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1. Úvod

Na následujících stranách bych rád představil práci o České národní bance,
centrální bance České republiky, ve které bych se zaměřil na deskripci z pohledu
právního a ekonomického. Dvou pohledů, který se každý zaobírá vlastními prioritními
otázkami, ale které jsou neoddělitelné a vyžadují celistvý, systémový přístup, zvláště
hovoříme-li právě o institutu centrální banky.
Práce je rozdělena na tři hlavní bloky. První blok analyzuje centrální banku jako
celek, coby instituci, a definuje postavení jejích představitelů. Zvýšená pozornost bude
zaměřena na ústavněprávní zakotvení. Druhý blok rozebere jednotlivé kompetence,
které České národní bance náležejí. V závěrečné, třetí, části se soustředím na otázku
globální finanční krize a vlivu a postavení České národní banky v tomto fenoménu
dnešních dní. Práce není primárně zaměřena na analýzu možných scénářů průběhu
krize, ostatně těch bylo vyřčeno několik a žádný není všeobecně přijímán, stejně jako je
tomu u mnoha ekonomických konceptů. Vždy záleží na analytických schopnostech a
způsobu nazírání na ekonomii, která se autorsky liší. Prioritně bych se zaměřil na možné
kroky centrální banky v období krizí a na některé konkrétní kroky České národní banky
v době globální finanční krize.
Cílem práce je syntetický, celistvý ekonomicko-právní pohled na instituci České
národní banky a analýza jejích kroků a přístupů v době, která je obecně označována za
globální finanční a ekonomickou krizi.
Oba fenomény, které mají svoje místo v předkládané práci, to znamená jednak
Česká národní banka a její vliv na ekonomiku a globální finanční krize, vyžadují
systémový přístup, tj. zkoumání právních a ekonomických prvků a vazeb mezi nimi
v širších souvislostech. U institutu banky bank, banky státu nebo jakkoliv jinak
nazývané centrální banky plyne tato důležitost z jejího

vlivu na vývoj konkrétní

ekonomiky. Ostatně již pouhé slovní vyjádření jejího představitele se může promítnout
do klíčových ekonomických ukazatelů. Globální ekonomická krize dnešních dnů je pak
přirovnávána k velké krizi třicátých let. A to přesto, že zatím nemá tak výrazné dopady
sociální, jako právě krize začátku minulého století. Na druhou stranu se nedá říci
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s jistotou, že bychom toto období již plně překonali, a proto by bylo neuvážené činit
definitivní závěry.
Úskalí následující práce vidím především v rozdílném pojetí práva a ekonomie.
Právo v pojetí souboru norem, ne vědního oboru, by mělo být co možná nejpřesnější,
nemělo by dávat příliš prostoru pro spekulace a definuje-li něco, mělo by tak činit
vyčerpávajícím způsobem, aby dostálo jednoho ze svých cílů, tedy stavu právní jistoty.
Na ekonomii jako společenskou vědu o nejobecnějších souvislostech v ekonomickém
životě společnosti osobně nahlížím poněkud jinak. Nejlépe ji dle mého názoru vystihuje
myšlenka Johna Maynarda Keynese, která říká, že „Ekonomická teorie neposkytuje
soubor ustálených závěrů. Je to spíše metoda než doktrína, nástroj myšlení, technika
myšlení, která pomáhá dospět ke správným závěrům.“1 V souladu s tímto názorem je tak
třeba právní pojetí vystihnout přesně, zatímco ekonomický vliv vždy bude ovlivněn
autorským pohledem na věc.

1

In HOLMAN, R. Ekonomie. 3.aktualizované vydání. Praha: C.H.Beck, 2002, str. VII.
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2. POSTAVENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

2.1 Ústavní zakotvení
Česká národní banka má své místo v základním zákoně státu, zákoně č. 1/1993
Sb., Ústava České republiky (dále jen Ústava). Najdeme ji definovanou v čl. 98, který
představuje samostatnou hlavu šestou Ústavy. Konkrétně se zde uvádí, že „Česká
národní banka je ústřední bankou státu. Hlavním cílem její činnosti je péče o cenovou
stabilitu; do její činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona.“ v odstavci prvním a
že „postavení, působnost a další podrobnosti stanoví zákon“ v odstavci druhém. Jak již
bylo řečeno v úvodu, působnosti resp. kompetencím České národní banky (dále jen
ČNB) by se měla věnovat druhá část této práce, která se bude taktéž opírat především o
zákonné zakotvení ČNB.
Dikce prvního odstavce vyjadřuje a) pojetí České národní banky, b) cíl činnosti
centrální banky a c) nezávislost centrální banky.
Zaprvé je uvedeno, že ČNB je ústřední bankou státu. Pojem ústřední banka lze
vidět coby ekvivalent pojmu centrální banka, jak je užíván v této práci. První větu tak
lze přeložit velmi jednoduše tak, že subjekt nazvaný Ústavou Česká národní banka je
centrální bankou České republiky. Co je obsahem pojmu centrální banka by poté mělo
vyplynout z následujícího textu.
Druhá věta v části před středníkem stanoví hlavní cíl ČNB. Tím je péče o
cenovou stabilitu. Zde je třeba zastavit se u dvou aspektů tohoto vymezení. Jednak je
zde hovořeno o cíli hlavním. Sama Ústava tak počítá s existencí dalších, dílčích, cílů.
Zde se jedná především o zabezpečení činnosti v rámci svých kompetencí, jak je stanoví
prováděcí zákon, vždy ovšem v souladu s cílem hlavním.
Podstatně důležitější a zajímavější je samotný cíl, tedy péče o cenovou stabilitu.
Původně bylo v Ústavě uvedeno, že hlavním cílem ČNB je péče o měnovou stabilitu.
Poté byla přijata novela2 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance (dále jen zákon o
ČNB), která definovala cíl tak, aby odpovídal článku 105 Smlouvy o Evropských
2

zákon č. 442/2000 Sb., změna zákona o ČNB a zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu
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společenstvích, tedy, že „prvořadým cílem ESCB je udržovat cenovou stabilitu.“3
Bohužel zákon, respektive novela zákona, tak zužoval rozsah kompetencí ČNB jak je
stanovil předpis vyšší právní síly. Pojem měnová stabilita má totiž dimenzi vnější (kurz
měny) a vnitřní (míra inflace), cenová stabilita se pak vztahuje pouze k ovlivňování
míry inflace, kterou lze definovat jako růst cenové hladiny (blíže k tomu v následujících
kapitolách). Tento nesoulad byl napaden prezidentem republiky žalobou u Ústavního
soudu, který dal stěžovateli za pravdu a ustanovení zákona, které stanovilo coby hlavní
cíl ČNB zabezpečení cenové stability, svým nálezem4 zrušil. K tomuto vývoji došlo i
přesto, že zástupce Poslanecké sněmovny argumentoval tím, že je již předložen návrh
změny Ústavy, který posléze zavedl právě aktuální dikci čl. 98, odst. 1, věta druhá
Ústavy. Ještě předtím byl Poslaneckou sněmovnou zamítnut návrh na změnu Ústavy,
který cíl činnosti ČNB z Ústavního textu úplně vypouštěl. Současné vymezení hlavního
cíle je tak v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství a v rámci
hierarchie právních předpisů v jeho vymezení nejsou rozpory. Hlavní cíl svým
vymezením v Ústavě je zároveň důležitý pro pojetí nezávislosti ČNB, jak o ní bude
pojednáno níže.
Nezávislost ČNB není v Ústavě vyjádřena přímo. Věta druhá odstavce 1 za
středníkem říká, že do činnosti ČNB lze zasahovat pouze na základě zákona.
Nezávislost centrální banky má vrcholnou důležitost a její důkladné vymezení je
významné i pro další části této práce. Nebezpečím, které plyne z centrální banky závislé
na vládě, je krytí rozpočtových schodků půjčkami od centrální banky. Ta na nákup
vládních dluhopisů vydává peníze, které by se jinak do ekonomiky nedostaly, a dochází
tak k inflaci. „Jestliže vlády mohou rozpočtové schodky krýt půjčkami od centrální
banky, důsledkem bude růst peněžní zásoby v zemi a tedy inflace.“5 Podobně se, a to
poměrně překvapivě, pouští do ekonomického náhledu na závislou centrální banku i
Ústavní soud v již zmíněném judikátu, když uvádí, že „klasický příklad překonávání
finančních potíží vlád prostřednictvím inflačních emisí peněz má v moderní historii
mnoho dalších variant.“4
Nezávislost

ekonomických

subjektů

je

dle

mého

názoru

jedním

z nejdůležitějších předpokladů fungování jakéhokoliv trhu. Jen ekonomicky svobodný,
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Konsolidované znění smlouvy o založení Evropských společenstvích [online] Dostupné z: <http://eurlex.europa.eu/cs/treaties/index.htm>
4
Nález Ústavního soudu zveřejněný pod č. 278/2001 Sb.
5
HOLMAN, R. Ekonomie. 3.aktualizované vydání. Praha: C.H.Beck, 2002, str. 642
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nezávislý subjekt může být prospěšný nejen sobě nebo svým prostřednictvím vybraným
subjektům, ale celému ekonomickému systému.
Výše zmíněným není kritizováno postavení vlády, ostatně existují teorie, které
tvrdí, že vláda nikdy nemůže fungovat na tržní bázi už proto, že vždy bude disponovat
minimálně jedním nástrojem, který běžný subjekt mít nebude – možnost zisku
v podstatě neomezených zdrojů financování svých aktivit.6 Je zde poukazováno na to,
že nezávislá by měla zůstat centrální banka.
Nezávislost centrální banky ovšem není v Ústavě výslovně zakotvena, na což
poukazuje např. Hřebejk, když říká, že „pouze připouští, že zasahovat do činnosti ČNB
lze jen na základě zákona.“7 Je zde ovšem třeba vidět širší souvislosti, především již
samotné zakotvení postavení ČNB v Ústavě a vymezení jejího cíle. Čl. 98 by ztrácel
smysl, pokud by právní předpis se silou běžného zákona mohl zcela svévolně zasahovat
do činnosti a postavení ČNB.
Při vymezení nezávislosti je třeba prvotně zkoumat postavení ČNB v rámci
struktury státní moci. Můžeme se setkat s názorem, že „sama ČNB je ovšem z hlediska
konstrukce Ústavy orgánem sui generis, neboť jejím prostřednictvím se nenaplňuje
státní moc, vykonávaná podle čl. 2 odst. 1 Ústavy ČR prostřednictvím orgánů moci
zákonodárné, výkonné a soudní. [...] Česká národní banka ale nepředstavuje žádnou
z tradičních státních mocí (není ani mocí zákonodárnou, ani výkonnou, ani soudní), ale
pro „moc bankovní“, resp. „moc finanční“, nevytváří Ústava ČR prostor.“8 Na druhé
straně existují i názory na to, že „rozšiřování „počtu pilířů státní moci“ je přirozené, a
proto neobstojí klasické protiargumenty založené na srovnávání se staršími
„klasickými“ ústavami, ve kterých se o nezávislé bance nepíše prostě proto, že
ekonomická teorie v době, kdy byly přijímány, ještě dostatečně nepopsala nebezpečí
monetární manipulace exekutivou.“3 Z těchto názorů je myslím nejdůležitější to, že
ČNB je orgánem sui generis, který svým zařazením do ústavního textu byl nadán
mimořádnou pozicí vůči zástupcům klasické státní moci. A toto zakotvení nelze zvrátit
ani tím, že sám tento text stanoví možnost zásahu zákonem do její činnosti.
Právě možnost zákonného zásahu, resp. jeho hranice, jsou hlavním kritériem
vymezení nezávislosti ČNB. Je poukazováno právě na to, že nezávislost není výslovně
6

ROTHBARD, M.N. Zásady ekonomie. Praha: Liberální institut, 2005, str. 667 a násl.
HŘEBEJK, J. In PAVLÍČEK, V. a kol. Ústavní právo a státověda, II. díl, Ústavní právo České
republiky část 1. Praha: Linde Praha, 2001, str 485.
8
PAVLÍČEK, V. a kol. Ústavní právo a státověda, II. díl, Ústavní právo České republiky část 1. Praha:
Linde Praha, 2001, str 484.
7
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uvedena jako je tomu například u Nejvyššího kontrolního úřadu. I přes tento fakt
dovodil Ústavní soud, že povinností státu je banku zřídit a upravit její postavení a
působnost a chránit ji před neústavními a nezákonnými zásahy do její činnosti ze strany
moci zákonodárné a výkonné. Zásahy ze strany moci výkonné jsou tak vyloučeny již
tím, že jen zákonu je umožněno zasahovat do činnosti ČNB. Problémem tak zůstávají
zásahy ze strany moci zákonodárné. Zde se pak dostáváme zpět k vymezení cíle ČNB,
jak jsem na to již upozornil, protože ani Ústavní soud nezpochybnil možnost zasahovat
do činnosti ČNB zákonem, dodal k tomu ovšem, že tento zákon nesmí být v rozporu
s hlavním cílem ČNB.
Vyjádření hlavního cíle v Ústavě má ještě jeden důležitý význam a to, že
v případě, kdy banka vystupuje jako správní úřad a je tak podřízena vládě, nepodléhá
rozhodnutí exekutivy co se zabezpečování tohoto hlavního cíle týče.
Toto vymezení nezávislosti se týká nezávislosti institucionální. Můžeme ovšem
poukázat i na další aspekty. O těchto bude pojednáno níže a v souladu s druhým
odstavcem čl. 98 Ústavy se při jejich vymezení budu opírat již spíše o prováděcí zákon,
kterým je zákon o ČNB.

2.2 Zákonné vymezení
2.2.1 Základní popis
Dříve než se zaměřím na vymezení centrální banky České republiky, jak je
stanoveno v prováděcím zákonodárství, je třeba přiblížit historický kontext vzniku
ČNB, který souvisí s reformami započatými po změně politického systému, především
s přechodem od centrálně plánované ekonomiky na ekonomiku tržní. Jednou z reforem
byla

i

reforma

bankovnictví

započatá

v roce

1990.

Z ní

vzešla

přeměna

jednostupňového bankovního systému na dvoustupňový, který je charakteristický právě
pro tržní ekonomiky a znamená existenci za jedno centrálního a za druhé obchodního
bankovnictví, které jsou od sebe vzájemně odděleny. Subjekt Česká národní banka pak
vzniká v souvislosti s rozpadem federace k 1.1.1993 rozdělením Státní banky
československé coby svého předchůdce.
Ze základních ustanovení zákona o ČNB vyplývá, že ČNB je ústřední bankou
státu (tedy postavení vymezené již Ústavou), v jistých případech má postavení
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správního úřadu (kdy tomu tak je bude zmíněno v kapitole 3.) a hospodaří s majetkem
svěřeným státem (k hospodaření blíže kapitola 2.2.3 v této kapitole).
Česká národní banka je právnickou osobou veřejnoprávního charakteru, tedy
subjektem s vlastní právní subjektivitou zřízený normou veřejného práva a s postavením
upraveným normou veřejného práva. Česká národní banka se nezapisuje do obchodního
rejstříku.
V zákoně je znovu uveden hlavní cíl ČNB (k jeho souladu s ústavním textem
viz. kapitola 2.1) a je stanoveno, že podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády
vedoucí k udržitelnému hospodářskému růstu. Pro zdůraznění nezávislosti je toto ovšem
podmíněno skutečností, že tato činnost nekoliduje s hlavním cílem.
Vzhledem k mnoha letům existence centrálně řízené ekonomiky je důležité
konstatování, že ČNB jedná v souladu se zásadou otevřeného tržního hospodářství, i
když vymezení tohoto pojmu by muselo být přenecháno ekonomické teorii.
Pro úplnost dodávám, že ČNB je povinna podávat Poslanecké sněmovně
nejméně dvakrát ročně zprávy o měnovém vývoji a usnese-li se Poslanecká sněmovna,
je povinna tuto zprávu podat i mimořádně dle zadání Poslanecké sněmovny. Poslanecká
sněmovna nemá právo z důvodů uvedených ve zprávě dávat ČNB jakékoliv pokyny
s výjimkou pokynu k doplnění zprávy. I to zajišťuje její nezávislost. Jednou za tři
měsíce je o měnovém vývoji informována i přímo veřejnost.
Podobně vydává i zprávu o finanční stabilitě (1x ročně minimálně).
Část třetí zákona se zabývá vztahem k vládě a dalším orgánům. Vzhledem k
detailní analýze ústavního zakotvení nezávislosti ČNB v úvodní kapitole se nebudu této
části detailněji věnovat. Omezím se na zdůraznění části textu zákona, který říká, že
ČNB nesmí přijímat pokyny od prezidenta ČR, Parlamentu ČR, vlády ČR, správních
úřadů ani od jakéhokoliv jiného subjektu, je uvedeno, že tak nesmí činit při plnění
hlavního cíle ani při výkonu dalších činností. Formou povinnosti stanovené směrem
k ČNB je tak zdůrazněna nezávislost.
ČNB a vláda se vzájemně informují o zásadách a opatřeních měnové a
hospodářské politiky. To umožňuje naplňovat další cíl stanovený v § 2 odst. 1 zákona o
ČNB tedy podporu obecné hospodářské politiky vlády vedoucí k udržitelnému
hospodářskému vývoji.
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K základnímu vymezení a pro uvedení dalších kapitol dodávám, že ČNB
z hlediska typologie právnických osob je ústavem (se specifickou zákonnou úpravou9),
tzn. je vytvářena prvkem osobním a věcným. Ty budou také předmětem následujících
kapitol.

2.2.2 Organizační struktura a personální zajištění ČNB
Česká národní banka je tvořena ústředím, jehož sídlo je v Praze, pobočkami a
účelovými organizačními jednotkami. Poboček je celkem 7 se sídlem ve větších
městech. Představují kontaktní místo pro styk ČNB s orgány státní správy a samosprávy
a dalšími subjekty. Jejich účelem je vedení účtů klientů v působnosti pobočky, vedou
své vlastní účetnictví, zabezpečují hotovostní a bezhotovostní platební styk atd.
Nejvyšším řídícím orgánem je Bankovní rada 10, která se skládá ze sedmi členů.
Těmito jsou guvernér, 2 viceguvernéři a 4 další členové Bankovní rady. Členy
Bankovní rady jmenuje a odvolává prezident, jak plyne z § 6 odst. 2 zákona o ČNB a čl.
62 písm. k) Ústavy. Již citovaný judikát4 Ústavního soudu zrušil ustanovení o tom, že
členy Bankovní rady prezidentovi navrhuje vláda. Vyjadřovalo omezení pravomocí
prezidenta republiky, kterému byla omezena jeho pravomoc vyplývající z čl. 62 Ústavy,
tedy pravomoc bez kontrasignace, tím, že mohl vybírat pouze z návrhu předloženého
vládou. Zároveň ale, a to je pro tuto práci důležitější, byla narušena nezávislost centrální
banky na politických vlivech vlády, která má především zájem na činnosti centrální
banky. Stejně jako členy Bankovní rady jmenuje, je prezident i odvolává za podmínek
§ 6 odst. 11 a 12 zákona o ČNB. Zvláštní pravomoc prezidenta je stanovena při
odvolávání guvernéra. Paragraf 6 odst. 13 dává prezidentovi navíc možnost odvolat
guvernéra i v případě, že nesplňuje podmínky pro výkon funkce nebo dopustil-li se
vážného pochybení. Především u vážného pochybení se ale jedná o neurčitý právní
pojem a na rozdíl od předchozích odstavců nejsou pevně dána kritéria tohoto odvolání.
Proto je zde možnost, aby se odvolaný guvernér nebo Rada guvernérů Evropské
centrální banky domáhali přezkoumání u Evropského soudního dvora, domnívají-li se,
že odvoláním byla porušena Smlouva o založení Evropského společenství. Výkon

9

KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné 1. Praha: ASPI, 2005,
str. 215.
10
Ústava v čl. 62 písm. k) hovoří o Bankovní radě, zákon o ČNB pak v § 5 a násl. o bankovní radě.
Rozdíl je v počátečním písmenu a já se v této práci přidržuji ústavního textu.
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funkce člena Bankovní rady pak končí i bez zásahu prezidenta uplynutím funkčního
období nebo vzdáním se funkce.
Další ustanovení zákona o ČNB stanoví, že člen Bankovní rady je jmenován na
6 let a nemůže zastávat funkci více jak dvakrát za sebou. Stanoví také neslučitelnost
funkcí. Zákon definuje požadavky na osobu člena Bankovní rady (způsobilost
k právním úkonům, ukončené vysokoškolské vzdělání, bezúhonnost a zkušenosti
v oblasti finančního trhu a v měnových záležitostech). Členové Bankovní rady jsou
zaměstnanci ČNB.
Význačné postavení člena Bankovní rady má guvernér, který předsedá jednání
Bankovní rady a vystupuje navenek jménem celé ČNB. V jeho nepřítomnosti pak obě
činnosti vykonává jím určený viceguvernér.
K přijetí usnesení Bankovní radou je třeba prostá většina hlasů, přičemž
usnášeníschopná je Bankovní rada za přítomnosti guvernéra nebo v jeho nepřítomnosti
jím určeného viceguvernéra a alespoň třech dalších členů. Z tohoto počtu vyplývá, že
může vzniknout rovnost hlasů – pak rozhoduje hlas předsedajícího.
Guvernér se s poradním hlasem může účastnit schůze vlády a naopak ministr
financí, coby člen vlády, se může s hlasem poradním účastnit zasedání Bankovní rady.
Výkon rozhodnutí Bankovní rady provádějí ředitelé sekcí (správní sekce, sekce
lidských zdrojů apod.), ředitelé odborů v ústředí ČNB (odbor komunikace, odbor
ochrany spotřebitele apod.) a ředitelé poboček (viz výše).

2.2.3 Hospodaření ČNB
„Česká národní banka není vlastním hospodařením přímo napojena na státní
rozpočet, není příspěvkovou organizací ani organizační složkou státu, nedostává dotace
ze státního rozpočtu a je osvobozena od daně z příjmů právnických osob.“11
Česká národní banka od nálezu Ústavního soudu4 hospodaří dle jediného
rozpočtu, na který je kladen důležitý požadavek – musí z něj být patrné výdaje na
pořízení majetku a výdaje na provoz ČNB. Jde o vyjádření hospodářské, resp. finanční
nezávislosti ČNB. Ta je provedena právě oddělením rozpočtu banky od státního
rozpočtu, poté také tím, že již nemá být členěn na rozpočet pro činnosti při vykonávání
hlavního cíle na jedné straně a rozpočet provozní a investiční na druhé straně. Rozpočet
ČNB schvaluje Bankovní rada ČNB a to již jako celek, odpadlo tak schvalování
11

BAKEŠ, M. a kol. Finanční právo. 4. aktualizované vydání. Praha: C.H. Beck, 2006, str. 45 a násl.
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provozní a investiční části rozpočtu Poslaneckou sněmovnou, jak ho stanovila již
jednou citovaná novela.2
Hospodaření centrální banky má podobu zisku či ztráty (teoreticky samozřejmě
nelze vyloučit výsledek nula).12 Výsledek hospodaření ČNB za minulý rok vyplývá
z tabulky č. 1 v příloze č.1 této práce, která představuje výkaz zisku a ztrát. Před
vznikem zisku se výnosy použijí na úhradu nákladů na činnost ČNB. Vznikne-li zisk,
pak se jednak použije k doplnění rezervního fondu a eventuálně dalších fondů.
Zbývající zisk se převede do státního rozpočtu. Zisk roku 2008, tedy jak plyne z přílohy
více jak 29 miliard Kč, byl bankou použit na úhradu ztráty z předchozích období
(nepatrná část, zhruba 27 milionů Kč, byla odvedena do fondu sociálních potřeb, který
má základ v kolektivní smlouvě dle pracovněprávních norem).
Tento výsledek je z části způsoben právě nastoupivší finanční krizí. Jak bude
patrné z následující kapitoly, ČNB drží značnou částku devizových aktiv, a na
hospodářský výsledek tak mají vliv pohyby kurzu na devizových trzích. Porovnáme-li
výsledky ke konci roku 2007 s výsledky ke konci roku 2008 vidíme rozdíl právě v bodu
6.1 kurzové rozpětí a rozdíly. Ostatní položky jsou víceméně shodné nebo jsou rozdíly
vzhledem k celkovému výsledku zanedbatelné.
Vývoj kurzu koruny je znázorněn na grafech č. 1 a 2 v příloze č. 2, ze kterých je
patrný posilující trend v první polovině roku 2008 a obrat v tomto vývoji v půli roku,
který poté přetrval až do počátku roku 2009. Právě tento vývoj má za následek kladný
hospodářský výsledek ČNB.
Vzhledem k následující kapitole 2.2.4 dodávám, že zisk je v bilanci vykazován
na pasivech s kladným znaménkem, naopak ztráta by byla vykazována sice taktéž na
pasivech ovšem se záporným znaménkem.
Vrátíme-li se k zákonnému vymezení hospodaření ČNB, je třeba dodat, že roční
zprávu o výsledku hospodaření předkládá ČNB do 3 měsíců od skončení kalendářního
roku Poslanecké sněmovně. Zprávy obsahují účetní závěrku a rozbor výsledku
hospodaření. Účetnictví vede ČNB podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, tedy dle
předpisu platného pro vedení účetnictví i pro jiné subjekty soukromoprávní či
veřejnoprávní sféry. Účetní závěrka je ověřována auditorem, případně auditory, a zákon
stejně jako u výsledku hospodaření poukazuje na nutnost předložit ji Poslanecké
sněmovně.
12

REVENDA, Z., MANDEL, M., KODERA, J., MUSÍLEK, P., DVOŘÁK, P., BRADA, J. Peněžní
ekonomie a bankovnictví. 4. vydání. Praha: Management Press, 2008, str 319.
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Zprávu o výsledku hospodaření může Poslanecká sněmovna schválit, vzít na
vědomí nebo odmítnout. Prvá a druhá možnost, tedy schválení a vzetí na vědomí, nemá
logicky pro činnost ČNB žádný negativní důsledek. Odmítnutí pak pouze ten, že je
třeba do 6ti týdnů předložit zprávu znovu, tentokrát zpřesněnou a doplněnou dle
požadavků Poslanecké sněmovny. Odmítnutí ovšem neznamená, a vzhledem
k vymezení nezávislosti ani nemůže znamenat, že by Poslanecká sněmovna mohla
v souvislosti s tímto odmítnutím udělovat ČNB příkazy týkající se hospodaření. Dále
ČNB zveřejňuje zprávu o své finanční situaci.
Podle § 3 odst. 3 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu,
vykonává tento úřad kontrolu hospodaření České národní banky v oblasti výdajů na
pořízení majetku a výdajů na provoz České národní banky. Toto znění zákona o NKÚ je
novelou, kterou přinesl zákon č. 127/2002 Sb., změna zákona o ČNB a zákona o
Nejvyšším kontrolním úřadu, která nahradila původní znění, že NKÚ kontroluje
hospodaření ČNB, nejedná-li se o činnost při zabezpečování hlavního cíle. Je tak ještě
silněji vyjádřena nezávislost ČNB v otázce svého hospodaření.

2.2.4 Bilance
Kapitolu věnovanou bilanci uvádím záměrně vzhledem k navazující části této
práce, a to z toho důvodu, že z její skladby lze vyčíst informace o činnosti ČNB.
V příloze č. 3 je uvedena v tabulce č. 2 bilance za rok 2008 porovnávající údaje se
stavem roku 2007. Bilance centrální banky obecně se s bilancemi jiných subjektů
shoduje v tom, že obě její strany musí být vyrovnané (tedy pasiva se musí rovnat
aktivům), rozdíl je pak v tom, co aktiva a pasiva představují. Aktiva představují
především způsob emise peněz, pasiva pak některé druhy peněz.13
Z aktiv bych se rád zaměřil především na pohledávky vůči zahraničí, které
představují 90,22 % veškerých aktiv, a poté na pohledávky vůči tuzemským bankám,
které jsou naopak zajímavé právě s vývojem kolem finanční krize. Z pasiv mají největší
podíl peníze v oběhu a závazky vůči tuzemským bankám.
Pohledávky vůči zahraničí představují takzvané devizové rezervy (jejich bližší
vymezení v kapitole 3.4 Devizová činnost). Jsou reprezentovány vklady, úvěry, ale
především cennými papíry (dluhopisy, pokladničními poukázkami a akciemi). Právě
tato položka a vývoj kurzu koruny, resp. její oslabování, přispěly ke kladnému výsledku
13

REVENDA, Z. Centrální bankovnictví. 2. rozšířené vydání. Praha: Management Press, 2001, str. 46.
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banky, jak bylo naznačeno výše (výrazně převažují devizová aktiva nad devizovými
pasivy). Lze uvést, že na hospodářský výsledek mají v souvislosti s devizovými
rezervami vliv dva faktory – správa devizových rezerv a změny v kurzu. Záměrně jsem
se zaměřil na ten, který zaznamenal podstatnou změnu a především souvisel s finanční
krizí, tedy vývoj kurzu koruny. „Vzhledem k dramatickému vývoji na finančních trzích
provedla ČNB v průběhu roku 2008 řadu opatření s cílem snížit finanční rizika spojená
se správou devizových rezerv. Mimo jiné byly plošně zastaveny investice do
nezajištěných bankovních instrumentů a nové nákupy pokrytých. Dále bylo individuálně
omezeno obchodování s více než třiceti protistranami, byla omezena expozice na
americké hypotéční agentury a byly zavedeny limity na celkovou nominální hodnotu
některých zahraničních vládních cenných papírů“14 (více ke krokům ČNB v závislosti
na finanční krizi viz kapitola 4. této práce).
Výraznou změnu zaznamenaly pohledávky vůči tuzemským bankám. Z 9 mld.
na 38,093 mld. korun. Tento posun je výrazem snahy podpořit likviditu bankovního
sektoru v souvislosti s nastupující finanční krizí. Před nástupem finanční krize byla
situace opačná a ČNB likviditu od bank spíše stahovala. Odborná literatura k tomu
uváděla zhruba následující: „Česká národní banka nyní úvěry bankám prakticky
neposkytuje, což souvisí s vysokým stavem rezerv a relativně dobrou finanční situací
bank v české ekonomice.“15 S nástupem finanční krize ČNB postupovala jako většina
centrálních bank, které likviditu bankám spíše dodávají, než naopak. Využití tohoto
instrumentu bylo nevýznamné a představovalo spíše morální oporu, kdy tento
instrument působil více silou vlastní existence, než jeho skutečným využíváním.
Jednalo se o takzvané dodávací repo a jeho popis bude učiněn v části věnované
měnověpolitickým nástrojům (kapitola 3.2.2).
K dalším položkám již jen hrubým nástinem. ČNB drží ve svých rezervách i
zlato. U této položky vzniká problém s jeho oceněním, tedy tím, jak vyjádřit jeho
hodnotu. V současnosti je cena vyjádřena historickou, literatura uvádí spíše fixní,
cenou. Při vstupu do Eurosystému by toto ocenění mělo být nahrazeno tržní cenou,
někdy v literatuře označované jako aktuální cena. Pohledávky vůči Mezinárodnímu
měnovému fondu představují členské příspěvky a nepovinné navýšení těchto příspěvků.
Dále pak strana aktiv bilance obsahuje majetek, dělený na hmotný a nehmotný a tzv.
14

Roční zpráva o výsledku hospodaření České národní banky, 2008, str. 6 a 7.
REVENDA, Z., MANDEL, M., KODERA, J., MUSÍLEK, P., DVOŘÁK, P., BRADA, J. Peněžní
ekonomie a bankovnictví. 4. vydání. Praha: Management Press, 2008, str 314.
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ostatní aktiva – v nich je skrytý podíl na kapitálu Evropské centrální banky, pohledávky
za zaměstnanci atd.
Z pasiv jsou nejvýznamnější položkou peníze v oběhu. Představují závazek ve
formě hotovostních peněz emitovaných ČNB. Jde o bankovky a mince jak v dispozici
bank, tak nebankovních subjektů.
Závazky vůči tuzemským bankám představují vklady bank z důvodů tvorby
rezerv, repo operací a ostatních vkladů. Rezervy zahrnují jednak povinné minimální
rezervy a dále rezervy dobrovolné.
Závazky vůči klientům tvoří třetí nejvýraznější položku pasiv přičemž dominují
zavázky vůči státu plynoucí z postavení ČNB coby „banky státu“. Dalšími klienty jsou
například státní fondy a další subjekty. Závazky vůči Mezinárodnímu měnovému fondu
(dále jen MMF) představují vklady MMF. Neuhrazená ztráta minulých let snižuje
objem pasiv, stejně jako případná ztráta, která tuto sumu zvyšuje. Zisk naopak sumu
neuhrazené ztráty z minulých let snižuje (jako v roce 2008) a představuje kladnou
položku pasiv (více k tomu předchozí kapitola 2.2.3). Rezervy jsou prostředky na krytí
ztrát ČNB. Fondy představují statutární fondy a rezervní fond tvořený ze zisku.
Oceňovací rozdíly souvisí s nutností vyjádřit hodnotu držených cenných papírů a jejich
přecenění.

2.2.5 Odpovědnost ČNB
Předchozím kapitolám bylo až na výjimky společné téma nezávislosti. Aby byl
pohled na tuto problematiku úplný, je třeba specifikovat, kde jsou hranice této
nezávislosti, tedy jaká je odpovědnost ČNB.
V současné právní úpravě jsou náznaky odpovědnosti stanoveny v institutech již
zmíněných výše, tedy například předkládání zprávy o měnovém vývoji Poslanecké
sněmovně Parlamentu ČR, odvolání guvernéra ČNB prezidentem ČR v případě
závažného pochybení, zveřejňování zprávy o hospodaření či účetní závěrky. Při jejich
bližším zkoumání ale zjistíme, že jde o instituty s jiným významem než je odpovědnost.
Zprávy o měnovém vývoji a zprávy o hospodaření či účetní závěrku nemůže Poslanecká
sněmovna Parlamentu ČR, jak již bylo řečeno, nijak ovlivnit, resp. nemůže přijmout
opatření pro futuro. Jde tak spíše o instituty vedoucí k transparentnosti činnosti ČNB
spolu s dalšími podobnými instituty jako informování veřejnosti o měnovém vývoji,
vzájemné informování s vládou či účast člena vlády na zasedání Bankovní rady a
13

naopak guvernéra ČNB na schůzích vlády. Odvolání guvernéra prezidentem ČR
v případě závažného pochybení naráží na specifikaci pojmu závažné pochybení. ČNB
má sice stanoven hlavní cíl své činnosti, a to dokonce v Ústavě ČR, ale jeho podobu,
v tomto případě spíše výši, si určuje banka sama.
Zde narážíme na to, že pojem odpovědnosti má význam jen v případě, že
odlišujeme cílovou a operační nezávislost ČNB.16 V citované stati, která mě přivedla
k nutnosti zmínit se i o hranicích nezávislosti ČNB, je cílová nezávislost pojímána coby
svoboda zvolit si cíl měnové politiky a operační nezávislost pak coby svoboda volby
nástrojů k dosažení cíle. Za situace, kdy si banka stanovuje cíl i nástroje sama, ztrácí dle
autorů pojem odpovědnosti smysl.
ČNB si úroveň cíle, tedy úroveň cenové stability, úroveň inflace, stanovuje
sama. Cíl činnosti je vymezen Ústavou, jeho přesná hodnota ovšem nikoliv, stejně jako
nebylo dáno žádnému orgánu právo tuto hodnotu stanovit. O nástrojích platí to samé.
Pro účely této práce lze konstatovat, že Česká národní banka je charakterizována
poměrně nízkou úrovní odpovědnosti. Většina nástrojů, které by bylo možné označit za
„odpovědnostní“, má spíše význam pro transparentnost činnosti ČNB.
Zatímco odpovědnost je kategorií spíše právní s promítnutím do ekonomického
působení, transparentnost má pak význam převážně ekonomický, protože definuje
přístup dalších subjektů ke krokům prováděných centrální bankou. Transparentnost je
pak ještě nad míru zákonných povinností zvyšována samou centrální bankou – ta
například zcela dobrovolně zveřejňuje záznamy z jednání Bankovní rady. Dalším
závěrem je vymezení, že ČNB je centrální bankou s vysokou transparentností.

2.3 Shrnutí části první
V předchozích kapitolách jsem byl veden snahou o vymezení ČNB v obecných
rysech s cílem vytvořit teoreticko-metodologický základ pro kapitoly následující,
mapující činnost ČNB. Ústředním tématem byla nezávislost, kdy nejprve, v ústavním
vymezení, byla přiblížena nezávislost institucionální a dále pak nezávislost personální a
finanční, tedy nezávislost v personálních otázkách a nezávislost hospodaření. Jak
z těchto kapitol vyplynulo, ČNB je nadána vysokým stupněm nezávislosti.
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To naráží na zmíněný problém odpovědnosti, resp. v českém prostředí de facto
neodpovědnosti ČNB. Existuje tu riziko, že neodpovědná politika centrální banka by
mohla krýt neúspěchy ve své politice a ty by pak dopadly s největší pravděpodobností
na vládu, která by následky nesla ve volbách. Na druhou stranu ČNB si nevolí členy
nejvyššího orgánu, Bankovní rady, sama, nýbrž tito jsou jmenováni prezidentem ČR.
V ideálním případě by se dalo uvažovat například o volbě členů Bankovní rady lidem,
což ovšem v našem politickém systému, kde lidem není volen ani prezident, by bylo
značně nestandardní a naráželo by na problémy (zvýšené náklady, voličská neznalost,
atp.) nebo o omezení cílové či operační nezávislosti, kde by se ovšem opět projevovaly
problémy (při omezení cílové na otázku, který orgán by měl ideálně provádět volbu či
spolurozhodovat při volbě cíle a u operační by v podstatě docházelo k přenášení
pravomocí centrální banky na jiný subjekt, který by pak musel mít minimálně stejně
silné postavení jako centrální banka nebo by musela být stanovena hranice přenosu
těchto pravomocí). Pro vymezení postavení ČNB se v této fázi analýzy spokojím
s konstatováním, že ČNB je charakterizována nízkou mírou odpovědnosti.
Na druhou stranu je ČNB bankou vysoce transparentní, což je důležité nejen pro
kredibilitu této instituce, ale také pro zvýšení účinnosti používaných nástrojů.
ČNB je tak jedinou centrální bankou České republiky, vybavenou pro svou
regionální činnost pobočkami, v dvoustupňovém bankovním systému, jejímž hlavním
cílem je péče o cenovou stabilitu, tedy o úroveň inflace. Je založena coby veřejnoprávní
právnická osoba se znaky ústavu, která hospodaří s majetkem státu. Jedná se o vysoce
nezávislou instituci, která prvořadě nesleduje vytváření zisku, nýbrž naplňování svého
hlavního cíle. Není napojena na státní rozpočet jinak než odváděním případného zisku
do státního rozpočtu, k čemuž ovšem minimálně v posledních deseti letech nedošlo (i
při vytvoření zisku byl tento převeden do příslušných fondů nebo použit na úhradu ztrát
minulých období).
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3. ČINNOST ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

3.1 Působnost
Tato část předkládané práce se zaměřuje na činnosti centrální banky, tedy
konkrétní kroky, které mají přímý vliv na ekonomický vývoj. Dříve než začnu
v následujících kapitolách analyzovat jednotlivé činnosti, je třeba v základních rysech
obsahově a terminologicky vymezit a definovat jednotlivé kategorie.
Ekonomická literatura používá při vymezování činností centrální banky spíše
pojmy funkce, nebo přímo činnost. Právnická literatura naopak operuje s pojmy
působnost, resp. kompetence. Při popisu prostředků, kterými operuje, se pak používá
v právnické literatuře pojem pravomoc, v ekonomické nástroj. Ač se jedná pouze o
terminologické rozdíly a na vymezení obsahu těchto pojmů nemá jejich rozdílnost vliv,
je žádoucí na tyto skutečnosti upozornit, zvláště klade-li si práce za cíl přinést jak
právní, tak ekonomický pohled na instituci centrální banky. Pod pojmem působnost lze
vidět okruh vymezených úkolů nebo soubor vztahů, které ČNB ovlivňuje. Jde tak právě
o činnost nebo funkce centrální banky. Pravomoc je pak realizace této působnosti, tedy
užití nástrojů v rámci působnosti.
V předložené práci budu vycházet z názvosloví ekonomického (s výjimkami
použití právnických pojmů v situacích, kdy budu hovořit o zákonném zakotvení), a to
z toho důvodu, že i rozdělení činností pojmu z pohledu ekonomické vědy, konkrétně na
činnosti makroekonomické a mikroekonomické. Při tomto rozdělení lze mezi
makroekonomickou činnost centrální banky zařadit provádění měnové politiky, emisi
bankovek a mincí a operace s devizovými prostředky. Mikroekonomickými činnostmi
je poté dohled bankovního systému (v ČR rozšířeno na dohled nad finančním trhem),
vystupování jako banka bank a obchody se státem.17 Ke každé činnosti blíže jednotlivé
kapitoly této části.
Do popředí tu opět vystupuje hlavní cíl centrální banky, kterým je péče o
cenovou stabilitu. Všechny činnosti musí být pak s tímto cílem v souladu, systémově
17

REVENDA, Z. Centrální bankovnictví. 2. rozšířené vydání. Praha: Management Press, 2001, str. 41.

16

propojeny, na což poukazuje i zákon o ČNB (hlavní význam má jeho zakotvení
v Ústavě, zdůrazněn je pak i v prováděcím zákoně).
Některé z činností mají zvláštní důležitost, protože odlišují centrální banku od
ostatních bank. Jsou jimi provádění měnové politiky, emise bankovek a mincí a dohled
nad bankovním systémem. Působnost, použiji-li právní pojem, v těchto oblastech je
svěřena pouze centrální bance a v rámci dvoustupňového bankovního systému ji tak
odlišuje od ostatních bank. Toto je zdůrazněno i dikcí zákona o ČNB. V oblasti
provádění měnové politiky zákon přímo uvádí, že ČNB měnovou politiku „určuje“ a
použitím právě této formulace zdůrazňuje, že ČNB je skutečně jediným subjektem
oprávněným provádět měnovou politiku. U emise bankovek a mincí je zase stanoveno,
že ČNB má „výhradní“ právo vydávat bankovky a mince. Dohled nad finančním trhem
není v zákoně o ČNB vymezen podobně jako v předchozích případech, ale jedinečnost
v jeho provádění ČNB plyne ze souvislostí s ostatními zákony upravujícími oblast
finančního trhu.
Měnová politika znamená ovlivňování množství peněz v ekonomice a jedná se
tak o velmi silný nástroj ovlivňování ekonomického vývoje. Emisní funkce, tedy emise
bankovek a mincí, je to, co v minulosti oddělilo centrální banky od běžných bank.
Bankovní dohled je činností sestávající z pozorování a analyzování určitého stavu,
jehož výsledkem je přijetí konkrétních opatření. Operace s devizovými prostředky
zahrnují především pohyb deviz iniciovaný centrální bankou, který má především vliv
na výši kurzu měny. Regulace platebního styku znamená fungování ČNB coby banky
pro ostatní banky a zahrnuje vedení účtů a tok peněz mezi centrální bankou a ostatními
bankami. Poslední z vymezených činností, ovšem ne méně důležitá, je obchodování se
státem, především vedení účtů státního rozpočtu apod. K této činnosti je dobré již zde
uvést, že úvěrování státu je zakázáno a to zákonem (§ 30 odst. 2 zákona o ČNB), což
podporuje již tak značnou nezávislost ČNB, jak byla rozebírána výše.

3.2 Měnová politika
V § 2 odst. 2 pod písm. a) zákona o ČNB je řečeno, že ČNB určuje měnovou
politiku (v souladu s hlavním cílem činnosti). V návaznosti na zákonné vymezení, ale
především proto, že určování měnové politiky představuje jeden z nejdůležitějších
nástrojů ČNB, popis této činnosti stavím na prvé místo.
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Pojem měnová politika lze vymezit jako součást většího celku, finanční politiky,
která sama spadá pod politiku hospodářskou. Chápeme-li hospodářskou politiku jako
cílevědomé ovlivňování ekonomických procesů státem, pak finanční politika
představuje ovlivňování těchto ekonomických procesů tvorbou, rozdělováním a užitím
peněžních fondů. Pod tento pojem lze zahrnout politiku devizovou, rozpočtovou a právě
měnovou, kdy tuto lze charakterizovat jako ovlivňování ekonomických procesů
rozšiřováním či brzděním peněžní masy.18
Peněžní masa je tak stěžejním pojmem, který je třeba přiblížit. Peněžní masou
jsou dočasně i trvale volné peněžní prostředky. Lze ji definovat také jako „nejširší,
globální pojem pro vyjádření určitého množství či sumy peněz“.19 Zatímco peněžní
masa je pojmem užívaným spíše v právnické literatuře, pojem peníze je naopak
kategorií spíše ekonomickou (je to vidět i na definici samotné měnové politiky, kdy
právnické vymezení operující s pojmem peněžní masa stojí vedle vymezení
ekonomického, které definuje měnovou politiku spíše jako regulaci množství peněz).
Peníze, které vznikly coby prostředek směny nahrazujíc směnu naturální, jsou
definovány především svými funkcemi – za ty jsou nejčastěji udávány prostředek
směny, ukazatel hodnoty a uchovatel hodnoty. Pojmy peněžní masa a množství peněz
jsou tak, jak vidno, synonyma. Stejné pro právnické i ekonomické vymezení je pak
rozdělení peněžní masy, či souhrnu peněz, na měnové agregáty.
Měnové agregáty představují vnitřní členění peněžní masy, resp. rozdělení
peněžních prostředků podle jejich likvidity. Označují se velkým M a číslicí a vždy vyšší
stupeň měnového agregátu v sobě zahrnuje nižší. Jednotlivé agregáty jsou v různých
zemích definovány rozdílně. Konkrétně Česká národní banka rozlišuje dva měnové
agregáty – M1 a M2, kdy pod M1, označovaný také jako úzký peněžní agregát, spadá
oběživo a jednodenní vklady (vklady na běžných účtech) a pod M2, označovaný také
jako široký peněžní agregát, spadají krom agregátu M1 ještě vklady s dohodnutou
splatností, vklady s výpovědní lhůtou a repo operace. Přičemž hovořím-li o vkladech,
mám na mysli vklady domácích nebankovních subjektů v domácích bankách. Pro
demonstraci, že měnové agregáty mohou být definovány různě, dodávám, že
v Eurozóně se operuje se třemi peněžními agregáty, přičemž M1 je definován stejně
jako v České republice, M2 zahrnuje vklady s dobou splatnosti do 2 let a vklady
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s výpovědní lhůtou do 3 měsíců a nejširší agregát M3 počítá i s repo operacemi,
cennými papíry peněžního trhu a dluhopisy do 2 let.
Máme-li definován termín peněžní masa a s ní související měnové agregáty, na
které se tato rozpadá, je na místě přiblížit, co je cílem ovlivňování ekonomických
procesů rozšiřováním či brzděním peněžní masy, tedy měnové politiky. Cílů měnové
politiky, nebo lépe řečeno, efektů, kterých může měnová politika dosáhnout, je několik.
Holman20 uvádí mezi základními úroveň nezaměstnanosti, míru inflace a vyrovnanou
bilanci zboží a služeb. Revenda21 k základním přidává podporu ekonomického růstu a
v celkovém výčtu zmiňuje navíc stabilitu úrokových sazeb, stabilitu měnového kursu
domácí měny a stabilitu finančních trhů. Mezi těmito cíli existuje podmíněnost,
především v tom ohledu, že nelze za standardních podmínek dosahovat všech cílů
současně.
Pro dosahování těchto cílů užívá centrální banka některých nástrojů, o kterých
bude pojednáno dále v kapitole 3.2.2. Ovšem tyto nástroje nepůsobí přímo, tzn. použití
nástroje měnové politiky nezpůsobí přímo efekt, který je výše označován jako cíl
měnové politiky. Centrální banka může působit přímo na zprostředkující cíl, jinak také
označovaný zprostředkující kritérium (nebo střednědobý mezicíl). Tento systém
převodu vlivu nástrojů ze zprostředkujících na konečné cíle je označován jako
transmisní mechanismus. S ohledem na to, je-li zprostředkujícím cílem peněžní zásoba,
úroková míra nebo měnový kurz, hovoříme o měnovém, úvěrovém nebo kursovém
transmisním mechanismu.
Na zprostředkující cíle, resp. zprostředkující kritéria se pak působí
prostřednictvím ovlivňování operativních kritérií. Těmi jsou měnová báze (tedy souhrn
hotovostního oběživa a celkových rezerv bank) a její složky, krátkodobá úroková míra a
měnový kurs (zde splývá operativní kritérium se zprostředkujícím kritériem, resp.
cílem).
Výše naznačené mechanismy nejsou od sebe přísně odděleny a obvykle nejsou
využívány v celé šíři, naopak existují nejrůznější modifikace, a z těchto bych se rád
zaměřil na ten, který je aktuálně používán Českou národní bankou. Do roku 1997 bylo
cílem měnové politiky udržovat vnější a vnitřní stabilitu měny (to bylo zmíněno již
v souvislosti s novelou zákona o ČNB napadenou u Ústavního soudu, blíže kapitola
2.1). Bylo řečeno, že vnější stabilitou je úroveň měnového kurzu, vnitřní pak úroveň
20
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inflace. To znamená, že v této době byl užíván právě měnový transmisní mechanismus,
kdy zprostředkujícím kritériem, resp. cílem, byl měnový agregát M2 a operativním
kritériem především rezervy bank. Od roku 1995, kdy se česká koruna stala volně
směnitelnou měnou ovšem narůstal tlak na její zhodnocení a došlo k uvolnění
fluktuačního pásma (kurz koruny byl vázán v určitém rozsahu na kurzy jiných měn,
konkrétně USD a DEM). Tento krok umožnil provádět na korunu spekulativní útoky,
což se také stalo. ČNB musela provést intervence, aby kurz koruny udržela ve
stanoveném fluktuačním pásmu (7,5 %), čímž ovšem podstatně zasáhla do stavu
devizových rezerv. V této situaci byl režim kurzu pohybujícího se ve fluktuačním
pásmu dále neudržitelný a ČNB přešla na režim volného měnového kurzu. Tím zůstal
v oblasti měnové politiky ČNB jediný cíl – vnitřní měnová stabilita, tedy úroveň
inflace.
ČNB na webových stránkách22 uvádí, že cíl měnové politiky je vymezen
v Ústavě ČR a zákoně o ČNB tak, jak jsem o něm pojednal výše – tedy cenovou
stabilitou. Je třeba upozornit, že zde dochází ke vztažení cíle na jedinou činnost,
měnovou politiku, ale jak již bylo naznačeno, udržování cenové stability je cílem všech
činností ČNB. Je pravdou, že právě provádění měnové politiky je v tomto směru
činností nejúčinnější a dá se říci nejdůležitější, i tak je ale třeba zachovávat přesné
vymezení pojmů.
ČNB k dosažení tohoto cíle užívá mechanismus nazývaný cílování inflace. ČNB
sama ho označuje jako měnověpolitický režim23, v odborné literatuře je vymezen
v rámci typologie transmisních mechanismů jako postkeynesiánský systém cílování
inflace.24 Jedno i druhé pojetí představuje v podstatě popis postupu a možných nástrojů
k dosažení

stejného

cíle.

Jelikož

již

shora

jsem

systém

převodu

účinků

měnověpolitických nástrojů na konečné cíle označil jako transmisní mechanismus, budu
se tohoto terminologického vymezení držet i nadále.

3.2.1 Cílování inflace
Jak již bylo řečeno, základní tři modely transmisního mechanismu jsou užívány
v nejrůznějších modifikacích. Cílování inflace například nepracuje se zprostředkujícím
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kritériem, resp. cílem. Směřuje přímo ke konečnému cíli, kterým je míra inflace.
Operativním kritériem je pak krátkodobá úroková sazba peněžního trhu.
Podstatou tohoto mechanismu, resp. režimu je vyjádření prognózy míry inflace a
její zveřejnění.
Inflací se rozumí růst cenové hladiny nebo také pokles kupní síly peněžní
jednotky. Nebezpečnost inflace pro trh ovšem nespočívá v tom, že roste cenová hladina
(se zvyšující se cenou statků stoupají zároveň příjmy) nebo klesá kupní síla peněžní
jednotky (právě proto, že klesá pouze kupní síla jednotky, nikoliv subjektu trhu), ale
v tom, že pouhá její existence deformuje fungování trhu, resp. přerozdělování na trhu,
chování subjektů trhu, kteří existenci inflace zahrnují do svého rozhodování a následně
působení na trhu a konečně omezuje informační funkci peněz neboli funkci ukazatele
hodnoty, jak byla pojmenována výše.
Inflace je tak negativním jevem a právě k její stabilizaci, tedy cenové stabilitě
nebo také vnitřní stabilitě měny, především směřuje ČNB a k tomu je předurčena
definicí svého hlavního cíle.
ČNB se zaměřuje na růst cen spotřebitelských, a proto se k měření míry inflace
používá takzvaný index spotřebitelských cen (existují i jiné způsoby měření inflace).
V České republice inflaci měří Český statistický úřad. Inflace je vyjádřena z poměru
cen výrobků a služeb soustředěných ve skupinách nazývaných koše ve dvou obdobích,
které představují takzvané cenové indexy. Míra inflace je pak procentním přírůstkem
těchto indexů. Hovoříme-li o inflaci v souvislosti s ČNB, pracujeme tedy právě
s indexem spotřebitelských cen. Spotřební koš se skládá z výrobků a služeb rozdělených
do dvanácti kategorií (potraviny a nealkoholické nápoje, alkoholické nápoje a tabák,
odívání a obuv, bydlení + voda + energie + paliva, bytové vybavení a doplňky, zdraví,
doprava, pošty a telekomunikace, rekreace a kultura, vzdělávání, stravování a ubytování
a ostatní zboží a služby)25, přičemž každé je přiřazena určitá váha v tomto koši.
Za dobu existence ČNB se změnil nejenom používaný transmisní mechanismus
užívaný při provádění měnové politiky, ale změny zaznamenalo i používání samotného
cílování inflace jako aktuálně používaného mechanismu. V první fázi byl inflační cíl
určován v takzvané čisté inflaci, tedy nárůstu cen v té části spotřebního koše, který
nebyl regulován státem a navíc očištěný o vliv nepřímých daní. Nadto byl určován vždy

25

Spotřební koš pro výpočet indexu spotřebitelských cen od ledna 2009 [online] Praha: Český statistický
úřad, 2009. Dostupné z:
<http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/spotrebni_kos_2009/$File/spot_kos09.xls>
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pro poslední měsíc kalendářního roku. Tento režim za dobu svého fungování ovšem
nepřinášel příznivé výsledky, a tak byly provedeny změny ve způsobu provádění
cílování inflace. Dnes je tak inflační cíl určován jednak v delším časovém horizontu a je
platný pro celou dobu trvání a dále se vychází z takzvané celkové inflace, tzn. vzhledem
k celému spotřebitelskému koši. Vývoj způsobu určování inflačních cílů včetně jejich
konkrétních výší je znázorněn na obrázku v příloze č. 4 této práce. Z něj je patrné, že
počínaje lednem 2002 byl inflační cíl stanoven v rozmezí, resp. cílovém pásmu. Od
ledna 2006 pak byl inflační cíl stanoven bodově (3% do konce 2009 a 2% od ledna
2010) s možností odchýlení se o jeden procentní bod oběma směry.
Krátkodobou úrokovou sazbou, která je operativním kritériem v tomto
transmisním mechanismu, je operativní úroková sazba, jinak též repo sazba. Její užití
funguje asi následovně. Zvýšení repo sazby působí na snižování inflace, a je tak k němu
přistoupeno za předpokladu, že se odhadovaná inflace odchyluje směrem nahoru od
inflačního cíle. Snížení repo sazby pak působí naopak – zvyšuje inflaci a na řadu
přichází v případě, že se odhad odchyluje směrem dolů od stanoveného cíle. Je třeba si
uvědomit, a bude to dále rozebráno v kapitole o nástrojích měnové politiky (kapitola
3.2.2), že centrální bankou vyhlášená repo sazba je nástrojem, zatímco skutečně
dosahovaná repo sazba je operativním kritériem.26 Tento rozdíl v sazbách, o kterých se
zmiňuje Revenda, souvisí s povahou nástrojů, které jsou ČNB používány a vznik
rozdílu v sazbách bude popsán v kapitole 3.2.2.
Známe-li podstatu systému cílování inflace, můžeme říci, že od původně
používaného modelu měnového transmisního mechanismu se cílování inflace liší tím,
že centrální banka přímo neovlivňuje měnovou bázi. Naopak v původním modelu byla
měnová báze, resp. jedna jeho složka (rezervy bank) operativním kritériem s působením
na peněžní zásobu, konkrétně měnový agregát M2. V současnosti se měnová báze mění
na základě chování obchodních bank vzhledem k nastavené operativní úrokové sazbě.
Měnová báze a měnové agregáty získaly v novém systému roli pomocných indikátorů.
„Ty mají za úkol včas informovat centrální banku o tom, zda zvolená varianta měnové
politiky povede k dosažení předem stanovených cílů.“27

26

REVENDA, Z. Centrální bankovnictví. 2. rozšířené vydání. Praha: Management Press, 2001, str. 608 a
násl.
27
REVENDA, Z., MANDEL, M., KODERA, J., MUSÍLEK, P., DVOŘÁK, P., BRADA, J. Peněžní
ekonomie a bankovnictví. 4. vydání. Praha: Management Press, 2008, str 451.
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3.2.2 Nástroje měnové politiky
V předchozích kapitolách jsem popsal princip fungování měnové politiky
prostřednictvím převodu účinků v rámci transmisního mechanismu. V této kapitole pak
bude pojednáno o nástrojích měnové politiky coby prvotních impulsech vstupujících do
transmisního mechanismu. Právě nástroje měnové politiky jsou také normovány
v zákoně o ČNB a bude tak možné opřít se i o zákonnou definici.
Mezi nástroje měnové politiky obecně patří operace na volném trhu, diskontní
nástroje, kursové intervence, povinné minimální rezervy, doporučení, výzvy a dohody,
pravidla likvidity, limity úvěrů bank, limity úrokových sazeb bank a povinné vklady.
Některé z těchto nástrojů se pak mohou objevovat ve více variantách. ČNB užívá jen
některé z těchto nástrojů nebo jen některé varianty těchto nástrojů a to především
s ohledem na používaný transmisní mechanismus a dále s ohledem na operativní
kritérium tohoto mechanismu, kterým je, jak bylo řečeno, krátkodobá úroková míra.

Operacemi na volném trhu se rozumí obchodování s cennými papíry mezi
centrální bankou a obchodními bankami (jednou ze stran musí být vždy centrální
banka). Jedná se vždy o krátkodobé cenné papíry a cenné papíry dluhové. Při
obchodech se nejčastěji používají cenné papíry samotné centrální banky a státní cenné
papíry (méně často cenné papíry jiných emitentů). Operace směřují k domácím
bankovním subjektům a jsou prováděny v domácí měně. Další charakteristikou těchto
operací je, že jsou prováděny bezhotovostně, tzn. že nákup cenných papírů centrální
bankou znamená zvýšení rezerv obchodních bank v bilanci centrální banky a naopak
prodej cenných papírů centrální bankou znamená snížení těchto rezerv. Centrální banka
se tak může zaměřit buď na množství prodaných cenných papírů a ovlivňovat tak
měnovou bázi (bez ohledu na úrokovou míru) nebo na dosažení určité úrokové míry
(bez ohledu na množství prodaných cenných papírů). ČNB se stanovením úrokové míry
snaží ovlivňovat krátkodobou úrokovou míru, jelikož v transmisním systému cílování
inflace je to jejím operativním kritériem.
Operace na volném trhu lze provádět ve formě přímých operací, repo operací a
switch operací. Přímé operace, jak již název napovídá, představují přímý prodej nebo
nákup cenných papírů. Switch operace spočívají ve výměně formou prodeje dvou sérií
cenných papírů s různou dobou splatnosti (jedna strana prodává či kupuje cenné papíry
s kratší dobou splatnosti a druhá strana prodává či kupuje cenné papíry s delší dobou
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splatnosti), u kterých se předpokládá různá úroková míra. Repo operace představují
naopak dvě transakce, nejprve prodej cenných papírů a posléze jejich zpětný nákup
nebo opačný sled, tedy nákup cenných papírů a jejich pozdější prodej. Dělí se na
termínované a netermínované dle toho, je-li přesně stanovena doba zpětného nákupu či
prodeje. ČNB používá při provádění operací na volném trhu především repo operace a
to ve formě tendrů.
Nejpoužívanější variantou operací na volném trhu jsou repo operace prováděné
formou tendrů nejčastěji na 14 dní (od toho 2T repo sazba). Jelikož operativním
kritériem je krátkodobá úroková míra využívá ČNB repo operací s variabilní úrokovou
sazbou, to znamená, že ČNB stanoví maximální sazbu, za kterou dojde k obchodu.
Banky, které mají zájem se tendru zúčastnit, jsou pak uspokojovány v pořadí
stanoveném podle výše úrokové sazby, za kterou jsou ochotny cenné papíry nakoupit –
banka s nejnižší nabízenou úrokovou sazbou přednostně před ostatními. Tento nástroj
slouží ke stahování likvidity a je tak prováděn pouze ve formě nákupů obchodních
bank. Transakce má podobu nákupu cenných papírů ČNB od bank požadujících nejnižší
zhodnocení. Strany se zavazují ke zpětné transakci.
Doplňkovým nástrojem ke 14ti denním repo tendrům jsou tříměsíční repo
tendry, které se liší pouze dobou splatnosti a v současné době nejsou využívány
(poslední tříměsíční repo tendr je z ledna 2001).
Zákonnou oporou pro repo operace je § 28 zákona o ČNB upravující obchody
s cennými papíry. Popis nástroje, který uvádí sama ČNB na svých internetových
stránkách je zavádějící. Uvádí totiž, že „přijímá od bank přebytečnou likviditu a
bankám předává jako kolaterál dohodnuté cenné papíry“28, což evokuje zdání, že jde o
úvěr a cenný papír slouží pouze jako zajištění poskytnutí tohoto úvěru. Jedná se ovšem
o prodej a zpětný nákup cenných papírů, což vyplývá jednak z úředního sdělení ČNB
z 20. 4. 2007 o způsobu provádění operací České národní banky na domácím peněžním
trhu, ale především z Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu, resp. její
Produktové přílohy k repo obchodům. Tam je uvedeno, že se jedná o nákup a prodej
finančních nástrojů.
Doplněním je § 23, který umožňuje ČNB stanovit úrokové sazby, rámce,
splatnosti a další podmínky obchodů, které provádí podle zákona o ČNB nebo
zvláštních zákonů. Jak vyplývá z výše uvedeného, ČNB při operacích na volném trhu

28

http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/mp_nastroje/

24

stanovuje pouze horní mez úrokových sazeb a stanoví tak mantinely pro tyto obchody.
Vyhlašovaná maximální repo sazba je nástrojem banky, zatímco skutečně dosahovaná
repo sazba, tedy úroková sazba, za kterou jsou obchodní banky ochotné poskytnout
ČNB úvěr, je operativním kritériem a prostřednictvím její regulace ČNB působí na
konečný cíl.
Další z operací na volném trhu jsou prosté obchody s cennými papíry. Sama
ČNB je považuje za nástroje jemného ladění a používá je pouze ad hoc, dle potřeby
(patří sem individuální prodej a nákup cenných papírů, operace typu buy/sell back, repo
operace pro třetí osoby a tendry na prodej nebo nákup cenných papírů).

Diskontními nástroji jsou úvěry centrální banky, úrokové sazby těchto úvěrů,
automatické facility a podmínky poskytování těchto úvěrů. Ač jsou diskontní nástroje
spojené s poskytováním úvěrů, jedna z jejich variant souvisí i s vklady bank u ČNB,
tedy pohybem likvidity opačným směrem. V současné době jsou využívané pouze
automatické facility, které slouží k ukládání (případ opačného toku likvidity) nebo
naopak čerpání likvidity přes noc. Z toho vymezení vyplývá jejich rozdělení na
depozitní (ukládání likvidity) a úvěrové nebo zápůjční facility (čerpání likvidity).
Depozitní facilita jsou úročeny diskontní sazbou, zápůjční facilita pak lombardní
sazbou. ČNB označuje zápůjční facilita termínem lombardní facilita. Jelikož lze tuto
možnost využít kdykoliv, představují diskontní a lombardní sazba limit (minimální a
maximální) pro krátkodobé úrokové míry.
Diskontní facilita, coby vklad u ČNB, má oporu v § 27 zákona o ČNB, zápůjční
facilita nebo také lombardní facilita mají charakter krátkodobého repo obchodu, a jako
taková má oporu v § 28 zákona o ČNB.
Na základě § 29 odst. 1 zákona o ČNB, hovořícím o úvěru krytém cennými
papíry, který by odpovídal klasickému lombardnímu úvěru popisovanému ekonomickou
literaturou, je poskytován vnitrodenní úvěr, který slouží k zabezpečení plynulého
vypořádání příkazů v systému CERTIS (k tomu blíže v kapitole 3.6). § 29 odst. 2 a
nástroj, který reprezentuje, bude pro svůj charakter zmíněn taktéž v kapitole 3.6.

Kursové intervence, ač jsou řazeny mezi nástroje měnové politiky, mají za cíl
především ovlivňovat kurs domácí měny a jsou tak nástrojem spíše devizové činnosti, a
proto je zařazuji až do kapitoly o devizové činnosti centrální banky.
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Povinné minimální rezervy a jejich vymezení představují převážnou část
regulace části páté zákona o ČNB pojednávající o nástrojích měnové regulace ČNB.
§ 25 stanoví právo ČNB požadovat po bankách, pobočkách zahraničních bank a
spořitelních a úvěrních družstvech, aby na účtech ČNB měly uloženou část svých
zdrojů. Ta je stanovena na 2 % ze základny, kterou představují primární závazky, tedy
závazky nebankovních subjektů nepřevyšující 2 roky. Jejich význam je malý o čemž
svědčí i jejich snižující se míra, která se 7. 10. 1999 ustálila na hodnotě 2 % poté, co se
předtím postupně snižovala. Od té doby nedošlo u tohoto nástroje k pohybu sazby.
Výše povinných minimálních rezerv totiž primárně ovlivňuje peněžní
multiplikátory, nikoliv měnovou bázi či krátkodobou úrokovou míru. A vzhledem
k existenci dobrovolných rezerv je jejich vliv sporný i co se týče peněžních
multiplikátorů – drží-li banka na účtech u centrální banky i dobrovolné rezervy, může
jejich změnou vliv povinných minimálních rezerv eliminovat.
Za nedodržování povinné výše rezervy lze uložit sankci ve formě úroku z částky,
o kterou rezervy nedosahují požadované výše. Na doplnění rezerv při jejich zvýšení
musí být poskytnuta lhůta, kterou ČNB oznámí.

Doporučení, výzvy a dohody jsou z právního hlediska velmi zajímavé. Jde totiž
o nástroj, který je poměrně účinný a to přesto, že není právně zakotven a neplynou
z jeho použití žádné právem stanovené povinnosti. Jejich existence a použitelnost plyne
z autority centrální banky jako takové. Aby ovšem byly tyto nástroje použitelné, musí
být centrální banka primárně kredibilní a subjekty, kterým je doporučení, výzva nebo
dohoda adresována musí být přesvědčeny o schopnosti ČNB dostát závazkům a
eventuálně použít jiný nástroj.

Ostatní nástroje nejsou ČNB užívané a zmíním je tak jen v přehledu. Pravidla
likvidity znamenají stanovení závazného složení bilance bank, tedy struktury aktiv a
pasiv, centrální bankou. Nástroje jako jsou limity úvěrů bank a limity úrokových sazeb
bank zasahují do činnosti obchodních bank vůči nebankovním klientům a mohou tak
působit jako příliš násilný zásah do fungování trhu. Povinné vklady znamenají
povinnost vést běžné účty a provádět některé operace pouze přes centrální banku.
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3.3 Emisní činnost
Druhou makroekonomickou činností ČNB je emise bankovek a mincí. V zákoně
o ČNB je obecně vymezena v § 2 odst. 2 písm. b) a podrobně je rozvedena v části čtvrté
zákona (zákon tak mírně nelogicky činnost uvedenou pod písm. b) podrobně upravuje
dříve, než činnost měnověpolitickou, která ač ve výčtu činností uvedená pod písm. a), je
podrobně upravena až v paragrafech následujících).
V této kapitole bude pojednáno o emisi hotovostních peněz, tedy bankovek a
mincí. Peníze prošly dlouhým vývojem, v jehož průběhu měly podobu od nejrůznějšího
zboží typu plátěných šátečků či kusů dobytka přes drahé kovy a peníze z drahých kovů
až po státovky a bankovky a na jehož konci byly bankovky a mince, jak je známe nyní.
V současné době dochází navíc k emisi i bezhotovostních peněz, u kterých ale není
bezvýhradným emitentem centrální banka – formou úvěru je emitují i obchodní banky.
Emise hotovostních peněz ovšem odlišuje centrální banku od ostatních bank
bankovní soustavy, jak to již bylo naznačeno, a to je zdůrazněno hned v úvodu části
čtvrté zákona o ČNB, který říká, že ČNB má výhradní právo vydávat bankovky a
mince. Zákon sem řadí výslovně i pamětní mince.
§ 13 zákona o ČNB definuje měnu České republiky a v podstatě tak vybočuje
ze specifikace zákona, který se vztahuje především k organizaci a činnosti ČNB. Měnou
se rozumí státem uznaný druh peněz. Peníze pak byly definovány výše. Z této definice
plyne, že by bylo vhodnější, kdyby § 13 hovořil spíše o „měnové jednotce“, než o
jednotce „peněžní“. Každopádně stanoví, že měnou v České republice je koruna česká
jejíž zkratka je „Kč“ a ta se dělí na 100 haléřů.
Koruna česká se objevuje fyzicky ve dvou podobách – jako bankovky a jako
mince. Jejich konkrétní podobu stanoví ČNB vyhláškou, k jejímuž vydání je zmocněna
§ 22 písm. a) zákona o ČNB. Vyhláška vždy obsahuje den vydání do oběhu, přesný
popis podoby bankovky či mince včetně ochranných prvků a nominální hodnotu.
V současné době jsou v oběhu platné bankovky s nominální hodnotou 50, 100, 200,
500, 1000, 2000 a 5000 Kč a platné mince s nominálními hodnotami 1, 2, 5, 10, 20 a
50 Kč. V oběhu jsou mince a bankovky i již neplatné, jako kupříkladu bankovka
s nominální hodnotou 20 Kč, kterou je, stejně jako mince s nominální hodnotou 0,50
Kč, od srpna roku 2009 možné vyměnit již jen v pobočkách ČNB. Ukončení platnosti
bankovek a mincí je taktéž stanoveno vyhláškou s tím, že je upraveno jednak datum
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ukončení platnosti, ale také způsob jejich možné výměny (nejčastěji v první fázi u všech
bank a následně pouze u ČNB, jako na příkladě 20 Kč bankovky a 0,50 Kč mince).
Vyhláškou ČNB zároveň stanoví postup fyzických a právnických osob při
přijímání bankovek a mincí a nakládání s nimi, stejně jako postup při odebírání
podezřelých bankovek a mincí. Dále vyhláškou určuje způsob poskytování náhrad
za necelé a poškozené bankovky a mince a podmínky, za kterých lze reprodukovat
bankovky a mince (například pro účely dětských her apod.).
ČNB nelze vidět jako tiskárnu na peníze, z jejichž poboček jsou distribuovány
bankovky a mince na příslušná místa. Samotná výroba je svěřena externím výrobcům,
konkrétně Státní tiskárně cenin, státnímu podniku u bankovek a České mincovně, a.s. u
mincí (v současné době již výhradně). ČNB tak krom sjednávání této výroby, tedy
smluvního zajištění výrobců, organizuje dodávky bankovek a mincí od výrobců,
dozoruje ochranu a bezpečnost těchto bankovek a mincí, spravuje jejich zásoby a
uchovává a ničí tiskové desky a razidla těchto bankovek a mincí.
Zákon o ČNB se věnuje i bankovkám a mincím padělaným, pozměněným nebo
těm, u kterých je podezření, že jsou padělané nebo pozměněné. Jelikož tato
problematika spadá spíše do oblasti práva trestního (v aktuálně účinném zákoně
č. 140/1961, Sb., trestním zákoně ve znění pozdějších předpisů se jim věnuje oddíl třetí
hlavy druhé zvláštní části; v zákoně č. 40/2009 Sb., trestním zákoníku, účinném od
1.1.2010 pak díl první hlavy šesté) omezuje se zákon o ČNB na stanovení povinností
právnických osob a fyzických osob provozujících směnárenskou činnost a poskytující
peněžní služby tyto bankovky a mince odebrat a předat ČNB a oprávnění požadovat
prokázání totožnosti od osoby, která je předložila.
Bankovky a mince, které nejsou přímo padělané nebo pozměněné, ale mají jinou
vadu, především opotřebovanost oběhem, ČNB stahuje z oběhu a nahrazuje novými.
Za poškozené bankovky a mince náleží náhrada s výjimkou těch, jejichž poškození
dosáhlo určitého stupně (například za bankovku, ze které zbylo méně než ¼ plochy se
náhrada neposkytuje).
Z ekonomického pohledu jsou hotovostní peníze emitovány na úvěrovém
základě, a to přímo úvěrem nebo odkupem dluhových cenných papírů centrální bankou.
V současné době jsou pak tyto operace

prováděny především bezhotovostně a na

hotovostní jsou přeměny až dodatečně, při jejich potřebě, kdy je obchodní banka
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vymění za rezervy na účtu centrální banky.29 Výjimkou z tohoto pravidla by byl úvěr
poskytnutý centrální bankou hotovostně, k čemuž ovšem nedochází.
Na grafu č. 3 v příloze č. 5 je vidět, že objem hotovostních peněz v čase stoupá.
Chceme-li porovnávat jejich význam, je třeba vycházet z porovnání tohoto objemu
s celkovým objemem všech peněz, tedy i bezhotovostních, v oběhu. A v tomto
porovnání jejich význam klesá.
Z grafu vyplývá pro tuto práci ještě jeden zajímavý fakt – lze si povšimnout
radikálního zvýšení objemu hotovostních peněz v druhé polovině roku 2008. K tomu
musím poznamenat, že nebyl zaznamenán run na banky. I přesto tento vývoj hovoří o
pohybech hotovostních prostředků v důsledku reakce trhů a především subjektů na nich,
na propuknuvší finanční krizi.

3.4 Devizová činnost
Další z makroekonomických činností ČNB jsou operace s devizovými
prostředky. V zákoně o ČNB je jim věnována část sedmá pod názvem pravomoci ČNB
v devizovém hospodářství. § 35 písm. a) a b) zákona o ČNB stanoví, že ČNB určuje
režim kurzu české měny (po projednání s vládou) a vyhlašuje kurz české měny.
O kursovém režimu, který může být v základě pružný nebo nepružný, bylo již
pojednáno v rámci kapitoly o měnové politice v souvislosti s historií definice jejího cíle.
Pružný kurz může být stanoven v rámci určitého pásma jako stabilní kurz nebo
bezlimitně jako volně pohyblivý kurz. Bylo řečeno, že do roku 1997 byl kurz české
měny určován v rámci fixního kursového režimu, a to v podobě fluktuačního pásma
s pozicí fixovanou nejdříve ke koši 5ti měn, poté již jen k německé marce a americkému
dolaru.
Z důvodu tržních tlaků a především spekulativního útoku na českou korunu se
kurz začal blížit jedné z hranic fluktuačního pásma a to přesto, že došlo k jeho rozšíření
z 0,5 % (±) na 7,5 % (±). I přesto se pokusila ČNB intervenovat za použití svých
devizových rezerv. Jejich stav se ovšem dostal na povážlivou úroveň vzhledem
k objemu intervencí, které byla ČNB nucena činit.
ČNB tak v roce 1997 určila za režim měnového kurzu volně pohyblivý řízený
kurz. Tím naplnila písm. a) citovaného paragrafu a zároveň, alespoň za účinnosti tohoto
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režimu, učinila neaplikovatelným písm. b). Má ovšem další důležité pravomoci, resp.
nástroje v rámci devizové činnosti. Ty vyplývají především z § 35 písm. d) zákona o
ČNB, který říká, že má v úschově a spravuje měnové rezervy ve zlatě a devizových
prostředcích a disponuje s nimi.
Operace s devizovými prostředky jsou tak hlavní náplní devizové činnosti ČNB.
Někdy odborná literatura vůbec nehovoří o devizové činnosti ČNB, ale přímo o funkci
správce devizových rezerv.30 Devizovými rezervami rozumíme likvidní zahraniční
aktiva ČNB ve volně směnitelných měnách (obchodovatelných na devizových trzích),
nároky na čerpání úvěru v zahraničních měnách (patří sem Zvláštní práva čerpání) a
dále zásoby měnového zlata (zásoby zlata pro měnové účely).
Pod pojmem devizová činnost se tak skrývají především následující podoblasti –
správa devizových rezerv, kursové intervence, obchody v cizí měně a devizová
normotvorba. Správou devizových rezerv se rozumí nakládání s devizovými prostředky,
především zajištění jejich žádoucí výše a struktury a s tím související udržování jejich
hodnoty (držení měn, jejichž hodnota klesá, snižuje hodnotu a tím výši devizových
rezerv). Tato činnost je v zákoně o ČNB vyjádřena právě v § 35 písm. d). Pod správu
devizových rezerv můžeme zahrnout i zmíněné kursové intervence.
Kursové intervence v režimu volně pohyblivého kurzu jsou tak dobrovolnou
záležitostí centrální banky. Ta není povinna je provádět, protože nesleduje cíl udržet
kurs měny na určité úrovni, ani v rámci určitého pásma. Přesto centrální banky i
v režimu volně pohyblivého kurzu tyto intervence provádí a provádí je i ČNB.
Nejčastějším důvodem těchto intervencí je příliš apreciující koruna, která znehodnocuje
hodnoty vývozů a v podstatě tak poškozuje domácí exportéry. Kursové intervence mají
podobu nákupu a prodeje deviz. Ty lze rozlišovat především podle doby vypořádání od
uzavření obchodu. Dnes jsou používány především tzv. spotové operace s vypořádáním
do dvou dnů od uzavření obchodu. Objemy termínových operací, s časem vypořádání
delším než dva dny od uzavření obchodu, jsou v současnosti rovny nule.
Obchody s devizami jsou pak vyjádřeny v § 36 zákona o ČNB. Odbornou
literaturou jsou pod tyto obchody řazeny úvěry centrální banky v zahraničních měnách,
operace centrální banky s cennými papíry v těchto měnách a úvěry a operace s cennými
papíry v domácí měně ve vztahu k zahraničním subjektům.31 Úvěry jsou nejčastěji
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v podobě swapů, tzn. získání cizí měny za domácí s dohodou o následném zpětném
prodeji této měny po uplynutí dohodnutého času.
Devizová

normotvorba

zahrnuje

v případě

ČNB

především

vydávání

prováděcích předpisů, vyhlášek, k zákonům. Nejčastěji jsou vydávány k provedení
zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů (např. vyhláška o
směnárenské činnosti, bezhotovostních obchodech s cizí měnou a o peněžních
službách). ČNB dále zveřejňuje úřední sdělení.
ČNB také zveřejňuje kursový lístek s kursy volně směnitelných měn. Ten
obsahuje pouze jeden kurs pro každou měnu (není rozdíl mezi nákupním a prodejním
kurzem) a je využíván především pro potřeby právních předpisů. Není závazný pro
obchody ČNB ani obchodních bank. V současné době se uvažuje o jeho využití jako
právně nezávazného korektivu pro kurzy obchodníků s cizími měnami poté, co k tomu
vyzvala Asociace českých cestovních kanceláří pražský magistrát s odůvodněním, že
kurzy se velmi liší a to je důvodem stížností zahraničních turistů. Uvažuje se tak o
povinnosti obchodníků s cizími měnami zveřejňovat vedle svých kursových lístků právě
i kursový lístek ČNB.

3.5 Dohled bankovního systému a dalších subjektů
První a zároveň nejpodstatnější činností mikroekonomickou je dohled (dozor)
bankovního systému, tedy dohled 2. stupně bankovní soustavy, a dalších subjektů.
„Obecně lze za dozor považovat aktivitu, jejíž podstatou je pozorování určité činnosti
nebo určitého stavu, na které navazuje hodnocení, případně též aplikace prostředků
směřujících k zajištění účelu sledovaného dozorčí činností.“32 Tento dozor je
vykonáván vůči nepodřízeným subjektům, což je jeho charakteristikou, hovoříme pak o
správním dozoru. Zmocnění pro provádění dozoru vychází od státu, resp. státní moci,
ale je v tomto případě delegováno na subjekt odlišný od státu a pro zdůraznění této
delegace je pro dozor používán termín dohled.
Od 1. 4. 2006 došlo k integraci dohledu nad finančním trhem pod jedinou
instituci – ČNB. Znamená to, že ČNB vykonává dohled nad bankovním sektorem (ten jí
připadal již dříve), kapitálovým trhem (nahrazením Komise pro cenné papíry),
pojišťovnictvím a penzijním připojištění (kde nahradila Ministerstvo financí, resp. Úřad
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pro dozor nad pojišťovnictvím a penzijním připojištěním), družstevními záložnami (od
zániku Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami) a nebankovními subjekty
peněžního trhu (především osoby obchodující s devizovými prostředky). Subjekty
spadající do těchto oblastí vyjmenovává § 44 odst. 1 zákona o ČNB zařazený do části
deváté zákona, dohled, a rozšiřuje je ustanovením o zahrnutí osob na konsolidovaném
základě (skupina dvou osob, kdy alespoň jedna je bankou) a ve finančních
konglomerátech (skupina, v jejímž čele je regulovaná osoba nebo jiná osoba ovládající
regulovanou osobu).
Vymezení dohledu je poté obsaženo v § 44 odst. 2 zákona o ČNB a v podstatě
koliduje s obecným vymezením dozoru, v jednom směru ho ovšem rozšiřuje. Vztahuje
se i na vztahy před vznikem dozorované činnosti, protože zahrnuje i rozhodování o
žádostech o udělení licencí, povolení a předchozích souhlasů, přičemž se odkazuje na
zvláštní zákony té které oblasti. Například v oblasti bankovnictví se jedná o
rozhodování o udělení bankovní licence při splnění podmínek autorizace stanovených
zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Pro úplnost
dodávám, že ani po splnění podmínek není na licenci právní nárok. Další body již pak
odpovídají vymezení dozoru, resp. dohledu. Pozorováním činnosti či stavu je kontrola
dodržování podmínek stanovených licencemi a povoleními, tedy povolovacími akty,
kontrola dodržování zákonů a prováděcích právních předpisů a získávání informací o
činnosti. Hodnocení spočívá v ověřování získaných informací, kontrole jejich
pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti. Aplikací prostředků k dosažení požadovaného stavu
je ukládání opatření k nápravě a sankcí a řízení o správních deliktech a přestupcích.
Vzhledem k širokému záběru dohledu vykonávanému ČNB, především co se
týče subjektů, je úprava v zákoně o ČNB pouze obecnou a je doplňována ustanoveními
zvláštních zákonů (např. § 3 a 3a registrace ke směnárenské činnosti a devizová licence
a naopak § 24 zrušení registrace a odejmutí devizové licence zákona č. 219/1995 Sb.,
devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů). Navíc je dohled procesně upraven
zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, který
upravuje kontrolu dodržování plnění povinností vyplývajících z obecně závazných
právních předpisů nebo uložených na základě těchto předpisů. ČNB má při této činnosti
postavení správního úřadu.
Poměrně rozsáhle je v zákoně o ČNB upraveno postavení Výboru pro finanční
trh, který je dle § 45a a následujících zákona o ČNB poradním orgánem Bankovní rady
pro oblast dohledu nad finančním trhem. Skládá se ze sedmi členů, přičemž
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předsednictvo (2 členové) je voleno rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. Výbor pak sleduje a projednává koncepce, strategie a přístupy
k dohledu nad finančním trhem a je oprávněn předávat Bankovní radě stanoviska a
doporučení a naopak Bankovní rada informuje výbor o svých aktivitách v oblasti
dohledu nad finančním trhem.
Výbor navíc může předkládat své stanovisko ke zprávě, kterou je ČNB povinna
každoročně předkládat Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, Senátu a vládě, týkající
se dohledu ČNB nad finančním trhem.
§ 2 odst. 3 určuje, že ČNB při plnění svých úkolů spolupracuje s centrálními
bankami jiných států a orgány dohledu. Význam tohoto ustanovení bude zdůrazněn
v kapitole 4.4.2.
Další ustanovení zákona o ČNB zařazená do části deváté se týkají opatření
k nápravě a především správních deliktů. Je třeba podotknout, že správní delikty a
přestupky jsou upraveny navíc ve zvláštních zákonech.

3.6 Banka bank (zajišťování platebního styku)
Centrální banka vystupuje vůči ostatním bankám bankovní soustavy coby
bankéř. To znamená, že jim vede účty, přijímá jejich vklady, poskytuje jim úvěry a
zajišťuje platební styk mezi nimi navzájem.
Vedení účtů a přijímání vkladů bank má svůj zákonný základ v § 27 zákona o
ČNB. Přijaté vklady bank jsou, jak je patrno z přílohy č. 3 této práce, v rozvaze ČNB
uvedeny pod bodem 4 na pasivech, závazky vůči tuzemským bankám (přičemž pod
tuzemskými bankami třeba rozumět domácí banky a pobočky zahraničních bank).
Vklady jsou rezervy bank u ČNB. Ty lze dělit na rezervy v domácí měně a na rezervy
v zahraniční měně, ale také na povinné minimální rezervy a dobrovolné rezervy.
Povinné minimální rezervy v zahraničních měnách v ČR neexistují. Co se týče
povinných minimálních rezerv v domácí měně, ty představují jeden z nástrojů měnové
politiky prováděné centrální bankou a jako o takových o nich bylo pojednáno výše.
Dobrovolné rezervy a jejich existence pak mají nejrůznější důvody od prostředků pro
mezibankovní zúčtování po prosté uložení likvidních prostředků, pro které banka
nenašla v dané chvíli uplatnění.
Úvěry poskytované centrální bankou obchodním bankám jsou v bilanci centrální
banky uváděny na straně aktiv. U ČNB jsou opět položkou č. 4, tentokrát na aktivech,
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v příloze č. 3 této práce. Přes úvěry obchodní banky doplňují chybějící likviditu
(nedostatek likvidních prostředků), a to buď běžně nebo nouzově. Úvěry přes noc,
overnight marginální facility, ČNB neposkytuje – jsou nahrazeny lombardním repem.
Lombardní úvěry, tedy úvěry poskytnuté zajištěné cennými papíry, jsou upraveny v
§29. odst. 1 a svou realizaci nachází v podobě vnitrodenního úvěru..
Nouzové úvěry souvisí s působením centrální banky coby věřitele poslední
instance. Jedná se o poskytnutí úvěru (ale i mimořádný nákup cenných papírů centrální
bankou) v případě, že obchodní banka již nemá jiné zdroje úvěru. Poskytování
nouzových úvěrů má za cíl působit na zachování stability bankovního systému, resp.
nezpůsobit vážné otřesy v bankovním systému, které by mohly přinést problémy
některé z bank, především těch velkých. Problém jedné z bank by mohl mít závažný
vliv na celý bankovní systém, a to ospravedlňuje provádění těchto zásahů, i když jde o
zásah do trhu. Na druhou stranu je jistě neefektivní snaha o záchranu bankovního
subjektu, jehož problémy jsou natolik závažné, že poskytnutí úvěru jen oddálí jeho
nevyhnutelný konec. I samotný zákon o ČNB v § 29 odst. 2 říká, že poskytování těchto
úvěrů je „výjimečné“. Jedná se o úvěry krátkodobé povahy (do tří měsíců) a je u nich
požadováno náležité zajištění.
V souvislosti s úvěry poskytovanými centrální bankou obchodním bankám je
třeba si uvědomit, že tyto mají za následek tvorbu nových peněž, jelikož zvyšují
bilanční sumu jak centrální, tak obchodní banky.
Zajišťování platebního styku řídí v ČR ČNB. Tato činnost vyplývá z § 2 odst. 2
písm. c) zákona o ČNB. Platební styk je označení pro vztahy, v rámci kterých dochází
k přesunu peněžních prostředků, ať již hotovostních či bezhotovostních, ovšem za
předpokladu, že jsou uskutečňovány prostřednictvím poskytovatelů platebních služeb.
Platební styk zajišťují ČNB, banky, spořitelní a úvěrní družstva a Česká pošta. Platební
styk je upraven zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku, který nabyl účinnosti
v listopadu letošního roku. Platební styk klientů jednoho subjektu zajišťujícího platební
styk

obstarávají poté tyto subjekty samy při dodržení pravidel stanovených jim

zákonem či prováděcími předpisy (Česká pošta využívá služeb banky). Za předpokladu
bezhotovostního převodu peněz mezi dvěma subjekty je třeba využít služeb
mezibankovního zúčtování. Za tímto účelem vede ČNB systém mezibankovního
platebního styku CERTIS (Czech Express Real Time Interbank Gross Settlement
system). Ten byl svého času jediným systémem svého druhu ze zákona, ovšem od
účinnosti již starého zákona o platebním styku s účinností od roku 2003, již nemusí být
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jediný. Oprávnění provozovat tento systém plyne již ze samotného zákona o ČNB, kde
je jeho existence upravena v § 38 a novým zákonem o platebním styku je potvrzen jako
platební systém s neodvolatelností zúčtování. V rámci systému CERTIS jsou jeho
účastníci odlišeni identifikačním kódem, který je pak nedílnou součástí platební
transakce. Účty subjektů pro mezibankovní styk jsou vedeny u ČNB na základě právní
úpravy v Obchodním zákoníku.
Bylo řečeno již v kapitole 3.2.2, že k zajištění vypořádání příkazů v rámci tohoto
systému je ze strany ČNB poskytován vnitrodenní úvěr. Ten je zajištěn cennými papíry
a má tak oporu v § 29 odst. 1 zákona o ČNB. Pokud je splacen ve stejný den jako je
čerpán, není úročen.
Je jistě zajímavé poznamenat, že zůstatky na těchto účtech (vždy jeden účet
mezibankovního styku na jeden subjekt) jsou součástí povinných minimálních rezerv.

3.7 Obchody se státem (banka státu)
V rámci této činnosti ČNB především vede účty v souladu se zákonem
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(dále jen zákon o rozpočtových pravidlech). Tento úkol pro ČNB plyne z § 30 odst. 1
zákona o ČNB. Další ustanovení této části zákona, nazvané obchody s Českou
republikou, pak upravují další pravidla této činnosti. Prostředky uložené na těchto
účtech jsou vedeny na pasivech v bilanci ČNB coby závazky vůči státu (bod 5.1
v příloze č. 3 této práce).
Pohyby na těchto účtech obstarává státní pokladna. Státní pokladnu si lze
„představit jako soubor postupů a procedur vyplývajících z toho, že je technicky
realizován tok rozpočtových prostředků. V případě státního rozpočtu se převody
prostředků dějí na řadě výdajových a příjmových účtů rozlišených podle rozpočtové
skladby a rozpočtových kapitol. Veškeré běžné příjmy a běžné výdaje státního rozpočtu
jsou povinně vedeny na účtech České národní banky jako banky, která je z kreditního
hlediska bezriziková.“33 Operace tak provádí dle dispozic státu ČNB, a to
prostřednictvím souhrnného účtu státní pokladny, jehož existence je zakotvena v § 33
odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech. Prostřednictvím tohoto účtu probíhají
všechny operace státního rozpočtu s pozdějším promítnutí na příslušných účtech, ke
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kterým se vztahují. Souhrnný účet státní pokladny nikdy nesmí být záporný (§ 33
odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech), čímž je zajištěno, ze stát se nikdy nestane
platebně neschopným. Opatření, aby k tomuto nedošlo, provádí Ministerstvo financí,
přičemž vztahy mezi ním a ČNB upravuje smlouva (§ 33 odst. 3 zákona o rozpočtových
pravidlech).
Paragrafy 30 a 31 zákona o ČNB dále obsahují ustanovení o tom, co literatura
uvádí jako správu státního dluhu. Je zde velmi vhodně užito pojmu správa, tedy činnosti
spojené s obhospodařováváním nástrojů ke krytí státního dluhu – ČNB dává do prodeje
státní dluhopisy, vede jejich evidenci, zajišťuje jejich převody či výplatu úroků. Sama
ČNB ovšem nesmí poskytovat státu návratné finanční prostředky ani jinou finanční
podporu včetně nákupu dluhopisů od státu. Jakékoliv obchody, ze kterých by vznikla
pohledávka ČNB vůči státu, jsou zakázány.
Přímé úvěrování nebo odkup dluhopisů vedou samozřejmě k růstu peněžní
zásoby a tím k inflaci. Proto je přímé úvěrování zakázáno. Není ovšem vyloučeno, jak
vyplývá z rozboru dikce zákona, aby centrální banka nakoupila státní cenné papíry
umístěné na peněžním nebo kapitálovém trhu a již předtím nakoupené jiným subjektem.
Dojde-li k tomuto, hovoříme o monetizaci státního dluhu. Zde hraje pak podstatnou roli
samostatnost centrální banky ve svém rozhodování.
S tímto v podstatě souvisí § 32 zákona o ČNB zařazený do části jiné obchody
ČNB, který bance umožňuje kupovat a prodávat cenné papíry k usměrnění peněžního
trhu. Jaké cenné papíry to budou, je pak na samotné bance (pokud samozřejmě nepůjde
o nákup přímo od státu, což, jak bylo naznačeno, je zákonem zakázané a zákazy
předvídané zákonem jsou výjimkou z oprávnění § 32).

3.8 Ostatní činnost
I při vyčerpání činností z kapitol výše zůstávají v zákoně o ČNB upraveny
některé činnosti, které nespadají do žádné z kategorií nebo tam zapadají jen zčásti či
mají souvislost s více oblastmi.
ČNB tak má povinnost stanovit pravidla obezřetného podnikání na peněžním
trhu. V zákoně o ČNB je zmocnění k vydání prováděcího předpisu zařazené do části
páté, měnová regulace, má ovšem souvztažnost především k činnosti v oblasti dohledu.
ČNB tak upravuje požadavky na řídící a kontrolní systém, kapitálovou přiměřenost,
pravidla angažovanosti, pravidla pro nabýv8ní, financování a posuzování aktiv, obsah
36

údajů určených ke zveřejnění, předkládání informací ČNB a úpravu obezřetného
podnikání na konsolidovaném základě. Vztahuje se na banky, spořitelní a úvěrní
družstva a obchodníky s cennými papíry. Prováděcím předpisem je vyhláška
č. 123/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Je třeba zdůraznit, že ČNB může sama vydávat krátkodobé cenné papíry a
obchodovat s nimi. Tyto mají splatnost do 6ti měsíců. V oblasti obchodování na
kapitálovém trhu pak ČNB nepodléhá dohledu, což je logické vzhledem k tomu, že by
dozorovala v podstatě sebe samu. Pro úplnost to zdůrazňuje § 43 zákona o ČNB.
Dle § 34 zákona o ČNB může vést účty a poskytovat bankovní služby, krom
státu a bank druhé úrovně bankovního sektoru, jak o tom bylo již pojednáno výše, také
svým zaměstnancům a právnickým osobám. Seznam právnických osob, kterým tyto
služby poskytuje, zveřejňuje pak ČNB v roční zprávě o výsledku hospodaření. Ke konci
roku 2008 to byly odborové organizace působící v rámci ČNB, Fond pojištění vkladů,
Zajišťovací fond družstevních záložen a Aero Vodochody, a.s. Při službách
poskytovaných těmto osobám se na ČNB vztahuje zákon č. 21/1992 Sb. o bankách, ve
znění pozdějších předpisů.
Pro zajištění své činnosti může ČNB provádět investiční a obchodní činnosti.
Jde spíše o okrajové činnosti zajišťující každodenní chod ČNB.
Některá ustanovení zákona lze podřadit pod to, co literatura označuje coby
reprezentaci státu v měnové oblasti. Jde o funkci, která má dvě dimenze, vnitřní a
vnější. Ta vnitřní byla již rozebrána v kapitolách 2.2.1 Základní popis a 2.2.5
Odpovědnost ČNB a představuje především prezentování měnové politiky před
veřejností. Vnější dimenze pak představuje reprezentace České republiky na
mezinárodních zasedáních souvisejících s činnostmi ČNB.
Předchozí funkce centrální banky vyplývá z jejích odborných předpokladů a
přímé účasti na řešení otázek, v jejichž okruhu poté stát reprezentuje. S odborností pak
souvisí i poradní funkce směrem k vládě v záležitostech měnové politiky a finančního
trhu (§ 10 odst. 2 zákona o ČNB). Zaujímá také stanovisko ke všem návrhům, které jsou
předloženy k projednání ve vládě a které se dotýkají působnosti ČNB (§ 10 odst. 1).
Další návrhy předkládá ČNB vládě společně s Ministerstvem financí. Zde se ovšem
jedná o přímé návrhy zákonných úprav v oblastech měny, peněžního oběhu a postavení
a působnosti samotné ČNB (vyjma otázek dohledu finančního trhu, platebního styku a
vydávání elektronických peněz). Společně s Ministerstvem pak některé návrhy
zákonných úprav sama vypracovává. Tato spoluúčast na vzniku právních předpisů ve
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formě zákona je upravena v § 37 zákona o ČNB. Novela, která zavedla toto rozložení
pravomocí v oblasti regulace, má být završením procesu integrace dohledu nad
finančním trhem.

3.9 Shrnutí a doplnění části druhé
V předchozích kapitolách této části jsem přinesl popis činností centrální banky
s primárním zaměřením na činnosti ČNB.
Jak je z výše uvedených popisů patrné, zákon o ČNB vyjmenovává jen některé
činnosti v jednom ze svých úvodních paragrafů (§ 2 odst. 2). Konkrétně se jedná o
provádění měnové politiky, emisní činnost, řízení peněžního oběhu a zúčtování bank a
dohled nad finančním trhem. Další činnosti ponechává zbytkové kategorii uvedené
v tomtéž odstavci téhož paragrafu pod písm. e) coby další činnosti prováděné podle
tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů. Sem lze zařadit například
obchodování se státem nebo devizovou činnost (a samozřejmě další). Vyjmenovaným
činnostem tak zákon sám přiznává jakousi mimořádnou důležitost.
Při některé z činností náleží ČNB kompetence správního úřadu. Jedná se o ty
činnosti, kdy ČNB vystupuje jako vykonatel státní správy. ČNB je sama
veřejnoprávním subjektem a jako takové je jí přiřčena určitá působnost. Sama je pak i
vykonatelem, tedy jedná sama v souladu se svou organizační strukturou, a je tak nadána
určitými specifickými kompetencemi. Jde o kompetence správního úřadu vždy, když
ČNB rozhoduje o právech a povinnostech subjektů, které nejsou v rovném postavení a
adresát rozhodnutí nemůže toto rozhodnutí ovlivnit (např. při činnosti dozorové, resp.
dohledové), tedy, když vykonává veřejnou moc.
Pro realizaci některých činností vydává ČNB podzákonné právní předpisy.
Vypočtení nástrojů činností ČNB, jak je stanoveno v zákoně o ČNB, se může
zdát omezené, ale bylo poukázáno, především na příkladu měnověpolitických nástrojů,
že pod relativně málo paragrafů lze podřadit velké množství nástrojů a jejich variant.
V rámci kapitoly věnované měnové politice bylo poukázáno na preferenci
operací na bázi repo obchodů při dodávání likvidity na úkor běžných úvěrů. Ty mají
v nástrojích ČNB spíše operativní roli zajištující plynulost platebního styku, zatímco
k působení na hlavní cíl se upřednostňují obchody na bázi nákupu a prodeje cenných
papírů.
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Ač jsou některé činnosti postaveny výše, buď vyjádřením v zákoně, nebo
přiřčením té které činnosti jen a pouze centrální bance nebo jejich vlivem na
ekonomiku, vždy se jedná o provázaný mechanismus funkcí, které je třeba realizovat ve
vzájemném souladu. Jak bylo naznačeno, činnosti se prolínají a zásah nástrojem z jedné
oblasti, se může projevit v oblasti jiné – úvěrování státu má vliv na vzrůst peněžní
hladiny, apod. S vědomím tohoto je třeba přistoupit i k následující části této diplomové
práce.
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4. FINANČNÍ KRIZE A ROLE ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

4.1 Zevrubný pohled na současnou globální finanční krizi
Přestože cílem práce není rozebírat fenomén finanční, a v důsledku ekonomické,
krize, je třeba přiblížit její vznik a podstatu pro pochopení chování centrální banky
v tomto období.
Nejčastěji se za počátek krize udává datum 15. 9. 2008, kdy požádala o ochranu
před věřiteli americká investiční banka Lehman Brothers, 4. největší investiční banka a
obchodník s cennými papíry ve Spojených státech amerických. Toto datum je ale spíše
milníkem, od kterého začala být krize akcentována mediálně a získala skutečně globální
rozměr. Její kořeny jsou hlubší.
Prapočátek problémů tkví v americkém federálním zákoně Community
Reinvestment Act34 z roku 1977, který komerčním bankám a hypotečním institucím
zakazoval praktikovat politiku redliningu. Redlining je označení pro užívání
selektivního přístupu při poskytování nejrůznějších služeb, ať již zdravotních,
bankovních nebo jiných a umožnění přístupu k pracovním příležitostem a další formy
diskriminace na základě vyznačení oblastí (oddělených na mapě červenou čarou, od
toho pojem redlining). Odstranění diskriminujících faktorů z poskytování bankovních
služeb by samo o sobě jistě nebylo problém, ale na základě tohoto zákona byly zřízeny
dozorovací instituce, které nutily banky poskytovat úvěry, především hypotéky, i
skupinám obyvatel, které by na ně za standardních podmínek nedosáhly. Šlo tak o
markantní zásah do fungování trhu. Následně bylo umožněno tyto úvěry securitizovat.
Tento pojem vychází z anglického slova securities, tedy cenné papíry. Znamená to, že
byly vydávány cenné papíry podložené úvěry, především hypotékami, vydanými na
základě Community Reinvestment Actu. Objevily se tak nové druhy cenných papírů,
především collateralized mortage obligation (zajištěná hypotéční obligace) a
collateralized debt obligation (zajištěná dlužní obligace). První securitizace využila
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společnost Bear, Stearns & Co v říjnu 1997 v objemu 385 miliónů dolarů, které
garantovala společnost Freddie Mac.
V roce 2007 se ve Spojených státech objevila takzvaná krize hypotéčního trhu.
V městečku Stockton se objevila první větší skupina osob neschopných splácet
hypotéční úvěry. Došlo k tomu, že nadhodnocené reality začaly ztrácet na ceně. Osoby
neschopné splácet hypotéční úvěry tak zajišťovaly svůj závazek nemovitostí, jejíž cena
byla podstatně níž než byla výše úvěru.
Profesor Huerta de Soto, z fakulty právních a sociálních věd university Krále
Juana Carlose ve Španělsku, ve svém článku Finanční krize a ekonomická recese35
poznamenává, že situace se ani nemohla vyvinout jinak a vinu klade expanzivní měnové
politice centrálních bank, především pak právě Federálnímu rezervnímu systému
(Federal reserve system), centrální bance Spojených států amerických. Díky rozsáhlé
tvorbě peněz, především v podobě agregátu M3 (ten stoupal na úrovni přírůstku 10 %
ročně, což údajně odpovídá zdvojnásobení množství všech světových peněz každých 7
let), se objevily poměrně levné úvěry, které zvedly poptávku a tím i cenu nemovitostí.
Jde tak o typický poptávkový šok, který sám o sobě nemůže být předpokladem
ekonomického růstu. Ve svém článku profesor Huerta de Soto s nadsázkou hovoří o
„chlebu pro dnešek a hladu pro zítřek“. Oním zítřkem je současná realita, kdy finanční
bublina praskla a ekonomický růst se změnil v recesi.
V souladu s Jeníčkem, který říká, že systém mezinárodních hospodářských
vztahů je pro soustavu globálních problémů jedním z nejdůležitějších míst, v nichž se
tyto problémy generují36 (pro úplnost dodávám, že profesor Jeníček uvádí, že se tu tyto
problémy i řeší), lze říci, že prostřednictvím globálně propojené ekonomiky se finanční
krize prostřednictvím těchto cenných papírů distribuovala do celého světa.
První obětí krize, která je nejčastěji zmiňována, je právě Bear, Stearns & Co
(v březnu 2008 ji kupuje JPMorgan Chase). Následně, v červenci a září, se
v problémech ocitají Fannie Mae a již zmiňovaná Freddie Mac. Jedná se o
poskytovatele financí na hypotéční úvěry a zároveň garanty těchto úvěrů (ve Spojených
státech amerických zaujímají první dvě místa v této oblasti), pod které spadá téměř
polovina hypotéčních úvěrů ve Spojených státech amerických. Poté následuje bankrot
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investiční banky Lehman Brothers a ještě ten den kupuje další investiční banku Merrill
Lynch jiná bankovní instituce, Bank of America.
Následuje série znárodňování a záchranných plánů de facto po celém světě.
Pojišťovna AIG získává podporu 85 miliard amerických dolarů, poskytovatel
hypotéčních úvěrů Washington Mutual je prodán bance JPMorgan Chase, je znárodněn
britský poskytovatel hypoték Bradfod & Bingley, je znárodněna druhá největší
islandská banka Landsbanki a další.
Statistiky konce roku 2008 pak vypovídají o tom, že největší ekonomiky světa se
dostávají do recese. Vývoj růstu HDP je uveden v tabulce č. 4 v příloze č. 6 této práce.
Jak je patrné z předchozího popisu, to, co je dnes označováno jako globální
ekonomická krize, začalo coby krize hypotéčního trhu, dokonce je možné říct pouze
krize trhu nemovitostního, přešlo v krizi finanční a teprve koncem roku 2008 získala
podobu globální recese neboli globální krize ekonomické. Její podstata ale není
způsobena pouze pádem cen nemovitostí, ale především markantním zásahem do trhu
v podobě federálního zákonodárství Spojených států amerických a dále v expanzivní
politice centrálních bank největších ekonomik.

4.2 Situace v České republice
Již bylo řečeno, že krize se v globální ekonomice přelila de facto do celého
světa. Ušetřena nezůstala ani Česká republika.
I Česká republika se propadla do recese, tedy poklesu reálného HDP pod
potencionální produkt (min. 2 po sobě jdoucí období). Je to patrné z grafu č. 4 v příloze
č. 7, zpracovaného na základě dat Českého statistického úřadu a předkládajícího i
predikci Ministerstva financí České republiky na budoucí období. Hlavním důvodem
poklesu poptávky je kalkulace se zvýšeným rizikem, které se začalo projevovat napříč
ekonomikou. Například stouply úroky z hypotéčních úvěrů a zpřísnily se podmínky pro
jejich poskytování. Banky si totiž do úrokových sazeb pro zákazníky napočítávají vyšší
rizikové prémie.37 V automobilovém průmyslu pomohlo dopad krize zmírnit zavedení
tzv. šrotovného (příspěvku na nový automobil), které se, v závislosti na dodávkách,
projevilo i v oblasti těžby uhlí a ocelářství.38 A další oblasti jsou na tom podobně.
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Zároveň od vypuknutí krize výrazně klesá inflace (opět příloha č. 7, graf č. 5) a
to tak, že v současné době bylo dosaženo dokonce záporného růstu cen, tzv. deflace. To
má taktéž za následek pokles poptávky, jelikož peníze získávají s každým dnem vyšší
cenu a subjekty trhu odkládají spotřebu do budoucna. Přičemž právě ta by byla potřebná
pro vymanění se z recese.
Na výše zmíněný fakt má vliv i to, že stoupla nezaměstnanost. Příčinou je
především obava z přijímání nových pracovních sil bez jistoty budoucího odbytu a
nemožnost pracovní sílu propustit v případě, že odbyt nepřijde, a následkem pak
prohloubení neochoty poptávat zboží a služby.

4.3 Několik tezí ke krizi
O několik řádků výše bylo řečeno, že recese je způsobena propadem růstu
reálného HDP pod potencionální úroveň. Pokud nejsou soukromé subjekty ochotné
táhnout poptávku vzhůru, je nasnadě uvažovat o zvýšení veřejných výdajů. Proti užití
veřejných výdajů v ekonomické teorii vystupuje především argument, že tyto výdaje
vytlačují výdaje soukromé, když se lze pohybovat pouze po křivce produkčních
možností. Z povahy recese, jak byla popsána v předchozí kapitole na příkladu České
republiky, ovšem plyne, že se ekonomika nachází pod úrovní potencionálního produktu.
Teoreticky by tak byl prostor pro veřejné výdaje. Objevují se tu ovšem minimálně dva
problémy. Jeden spočívá v tom, že by bylo nutné tyto zásahy ve správnou chvíli zarazit,
aby nepůsobily právě zmíněné vytlačování investic soukromých. Zde by se dalo ještě
uvažovat o tom, že zásahy jsou ospravedlnitelné. Druhým problémem je poté to, že tyto
zásahy by opět vedly k deformaci očekávání a deformaci znalosti jiných subjektů, tedy,
že soukromí investoři by krátkodobé veřejné investice viděli jako směrodatné a
přizpůsobili by tomu své investice. Dostali bychom tak stejnou situaci jako tu, která
recesi vyvolala.
Současná recese je cyklickým výkyvem, projevující se růstem nezaměstnanosti a
poklesem výroby, jak ji vidí monetární teorie cyklů.39 Objevují se tak špatné investice,
které by ti, kdo je učinili, následně rádi odvolali. To se stalo i na finančních trzích a
odstartovalo proces ekonomické krize. Veřejné výdaje by mohly vést k podobně
špatným investicím.
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Nezaměstnanost lze rozlišovat podle různých hledisek. Dělíme-li podle příčin,
pak lze vypozorovat, že s cyklickým vývojem hospodářství souvisí i cyklická
nezaměstnanost. Snaha udržet nízkou nezaměstnanost se míjí účinkem a problém se
maximálně odsouvá (např. s koncem šrotovného, tedy státního zásahu do trhu, se počítá
s opětovným nárůstem míry nezaměstnanosti40).

4.4 Kroky ČNB v době krize a otázky související
4.4.1 Snižování sazeb
V kapitole 3.2.2 bylo řečeno, že nástrojem ČNB v oblasti měnové politiky je
repo sazba. Na tento nástroj bych se chtěl zaměřit v této kapitole. Zároveň bylo
popsáno, jak mechanismus repo sazby funguje, resp. co způsobuje její zvyšování a
snižování. Z tohoto popisu vyplynulo, že zvýšení repo sazby působí na snižování inflace
a její snížení působí opačně, tedy zvyšováním inflace.
Vývoj výše 2T repo sazby je patrný z grafu č. 6 v příloze č. 8 této práce. Pro
úplnost dodávám, že lombardní a diskontní sazba se v souladu se svým vymezením
pohybovaly vždy 1 % nad (lombardní sazba) a pod (diskontní sazba) úrovní 2T repo
sazby. Při porovnání vývoje grafu v příloze č. 8 s vývojem inflace naznačeného v grafu
č. 5 v příloze č. 7 je patrné, že přes pokles sazby zároveň klesala i míra inflace, tedy
došlo k opačnému efektu.
Jak již bylo uvedeno, repo operace ČNB dočasně odčerpají likviditu bank, když
banka prodá ČNB cenné papíry sloužící coby kolaterál a následně je odkoupí zpět za
cenu zvýšenou o úrokovou sazbu. Od tohoto se očekává asi následující scénář – vyšší
sazba přiměje banky usilovat o prodej cenných papírů a dojde tak k poklesu inflace a
naopak. Nadto se přes pohyb sazby, resp. sazeb, centrální banka snaží „ovlivnit pohyb,
resp. úroveň dalších úrokových sazeb v ekonomice a tím působit na poptávku subjektů
po úvěrech.“41 Situace v současné době ovšem tomuto vymezení neodpovídá.
Využívání repo tendrů naznačuje, že banky měly i v době krize přebytečnou
likviditu, kterou se snaží využít minimálně odkupem cenných papírů od ČNB. K tomuto
dochází i přesto, že 2T repo sazba se snižuje. Banky tak preferují uložení volných
peněžních prostředků za nízkou sazbu u ČNB než na rizikovém peněžním trhu. Nadto je
40
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nad úrovní sazeb vyhlašovaných ČNB stále sazba na mezibankovním trhu – ta
nekopíruje vývoj 2T repo sazby tak věrně jako v době před krizí, ale nedá se říci, že by
byla extrémně mimo.
Snižování sazeb tak v současné turbulentní době mírně ztrácí vliv coby nástroj
měnové politiky. Jedním z důvodů je, že banky nejsou ochotny podstupovat zvýšené
riziko a nesnižují proto úroky z poskytovaných úvěrů. To má vliv na výslednou výši
bankovních úroků. V oblasti inflace se objevuje několik vlivů, které jsou protichůdné
snažení centrální banky. Jednak je to snížená globální poptávka. Za další lze poukázat
na snižující se cenu komodit, především ropy, jejíž cena klesala de facto celý rok 2008.
Poté je to také zvyšující se nezaměstnanost provázená odkládáním spotřeby vzhledem
k faktoru nejistoty, který uplynulé měsíce přinesly.
Se zmíněným přebytkem likvidity souvisí vývoj využívání nově zavedeného
nástroje, dodávacího repa. To zaznamenalo zájemce o čerpání likvidity v době
vypuknutí krize, ale poměrně brzy bylo od jeho využívání odstoupeno. Ač je ČNB stále
nabízeno, není využíváno.

4.4.2 Otázka regulace
Následující část se nevěnuje přímo činnosti ČNB v době krize, pojednává ovšem
o otázce, která s ní systémově souvisí.
Logicky s krizí přišly otázky zvýšení regulace v oblasti finančního trhu, který
byl viděn jako původce problémů. Jedná se o sérii novelizací směrnice CRD neboli
Capital Requirements Directive, což je souhrnné označení pro dvě směrnice Evropského
Parlamentu a Rady z roku 2006. První dvě novely jsou již odsouhlasené a
implementovány by měly být 31. 12. 2010. Další novela je v jednání a navrhuje se, aby
byla účinná od 31. 12. 2010. Významnou pro činnosti ČNB je zejména druhá z novel,
která posiluje roli Výboru evropských bankovních regulátorů (CEBS), který bude mít za
úkol vypracovávat doporučení pro regulátory.42 CEBS je Výbor evropských orgánů
bankovního dohledu a je poradním orgánem Evropské komise. Stojí vedle dalších
orgánů, konkrétně CESR (Výbor evropských regulátorů cenných papírů) a CEIOPS
(Výbor evropských dohledů v pojišťovnictví a zaměstnaneckém penzijním pojištění).
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Členy jsou vždy zástupci institucí zajišťující dozor v oblasti, která odpovídá
jednotlivým výborům.
Větší vliv než výše zmíněné novely CRD by ovšem na činnost ČNB mělo
plánované zavedení nových dohledových institucí s celoevropskou působností.
Konkrétně se hovoří o ESRC (European Systemic Risk Council) neboli Evropském
systému pro systémová rizika a ESFS (European System of Financial Supervisors)
neboli Evropském systému orgánů finančního dohledu.
Důvodem pro úvahu nad vznikem těchto institucí je, že národní orgány dozoru
se ukázaly neschopné předvídat, zvládat a nakonec rozřešit krizi a snahou nového
uspořádání je posílit kooperaci a koordinaci kroků prostřednictvím těchto nových
orgánů.43 ESCR má představovat systém varování před rizikem tím, že bude sledovat a
vyhodnocovat hrozby. Jak říká zpráva, ESCR by neměl disponovat právně závaznými
nástroji a jeho role by tak měla být převážně charakteru pozorovacího a doporučujícího.
Měl by sestávat z prezidenta a viceprezidenta Evropské centrální banky (ECB),
guvernérů národních centrálních bank, člena Evropské komise a vedoucích třech
nových European Supervisory Authorities (ESA, viz dále). Vzhledem ke svému
vymezení navrhuje Evropská komise zřídit ESCR jako těleso bez právní subjektivity na
základě článku 95 Smlouvy o Evropských společenstvích. ESFS má dle Evropské
komise představovat „spojení národních orgánů dozoru do silné evropské sítě“.
Podstatou ESFS bude zrušení tří existujících poradních orgánů, o kterých byla řeč výše,
tedy CEBS, CESR a CEIOPS, a jejich nahrazení institucemi ESA, pod něž bude spadat
opět bankovnictví, kapitálový trh a pojišťovnictví. Každá z těchto tří institucí by měla
mít právní subjektivitu a posílené pravomoci. Celý ESFS by sestával z Organizačního
výboru (tvořeného zástupci ESA a Evropské komise), samotných ESA (sestávající
každá ze svých vedoucích pracovníků a vedoucích pracovníků národní dozorové
instituce) a národních dozorových institucí.
V čl. 3.2 návrhu Komise se hovoří o tom, že ESCR nebude mít právně závazné
nástroje, přičemž ve stejném odstavci se uvádí, že od adresáta doporučení se očekává
následný krok řešící situaci, nebo vysvětlení, proč takový krok neučinil.
I přesto, že ještě nejsou stanovena přesná pravidla, vzbuzují tyto návrhy diskuse,
a je třeba se k nim v souvislosti s dopadem na ČNB vyjádřit.
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Je pochopitelné, že se hledají cesty, jak dozorovat trh v době, kdy většina
bankovních institucí realizuje svou činnost ve více státech. Na druhou stranu lze na
příkladu České republiky demonstrovat, že přes existenci velkého množství dceřiných
společností zahraničních bankovních institucí, zůstal trh uchráněn většího dopadu na
bankovní sektor. Například zisk České spořitelny je největší v rámci celé skupiny Erste
Bank, pod kterou Česká spořitelna spadá. Dále je třeba zdůraznit, že počátek krize, jak
již bylo naznačeno výše nebyl primárně v oblasti dohledu nad finančním trhem.
Zdůraznění si zaslouží i fakt, že v tomto návrhu zůstává roztříštěná věcná
působnost orgánů – ESFS se bude skládat ze tří institucí dle oblasti dohledu. Toto pojetí
jde logicky proti snaze dozorovat nadnárodní subjekty, které obvykle zahrnují v rámci
svého portfolia široké škály finančních služeb.
Na zmíněném článku 3.2 zprávy Evropské komise, který sice na jednu stranu
hovoří o právně nezávazných nástrojích, aby hned v zápětí dodal, že se očekává reakce
nebo vysvětlení, proč k reakci nedošlo, je vidět, že návrh bude muset dostat ostřejší
rysy, které umožní se k otázce důkladněji vyjádřit.
Sama zpráva poukazuje na lepší pohled místních dozorů na situaci na svém trhu.
Paradoxně odpůrci tohoto návrhu pak uvádějí, že selhání některých bank či finančních
institucí ani (z povahy věci) nemohlo být národním dohledem identifikováno.44 Bez
ohledu na tuto otázku je třeba poznamenat, že jednotný dohled by měl význam,
zůstala-li by jeho role v rovině analýzy a předávání informací. Zásahy tohoto
nadnárodního dohledu, které by musely být blíže specifikovány, by mohly napáchat
více škody. Sjednotit dohled nad finančním trhem celé Evropské unie by mohlo vyústit
v podstatně vážnější škody v případech podobných současné krizi, protože chyba
jediného dozorovacího orgánu je jednak pravděpodobnější a především její dopad je
větší.
Situace v ČR je dle mého názoru v tomto případě dobrá. Jak již bylo zmíněno
v kapitolách výše, dohled nad finančním trhem České republiky nedávno prošel
závěrečnými fázemi jeho přeměny v podobě koncentrace do jediné instituce. Vývoj
v době krize, kdy české banky nedostaly a především ani nepožadovaly pomoc od státu,
ukázal, že situace v České republice v této oblasti je nejen dobrá, ale možná se dá říci,
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že i vzorová pro jiné systémy dohledu. Měnit systém dohledu ve všech státech Evropské
unie proto, že v některých tento nezafungoval, je kontraproduktivní.
Nadto je tu existence již jednou zmiňovaného § 2 odst. 3 zákona o ČNB, který
ČNB ukládá spolupracovat s centrálními bankami jiných států a dohledovými
institucemi finančních trhů.

4.4.3 Otázka měnového kurzu
Aktuální otázkou je problém intervence v oblasti měnového kurzu. Realitou
konce roku 2009 je posilující česká koruna, což je patrné z detailního grafu č. 7
v příloze č. 9 této práce (na příkladu eura, vztah například k americkému dolaru je velmi
podobný).
Před dalším rozborem je zajímavé si všimnout fenoménu, který s centrální
bankou souvisí a byl již v této práci zmíněn, a tím je vliv prohlášení centrálních bankéřů
na ekonomické ukazatele. Oslabení měny v měsíci říjnu, reprezentované vystoupáním
hodnot grafu o bezmála 1,50 Kč, má na svědomí právě prohlášení guvernéra ČNB o
úvaze nad intervencí proti sílící koruně.45
Proč se ale o této intervenci vůbec uvažuje? Především je to již taktéž jednou
zmíněný vliv na export, který má právě v případě České republiky značnou váhu. A
vzhledem k tomu, že je predikován postupný obrat ve vývoji ekonomiky (příloha č. 7,
vývoj reálného HDP) panuje obava z utlumení tohoto oživení. Depreciace koruny zlevní
zboží v zahraničí a může tak představovat náhradu za chybějící vnitřní poptávku v době
recese.
Dalším efektem intervence ČNB by bylo zvýšení dovozních cen (depreciační
tlaky srážející kurz koruny by zdražovaly cizí měnu), což by mohlo mít vliv na růst
inflace, jejíž zvýšení by se projevilo v dosažení nebo alespoň přiblížení se stanovenému
inflačnímu cíli ČNB. K tomu více v následující kapitole 4.4.4.
V souvislosti s globální ekonomickou krizí se objevují v tisku diskuse mezi
přívrženci jednotné měny euro a jejich odpůrci. Na jedné straně stojí především
argumenty obrany proti spekulativním útokům, na straně druhé pak právě možnost
depreciačních intervencí. Argumentu ochrany proti spekulativním útokům by nahrával
již rozebíraný fakt, že česká koruna se v minulosti již stala předmětem útoku
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spekulantů, který v té době neustála a ČNB zavedla systém volně pohyblivého kurzu.
Pro by hovořil i příklad Islandu, který představoval jedno z nejhorších vyústění
současné krize – státní bankrot. Na druhé straně je třeba vidět, že země, které zavedly
euro nebyly krizí dotčeny o nic méně. Naopak jednotná měna představovala
bezpochyby lepší kanál pro sekuritizovaný kapitál, který krizi způsobil. Uvádění
Islandu coby argumentu pro jednotnou měnu taktéž není nejvhodnější. Island se totiž
vyznačoval poměrně vysokými základními úrokovými sazbami, což bylo další z lákadel
pro spekulativní kapitál.

4.4.4 Otázka inflačního cíle ČNB
V této kapitole bych se chtěl zaměřit na vztah mezi stanoveným inflačním cílem
a skutečnou mírou inflace. Není cílem této kapitoly hodnotit výši a rozpětí inflačního
cíle, a to ze dvou důvodů. Za prvé je cíl ČNB stanoven s ohledem na politiku Evropské
centrální banky a za druhé by si argumentace na toto téma vyžadovala hlubší analýzu.
Zabývat bych se chtěl otázkou, jaký dopad má současná míra inflace ve světle
stanoveného inflačního cíle na chování tržních subjektů.
Problém inflace je spojen s otázkou očekávání této inflace, tzv. inflačními
očekáváními. Ta jsou poměrně důležitým faktem pro režim cílování inflace, protože
pokud by subjekty nevěřily v možnosti centrální banky prognózovat a regulovat inflaci,
mohly by se jejich očekávání proměnit v určující faktor míry inflace. Otázkou tedy je,
jaký má vývoj současné míry inflace vliv na kredibilitu měnové politiky ČNB.
Jak je patrné z grafu vývoje inflace v příloze č. 7, inflace se začala snižovat, tedy
docházelo k tzv. desinflaci, teprve od konce roku 2008. Na to měl vliv pokles cen
komodit a obecně klesající zahraniční poptávka. Tyto faktory, umocněné především
globální ekonomickou krizí, šlo jen stěží předvídat. I přesto prognóza inflace ČNB
počítala s klesajícím trendem v roce 2009 (vlivem odeznění cenových šoků) při
prognóze ve čtvrtém kvartále roku 2008, dále počítala s poklesem a hodnotou kolem
nuly v prognóze v prvním kvartále roku 200946, v další prognóze, v druhém kvartále
roku 200947, počítala ČNB stále se zachováním míry inflace v kladných číslech a návrat
46
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k inflačnímu cíli v první polovině roku 2010, na třetí čtvrtletí byla prognózována nízká
avšak stále kladná inflace a s návratem k inflačnímu cíli se počítalo až koncem roku
2010.48 Poslední prognóza roku 200949 počítá s růstem HDP a opětovným návratem
k inflačnímu cíli ve druhé polovině roku 2010. Poslední predikovaný vývoj je naznačen
prostřednictvím vějířového grafu (graf č. 8) s rozsahem míry pravděpodobnosti
v příloze č. 10 této práce.
Samy zprávy o vývoji inflace hovoří o tom, že měnová politika sleduje inflační
cíl v delším období, konkrétně 12-18 měsíců. Prognózy vývoje HDP u nás i ve světě
nasvědčují tomu, že by prognóza mohla být úspěšná. Dokonce očekávání finančního
trhu se již navrací k průměrným hodnotám cílování inflace (graf č. 9, příloha č. 11 této
práce).
Z dlouhodobého hlediska lze měnovou politiku ČNB vidět jako úspěšnou, to
znamená kredibilní, což vyplývá z dlouhodobého inflačního očekávání (36 měsíců)
peněžního trhu. Z přílohy je patrné, že dlouhodobé inflační očekávání kolidovalo
s inflačním cílem té doby, tedy 3 % ± 1 procentní bod, když se pohybovalo kolem 2,5 %
s odchylkou maximálně ± 0,25 %.
Na základě výše zmíněného lze přijmout několik závěrů. Jednak krátkodobé
vybočení z inflačního cíle, resp. pásma, nemá negativní dopad. Za další lze vidět
politiku ČNB jako velmi kredibilní, tzn. úspěšnou. Dále pak při úspěšně vedené měnové
politice cílování inflace lze i období větší krize, jakou je nynější globální ekonomická
krize, překlenout bez projevení se v dlouhodobém inflačním očekávání.

4.5 Shrnutí části třetí
Úvodem k této části bylo řečeno, že milníkem ve vývoji krize byl pád investiční
banky Lehman Brothers. Po jeho pádu nastal sled událostí tak, jak jsem je popsal
v kapitole 4.1. Ovšem to, že nastal právě po tomto okamžiku za jinak stejných
podmínek, které vládly již dlouho dobu předtím, jak bylo ostatně také ukázáno,
demonstruje, jak významné místo zaujímá v ekonomickém vývoji panika a obava
z budoucího vývoje. Nejistota, která zavládla po pádu Lehman Brothers, významně
48

Zpráva o inflaci III. [online] Praha: Česká národní banka, 2009. Dostupné z :
<http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/zpravy_o_inflaci/2009/2009_III/do
wnload/zoi_III_2009.pdf>
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Zpráva o inflaci IV. [online] Praha: Česká národní banka, 2009. Dostupné z :
<http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/zpravy_o_inflaci/2009/2009_IV/do
wnload/zoi_IV_2009.pdf>
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přispěla k vývoji krize, jakého jsme svědky, a dá se říci, že bez tohoto okamžiku mohla
krize probíhat naprosto odlišně, možná vůbec.
Panika není ovšem v ekonomickém vývoji nic nového. Tato panika se ovšem
v době po pádu Lehman Brothers změnila v nejistotu, která trvá dodnes. A právě
nejistota a nedůvěra jsou jedním z ústředních pojmů současného vývoje. Fenomény
nedůvěry a nejistoty spolu velmi úzce souvisí. Modely pro předvídání rizik se ukázaly
jako neúčinné, jelikož čerpaly především z minulých zkušeností, a když selhaly,
zavládla nejistota ohledně budoucího vývoje, která s sebou přinesla i nedůvěru. Ta se
pak projevila ve vyšších sazbách úvěrů mezibankovního trhu i rizikových maržích
poskytovatelů úvěrů pro nebankovní sektor.
Do budoucna je třeba s těmito fenomény počítat, jakkoliv jsou vědecky těžko
uchopitelné.
Současná krize taktéž odhalila nebezpečnost příliš expanzivní měnové politiky,
která v podstatě deformuje tržní rozhodování. V té souvislosti je zajisté nutné vidět
transmisní mechanismus cílování inflace, jak byl popsán již v předchozí části, jako
přiměřené usměrnění měnové politiky centrální banky. V kapitole 4.4.4 bylo poukázáno
na to, že některé tlaky na tuto politiku není schopná ani centrální banka predikovat
natož korigovat. Tento fakt je třeba vzít v potaz při hodnocení měnové politiky centrální
banky.
Nově zavedený nástroj ČNB, dodávací repo operace, zapůsobil spíše coby
ukazatel stavu bankovního trhu. Bylo řečeno, že jeho využívání, resp. spíše
nevyužívání, znamenalo přebytek likvidity v bankovním sektoru. V době zmiňované
nejistoty a nedůvěry fungoval ale spíše coby prvek uklidnění pro subjekty bankovního
trhu. Jeho využívání (i když omezené) a jeho nevyužívání dnes se bere jako indikátor
překonání krize.
Nejvyužívanějším nástrojem v době probíhající krize byla repo sazba. Ta se, jak
bylo ukázáno, dostala na již velmi nízké hodnoty a nezbývá tak příliš prostoru k jejímu
dalšímu užití. Odhlédneme-li tak od predikce budoucího vývoje krize a dohadů nad tím,
jakým způsobem se bude vyvíjet ekonomický cyklus, lze s určitostí říci, že
k radikálnějšímu snížení sazeb již nedojde a to z prostého faktu, že pro tento krok není
prostor, resp. je velmi omezený. V úvahu by tak přicházela intervence na měnovém trhu
vedoucí k depreciaci koruny. Ta by měla největší vliv pokud by byla správně
načasována a byla doprovázena oživením na zahraničních trzích.
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Jelikož o vývoji ekonomiky bylo hovořeno především na základě predikcí, lze se
jen dohadovat, jaký bude skutečný vývoj. Bude-li mít tvar písmene W, o kterém se
poměrně často hovoří v tisku, nebo spíše písmene L, jak uvádí zase jiné zdroje.
Každopádně ČNB by se měla soustředit především na splnění inflačního cíle v roce
2010, aby zachovala vysokou míru své kredibility. To jí umožní i v budoucnu používat
tak jemné nástroje svého působení, jako jsou například slovní intervence apod.
Současný vývoj ji k tomu dává poměrně slušné předpoklady. Pro nepředvídané situace
jí zůstávají v zásobě další možnosti nad ty, které již použila. Je to například zmíněná
intervence na měnových trzích.
V souladu s upozorněním na vzrůstající důležitost fenoménů jako je nejistota či
nedůvěra musí centrální banka působit jako, když ne stabilní, tak alespoň relativně
nejstabilnější bod ve finančním sektoru. ČNB nezavdala v průběhu krize příčinu ke
vzniku pochybností ohledně svého působení. Je pravdou, že situace v České republice
nekladla na rozhodování centrální banky takové nároky, jako v některých jiných
zemích, i tak ale mohla ČNB s ohledem na vývoj ve světě „zazmatkovat“ a mohla tak
ztratit velkou část své kredibility. To se ovšem nestalo.
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5. Závěr

Jednou z prvních poznámek učiněných v této práci na základě rozboru ústavního
textu bylo, že Česká národní banka je centrální bankou. Jak z názvu práce napovídá,
vymezení postavení centrální banky pak bylo jedním z cílů této práce. V souladu s
cílem byla nejdříve vymezena institucionální stránka fenoménu centrální banky a
následně složka funkční vymezení centrální banky. Tyto dvě části spolu vytvořily celek
osvětlující pojem centrální banka a zároveň vytvořily základ pro část věnující se
finanční krizi a působení ČNB v jejím rámci.
Zaměření zkoumání na centrální banku České republiky umožnilo pracovat
s konkrétními právními normami a promítat tak legislativní úpravu na ekonomickém
působení a naopak. Práce upozorňuje na rozdíly v právnické a ekonomické terminologii
u obsahově stejných nebo podobných pojmů s cílem transparentnosti v syntéze přístupů.
Při vymezení postavení ČNB jsem byl veden snahou osvětlit ustanovení zákona
o ČNB jako stěžejního právního předpisu vztahující se k této instituci a v té souvislosti
zmínit účel většiny jeho ustanovení (ty, které zůstaly nezmíněné jsou spíše marginální
povahy), což odpovídalo dílčímu cíli práce - analyzovat právní text a ukázat jeho
působení v praxi.
Přes toto pojetí se nedá říci, že by první dvě části (kapitola 2. a 3.) byly čistě
teoretické, právě díky tomu, že bylo poukazováno na užití jednotlivých institutů v praxi.
Byly ovšem obecné, demonstrovány na běžných situacích. Naproti tomu třetí část práce
(kapitola 4.) přinesla ukázku závěrů v praxi.
V souladu s pojetím a vymezením závěrečné části práce bylo třeba alespoň
v hrubých rysech popsat podmínky, ve kterých ČNB působila. Těm byl věnován
poměrně rozsáhlý prostor, protože o krizi se často mluví, ale jen zřídka jsou definovány
faktory podílející se na jejím vzniku. Poté byla pozornost soustředěna na
nejdiskutovanější problémy vztahující se k úloze ČNB v těchto podmínkách. Hodnotové
soudy učiněné v této části se omezovaly na činnost ČNB coby analyzovaná instituce.
Ke všem pak bylo přistupováno s vědomím, že budoucí vývoj lze stěží předvídat.
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V souhrnu pak bylo akcentováno, na co by se měla centrální banka především
zaměřit s tím, že nebylo možné doporučovat konkrétní kroky, a to především vzhledem
k faktu, že ty bude třeba korigovat s ohledem na budoucí ekonomický vývoj, ale i vývoj
v právní regulaci (především na evropské úrovni).
Závěry přijaté v každé ze třech hlavních částí práce, tedy kapitolách 2., 3. a 4.,
jsou shrnuty na konci těchto kapitol.
Ve zkoumané oblasti zůstává řada nezodpovězených otázek a problémů
k zamyšlení. Jednu skupinu tvoří problémy, které souvisí s budoucím vývojem
ekonomiky, který bude závislý především na působení dnešních opatření proti
ekonomické krizi. Zpětně bude možné analyzovat kroky jednotlivých vlád, dohledových
institucí a centrálních bank. Ex post budeme vidět, která z přijatých opatření byla
správná a která nikoliv. Druhou skupinou jsou poté otázky, na jejichž zodpovězení
nebude mít uplynulý čas zásadní vliv. Je to například zmíněná problematika
odpovědnosti centrální banky. Konkrétně tato otázka byla v práci zmíněna v souvislosti
s popisem postavení ČNB a nebyla dále rozebírána, ale úvahy nad možnými modely
jsou zajímavou problematikou.
Věřím, že práce přinesla solidní (a kombinací ekonomicko-právního i z poněkud
odlišného pohledu pojatý) základ pro další analýzu jak České národní banky, tak
centrálního bankovnictví vůbec, především vzhledem k její, resp. jejich, roli
v nestandardních situacích.
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Příloha č. 1
Výkaz zisku a ztrát ČNB

Tab. č. 1: Výkaz zisku a ztrát ČNB za roky 2008 a 2007. Zdroj: Výroční zpráva České národní banky
2008
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Příloha č. 2
Dlouhodobý vývoj nominálního kurzu koruny

Graf. č.1: Vývoj kurzu koruny vůči euru od 1.1.2005 do 9.10.2009. Zdroj: www.kurzy.cz

Graf č. 2: Vývoj kurzu koruny vůči dolaru od 1.1.2005 do 9.10.2009. Zdroj: w ww.kurzy.cz
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Příloha č. 3
Rozvaha ČNB

Tab. č. 2: Rozvaha ČNB pro roky 2008 a 2007. Zdroj: Výroční zpráva České národní banky 2008
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Příloha č. 4
Znázornění vývoje inflačních cílů ČNB

Legenda:
osa x – časové období
osa y – procentní výše inflace
Obr. č. 1: Inflační cíle ČNB – způsob jejich určování a výše. Zdroj: Česká národní banka
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Příloha č. 5
Vývoj výše oběživa

Graf č. 3: Vývoj výše oběživa – hotovostních peněz v době od 8.2. 1993 do 31.12. 2008. Zdroj: Česká
národní banka
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Příloha č. 6
Vývoj růstu HDP - porovnání
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Tab. č. 4: Vývoj růstu HDP v Evropské unii a Česká republice. Zdroj: Eurostat
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Příloha č. 7
Některé makroekonomické ukazatele vývoje ekonomiky ČR
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Graf č. 4: HDP (roční procentuální růst) Zdroj dat: Český statistický úřad (www.czso.cz) a Ministerstvo
financí České republiky (www.mfcr.cz)

Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému
měsíci předchozího roku
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Graf č. 5: Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího
roku. Zdroj dat: Český statistický úřad, www.czso.cz (data k 9.11.2009, kdy byla zveřejněna aktuální
hodnota říjnové inflace)

P-7

IX.

Příloha č. 8
Zachycení vývoje hlavního měnověpolitického nástroje ČNB v době krize
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Graf č. 6: Vývoj výše základní sazby (2T repo sazba) ČNB v době krize. Zdroj dat: Údaje ČNB o
měnových nástrojích
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Příloha č. 9
Krátkodobý vývoj nominálního kurzu koruny

Graf č. 7: Vývoj kurzu české koruny k Euru v roce 2009. Zdroj: Česká národní banka
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Příloha č. 10

Prognóza ČNB ohledně míry inflace

Legenda:
osa x – časové období
osa y – procentní míra
inflace

Graf. č. 8: Vějířový graf prognózy inflace zveřejněný ČNB 5. 11. 2009. Zdroj: Česká národní banka.
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Příloha č. 11
Inflační očekávání finančního trhu

%

Graf č. 9: Inflační očekávání finančního trhu. Zdroj: Česká národní banka
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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.

Shrnutí EN / Summary:
The thesis focuses on the definition of the role of the central bank, particularly
the Czech National Bank, from the legal and economic viewpoint. It also describes the
global financial crisis and demonstrates conclusions adopted earlier against its
background.
The basis of the thesis is the description of the Czech National Bank as an
institution and position of its representatives. It focuses on the independence of the
central bank and it mentions its responsibility in this context. These phenomena are
analyzed on the basis of constitutional and statutory texts and a conclusion is drawn on
a relatively high independence and only a small responsibility of the Czech National
Bank. We stress that the Czech Naitonal Bank is a highly transparent institution.
Attention is paid to the organizational and personal structure of the Czech National
Bank. In the first part of the thesis, the Czech National Bank is defined as a public legal
person representing one degree of the two-degree bank system endowed with a high
level of independence.
The following parts deal with the activities of the CNB. In particular they define
monetary policy, its aims and tools, issuing activity, foreign currency activity,
supervision over the financial market, its role as the bank of banks and provision of the
transactions entered into with the state. The remaining activities are referred to as “other
activities” and are included into one common chapter. Attention focuses on targeting
inflation as a monetary and political mode, or transmission mechanism, and its tools.
The role of repo transactions particularly in adding liquidity to the detriment of credits
is stressed. Individual activities and tools are identified with concrete parts and sections
of the implementing law.
The final part of the thesis deals with the current financial crisis in the period
before and after the fall of the investment bank Lehman Brothers and role of the CNB

within its framework. The main issues related to the CNB are discussed – decreasing the
repo rate, regulation, currency exchange rate and inflation targeting. Expansive
monetary policy is criticized as on of the features contributing to the rise and spread of
the present recession. The liquidity-providing repo operation, a new CNB tool, is
described as an indicator of market entities’ attitude to the market situation. The current
uncertainty as a new phenomenon on financial markets is put into context with the
credibility of the CNB.
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