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Abstrakt 

Centrální banky jsou institucemi, které výrazně ovlivňují ekonomický vývoj v dnešních 

tržních ekonomikách. Jejich vliv byl dobře patrný během poslední finanční krize, kdy jejich 

kroky byly netrpělivě očekávány. 

Tato práce se zabývá dvěma významnými centrálními bankami současného světa, a to 

Evropskou centrální bankou (ECB) a centrální bankou USA (FED). V úvodní části práce je 

popsáno centrální bankovnictví z obecného hlediska, poté následuje popis obou bank se 

zaměřením na jejich měnovou politiku. V závěru se práce zabývá reakcí ECB a FEDu na 

finanční krizi a rozebírá jednotlivá opatření monetární politiky, která obě banky zaváděla. 

Celkově lze říci, že monetární politika ECB i FEDu během finanční krize byla úspěšná.  

 

Abstract 

Central banks are institutions which play an important role in today’s market economies 

and which have an influence on economic development. Their influence was obvious during the 

last financial crisis when the measures taken by them were expected with impatience. 

This thesis is focused on the two important central banks in contemporary world 

- European Central Bank (ECB) and Federal Reserve System (FED). The first part of the thesis 

is a general description of central banking. It is followed by description of both banks with 

respect to their monetary politics. The last part of the thesis deals with the reactions of ECB and 

FED to the financial crisis. An analysis of the measures they have taken is also made. It is 

possible to conclude that monetary politics of ECB and FED was successful.   
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Úvod 

 

„Je dobře, že lidé nerozumějí bankovnictví a peněžnímu systému, protože kdyby 

rozuměli, tak věřím, že tu zítra ráno máme revoluci.“  

Henry Ford 

 

V dnešní době již lidé bankovnímu světu rozumí lépe než v době Henryho Forda, 

i přesto není pochopení všech mechanismů, které v bankovnictví probíhají, samozřejmostí. Jeho 

základ tvoří centrální bankovnictví, jež výrazně ovlivňuje ekonomický vývoj v současném 

světě. Mezi primární funkce centrální banky se řadí udržení hodnoty měny a dobrého stavu 

finančního systému, který povede k ekonomické stabilitě. Evropská centrální banka (ECB), tak 

i Federální rezervní systém (FED), kterými se tato práce bude zabývat, bývají považovány za 

nejmocnější banky světa. I přesto, že se obě tyto banky staly jedněmi z nejdůležitějších 

centrálních bank v celosvětovém měřítku, jejich historické vývoje jsou poměrně odlišné. FED je 

důležitým článkem světové scény již od počátku 20. století, naopak ECB je jednou 

z nejmladších centrálních bank na světě, její vliv od jejího založení na konci 20. století postupně 

vzrůstá. Banky samozřejmě nejsou rozdílné pouze z historického hlediska. Podstatné odlišnosti 

lze naleznout i v celé jejich organizaci a dalších významných funkcích, které jako centrální 

banky vykonávají. 

Tato práce se zaměří na popis obou bank s důrazem na porovnání jejich hlavní funkce - 

monetární politiky.  

V roce 2007 ve světě vypukla finanční krize, která je často označována jako nejhlubší 

finanční a hospodářská krize od dob velké deprese. Vážnost této situace si vyžádala rychlou 

reakci obou centrálních bank. Tato práce si klade za hlavní cíl rozebrat opatření, která byla 

uvedena v reakci na tuto hospodářskou situaci, a porovnat jednotlivé přístupy ECB a FEDu. 

První kapitola pojednává o centrálním bankovnictví z obecného hlediska. Dále se také 

zabývá hlavními funkcemi, které centrální banky plní. Druhá kapitola se zaměřuje na monetární 

politiku a její nástroje. Třetí a čtvrtá kapitola mají podobnou strukturu s tím rozdílem, že třetí 

kapitola se zaměřuje na ECB a čtvrtá na FED. Je zde popsána jejich struktura a monetární 

politika, kde je blíže rozebrán transmisní mechanismus měnové politiky a používané standardní 

i nestandardní nástroje. Poslední kapitola se zaměřuje na finanční krizi z období let 2007-2009. 

Toto období je rozděleno na dva časové úseky. Mezník představuje září 2008, kdy po pádu 

investiční banky Lehman Brothers finanční krize zintenzivnila. V úvodu jsou stručně rozebrány 

příčiny vzniku krize a její průběh. Dále jsou pro obě období uvedena jednotlivá opatření 

zaváděná ECB a FEDem. Poslední část této kapitoly se zaměřuje na porovnání opatření 

a hodnotí jejich celkovou úspěšnost.  
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1 Centrální banka 

Centrální banky v současnosti patří mezi nejdůležitější finanční instituce v oblastech 

měnové politiky a regulace bankovního systému, přesto se jejich vznik v porovnání 

s obchodními bankami váže do poměrně nedávné doby. První centrální banky na světě vznikly 

na konci 17. století z důvodů zjednodušení úvěrování a vedení státních financí. Centrálních 

banky v současné podobě se objevují až ke konci 19. století. (REVENDA, 2012) 

 

1.1 Funkce 

Podle Revendy (2001) lze funkce centrální banky rozdělit na makroekonomické 

a mikroekonomické. Mezi makroekonomické funkce řadíme provádění měnové politiky, emise 

hotovostních peněz a devizovou činnost. Mezi mikroekonomické funkce řadíme její 

vystupování jako banky bank a státu a dohled a regulaci bankovního systému. 

 

1.1.1 Emisní funkce 

Ve většině vyspělých zemí současnosti mají centrální banky monopol na emisi 

hotovostních peněz. Tento emisní monopol se poprvé objevil v roce 1817, kdy ho získala 

rakouská centrální banka. 

V době, kdy ještě nebylo používání bezhotovostních peněz významné, mohla centrální 

banka emisí hotovostního oběživa regulovat celkové množství peněz v oběhu. Dnes však 

význam hotovostních peněz klesá. Jejich množství stále roste, ale jejich podíl na celkovém 

množství peněz v oběhu se snižuje. Pokud v současnosti hovoříme o emisi hotovostních peněz, 

jedná se spíše o přeměnu dříve emitovaných bezhotovostních peněz v peníze hotovostní. 

 

1.1.2 Monetární politika 

Monetární politiku lze definovat jako vědomou činnost centrální banky zaměřenou 

na regulaci množství peněz v ekonomice za určitými cíly. Za hlavní cíl lze považovat měnovou 

stabilitu, kdy se nabídka peněz rovná poptávce po penězích: 

      

Monetární politikou se budu podrobněji zabývat v kapitole 2. 

 

1.1.3 Regulace a dohled bankovního systému 

Centrální banky hrají významnou úlohu při vytváření a prosazování pravidel pro činnost 

bankovních subjektů v dané ekonomice a při kontrole jejich dodržování. Cílem je efektivnější, 

spolehlivější a bezpečnější fungování bankovního systému. 
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Regulace také úzce souvisí s monetární politikou, neboť „regulaci množství peněz 

v ekonomice nelze provádět bez regulace institucí, které významnou část tohoto množství 

vytvářejí.“ (REVENDA, 2001, s. 119) 

 

1.1.4 Banka bank 

Centrální banka je bankéřem pro ostatní banky v zemi, kdy od nich přijímá vklady, 

poskytuje jim úvěry a vede jejich účty. 

Vklady u centrální banky se rozdělují na povinné minimální rezervy a dobrovolné. 

Povinné rezervy regulují množství vkladů, se kterými mohou dále banky volně nakládat. 

Dobrovolné rezervy banky vytváří, aby měly dostatek prostředků pro mezibankovní platební 

styk, a také jimi mohou zvýšit jistotu, že jejich povinné rezervy neklesnou pod určenou úroveň. 

Úvěry od centrální banky můžeme považovat za emisi bezhotovostních peněz. Tyto 

úvěry jsou pro banky výhodné, pokud jejich úroková sazba je dostatečně nízká a jsou tedy pro 

banky levným zdrojem finančních prostředků. Centrální banka v tomto případě jeví snahu 

o zvýšení množství peněz v ekonomice. Úvěr od centrální banky může pro banky představovat 

řešení v situaci s nedostatkem likvidity, proto centrální banku někdy nazýváme věřitelem 

poslední instance. 

 

1.1.5 Banka státu 

Účty vlády a dalších státních orgánů, popř. státních podniků, jsou vedeny centrální 

bankou. V některých zemích má centrální banka za úkol také spravování státního dluhu, kdy 

poskytuje a splácí úvěry státu. Centrální banka dále může poskytovat úvěry státnímu rozpočtu, 

které jsou kryté emisí státních cenných papírů. Úvěrování bez krytí je dnes ve většině zemí 

zakázáno nebo značně limitováno. Centrální banka může mít také na starosti pokladní plnění 

státního rozpočtu (vedení účtu, inkasa a další potřebné operace). Případné krátkodobé schodky 

opět kryje vydáváním krátkodobých pokladničních poukázek. 
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2 Monetární politika 

Provádění monetární politiky je pro centrální banku jednou z hlavních funkcí v tržní 

ekonomice. (REVENDA, 2012)  

Centrální banka při realizaci měnové politiky reguluje operační cíl prostřednictvím 

nástrojů měnové politiky za účelem naplnění zprostředkujícího cíle a následného dosáhnutí 

konečného cíle. Tento proces nazýváme transmisním mechanismem. (JÍLEK, 2004) Známe tři 

základní transmisní mechanismy, které závisí na náplni operativních a zprostředkujících cílů, 

a to je měnový, úvěrový nebo kursový. V kursovém mechanismu operativní a zprostředkující 

kritéria splývají a představuje je měnový kurs domácí měny. V měnovém transmisním 

mechanismu jsou operativními kritérii měnová báze
1
 nebo její složky, zprostředkujícími pak 

měnové agregáty
2
. V úvěrovém mechanismu jako operativní kritérium vystupuje krátkodobá 

úroková míra
3
 a zprostředkujícím kritériem jsou úvěrové agregáty

4
.  V současné době existuje 

mnoho dalších modifikací těchto základních třech podob transmisního mechanismu. Mezi 

konečnými cíly transmisních mechanismů nejčastěji vystupuje cenová stabilita, zaměstnanost 

blízká přirozené nezaměstnanosti nebo trvalý a přiměřený hospodářský růst.  (REVENDA, 

2001) Podrobněji se některými transmisními mechanismy budu zabývat v kapitole 3 a 4 

u monetární politiky ECB a FEDu. 

 

2.1 Nástroje měnové politiky 

Na začátku celého procesu výkonu monetární politiky jsou nástroje této politiky, které 

mají za cíl stabilně naplňovat operační cíl měnové politiky.  

Můžeme je dělit podle různých kritérií jako podle četnosti, rychlosti nebo cíle použití. 

Nejčastějším hlediskem klasifikace, který nástroje rozděluje na přímé a nepřímé,  je dopad 

na bankovní systém. 

Nepřímé nástroje měnové politiky působí plošně na celý bankovní systém a vyznačují 

se tím, že banky na ně nemají povinnost reagovat. Tyto nástroje pouze vymezují základní rámec 

pro činnost těchto bank. Někdy jsou také označovány jako tržní nástroje. Mezi nepřímé nástroje 

řadíme operace na volném trhu, diskontní nástroje a kursové intervence. 

Přímé nástroje představují povinná pravidla pro bankovní instituce, které se jim musí 

podřídit. Řadíme k nim limity úvěrů bank, limity úrokových sazeb bank a povinné vklady.  

Jak mezi přímé, tak i mezi nepřímé nástroje měnové politiky řadíme povinné minimální 

rezervy a další doporučení, výzvy či dohody. (REVENDA, 2001) 

                                                   
1   Měnová báze je definována jako oběživo s celkovými rezervami bank. 
2   Měnové agregáty představují souhrn peněžních prostředků s různým stupněm likvidity. 
3   Krátkodobou úrokovou mírou se rozumí reprezentativní úroková sazba na peněžním trhu. 
4 Úvěrové agregáty představují celkový stav úvěrů poskytnutých bankovními (i nebankovními) 

institucemi v domácí měně nebankovním subjektům. 
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V současné době se již všechny nástroje monetární politiky nevyužívají, proto se 

v následujících podkapitolách budu zabývat jen některými z nich. 

 

2.1.1 Operace na volném trhu 

Operacemi na volném trhu rozumíme bezhotovostní nákupy nebo prodeje krátkodobých 

cenných papírů mezi centrální bankou a dalšími bankami. Nejčastějším předmětem obchodu 

jsou státní cenné papíry, ale někdy centrální banka může obchodovat i s vlastními cennými 

papíry.  

Vliv na měnovou bázi, krátkodobou úrokovou míru a měnový kurs 

Revenda (2001) uvádí, že cílem operací na volném trhu je regulace měnové báze, jejích 

složek nebo krátkodobé úrokové míry, někdy může dokonce docházet i ke změnám kursu 

domácí měny. 

Bezhotovostní forma operací na volném trhu znamená, že se mění rezervy bank, které 

se ve stejném poměru projeví i v měnové bázi. Nákup cenných papírů centrální bankou tak vede 

k růstu měnové báze, prodej naopak měnovou bázi snižuje. 

Při nákupech cenných papírů vzniká tlak na růst ceny, a tím i na pokles krátkodobé 

úrokové míry, při prodeji je tomu naopak. Neplatí to však vždy. Mohou nastat situace, kdy 

zájem domácích bank na prodej cenných papírů je vyšší, než centrální banka očekává, a tím se 

i jejich nabízený úrok od bank zvyšuje. S tímto případem se můžeme setkat v situaci, kdy 

domácí banky chtějí doplnit své rezervy. Opačná situace, kdy zájem bank nakupovat cenné 

papíry od centrální banky je vyšší, než centrální banka zamýšlí, nastává při nízkém riziku 

a dobrém výnosu těchto aktiv a naopak vysoké rizikovosti ostatních aktiv. Operace na volném 

trhu tedy nemají jednoznačný vliv na krátkodobou úrokovou míru. 

Centrální banka může přímo stanovit ceny cenných papírů (jejich úrokové míry). Tím 

přímo ovlivňuje krátkodobé úrokové sazby, ale zároveň ztrácí přímou kontrolu nad měnovou 

bází. 

Jak již bylo uvedeno, nákupy cenných papírů zvyšují měnovou bázi, zvyšuje se 

množství domácí měny v ekonomice, což může vést také k tlakům na znehodnocení domácí 

měny. 

Druhy operací na volném trhu 

Podle Jílka (2004) a Revendy (2001) operace na volném trhu rozdělujeme do tří skupin: 

přímé operace, repo operace a switch operace. 

Přímé operace jsou prodejem nebo nákupem státních cenných papírů s cílem ovlivnit 

měnovou bázi, úrokovou míru nebo měnový kurs. 
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Repo operace se skládají z dvou protisměrných reakcí. V případě, že centrální banka 

prodává cenné papíry a následně je zpět nakupuje, jedná se o prosté repo operace. Reverzní repo 

operace jsou nákupem cenných papírů centrální bankou s jejich pozdějším prodejem. Pokud 

ke zpětným transakcím dochází v přesně stanoveném termínu, nazýváme je termínované repo 

operace. 

Switch operace lze využít k ovlivnění krátkodobé úrokové míry a spočívají ve výměně 

cenných papírů za stejné cenné papíry v totožném objemu, ale s jinou lhůtou splatnosti. 

 

2.1.2 Diskontní nástroje 

Mezi diskontní nástroje řadíme úvěry poskytované centrální bankou ostatním bankám, 

které mají za cíl regulovat měnovou bázi a poté úrokové sazby z těchto úvěrů, které ovlivňují 

krátkodobou úrokovou míru.  

Diskontní úvěry 

Diskontní úvěry jsou úvěry, které jsou úročeny diskontní sazbou, což je obvykle 

nejnižší úroková sazba z úvěrů v ekonomice. Můžeme je dělit na běžné diskontní úvěry sloužící 

k pokrytí krátkodobých výkyvů v likviditě bank a sezónní diskontní úvěry určené k sezónním 

výkyvům. Jedná se o krátkodobé úvěry, jejichž lhůta splatnosti zpravidla nepřekračuje 1 měsíc 

u běžných úvěrů a 3 měsíce u sezónních.  

Reeskontní úvěry 

Reeskontními úvěry nazýváme odkup (reeskont) směnek od domácích bank centrální 

bankou, kdy centrální banka příslušné částky zkrácené o úrok připisuje určeným bankám 

na účet. Jedná se o již eskontované směnky od klientů bank.  

Stejně jako diskontní úvěry jsou reeskontní úvěry krátkodobého charakteru s lhůtou 

splatnosti do 3 měsíců a jejich vliv na měnovou bázi je totožný. Doba jejich splatnosti závisí 

na době splatnosti směnky, která je zkrácená o stanovený počet dní. Reeskontní úvěry mohou 

být úročeny buď nižší diskontní sazbou, nebo vyšší reeskontní sazbou.  

Reeskontní úvěry jsou podobné repo operacím na volném trhu s tím rozdílem, že 

v případě reeskontních úvěrů přichází podnět od domácí banky, u repo operací naopak 

od centrální banky. Vliv na měnovou bázi je v obou případech stejný. 

Lombardní úvěry 

Lombardní úvěr je poskytován centrální bankou proti zástavě směnek a dalších cenných 

papírů. Lhůta splatnosti opět závisí na zbytkové době splatnosti cenných papírů jako 

u reeskontních úvěrů. Pro zástavu lze použít i rizikovější cenné papíry, proto jsou lombardní 

úvěry poskytovány jen do určité výše hodnoty zástavy. 



KAPITOLA DRUHÁ  MONETÁRNÍ POLITIKA 

 

6 

 

Lombardní úvěry jsou úrokovány lombardní sazbou, která je vyšší než 

diskontní a reeskontní sazba. Z důvodu jejich vyšší ceny je banky využívají spíše v situaci 

nedostatku likvidity. 

Diskontní, reeskontní a lombardní sazba 

Centrální banky mohou poptávku po diskontních, reeskontních a lombardních úvěrech 

regulovat přes výši jejich sazeb. Snížení by mělo vyústit k růstu poptávky bank po úvěrech, 

a tím k zvýšením rezerv bank a měnové báze. Dalším následkem snížení těchto sazeb 

(především diskontní sazby) je snížení krátkodobé úrokové míry a dalších úrokových sazeb 

z úvěrů v ekonomice, čímž lze působit na poptávku subjektů po úvěrech.  

Změny úrokových sazeb centrální banky mohou mít vliv také na pohyb měnového 

kursu domácí měny. Za jinak stejných okolností zvýšení sazeb vede k zvýšenému přílivu 

zahraničních měn do ekonomiky a tím je vytvářen tlak na zhodnocení domácí měny.  

Automatické facility 

Automatické facility jsou určeny k poskytování či ukládání likvidity bank přes noc 

u centrální banky a jako měnový nástroj slouží především k regulaci krátkodobé úrokové míry.  

Depozitní (vkladová) facilita umožňuje bankám uložit u centrální banky svou 

přebytečnou likviditu, která je úročená nejčastěji diskontní sazbou.  

Úvěrová (zápůjční) facilita dovoluje bankám vypůjčit si přes noc u centrální banky 

chybějící prostředky, které jsou nejčastěji úročeny lombardní sazbou. 

Vzhledem k možnosti získání či uložení prostředků u jiných bank na mezibankovním 

trhu, lombardní a diskontní sazby představují horní a dolní hranici pohybu mezibankovních 

úrokových sazeb, a tím i krátkodobé úrokové míry. (Česká národní banka, n.d.) 

 

2.1.3 Kursové intervence 

Kursové intervence mají za cíl ovlivnit měnový kurs domácí měny k měnám 

zahraničním. Zároveň mohou působit na měnovou bázi a krátkodobou úrokovou míru.  

Můžeme je rozdělit na dva typy - přímé a nepřímé intervence. 

Nepřímé intervence představují změnu úrokových sazeb centrální banky. Jak již bylo 

uvedeno, jejich růst by měl vést k přílivu zahraničního kapitálu, tím je ovlivněn vztah mezi 

poptávkou a nabídkou zahraniční měny, a tedy i samotný měnový kurs. 

Přímé intervence jsou prováděny jako nákup či prodej zahraniční měny za domácí 

měnu. Nákup zahraniční měny za domácí měnu zvyšuje poptávku po zahraniční měně 

na domácím devizovém trhu. Zároveň to vede k růstu nabídky domácí měny, což se projeví 

jako znehodnocování domácí měny. Prodej zahraniční měny za domácí měnu má opačné 

účinky. 
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Tyto operace mají také vliv na měnovou bázi. Nákupy zahraničních měn vedou 

ke zvýšení rezerv bank, a tím i ke zvýšení měnové báze. Centrální banka může dopady 

na měnovou bázi tzv. sterilizovat - využije operací na volném trhu k opačnému vlivu. V případě 

nákupů by současně prodávala cenné papíry, což by měnovou bázi opět snižovalo. 

 

2.1.4 Povinné minimální rezervy 

Povinné minimální rezervy přímo neovlivňují měnovou bázi a krátkodobou úrokovou 

míru, ovlivňují především peněžní multiplikátory
5
. Zvýšení sazeb povinných minimálních 

rezerv vede ke snížení hodnoty peněžního multiplikátoru. Pokud se zároveň mění dobrovolné 

rezervy bank, v tomto případě se snižují, pak se nemění peněžní multiplikátor, měnová báze ani 

měnové agregáty.  

Povinné minimální rezervy mohou také ovlivňovat krátkodobou úrokovou míru, kdy při 

jejich zvýšení je vytvářen tlak na růst krátkodobé úrokové míry.  

V současné době se povinné minimální rezervy jako nástroj měnové politiky používají 

zřídka z důvodu jejich nejasného dopadu na operativní kritéria. (JÍLEK, 2004) 

 

 

 

                                                   
5
   Peněžní multiplikátor je poměr měnového agregátu a měnové báze. 
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3 Evropská centrální banka 

Evropská centrální banka je instituce Evropské unie, která odpovídá za provádění 

měnové politiky na území států eurozóny. Byla založena v červnu 1998, kdy převzala 

od Evropského měnového institutu odpovědnost za dokončení příprav na zahájení třetí etapy 

Hospodářské a měnové unie, při které bylo euro zavedeno jako jednotná měna eurozóny. Svojí 

činnost zahájila v roce 1999, kdy euro bylo zavedeno v bezhotovostní podobě.  

Právní základ ECB je dán Smlouvou o založení Evropského společenství (EU, Úř. 

věstník č. C 321E), kde jsou také jasně vymezeny cíle pro výkon měnové politiky. Prvořadý cíl 

byl určen v podobě udržování cenové stability, a pokud cenová stabilita není dotčena, má 

měnová politika také podporovat „vysokou úroveň zaměstnanosti, trvale udržitelný a neinflační 

růst, vysoký stupeň konkurenceschopnosti a konvergenci hospodářské výkonnosti.“ (EU, Úř. 

věstník č. C 321E, s. 44) 

 ECB je součástí Evropského systému centrálních bank (ESCB) spolu se všemi 

národními centrálními bankami Evropské unie. Dále je součástí Eurosystému, jehož součástí 

jsou centrální banky zemí, které zavedly euro. V těchto systémech plní ECB především funkci 

rozhodovacího centra a zajišťuje konzistentní provádění své politiky.  

U většiny činností Eurosystému je uplatňována zásada decentralizace, „kdy v míře 

považované za možnou a přiměřenou se ECB obrací na národní centrální banky se žádostmi 

o provedení operací, které patří k úkolům ESCB“. (EU, C 115, s. 4) Téměř všechny provozní 

činnosti tedy vykonávají národní centrální banky, úkol ECB spočívá v kontrole nad souladem 

těchto operací.  

 

3.1 Rozhodovací orgány 

ECB je řízena dvěma rozhodovacími orgány - Radou guvernérů a Výkonnou radou. 

Rada guvernérů přijímá rozhodnutí týkající se měnové politiky a Výkonná rada tyto rozhodnutí 

provádí a stará se o běžný chod samotné banky. Existuje ještě třetí řídící orgán, kterým je 

Generální rada. Její fungování je podmíněna státy, které ještě nezavedly euro. (Evropská 

centrální banka, Eurosystém, Evropský systém centrálních bank, 2011) 

 

3.1.1 Rada guvernérů (The Governing council) 

Rada guvernérů je nejvyšším rozhodovacím orgánem ECB. Skládá se z šesti členů 

Výkonné rady ECB a guvernérů centrálních bank zemí eurozóny. Jejím předsedou je prezident 

ECB, kterým je od roku 2011 Mario Draghi. Její zasedání se konají zpravidla dvakrát měsíčně. 

Hlavním úkolem Rady guvernérů je určovat měnovou politiku eurozóny, přijímat 

rozhodnutí o základních úrokových sazbách ECB, o vytváření měnových rezerv Eurosystému 
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a také přijímat zásady, které mají národní centrální banky Eurosystému dodržovat při provádění 

měnové politiky. 

V záležitostech netýkajících se finančních otázek, Rada guvernérů rozhoduje prostou 

většinou, kdy v případě rovnosti hlasů má rozhodný hlas prezident ECB. Pokud Rada rozhoduje 

o finančních záležitostech (úpis základního kapitálu, převody devizových rezerv na ECB, …), 

pak jednotlivé hlasy guvernérů jsou váženy podle jednotlivých podílů národních centrálních 

bank na upsaném základním kapitálu ECB a hlasy členů Výkonné rady mají nulovou váhu. 

 

3.1.2 Výkonná rada (The Executive Board) 

Výkonná rada je provozním rozhodovacím orgánem ECB. Skládá se z prezidenta, 

viceprezidenta ECB a čtyř dalších členů, kteří jsou všichni jmenováni po vzájemné dohodě hlav 

států nebo předsedů vlád zemí eurozóny na doporučení Rady EU. Funkční období členů 

Výkonné rady je 8 let, přičemž jej nelze prodloužit. Výkonná rada rozhoduje prostou většinou, 

v případě rovnosti hlasů má rozhodný hlas prezident. Zasedání Výkonné rady se konají každý 

týden. 

Výkonná rada má na starosti přípravu zasedání Rady guvernérů, provádění měnové 

politiky v souladu s rozhodnutími Rady guvernérů, řízení každodenní činnosti ECB a další 

pravomoci, které na ni převede Rada guvernérů. 

 

3.1.3 Generální rada (The General Council) 

Generální rada se skládá z prezidenta a viceprezidenta ECB a z guvernérů národních 

centrálních bank všech členských zemí EU. Zajišťuje propojení mezi Eurosystémem 

a národními bankami, které nejsou v eurozóně. Má na starosti úkoly, které ECB převzala jako 

nástupce Evropského měnového institutu - plní především poradní funkci v oblasti příprav pro 

vstup do Eurosystému a schvaluje konvergenční zprávy jednotlivých zemí. Dále také sleduje 

fungování ERM II
6
, hodnotí udržitelnost dvoustranných kurzů, řídí mechanismus intervencí a 

financování. (SCHELLER, 2006) 

 

3.2 Měnová politika 

Strategie měnové politiky ECB je jasně stanovená v Maastrichtské smlouvě (EU, Úř. 

věstník č. C 191), kdy jejím prvořadým cílem je udržení cenové stability. V roce 1998 Rada 

guvernérů upřesnila hlavní prvky strategie monetární politiky. Definovala kvantitativně 

cenovou stabilitu a dále vymezila dva pilíře měnové politiky. (ECB, 1998) 

 

                                                   
6 ERM II je mechanismus směnných kurzů, kdy pro měny účastnických zemí je stanovena centrální parita 

vůči euru a fluktuační pásmo kolem centrální parity v rozmezí ±15%  
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3.2.1 Cenová stabilita 

Definice cenové stability ECB z roku 1998 zní: „Meziroční růst harmonizovaného 

indexu spotřebitelských cen (HICP) pro eurozónu o méně než 2%“ (GERDESMEIER, 2011, 

s. 59) ve střednědobém horizontu. V roce 2003 Rada guvernérů dále upřesnila, že „hodlá 

udržovat míru inflace, která bude pod 2%, ale která se bude této úrovni ve střednědobém 

horizontu přibližovat.“ (GERDESMEIER, 2011, s. 59) 

Míra inflace blízké 2% vylučuje jak vysokou inflaci, tak zároveň deflaci. Při určování 

inflace pomocí HICP může také dojít ke kladnému vychýlení, což potvrdilo již několik studií 

např. Lebow (2001). Zvolením kladné 2% hranice se ECB vyhýbá riziku, že by z důvodu 

odchylky mohlo dojít k reálné deflaci. (The monetary policy of the ECB, 2004) 

Výpočet míry inflace 

ECB definuje cenovou stabilitu na základě roční míry změny harmonizovaného indexu 

spotřebitelských cen (HICP) v eurozóně. HICP je počítán jako Laspeyeresův cenový index, kde 

se jednotlivé cenové indexy u položek spotřebního koše váží podílem spotřeby dané komodity 

na celkové spotřebě domácností. 

     
    

  
 

  
      

 

      

       
    

kde      
  je HICP pro eurozónu v roce t,   

  je HICP pro jednotlivé země eurozóny v roce t a   
  

je váha pro jednotlivé země v roce t. (Eurostat, n.d.) Zboží a služby a jejich váhy se mohou lišit 

u jednotlivých zemí v závislosti na zvyklostech jednotlivých ekonomik. (Zavedení Eura v České 

republice, n.d.) 

 

3.2.2 Dva pilíře strategie měnové politiky 

Přístup ECB k posouzení rizik ohrožujících cenovou stabilitu je založen na dvou 

analytických pohledech, tzv. pilířích. Prvním je hospodářská analýza, která hodnotí krátkodobé 

a střednědobé faktory cenového vývoje se zaměřením na reálnou aktivitu a finanční podmínky 

v ekonomice. Druhým pilířem je měnová analýza zabývající se vztahem peněžní zásoby 

a cenami v střednědobém až dlouhodobém hledisku. Slouží také k ověření, že ukazatele 

vycházející z hospodářské analýzy odpovídají i dlouhodobější perspektivě vývoje. Cílem těchto 

pilířů je zajistit, aby nedocházelo při rozhodnutích Rady guvernérů o dalším směřování měnové 

politiky k opomenutí žádných důležitých informací ovlivňujících budoucí vývoj cen. 

(SCHELLER, 2006) 

Hospodářská analýza 

Analýzy v rámci prvního pilíře se zaměřují na vliv faktorů ovlivňujících vývoj cen 

a jeho odhadu podle vzájemného působení nabídky a poptávky na trzích zboží, služeb a práce 
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v krátkodobém horizontu. ECB tak sleduje vývoj HDP, trhu práce, cenových a nákladových 

indikátorů, fiskální politiky, platební bilance a cen aktiv.  

Vývoj cen v průmyslu (měřený pomocí vývoje cen průmyslu) se vyhodnocuje z důvodu 

možného ovlivnění spotřebitelských cen změnami výrobních nákladů (včetně pracovních 

nákladů). Ukazatele výstupu a poptávky a také trhu práce jsou zdrojem informací o fázi 

hospodářského cyklu, ve které se ekonomika nachází, což je důležité pro analýzu perspektivy 

vývoje cen. Statistika platební bilance přináší informace o vývoji vývozů a dovozů a také 

o vývoji cen v zahraničním obchodu, které mají vliv na devizové kurzy a ceny domácích 

komodit, a tím i na agregátní poptávku a nabídku. ECB hodnotí i samotné devizové kurzy, které 

vzhledem ke svému přímému vlivu na dovozní ceny ovlivňují cenový vývoj. Vývoj 

na finančních trzích a ceny aktiv mohou působit na vývoj cen prostřednictvím důchodového 

efektu a efektu bohatství. Také z analýzy cen aktiv a finanční výnosnosti lze odvozovat tržní 

očekávání ohledně budoucího vývoje. 

Ze získaných údajů jsou vytvářeny makroekonomické projekce pro Radu guvernérů, 

které spolu s dalšími informacemi vyhodnocuje a následně určuje další postup pro strategii 

měnové politiky. (GERDESMEIER, 2011) 

Měnová analýza 

Je obecně známé, žer růst peněžní zásoby a inflace spolu ve středně dlouhém až 

dlouhém období souvisí. (FRAIT, 2001) Proto se ECB rozhodla kromě krátkodobých závěrů 

vycházejících z hospodářské analýzy zaměřovat na vývoj peněžní zásoby a likvidity 

představujících dlouhodobější trendy v ekonomice.  

Pro hodnocení vývoje peněžní zásoby ECB využívá měnové agregáty, které definuje 

následovně: 

Tabulka 1: Měnové agregáty

Agregát M1 úzký M2 střední M3 široký

Emitované oběživo x x x

Jednodení vklady x x x

Vklady s dohodnutou splatností do 2 let x x

Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců x x

Repo operace x

Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu a papíry peněžního trhu x

Emitované dluhové cenné papíry do 2 let x  

Zdroj dat: (CNB, n.d.) 

 

Pro určení vývoje peněžní zásoby ECB vyhlásila referenční hodnotu jako tempo růstu 

širokého agregátu M3 o 4,5%. Tato referenční hodnota odkazuje na tempo růstu slučitelné 

s cenovou stabilitou ve střednědobém horizontu, není cílem měnové politiky, ale měřítkem pro 

analýzu údajů o vývoji peněžní zásoby. (SCHELLER, 2006) 
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3.2.3 Transmisní mechanismus cílování inflace 

Při cílování inflace se ECB zaměřuje přímo na konečný cíl v podobě míry inflace. 

Nepoužívají se žádná zprostředkující kritéria a jako operativní kritérium vystupuje krátkodobá 

úroková míra. (REVENDA, 2001) 

Proces transmisního mechanismu (případ zvýšení úrokových sazeb) lze shrnout do 

následujícího schématu: 

 

Zdroj dat: (ŘEŽÁBEK, 2007) 

 

Nejdůležitější roli v eurozóně v současné době hraje úrokový kanál. (Monthly Bulletin 

2010)  

V první fázi transmisního mechanismu cílování inflace ECB pomocí základních sazeb 

ovlivňuje krátkodobé úrokové sazby v ekonomice. Ve druhé fázi reaguje finanční sektor na 

nově nastavené krátkodobé sazby (nominální a reálné), dochází k vzájemnému ovlivňování 

všech finančních veličin (včetně klientských sazeb) s reálnou ekonomikou a utváří se 

agregovaná poptávka a nabídka na trhu zboží. V třetí fázi transmise je interakce agregované 

poptávky a nabídky na trhu zboží zohledněna v inflačním vývoji, který je pak porovnáván s 

konečným cílem měnové politiky. (ŠMÍDKOVÁ 2002) 

 

Zvýšení úrokových sazeb ECB 
Očekávání výše úrokových 

sazeb 

Růst tržních úrokových sazeb 

Nižší očekávaná 

ziskovost firem 

Obtížnější získávání 

úvěrů, nižší investice 

Pokles 

spotřeby 

Redukce 

investic 

Posílení kurzu 

Pokles 

exportů – 

zvýšení 

importů 

Nižší 

dovozní 

ceny 

Pokles poptávky 

Pokles inflace 

Úvěrový kanál Úrokový kanál Kurzový kanál 

Obrázek 1: Transmisní mechanismus měnové politiky ECB 
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Během procesu transmisního mechanismu dochází k časovému zpoždění, které je 

odhadováno na dobu od 3 měsíců do tří let. (REVENDA, 2011) Navíc na vztahy v transmisním 

mechanismu působí vnější faktory, které jednotlivé reakce mohou ovlivňovat, a tak měnová 

politika nemusí mít cílený účinek. 

 

3.2.4 Nástroje měnové politiky 

ECB využívá ve své měnové politice základních tří nástrojů: operací na volném trhu, 

stálých facilit a povinných minimálních rezerv. První dva typy a jejich charakteristiky lze 

shrnout do následující tabulky: 

Tabulka 2: Operace měnové politiky ECB 

Operace 
měnové 
politiky 

Typ transakce Splatnost Četnost Postup 

Poskytování 
likvidity 

Absorpce 
likvidity 

Operace na volném trhu 

Hlavní 
refinanční 
operace 

reverzní 
transakce 

- 1 týden týdně 
standardní 
nabídkové 
řízení 

Dlouhodobější 
refinanční 
operace 

reverzní 
transakce 

- 3 měsíce měsíčně 
standardní 
nabídkové 
řízení 

Operace 
jemného 
doladění 

reverzní 
transakce 
měnové swapy 

reverzní 
transakce 
příjem 
termínovaných 
vkladů 
měnové swapy 

Nestandardiz
ováno 

nepravidelně 

rychlé 
nabídkové 
řízení 
dvoustranné 
postupy 

přímé nákupy přímé prodeje - nepravidelně 
dvoustranné 
postupy 

Strukturální 
operace 

reverzní 
transakce 

vydávání 
dluhových 
cenných papírů 

ne/standardiz
ováno 

pravidelně i 
nepravidelně 

standardní 
nabídkové 
řízení 

přímé nákupy přímé prodeje - nepravidelně 
dvoustranné 
postupy 

Stálé facility 

Mezní zápůjční 
facilita 

reverzní 
transakce 

- Jednodenní 
přístup dle uvážení protistrany 

Vkladová 
facilita 

- Vklady Jednodenní 
přístup dle uvážení protistrany 

 Zdroj dat: (SCHELLER, 2006, s. 84)  
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Samotné operace na volném trhu ECB pouze koordinuje, volí oficiální úrokovou sazbu, 

ale jejich výkon náleží národním centrálním bankám jednotlivých zemí eurozóny. 

Od 11. července 2012 je základní úroková sazba na historickém minimu 0,75%. 

Mezi operacemi na volném trhu jsou nejdůležitějšími hlavní refinanční operace (MRO - 

main refinancing operations), které poskytují největší část likvidity celému Eurosystému. Mají 

podobu standardních nabídkových řízení, která jsou prováděna podle předem stanoveného 

harmonogramu. Účelem dlouhodobějších refinančních operací je poskytování dlouhodobější 

likvidity, aby ECB nemusela každý týden poskytovat celý její objem na peněžním trhu. Operace 

jemného doladění (FTO - fine tuning operation) mají za cíl absorbování nebo poskytování 

likvidity v situacích nepředvídaných výkyvů v objemu likvidity nebo úrokových sazeb. 

Probíhají v rychlých nabídkových řízeních, kdy odstup mezi vyhlášením a výsledkem je jedna 

hodina. Strukturální operace v Eurosystému doposud nebyly ještě použity. Lze je využít 

v případě, kdy by bylo nutné upravit strukturální likviditu Eurosystému vůči bankovnímu 

systému. (SCHELLER, 2006) 

Využití stálých facilit je malé, protože jejich sazby jsou méně výhodné než ostatní 

sazby na trhu (oproti sazbě pro hlavní refinanční operace zpravidla ± 1%). Toto pásmo 

vymezuje pohyb tržních sazeb na mezibankovním trhu pro transakce se splatností do druhého 

dne (v Evropě jsou tyto sazby označovány jako EONIA
7
). V současnosti

8
 je sazba pro mezní 

zápůjční facilitu 1,5% a pro vkladovou je na nulové hodnotě. (ECB)  

Vývoj jednotlivých sazeb v eurozóně od roku 1999 je zaznamenán v následujícím 
grafu: 

Obrázek 2: Úrokové sazby ECB a sazby peněžního trhu
9
 

 

Zdroj: (DURANTE, 2011) 

                                                   
7  vážený průměr úrokových sazeb všech nezajištěných jednodenních úvěrových obchodů na 

mezibankovním trhu v rámci eurozóny (POLOUČEK, 2009, s. 126) 
8    údaj z 29.7. 2012 
9    3M EURIBOR je úroková sazba mezibankovním trhu pro úvěry v eurech s dobou splatnosti 3 měsíců 

(Euribor-rate.eu, n.d.) 
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Povinné minimální rezervy se určují jako část ze souboru pasiv rozvahy konkrétní 

banky. Pracuje se s průměrnými denními zůstatky za určité období (zpravidla jeden měsíc). 

(GERDESMEIER, 2011) Toto období je obecně nazýváno udržovací období pro povinné 

minimální rezervy. Původní požadavek pro povinné minimální rezervy byl z původní hodnoty 

2% v lednu 2012 snížen na 1% u  položek s dobou splatnosti do dvou let, pro položky s delší 

dobou splatnosti byla hranice ponechána na nulové hodnotě.  

Nestandardní opatření 

ECB má možnost využít i dalších opatření v případě mimořádného napětí na finančním 

trhu. Tato opatření patří mezi nástroje monetární politiky ECB, ale liší se tím, že jsou 

mimořádná a přechodná. 

Mezi tyto nestandardní opatření patří poskytnutí likvidity s pevnou sazbou a s plným 

přidělením. Standardní operace na volném trhu se provádějí jako nabídková řízení 

s proměnlivou sazbou, kdy banky platí úrok, který nabídnou při předložení nabídky. 

V nestandardním případě je úroková sazba stanovena předem a banky nabízejí objem peněz, 

které chtějí za tuto sazbu získat. ECB také může rozhodnout, že poskytne plnou částku likvidity 

požadovanou bankami. 

Dalším nestandardním opatřením je rozšíření seznamu aktiv způsobilých jako zajištění, 

které banky poskytují při vypůjčení peněz. Dále může ECB zvýšit četnost dlouhodobějších 

refinančních operací a prodloužit dobu jejich splatnosti. V případě problémů bank s přístupem 

k likviditě v cizích měnách jim ECB může tuto likviditu poskytnout. Za účelem podpory částí 

trhu má ECB možnost přímo nakoupit specifické dluhové cenné papíry namísto jejich přijetí 

jako zajištění. ECB má také právo provádět intervence na trzích státních i soukromých 

dluhopisů v eurozóně s cílem zajištění transmise impulsů měnové politiky do širší ekonomiky. 

(ECB, n.d.) 
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4 Federální rezervní systém 

Federální rezervní systém (FED) je centrálním bankou Spojených států amerických, 

která je často označována jako nejmocnější centrální banka světa. (MISHKIN, 2004) Vznik 

FEDu je dán zákonem Federal reserve act (USA, 43-63D)
10

, který na návrh Kongresu USA 

podepsal prezident Woodrow Wilson dne 23. prosince 1913. Tento zákon byl reakcí na špatnou 

situaci v ekonomice ovlivňovanou častými úpadky bank a také na hlubokou krizi v roce 1907. 

(BOARD OF GOVERNORS, 2005) 

Podobně jako u ECB lze považovat za primární funkci FEDu řízení monetární politiky 

USA, která má za cíl podporu maximální zaměstnanosti, cenovou stabilitu a stabilitu 

dlouhodobých úrokových sazeb. (Federal Reserve Act: Section 2A. Monetary Policy 

Objectives, n.d.) 

 

4.1 Struktura FEDu 

FED se skládá z Výboru guvernérů, Federálního výboru volného trhu, 12 Federálních 

rezervních bank a členských bank. 

 

4.1.1 Výbor guvernérů (Board of Governors) 

Výbor guvernérů je řídící orgán FEDu sídlící ve Washingtonu D.C. Zasedá zpravidla 

dvakrát do měsíce. Tvoří ho 7 guvernérů, kteří jsou jmenováni prezidentem se schválením 

Senátu. Jejich funkční období je 14 let, a pokud odslouží celé období, nemohou být již znovu 

jmenováni. Jmenování nových guvernérů je na základě rotačního principu, kdy nový guvernér 

je vždy jmenován každý sudý rok. Prezident USA ze členů Výboru jmenuje předsedu 

a místopředsedu, jejichž funkční období je dlouhé 4 roky. Od roku 2006 je předsedou Ben S. 

Bernanke.  

Základním úkolem Výboru guvernérů je formulace měnové politiky. Všichni guvernéři 

jsou i členy Federálního výboru volného trhu, který řídí operace na volném trhu. Dále Výbor 

stanovuje výši povinných rezerv a podílí se na stanovení diskontní sazby. Mimo odpovědnosti 

za měnovou politiku Výbor dohlíží nad jednotlivými Federálními rezervními bankami a celým 

bankovním systémem USA. (Federal reserve bank of New York, 2008) 

 

4.1.2 Federální výbor volného trhu (Federal Open Market committee) 

Federální výbor volného trhu (FOMC) tvoří 7 členů Výboru guvernérů a 5 prezidentů 

Federálních rezervních bank. Stálým členem je prezident Federální rezervní banky New Yorku, 

                                                   
10 Zde uvádím odkaz na původní verzi zákona, dále již pracuji s jeho novelizovanou verzí. 
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ostatní 4 prezidenti se střídají po roce. Sami členové FOMC si volí předsedu a místopředsedu, 

kterým jsou podle tradice předseda Výboru guvernérů a prezident newyorské banky. Pravidelné 

schůzky se konají zpravidla osmkrát do roka.  

Úkolem FOMC je řízení operací na volném trhu stanovením základních úrokových 

sazeb. FOMC také řídí devizové intervence ve spolupráci s ministerstvem financí USA. 

(The Federal Reserve Bank of Richmond, n.d.) 

 

4.1.3 Federální rezervní banky (Federal reserve banks) 

Další součástí FEDu je 12 Federálních rezervních bank (Atlanta, Boston, Chicago, 

Cleveland, Dallas, Kansas City, Minneapolis, New York, Philadelphia, Richmond, San 

Francisco a St.Louis). Jsou to akciové společnosti vlastněny komerčními bankami, které jsou 

členy FEDu ve stejné správní oblasti jako samotná banka. Každá banka je řízena devítičlennou 

Správní radou (Board of Directors). Tři členové, označováni jako členové kategorie A, jsou 

vybíráni z členských bank. Ostatní členové jsou vybíráni z nebankovní veřejnosti. Členové 

kategorie B jsou voleni členskými bankami, členové kategorie C Radou guvernérů, která z nich 

navíc vybírá předsedu s místopředsedou Správní rady. Správní rada volí prezidenta 

a viceprezidenta rezervní banky, které poté musí schválit i Rada guvernérů. (BOARD OF 

GOVERNORS, 2005) 

Mezi hlavní funkce bank patří vedení celonárodního zúčtovacího systému, distribuce 

oběživa, administrace a poskytování diskontních úvěrů, dohled a regulace členských bank 

systému a jejich holdingových společností, sběr a analýza dat pro určování směru monetární 

politiky a také zastupují funkci bankéře pro americké ministerstvo financí. (MISHKIN, 2004) 

 

4.1.4 Členské banky 

Členskými bankami jsou národní banky
11

, které mají ze zákona povinnost být členy, 

a dále komerční banky ustanovené jednotlivými státy USA, jejichž členství je dobrovolné. 

(MISHKIN, 2004) Členské banky FEDu tvoří přibližně 34% všech komerčních bank USA. 

(Federal Reserve Today, 2012)  

Členské banky jsou vlastníky FEDu, mají ze zákona povinnost držet podíl 

ve Federálních rezervních bankách. Mají právo na výplatu dividend, což je však omezeno ročně 

6% výše jejich podílu, a mohou také čerpat diskontní úvěry. (MISHKIN, 2004) 

 

                                                   
11 komerční banky ustanovené Úřadem pro kontrolu oběživa (Office of the Comptroller of the Currency) 
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4.2 Měnová politika 

Cíle monetární politiky jsou uvedeny ve Federal reserve act: „Rada guvernérů 

a Federální výbor volného trhu mají udržovat dlouhodobý růst měnových a úvěrových agregátů 

odpovídající ekonomickému  potenciálu na zvýšení produkce v dlouhém období s cílem 

podpory maximální zaměstnanosti, cenové stability a stability dlouhodobých úrokových sazeb.“ 

(Federal Reserve Act: Section 2A. Monetary Policy Objectives, n.d., vlastní překlad)  

Někdy tyto cíle FEDu jsou nazývány jako dual mandate - udržení cenové stability 

a maximální zaměstnanosti.  

FED oficiálně neuvádí explicitní cíl pro maximální zaměstnanost, ale často je tento cíl 

interpretován jako míra nezaměstnanosti blízká hodnotě přirozené míry nezaměstnanosti, která 

je odhadována na 6%. (EVANS, 2011) Maximální zaměstnanost je svázána s potencionálním 

produktem
12

. Tedy dosáhnutí maximální zaměstnanosti lze interpretovat jako snahu dosáhnout 

potencionálního produktu. (MISHKIN, 2013) 

V poslední době FED provedl několik zásadních změn ve strategii měnové politiky. 

V lednu 2012 FED oznámil hodnotu dlouhodobého cíle inflace, kterou stanovil na 2% (měřeno 

pomocí cenového indexu výdajů na osobní spotřebu PCE
13

). (Board of Governors of the Federal 

Reserve System, 2012). Tato práce je zaměřena na dobu finanční krize, proto zde nebude blíže 

rozebrána tato změna a její dopady na současnou monetární politiku. 

  

                                                   
12 hodnota vyprodukovaná při přirozené míře nezaměstnanosti 
13 Personal consumption expenditures 
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4.2.1 Transmisní mechanismus 

Transmisní mechanismus lze shrnout do následujícího schématu:  

Zdroj dat: (KUTTNER 2002) 

Jako operativní cíl monetární politiky FEDu vystupuje federal funds rate
14

. Od roku 

1994 na každé schůzce FOMC je stanovena cílovaná hodnota této sazby. Výše federal funds 

rate je vytvářena na trhu bankovních rezerv, který je ovlivňován nástroji měnové politiky. Tento 

trh lze znázornit do následujícího grafu: 

Obrázek 4: Trh bankovních rezerv 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě (MISHKIN, 2013) 

                                                   
14 „průměrná úroková sazba na mezibankovním trhu z nezajištěných overnight půjček poskytovaných 

mezi bankami navzájem z rezerv ve Federálním rezervním systému nebo přímo Federálními rezervními 

bankami“ (REVENDA, 2011, s. 496) 

Obrázek 3: Transmisní mechanismus měnové politiky v USA 
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R
D
 představuje poptávkovou křivku po rezervách, její nekonečně elastická část je dána 

výší úrokové sazby, jíž FED úročí u něho uložené nepovinné rezervy bank. R
S
 je nabídková 

křivka. Lze ji rozdělit na dvě části. Množství rezerv, které banky získaly z operací na volném 

trhu (nazývané nevypůjčené rezervy - NVR), druhá část jsou rezervy vypůjčené od FEDu, které 

jsou úročené diskontní mírou id. Tržní rovnováha nastává pokud RD = RS a to nastává za 

rovnovážné výše federal funds rate    
 . V případě, že by federal funds rate byl na vyšší 

hodnotě, než je jeho rovnovážná, tedy více rezerv je nabízeno, než je poptáváno, následně jeho 

sazba bude klesat opět do jeho rovnovážné hodnoty. (MISHKIN, 2013) 

 

4.2.2  Nástroje měnové politiky 

Základním nástrojem monetární politiky jsou operace na volném trhu. FED nakupuje 

a prodává vládní cenné papíry s cílem udržet sazbu federal funds rate na cílované hodnotě. 

Portfolio FEDu zahrnuje cenné papíry Ministerstva financí (U.S. Treasury securities) 

a federálních organizací (federal agencies securities) a bankéřské směnky. Toto portfolio 

spravuje Federální banka New Yorku v souladu s nařízeními FOMC. (SMALE, 2010) Od roku 

2008 je cílovaná výše sazby v rozmezí 0-0,25%.  

Dalším nástrojem, který se však využívá velmi zřídka, jsou povinné minimální rezervy. 

Dále FED používá diskontní nástroje (discount window), které slouží k dosáhnutí 

požadované hodnoty federal funds rate, ale také jako záložní zdroj likvidity pro bankovní 

instituce. FED nabízí tři typy úvěrů. Primární úvěry jsou velmi krátkodobé úvěry (nejčastěji 

overnight) určeny pro depozitní instituce, které FED uzná za důvěryhodné (hodnocení na 

základě finančního stavu, ratingu a přiměřenosti kapitálu banky). Tyto úvěry jsou úročeny 

sazbou zpravidla o jeden procentní bod vyšší, než je federal funds rate. V současnosti je 

primární úrok ve výši 0,75%.  Tato sazba je často označována jako diskontní sazba FEDu. 

Sekundární úvěry jsou určeny pro instituce, které nesplnily podmínky pro primární úvěry, 

a jejich úrok je zpravidla o půl procentního bodu vyšší než úrok primárních úvěrů. Jeho 

současná hodnota je 1,25%. Posledním typem úvěrů jsou sezónní úvěry, úvěry dlouhodobějšího 

typu, které jsou určeny pro malé depozitní instituce na vykrytí sezónních výkyvů jejich půjček 

a vkladů, nejčastěji se jedná o instituce v oboru turismu a zemědělství. Sazba pro tyto úvěry je 

určována na základě tržních sazeb a to jako průměr efektivní federal funds rate
15

 a tříměsíčních 

vkladních certifikátů během předchozího udržovacího období pro povinné minimální rezervy. 

(BOARD OF GOVERNORS, 2005)  

                                                   
15 vážený průměr sazeb z obchodů prostřednictvím makléřů na trhu státních dluhopisů v New Yorku 

(Federal reserve Bank of New York, n.d.) 
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Obrázek 5: Ůrokové sazby FEDu 

Zdroj: (Federal Reserve bank of St. Louis: Economic Reasearch, 2012) 

FED také může využívat devizové intervence. Režim USD je však téměř čistý floating, 

tedy kurzové intervence jsou nepovinné a dochází k nim velmi zřídka. Nákupy a prodeje 

zahraničních měn může provádět buď přímo Federální rezervní banka New Yorku, nebo 

ministerstvo financí. (REVENDA, 2011) 

Nestandardní opatření 

Jak uvádí Mishkin (2013), v reakci na finanční krizi FED zavedl také několik 

mimořádných nástrojů pro podporu likvidity depozitních a finančních institucí a pro zlepšení 

situace na finančních trzích. Tyto opatření lze rozdělit do třech skupin: poskytování likvidity, 

nákup aktiv a závazky k budoucím opatřením monetární politiky.  

V rámci rozšířeného poskytování likvidity FED může mimořádně snížit diskontní 

sazbu, která se tak přiblíží k hodnotě federal funds rate blíže než o obvyklé jedno procento. 

Dále se jedná o term auction facility (TAF) - poskytnutí úvěrů s úrokem stanovovaným 

aukcemi, tedy často nižším než diskontní sazba. Dále FED může rozšířit své výpůjční programy 

- půjčování investičním bankám nebo půjčky na podporu nákupu určitých druhů cenných papírů 

(např. cenných papírů zajištěných hypotékami). S poskytováním likvidity během krize také 

souvisí funkce FEDu jako věřitele poslední instance. 

Operace na volném trhu za normálních okolností zahrnují jen nákup vládních cenných 

papírů, během krize však FED obchodoval i s jinými druhy cenných papírů (např. dluhové 

instrumenty založených na hypotékách nebo dluzích kreditních karet) s cílem snížit úrokové 

sazby pro jednotlivé druhy úvěrů. Tyto nákupy cenných papírů jsou nazývány jako kvantitativní 

uvolňování. 

FED také začal využívat více roli očekávání a jeho vliv na úrokové sazby. Od finanční 

krize a i v současné době FED kromě oznámení výše cíle klíčové sazby se také často zavazuje, 
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jak dlouhou dobu tato hodnota vydrží (nemusí však o vyjádření konkrétního data, spíše 

o ujištění, že se tato hodnota nebude po určitou dobu měnit). Tyto závazky mohou být 

vyjadřovány podmíněně, tedy např. do doby, dokud by nedošlo ke změně vývoje. 
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5 Finanční krize 

Většina informací v této kapitole jsou převzaty z oficiálních stránek ECB a Board 

of Governors of the Federal Reserve system, a to především z jejich tiskových zpráv, dále ještě 

z webových stránek Federal reserve bank of St. Louis a čtvrtletníku Monitoring centrálních 

bank zveřejňovaném Českou národní bankou. Použití těchto zdrojů již nebudu nadále uvádět. 

Začátek finanční krize je datován do srpna roku 2007. (ABBASSI 2011) Navázala 

na hypoteční krizi v USA v předchozím období. Nízké úrokové sazby z let 2002-2004 

v kombinaci s přílivem zahraničních investic vedly ke vzniku úvěrové bubliny a bubliny na trhu 

nemovitostí, vrchol nastal v roce 2005, kdy došlo k růstu cen nemovitostí o 15%. 

(UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA, 2011) 

Americké banky během této doby poskytly vysoký počet hypoték nižší kategorie méně 

solventním klientům. (ŘEŽÁBEK, 2009) V návaznosti na boom hypoték nastal nárůst množství 

cenných papírů zajištěných hypotékami (Mortage backed securities - MBS) a od nich 

odvozených zajištěných dluhových obligací (Collateralized debt obligations - CDO), do kterých 

investovaly finanční instituce po celém světě. Pokles cen nemovitostí 2006-2007 se současným 

nárůstem úrokových sazeb vedlo k platebním problémům mnoha klientů, a tím i ke ztrátám 

finančních institucí, které investovaly do MBS a CDO. Vzhledem k vysoké sekuritizaci 

a provázanosti finančních trhů se problémy s likviditou MBS a CDO postupně přelily i na trhy 

s ostatními cennými papíry. (UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA, 2011) V srpnu 2007 

startuje řetězová krize na finančních trzích projevující se v poklesu cen strukturovaných 

dluhových instrumentů a cen akcií, nastaly problémy likvidity bank a omezování poskytování 

úvěrů do ekonomiky, což vyústilo v hospodářskou recesi. (SINGER, 2008) 

Vzrůst nejistoty na peněžním trhu lze charakterizovat pomocí následujícího grafu, který 

představuje spread mezi EURIBOR/LIBOR sazbou a OIS
16

 (Overnight index swap). Toto 

rozpětí indikuje ochotu bank si navzájem půjčovat. Jeho první nárůst lze pozorovat právě 

v srpnu 2007. 

                                                   
16   sazba úrokového swapu, jehož výše odráží průměrnou jednodenní úrokovou sazbu přes dané období, 

v USA tak odráží výši federal funds rate, v Evropské unii EONIA sazbu (SUNDARESAN, 2009) 
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Obrázek 6: LIBOR/EURIBOR spread 

 
Zdroj: (LOBOTKA, 2012) 

 

S cílem zabránit přenesení krize do reálné ekonomiky (nebo alespoň jejího zmírnění) 

centrální banky ihned reagovaly na nastalou situaci. Tato kapitola blíže analyzuje reakci ECB 

a FEDu a jimi zavedená opatření v období finanční krize 2007-2009
17

. 

 

5.1 Průběh finanční krize z hlediska monetární politiky 

Pro analýzu monetární politiky si dobu finanční krize rozdělím na dvě období, a to 

od srpna 2007 do srpna 2008 a od září 2008 do prosince 2009. Září 2008, kdy došlo k pádu 

Lehman Brothers, bývá často uváděno jako mezník pro vznik globální finanční a hospodářské 

krize.  

 

5.1.1 Srpen 2007 – srpen 2008 

Shodným prvkem zavedených opatření obou bank během této fáze krize bylo 

mimořádné dodávání likvidity na finanční trh, forma realizace je dále popsána jednotlivě u obou 

bank. Obě banky se těmito opatřeními snažily zamezit zamrznutí mezibankovních peněžních 

trhů a zachovat dostupnost úvěrů pro subjekty z reálné ekonomiky. Rozdílnost reakce byla 

naopak v přístupu ke svým klíčovým sazbám. FED svoji cílovou sazbu začal snižovat již 

od počátku krize, ECB ji výrazně neměnila.  

FED 

FED reagoval na nastupující krizi okamžitě, kdy 17. srpna 2007 snížil sazbu pro 

primární úvěry o 50 bazických bodů na 5,75%, sazba se tak přiblížila k cílované hodnotě federal 

funds rate na 50 bazických bodů. Maximální výpůjční doba pro primární úvěry byla rozšířena 

                                                   
17  Důvod výběru tohoto časového období pro finanční krizi je dobře patrný z grafu Obrázek 5, uvádí 

např. (BRAGUES, 2010)  a (MURPHY, 2010). 
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z overnight půjček na půjčky se splatností až 30 dnů. Snižování sazeb probíhalo i v průběhu 

dalších měsíců. Federal funds rate byl snížen do srpna 2008 celkem sedmkrát, a to na hodnotu 

2%, úroková míra pro primární úvěry pak na 2,25% a výpůjční doba byla prodloužena až na 90 

dní. Před začátkem finanční krize bylo diskontní okénko využíváno v malé míře. Na instituce, 

které ho využívaly, bylo nahlíženo jako na instituce s finančními problémy. Důvodem bylo, že 

sazba pro primární úvěry se pohybovala nad úrovní krátkodobých úrokových sazeb 

v ekonomice, takže využití těchto úvěrů pro instituce v dobré finanční kondici bylo nevýhodné. 

Přiblížením diskontní sazby své klíčové sazbě se FED snažil o větší využití diskontního okénka. 

Z následujícího grafu je vidět, že tato snaha byla úspěšná.  

Obrázek 7: Využití diskontního okénka 
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Zdroj: vlastní zpracování, zdroj dat (FRED economic data, n.d.) 

 

V prosinci 2007 FED oznámil vznik TAF. Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, 

jednalo se poskytnutí fixního objemu úvěrů bankovním institucím oproti kolaterálu, jejichž úrok 

byl stanovován aukcemi. Aukce se konaly do odvolání každé dva týdny (do doby, během níž to 

bude situace na finančních trzích vyžadovat). První aukce se konala 17. prosince 2007 v objemu 

20 miliard USD. V březnu 2008 se FED rozhodl pro zvýšení objemu TAF aukcí na 50 miliard 

USD a rozšíření výpůjční doby až na 6 měsíců, další navýšení na 75 miliard USD proběhlo 

v květnu.  V srpnu byly nově zavedeny TAF půjčky s výpůjční dobou 84 dní.  
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Čerpání TAF půjček je znázorněno v následujícím grafu: 

Obrázek 8: Objem TAF aukcí 
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Zdroj: vlastní zpracování, (Board of Governors of FED, n.d.) 

Toto opatření umožňuje efektivnější rozšíření likvidity na finanční trhy, a to především 

úvěrů se splatností delší než overnight. Úrokové sazby na nezajištěném mezibankovním trhu 

pro poskytování likvidity dlouhodobějšího rázu nabyly v průběhu krize značné výše z důvodu  

 nárůstu nejistoty a rizika na finančních trzích. Celková ochota nabízet tyto úvěry klesla. Výše 

těchto sazeb je představována LIBOR sazbou, která se dále promítá do výše sazeb v reálné 

ekonomice (sazby mnoha půjček v reálné ekonomice jsou stanovovány na základě LIBOR 

sazby). Armantier (2008) navíc uvádí přímý vliv sazby, za kterou byly TAF aukce poskytovány 

(stop-out rate), na LIBOR sazbu. 

 Následující graf zachycuje, jak postupem času sazba TAF aukcí klesala. 

Obrázek 9: Úroková míra TAF aukcí 
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Zdroj: vlastní zpracování, zdroj dat (Board of Governors of FED, n.d.) 

 



KAPITOLA PÁTÁ  FINANČNÍ KRIZE 

 

27 

 

Rada guvernérů v březnu 2008 iniciovala sérii termínovaných 28 denních repo operací. 

Ještě ten samý měsíc byla zavedena také dvě nová mimořádná opatření určená pro primární 

dealery
18

. Jednalo se o Term securities lending facility (TSLF) ve výši 200 miliard USD. Tato 

facillita umožňovala si vypůjčit státní dluhopisy na dobu 28 dní oproti kolaterálu. TSLF bylo 

reakcí na flight to quality, tedy vyšší poptávku investorů po bezpečných aktivech. 

(CECCHETTI, 2009) Cílem TSLF bylo napravit ozdravení trhu, kdy se státní dluhopisy vymění 

za méně likvidní, méně kvalitní kolaterál držený investory. V květnu FED rozšířil akceptovaný 

kolaterál pro TSLF aukce na další cenné papíry s horším ratingem. (HRUNG, 2011) 

Obrázek 10: TSLF program19
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Zdroj: vlastní zpracování, zdroj dat (Board of Governors of FED, n.d.) 

 

Druhým opatřením bylo Primary dealer credit facility (PDCF), které si kladlo za cíl 

zlepšit likviditu na finančním trhu. Tato facilita poskytla úvěry primárním dealerům oproti 

širšímu spektru kolaterálu za sazbu pro primární úvěry. Jednalo se o overnight půjčky, které 

bylo možné využít denně. Tato facilita se podobá diskontním úvěrům, je však určena pouze pro 

primární dealery. Rozdíl PDCF od TSLF je ve fixní sazbě a také v rozšířeném rozsahu 

akceptovatelného kolaterálu. V červenci FED oznámil prodloužení obou programů až do ledna 

2009. 

                                                   
18   stanovené banky a zprostředkovatelé, kterým je umožněno obchodovat přímo s FEDem 
19  TSLF facilita byla ukončena až v únoru 2010, na grafu je znázorněno období do července 2009, ke 

kterému FED poskytl data 
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Obrázek 11: PDCF program20
 

 
Zdroj: vlastní zpracování, zdroj dat (Board of Governors of FED, n.d.) 

 

V srpnu FED oznámil zavedení Term Securities Lending Facility Options Program 

(TOP). Jednalo se o zavedení aukční opce na 50 mld. USD na TSLF. Tento program si kladl 

za cíl zefektivnit fungování TSLF tím, že zajistí poskytnutí likvidity (cenných papírů) v době 

vyšší poptávky jako jsou období čtvrtletních uzávěrek. 

ECB 

Rozšiřování operací na volném trhu bylo stěžejní reakcí ECB na finanční krizi. Reakce 

ECB na vzrůst napětí na finančních trzích byla okamžitá, kdy 9. srpna zásobila trh 

100 miliardami EUR v podobě refinančních operací jemného doladění s overnight splatností. 

Tyto refinanční operace byly operace s fixní sazbou a plným přidělením.  ECB tyto operace 

opakovala v srpnu ještě dvakrát, v tomto případě formou nabídkových řízení s proměnlivou 

sazbou.  

Realizace operací na volném trhu byla vedena tak, aby bankám umožnila předzásobení 

se (frontloading) rezervami na začátku udržovacího období pro povinné minimální rezervy, 

které jsou vypočítávány jako průměr rezerv během jednoho udržovacího období. Toto 

předzásobení spočívá v poskytnutí výrazně více prostředků bankám na začátku udržovacího 

období, než by bylo nutné, a postupnému snižování tohoto nadbytku až do konce tohoto období.  

ECB tedy začala častěji využívat operace jemného doladění, které dříve byly zpravidla 

realizovány jen na konci udržovacího období. (ECB 2006) Hlavním cílem této politiky bylo 

udržet mezibankovní overnight sazby blízko sazbě ECB pro hlavní refinanční operace. 

Ještě v srpnu ECB také oznámila rozšíření operací na volném trhu zavedením 

mimořádných tříměsíčních refinančních operací v celkovém objemu 40 miliard EUR, které 

                                                   
20 PDCF program byl ukončen až v únoru 2010, FED poskytuje data do května 2009 
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znovu rozšířila ještě v září v objemu 75 miliard EUR, v listopadu, v prosinci, únoru a březnu 

v objemech 60 miliard EUR. Obnoveny byly opět v květnu, červnu a srpnu v objemech 50 

miliard EUR. 

V listopadu ECB uvedla rozšíření objemu hlavních refinančních operací a pro operace 

plánované na 14. prosince 2007 prodloužení jejich splatnosti na 14 dní. V březnu dále vyhlásila 

dlouhodobé refinanční operace (LTRO) se splatností šesti měsíců. Byly uskutečněné dvakrát 

během dubna a to v objemech 25 miliard EUR. ECB tedy během této fáze celkově zvýšila 

význam LTRO v rámci svých operací na volném trhu. 

V červenci došlo ke zvýšení sazby pro hlavní refinanční operace o 25 bazických bodů 

na 4,25%, k stejnému nárůstu došlo i u sazby mezní zápůjční facility na 5,25% a sazby pro 

vkladové facility na 3,25%. K tomuto rozhodnutí došla v reakci na zvyšující se inflaci 

v eurozóně, která v té době dosahovala hodnot více jak 3%.  Tento krok v době zpomalování 

růstu HDP potvrdil prioritu monetární politiky ECB v podobě cenové stability. 

Společná opatření 

Z důvodu dopadu finanční krize na globální finanční trhy se centrální banky dohodly na 

vzniku dočasných swapových linek, které měly za cíl dodat USD likviditu na světové trhy. FED 

se v průběhu finanční krize dohodl s centrálními bankami Austrálie, Brazílie, Kanady, Dánska, 

Anglie, Japonska, Korey, Mexika, Nového Zélandu, Norska, Singapuru, Švédska, Švýcarska a 

ECB. V největším objemu swapové linky probíhaly mezi FEDem a ECB. Prvně se uskutečnily 

v prosinci 2007 v objemu 20 miliard USD s dobou splatnosti 28 dní, poté probíhaly každý měsíc 

a jejich objem se postupně zvyšoval až na 50 miliard USD od července 2008. V srpnu pak byly 

nově zavedeny swapové dohody s dobou splatnosti 84 dní.  

 

5.1.2 Září 2008 – prosinec 2009 

Důležitým momentem v průběhu finanční krize byl krach investiční banky Lehman 

Brothers, která v té době byla čtvrtou největší investiční bankou USA. Do té doby byla krize 

považována spíše za lokalizovanou krizi likvidity, od tohoto momentu se již začíná mluvit 

o finanční globální krizi.  

Banka Lehman Brothers dne 15. září 2008 zažádala o ochranu před věřiteli, což bylo 

reakcí na neúspěšná jednání o její záchraně s americkou vládou a FEDem. Lehman Brothers se 

dostala do problémů během hypoteční krize, kdy zažila velké ztráty vzhledem k rozsáhlým 

investicím do MBS a jejich následné sekuritizaci pomocí CDO. Z důvodu odpisů problémových 

aktiv se dostala do problémů i další investiční banka Merril Lynch, kterou převzala v září Bank 

of America. Kromě investičních bank se problémy dotkly i pojišťoven, kdy nejznámějším 

případem je pojišťovna AIG. Její problémy z části vznikly také v návaznosti na hypoteční krizi, 

kdy AIG poskytovala swapy úvěrového selhání (CDS - credit default swaps), které 

představovaly pojistku pro investory proti ztrátě hodnoty CDO. Tedy v době, kdy nastal pokles 
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nemovitostí, hodnota CDO klesala a AIG nebyla schopná pojistky v takovém měřítku vyplatit. 

(STULZ, 2009) 

V reakci na pád Lehman Brothers vzrostla nejistota na finančních trzích, kdy se 

investoři obávali, v jaké finanční kondici jsou ostatní bankovní instituce. To vedlo k úpadku 

aktivity na finančních trzích, který byl doprovázen značným propadem světového obchodu, 

a zároveň došlo ke zhoršení ekonomických podmínek na celém světě.  

V této fázi krize byla shodná reakce ECB a FEDu ve snižování svých klíčových sazeb. 

Objevuje se zde však problém nefunkčního transmisního mechanismu (ECB 2011), kdy 

snižování oficiálních sazeb se neodráží ve výši tržních sazeb. Proto byla zaváděna nestandardní 

opatření monetární politiky, dosavadní opatření pak byla rozšiřována (objem, akceptovatelný 

kolaterál, …).  

U FEDu se také objevuje problém tzv. nulové hranice úrokových sazeb (zero bound), 

kdy přiblížením oficiálních sazeb nulové hranici centrální banka ztrácí manévrovací prostor pro 

další směřování své měnové politiky. To představovalo další důvod pro zavádění 

nestandardních opatření.  

Zavedená opatření jsou v časovém pořadí uvedena u obou bank v jednotlivých 

podkapitolách. 

FED 

V září 2008 FED rozšířil spektrum zastavitelných cenných papírů v PDCF a TSLF. 

TSFL aukce byly navíc zavedeny na týdenní bázi v celkovém objemu 150 miliard USD. 

V prosinci FED oznámil prodloužení PDCF a TSLF až do května roku 2009, následně v únoru 

prodloužil všechny své programy včetně swapových linek až do října 2009. Zavedení těchto 

programů v předchozím období nemohlo zabránit opětnému vzrůstu finančního napětí po pádu 

Lehman Brothers. Je však možné, že by negativní dopady v případě neexistence těchto opatření 

mohly být ještě větší. Navíc jejich předchozí existence pomohla urychlit reakci FEDu tím, že je 

nezaváděl jako nová opatření, ale pokračoval pouze v jejich rozšiřování a prodlužování.  

Do září je datován vznik Asset-Backed Commercial Paper Money Market Mutual Fund 

Liquidity Facility (AMLF). Jednalo se o facilitu poskytující úvěry bankám na nákup kvalitních 

cenných papírů zajištěnými aktivy (ABS - Asset backed securities) od peněžních investičních 

fondů. Vznik tohoto programu bylo reakcí na napjatou situaci v těchto fondech, kde se značně 

zvýšila poptávka investorů po splacení poskytnutých závazků. Za normálních okolností by 

fondy uspokojily tuto poptávky prodejem aktiv, během finanční krize se však finanční trhy staly 

značně nelikvidní. Cílem toho programu bylo obnovení likvidity trhu s ABS, a tím pomoci 

peněžním trhům uspokojit poptávku po splácení. (Federal Reserve Discount window, n.d.) 
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Obrázek 12: AMLF program21
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Zdroj: vlastní zpracování, zdroj dat (Board of Governors of FED, n.d.) 

 

V říjnu byla nově vytvořena Commercial Paper Funding facility (CPFF), která 

poskytovala likviditu emitentům cenných papírů. Jednalo se o nákup cenných papírů 

prostřednictvím k tomu vzniklých společností s ručením omezeným, kterým FED poskytl 

tříměsíční půjčky. Tento program si kladl za cíl zlepšit likviditu trhu s krátkodobými fondy 

s následným pozitivním vlivem na poskytování úvěrů pro podniky a domácnosti. Vliv této 

facility na oživení trhu je odhadován jako zanedbatelný (ANDERSON 2009). Z následujícího 

grafu je patrné jeho větší využití jen v době jeho zavedení, přínosem pak bylo poskytnutí 

financování v době finančních uzávěrek v počátku roku 2009, kdy využití facility vzrostlo.  

Obrázek 13: Objem nákupů cenných papírů v programu CPFF 
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Zdroj: vlastní zpracování, zdroj dat (Board of Governors of FED, n.d.) 

 

Dalším novým opatřením byl vznik Money Market Investor Funding Facility (MMIFF) 

jako doplněk k AMLF. Federální rezervní bance New Yorku bylo umožněno poskytovat 

                                                   
21   AMLF ukončeno v únoru 2010, FED poskytuje data jen do května 2009 
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zajištěné finanční prostředky na podporu iniciativy soukromého sektoru k nákupu aktiv. Byla 

dodávána likvidita investorům na americkém peněžním trhu formou nákupu cenných papírů se 

zbylou dobou splatnosti více než 7, ale méně než 90 dní. 

FOMC v říjnu snížil cíl federal funds rate hned dvakrát a to na 1%. Byla snižována 

i sazba pro primární úvěry na 1,25%. V prosinci došlo k dalšímu snížení sazeb. Fed stanovil 

rozmezí pro federal funds rate na 0-0,25%, sazba pro primární úvěry byla stanovena na 0,5%. 

V listopadu FED oznámil, že se bude podílet s Ministerstvem financí na finanční 

pomoci pojišťovně AIG. Pomoc byla poskytnuta především z TARP
22

 programu. FEDem byly 

zavedeny také dvě nové úvěrové facility. Residential Mortage-Backed Securities Facility byla 

poskytnuta v objemu 22,5 miliard USD určené pro nákup cenných papírů krytých hypotékami 

od AIG a dále Collateralized Debt Obligations Facility ve výši 30 miliard USD na nákup 

zajištěných dluhových obligací od AIG. Byla ohlášena také podpora bance Citigroup, na které 

se FED podílel poskytnutím nezajištěné půjčky. 

V listopadu FED oznámil nové podmínky pro úročení rezerv bank. Zavázal se úročit 

povinné minimální rezervy depozitních institucí průměrem cílované hodnoty federal funds rate 

za dobu udržovacího období pro povinné minimální rezervy, nepovinné rezervy byly pak 

úročeny nejnižší hodnotou cíle federal funds rate  za stejné období. Tímto krokem se FED 

snažil napomoci obchodování s penězi v blízkosti své klíčové sazby. Úročení pak bylo znovu 

a naposledy změněno v prosinci, kdy byl úrok pro povinné i dobrovolné rezervy stanoven na 

0,25%. 

Obrázek 14: Úročení bankovních rezerv 
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Zdroj: vlastní zpracování, zdroj dat: (FRED economic data, n.d.) 

 

                                                   
22   záchranný program americké vlády 
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Ve stejném měsíci byla uvedena Term Asset-Backed Securities Lending Facility 

(TALF), která umožnila Federální rezervní bance New Yorku poskytnout až 200 miliard USD 

na tří až pětileté půjčky pro malé firmy a domácnosti oproti kolaterálu složeného z ABS jako 

např. ze studentských půjček, půjček na auto nebo z kreditních karet.  Přijímanými ABS byly 

pouze nově vydané ABS nevázané na hypotéky. Cílem TALF bylo především oživit trh s ABS, 

který se po vypuknutí krize prakticky zhroutil. Od března 2009 pak byl akceptovatelný kolaterál 

pro TALF rozšířen např. o MBS, k dalšímu rozšíření došlo v květnu.  

Obrázek 15: TALF program 
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Zdroj: vlastní zpracování, zdroj dat (Board of Governors of FED, n.d.) 

 

TALF program byl hodnocen jako úspěšný, kdy se podařilo obnovit likviditu na trzích 

s ABS a MBS a podařilo se snížit i jejich tržní sazby. (AGARWAL 2012) 

FED v listopadu 2008 také oznámil přímý odkup obligací od státem sponzorovaných 

organizací
23

 (GSE - Goverment-sponsored enterprises) do objemu 100 mld. USD a odkup MBS 

vydaných Fannie Mae, Freddie Mac a Ginnie Mae v objemu do 500 mld. USD.  Tyto nákupy 

jsou označované jako politika nákupu finančních aktiv ve velkém měřítku (Large-scale asset 

purchases - LSAP), známá také pod pojmem kvantitativní uvolňování. Další vlna 

kvantitativního uvolňování byla vyhlášena v březnu 2009 v objemu 300 mld. USD určených na 

nákup dlouhodobých státních dluhopisů. Bylo určeno, že se bude jednat o dluhopisy s dobou 

splatnosti od 2 do 10 let a nákup bude realizován skrz primární dealery formou aukcí. Zároveň 

byl navýšen objem pro odkup MBS na 1,25 biliónu USD a obligací od GSE na 200 miliard 

USD. V srpnu 2009 FED ohlásil zpomalení těchto nákupů. K vyčerpání oznámeného objemu 

prostředků pro odkup dlouhodobých státních dluhopisů došlo v říjnu, v listopadu pak FED snížil 

prostředky pro odkup obligací GSE na 175 miliard.  Kvantitativní uvolňování bylo ukončeno 

                                                   
23   Fannie Mae, Freddie Mac a Federal Home Loan Banks 
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v březnu 2010. Jako hlavní cíl kvantitativního uvolňování je uváděno snížení dlouhodobých 

sazeb v ekonomice s následným vlivem na stimulaci ekonomické aktivity.  

V červnu 2009 bylo oznámeno prodloužení zavedených programů - AMLF, CPFF, 

PDCF a TSLF až do února 2010. Platnost TALF byla v srpnu 2009 prodloužena až do června 

2010. 

Postupně byly snižovány objemy TAF aukcí na 75 miliard USD v listopadu 2009. V té 

samé době byla snížena doba splatnosti primárních úvěrů z 90 na 28 dní. 

ECB 

ECB pokračovala v dodávání likvidity na finanční trhy. Operace jemného doladění 

(FTO - fine tuning operation) byly realizovány pouze na konci udržovacího období. Naopak 

byly obnoveny 6 měsíčních LTRO ve výši 25 miliard EUR, v říjnu byl jejich objem zvýšen 

na 50 miliard. Nově byly zavedeny refinanční operace se speciální dobou splatnosti 38 dní. 

V říjnu ECB oznámila prodloužení všech zavedených refinančních operací až do března 2009. 

Nárůst objemů všech refinančních operací je dobře patrný z následujícího grafu: 

Obrázek 16: Operace na volném trhu 
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Zdroj: vlastní zpracování, zdroj dat: (ECB, n.d.) 

 

Došlo také ke změnám v nabídkovém řízení MRO. Od října 2008 byly týdenní MRO 

prováděny prostřednictvím nabídkového řízení s pevnou sazbou s plným přidělením 

za úrokovou sazbu pro MRO. Byl zmenšen také koridor pro stálé facility z 200 bazických bodů 

na 100 bazických bodů kolem úrokové sazby pro MRO, koridor byl zpět rozšířen v lednu 2009.  

Nárůst objemů refinančních operací, a tím i přebytku bankovních rezerv, se současným 

zmenšením zmenšení koridoru pro stálé facility mělo za následek větší využívání vkladové 

facility, která se do té doby využívala v malé míře. To pravděpodobně ECB nezamýšlela. 

Ideálnějším dopadem by bylo, pokud by se zvýšení likvidity v držení bank promítlo do jejich 
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větší ochoty poskytovat úvěry do reálné ekonomiky, než zvyšováním svých rezerv. Jak již bylo 

uvedeno, ECB koridor poté opět rozšířila.  

Výrazný nárůst množství LTRO je patrný z Obrázku č. 16 v polovině roku 2009, kdy 

ECB vyhlásila mimořádné 12 měsíční refinanční operace s plným přidělením.  

Postupně byly snižovány oficiální sazby ECB. Základní nabídková sazba pro hlavní 

refinanční operace Eurosystému se v říjnu snížila o 50 bazických bodů na 3,75 %, Úroková 

sazba mezní zápůjční facility snížila o 50 bazických bodů na 4,75 %, úroková sazba vkladové 

facility se snížila také o 50 bazických bodů na 2,75 %. Snižování v podobném trendu 

pokračovalo až do května na hodnoty 1% pro sazbu hlavních refinančních operací, 1,75% pro 

sazbu mezní zápůjční facility a 0,25% pro sazbu vkladové facility.  

� ECB také rozhodla nakoupit kryté dluhopisy eurozóny denominované v eurech 

v hodnotě 60 miliard EUR. Nákupy byly provedeny od července 2009 do června 2010. Zvýšení 

likvidity na těchto trzích si kladlo za cíl zlepšit podmínky pro poskytování úvěrů. Tyto kryté 

dluhopisy navíc v eurozóně představují hlavní zdroj financování. Vyhlášení tohoto programu 

obnovilo jejich vydávání.  

Společná opatření 

Existence swapových linek mezi FEDem a ECB pokračovala i po září 2008, jejich 

platnost byla později prodloužena až do února 2010. Objemy byly nadále navyšovány 

a zaváděny swapové dohody s různou dobou splatnosti. Měnící se objem a jejich maturita je 

shrnuta v následujícím grafu: 

Obrázek 17: Swapové linky mezi ECB a FEDem

 

Zdroj: vlastní zpracování, zdroj dat: (Board of Governors of FED, n.d.) 

 

V říjnu 2008 pak byly navíc zavedeny devizové swapy USD/EUR, které pokračovaly až 

do října 2009.  
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5.2 Porovnání a zhodnocení 

Reakce ECB a FEDu na finanční krizi měla jak společné, tak i rozdílné prvky. Pokud se 

podíváme na vývoj reálné ekonomiky, tak předkrizové období a počátek finanční krize by byly 

pro USA neúspěšným obdobím v daleko větší míře, než pro eurozónu. To je dobře patrné 

v následujícím grafu růstu HDP: 

Obrázek 18: Růst HDP 
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Zdroj: vlastní zpracování, zdroj dat: (EUROPEAN COMMISION, n.d.) 

 

To se odrazilo i v reakci FEDu, který začal razantně snižovat své klíčové úrokové 

sazby. Federal funds rate z počáteční hodnoty 5,25% v srpnu 2008 snížil na rozmezí 0 - 0,25% 

od prosince 2008. 

ECB nabídkovou sazbu pro MRO snížila až o rok později a následně ve snižování 

pokračovala až do května 2009, a to na hodnotu 1%.  

Vývoj obou sazeb je shrnut v následujícím grafu.  

Obrázek 19: Výše federal funds rate a sazby pro MRO

 

Zdroj: vlastní zpracování, zdroj dat (FRED economic data, n.d.), (Eurostat, n.d.) 
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Shodná reakce obou bank také spočívala v rozšířeném dodávání likvidity na finanční 

trhy, prodlužování splatnosti poskytnutých finančních prostředků a rozšiřování použitelného 

kolaterálu pro finanční operace. Zatímco ECB využívala již zavedené instrumenty, FED 

vytvářel nové instrumenty, které se zaměřovaly na určité segmenty finančního trhu. Pokud se 

zaměříme opět na Obrázek č. 6, který představuje spread mezi EURIBOR/LIBOR a OIS, 

myslím si, že lze pozorovat úspěšnost těchto programů na podporu likvidity, které si kladly za 

cíl znovuobnovení fungování mezibankovních trhů. Návrat tohoto spreadu k hodnotám blízkým 

předkrizové výši již po necelém roce od pádu Lehmans Brothers hodnotím jako poměrně 

krátkou dobu vzhledem k vážnosti krize v jejím vrcholu.  

FED, narozdíl od ECB, čelil problému s hranicí nulových sazeb. Tím se značně omezily 

jeho možnosti, jak působit na tržní úrokové míry, především ty krátkodobé. Jako řešení tohoto 

problému FED realizoval rozsáhlé kvantitativní uvolňování, kterým se snažil snížit 

dlouhodobější sazby. Realizoval především nákupy aktiv na trhu s MBS, kde opravdu došlo 

k postupnému snížení jejich sazeb. Vliv kvantitativního uvolňování na toto snížení je 

odhadován ve výši 0,5-1%. (GAGNON, 2010) Navíc je kvantitativnímu uvolňování přisuzován 

příznivý vliv na likviditu trhů s MBS. Odhad nákupů dlouhodobých vládních obligací na snížení 

jejich dlouhodobé úrokové míry je odhadován ve výši 0.58-0,82%. (GAGNON, 2010) 

Vzhledem k tomuto efektu v podobě snížení sazeb lze považovat kvantitativní uvolňování 

za úspěšné, zároveň bych však efekt především na sazbu MBS očekávala vyšší. 

Kvantitativní uvolňování je v eurozóně využíváno v daleko menší míře vzhledem k jeho 

vlivu na zvyšování inflace. Přesto toto opatření ECB také využila v podobě nákupů krytých 

dluhopisů eurozóny. 

 

Vliv opatření monetární politiky na ekonomické veličiny je složité odhadovat z důvodu 

současného probíhání fiskální programů pro podporu ekonomiky. Jednalo se např. o již 

zmiňovaný TARP program americké vlády, v Evropě kromě opatření v jednotlivých zemích byl 

uveden program i na úrovni eurozóny nazývaný Plán hospodářské obnovy (European Economic 

Recovery plan). Přesto bych se ráda v závěru zaměřila na plnění cílů monetární politiky, ke 

kterým se obě banky zavázaly. Bohužel se mi nepodařilo vyhledat žádné studie, které by 

empiricky hodnotily zavedená opatření vzhledem k plnění cílů monetární politiky. Proto zde 

pouze uvedu grafy zohledňující vývoj jednotlivých cílů - nezaměstnanosti a inflace.   

První graf představuje míru nezaměstnanosti v obou regionech, kterou jsem doplnila 

o odhad přirozené nezaměstnanosti ve výši 6%, o které se často mluví jako o cílované hodnotě 

pro nezaměstnanost FEDu.  
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Obrázek 20: Míra nezaměstnanosti 
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Zdroj: vlastní zpracování 

zdroj dat: (EUROPEAN COMMISION, n.d.), (US DEPARTMENT OF LABOR, n.d.) 

 

U popisu tohoto grafu se zaměřím pouze na FED, který nezaměstnanost uvádí jako 

jeden ze svých cílů. Je patrné, že až do vypuknutí krize v roce 2007 se FEDu dařilo blížit 

hodnotu míry nezaměstnanosti přirozené míře nezaměstnanosti. Po prudkém nárůstu 

nezaměstnanosti v druhé polovině roku 2008 se od přirozené míry nezaměstnanosti značně 

vzdálil. V současné době se nezaměstnanost v USA opět snižuje. Lze spekulovat, že vzhledem 

k časovým zpožděním v ekonomice mohly mít zavedená opatření pozitivní vliv i na míru 

nezaměstnanosti.  

Posledním grafem této části je míra inflace.  

Obrázek 21: Míra inflace (HICP) 
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Zdroj: vlastní zpracování, zdroj dat: (Eurostat, n.d.) 
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Z grafu inflace je patrné, že se během období finančním krize nedařilo dodržovat 

určenou hodnotu inflace blízké hodnotě 2%. Je nutné zmínit, že FED v té době ještě 

nevyhlašoval cílovou hodnotu inflace, pouze se snažil o udržení cenové stability bez konkrétní 

hodnoty. I v tomto případě lze říci, že udržování cenové stability se FEDu nedařilo, dokonce se 

objevila krátkodobá deflace. ECB byla úspěšnější, kdy se od hodnoty 2% také odchylovala, ale 

výrazně méně. 

Celkově bych shrnula, že hodnotím postup obou bank v době finanční krize 2007-2009 

kladně. I když se nedařilo dodržovat určené cíle monetární politiky, nevychylovaly se ze svých 

hodnot výrazně. Během období finanční krize bylo důležité znovu obnovit funkci finančních 

trhů, což se jak v eurozóně, tak v USA podařilo. 
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Závěr 

Finanční krize z období 2007-2009 se negativně promítla do ekonomik po celém světě, 

výjimkou nebyly ani ekonomiky USA a eurozóny. Obě centrální banky, ECB a FED, byly 

nuceny se s následky krize aktivně potýkat skrze své měnové politiky. Využívaly k tomu vedle 

rozšířených standardních nástrojů měnové politiky také nově zaváděná opatření. 

Monetární politika bojovala proti krizi třemi druhy opatření, která však byla často 

realizována různým způsobem. Jednalo se o snižování úrokových měr, dodávání mimořádné 

likvidity finančnímu systému a rozšiřování přijímaného kolaterálu pro jednotlivé operace. 

FED i ECB snížily své sazby na historická minima. Hodnota federal funds rate je 

dodnes cílována do intervalu 0 - 0,25%. ECB během finanční krize snížila sazbu pro hlavní 

refinanční operace na 1%. V současnosti došlo však ještě k dalšímu historickému snížení, kdy 

byla tato sazba 11. července 2012 snížena na aktuálních 0,75 %. 

S ohledem na federal funds rate, která se blíží nulové hodnotě, se v realizaci měnové 

politiky FEDu začalo mluvit o problému hranice nulových sazeb, kdy přestože by finanční 

podmínky odpovídaly dalšímu snižování sazeb, FED záporné hodnoty sazeb nastavit nemůže. 

FED se namísto toho zaměřil na snižování ostatních sazeb v ekonomice, a to především těch 

dlouhodobých. Zavedl proto speciální opatření známé jako kvantitativní uvolňování, které 

působilo především na sazby na trzích MBS a dlouhodobých vládních obligací, kde opravdu 

došlo k jejich snížení. 

Na dodání většího množství likvidity na trhy se zaměřily obě zmíněné centrální banky. 

ECB využívala svých standardních opatření, kdy rozšiřovala objemy hlavních a dlouhodobých 

refinančních operací a několikrát realizovala i operace jemného doladění. Navíc v určitém 

období refinanční operace probíhaly formou operací s pevnou sazbou a plným přidělením. FED 

naopak zaváděl nové nástroje (TCLF, PDCF, AMLF,…), které se soustředily na jednotlivé 

segmenty trhu. Významným doplňkem k operacím na volném trhu bylo opatření term auction 

facility, které představovalo operace na volném trhu, jejichž úrok byl stanovován skrze aukce. 

Došlo také k navázání spolupráce mezi oběma bankami, která spočívala v zavedení 

swapových linek v USD a později i devizových swapů EUR/USD. 

Dopad zavedených opatření na finanční trhy lze hodnotit pozitivně. Během roku 2009 

se situace na finančních trzích stabilizovala a obě centrální banky začaly od zavedených 

mimořádných opatření postupně upouštět.  

Vliv monetární politiky na ukazatele z reálné ekonomiky nelze zcela objektivně 

zhodnotit. Současně s opatřeními zavedenými centrálními bankami probíhala i různá fiskální 

opatření. Navíc účinky monetární politiky se projevují se značným zpožděním a také reálné 

ukazatele mohou být od roku 2010 ovlivněny počátkem dluhové krize eurozóny. Zjištění 

přesných dopadů bych se v budoucnu mohla věnovat v rámci mé diplomové práce. Zde by se 

nabízelo aplikovat i různé ekonometrické modely jako např. VAR analýzu. 



  BIBLIOGRAFIE 

 

41 

 

Bibliografie 

ABBASSI, P. a T. LINZERT. The effectiveness of monetary policy in Steering money market 

rates during recent financial crisis. ECB Working Paper No. 1328 [online]. 2011. Dostupné také 

z: http://ssrn.com/abstract=1802352 

AGARWAL, S., et al. The Asset-Backed Securities Markets, the Crises, and TALF. Economic 

Perspectives [online]. FRB of Chicago, 2012, roč. 34, č. 4 [cit. 2012-7-1]. Dostupné z: http://

papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1726548 

ANDERSON, R. G. The success of the CPFF? Economic synopses: short essays and reports on 

the economic issues of the day [online]. 2009, č. 18 [cit. 2012-7-1]. Dostupné z: http://

research.stlouisfed.org/publications/es/09/ES0918.pdf 

ARMANTIER, O., S. KRIEGER a J. MCANDREWS. The Federal Reserve's Term Auction 

Facility. Current Issues in Economics and Finance [online]. Federal Reserve bank of New 

York, 2008, roč. 14, č. 5 [cit. 2012-7-1]. Dostupné z: http://www.newyorkfed.org/research/

current_issues/ci14-5.pdf 

BOARD OF GOVERNORS. The Federal reserve system: Purposes & Functions [online]. 9th 

ed. Washington DC: FED, 2005. [cit. 2012-2-25]. Dostupné z: http://www.federalreserve.gov/

pf/pdf/pf_complete.pdf 

Board of Governors of FED [online]. [cit. 2012-7-1]. Dostupné z: http://

www.federalreserve.gov/default.htm 

Press release. Board of Governors of the Federal Reserve System [online]. 25. 1. 2012 [cit. 

2012-5-1]. Dostupné z: http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/monetary/

20120125c.htm 

BRAGUES, G. Leverage and Liberal Democracy. In. Lessons from the financial crisis : causes, 

consequences, and our economic future. Ed. Robert W. KOLB. Hoboken (New Jersey, USA): 

Wiley & Sons, 2010, s. 667. ISBN 978-0-470-56177-5. 

US DEPARTMENT OF LABOR. Bureau of Labor Statistics [online]. [cit. 2012-7-1]. Dostupné 

z: http://www.bls.gov/ 

CECCHETTI, S. G. Crisis and Responses: The Federal Reserve in the Early Stages of the 

Financial Crisis. Journal of Economic Perspectives [online]. 2009, roč. 23, č. 1, s. 51-75 [cit. 

2012-6-2]. Dostupné z: http://www.ucl.ac.uk/~uctpnpa/cecchetti.pdf 

Peněžní agregáty eurozóny. CNB [online]. [cit. 2012-3-5]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/

statistika/menova_bankovni_stat/harmonizace_mbs/harmonizace_mbs_agregaty.html#definice 

Měnověpolitické nástroje. Česká národní banka [online]. [cit. 2012-3-12]. Dostupné z: http://

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



  BIBLIOGRAFIE 

 

42 

 

FRAIT, J. a R. ZEDNÍČEK. Monetární politika, neutralita a superneutralita peněz. Česká 

národní banka [online]. © 2001 [cit. 2012-6-20]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/verejnost/

pro_media/clanky_rozhovory/media_2001/cl_01_010426.html 

ČNB. Monitoring centrálních bank [online]. [cit. 2012-7-1]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/

menova_politika/monitoring_centralnich_bank/ 

UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL. Subprime mortgage crisis. 

Department of Statistics and Operations Research [online]. © 2011 [cit. 2012-6-15]. Dostupné 

z: http://www.stat.unc.edu/faculty/cji/fys/2011/subprime-mortgage.pdf 

DURANTE, J.P. European Central Bank: will add liquidity but refrains from rate cut. In. 

Perspectives [online]. © 2011, October 07,2011 [cit. 2012-4-1]. Dostupné z: http://

perspectives.pictet.com/author/jean-pierre-durante/page/2/ 

Měnová politika. ECB [online]. [cit. 2012-2-15]. Dostupné z: http://www.ecb.int/ecb/

educational/facts/monpol/html/mp_001.cs.html 

ECB. A stability-oriented monetary policy strategy for the ESCB. In. Press release [online]. © 

1998 [cit. 2012-3-27]. Dostupné z: http://www.ecb.int/press/pr/date/1998/html/

pr981013_1.en.html 

ECB. The Eurosystem's experience with fine-tuning operations at the end of the reserve 

maintenance period. Monthly Bulletin [online]. 2006, č. November, s. 83-91 [cit. 2012-7-5]. 

Dostupné z: http://www.ecb.int/pub/pdf/other/pp83-91_mb200611en.pdf 

ECB. The ECB's non-standard measures - impact and phasing-out. Monthly Bulletin [online]. 

2011, roč. 7, s. 55-69 [cit. 2012-6-25]. Dostupné z: http://www.ecb.int/pub/pdf/other/

art1_mb201107en_pp55-69en.pdf 

EU. Smlouva č. Úř. věstník č. C 321E, Smlouvy o Evropské unii a smlouvy o založení 

Evropského společenství. [cit. 2012-3-21]. Dostupné z http://www.ecb.int/ecb/legal/pdf/

ce32120061229cs00010331.pdf 

EU. Smlouva č. Úř. věstník č. C 191, Smlouva o Evropské unii. [cit. 2012-3-25]. Dostupné z 

http://www.euroskop.cz/gallery/2/758-smlouva_o_eu_puvodni_verze.pdf 

EU. Úřední věstník č. C 115, Protokol (č.4) o statutu Evropského systému centrálních bank a 

ECB. [cit. 2012-3-20]. Dostupné z http://www.ecb.int/ecb/legal/pdf/

cs_statute_from_c_11520080509cs02010328.pdf 

What is Euribor? Euribor-rate.eu [online]. [cit. 2012-4-1]. Dostupné z: http://www.euribor-

rates.eu/what-is-euribor.asp 

ECB. History of all ECB open market operations. European central bank [online]. [cit. 2012-7-

25]. Dostupné z: http://www.ecb.int/mopo/implement/omo/html/top_history.en.html 



  BIBLIOGRAFIE 

 

43 

 

Harmonised index of cosnumer prices. Eurostat [online]., 2001 [cit. 2012-3-23]. Dostupné z: 

http://circa.europa.eu/Public/irc/dsis/hiocp/library?l=/public/reference_documents/

chainformulajan99/_EN_1.0_&a=d 

EUROPEAN COMMISION. Eurostat [online]. [cit. 2012-7-1]. Dostupné z: http://

epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ 

EVANS, C. L. The Fed’s Dual Mandate Responsibilities and Challenges Facing U.S. Monetary 

Policy [online]. 2011. [cit. 2012-6-10]. Dostupné z: http://www.chicagofed.org/digital_assets/

publications/speeches/2011/09_07_11_dual_mandate.pdf 

Evropská centrální banka, Eurosystém, Evropský systém centrálních bank [online]. Frankfurt 

am Main: Evropská centrální banka, 2011. [cit. 2012-3-17]. ISBN 978-92-899-0776-7. 

Dostupné z: http://www.ecb.int/pub/pdf/other/

escb_web_2011cs.pdf?7ff3447aeef8a00eb65e6c3448964b2d 

Federal Reserve Act: Section 2A. Monetary Policy Objectives [online]. [cit. 2012-5-20]. 

Dostupné z: http://www.federalreserve.gov/aboutthefed/section2a.htm 

Federal Funds Data. Federal reserve Bank of New York [online]. [cit. 2012-5-27]. Dostupné z: 

http://www.newyorkfed.org/markets/omo/dmm/fedfundsdata.cfm 

Board of the governors of the Federal reserve system. Federal reserve bank of New York 

[online]. © 2008 [cit. 2012-4-6]. Dostupné z: http://www.newyorkfed.org/aboutthefed/fedpoint/

fed46.html 

FRED Graph. Federal Reserve bank of St. Louis: Economic Reasearch [online]. © 2012 [cit. 

2012-15-6]. Dostupné z: http://research.stlouisfed.org/fred2/graph/

?utm_source=research&utm_medium=website&utm_campaign=data-tools 

Asset backed Commercial Paper Money Mutual FUnd Liquidity Facility. Federal Reserve 

Discount window [online]. [cit. 2012-7-1]. Dostupné z: http://www.frbdiscountwindow.org/

mmmf.cfm?hdrID=14#f1 

Federal Reserve Today [online]. 16th ed. Federal reserve Bank of Richmond, 2012. [cit. 2012-

4-29]. Dostupné z: http://www.richmondfed.org/publications/education/federal_reserve_today/

frtoday.pdf 

FRED economic data. Dostupné z: http://research.stlouisfed.org/fred2 

GAGNON, J., et al. Large-Scale Asset Purchases by the Federal Reserve: Did they work? In: 

[online]. © 2010 [cit. 2012-7-1]. Dostupné z: http://www.ny.frb.org/research/staff_reports/

sr441.pdf 

GERDESMEIER, D. Proč je pro vás důležitá stabilita cen? [online]. Frankufurt am Main: 

Evropská centrální banka, 2011. [cit. 2012-3-19]. ISBN 978-92-899-0707-1. Dostupné z: http://



  BIBLIOGRAFIE 

 

44 

 

www.ecb.int/pub/pdf/other/

price_stability_web_2011cs.pdf?a09069996249dc683af30a4d66a103af 

HRUNG, W. B. a J. S. SELIGMAN. Responses to the Financial Crisis, Treasury Debt, and the 

Impact on Short-Term Money Markets. In: [online]. © 2011 [cit. 2012-7-1]. Dostupné z: http://

www.newyorkfed.org/research/staff_reports/sr481.pdf 

JÍLEK, J. Peníze a měnová politika. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2004. ISBN 80-247-0769-

1. 

KUTTNER, K. N. a P. C. MOSSER. The monetary transmission mechanism: Some answers 

and further questions. Economic Policy Review [online]. Federal Reserve Bank of New York, 

2002, roč. 8, č. 1 [cit. 2012-6-1]. Dostupné z: http://www.newyorkfed.org/research/epr/

02v08n1/0205kutt.pdf 

LEBOW, D. E. a J. B. RUDD. Measurement Error in the Consumer Price Index: Where Do We 

Stand? [online]. Board of Governors of the Federal Reserve System, 2001. [cit. 2012-3-25]. 

Dostupné z: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.169.4924 

LOBOTKA, M. EMU po LTRO - je Evropa z nejhoršího venku? Výhled na EMU a ČR [online]. 

Praha: 2012 4.4.2012. Dostupné z: http://www.csas.cz/static_internet/cs/Komunikace/

Tiskove_centrum/Prezentace_novinari/Prilohy/120404_makroseminar.pdf 

MISHKIN, F. S. The economics of money, banking and financial markets. 7th ed. Addison-

Wesley, 2004. ISBN 0-321-12235-6. 

MISHKIN, F. S. Economics of Money, Banking, and Financial Markets. 10th ed. Upper Saddler 

River (NJ): Pearson Education, 2013. ISBN 978-0-13-277024-8. 

Monetary policy transmission in the euro area, a decade after the introduction of the euro. 

Monthly Bulletin [online]. ECB, 2010, roč. May 2010, s. 85-98 [cit. 2012-4-3]. Dostupné z: 

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/mb201005en_pp85-98en.pdf 

MURPHY, A. The making and ending of the financial crisis of 2007-2009. In. Lessons from the 

financial crisis : causes, consequences, and our economic future. Ed. Robert W. KOLB. 

Hoboken (New Jersey, USA): Wiley & Sons, 2010. ISBN 978-0-470-56177-5. 

POLOUČEK, S. A. K. Peníze, banky, finanční trhy [online]. Praha: C. H. Beck, 2009. [cit. 

2012-3-20]. ISBN 978-80-7400-152-9. Dostupné z: http://books.google.cz/books?id=NV6RE-

1eeL4C&printsec=frontcover&hl=cs#v=onepage&q&f=false 

REVENDA, Z. Centrální bankovnictví. Praha: Management Press, 2001. ISBN 80-7261-051-1. 

REVENDA, Z. Centrální bankovnictví. 3. vyd. Praha: Management Press, 2011. ISBN 978-80-

7261-230-7. 



  BIBLIOGRAFIE 

 

45 

 

REVENDA, Z., et al. Peněžní ekonomie a bankovníctví. Praha: Management Press, 2012. ISBN 

978-80-7261-240-6. 

ŘEŽÁBEK, P. Úloha centrální banky v měnové politice a peněžním oběhu. CNB [online]. © 

2007 [cit. 2012-3-1]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/

verejnost/pro_media/konference_projevy/vystoupeni_projevy/download/

rezabek_20070828_libinst.pdf 

ŘEŽÁBEK, P. Dopady finanční krize na podnikádní v České republice [online]. Praha: ČNB, 

2009. Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/konference_projevy/

vystoupeni_projevy/download/rezabek_20090317_caki.pdf 

SCHELLER, H. K. Evropská centrální banka: Historie, role a funkce. 2.vyd. Frankfurt am 

Main: Evropská centrální banka, 2006. ISBN 978-92-899-0212-0. 

SINGER, M. Finanční krize: příčiny a možné dopady na českou ekonomiku [online]. Praha: 

ČNB, 2008. Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/konference_projevy/

vystoupeni_projevy/download/Singer_20081029_Appia.pdf 

SMALE, P. Structure and Function of the Federal Reserve System. In: [online]. © 2010 [cit. 

2012-5-25]. Dostupné z: http://www.fas.org/sgp/crs/misc/RS20826.pdf 

STULZ, R. M. Credit default swaps and the credit crisis. In. National Buereau of Economic 

Research [online]. © 2009 [cit. 2012-7-1]. Dostupné z: http://www.nber.org/papers/

w15384.pdf?new_window=1 

SUNDARESAN, S. Fixed Income Markets and Their Derivatives SURESH SUNDARESAN. 3rd 

ed. Burlington (Massachussetts, USA): Elsevier Academic Press, 2009, 435 s. ISBN 978-0-12-

370471-9. 

ŠMÍDKOVÁ, K. Transmizní mechanismus měnové politiky na počátku 3.tisíciletí. Finance a 

úvěr. Praha: 2002, roč. 52, č. 5, s. 288-306 [cit. 2012-3-10]. Dostupné z: http://

journal.fsv.cuni.cz/storage/357_287_306.pdf 

FAQs: FOMC. The Federal Reserve Bank of Richmond [online]. [cit. 2012-5-20]. Dostupné z: 

http://www.richmondfed.org/faqs/fomc/ 

The monetary policy of the ECB. Frankfurt am Main: European central bank, 2004. ISBN 92-

9181-479-2. 

USA. Zákon č. 43-63D, Federal Reserve Act. [cit. 2012-5-1]. Dostupné z http://www.llsdc.org/

attachments/files/105/FRA-LH-PL63-43.pdf 

Výkladový slovníček. Zavedení Eura v České republice [online]. [cit. 2012-3-23]. Dostupné z: 

http://www.zavedenieura.cz/cps/rde/xchg/euro/xsl/vyklad_slovnik.html?PG=H 



   

 

46 

 

 

 

 



   

 

47 

 

 


