
Název práce CZ: Postavení centrální banky a její vliv na ekonomiku (v souvislosti s globální 

finanční krizí) 

 

Shrnutí CZ:  

 Diplomová práce je zaměřena na vymezení centrální banky se zacílením na Českou 

národní banku, centrální banku České republiky, z pohledu právního a ekonomického. Dále 

obsahuje popis globální finanční krize a demonstruje dříve přijaté závěry na jejím podkladě.  

 Základem práce je deskripce České národní banky coby instituce a postavení jejích 

představitelů. Zaměřuje se na nezávislost centrální banky, a v té souvislosti zmiňuje i její 

odpovědnost. Tyto fenomény rozebírá na základě ústavního a zákonného textu a přijímá závěr 

o poměrně vysoké nezávislosti České národní banky a jen nepatrné odpovědnosti. Zdůrazňuje, 

že společně s tímto je Česká národní banka centrální bankou vysoce transparentní. Značná 

pozornost je věnována organizačnímu a personálnímu fungování České národní banky. 

V první části je tak Česká národní banka definována jako veřejnoprávní právnická osoba 

představující jeden ze stupňů dvoustupňového bankovního systému nadaná vysokou mírou 

nezávislosti. 

 Navazující části se věnují činnosti České národní banky. Konkrétně vymezují 

měnovou politiku, její cíle a nástroje, emisní činnost, devizovou činnost, dohled nad 

finančním trhem, působení coby banky bank a zajišťování platebního styku a obchody se 

státem. Zbylé činnosti shrnuje pod označením ostatní činnosti a věnuje jim společnou 

kapitolu. Značná pozornost je věnována cílování inflace coby měnověpolitickému režimu, či 

transmisnímu mechanismu, a jeho nástrojům. Je zdůrazňována role repo obchodů především 

při dodávání likvidity na úkor úvěrů. Jednotlivé činnosti a nástroje jsou identifikovány 

s konkrétními částmi a paragrafy prováděcího zákona.  

 V závěru práce je pak přiblížena současná finanční krize v době před i po pádu 

investiční banky Lehman Brothers a působení České národní banky v jejím rámci. Věnuje se 

hlavním otázkám souvisejícím s Českou národní bankou – snižování repo sazeb, otázce 

regulace, měnovému kurzu a inflačnímu cílování. Kritizována je příliš expanzivní měnová 

politika coby jeden z atributů přispívající ke vzniku a rozšíření současné krize. Dodávací repo 

operace, nový nástroj České národní banky, je popsána jako indikátor přístupu subjektů trhu 

k situaci na trhu. Do souvislosti je dána současná nejistota coby nový fenomén na finančních 

trzích s kredibilitou České národní banky.  


