
Inflační cílení jako měnový indikátor centrálních bank 

Abstrakt 

Diplomová práce na téma „Inflační cílení jako měnový indikátor centrálních bank“ si 

klade za cíl porovnat úspěšnost inflačního cílování prováděného Českou národní bankou a 

Evropskou centrální bankou. Cílování inflace jakožto měnověpolitický režim se začalo 

využívat poprvé téměř před 30 lety a jeho podstatou je snaha ovlivnit míru inflace pomocí 

úpravy krátkodobých úrokových sazeb a stabilizace inflačních očekávání. Staví na 

odpovědnosti centrálních bank za dosahování stanoveného cíle, jejich transparentnosti a 

komunikaci s veřejností, například pomocí zveřejňování makroekonomických prognóz. 

První kapitola diplomové práce si klade za cíl vymezit pojem centrální banky a 

cílování inflace. Zabývá se účelem centrálních bank, jejich nástroji pro výkon monetární 

politiky, nezávislostí a odpovědností centrálních bank, a stanovuje pravidlo měnové politiky 

centrálních bank. Dále také vysvětluje střednědobou a dlouhodobou vertikální Phillipsovu 

křivku a Taylorovo pravidlo. 

Druhá kapitola se zabývá Českou národní bankou a jejím cílem je popsat činnost a 

inflační cílování České národní banky. Stanovuje její hlavní účel, nástroje měnové politiky 

a stručně popisuje její historii. Vysvětluje mechanismus inflačního cílování tak, jak ho 

provádí Česká národní banka, dále index spotřebitelských cen a spotřební koš. Popisuje, jak 

vzniká makroekonomická prognóza a podrobněji se zabývá Zprávou o inflaci II/2018. 

Třetí kapitola se zabývá Evropskou centrální bankou a jejím cílem je popsat povahu 

a činnost Evropské centrální banky a její pojetí cenové stability. Shrnuje organizační složení 

Evropské centrální banky, zabývá se harmonizovaným indexem spotřebitelských cen a 

důvody, proč se liší inflace v jednotlivých členských státech eurozóny. 

Poslední kapitola diplomové práce porovnává úspěšnost dosahování inflačních cílů 

České národní banky a Evropské centrální banky. Porovnává jednak inflační cíl a průměrnou 

meziroční míru inflace, jednak odchylku míry inflace od střední hodnoty inflačního cíle, a 

snaží se nabídnout možné důvody, proč případně nedocházelo k naplnění inflačního cíle. 
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