém Pospíšil, 

kterého ve funkci posléze vystřídal dr. Karel Engliš. 

Po 2. světové válce, konkrétně v únoru 1948, byla tehdejším komunistickým režimem 

shledána nutnost vytvoření centrální banky. Následně potom, roku 1950, byla založena Státní 

banka československá.  

Vlivem centralizace bankovního systému převzala Státní banka československá 

financování a úvěrování finanční výstavby od Investiční banky, která se tímto počinem stala 

naprosto běžnou bankou. 

Za určitý odklon od myšlenky centrálního bankovnictví se dá považovat založení 

Československé obchodní banky roku 1965, na kterou byly převedeny některé pravomoci 

z oblasti zahraničně obchodních operací. 

Zásadní zlom v činnosti a celkovém postavení Státní banky československé nastal až 

vlivem událostí kolem roku 1989. Prvním klíčovým krokem se stalo oddělení emisní a 

úvěrově - obchodní činnosti. Následně byla Státní banka československá rozdělena na tři nové 

celky: Státní banku československou, která měla za cíl přetvoření se na centrální banku 

tržního typu a dvě banky obchodního typu - Komerční banku Praha a Všeobecnou úvěrovou 

banku Bratislava. 

1. 1. 1993 došlo k rozdělení Československa a rovněž i Státní banky československé. 

Následně vznikly dvě samostatné národní banky -  Česká národní banka a Národná banka 

Slovenska.                (Revenda a kol., 2000) 
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2.1.2 Česká národní banka v současnosti 

Česká národní banka je od 1. 1. 1993 centrální bankou České republiky a zároveň 

orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. Česká národní banka jako instituce je 

zřízena Ústavou České republiky a její činnost je vyvíjena v souladu se zákonem č. 6/1993 

Sb., o České národní bance a ostatními právními předpisy. Česká národní banka má statut 

veřejnoprávního subjektu sídlícího v Praze a do její činnosti lze zasahovat pouze v rámci 

zákona. 

Post nejvyššího řídícího orgánu v České národní bance zastává Bankovní rada, kterou 

tvoří guvernér, dva viceguvernéři a čtyři členové bankovní rady. Všichni členové jsou 

jmenováni prezidentem republiky na období šesti let. 

Česká národní banka má ústřední sídlo v Praze a dále má sedm regionálních poboček 

nacházejících se v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Ostravě, Plzni, Praze a Ústí 

nad Labem. 

Česká národní banka je nezávislá a obecnou hospodářskou politiku vlády podporuje 

pouze tehdy, pokud tento vedlejší cíl není v rozporu s hlavním cílem centrální banky. Dle 

článku 98 Ústavy ČR a zákona č.6/1993 Sb., o ČNB je jako hlavní cíl České národní banky 

shledána péče o cenovou stabilitu, která je jedním z předpokladů udržitelného hospodářského 

růstu. Dalšími činnostmi České národní banky v rámci hlavního cíle je určování měnové 

politiky, vydávání bankovek a mincí, řízení peněžního oběhu, platební styk a zúčtování bank, 

vykonávání dohledu nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, 

penzijním připojištěním, družstevními záložnami, institucemi elektronických peněz a také 

devizový dohled. Česká národní banka jako centrální banka je poskytovatelem bankovních 

služeb státu a veřejnému sektoru, kde vede účty organizací, které jsou napojeny na státní 

rozpočet.          (ČNB, 2011a) 

 

2.1.3 Funkce České národní banky 

a) Vrcholný subjekt měnové politiky 

Vrcholný subjekt měnové politiky je možno zastávat dvěma způsoby. Jednak 

centrální banka může sama provádět měnovou politiku, rozhodovat o jejím 

charakteru či podobě však už nemůže, nebo naopak centrální banka může zastávat 

obě tyto funkce samostatně bez zasahování vlády či ministerstev. 
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Česká národní banka má jako jediná pravomoc rozhodovat o monetární politice, 

neboť je zcela nezávislá, což je zakotveno v Ústavě České republiky. 

Prostřednictvím svých nástrojů se snaží dosahovat stanovených cílů a to 

především cenové stability.            (Revenda a kol., 2000) 

 

b) Emisní funkce je hlavní a charakteristickou funkcí centrální banky. Zajišťuje 

emisi bankovek a mincí. I když v současné době ve vyspělých zemích převládá 

trend, že se podíl hotovostních peněz na celkovém obratu snižuje ve prospěch 

bezhotovostních transakcí, přesto je emisní funkce jednou z klíčových činností, 

které banka provádí a má na ni určitý monopol, neboť žádná jiná banka ani 

instituce tuto činnosti provádět nesmí.    

       

c) Funkce banky bank 

Centrální banka je jedinou institucí, u které jsou vedeny účty ostatních bank v dané 

zemi. Rovněž od nich přijímá vklady a poskytuje úvěry a následně pak provádí 

zúčtování mezi nimi. 

Vklady, které ukládají do centrální banky ostatní banky, můžeme rozdělit na tři 

druhy: 

 povinné minimální rezervy, 

 prostředky ukládané pro účel umožnění platebních a zúčtovacích operací, 

 dobrovolné vklady.       (Revenda, 1999) 

 

 

 

d) Funkce regulace a dohled bankovního systému 

V tomto směru má centrální banka dva stěžejní důležité úkoly, které vyplývají už 

ze samotného principu dvojstupňového bankovního systému, kde první vyšší 

stupeň je kontrolorem toho druhého. Jedním z nich je tvorba a prosazování 

pravidel činností bankovních institucí, označené jako regulace a druhým je 

následná kontrola dodržování těchto pravidel, označené jako dohled.  

(Revenda, 1999) 
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e) Funkce banky státu 

Tato funkce je spojena s vedením účtů a prováděním operací jednak pro vládu, ale 

i pro celý veřejný sektor. K nejvýznamnějším operacím, které centrální banka 

provádí, patří jednoznačně:            (Revenda a kol., 2000) 

 Správa státního dluhu, kde jsou zahrnuty veškeré činnosti spojené 

s poskytováním a splácením úvěrů státu, platbou úroků, emisí státních 

dluhopisů a pokladničních poukázek.        (Revenda, 1999) 

 Poskytování úvěru státu, které bývá zpravidla podmíněno vydáním nových 

státních dluhopisů, které jsou následně umístěny na peněžní a kapitálový trh. Je 

nutné zmínit, že v dnešní době je přímé úvěrování státu ze strany centrální 

banky buďto zcela zakázáno nebo velmi omezeno.          (Revenda a kol., 2000) 

 Pokladní plnění státního rozpočtu zahrnuje činnosti jako je vedení účtů, 

inkasa, úhrad a dalších činností souvisejících s běžným hospodařením státního 

rozpočtu.              (Revenda, 1999) 

 

f) Funkce správce devizových rezerv 

Tato funkce v sobě zahrnuje jednak shromažďování devizových rezerv a 

následných operací s nimi na devizovém trhu a jednak devizovou regulaci, tj. 

stanovování a následná kontrola pravidel dispozice se zahraničními měnami, které 

platí jak pro bankovní tak i nebankovní subjekty. 

Operace na devizovém trhu můžeme rozdělit do tří skupin: 

 operace ovlivňující úroveň a pohyb měnového kurzu domácí měny, 

 operace zabezpečující devizovou likviditu země, 

 operace udržující hodnoty devizových rezerv.   (Revenda, 1999)    

2.2 Bankovní systém 

Černohorský, Teplý (2011) bankovní systém popisují jako součást finančního systému 

dané země. Bankovní systém v sobě pak zahrnuje veškeré banky působící na území dané 

země, vazby mezi nimi a vazby na jejich okolí.  

     Bankovní systém můžeme rozdělit podle dvou hledisek.  
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Z hlediska ekonomického na: 

a) Jednostupňový bankovní systém v České republice historicky předcházel 

dnešnímu dvojstupňovému. Jeho charakteristikou je to, že veškeré bankovní 

operace jsou prováděny obchodními bankami a centrální banka neexistuje.   

    (Černohorský, Teplý, 2011) 

 

b) Dvojstupňový bankovní systém je v České republice uplatňován v současné 

době. Jeho podstatou je oddělení centrální banky od obchodních bank a vymezení 

jejich úkolů a funkcí. V tomto systému nese centrální banka makroekonomické 

funkce, zatímco komerční banky plní funkce mikroekonomické.       

(Revenda, 1999) 

 

Obchodní banky se dále dělí dle svého produktu a specializace, jak uvádí 

Černohorský, Teplý (2011) na: 

 Univerzální banky, které nabízejí jak produkty komerční tak investiční (v České 

republice mohou být příkladem Česká spořitelna, Komerční banka, ČSOB a další). 

 Specializované banky, které se specializují pouze na určité druhy bankovní 

činnosti. 

Mezi hlavní specializované banky patří: 

Hypoteční banky 

Spořitelny 

Stavební spořitelny 

Investiční banky 

Záruční a rozvojové banky 

A mnoho dalších specializovaných bank, jako např.: akceptační, clearingové, 

depozitní, devizové, elektronické, eskontní, komunální, lombardní, splátkové, 

žirové, spořitelní a úvěrová družstva a úvěrové záložny.       

          

Z hlediska rozsahu oprávnění na: 

a) Univerzální bankovní systém, kde jsou obchodní banky oprávněny poskytovat 

komerční a investiční služby. Tento model je typický pro evropské státy.  

 

 



11 

b) Specializovaný model v sobě nese striktní oddělení činností obchodních a 

investičních bank. Tento model je nejvíce uplatňován v USA.        (Revenda, 1999) 

 

c) Smíšený model je podobný specializovanému modelu. Také je založen na 

oddělení kapitálového a investičního bankovnictví, ovšem ne v tak striktní formě.  

        (Černohorský, Teplý, 20011)  

2.3 Měnově - politické režimy 

Centrální banka tvoří svou monetární politiku v rámci některého z měnově – 

politických režimů. Tyto režimy představují pro centrální banku určitou strukturu v 

rozhodování, která následně usnadňuje proces samotného měnově - politického rozhodování. 

Základní typy režimů monetární politiky: 

a) Režim s implicitní nominální kotvou 

Je založen na cílování interně přijaté veličiny bez jejího veřejného vyhlášení. 

Základem pro úspěch tohoto měnově – politického režimu je vysoká 

důvěryhodnost centrální banky, která umožní dosažení žádoucích změn inflace a to 

bez explicitních cílů.  

b) Cílování měnové zásoby 

Základem je poznatek, že růst cen je v dlouhodobém období ovlivňován vývojem 

peněžní zásoby. Podstatná je také volba daného peněžního agregátu, jehož tempo 

růstu je sledováno.                  

c) Cílování měnového kurzu 

K tomuto cílování dochází pomocí změn úrokových sazeb a přímých devizových 

intervencí s cílem zajištění cenové stability měnového kurzu ke měně tzv. kotevní 

země, a z této země tak dále přenést měnovou stabilitu.            (ČNB, 2011b) 

d) Cílování inflace 

V podstatě se jedná o předčasné vyhlášení takové míry inflace, tzn. inflačního cíle, 

kterého chce Česká národní banka dosáhnout prostřednictvím svých nástrojů. 

V tomto režimu jsou vedle informací o měnovém kurzu zahrnuty i informace o 

peněžních agregátech, nominálních a reálných úrokových sazbách apod. 

   (Mandel, Tomšík, 2003) 
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2.4 Nástroje monetární politiky 

Nástroje monetární politiky lze klasifikovat hned dle několika hledisek. Nejběžnější 

klasifikací je členění na nástroje přímé a nepřímé, které jsme zde uvedli. Revenda a 

kol.(2000) ale připomínají, že ne vždy je všechny nástroje možno striktně rozdělit na přímé a 

nepřímé nástroje. Konkrétně při tomto členění dochází k prolínání nástrojů a můžeme je tedy 

zařadit jak mezi nástroje přímé, tak i nepřímé.  

Nástroje měnové politiky 

 

      NEPŘÍMÉ                                                                 PŘÍMÉ  

 

                    Operace na volném trhu                                    Pravidla likvidity 

 

                     Diskontní nástroje                                            Limity úvěrů bank 

 

                     Kurzové intervence      Limity úrokových sazeb bank 

 

                  Povinné minimální rezervy                      Povinné vklady                                                                                                                                                                      

           Kliková, Kotlán, 2003; vlastní zpracování                                                                                             

2.4.1 Nepřímé nástroje 

Tyto nástroje, někdy nazývané také jako tržní nástroje, jsou co do četnosti používání 

mnohem častější než nástroje přímé. Jejich definičními vlastnostmi je celoplošné působení na 

celý bankovní systém a jednotné podmínky pro veškeré bankovní subjekty. Důležité však je 

zmínit, že ostatní banky na tyto podmínky mohou, ale také nemusí reagovat. Nedochází tedy 

k přímému omezení samostatnosti rozhodování bank. Je pouze definován jakýsi základní 

rámec pro podnikání těchto bank. Na druhou stranu tyto nástroje nebývají tak účinné jako 

nástroje přímé.               (Revenda a kol., 2000) 

a) Operace na volném trhu 

Je to jeden z nejpoužívanějších nástrojů centrální banky, který umožňuje 

ovlivňovat cenovou bázi i v minimálním rozsahu a dopady lze předem přesně 
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kvantifikovat. Podstatou operací na volném trhu je nákup a prodej především 

státních cenných papírů. V naší ekonomice je možné i obchodování s vlastními 

cennými papíry centrální banky.  

Nákup cenných papírů zvyšuje měnovou bázi v ekonomice, naopak prodej 

cenných papírů měnovou bázi snižuje.  

 

b) Diskontní nástroje 

Jsou to typické nástroje měnové politiky, v této souvislosti je běžně uváděn termín 

diskontní politika. 

 Diskontní úvěr je nejčastějším a také nejpoužívanějším úvěrem. Jeho 

poskytnutí je vázáno na splnění rámcových podmínek stanovených centrální 

bankou.  Diskontní úvěr je možno poskytnout ve třech základních podobách: 

Běžný diskontní úvěr, jehož hlavní funkcí je pomoc překlenutí krátkodobých 

výkyvů likvidity bank. Splatnost těchto úvěrů zpravidla nepřesahuje jeden 

měsíc. 

Sezónní diskontní úvěr pomáhá překlenout sezónní výkyvy likvidity bank. 

Nejčastěji se používá u bank poskytujících úvěry v zemědělství. Tento úvěr 

má stejně jako běžný diskontní úvěr taktéž krátkodobý charakter a jeho 

splatnost nebývá delší než tři měsíce.       (Revenda a kol., 2000) 

Nouzový diskontní úvěr má podobu poskytnutí úvěru od věřitele poslední 

instance a je zpravidla podmíněn doložením reálného plánu o obnovení 

likvidity banky, které je poskytnut. Úrok z tohoto úvěru je podstatně vyšší 

než v předchozích dvou případech a splatnost tohoto úvěrů bývá obvykle do 

tří let.              (Revenda a kol., 2000) 

Veškeré diskontní úvěry jsou úročeny tzv. diskontní sazbou. Tato sazba bývá v celé 

ekonomice nejnižší ze všech sazeb z úvěrů. Díky této sazbě má centrální banka plnou moc 

ovlivňovat poptávku po těchto úvěrech a tím i měnovou bázi. Zvýší-li se diskontní sazba, 

poptávat úvěry od centrální banky už nebude pro obchodní banky tak výhodné, tím klesne 

počet poskytnutých úvěrů a centrální banka dosáhne svého cíle - snížení měnové báze. Princip 

platí samozřejmě i v opačném případě, kdy diskontní sazba poklesne, dojde tedy k navýšení 

poptávky po úvěrech ze strany komerčních bank a tím i navýšení měnové báze v ekonomice. 
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 Reeskontní úvěr má podobu odkupu směnek obchodní banky centrální bankou. 

V okamžiku odkoupení směnek (poskytnutí úvěru) dochází k nárůstu cenové 

báze a po splacení závazků dochází k jejímu poklesu.  

Tento úvěr bývá poskytnut obvykle na dobu maximálně tří měsíců, u 

zemědělských směnek na dobu 6 měsíců a vždy pouze u prvotřídních 

bezrizikových směnek.  

Kromě ovlivňování měnové báze může mít tento úvěr vliv také na export.  Když 

jsou reeskontovány exportní směnky, centrální banka tím podporuje export.  

 

 Lombardní úvěr je vnímán jako jakási pomoc bankám, neboť je poskytován 

především bankám s nižší likviditou, které již nedosáhnou na diskontní nebo 

reeskontní úvěry. Z tohoto důvodu se také u tohoto úvěru vyskytuje vysoká 

úroková sazba. Tento úvěr je poskytnut za zástavu směnek nebo některých 

cenných papírů. Splatnost úvěru určuje lhůta zastavených směnek, obvykle to 

není doba delší než jeden měsíc. Lombardní úvěr zvyšuje měnovou bázi.  

              (Revenda a kol., 2000) 

 

c) Kurzové intervence nemají za cíl na rozdíl od diskontních úvěrů změnu cenové 

báze, ale regulaci měnového kursu domácí měny. 

Kursové intervence mohou být prováděny dvěma základními způsoby: 

 Nepřímo změnami diskontní sazby, což by mělo vést k přílivu a odlivu 

zahraničního kapitálu. Tento způsob není však tak častý. 

 Přímo devizovými intervencemi. V okamžiku, kdy se centrální banka rozhodne 

nakoupit zahraniční měnu, vzroste poptávka po zahraniční měně a zároveň 

vzroste nabídka domácí měny. Tím nastane znehodnocování domácí měny nebo 

alespoň zastavení jejího zhodnocování. Obrácené rozhodnutí banky, kdy se 

centrální banka rozhodne prodat své devizové rezervy, má opačný důsledek. Obě 

tyto operace mají za následek zvýšení nebo pokles měnové báze.   

              (Revenda a kol., 2000)

                       

d) Povinné minimální rezervy jsou stanoveny jako procento vkladů nebankovních 

subjektů u obchodních bank. Tuto procentuální část je pak obchodní banka 

povinna uložit u centrální banky. Využívání tohoto nástroje vede tedy opět ke 
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snižování nebo zvyšování peněžní báze. V okamžiku, kdy se centrální banka 

rozhodne snížit povinné minimální rezervy, zůstává obchodním bankám 

k dispozici více prostředků, které mohou využít třeba pro poskytování úvěrů, což 

vede k ekonomické expanzi.        (Kliková, Kotlán, 2003) 

Povinné minimální rezervy jsou využívány ze třech důvodů: 

 důvod likvidity, 

 měnový důvod, 

 daňový důvod.  

 

Tyto nástroje jsou často uplatňovány pro svou vysokou a téměř jistou účinnost. 

Všechny tři typy však mají dočasný charakter a krátkodobý horizont platnosti.  

    (Revenda a kol., 2000) 

 

2.4.2 Přímé nástroje 

Přímé nástroje, často označovány také jako administrativní nástroje, působí přímo na 

obchodní banky a na jejich přímé rozhodování. Dochází tak k omezování jejich 

rozhodovacího mechanismu. Tyto nástroje jsou používány méně často a na jen omezenou 

časovou působnost.        (Revenda a kol., 2000) 

a) Pravidla likvidity 

„Pravidla likvidity přestavují stanovení závazné struktury pasív a aktiv a 

závazných vazeb mezi nimi v bilancích bank.“          (Revenda a kol., 2000, s. 336) 

Cílem tohoto nástroje není regulace měnové báze, ale zabezpečení dostatečné 

likvidity bank. 

b) Úvěrové stropy dělíme na dvě kategorie: 

 Absolutní úvěrové stropy, kde je bankám stanovena maximální výše a objem 

úvěru, které mohou poskytnout. Tím je bance přímo zasaženo do samostatnosti 

rozhodování. Tento nástroj je však nejúčinnějším nástrojem pro regulaci 

množství peněz v oběhu. 

 Relativní úvěrové stropy je možno zahrnout i do diskontních nástrojů, neboť 

jejich podstata spočívá v zastropování diskontních, reeskontních a lombardních 

úvěrů. 
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c) Limity úrokových sazeb stanovují maximální výši úrokových sazeb z úvěrů a 

minimální výši úrokových sazeb z vkladů. Tento nástroj opět přímo zasahuje do 

samostatného rozhodování bank a nemá nijak velký vliv na měnovou bázi. Na 

druhou stranu má tento nástroj přímý dopad na stabilizaci úrokové míry, tvorbu 

úspor a poptávku po úvěrech.            (Revenda a kol., 2000) 

 

d) Povinné vklady 

Tento nástroj stanovuje povinnost ukládat vklady, vést běžné účty a provádět 

některé další operace výhradně přes centrální banku.  

Hlavní smyslem je odčerpat likvidní prostředky těchto subjektů z oběhu a dostat je 

pod kontrolu centrální banky, která je pak může použít k řízení likvidity bank.  

(Kliková, Kotlán, 2003) 

„Teprve v tomto případě dochází k vědomému ovlivňování měnové báze centrální 

bankou.“              (Revenda a kol., 2000, s. 336) 

 

e) Doporučení, výzvy a dohody mívají obvykle vysokou účinnost. Velkou roli zde 

hraje autorita centrální banky. I když tato doporučení a dohody nemívají závazný 

charakter, obchodní banky si nedovolí nerespektovat a nesplnit pokyn centrální 

banky. 

Doporučení mají podobu jakýchsi vyjádření přání centrální banky ohledně 

chování obchodních bank v nejbližším období. Obvykle nebývají v písemné 

podobě. 

Výzvy mají obdobnou podstatu jako doporučení, jen mají konkrétnější podobu. 

Stejně tak obvykle nebývají v písemné podobě.        (Kliková, Kotlán, 2003) 

Dohody (gentlemanské dohody) jsou již v písemné podobě a po jejich podepsání 

se stávají právně závaznými. Častou praxí je i uzavírání vzájemných dohod mezi 

obchodními bankami bez účasti centrální banky.         (Revenda a kol., 2000) 
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3 Příčiny a průběh finanční a hospodářské krize 

Tak jako každá krize v historii, tak i tato měla své prvotní příčiny. Jako hlavní viníci krize 

mohou být zcela jistě označeny velmi nízká obezřetnost bank při poskytování úvěrů a 

hospodaření, ať už soukromých subjektů nebo přímo celých státu, které přesahuje vlastní 

příjmy a děje se tak na dluh. A konečně hlavním viníkem je fenomén posledních let a tím je 

sekuritizace. 

Hlavním ohniskem krize se staly Spojené státy americké, kde se problém nestandartních 

hypoték zcela převtělil v hypoteční krizi, která zasáhla celý finanční sektor a transformovala 

se v krizi finanční, která se dále vyvíjela v krizi hospodářkou, stejně jak je to znázorněno na 

následujícím schématu.  

 

vlastní zpracování 

I když jsou termíny, finanční a hospodářská krize, často používány jako synonyma 

navzájem, neznamenají to stejné a je mezi nimi značný rozdíl, jak uvádí Pikora,  Šichtařová, 

(2011). 

Hospodářská krize vzniká až následně po zpomalení nebo úplném zastavení tempa 

růstu, což se děje v rámci běžného hospodářského cyklu. Klesá-li tempo růstu pod nulovou 

hranici a to alespoň dva kvartály po sobě, hovoříme o hospodářské recesi. Trvá- li tato situaci 

čtyři kvartály po sobě, pak se situace transformuje do další fáze a hovoříme o hospodářské 

krizi. 

Finanční krize znamená rozvrat celého finančního systému – krach a úpadek bank, 

propad finančních trhů a burz, zamrznutí úvěrování, atp.  

Historií potvrzeným faktem zůstává to, že předchází-li finanční krize krizi 

hospodářskou, má pak hospodářská krize daleko hlubší profil a větší následky.  
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3.1 Příčiny hospodářské krize 

Příčiny hospodářské krize je možno nalézt ve více sférách. Nelze striktně říci, že by za 

vzniklou krizi mohly pouze banky vlivem své nízké obezřetnosti. Příčiny jsou mnohem 

dalekosáhlejší a vzájemně spolu souvisí. Obecně lze charakterizovat oblasti příčin 

v následujících skupinách a právě celková souvislost a provázanost jednotlivých skupin dala 

za vznik celé finanční a hospodářské krizi.  

Příčiny podle Singra (2010a) jsou definovány jako: 

Makroekonomické 

Dlouhodobá nízká míra inflace a nízké úrokové sazby doprovázeny snahou o větší zisky vedly 

americké investory ke stále rizikovějším investicím. Spolu s nízkou mírou úspor amerických 

občanů a velkou ochotou zahraničních investorů financovat jejich spotřebu došlo k přehřátí 

americké ekonomiky. 

Etické 

Z finančního trhu se vytrácela opatrnost a obezřetnost. Úvěry byly dostupné i méně 

solventním klientům, kteří si žili nad poměry a svou spotřebu kryli úvěry. 

Příčiny související s dohledem nad finančním trhem 

Klíčovým se stala institucionální změna, ve které se snižoval podíl a vliv finančních služeb, 

jejichž rozhodnutí podléhala přísnému dohledu. 

Politické 

Politické příčiny spočívaly převážně ve snaze vydělat na poskytování úvěrů a zároveň se 

zbavit rizika z poskytování plynoucího. Politické příčiny jsou velmi spojené se sekuritizací, 

jejich podstata je v systematickém zbavování se rizika. 

Psychologické 

Špatné finanční uvažování spotřebitelů, přílišná snaha a touha dosáhnout vlastního velkého 

majetku v co nejkratší době i za cenu velkého zadlužení, vedly k neschopnosti splácet své 

závazky.  

3.2 Průběh finanční a hospodářské krize 

Jednotlivé fáze a síla krize nebyly striktně dány, ale postupně se vyvíjely a 

přestupovaly z jednoho státu do druhého. Tím, kdo odstartoval krizi, byly Spojené státy 
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americké, které zasáhla hypoteční krize. Vlivem procesu sekuritizace se hypoteční krize 

přenesla na evropský kontinent v podobě finanční krize, která se dále vyvíjela v hospodářskou 

krizi. Pro znázornění průběhu a síly dopadů krize na ekonomiku jsme si vybrali ukazatel růst 

hrubého domácího produktu.
 
 

Na ukazateli růstu HDP lze snadno znázornit průběh krize. Na grafu č. 3. 1. je jasně vidět jak 

se v průběhu let 2006 až 2011 vyvíjely ekonomiky v USA, eurozóně a České republice. 

Ukazatel HDP se počítá až zpětně za uplynulé období, v tomto případě za každý rok. 

Poskytnuté údaje tak zpětně vytváří model průběhu krize a na něm závislém vývoji ekonomik. 

Ukazatel růstu HDP je tedy vhodný pro naše potřeby ilustrovat průběh krize. 

Graf 3. 1 Růst HDP v ČR, USA a eurozóně (%) 

 

Zdroj: Eurostat; vlastní zpracování 

Na tomto grafu je zřetelně znázorněn postup krize. Jak bylo popsáno výše, krize 

vznikla v USA, proto je z grafu zřejmé, že pokles růstu HDP byl nejdříve výrazněji 

zaznamenán v Americe.  Poté, co se hypoteční krize převtělila v krizi finanční a dostala se 

přes bankovní úvěry na evropský kontinent, vidíme, že pokles růstu HDP je zřejmý i v zemích 

eurozóny v roce 2007, rapidně pak v roce 2008. Protože je česká ekonomika exportně závislá 

na Západní Evropě, kde se krize projevila již v roce 2007, k poklesu růstu ekonomiky u nás 

došlo se zpožděním až v roce 2008. Totální pokles ekonomiky pak nastal v roce 2009, kdy se 

Česká republika dostala nejhlouběji ze všech třech sledovaných subjektů. 
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3.2.1 Průběh krize v roce 2007 

Rok 2007 znamenal pro většinu evropských států přímou konfrontaci s dopady krize. 

Kanálem sekuritizovaných úvěrů se krize dostala do Evropy a začala tu způsobovat značnou 

nerovnováhu na finančním trhu, která se přeměnila ve finanční krizi. V tomto roce krize 

postihla pouze více vyspělé státy a státy eurozóny. Do méně vyspělých ekonomik, které jsou 

závislé na exportu, se krize dostala až v následujícím roce. Ve výsledcích ekonomiky byl sice 

na konci roku znát jistý posun směrem dolů, ale prozatím se nejednalo o nic dramatického. 

Důležité však bylo, že tento pokles ve čtvrtém kvartálu naznačoval budoucí vývoj ekonomiky. 

a) Průběh krize v roce 2007 ve světě 

Podle Zemánka (2008a) byl tím, kdo odstartoval krizi, Spojené státy americké. Viníkem 

hypoteční krize byly pak hypotéky s pohyblivou úrokovou mírou – tzv. subprime 

mortgage, neboli rizikové hypotéky.  

Podstata těchto hypoték spočívala v tom, že na rozdíl od hypoték s pevnou úrokovou 

mírou zaplatí spotřebitel sice ve finále o něco méně, ale nikdy nemá jistotu, jak moc 

velkou část ze svého rozpočtu bude muset na splátku hypotéky vydat např. za několik let, 

což může mít mnohdy za následek neschopnost splácet půjčku spotřebitelem. 

Tyto hypotéky si díky nízkým úrokovým sazbám FEDu a nízkým úrokovým sazbám 

hypotečních úvěrů, mohly dovolit i domácnosti, které by do té doby na vlastní bydlení 

nedosáhly. Nedostatečná kontrola bonity klienta byla pak naprostým selháním finančních 

institucí.     

Krugman (2009, s. 147) popisuje klíčovou myšlenku těchto hypoték takto: „Klíčová 

úvaha, která tento způsob úvěrování ospravedlňovala, bylo přesvědčení, že z hlediska 

věřitele vlastně ani příliš nezáleží na tom, zda jsou dlužníci schopni své hypotéky 

skutečně splácet – dokud ceny nemovitostí stoupaly, mohli dlužníci, kteří neměli na 

splátky, svou hypotéku buď refinancovat prostřednictvím nového úvěru od jiné finanční 

instituce, anebo ji splatit prodejem domu.“ 
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Graf 3. 2 Základní úroková sazba FEDu – konec roku (%) 

 

Zdroj: euroekonom.cz;  vlastní zpracování 

Uvedený graf znázorňuje vývoj základních úrokových sazeb FEDu, které se promítly do 

hodnot tržních sazeb a  ovlivňovaly cenu hypoték. Z grafu je patrné, že během let 2001 – 

2004 držel FED úrokové sazby na velmi nízké úrovni. Od roku 2005 došlo k nárůstu sazeb, 

což se také odrazilo v cenách domů, které nabývaly svého maxima od roku 2006 a jsou 

znázorněny v následujícím grafu 3. 3. V okamžiku kdy se začaly ceny úvěrů zvyšovat, začala 

se situace dlužníků zhoršovat a to vše vyvrcholilo v roce 2006 a 2007 hypoteční krizí. 

Graf 3. 3 Prodejní cena nového rodinného domu; medián (tis. USD) 

 

Zdroj: euroekonom.cz; vlastní zpracování 
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Před vypuknutím krize v roce 2007 a následném působení domino - efektu, vlivem 

současné míry globalizace a propojenosti všech ekonomik, se Amerika ocitala v situaci, 

kdy ceny realit dosahovaly svých maxim a tím také i ceny úvěrů. 

Spotřebitel si mohl díky nízké obezřetnosti finančních domů vzít velmi snadno hypotéku 

na byt či dům a finanční instituce mu ochotně půjčovaly. 

Jak uvádí Zemánek (2008b): Problém nastal v okamžiku, kdy ceny nemovitostí začaly 

klesat, a spotřebitel si uvědomil, že splácí vyšší cenu, než je současná reálná cena 

nemovitosti. Zpravidla pak došlo k situaci, kdy spotřebitel přestal hypotéku splácet. 

Finančním domům tak zůstala exekučně zabavená nemovitost, která je prodejná jedině 

prodělečně pod cenou a nesplacený úvěr.       

Krugman (2009) o tomto problému hovoří jako o totální přesycenosti trhu a nutném 

poklesu cen realit, který probíhal nejdříve pozvolněji a později pak rychleji. 

Důležitým pojítkem mezi substandartními hypotékami, vysokými cenami realit a 

celkových problémů finančního sektoru je sekuritizace.  

O ní dále hovoří Kučerová (2011), která uvádí, že kromě nízké obezřetnosti bank při 

poskytování hypoték, se největším problémem ukázala tzv. sekuritizace úvěrů, což je 

speciální forma financování úvěrů a hypoték, jejíž podstatou je strukturovat finanční 

transakce tak, aby došlo k redistribuci rizika a tím k jeho snížení. Tyto úvěry tedy banky 

dále nedržely, ale nabízely je investorům jako aktiva, čímž si zajistili zamýšlené snížení a 

rozložení rizika a také trvalé zajištění likvidity.      

Miroslav Singer (2008, s. 9) hovořil o vzniklé situaci takto: 

 „Vytvořil se nový standard půjček: základem pro poskytnutí hypotéky nebyla schopnost 

splácet půjčky vypůjčovatelem, ale schopnost poskytovatele hypotéku prodat třetí straně, 

která ji sekuritizovala a prodala dál.“    

Woods, jr. (2009) k tomuto tématu dále podotýká, že v tomto směru také zcela selhala 

role ratingových agentur, jejichž primární funkcí je vyhodnocování rizikovosti investic, a 

to ať už ve státech nebo v tomto případě do cenných papírů. Investice do těchto cenných 

papírů byly mnohdy označovány i známkou AAA, což je nejvyšší možné označení 

spolehlivosti. Je pak zcela logické, že při neschopnosti domácností splácet hypotéky 

investoři přišli o své peníze, které na doporučení ratingových agentur investovali do 

koupí úvěrů.         
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Podle našeho názoru však sekuritizace způsobila jen to, že banky sice prodávaly 

hypotéky dál na veřejných trzích s úmyslem rozdělit riziko a tak snížit jeho případný 

dopad, ale jediné, co se tím stalo, bylo to, že rizikové úvěry mohly vyplout na povrch 

kdekoliv na světě a způsobovaly tak problémy všude a hlavně neočekávaně. Domníváme 

se, že proces sekuritizace a špatné úvěrování bank, vystavělo pevné základy pro vznik 

hypoteční krize. 

Jak uvádí Hromádka (2010) Celý tento proces sekuritizace vytvořil poměrně rozsáhlý 

systém paralelního (stínového) bankovnictví, který v sobě zahrnoval jak investiční banky 

a fondy, tak i různé jiné finanční instituce poskytující úvěry. U všech těchto finančních 

institucí byla velmi nízká míra dohledu a kontroly a naopak velká míra uvolnění 

veškerých regulací a opatření. Problém přinášelo i využívání tzv. finanční páky, což je 

vlastně zvyšování podílu cizího kapitálu vůči kapitálu vlastnímu, což bylo díky 

sekuritizaci a rozdělení rizik velmi častým způsobem investování. Při investování byl 

tedy větší podíl investice kryt cizím kapitálem – např. úvěrem a vznikal tak dluh a menší 

část investice byla kryta vlastním kapitálem. 

Woods, jr.(2009) dále uvádí, že  celá tato situace v USA byla ovlivňována dvěma 

základními činiteli. Jedním z nich bylo duo institucí – Fannie Mae (Federální národní 

hypoteční asociace) a Freddie Mac (Federální společnost pro hypoteční půjčky), které 

mělo status oficiálních státem podporovaných podniků. Tyto podniky měly od státu určitá 

privilegia – mají garantované jisté daňové a regulační výjimky, jejich akcie jsou volně 

obchodovatelné na newyorské burze a jejich dluhopisy nesou označení státní cenné 

papíry. Primární funkcí těchto podniků nebylo přímé poskytování úvěrů, ale odkupování 

úvěrů od bank na tzv. sekundárním trhu. Komerční banka, která úvěr poskytla, se 

v okamžiku odkupu úvěru od jedné z institucí zbavila rizika, které s sebou nesplacený 

úvěr nesl a získala tak peníze, pro další poskytování úvěrů. Fannie Mae a Freddie Mac se 

staly nositeli veškerého rizika a příjemcem splátek úvěrů. Tyto úvěry však také často 

prodávaly dál a podporovaly tím tak proces sekuritizace. 

Tento koloběh poskytování úvěrů, prodeje a odkupu byl v podstatě umělé pumpování 

peněz do realitního trhu, což s sebou neslo i efekt zvyšování cen realit. 

Druhým podstatným činitelem v této situaci se stal Zákon o komunitivním reinvestování 

a pozitivní diskriminaci při poskytování půjček z dob působení prezidenta Cartera, který 

zakazoval vypůjčovatelům jakoukoliv formu diskriminace při poskytování úvěrů. Tento 
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zákon měl za následek to, že banky ve snaze vyhnout se soudním sporům a žalobám za 

diskriminaci, půjčovaly i méně movitým klientům např. černé pleti či hispánského etnika.  

Tyto činnosti spolu s rostoucími cenami realit, sníženou obezřetností bank a četnou 

sekuritizací vyvolaly opravdový problém na realitním trhu.   

  Kučerová (2011) popisuje průběh sekuritizace ve světě, která byla příčinou vzniku 

finanční krize v Evropě a v USA. 

Trend sekuritizace se v průběhu let 2007 – 2011 postupně přenášel z Ameriky do Evropy. 

K největšímu nárůstu v Evropě v tomto procesu došlo v roce 2008, kdy objem cenných 

papírů krytých hypotečními úvěry – MBS (Mortgage - Backed Securities) dosahoval 

celkem 590, 2 mld. EUR a představoval tak 83% podílu celkové emise cenných papírů. 

Zatímco v Evropě se sekuritizace postupně zvyšovala a to až do roku 2008, kdy pak 

začala klesat, tak naopak v USA docházelo k poklesu sekuritizace již od roku 2006 do 

roku 2008, kdy začala sekuritizace vlivem státní podpory opět růst.  

Tyto události vyvolaly situaci nazvanou hypoteční krize. 

Když zhodnotíme zde prezentované názory ekonomů, musíme uznat, že situace 

v roce 2007 v USA byla naprosto příznivá pro vznik hypoteční krize a finanční 

nestability. Bylo zřejmé, že tyto příčiny budou mít dalekosáhle důsledky a kvůli 

globalizaci a sekuritizaci se tyto následky jistě rozšíří do zbytku světa. 

Podle našeho názoru hraje velkou roli v příčinách krize i současný životní styl a to 

především západních států, žití si nad poměry a na dluh. Zvyšovat svou spotřebu na úkor 

zvyšování osobního dluhu  se stalo trendem posledních let. Snaha amerických 

spotřebitelů mít větší a lepší dům je ve své podstatě stejná jako snaha amerických bank 

zvětšovat své zisky. Spotřebitelé své touhy uspokojili získáním úvěru, prostřednictvím 

něhož si dopřáli ono bydlení. Banky své snahy zase naplnily poskytováním stále nových 

a nových úvěrů, které prodávaly dál. Likvidita se jim vracela a riziko snižovalo. Dle 

našeho názoru je možno považovat celou situaci na americkém finančním trhu za fatální 

selhání systému, který ve své podstatě ani nemohl dlouhodobě fungovat. Výrazný podíl 

viny se přisuzuje také politice FEDu, jehož nízké úrokové sazby primárně přispěly k tak 

vysoké míře úvěrů na trhu a následné zvýšení sazeb přispělo ke zdražení úvěrů a zhoršení 

situace dlužníků. 

 



25 

b) Průběh krize v roce 2007 v České republice 

V roce 2007 se hypoteční krize nijak zvlášť v ekonomice České republiky neprojevila. 

Došlo k mírnému zpomalení dynamiky růstu v druhém pololetí. V tomto roce však 

inflace překročila toleranční cílové inflační pásmo a dosáhla hodnoty 6, 3 %. Krize se 

v české ekonomice začala pozvolna projevovat v závěru roku, kdy došlo k poklesům 

výroby a bylo jasné, že rok 2008 bude pro českou ekonomiku rokem krizovým. 

Finanční trh během roku 2007 nezaznamenal žádné nerovnováhy nebo výkyvy, to bylo 

zapříčiněno velmi dobrým stavem bankovního sektoru v České republice a díky tomu se 

česká ekonomika vyvarovala velkému množství otřesů a finanční krizí v podstatě 

zasažena nebyla. 

V tomto roce docházelo k posilování kurzu České koruny.            

3.2.2 Průběh krize v roce 2008 

Rok 2008 byl černým rokem pro všechny aktéry krize. Ekonomika USA se oproti 

předchozímu roku dostala se svým růstem HDP do záporných hodnot, eurozóna 

zaznamenávala nepatrný růst a česká ekonomika sice stále rostla, ale výrazně pomalejším 

tempem, než tomu bylo v přechozích letech. 

a) Průběh krize v roce 2008 ve světě 

Z počátku se hypoteční krize transformovala v krizi finanční, kdy byly zasaženy finanční 

instituce.  

Kohout (2009) uvádí, že největší ránou pro americké finančnictví se staly existenční 

problémy obou agentur s vládou uděleným monopolem na odkup úvěrů, tedy Fannie Mae 

a Freddie Mac. Již v roce 2001 měly tyto společnosti poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 

60:1, na což upozorňoval deník Wall Street Journal již v únoru roku 2002. 

Dále o problému amerického finančního trhu hovoří Woods, jr. (2011). 

V podstatě až do srpna roku 2008 žila celá Amerika a snad i celý svět v povědomí, že to, 

co právě probíhá na realitním trhu je jen jednoduchá hypoteční krize, která se brzy vyřeší. 

Rychlé vystřízlivění přineslo už 7. záři, kdy byly společnosti Fannie Mae a Freddie Mac 

převzaty americkou vládou. V té době obě tyto společnosti nesly 75% veškerých 

amerických hypoték a jejich závazky dosahovaly výše 5 bilionů amerických dolarů. 
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Problémy těchto dvou společností však nebyly jedinými problémy amerického finančního 

sektoru. Obrovské problémy způsobil krach hypoteční banky Lehman Brothers, o kterém 

dále hovoří Kohout (2009).     

Pád investiční banky Lehman Brothers znamenal drtivou ránu pro americké finančnictví. 

Banka Lehman Brothers 15. září 2008 požádala o ochranu před věřiteli a doplatila tak na 

své spekulativní investice do nemovitostí a v roce 2008 vykázala čistou ztrátu 7 miliard 

dolarů, čímž se stala naprosto vzorovým příkladem toho, jak se hypoteční krize převtělila 

v krizi finanční. Americká vláda se rozhodla nenapumpovat do této banky peníze a 

nezachránila ji. Tím došlo k jejímu úpadku a rozpoutání nejistotu na celém finančním 

trhu. 

Další důležitou událostí roku 2008 byl propad cen ropy způsobený čínskými 

spekulativními obchody s ropou před začátkem olympijských her v Pekingu. Tyto 

spekulativní obchody vyšroubovaly cenu ropy velmi vysoko, což mělo za následek 

pokles poptávky a následný propad cen. 

Spolu s problémy, které finanční krize přinesla, šel ruku v ruce i růst inflace 

v postižených zemích, kde například v Lotyšsku inflace překročila dvojcifernou hranici a 

vyšplhala se až na 13, 2%.    

   

b) Rok 2008 v České republice 

Krize se na našem území naplno projevila koncem roku 2008, kdy došlo ke krachu a 

propouštění ze sklářských firem na Českolipsku a Karlovarsku. K poklesu výroby a 

zkrácení pracovní doby došlo také na přelomu roku v mladoboleslavské automobilce 

Škoda, což bylo zapříčiněno poklesem evropských ekonomik, které byly českými 

odbytišti. 

V České republice tedy hovoříme o krizi hospodářské, finanční krizí česká ekonomika 

zasažena nebyla.              

Rok 2008 znamenal pro českou ekonomiku po letech dynamického růstu nebývalé 

ochlazení. V průběhu roku rostla inflace, index spotřebitelských cen v únoru meziročně 

vzrostl o 7,7%. Došlo k nárůstu cen potravin, regulovaného nájemného, zemního plynu, 

elektřiny, tepla či tuhých paliv.  
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Česká republika je malou otevřenou ekonomikou, zcela závislou na exportu. Jejími 

hlavními odbytišti jsou země Evropské unie a hlavně pak sousední Německo, jehož 

ekonomika působí na tu českou na principu teorému lokomotivy. 

Kohout (2009) dále definuje problém českého exportu. 

Německá ekonomika byla krizí zasažena již v roce 2007, kdy došlo k poklesu poptávky, 

což se negativně odrazilo i v poptávce po českém zboží. Exportérům taky nenahrával ani 

stále se posilující kurz koruny, který zvyšoval ceny jejich zboží. Největší pokles vývozu 

zaznamenal automobilový průmysl, který byl v předchozích letech jakýmsi tahounem 

české ekonomiky vzhůru.   

Kromě exportu se s poklesem výroby, zakázek a tržeb potýkal i průmysl, který s sebou 

přinesl i růst nezaměstnanosti.  

K problému českého průmyslu se vyjadřuje také Dubská (2009).    

Nejvíce byl postižen automobilový a elektrotechnický průmysl. Celková produkce 

českého průmyslu měla v průběhu roku 2008 kolísavou tendenci. K prvnímu většímu 

propadu došlo v říjnu, kdy produkce poklesla o -8%. Svůj největší pokles pak průmysl 

zaznamenal v prosinci, kdy byl meziročně nižší o 14, 6%.  

Celkově s sebou samotný pokles průmyslu nesl přirozeně i své následky. Došlo ke 

snížení provozních, investičních a také mzdových nákladů podniků.    

  

3.2.3 Průběh krize v roce 2009 

Rok 2009 přinesl očekávané prohloubení krize. Jak Spojené státy americké, tak i celá 

Evropa se ocitly v červených číslech hospodářského růstu. Česká ekonomika propadla 

dokonce ze třech sledovaných aktérů nejhlouběji, což můžeme přisuzovat pozdějšímu dopadu 

krize a velké závislosti na exportu do krizí zasažených zemí. 

a) Průběh krize v roce 2009 ve světě 

Zatímco si své nejčernější dny Amerika zažila v roce 2008, evropské státy své černé 

zítřky očekávaly až v roce 2009. 

Tento rok se stal zlomovým pro celou Evropskou unii a zejména pak pro samotnou 

eurozónu. Eurozóna je v podstatě takový exluzivní klub, jehož členství s sebou nese 

nemalé výhody. Nutnou avšak nezbytnou podmínkou pro vstup do samotné Evropské 
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unie je splnění tzv. Maastrichtských kritérií, která v sobě nesou několik základních 

pravidel: 

 Rozpočtový deficit nesmí přesáhnout 3% 

 Celkové zadlužení státu nesmí být větší než 60% HDP 

Tato dvě pravidla jsou platná pro všechny členské státy a státy klasifikované jako 

kandidátské země. 

K prvním dvěma všeobecným kritériím přibývají pro členy eurozóny ještě další pravidla 

hry: 

 Míra inflace může být max. o 1,5 procentního bodu vyšší a dlouhodobý úrok může být 

max. o 2 procentní body vyšší, než jsou tyto hodnoty ve třech cenově nejstabilnějších 

zemích Evropské unie. 

 Dva roky před přijetím společné měny je nutné, aby byl směnný kurz stabilní. 

 

V roce 2009 se staly klíčovými událostmi záchrany a faktické krachy samotných států. 

Vládní dluhy v jihoevropských státech už dosahovaly takové míry, že zásadně nesplňovaly 

podmínky Maastrichtských kritérií a destabilizovaly finanční trhy v eurozóně. Největším 

dluhovým hříšníkem se stalo Řecko, které kvůli své zadluženosti a neschopnosti splácet své 

závazky již de-facto zbankrotovalo. 

O problémech řecké ekonomiky dále hovoří Eckert (2011).  

Řecko přijalo Euro v roce 2002. Již na konci roku 2004 informoval Evropský 

statistický úřad, že čísla, která Řecko předložilo pro svůj vstup do měnové unie, jsou 

zfalšovaná a přijetí Eura tedy proběhlo podvodným způsobem.  Překvapivě se tato zpráva 

nijak neodrazila a nepromítla do rozhodování investorů o jejich budoucích investicích. Zřejmě 

je lákal výhodný úrok, který dosahoval výše 3, 75%, přičemž např. úrok německých 

dluhopisů byl na úrovni 3, 66%. Řecké státní cenné papíry byly Evropskou centrální bankou 

bez problémů označeny jako prvotřídní, jisté a bezproblémové, což v bankovních institucích 

evokovalo pocit, že nákup řeckých dluhopisů je výhodná investice. V současné době 

představují řecké obligace v evropských bankách spíše velké riziko a nejistotu. 

Již krátce po přijetí Eura Řecko začalo ztrácet ze své mezinárodní ekonomické pozice.  

Hospodářské výsledky, které Řecko pracně zfalšovalo pro svůj vstup do měnové unie, začaly 
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vyplouvat na povrch a začaly činit nemalé problémy. Zanedlouho po té se Řecko ocitlo 

v situaci, kdy mzdy rostly rychleji než produktivita, což je jasnou známkou nezdravé 

ekonomiky. Za normální situace s vlastní měnou by Řecká vláda přistoupila k razantnímu 

kroku devalvace měny a tím by došlo k vyrovnání úrovně mezd a produktivity. Bohužel pro 

Řecko tato možnost nepřipadala v úvahu vzhledem ke společné evropské měně. Hospodářská 

situace Řecka se vyvíjela postupně dál, až řecký dovoz rapidně převyšoval vývoz, čím vznikal 

velký obchodní deficit, který byl vyrovnáván dovozem cizího kapitálu – půjček. Tyto půjčky 

šly z rukou převážně německých a francouzských bank, jejichž úvahy byly podpořené 

tvrzením Evropské centrální banky o bezrizikovosti řeckých dluhopisů. 

V říjnu roku 2009 byl do čela nové vlády zvolen Giorgios Papandreou, který krátce po 

svém zvolení zveřejnil oficiální a pravdivé údaje o stavu řecké ekonomiky. Údaje to byly 

dosti nelichotivé, neboť deficit HDP prezentovaný jako čtyřprocentní dosahoval rovných 

12%. 

Situaci Řecka dále doplňuje ekonom Krugman (2012), který říká, že problém je o to 

těžší, že v době ekonomické krize, kdy by se měla ekonomika podporovat, Řecko musí škrtat 

a zavádět restriktivní opatření. To zvyšuje nezaměstnanost, případně i sociální nepokoje, ale 

především to vzbuzuje silnou nedůvěru trhů, což se opět negativně projeví v řecké ekonomice. 

S podobným problémy jako Řecko se potýkaly a potýkají i další evropské státy – 

Portugalsko, Irsko, Španělsko nebo Itálie. Problémy všech těchto států mají společného 

jmenovatele a tím je růst mezd převyšující růst produktivity. Všechny tyto státy se pak 

přiklonily ke stejnému řešení, které ve své situaci uplatnilo i Řecko a to je zvyšování 

zadluženosti. Ve všech případech kromě Španělska hovoříme o navýšení státního dluhu, jen 

v případě Španělska se jedná o navýšení soukromých dluhů, které dosáhlo takové míry, že se 

Španělsko stalo zemí s druhým nejvyšším obchodním deficitem hned po Spojených státech 

amerických. Pro upřesnění vážnosti situace je nutné zmínit, že USA mají šestkrát více 

obyvatel než Španělsko se 47 miliony obyvatel a jejich ekonomika je také devětkrát větší než 

ta španělská.   

      

b) Průběh krize v roce 2009 v České republice 

Kohout (2009) popisuje situaci české ekonomiky v roce 2009.  

V roce 2009 se v české ekonomice naplno promítlo hospodaření na dluh z předchozích 

let. Od roku 2002 až do roku 2008 česká ekonomika zaznamenala nebývalý růst, kdy 
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HDP rostl průměrným tempem 4,6 %. Bohužel, všechen tento růst byl kompenzován 

nárůstem státní zadluženosti. 

Názor Kohouta dokládají i statistické údaje v grafu 3. 1, kde je patrné, že česká 

ekonomika se propadla nejníže ze všech sledovaných subjektů.  

Celkově pak rok 2009 přinesl všeobecný pokles. Došlo k poklesu HDP, zaměstnanosti, 

produktivity firem i celých hospodářských odvětví.  

Stav české ekonomiky je podrobněji popsán v podkapitole Makroekonomický vývoj 

v České republice.   

 

3.2.4   Situace po roce 2009 

Situace po roce 2009 odráží dopady krize do ekonomik a to, jak se s nimi jednotlivé 

ekonomiky vyrovnávají.   

a) Situace ve světě 

Zatímco v USA se situace po roce 2009 začala zlehka zlepšovat, v postižených 

evropských státech docházelo a v současné době stále dochází k rozsáhlým vládním 

škrtům a rozpočtovým úsporám. I přes rozsáhlé finanční injekce, které jsou Řecku 

poskytovány Evropskou centrální bankou a ostatními členy eurozóny, balancuje Řecko 

stále na tenké hranici státního bankrotu. Obdobná situace je i ve Španělsku, kde také 

došlo k razantním úsporným opatřením. Tyto úspory mají v obou zemích za následek 

vlnu nepokojů a nelibosti občanů, které propukají až v masové protesty, demonstrace a 

výtržnictví.  

 

b) Situace v České republice 

Zatímco v roce 2010 se zdálo, že česká ekonomika má již ty nejhorší dny za sebou, 

v současné době mnoho indikátorů naznačuje, že se krize navrací zpět a česká ekonomika 

ji ještě zcela nepřekonala.  

Holub (2012) uvádí, že prognózy České národní banky na rok 2012 počítají se stagnací 

ekonomiky a růstem okolo 1,2 %, z důvodu útlumu zahraniční poptávky po českém 

zboží.   
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4 Úloha České národní banky v období krize 

Pro to, abychom mohli dobře analyzovat příčiny a důvody zásahů České národní 

banky, je nutné, abychom se detailněji seznámili s makroekonomickou situací a celým 

vývojem ekonomiky České republiky během krizového období, který je pospán v následující 

podkapitole Makroekonomický vývoje v České republice v krizovém období.  

4.1 Makroekonomický vývoj v České republice v krizovém období 

Hospodářská krize s sebou nenese pouze pokles hrubého domácího produktu, ale i 

pokles nezaměstnanosti nebo růst inflace. Právě tyto veličiny a příčiny jejich vývoje 

analyzujeme v následujícím textu, kde vycházíme z hodnot Českého statistického úřadu a 

Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Každá z těchto veličin je znázorněna na 

samostatném grafu, který dokládá její vývoj v letech 2006 – 2010. 

Vývoj HDP 

Rok 2006 s sebou přinesl dvakrát rychlejší růst, než byl růst v EU v reálném vyjádření. 

V tomto roce růst HDP České republiky dosahoval úrovně +7 %. V závislosti na propojenosti 

světových a evropských ekonomik je už přicházející krize patrná na růstu HDP v druhé 

polovině roku 2007, kdy dochází ke zpomalení růstu, které přetrvává až do roku 2008 a 

postupně dochází k jeho zhoršení. Nejhoršího bodu však česká ekonomika dosáhla ve 2. 

čtvrtletí roku 2009, kdy se HDP propadlo o 4,7 %. Zlepšení situace přinesl až počátek roku 

2010, kdy ekonomika přestala klesat a naopak zaznamenala mírný růst.  

Graf 4. 1 Vývoj reálného HDP v % v letech 2006 - 2010 

 

Zdroj: Český statistický úřad (vlastní zpracování) 
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Vývoj nezaměstnanosti 

Ekonomická krize se naplno projevila na trhu práce až v roce 2009, kdy se na konci roku míra 

nezaměstnanosti dostala až na hodnotu 9, 2%. Tato skutečnost byla následkem rozhodnutí 

podniků, které se v důsledku poklesu poptávky rozhodly pro redukci počtu jak stálých, tak 

dočasných zaměstnanců. K největším nárůstům nezaměstnanosti pak docházelo v oblastech 

průmyslu, obchodu, finančních službách, ale také ve státním sektoru, jako je armáda, policie 

či úřady místní samosprávy. Opačným směrem se ubíral vývoj počtu podnikatelů, který začal 

v tomto období růst. Tento růst je způsoben větším využíváním tzv. švarcsystémů, což je 

způsob ekonomické činnosti, kdy osoby, které by za normálních podmínek byly zaměstnanci 

zaměstnavatele, jsou nyní osoby samostatně výdělečně činné.       

Graf 4. 2 Roční míra nezaměstnanosti v %        

 

Zdroj: Český statistický úřad (vlastní zpracování) 

Vývoj inflace 

Českou národní bankou byla inflace cílena do roku 2010 na hodnotu 2% s tolerančním 

pásmem ±1 procentní bod. Do poloviny roku 2007 se tento cíl dařilo naplňovat, když se 

inflace pohybovala v rozmezí od 1% do 3%.  Toto rozmezí bylo překročeno v říjnu roku 2007 

a na začátku roku následujícího se inflace vyšplhala až na hodnotu 6, 3%, čímž vytvořila 

maximum za posledních deset let. K tomuto nepříznivému vývoji napomohlo mnoho faktorů, 

jako např. vzestup cen potravin nebo zvýšení cen energií, atp. 
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V roce 2009 se recese příznivě promítla do vývoje cenové hladiny některých produktů a 

služeb, jako např. v dopravě, cestování, rekreaci nebo telekomunikacích. Tento příznivý trend 

poklesu cen trval však pouze do konce roku 2009, kdy jej opět vystřídal nárůst cen způsobený 

především zvýšením cen pohonných hmot a energií. 

Počátkem roku 2010 se inflace pohybovala na úrovni kolem 1% zhruba do druhého čtvrtletí 

roku, kdy zdražení plynu, potravin a pohonných hmot domácnostem vyvolalo zrychlení růstu 

spotřebitelských cen.   

Graf 4. 3 Roční míra inflace v % 

 

Zdroj: Český statistický úřad (vlastní zpracování) 

 

4.2 Činnost České národní banky  

Hlavní úlohou České národní banky v období celosvětové krize byla péče o finanční 

stabilitu české ekonomiky, což je definováno i v celkových cílech České národní banky. Právě 

snaha o udržení finanční stability je cílena na předcházení šoků a otřesů finančního systému a 

předcházení negativních důsledků těchto otřesů. 

Jak tvrdí Singer,(2009) český finanční sektor se nacházel na počátku celosvětové krize 

ve velmi dobrém stavu a proto následky krize nebyly tak silné. 
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Charakteristiky bankovního sektoru na počátku krize: 

a) přebytek likvidity banky – Česká národní banka dlouhodobě stahovala peníze 

z oběhu, 

b) relativní izolovanost – dostatečné množství vlastních zdrojů pro poskytování úvěrů, 

c) nízký podíl nesplacených hypoték, 

d) nízký podíl poskytnutých úvěrů v jiné než v české měně, 

e) zanedbatelný podíl rizikových aktiv – méně než 1%, 

f) dobrá kapitalizace a vysoká ziskovost. 

 

Činnost České národní banky se v období krize zaměřovala na několik oblastí, jak 

uvádí Singer (2010b):  

a) Intenzivní monitoring finančního trhu ze strany ČNB 

Tento monitoring se týkal nejenom bankovních, ale i nebankovních finančních 

institucí. A podle našeho názoru přispěl spolu s prováděnými zátěžovými testy bank 

k celkovému reálnému přehledu o situaci ve finančním sektoru, čímž přispěl 

k následnému rozhodování o činnostech a zásazích České národní banky 

ve finančním sektoru. 

 

b) Mimořádné nástroje na podporu likvidity mezibankovního trhu 

Česká národní banka zastávala dlouhodobě trend odčerpávání přebytečné likvidity 

z bank. K této činnosti využívala postupné snižování úrokových sazeb, což dokládá 

ČNB ve své Zprávě o inflaci, 2008, kde je zmapován pokles úrokových sazeb. Od 

srpna roku 2008, kdy došlo k pádu americké banky Lehman Brothers a ke značným 

otřesům na světových finančních trzích, významně poklesl zájem bank zbavovat se 

vlastní likvidity a využívat repo operace České národní banky. 

Jak je uvádí ve zprávě České národní banka (2008) od října 2008 se role České 

národní banky obrátila. Česká národní banka přistoupila k zavedení dodávací 

facility a umožnila bankám čerpat likviditu od České národní banky dva týdny nebo 

tři měsíce.  
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Tento záměr byl podle našeho názoru realizovaný Českou centrální bankou dobře a 

včasně s cílem předejít případným otřesům na poli českého finančního sektoru po 

pádu banky Lehman Brothers. I když tato činnost nevzbudila takový zájem ze 

strany komerčních bank, jak Česká národní banka předpokládala, měla tato činnost 

jednoznačně pozitivně uklidňující efekt ve finančním sektoru. 

 

c) Intenzivní komunikace na venek – s cílem uvést na pravou míru veškeré 

dezinformace a předejít tak destabilitě na finančním trhu. 

 Velmi intenzivně komunikovalo vedení České národní banky v době, kdy byla 

Česká republika ratingovými agenturami a investory zařazována do stejné skupiny 

spolu s rizikovými státy, což se velmi negativně odrazilo v brzkém odlivu 

zahraničního kapitálu z české ekonomiky. 

 Další velký význam komunikace měla v únoru 2009, kdy došlo k desinformaci o 

vývoji kurzu české koruny. 

 

d) Intenzivní komunikace s domovskými regulátory a těsnější mezinárodní spolupráce 

národních dohledů. 

 

e) Intenzivní komunikace s domovskými regulátory a těsnější mezinárodní spolupráce 

národních dohledů. 

Jak uvádí Singer (2009) Česká národní banka dělala v této době intenzivnější 

měnovou politiku.  

Česká národní banka přistoupila od roku 2008 do roku 2010 celkem osmkrát ke 

snižování úrokových sazeb.  Úroková sazba poklesla vcelku o 300 bazických bodů z původní 

hodnoty 3, 75% na 0, 75%. 

Důvody pro snižování úrokových sazeb byla: 

a) nízká rizika poptávkové inflace, 

b) možné prohloubení krize v zahraničí, 

c) relativně stabilní kurz (v období dubna – červa 2009). 
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Kromě těchto činností vydává Česká národní banka pravidelné zprávy a prognózy, 

které umožnují odhadnout další vývoj ekonomiky a včas na něj zareagovat. V těchto zprávách 

je zaznamenán předešlý vývoj hlavních ekonomických ukazatelů a v návaznosti na ně 

vypracována prognóza odhadu budoucího vývoje.  

V období celosvětové krize se Česká národní banka nezaobírala pouze činnostmi 

uvedenými výše, ale velmi pozorně sledovala i vývoj inflace v České republice a vývoj kurzu 

české koruny.  

Právě včasné vyhodnocení vývoje a dopadů krize, které se v české ekonomice 

projevily v roce 2008 výrazným poklesem inflace a poklesem kurzu koruny, přiměly Českou 

národní banku k postupnému trojímu snížení klíčových úrokových sazeb. I nadále v roce 2009 

a 2010 Česká národní banka intenzivně monitorovala vývoj krize a její vliv na českou 

ekonomiku a reagovala na něj postupným snižováním úrokových sazeb (v květnu 2010 se 

základní dvoutýdenní repo sazba dostala na úroveň 0, 75%).  

Nízké sazby spolu s kurzovým rizikem měly i pozitivní vliv na nižší zadluženost 

českých subjektů v cizích měnách, což dokládá i Tomšík (2010). I přes zvýšené kolísání 

kurzu byl plovoucí kurz pro českou ekonomiku výhodou a díky němu byla česká ekonomika 

krizí postižena méně než ekonomiky s fixním kurzem. Tomšík (2010) také dále podotýká, že 

oslabení kurzu částečně vyvažovalo propad zahraniční poptávky. 

Mlčochová (2012) uvádí názor Evy Zamrazilové, členky bankovní rady České národní 

banky, která tvrdí, že v dlouhodobém horizontu hrozí při velmi nízkých sazbách nerovnováha. 

Optimální výši sazby vidí v rozpětí mezi 1 – 1,5 % a upozorňuje na možná rizika toho, že 

sazby byly příliš dlouho příliš nízko. 

Podle našeho názoru je nezbytné brát v potaz při úpravě úrokových sazeb, zda aktuální 

výše inflace je zapříčiněna dopady světové krize nebo daňovými úpravami české vlády a 

podle toho jednat. Určitě bychom se přikláněli k názoru, že je nutné celkově zpřísnit měnovou 

politiku a vyvinout patřičné snahy o srovnání inflace do tolerančního cílového pásma a 

úrokové sazby opět navýšit. 
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4.3 Činnost Evropské centrální banky 

Činnost Evropské centrální banky v době finanční a hospodářské krize spočívala 

především v úpravě úrokových sazeb, což se dělo s cílem povzbuzení bank a investic a 

znovunastartování celé ekonomiky. Je nutné podotknout, že primární cíl Evropské centrální 

banky není hospodářský růst, ale cenová stabilita, která je, co se prostředků na její dosahování 

týče, zcela odlišná, od činnosti, která byla a je prováděna Evropskou centrální bankou 

v současné době. Evropská centrální banka se také snažila o navýšení likvidity v bankovním 

sektoru, čehož dosáhla pomocí uvolňování podmínek repo operací a prodloužila dobu 

splatnosti.  

ECB (2012) k prvnímu navýšení základních sazeb došlo 3. 7. 2008 v celkovém úhrnu 

o 25 bazických bodů. Od října roku 2008 až do dubna roku 2011 docházelo k postupnému 

snižování úrokových sazeb a to v šesti etapách. V dubnu pak Evropská centrální banka 

přistoupila k prvnímu navýšení sazeb a to o 25 bazických bodů. K dalšímu navýšení sazeb 

došlo ještě začátkem července ve stejném rozsahu. 3. 11. 2011 začala Evropská centrální 

banka sazby opět snižovat o 25 bazických bodů.  

Dne 4. 6. 2009 Evropská centrální banka zahájila 1. program nákupu krytých 

dluhopisů s cílem podpory bank a bankovního úvěrování. Druhý stejný program banka 

vyhlásila začátkem října 2011. 

Dále pak dne 25. 3. 2010 Evropská unie nabídla Řecku oficiální pomoc, které ji 

zanedlouho na to přijalo. Od tohoto data se Evropská centrální banka začala podrobně zabývat 

a analyzovat řeckou situaci.         

Podle našeho názoru Evropská centrální banka snižuje své úrokové sazby ze dvou 

hlavních důvodů. Prvním důvodem je to, že snížením sazeb podporuje úvěrování komerčních 

bank a možnosti investic podniků, čímž se snaží opět rozhýbat ekonomiku. 

A druhým důvodem může být strach z příliš nízké inflace, která by se mohla vyvinout 

v deflaci a následně pak v deflační spirálu. Tato spirála by měla za následek zhoršení situace 

dlužníků a jejich neschopnost splácet své dluhy, což by přispělo k další deflaci a prohlubování 

spirály a celé krize. Evropská centrální banka ve své podstatě řeší dilema jako každá jiná 

centrální banka. V okamžiku, kdy sníží své úrokové sazby, sice vyvine snahy na 

rozpohybování ekonomiky, ale za cenu vyšší inflace, která s sebou přináší pokles reálných 

mezd. Kdyby se Evropská centrální banka zachovala opačných způsobem a tedy se zasadila o 

cenovou stabilitu, což je její definovaný hlavní cíl činnosti, tak by úrokové sazby zvýšila. 
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Změny sazeb centrální banky by se promítly do tržních úrokových sazeb. Úvěrování podniků 

komerčními bankami by nebylo už tak výhodné a došlo by k poklesu výroby a poklesu 

zaměstnanosti. Další reakcí na nižší sazby a celou vzniklou situaci by byla zhoršená 

koupěschopnost domácností a pokles inflace. Tím by sice byl splněn cíl Evropské centrální 

banky, ale přineslo by to s sebou mnoho dalších problémů v podobě dalších nesplacených 

úvěrů apod. 

Evropská centrální banka se tedy rozhodla pro první variantu – podpořit ekonomiku za 

cenu vyšší inflace, i když je to v podstatě v rozporu s jejím hlavním cílem. 

 

4.4 Komparace činnosti České národní banky a Evropské centrální banky 

v krizovém období 

V této kapitole budeme porovnávat podmínky, přístupy k řešení ekonomické krize a 

dopady těchto řešení na ekonomiku. Budeme vycházet ze zde prezentovaných faktů a dat a 

vytvoříme závěrečné srovnání a shrnutí celého krizového období. 

Prvně je důležité zmínit, že obě banky mají totožný cíl své činnosti a to je péče o 

cenovou stabilitu. 

Podíváme-li se na samotný začátek ekonomické krize, zjistíme, že v zemích eurozóny 

se krize projevila podstatně dříve než v České republice. Krize v Evropě měla také jiný 

charakter, některé země eurozóny si na rozdíl od České republiky prošly i krizí finanční. 

Celkově pak česká ekonomika i ekonomika eurozóny byly zasaženy hospodářskou krizí a 

tady již můžeme shledat první disproporce ve vývoji. Zatímco je Česká republika čistě 

exportní zemí u většiny zemí eurozóny tomu tak není. Rozdíl je následně zřetelnější ve vývoji 

krize, kdy se česká ekonomika začne vzpamatovávat až v okamžiku, kdy se znovu nastartují 

ekonomiky zemí, kam exportuje své zboží. Z toho důvodu dochází jistému posunu ve vývoji 

krize a jejich důsledcích. 

Důležité je také definovat situaci, ve které se jednotlivé ekonomiky ocitaly v době 

krize. V české ekonomice došlo v letech 2008 a 2009 k výraznému poklesu růstu HDP a 

v roce 2009 se také významně zvýšila míra nezaměstnanosti. Celá makroekonomická situace 

země je detailněji popsána v podkapitole Makroekonomický vývoj České republiky 

v krizovém období. Důležitý pro ekonomickou situaci byl ale vývoj míry inflace, která v roce 

2008 rapidně překročila stanovený cíl i toleranční pásmo a v roce 2009 naopak byla pod 
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stanoveným cílem. V eurozóně byl vývoj podobný. Také došlo k výraznému poklesu růstu 

HDP v letech 2008 a 2009 a i inflace měla obdobný nízký charakter. 

Určitou disproporci ale shledáváme ve finančním sektoru, kde se evropský finanční 

sektor potýkal s nedostatkem likvidity, na rozdíl od českého finančního sektoru, který měl 

likvidity dostatek. 

Co se týče nástrojů centrálních bank, použily obě banky stejný nástroj a to úpravu 

úrokových sazeb. Rozdíl je ale ve směřovaném cíli každé z nich. Zatímco inflace v České 

republice byla pod stanoveným inflačním cílem a Česká národní banka se snížením sazeb 

zasazovala o zvýšení inflace a její navrácení ke stanovenému cíli, záměr ECB byl opačný. 

Evropská centrální banka shledala inflaci v eurozóně nízkou a to nízkou až na tolik, že 

vyvolala obavy z deflace a deflační spirály. Tato spirála by způsobila další problémy při 

splácení úvěrů a to by jen zhoršilo už tak špatnou situaci dlužníků a také celých zadlužených 

států. Evropská centrální banka se proto rozhodla pro postupné několikeré snížení úrokových 

sazeb, což automaticky vyvolalo tlak na růst inflace. Tím ECB zažehnala jeden problém a 

zbavila se tak strachu z deflační spirály. Druhý problém, který Evropská centrální banka svým 

jednáním řeší, je povzbuzení ekonomiky. ECB v tomto smyslu uplatňovala tzv. nekonvenční 

politiku, jejímž cílem bylo zajistit dostatečnou likviditu bankovního sektoru a tím přispět ke 

stabilizaci celého finančního sektoru. Snížením úrokových sazeb se totiž zvyšuje schopnost 

komerčních bank úvěrovat podniky, tím dochází k podpoře investic, tvorbě pracovních míst, 

navýšení výroby atd., čímž se ekonomika dostává opět do pohybu a roste. 

Souhrnně lze tedy říci, že jak Česká národní banka, tak Evropská centrální banka 

použily jeden a týž nástroj avšak za jiným účelem. Cílem České národní banky bylo vrátit 

inflaci na stanovený cíl a cílem Evropské centrální banky bylo předejít deflační spirále, 

povzbudit ekonomiku a stabilizovat finanční sektor. Oběma bankám se celkově podařilo 

přispět k zastavení prohlubování krize tím, že snížení vlastních úrokových mír vyvolalo tlak 

na snižování úrokových mír komerčních bank, které pak nezpřísnily tolik podmínky pro 

přístup klientů k úvěrům. 
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5 Závěr 

Toto téma jsme si zvolili vzhledem k celkovému ekonomickému vývoji a důsledkům 

krize. Práce definuje postavení České národní banky jako takové a analyzuje její činnost 

v krizovém období. Pro srovnání jsme také uvedli činnosti Evropské centrální banky a 

vytyčili jsme rozdíly v záměrech těchto dvou centrálních bank. 

Cílem práce bylo definovat roli České národní banky a její úlohu v průběhu 

ekonomické krize. Hlavním úkolem práce pak bylo vymezit hlavní úlohu České národní 

banky. 

Ze zjištěných dat je možné tvrdit, že Česká národní banka i během krize plnila své 

primární funkce a zasazovala se o cenovou stabilitu, k čemuž využívala jeden ze svých 

nástrojů. Česká národní banka se po celou dobu hospodářské krize snažila dodržet nebo se 

přiblížit cílenému inflačnímu pásmu. Pro tyto snahy využívala úprav svých klíčových 

úrokových sazeb, jimiž reagovala na aktuální vývoj a budoucí prognózy vývoje. Během své 

činnosti v období finanční krize se Česká národní banka pouze jednou rozhodla dodávat 

facilitu komerčním bankám. Tento krok byl současně i krokem psychologickým, protože 

vzbudil vlnu jistoty na mezibankovním trhu. Z uvedených závěrů je možno říci, že Česká 

národní banka vykonávala svou regulační činnost v období krize snižováním úrokových sazeb 

s cílem plnění svých fiskálních cílů. Důležitou roli v rozhodování o činnostech České národní 

banky hrály pravidelné prognózy budoucího vývoje, na něž banka adekvátně reagovala. 

Oproti tomu Evropská centrální banka ve své činnosti striktně nedodržela svůj 

stanovený cíl. Zásahy do ekonomiky ze strany Evropské centrální banky sice probíhaly 

stejným způsobem jako u České národní banky, tedy snižováním úrokových sazeb, ale 

s opačným účinkem. Cíl činnosti Evropské centrální banky byl totiž zcela opačný. Nejednalo 

se o cenovou stabilitu, ale o ekonomický růst. Je poměrně logické, že Evropská centrální 

banka upřednostnila ve své činnosti ekonomický růst. Došlo-li by k dalšímu propadu evropské 

ekonomiky, situace dlužníků by se nadále zhoršovala a hospodářství by se dále propadalo.  

Uvedený model fungoval asi tak, že když centrální banky snížily úrokové sazby, 

nastaly dvě situace – stouply tlaky na růst inflace v dané zemi, ale podpořil se ekonomický 

růst, respektive se zvýšilo množství peněž v ekonomice, to umožnilo komerčním bankám 

poskytovat více úvěrů, což dalo větší prostor pro investice a to napomáhá ekonomickému 

růstu. Zatímco Česká národní banka se potýkala s nízkou inflací na spodní hranici inflačního 
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pásma a proto přistoupila ke snižování sazeb, Evropská centrální banka obrátila svou 

pozornost k ekonomickému růstu a tím směrem také směřovala své činnosti. 

Závěrem lze tedy říci, že jedna a tatáž činnost v ekonomii nemusí mít stejný cíl ani 

stejný účinek na ekonomiku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY: 

1. BRADA, Jaroslav, 2000. Peněžní ekonomie a bankovnictví. Praha: Management Press. 

ISBN 80- 7261- 032- 7 

2. ČERNOHORSKÝ, Pavel; TEPLÝ, Petr, 2011. Základy financí. Praha: Grada. ISBN 978 

– 80 – 247 – 3669 – 3 

3. ECKERT, D. Daniel, 2012. Světová válka měn, Euro, zlato nebo jüan – která z měn se 

stane nástupcem dolaru?. Praha: Grada. ISBN 978 - 80 - 247 – 4099 – 7  

4. HROMÁDKA, Josef, 2010. Různé přístupy k řešení soudobé ekonomické krize Brno. 

Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Ekonomicko - správní fakulta, Katedra 

ekonomie. 

5. KLIKOVÁ, Christiana; KOTLÁN, Igor, 2003. Hospodářská politika. Ostrava: Sokrates. 

ISBN 80- 86572-04-8 

6. KOHOUT, Pavel, 2009. Finance po krizi, důsledky hospodářské recese a co bude dál, 2. 

Rozšířené vydání. Praha: Grada. ISBN 978 – 80 – 247 – 3583 – 2 

7. PIKORA, Vladimír; ŠICHTAŘOVÁ, Markéta, 2011. Všechno je jinak. Praha: Grada. 

ISBN 80- 2474207-6 

8. REVENDA, Zbyněk, 1999. Centrální bankovnictví. Praha: Management Press. ISBN 80- 

85943- 89- 1 

9. REVENDA, Zbyněk; MANDEL, Martin; KODERA, Jan; MUSÍLEK, Petr; DVOŘÁK, 

Petr; BRADA, Jaroslav, 2000. Peněžní ekonomie a bankovnictví. Praha: Management 

Press. ISBN 80- 7261- 032- 7 

10. MANDEL, Martin; TOMŠÍK, Vladimír, 2003. Monetární ekonomie v malé otevřené 

ekonomice. Praha: Management Press. ISBN 80-7261-094-5 

11. KRUGMAN, Paul, 2009. Návrat ekonomické krize. Praha: Vyšehrad. ISBN 978-80-

7021-984-3 

12. KUČEROVÁ, Zuzana, 2011. Vliv signifikantních faktorů na integraci finančních trhů ve 

světle světové finanční krize. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky. ISBN 978-

80-86729-70-1 

13. WOODS, E., Thomas, 2010. Krach (Příčiny krize a nápravná opatření, která ji jen 

zhoršují) Přel. Aleš DROBEK. ISBN 978-80-7363-273-1 

 

 

 



43 

OSTATNÍ POUŽITÉ ZDROJE: 

1. ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA, 2011a. ČNB: O ČNB [online], ČNB [24. 11. 2011], 

Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/ 

2. ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA, 2011b. ČNB: Jaké jsou režimy měnové politiky? [online], 

ČNB [24. 11. 2011]  

Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/faq/jake_jsou_rezimy_menove_politiky.html 

3. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, 2011. Makroekonomické údaje [online databáze]. ČSÚ 

[cit. 8. 12. 2011]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/statistiky 

4. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, 2011. Míra registrované nezaměstnanosti [online]. 

ČSÚ, 2011. [cit. 8. 12. 2011]. Dostupné z: http://www.czso.cz/cz/cr_1989_ts/0507.pdf 

5. DUBSKÁ, Drahomíra, 2009. Drama českého průmyslu [online]. Hospodářské noviny, 

27. 3. 2009 [cit. 6. 4. 2012].  

Dostupné z: http://hn.ihned.cz/c1-36513510-drama-ceskeho-prumyslu 

6. EUROPEAN CENTRAL BANK. ECB: Key dates of the financial crisis [online], ECB 

2012. [cit. 3. 4. 2012]. Dostupné z: http://www.ecb.int/ecb/html/crisis.en.html 

7. EUROSTAT, 2011. Real GDP growth rate [online], EUROSTAT 2011. [cit. 3. 4. 2012]. 

 Dostupné z:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&l

anguage=en&pcode=tsieb020 

8. HOLUB, Tomáš, 2012. Stagnující ekonomika utlumí růst cen. [online], Ekonom 9. 2. 

2012 [cit. 3. 4. 2012].  

Dostupné z: http://ekonom.ihned.cz/c1-54653760-stagnujici-ekonomika-utlumi-rust-cen 

9. KRUGMAN, Paul, 2012. Paul Krugman: What Greece Means. [online], Economist´s 

View 12. 3. 2012 [cit. 28. 4. 2012].  

Dostupné z: http://economistsview.typepad.com/economistsview/2012/03/paul-krugman-

what-greece-means.html 

10. MLČOCHOVÁ, Jana, 2012. Sazby měly být výš [online], ČNB 24. 1. 

2012 [cit. 3. 4. 2012].  

Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2012/cl

_12_120124_zamrazilova_reuters.html  

11. SINGER, Miroslav, 2008. Finanční krize: příčiny a možné dopady na českou ekonomiku 

[online]. ČNB, 29. 10. 2008 [cit. 3. 4. 2012].  

Dostupné z: http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_medi

a/konference_projevy/vystoupeni_projevy/download/Singer_20081029_Appia.pdf  

http://hn.ihned.cz/c1-36513510-drama-ceskeho-prumyslu
http://www.ecb.int/ecb/html/crisis.en.html
http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2012/cl_12_120124_zamrazilova_reuters.html
http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2012/cl_12_120124_zamrazilova_reuters.html
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/konference_projevy/vystoupeni_projevy/download/Singer_20081029_Appia.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/konference_projevy/vystoupeni_projevy/download/Singer_20081029_Appia.pdf


44 

12. SINGER, Miroslav, 2009. Reakce centrální banky na aktuální ekonomický vývoj v ČR 

[online]. ČNB, 11. 6. 2009 [cit. 3. 4. 2012].  

Dostupné z:http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media

/konference_projevy/vystoupeni_projevy/download/singer_20090611_stala_komise_ban

kovnictvi.pdf 

13. SINGER, Miroslav, 2010a. Hospodářská krize a česká ekonomika [online], ČNB 15. 6. 

2010 [cit. 3. 4. 2012]. 

Dostupné z: http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_medi

a/konference_projevy/vystoupeni_projevy/download/singer_20100614_vse.pdf 

14. SINGER, Miroslav, 2010b. Česká ekonomika na cestě z hospodářské krize [online], 

ČNB 15. 6. 2010 [cit. 3. 4. 2012]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/

www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/konference_projevy/vystoupeni_projevy/download/s

inger_20100715_ostrava.pdf 

15. TOMŠÍK, Vladimír, 2010. Reakce měnové politiky ČNB na hospodářskou krizi [online], 

ČNB 12. 6. 2010 [cit. 3. 4. 2012]. Dostupné z:  

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/konference

_projevy/vystoupeni_projevy/download/tomsik_20100612_dod.pdf 

16. ZEMÁNEK, Josef, 2008a. Hypoteční krize v USA. Příčiny, průběh, následky (2. díl) 

[online], Euroekonom 10. 3. 2008 [cit. 3. 4. 2012]. Dostupné z:  

http://www.euroekonom.cz/analyzy-clanky.php?type=jz-usa-hypoteky2 

17. ZEMÁNEK, Josef, 2008b.  Hypoteční krize v USA. Příčiny, průběh, následky (3. díl) 

[online], Euroekonom 20. 3. 2008 [cit. 3. 4. 2012]. Dostupné z: 

http://www.euroekonom.cz/analyzy-clanky.php?type=jz-usa-hypoteky3 

 

 

 

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/konference_projevy/vystoupeni_projevy/download/singer_20100614_vse.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/konference_projevy/vystoupeni_projevy/download/singer_20100614_vse.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/konference_projevy/vystoupeni_projevy/download/singer_20100715_ostrava.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/konference_projevy/vystoupeni_projevy/download/singer_20100715_ostrava.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/konference_projevy/vystoupeni_projevy/download/singer_20100715_ostrava.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/konference_projevy/vystoupeni_projevy/download/tomsik_20100612_dod.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/konference_projevy/vystoupeni_projevy/download/tomsik_20100612_dod.pdf
http://www.euroekonom.cz/analyzy-clanky.php?type=jz-usa-hypoteky2


45 

SEZNAM ZKRATEK 

ECB   Evropská centrální banka 

ČNB   Česká národní banka 

FED   Federální rezervní systém 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

SEZNAM GRAFŮ: 

Graf 3.3 Růst HDP v ČR, USA a eurozóně       13 

Graf 3.2 Základní úroková míra FEDu – konec roku (%)     25 

Graf 3.3 Prodejní cena nového rodinného domu; medián (tis. USD)   25 

Graf 4.1 Vývoj reálného HDP v % v letech 2006 – 2010     36 

Graf 4.2 Roční míra nezaměstnanosti v %       37 

Graf 4.3 Roční míra inflace v %        38



 

 

 

 

 


