
Abstrakt  

Karel Husník: Ekonomické a právní postavení České národní banky v prostředí inflace  

a deflace 

Cílem práce je analyzovat z právního a poté i z ekonomického hlediska postavení ČNB a 

měnověpolitické nástroje, které může centrální banka při dosahování svého inflačního cíle 

v současnosti efektivně používat. Základní kritérium je makroekonomické prostředí inflace, resp. 

deflace. Práce používá nové členění nástrojů na standardní (konvenční) a nestandardní 

(nekonvenční). 

Práce je multidisciplinární, kombinuje ekonomický a právní pohled. Metoda zkoumání je 

analýza, deskripce v historické projekci a komparace. Vychází jak z ústavního a zákonného 

zakotvení, tak z dokumentů a údajů České národní banky uveřejňované na jejích webových 

stránkách, i z odborných článků a učebnic, dále z údajů Českého statistického úřadu a 

ekonomických studií.   

První kapitola analyzuje postavení nezávislé České národní banky z hlediska jejího 

ústavního i zákonného zakotvení. Ze zákona a Ústavy definuje cíl a vztahu k ostatním složkám 

státní moci. Cíl měnové politiky ČNB je stanoven v článku 98 Ústavy České republiky a v § 2 

zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. Hlavní cíl České národní banky – cenová stabilita 

a její dosahování – je ukotven do pojmu „míra inflace“. Druhá kapitola definuje inflaci a její 

měření a pojem „deflace“ a deflační past. Těžiště práce je v kapitole třetí, čtvrté a páté. Třetí 

kapitola je zaměřena na různé měnové režimy a na metodu cílování různých ekonomických 

veličin. Jsou popsány z historického pohledu měnové režimy v České republice do roku 1997. Je 

popsán inflační cíl ČNB, nejprve vyjádřený v tzv. čisté inflaci, od roku 2001 v celkové inflaci 

měřené jako změnu cenové hladiny spotřebního koše (CPI). Mechanismus cílování inflace a 

měnovou politikou ČNB stanovený inflační cíl, který je dosahován pomocí měnových nástrojů, 

je charakterizován ve čtvrté kapitole. Nejprve jsou analyzovány nástroje standardní (konvenční) 

používané při dezinflaci a pak je ukázáno, jak při změnách úrokových sazeb reaguje národní 

hospodářství přes transmisní mechanismus. Transmisní mechanismus působí přes kurzový, 

úrokový a úvěrový kanál a kanál cen aktiv na cenovou hladinu. Nekonvenční nástroje používané 

v podmínkách deflace jsou popsány v kapitole páté. V šesté kapitole jsou zmíněny prognózy, 

které mají vliv na nastavení úrokových sazeb ČNB. Práce je doplněna grafy, tabulkami a 

přehlednými schématy. Závěr práce shrnuje postavení, právní a ekonomické možnosti a meze 

používání měnověpolitických nástrojů Českou národní bankou k dosahování jí vytyčeného cíle.  
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