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1 Úvod 

Předmětem této diplomové práce je funkce a výkon centrální banky jako věřitele 

poslední instance. Jedná se o téma velice zajímavé a důležité pro pochopení funkce 

centrální banky jakožto ochránce a podporovatele bankovního systému a jiných institucí 

v dobách finančních krizí, kdy je nutné chránit celý finanční systém a peněžní zásobu 

před zhroucením. V každé vyspělejší ekonomice totiž mezi základní cíle regulace a 

dohledu nad bankami patří podpora zdraví, bezpečnosti, důvěryhodnosti, efektivnosti 

bankovního systému a zachování stability finančního systému jako celku. Tato práce 

vychází z předpokladu, že roli věřitele poslední instance plní centrální banka, jak je 

obvyklé ve většině států, včetně České Republiky. Existují však i státy, kde věřitelem 

poslední instance nejsou centrální banky, ale jiné speciální instituce. Takovou zemí je 

například USA, kde tuto roli plní Federální rezervní systém
1
, Evropská unie, kde tuto 

funkci plní i Evropský stabilizační mechanismus
2
 nebo Likvidní konsorciální banka 

v případě Německa
3
. Téma jsem se rozhodl zpracovat i z dalších důvodů, kterými jsou 

bohatá historie institutu a současný dynamický vývoj v Evropské unii reagující na 

poslední finanční krizi šířící se postupně od roku 2009. Téma diplomové práce je 

bezesporu zajímavé i z pohledu kontroverze, kterou tento institut ve společnosti 

vzbuzuje. Na citlivá politicko-ekonomicko-společenská dilemata spojená s institutem 

upozorním v průběhu práce u jednotlivých aspektů institutu.  

Na území České republiky je dané problematice v akademických kruzích věnována, i 

přes její významnost, relativně nízká pozornost. Čeští autoři se institutem věřitele 

poslední instance zaobírají primárně zejména z hlediska ekonomického a hledisko 

právní často opomíjí. Práce se tak bude věnovat tomuto institutu z pohledu 

ekonomického i právního. Vzhledem k absenci hlubšího rozboru tohoto institutu 

v tuzemské právní literatuře vychází tato práce i ze zahraniční literatury.  

                                                 
1
 REVENDA, Z, Centrální Bankovnictví, 3. Aktualizované vydání, nakl. Management Press, Praha 2011, 

ISBN 978-80-7261-230-7, str. 430. 
2
 REGLING, K., ESM konference „Is the Euro Crisis Over?“, ze dne 20. října 2014, Bratislava, str. 4. 

[online]. [cit. 06-11-2016]. Dostupné z: http://www.esm.europa.eu/pdf/20141020KRbratislava.pdf. 
3
 JUROŠKOVÁ, L. Bankovní regulace a dohled, Praha, Auditorium, 2012 ISBN 978-80-87284-26-1, str. 

40. 

http://www.esm.europa.eu/pdf/20141020KRbratislava.pdf
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Stěžejní část této práce bude věnována především vývoji institutu věřitele poslední 

instance na evropské úrovni, který byl spuštěn poslední velkou krizi finančního systému 

a který spustil zásadní společenské diskuze o tomto tématu. Dluhová krize na 

evropském kontinentu představuje pro tradiční pojetí věřitele poslední instance zásadní 

zlom, kdy se rozšiřuje nejen rozsah potenciálních příjemců finanční pomoci, ale i 

množství poskytovatelů pomoci. Vývoj je ilustrován nedávnou judikaturu ve věcech 

pravomoci Evropské centrální banky a Evropského systému centrálních bank, zejména 

pak rozsudky Soudního Dvora Evropské Unie ve věci Pringle
4
 a Gauweiler

5
. 

Diplomová práce si klade dva hlavní cíle. Prvním z nich je vyložit pojem a koncept 

věřitele poslední instance jakožto jedné z funkcí centrální banky, zejména pak jakým 

způsobem tento tradiční institut funguje při řešení finančních krizí a důležité 

charakteristické znaky a aspekty s tím spojené. S tímto se pojí i historický vývoj věřitele 

poslední instance probíhající od vzniku pojmu na počátku 19. století, kdy byly 

zpracovány první odborné texty věnující se tomuto institutu, zejména dílo anglického 

ekonoma Henryho Thorntona An Enquiry Into the Nature and Effects of the Paper 

Credit of Great Britain z roku 1802 a Waltera Bagehota Lombard Street z roku 1873, 

do současnosti. Závěry ekonomů a právníků v té době byly natolik přesné, že se 

s určitými modifikacemi používají jako východisko a měřítko pro poskytování finanční 

pomoci prostřednictvím věřitele poslední instance i dodnes. Vymezení pojmu věřitele 

poslední instance spolu s historickým vývojem se proto, z logiky věci, věnuji hned na 

začátku této práce. 

Druhým hlavním cílem této diplomové práce je analyzovat právní rámec věřitele 

poslední instance v Evropské unii. Spolu s tím bude zanalyzováno, jakým způsobem 

v tomto směru funguje Evropský systém centrálních bank a vztah národních centrálních 

bank jednotlivých členských států a Evropské centrální banky. Diplomová práce však 

                                                 
4
 ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA EVROPSKÉ UNIE, Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze 

dne 27. listopadu 2012 ve věci C-370/12, Thomas Pringle vs. Government of Ireland, Ireland. [online]. 

[cit. 2016-10-22]. Dostupné z 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=130381&pageIndex=0&doclang=cs&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1134933.  
5
 ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA EVROPSKÉ UNIE, ve věci C-62/14, Peter Gauweiler a další vs. 

Deutscher Bundestag, Gauweiler, ze dne 16. června 2015. [online]. [cit. 2016-10-22]. Dostupné z 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165057&pageIndex=0&doclang=cs&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1135001.  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=130381&pageIndex=0&doclang=cs&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1134933
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=130381&pageIndex=0&doclang=cs&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1134933
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165057&pageIndex=0&doclang=cs&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1135001
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165057&pageIndex=0&doclang=cs&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1135001
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analyzuje zejména působení Evropské centrální banky (i Evropského stabilizačního 

mechanismu a jeho předchůdců EFSF a EFSM) v roli věřitele poslední instance 

v průběhu evropské dluhové krize na začátku 21. století. Periferní členské státy 

Evropské unie, jejichž měnou je euro, se dostaly do hlubokých obtíží s nedostatkem 

likvidity a prakticky ohrožovaly stabilitu celé Hospodářské a měnové unie. Nechybělo 

mnoho a měna euro by již dále nemusela vůbec existovat. S odstupem osmi let od 

začátku finanční krize budu analytickou metodou zkoumat, kde měla evropská dluhová 

krize své kořeny a proč vznikla. V diplomové práci dále analyzuji jednotlivé 

instrumenty a opatření, které ECB, respektive vlády členských států společně v roli 

věřitele poslední instance zavedly za účelem zastavení prohlubování krize a jejich 

reálný účinek na finanční trhy. Přijatá opatření vzbudila vlnu kritiky a kontroverze a 

dokonce je byl nucen řešit i Soudní dvůr Evropské unie (dále také jen „SDEU“), jehož 

rozsudky ve věcech Gauweiler a Pringle jsou pro tuto práci stěžejní. SDEU se musel 

zabývat velice komplexními otázkami a vyvstalými problémy, které bylo potřeba za 

účelem vyslovení souladu protikrizových opatření s evropským právem. 
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2 Pojem institutu věřitele poslední instance 

Definovat pojem věřitele poslední instance není vůbec lehké. Základní rámec, ve kterém 

tento institut funguje, poskytují autoři z řad ekonomů a právníků. Americký ekonom 

Thomas M. Humphrey pojem věřitele poslední instance vymezil takto:  

„Termín věřitele poslední instance odkazuje na odpovědnost centrální banky za 

vyhovění poptávky po mocných penězích v dobách krize, čímž je předcházeno panikou 

vyvolaných kontrakcí peněžní zásoby.“
6
  

Ve svém díle Manias, Panics, and Crashes Charles P. Kindleberger pojem věřitele 

poslední instance definuje takto: 

„[v]ěřitel poslední instance je připraven zastavit vyčerpání reálných i nelikvidních 

finančních aktiv v peníze tím, že dá více peněz k dispozici.“
7
  

Definici pojmu věřitele poslední instance poskytuje ve svém odborném článku také X. 

Freixas, který jej vymezuje jako: 

„[n]a základě diskreční pravomoci poskytnutá likvidita finanční instituci (nebo celému 

trhu) centrální bankou (či jinou určenou institucí) jako reakce na nežádoucí šok, který 

způsobuje abnormální nárůst poptávky po likviditě, která nemůže být pokryta z jiného 

zdroje.“
8
  

Z výše uvedených definic vyplývá logické vysvětlení pojmu věřitel poslední instance, 

podle kterého centrální banka vystupuje ve vztahu s institucemi jako věřitel, jelikož 

poskytuje poptávanou likviditu, a zároveň vystupuje i v poslední instanci, jelikož již 

neexistuje žádný jiný způsob, jakým by se podařilo dostatečně zvýšit nabídku likvidity 

na trhu. Cílem věřitele poslední instance je tedy dle T. M. Humphreye prevence a 

odvrácení panikou vyvolaných kolapsů v celém finančním systému a peněžní zásobě. 

Buď formou poskytnutí kvalitně zajištěných úvěrů s vysokým sankčním úrokem 

dočasně nelikvidním institucím, nebo i jen samotným oznámením o závazku centrální 

banky poskytnout dostatečnou likviditu institucím dříve, než k samotné krizi dojde, a 

                                                 
6
 Citace Thomase M. Humphreye převzata z EFFROS, C. R., Current Legal Issues Affecting Central 

Banks, Volume 4, Mezinárodní měnový fond, březen 1997, ISBN 1-55775-503-5, str. 340. 
7
 KINDLEBERGER P. C., a ALIBER, R., Z., Manias, Panics, and Crashes, A History of Financial 

Crashes, USA, New Jersey, 5th ed., 2005, ISBN 978-0-471-46714-4, str. 225. 
8
 FREIXAS, X., GIANNINI, G, HOGGARTH, G., SOUSA F., Lender of Last Resort: A Review of the 

Literature, Financial Stability Review, 1999, str. 152. [online]. [cit. 05-11-2016]. Dostupné z: 

https://notendur.hi.is/ajonsson/kennsla2006/fsr07art6.pdf.  

https://notendur.hi.is/ajonsson/kennsla2006/fsr07art6.pdf
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tím panickému chování předejít.
9
 Můžeme shrnout, že se jedná o mechanismus sloužící 

ochraně bankovnímu sektoru, kdy jsou bankovní domy v ohrožení a nejsou si již 

schopné zajistit finanční prostředky jinou cestou, např. na mezibankovním trhu.  

V uvedených definicích je zanesena představa o útěku k hotovosti, tzv. run na banku, a o 

škodě, která může vzniknout. Klasická bankovní panika byla charakterizována náhlým 

rozšířením strachu, že hotovost nebude k dispozici v době její největší potřeby, což vede 

vlastníky bankovek a vkladů u komerčních bank k co nejrychlejším výběrům svých 

finančních prostředků zpět do svých rukou. Potenciál ničivého útěku k hotovosti 

k bankovnictví částečných rezerv patří, protože banky drží hotovost jen ve výši zlomku 

všech jednotlivých vkladů. V případě, kdy by všichni klienti banky požádali o své 

peníze v jeden moment, byl by jim vyplacen jen nepatrný podíl jejich vkladů.  

Výše uvedené definice se v mnohém překrývají, ale přesto v nich lze najít odlišnosti. 

Humphrey by evidentně omezil funkci věřitele poslední instance pouze na relativně 

úzký sektor bankovních institucí, zatímco Kindlebergerova definice sahá dál než jen 

k případům, kdy vlastníci vkladů chtějí u komerčních bank vybrat peníze ze svých účtů. 

Definice jeho „reálných a nelikvidních finančních aktiv“ obsahuje nejen bankovní 

sektor, ale rovněž i nemovitosti, akcie, dluhopisy, surovinové rezervy a další. Podle 

Kindlebergera by kolaps trhu se zemědělskými surovinami znamenal to samé jako 

kolaps na akciovém trhu, jelikož obě situace by vyžadovaly nutný zásah věřitele 

poslední instance. Šířka rozsahu všech trhů a institucí, které by měly být chráněny 

činností věřitele poslední instance, zůstává jednou ze základních otázek a zároveň 

kontroverzí v teorii věřitele poslední instance. 

Contagion of fear, neboli nákaza strachem, který má potenciál zažehnout útěk 

k hotovosti, může mít základy ve špatných ekonomických zprávách. Těmi mohou být 

výrazné výkyvy cen klíčových průmyslových výrobků a jiného zboží nebo zpráva o 

pádu důležitého zaměstnavatele, což má potenciál ohrozit spolehlivost celého 

bankovního systému. Samozřejmě je také možné, že panika může mít základy ve 

falešných nebo neověřených zprávách, jako jsou fámy o neúspěšných obchodech, které 

by znamenaly vystavení určitých sektorů v nebezpečí a další. Jako nejznámější analogie 

                                                 
9
 HUMPHREY, T., M., Lender of Last Resort: The Concept In History, Economic review, 1989, str. 8. 

[online]. [cit. 04-11-2016]. Dostupné z: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.642.6454&rep=rep1&type=pdf. 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.642.6454&rep=rep1&type=pdf


6 

 

k tomuto případu se nabízí situace, kdy osoba v uzavřeném prostoru zakřičí "hoří" a 

celý dav bezmyšlenkovitě běží k východu doufajíc, že v požáru nezahynou. Zmíněná 

panika může mít reálné základy, ale zároveň se může jednat jen o nepodloženou zvěst či 

omyl.
10

 V zásadě se tak jedná o projev davové psychózy. 

Finanční krize, zejména bankovní paniky, byly vždy spojeny s vážným hospodářským 

poklesem. Otázka, proč paniky způsobují tak velké obtíže, je stále předmětem diskuzí. 

V některých případech nemožnost plnit obchodní dohody, např. zaplatit dodavatelům 

faktury nebo zaměstnancům odměny, evidentně krátkodobě oslabuje hospodářské 

aktivity na daném trhu. Monetaristé poukazují na snížení objemu peněžní zásoby 

produkované poklesem peněžního multiplikátoru jakožto hlavního důvodu finančních 

krizí. Připomeňme si, že Humphreyova definice věřitele poslední instance výslovně 

zdůrazňuje jeho roli v předcházení snižování objemu peněžní masy. Naopak zastánci 

keynesiánské ekonomie spíše poukazují na vlny pesimismu v investičních výdajích 

během krize. Další z diskutovaných názorů je skutečnost, že bankovní paniky mohou 

způsobit hospodářský pokles zvýšením ceny finanční intermediace, tedy ceny úvěrů a 

jiných finančních služeb.
11

 

V České republice je funkce věřitele poslední instance svěřena České národní bance, a 

to na základě ustanovení § 29 odst. 1 zákona o ČNB. Podle tohoto ustanovení platí, že 

Česká národní banka může poskytnout úvěr komerčním bankám na dobu nejvýše tří 

měsíců. Takový úvěr musí být zajištěný cennými papíry uvedenými v § 28 stejného 

zákona, popřípadě pak státními dluhopisy nebo jinými cennými papíry se státní zárukou 

nebo skladištními listy pro zboží hromadného charakteru plně pojištěné proti ztrátě a 

poškození, jakož i jinými majetkovými hodnotami. Ustanovení § 29 odst. 2 zákona o 

ČNB dále stanoví, že v zájmu zachování likvidity příslušné komerční banky může 

Česká národní banka výjimečně poskytnout takové bance krátkodobý úvěr, a to rovněž 

na dobu nejvýše tří měsíců. Při poskytnutí tohoto úvěru Česká národní banka požaduje 

odpovídající zajištění.
12

 Explicitní dikce zákona dává České národní bance možnost 

                                                 
10

 GROSSMAN, R., S. a ROCKOFF, H., Fighting the Last War: Economists on the lender of Last Resort, 

NBER Working Paper 20832, 2014, str. 4-6. [online]. [cit. 15-11-2016]. Dostupné z: http://www.norges-

bank.no/pages/100044/03_Grossman_and_Rockoff_2014.pdf.  
11

srov. s BERNANKE, S., Non-Monetary Effects of the Financial Crisis in the Propagation of the Great 

Depression, National Bureau of Economic Research, Cambridge, paper No. 1054, 1983, str. 15-16. 

[online]. [cit. 12-11-2016]. Dostupné z: http://www.nber.org/papers/w1054.pdf.  
12

 Zákon o ČNB, § 29 odst. 1 a §29 odst. 2, ve znění pozdějších předpisů 

http://www.norges-bank.no/pages/100044/03_Grossman_and_Rockoff_2014.pdf
http://www.norges-bank.no/pages/100044/03_Grossman_and_Rockoff_2014.pdf
http://www.nber.org/papers/w1054.pdf
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poskytovat za určitých okolností krátkodobé úvěry bankám a tím i vykonávat funkci 

věřitele poslední instance. Je třeba dodat, že Česká národní banka nebyla od bankovní 

krize v druhé polovině 90. let nucena sáhnout k aktivnímu využívání funkce věřitele 

poslední instance nad rámec automatické marginální zápůjční linky, kterou běžně 

využívá k poskytování finančních zdrojů institucím za standardizovaných podmínek, 

které zohledňují aktuální tržní podmínky.
13

 V evropském kontextu je Česká národní 

banka součástí dvoustupňového Evropského bankovního systému, kdy členové jsou 

jednotlivé národní centrální banky členských států Evropské unie a jim hierarchicky 

nadřízená je Evropská centrální banka. Na úrovni Evropské unie funkci věřitele 

poslední instance na základě Smlouvy o FEU vykonává Evropská centrální banka a 

relativně nově vytvořená protikrizová instituce Evropský stabilizační mechanismus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY, Studie dopadu účasti či neúčasti ČR v bankovní 

unii, vypracované Ministerstvem financí ČR, leden 2015, str. 102. [online]. [cit. 10-10-2016]. Dostupné 

z: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Studie_2015-02_BU-studie-dopadu-material-po-vlade.pdf. 
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3 Historický vývoj věřitele poslední instance 

 První výskyt pojmu 3.1

Zatímco se koncept věřitele poslední instance objevil v historii už dříve, tak ve 

významu, ve kterém ho známe dnes, byl poprvé použit bankéřem Sirem Francisem 

Baringem v jeho díle Observations on the Establishment of the Bank of England and the 

Paper Circulation of the Country publikovaném v roce 1797, kde Baring odkazoval na 

Bank of England jako na dernier ressort převzatého z francouzského výrazu „poslední 

možnost“ pro ostatní britské banky. Pro uvedení do kontextu tehdejší doby je třeba 

uvést jisté historické reálie. Nejdůležitější je zmínit fixaci na tzv. zlatý standard a jeho 

udržování, což byl jeden z nejdůležitějších cílů monetární politiky. Koncept fiat peněz 

byl v Anglii taktéž znám, protože kvůli Napoleonským válkám byly mezi lety 1797 až 

1819 zakázány platby ve zlatě a používaly se jen bankovky. Bank of England byla 

soukromá instituce, která sloužila jako vládní banka a měla monopol na emisi bankovek 

v rozsahu 26 mil okolo Londýna. Takto emitované bankovky sloužily jako tzv. mocné 

peníze pro anglický bankovní systém. Bankovky vydané Bank of England sloužily jako 

měna a rezervy pro Londýnské banky. Banky sídlící mimo Londýnskou oblast, tzv. 

Country banks taktéž prováděly emisi bankovek, ale měly i odpovídající zůstatek 

v Londýnských bankách.
14

 První kompletní a systematickou úpravu pojmu však později 

poskytl až Henry Thornton, jak je podrobně rozebráno níže. 

 Pojem věřitele poslední instance dle Henryho Thorntona 3.2

Podrobně se fungováním věřitele poslední instance začal zabývat na začátku 19. století 

anglický ekonom Henry Thornton, který ve svém díle An Enquiry Into the Nature and 

Effects of the Paper Credit of Great Britain z roku 1802 jako první identifikoval 

charakteristické rysy centrální banky (v tomto případě Bank of England) jako věřitele 

poslední instance. Jeho hlavní přínos do teorie spočíval ve specifikování primárních 

funkcí věřitele poslední instance, když rozlišil mezi mikro a makro ekonomickými 

aspekty funkce věřitele poslední instance a dále i analyzoval vztah věřitele poslední 

instance a funkci centrální banky jako orgánu řídící monetární politiku státu. Nakonec i 

                                                 
14

 CAPIE, H. F., WOOD, G. E., The Lender of Last Resort, vydal Routledge, 2 & 4 Park Square, Milton 

Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, 2007, ISBN 0-203-32758-6, str. 282.  
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formuloval termín morální hazard jako problém, kterému centrální banka v roli věřitele 

poslední instance čelí i v dnešní době. 
15

 

3.2.1 Charakteristiky centrální banky jako věřitele poslední instance 

dle Thorntona 

1. Odpovědnost věřitele poslední instance jako konečného zdroje likvidity 

pro finanční systém 

Centrální banka jako věřitel poslední instance obhospodařuje a vytváří strategické 

rezervy mocných peněz
16

, které lze použít k uspokojení poptávky po likviditě v dobách 

krize. Centrální banka tedy drží zásobu zlata, ze které mohou všichni čerpat, a zároveň 

vydává bankovky, které z důvodu své finanční zdravosti a všeobecné přijatelnosti byly 

považovány za ekvivalent zlata.
17

 Její právo neomezeně emitovat bankovky jí dává 

výlučnou kontrolu nad nevyčerpatelným zdrojem peněz. 

2. Odpovědnost věřitele poslední instance jako správce centrální zlaté 

rezervy  

Druhou charakteristikou věřitele poslední instance je jeho povinnost udržovat peněžní 

rezervu v dostatečném množství, aby v očích veřejnosti vzbuzoval důvěru ve svou 

připravenost poskytnout finanční pomoc, pokud vznikne krize. S tím souvisí nutnost 

věřitele poslední instance spoléhat se na vlastní zdroje, zejména v situacích, kdy kvůli 

šířící se panice celým finančním systémem musí volně vydávat bankovky za účelem 

utlumení této paniky a zastavení výběrů vkladů do domácností. 
18

 

 

 

                                                 
15

 HUMPHREY, T., M., Lender of Last Resort: The Concept in History, Economic review, 1989, str. 8. 

[online]. [cit. 04-11-2016]. Dostupné z: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.642.6454&rep=rep1&type=pdf. 
16

 Mocné peníze jsou v kontextu tehdejší doby zlato a bankovky Bank of England. 
17

 HUMPHREY, T., M., Lender of Last Resort: The Concept in History, Economic review, 1989, str. 8. 

[online]. [cit. 04-11-2016]. Dostupné z: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.642.6454&rep=rep1&type=pdf. 
18

 Tamtéž, str. 8. 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.642.6454&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.642.6454&rep=rep1&type=pdf
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3. Veřejnoprávní odpovědnost věřitele poslední instance  

Třetí charakteristika věřitele poslední instance dle Thorntona je jeho odpovědnost vůči 

veřejnosti a tím i vůči celé ekonomice, jelikož se nesmí chovat jako běžné komerční 

banky, které jsou odpovědné jen vůči svým akcionářům. Tato odpovědnost v sobě 

zahrnuje ochranu takového množství oběživa, aby byla zachována kupní síla peněz i 

během panik a útěkům k hotovosti a poskytování finanční, či jiné asistence během 

finančních krizí celému finančnímu systému. Odpovědnost věřitele poslední instance 

vůči celé veřejnosti ho nutí se chovat přesně opačně, než jak se chovají komerční banky. 

Věřitel poslední instance volně emituje bankovky a poskytuje více úvěrů, zatímco 

komerční banky svojí činnost poskytování úvěrů omezují. Komerční banky si takové 

chování ospravedlňují bezpečností, kdy si chrání vlastní likviditu. Centrální banka si 

toto dovolit nemůže. Naopak v těchto chvílích musí zvýšit množství emitovaných 

bankovek i objem poskytovaných úvěrů.
19

  

3.2.2 Aspekty politiky související s výkonem funkce věřitele poslední 

instance dle Thorntona 

Thornton dále analyzoval čtyři hlavní aspekty politiky v souvislosti s funkcí věřitele 

poslední instance, kdy se centrální banka jako poskytovatel finanční pomoci může 

dostat do konfliktů mezi jednotlivými cíli, které musí dosahovat. Thornton dále 

analyzoval pozici centrální banky ve středu finančního systému a další otázky 

související s postavením ochránce finančního systému jako celku.  

1. Konflikt mezi odpovědností centrální banky jako emitentem bankovek 

peněžní zásoby a její funkce jako věřitele poslední instance  

Centrální banka nese odpovědnost za poskytování stabilního rámce pro dlouhodobý 

měnový vývoj kontinuálním a umírněným emitováním bankovek. Na druhou stranu se 

centrální banka musí vyrovnat s nedostatečným stavem likvidity na finančním trhu 

zejména pomocí intenzivního uvolňování finančních prostředků, které vyžaduje 

opuštění výše uvedeného stabilního rámce pro vývoj množství bankovek v měnové 

                                                 
19

 Tamtéž, str. 9.  
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bázi.
20

 Důsledkem tohoto konfliktu mezi měnovou politikou a poskytnutím finanční 

pomoci je např. „zvýšení bankovních rezerv jako složky měnové báze se všemi 

potenciálními dopady, například další růst měnových agregátů nebo změny krátkodobé 

úrokové míry.“
21

 

2. Makroekonomická a mikroekonomická odpovědnost věřitele poslední 

instance 

Thornton analyzoval vztah odpovědnosti věřitele poslední instance k jednotlivým 

bankovním institucím vůči vztahu věřitele poslední instance k celému bankovnímu 

systému. Pokud jsou jednotlivé banky v problémech, tak Thornton tvrdí, že pro 

zachování stability platební bilance není důležité zachránit každou takovou banku. 

Věřitel poslední instance je tedy primárně odpovědný celému bankovnímu systému, 

nikoli jednotlivým bankám. Příliš liberální postoj k poskytování pomoci problémovým 

institucím může vést k nezodpovědnému a nedbalostnímu chování v úvěrových 

praktikách dalších bank. Takto byl poprvé pojmenován problém, se kterým se musí 

věřitel poslední instance při poskytování finanční pomoci vypořádat, tzv. morální 

hazard. Řešení tedy spočívá v tom, že se nedoporučuje poskytovat pomoc těm bankám, 

které si nouzi přivodily vlastní nerozvážností, neprozřetelností nebo špatným řízením 

instituce. Záchranné operace špatně řízených bank by podněcovalo další banky k tomu, 

aby podnikaly nepřiměřeně riskantní spekulace beze strachu z možných důsledků. 

Veřejnému zájmu by dle Thorntona naopak mohl lépe posloužit právě pád takové 

instituce, kdy by se tímto uvolněné zdroje přerozdělily do lépe fungujících institucí.
22

 

3. Zabránění nákaze finančního systému 

Třetí otázka, kterou se Thornton ve svém díle zabýval, spočívala v tom, zda by se měl 

věřitel poslední instance snažit předcházet samotným primárním šokům finančního 

systému. Primárním šokem se dle Thorntona myslí vojenská invaze, neúroda obilí, 

                                                 
20

 Tamtéž, str. 9. 
21

 REVENDA, Z., Peněžní ekonomie a bankovnictví, 5. aktualizované vydání, vyd. Management Press, 

Praha 2014, ISBN 978-80-7261-279-6, str. 259. 
22

 HUMPHREY, T., M., Lender of Last Resort: The Concept in History, Economic review, 1989, str. 9-

10. [online]. [cit. 04-11-2016]. Dostupné z: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.642.6454&rep=rep1&type=pdf. 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.642.6454&rep=rep1&type=pdf
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úpadek banky nebo jiný druh poplachu. S tím však zásadně nesouhlasil, věřitel poslední 

instance podle něj existuje, aby neutralizoval sekundární dopady primárních šoků, např. 

paniky a útěky k hotovosti. Centrální banka nese odpovědnost jen za rychlé a účinné 

zastavení sekundárních šoků šířící se napříč finančním systémem.
23

 

4. Ochrana peněžní zásoby  

Dle Thorntona je stěžejním úkolem věřitele poslední instance zamezení snižování 

množství peněžní zásoby způsobeným panikami a útěkem k hotovosti, které by 

znamenalo depresi hospodářské aktivity. Thornton hleděl na zastavení útěků k hotovosti 

a jiných panik jen jako na způsob, jak splnit hlavní povinnost věřitele poslední instance 

– ochranu peněžní zásoby, resp. zachování kupní síly peněz.  

Thornton vysledoval řetězec příčinných souvislostí od poplachu k panické poptávce po 

mocných penězích. Paniky způsobují pochybnosti o solventnosti venkovských bank a 

jako důsledek se snaží vklady u takových bank směnit za zlato nebo za bankovky Bank 

of England. Pokud není uspokojena poptávka po těchto mocných penězích, hrozí prudké 

zmenšení peněžní zásoby a ve výdajích, čímž se výrazně omezí hospodářská aktivita. 

Centrální banka je tedy povinna emitovat dostatečné množství mocných peněz, resp. 

bankovek, aby mohla rychle zamezit prudkému poklesu množství peněz v ekonomice a 

tím i udržet hospodářskou aktivitu na stejné úrovni.
24

   

 Věřitel poslední instance dle Waltera Bagehota 3.3

Konceptem věřitele poslední instance se zabýval anglický ekonom Walter Bagehot, 

zejména ve svém díle Lombard Street z roku 1873. Bagehot zde ve svém díle reagoval 

na restriktivní chování Bank of England z důvodu zachování vlastní likvidity během 

krizí mezi roky 1847 až 1866.
25

 Thorntonovy myšlenky přeformuloval, rozšířil a hlavně 

zpopularizoval, aniž by se však ve svém díle na Thorntona odkazoval, a položil tak 

spolu s ním na britských ostrovech základ k vytvoření takzvané klasické teorie pojetí 

věřitele poslední instance. Klasická teorie, rovněž označována jako Thornton-

                                                 
23

 Tamtéž, str. 10. 
24

 Tamtéž, str. 11.  
25

 SALTER, A. W., Robust Political Economy and the Lender of Last Resort, ze dne 16. března 2015, str. 

18. [online]. [cit. 06-11-2016]. Dostupné z: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2246176.  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2246176
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Bagehotova doktrína, je i přes dílčí detaily, které mohou dnes působit kontroverzně, do 

dnešní doby všeobecně uznávaná a poskytuje vhodné východisko pro další výzkum.  

Bagehot například, stejně jako Thornton, zdůrazňoval speciální postavení Bank of 

England coby držitele definitivní peněžní rezervy. Bagehot rovněž kladl důraz na to, že 

postavení Bank of England je odlišné od postavení obyčejných komerčních bank. 

Speciální postavení Bank of England jí také dávalo značnou moc a i povinnost půjčovat 

peníze solventním institucím nabízejícím za ně kvalitní kolaterály v dobách krize, kdy 

ostatní banky počet poskytnutých půjček snižují. 

Thornton se s Bagehotem shodli i v řešení problematiky odčerpávání kapitálu do 

zahraničí nebo k domácnostem. Oba shodně tvrdili, že v takovém případě by se mělo 

zakročit pomocí půjček poskytovaných co nejvolněji a v co největším množství. Tím by 

se zamezilo veškerým pochybnostem o schopnosti ohrožených bank uspokojit poptávku 

po penězích v hotovosti. Jako další bod společné shody zmiňuji doporučení věřiteli 

poslední instance snažit se udržet dostatečné množství zlatou rezervu nad určitým 

minimem, které zaručuje důvěru veřejnosti ve směnitelnost bankovek Bank of England 

ve zlato
26

.  

3.3.1 Bagehotovy zásady a přínos ke klasické doktríně věřitele 

poslední instance 

Bagehotův největší příspěvek je výčet pěti hlavních zásad, kterými se dle něj musí 

každý věřitel poslední instance řídit při rozhodování o poskytnutí finanční pomoci. 

Těmi jsou (1) jediným věřitelem poslední instance v bankovním systému by měla být 

centrální banka, (2) finanční pomoc se poskytuje pouze dočasně nelikvidním, nikoli 

nesolventním institucím, (3) nouzové úvěry se poskytují neomezeně a za kvalitní 

kolaterál, (4) nouzové úvěry musí být úročeny sankční sazbou, (5) všechny zásady musí 

být oznámeny předem a přísně dodržovány, (6) nesolventní instituce by měly být 

likvidovány. Tyto zásady politiky věřitele poslední instance Bagehot shrnul do 

následující věty „Velké úvěry s velkým úrokem jsou nejlepší léky pro nejhorší nálady 

                                                 
26

 HUMPHREY, T., M., Lender of Last Resort: The Concept in History, Economic review, 1989, str. 12. 

[online]. [cit. 04-11-2016]. Dostupné z: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.642.6454&rep=rep1&type=pdf. 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.642.6454&rep=rep1&type=pdf
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na trhu.“
27

 O tom, že jsou Bagehotovy zásady věřitele poslední instance stále relevantní 

vypovídá rozhovor s bývalým předsedou rady guvernérů FEDu, který komentoval 

vypořádávání s finanční krizí takto: „V souvislosti s krizí z roku 2008, byly největším 

rozdílem dnešního finančního systému detaily, ne-li celá koncepční struktura, vůči 

finančnímu systému, který znal v 19. století Bagehot. A tak pro nás ve FEDu byla výzva 

adaptovat Bagehotovy zásady do kontextu moderního finančního systému. Například 

namísto retailových vkladatelů čekajících v řadách přede dveřmi bank, jako v průběhu 

paniky v roce 1907, ve Spojených státech jsme měli runy na banku v podobě 

velkoobchodních krátkodobých věřitelů, jako jsou repo věřitelé nebo věřitelé 

komerčních papírů, a museli jsme najít způsob jak v zásadě poskytnout likviditu 

k zastavení takových runů. Takže se jednalo o jiný institucionální kontext, ale přístup 

k řešení krize byl plně konzistentní s Bagehotovými radami.“
28

 

1. Jediným věřitelem poslední instance v bankovním systému by měla být 

centrální banka  

Bagehot nahlížel na Bank of England jako na jedinou instituci, která má být 

v bankovním systému věřitelem poslední instance. Vycházel ze stejného závěru jako 

Thornton, když vyhodnotil, že její právo neomezeně emitovat bankovky jí dává 

výlučnou kontrolu nad nevyčerpatelným zdrojem peněz a tudíž je jako jediná schopná 

zastavit paniky šířící se napříč bankovním systémem.
29

 V dnešní době se ve vyspělých 

ekonomikách můžeme setkat s modifikací tohoto pravidla, kdy se často v roli věřitele 

poslední může objevit např. stát
30

 nebo i nadnárodní instituce (např. ESM, EFSF).
31

  

S institucionálním vymezením věřitele poslední instance ve finančním systému se pojí i 

princip konstruktivní dvojznačnosti. Ten tkví tedy ve vymezení toho, kdo plní roli 

věřitele poslední instance a v tom, že poskytnutí finanční pomoci není předem nikdy 

                                                 
27

 BAGEHOT, W., Lombard Street: A Description Of Money Market, 1962, ed. 1979, USA, ISBN 0-

88355-677-4, str. 27-28. 
28

 WESSEL, D., Central Banking after the Great Recession: Lessons Learned, Challenges Ahead, The 

Brookings Institution, Washington 2014, ISBN 978-0-8157-2608-1, str. 6.  
29

 HUMPHREY, T., M., Lender of Last Resort: The Concept in History, Economic review, 1989, str. 12. 

[online]. [cit. 04-11-2016]. Dostupné z: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.642.6454&rep=rep1&type=pdf. 
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 REVENDA, Z, Centrální Bankovnictví, 3. Aktualizované vydání, nakl. Management Press, Praha 

2011, ISBN 978-80-7261-230-7, str. 410. 
31

 REGLING, K., ESM konference „Is the Euro Crisis Over?“, ze dne 20. října 2014, Bratislava, str. 4. 

[online]. [cit. 06-11-2016]. Dostupné z: http://www.esm.europa.eu/pdf/20141020KRbratislava.pdf.  
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jisté. Revenda dále hovoří o tzv. destruktivní dvojznačnosti, pokud není věřitel poslední 

instance vymezen.
32

 

2. Finanční pomoc se poskytuje pouze dočasně nelikvidní, nikoli 

nesolventní instituci 

Bagehot shledával funkci věřitele poslední instance, stejně jako Thornton, primárně 

makroekonomickou, jelikož nese odpovědnost za celou ekonomiku a nikoli za 

jednotlivé instituce. Bagehot ani nezamýšlel aplikaci institutu věřitele poslední instance 

na situace, které by vedly k předcházení krachu velkých a klíčových bank, které se do 

špatné finanční situace dostaly v důsledku špatného managementu či neefektivnosti. 

Hlavním úkolem centrální banky proto není předcházet počátečním krachům 

nesolventních institucí, ale předcházet pozdější vlně krachů proudící skrze systém 

solventních bank a institucí, tedy předcházet sekundárním otřesům trhu. Proces 

zastavení paniky
33

 musí být rychlý a efektivní, jelikož hrozí, že se celá situace vymkne 

z rukou. Bagehotovo řešení spočívá v poskytování likvidity celému systému, nejen 

bankám v nesnázích
34

, tak jak dále popsal ve svém díle: 

„Panika je v jistém smyslu slova druhem bolesti a s ohledem na pravidla přírody se 

nesmí nechat jen tak. Držitelé hotovostních rezerv musí být připravení je použít ne jen 

k plnění svých povinností, ale také je poskytnout dalším k plnění jejich povinností. Musí 

půjčovat obchodníkům, menším bankám‚ tomu i tamtomu‘, kdykoli je zajištění dobré.“
35

 

Z výše uvedeného úryvku vyplývá, že Bagehot zásadně odmítal, aby věřitel poslední 

instance odpovídal i za udržení nesolventních bank. Centrální banka by podle něj 

neměla předcházet krachům za každou cenu. To se vztahuje se i na nesolventní klíčové 

banky, jejichž krach může mít za následek ztrátu důvěry veřejnosti v celý systém a mohl 

by znamenat začátek tzv. dominového efektu. Přestože je takový dominový efekt 

                                                 
32

 REVENDA, Z, Centrální Bankovnictví, 3. Aktualizované vydání, nakl. Management Press, Praha 

2011, ISBN 978-80-7261-230-7, str. 411. 
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Street: A Description Of Money Market, 1962, ed. 1979, USA, ISBN 0-88355-677-4, s. 61. 
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[online]. [cit. 04-11-2016]. Dostupné z: 
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nežádoucí, Bagehot věřil, že solventní subjekty na trhu, které jsou schopné poskytnout 

kvalitní zajištění, tvoří většinu, a tudíž není nutné zachraňovat nesolventní banky, 

jakkoli se mohou v tu dobu zdát důležité.
36

 

3. Nouzové úvěry se poskytují neomezeně a za kvalitní kolaterál 

Základním Bagehotovým pravidlem je vyhovět s žádostí o poskytnutí finanční pomoci 

v neomezeném množství všem, kteří dokáží poskytnout dostatečně kvalitní zajištění 

v odpovídajícím množství. Jeho postoj vůči bankám v tísni byl takový, že je třeba 

poskytovat půjčky na jakékoli zdravé aktivum, na které se běžně půjčka poskytuje.
37

 

Banky, které dokáží nabídnout kvalitní zajištění, budou nejspíše schopny poskytnutou 

pomoc splatit, až se finanční krize uklidní. Bagehot se tímto snažil přesvědčit bankéře 

Bank of England, která byla v soukromém vlastnictví, že jim poskytování takových 

úvěrů nesníží zisk.
38

 Základním kritériem dobrého kolaterálu je jeho nepopíratelná 

zdravost za normální situace. Snížení hodnoty kolaterálu z důvodu finančních bouří na 

trhu by se věřitel poslední instance neměl obávat. 
39

 

4. Nouzový úvěr musí být úročen sankční sazbou 

Princip poskytování nouzového úvěru úročeným sankční sazbou má být jedním ze 

způsobů, jak čelit hrozbě vzniku morálního hazardu. Levné poskytování nouzových 

úvěrů bankám v dobách krize by ve finančním sektoru mohlo zapříčinit vysoce rizikové 

finanční operace i v klidných dobách. Banky by nebyly ani motivovány k držení 

dostatečných finančních rezerv pro případy krize.
40

 V souvislosti s tímto Bagehot varuje 

před přehnanou důvěrou ve věřitele poslední instance a spíše zdůrazňuje nutnost 

posilovat jednotlivé banky. Základem systému bankovnictví mají totiž být solventnost a 
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stabilita jednotlivých bank. Bagehot uvádí: „Měli bychom se podívat na zbytek 

bankovního systému a snažit se snížit požadavky na Bank of England jen jak to půjde. 

Systém centrálního bankovnictví je velice křehký, a proto bychom ho měli co nejméně 

napínat.“
41

 V souvislosti s tímto navrhl, aby každá komerční banka měla vlastní 

dostatečnou peněžní rezervu, jakožto nejlepší způsob zabezpečení celého bankovního 

systému.
42

 

Dalším využitím sankční úrokové sazby je dle Bagehota současné poskytnutí testu 

solventnosti. Ten spočívá v následujícím samoregulačním mechanismu trhu. Sankční 

úroková sazba, která je obvykle stanovená ve výši odpovídající několika procentním 

bodům nad tržní cenou, nutí nelikvidní banky obracet se primárně na trh a až následně 

na centrální banku. Pokud by nelikvidní instituce obdržely půjčku z trhu, znamenalo by 

to, že jde z hlediska trhu o solventní instituce. Na druhé straně, pokud se instituce obrátí 

na věřitele poslední instance, dává tím najevo, že si nedokázala prostředky obstarat na 

trhu za nižší cenu. Komerční věřitelé se ovšem také obávají nesplnění závazku 

dlužníkem, a proto požadují prémie za riziko, které nutí banky uchýlit se znovu 

k centrální bance pro pomoc.
43

 

5. Zásady musí být oznámeny předem a přísně dodržovány 

Povinnost centrální banky ve funkci věřitele poslední instance znamená i všechny 

uvedené zásady veřejně předem oznámit a přísně dodržovat i v průběhu krize. 

Oznámením se centrální banka zavazuje k zastavení potenciálních krizí a předběžně 

ujišťuje veřejnost, že nepřipustí, aby se situace stala natolik neudržitelnou, aby 

docházelo k runům na banky. Takové oznámení samotné má schopnost útěkům 

k hotovosti zamezit. Dalším smyslem je i varování pro bankovní sektor: „pokud jste 

pouze nelikvidní, zaplatíte sankční sazbu, ale pokud jste nesolventní, necháme vás 

zkrachovat.“
44

 Dodržování by tedy mělo být samozřejmé i v průběhu krize, ovšem 
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finanční krize mohou být velmi komplexní a složitý problém a proto může být striktní 

dodržování zásad sporné. Zvláště vysoké sankční úroky nouzových úvěrů nebo 

nedostatek finanční pomoci, kvůli nedostatečnému množství kvalitního kolaterálu 

mohou při striktním dodržování pravidel finanční krizi prodloužit nebo i zhoršit. 

Revenda uvádí příklad změny „pravidel během hry“ v českém bankovním systému u 

povinného pojištění vkladů. V rámci Konsolidačního programu II došlo mimo daná 

pravidla ke značnému zvýšení pojistných náhrad a v dalších letech se klienti dalších 

bank v úpadku dožadovali stejného zvýšení pojistných náhrad, jako zavedl 

Konsolidační program II v minulosti.
45

  

6. Nesolventní banky by měly být prodány nebo likvidovány 

Tato zásada navazuje na zásadu č. 2, tedy že pomoc by se neměla poskytovat 

nesolventním institucím. Instituce, které jsou nesolventní, by neměly být zachraňovány 

a ztráty za jejich pád by primárně měli nést společníci a věřitelé. Revenda zmiňuje, že 

na úrovni teorie se jedná o jasnou a základní zásadu, ovšem v praxi často 

nedodržovanou, zejména v případech velkých bank (too-big-to-fail) a v případech bank, 

kde je společníkem stát. Dalším problémem je těžké vymezení hranici mezi nesolventní 

a dočasně nelikvidní institucí, zvlášť v dobách krize (viz. bod 4.1.3 této práce).
46
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4 Kritéria pro rozhodování o finanční pomoci institucím 

v problémech a způsoby jakým se institucím finanční 

pomoc poskytuje 

Bagehot-Thorntonova doktrína nám osvětlila historický koncept a zásady věřitele 

poslední instance a zároveň nám poskytla měřítko, podle kterého se při řešení 

finančních krizí postupuje s určitými modifikacemi i v dnešní době. K rozhodování o 

tom, zda-li věřitel poslední instance poskytne finanční pomoc ohrožené instituci a jakou 

formu taková pomoc bude mít, je třeba zvážit další kritéria popřípadě skutečnosti, které 

mohou být s takovou pomocí resp. neposkytnutím pomoci spojené. 

 Kritéria a úvahy pro a proti poskytnutí finanční pomoci 4.1

Základním kritériem pro poskytnutí úvěrové pomoci bankám v tísni centrální bankou 

jsou ekonomická kritéria vycházející ze zásad Bagehot-Thornton doktríny věřitele 

poslední instance. Jako první kritérium musí centrální banka zvážit nebezpečí 

systémového rizika, které hrozí finančnímu systému jako celku. Toto kritérium se často 

spojuje pouze s velikostí ohrožené banky, ale správně by se mělo nebezpečí 

systémového rizika kriticky hodnotit z více hledisek. Řešením proti takovému 

nebezpečí může být buď poskytnutím úvěru ohrožené bance, nebo poskytnutím úvěru 

ostatním, tzv. zdravým bankám, pokud je ohrožená banka zjevně nesolventní. Dalším 

kritériem jsou náklady na záchranu ohrožené banky, kdy je velice těžké ekonomicky 

zhodnotit nejen samotné náklady, ale zejména potenciální přínos pro finanční systém. 

Neopomenutelným kritériem při zvažování o rozhodování o finanční pomoci je i 

likvidita a solventnost ohrožené banky.
47

 Bagehot zásadně nesouhlasí se zachraňováním 

nesolventních institucí, ale níže, v kapitole 4.1.5 této diplomové práce, je vysvětleno, že 

je velice těžké najít hranici nebo měřítko dle kterého můžeme bezpečně vyvodit, že je 

instituce nesolventní. Rozhodnutí by mělo eventuálně dbát i důvodu ohrožení banky. 

Pokud by se jednalo o banku, která si přivodila finanční problémy podvodně 

nastavenými mechanismy podnikání, je důležité takovou banku rozpustit a nechat ztrátu 

nést akcionáře a management. V situaci, kdy by se poctivá banka dostala do potíží 
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s nedostatkem likvidity z důvodu finanční krize, měl by věřitel poslední instance brát 

tento fakt v potaz a finanční pomoc poskytnout.
48

 V žádném případě nemá věřitel 

poslední instance povinnost poskytovat finanční pomoc a v každém jednotlivém případě 

by měl postupovat tak, aby z dlouhodobého hlediska zabezpečoval efektivnost a 

důvěryhodnost celého bankovního systému.
49

 V následujících částech diplomové práce 

jsou jednotlivé důvody pro a proti poskytnutí finanční pomoci podrobně zanalyzovány.  

4.1.1 Nebezpečí systémového rizika 

Nebezpečí systémového rizika tkví v potenciálním negativním efektu na celý finanční 

systém, tedy ohrožení zdravých bank, z důvodu krachu velké banky na trhu nebo 

z důvodu pádu většího množství bank najednou a jejich vzájemného propojení. Pády 

bankovních institucí mohou způsobit obavy vkladatelů u jiných bank o jejich vklady 

z důvodu ztráty důvěry v solventnost dalších bank, tzv. nákaza systému. Nákaza vzniká 

tím, že vkladatelé vnímají podobnosti mezi bankou v úpadku a tou, u které mají vklad. 

Ať se jedná o podobnosti geografické, v portfoliu nebo jiné, mohou vkladatelé 

předpokládat, že banky vlastní podobná vadná aktiva. Na ztrátu důvěry vznikají dvě 

zásadní reakce a to (1) útěk k hotovosti a (2) útěk ke kvalitě. Útěk k hotovosti spočívá 

v masových výběrech vkladů u bankovních institucí a jejich uschování v hotovosti u 

nebankovních institucí či u zahraničních bank. Jako účinný prostředek ke snížení 

pravděpodobnosti útěku k hotovosti se používá pojistná ochrana vkladů.
50

 Útěk ke 

kvalitě je fenomén, kdy vlastníci vkladů za vybranou hotovost nakupují mimobankovní 

cenné papíry. Prodávající těchto cenných papírů relokují vybrané finanční prostředky do 

stabilnějších nebo důvěryhodnějších bank. Tato restrukturalizace vkladů může mít za 

následek i tzv. oligopolizaci vkladů, pokud se z menších, méně stabilních, bank 

přesunou finanční prostředky k velkým bankovním kolosům. Riziko nákazy systému je 

spojeno i s velkou informační asymetrií mezi menšími vkladateli, např. spotřebiteli a 

                                                 
48

 Tamtéž, str. 422. 
49

 Tamtéž, str. 423. 
50

 V České republice vykonává pojistnou ochranu vkladů od 1.1.2016 Garanční systém finančního trhu, 

prostřednictvím Fondu pojištění vkladů. Na národní úrovni se činnost Garančního systému v oblasti 

pojištění vkladů řídí zejména §41a  a násl. zákona o bankách. Na evropské úrovni upravuje tuto 

problematiku směrnice EP a Rady č. 2014/49/EU o systémech pojištění vkladů (v anglickém jazyce 

Deposit Guarantee Scheme Directive, DGSD) a směrnice EP a Rady č. 2014/59/EU kterou se stanoví 

rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků (v anglickém jazyce 

Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD) 



21 

 

profesionálními investory, kteří mají lepší přístup k informacím o finanční situaci banky 

a tyto informace dokáží i lépe vyhodnotit, tudíž mohou i dříve reagovat hromadným 

výběrem svých finančních prostředků.
51

  

Poskytovat finanční pomoc z důvodu hrozícího systémového rizika je v zásadě 

v souladu s klasickou doktrínou věřitele poslední instance, kdy Bagehot tvrdil, že 

hlavním úkolem centrální banky je předcházet panice, nebo-li vlně krachů, následující 

po pádu nesolventní banky skrz systém solventních bank a institucí. 

4.1.2 Doktrína too-big-to-fail 

Doslovný překlad do českého jazyka too-big-to-fail je „příliš velká pro úpadek“.  

Považuje se za „nepsané pravidlo, které je interpretováno způsobem, že centrální banka 

či stát nemůže připustit úpadek velké bankovní instituce.“
52

 Myšlenkový základ této 

doktríny spočívá v přesvědčení, že čím větší bankovní instituce je, tím závažnější jsou 

důsledky pro celý bankovní systém v případě jejího úpadku. Z podstaty se jedná o 

diskriminační chování autorit vůči malým bankám, kdy systém chrání před pádem spíše 

velké banky. Důsledkem je i značná deformace bankovního trhu. Z toho můžeme 

vyvodit i další negativní důsledek, který spočívá v potenciálním vysokém sebevědomí 

velkých bank při zapojování se do rizikovějších bankovních obchodů, které mohou 

ohrozit stabilitu i těchto velkých bank. Doktrína too-big-to-fail má i nezanedbatelnou 

politickou dimenzi. Revenda zmiňuje problematiku stupně samostatnosti centrální 

banky jako věřitele poslední instance, kdy angažovaný politik může z politických 

důvodů přimět centrální banku poskytnout finanční pomoci ohrožené i nesolventní 

bance. Další příklad možného politického vlivu na řešení situace uvádí Revenda v 

případech, kdy má stát podíl v ohrožené bance.
53

 

V průběhu krize, která začala roku 2007, se několik systémově významných institucí 

dostalo do potíží nebo dokonce do úpadku, což způsobilo velký šok, který ohrožoval 
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finanční stabilitu celého finančního systému.
54

 Na reakci se nemuselo dlouho čekat, 

když v USA byl v roce 2010 přijat Dodd Frank Act, který dává možnost ukládat tzv. 

systémově důležitým finančním institucím přísnější požadavky (Systemically Important 

Financial Institutions nebo také jen SIFI). Koncept regulace adresovaný SIFI byl dále 

projednán Basilejským výborem pro bankovní dohled, který vydal standardy, tzv. Basel 

III. Standardy, umožňující uložení dalších kapitálových požadavků na SIFI. Pro 

zařazení instituce mezi SIFI můžeme použít pomocná kritéria, kterými jsou: (1) velikost 

a/nebo koncentrace činnosti této finanční instituce, (2) provázanost finanční instituce 

uvnitř a vně finančního systému (too-interconnected-to-fail), (3) míra vzájemné 

podobnosti a korelace bilancí jednotlivých bank (too-many-to-fail), (4) makrofinanční 

či politické podmínky, či souvislosti, za jakých je možné danou finanční instituci 

označit jako SIFI.
55

 V listopadu 2011 Financial Stability Board zveřejnila jednotná 

pravidla adresující systémová rizika a morální hazard spojený se systémově 

významnými finančními institucemi a i první seznam takových institucí, kde jsou např. 

Deutsche Bank, Erste Group, Barclays a mnoho dalších. 

Návrhů, jak vyřešit situaci ohledně TBTF institucí, je více. Jurošková odmítá možnost, 

že by se instituce napravily a společnost by se dočkala jejich odpovědného chování. A 

proto byly vytvořeny návrhy na omezení rizik spojených s TBTF. Návrhy jsou 

rozděleny do tří hlavních kategorií, kdy prvním je rozštěpení institucí nebo omezení 

jejich velikost tak, aby jejich pád již nepředstavoval systémové riziko. Druhým typem 

návrhů je uložení přísnější regulace na tyto systémově významné instituce, zejména ve 

smyslu posílení požadavků na kapitál a likviditu. Třetím návrhem je vytvoření rezoluční 

autority, která by řídila a tím i zmírnila efekt úpadku TBTF instituce na finanční 

systém.
56

   

V těchto měsících (září – listopad 2016) je velice aktuální debata ohledně situace 

největší německé banky Deutsche Bank AG, která se nachází v hluboké krizi. Angela 
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Merkelová, kancléřka Spolkové republiky Německo, na konci září 2016 prohlásila, že 

finanční asistenci, tzv. bail-out, bance neposkytne.
57

 Řešení bude muset zohlednit 

systémové riziko, které by tzv. bail-in (opak bail-outu) mohl způsobit. Britský ekonom 

Charles Goodhart situaci komentuje „Když rozdělíte ztrátu mezi 50 milionů lidí, jedná 

se o relativně malou částku, ale když ztrátu rozdělíte mezi desetitisíc investorů, ze 

kterých by určitě několik z nich ztratilo veškeré svoje úspory, někteří by spáchali i 

veřejnou sebevraždu, tak jak se stalo v Itálii, taková ztráta je pak vnímána všemi.“
58

  

Rozhodnutí je tedy nejen ekonomického, ale i politického, morálního a 

celospolečenského rázu. Nadcházející měsíce nám napoví, jakou cestou se situace 

ohledně Deutsche Bank AG vyvine.  

4.1.3 Solventnost instituce 

Solventnost bankovní instituce, jako jednu ze základních podmínek pro poskytnutí 

finanční asistence, zdůrazňoval již Bagehot. Bance by měla být poskytnuta finanční 

pomoc, pokud je pouze dočasně nelikvidní a nikoli nesolventní. Revenda tento stav 

popisuje tak, že „v dalším časovém horizontu je (příjemkyně pomoci) schopna dostát 

svým závazkům – včetně včasného splacení úvěru věřiteli poslední instance – a že její 

problémy jsou jen přechodného a krátkodobého charakteru.“
59

 Přesnou hranici kdy 

společnost už není jen dočasně nelikvidní, ale už se její finanční situace překlápí 

k nesolventnosti, není reálně možné vymezit, zvlášť v časech krize. Pojem schopnost 

dostát svým závazkům se vykládá široce, jelikož obsahuje i řešení krize zapojením 

společníků banky, případných nových investorů posílením kapitálu nebo státní či jiné 

instituce různými formami finanční pomoci. Řešení dočasné likvidity je dle Revendy 

dále složité z hlediska preventivního působení věřitele poslední instance, kdy centrální 

banky mohou poskytovat likviditu ohroženým bankám dříve, než je bezpečně zjištěno 
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zda-li jsou solventní. Tuto otázku je možné zodpovědět, až po skončení krize, kdy se 

teprve ukáže, zda je banka schopná splatit své závazky. Výše uvedené je jeden 

z hlavních důvodů, proč je třeba, aby byl poskytnutý nouzový úvěr striktně účelový a 

aby byl krytý kvalitním kolaterálem. V případech nepřekonatelného problému 

s likviditou je však pravděpodobné, že banka své vysoce kvalitní zajištění již vyčerpala. 

V takovém případě by se měl věřitel poslední instance spokojit s nezatíženými aktivy, 

pokud jsou (1) ve vlastnictví dané instituce a jsou právně převoditelné, (2) jsou 

ocenitelné, a (3) rizika spojená s aktivy je možné řídit věřitelem poslední instance.
60

 

Výše úvěru by měla být taktéž nižší, než jaká je tržní hodnota poskytnutého kolaterálu, 

aby věřiteli poslední instance nevznikla škoda z důvodu platební neschopnosti příjemce 

úvěru.  

Jako ukazatel, který nám má získat informace o solventnosti společnosti, můžeme 

použít společný jmenovatel obou, a to cash flow. Změna cash flow znamená i změnu 

mezi aktivy a pasivy banky, tzv. čisté jmění. Revenda používá za hranici solventnosti 

následující vzorec „rozdíl aktiva – pasiva = kapitál a rezervy ≥ 0, přičemž do úvah je 

potřeba zahrnout budoucí cash flow (CF), včetně faktoru času.“
61

 Z toho vyplývá, že 

banka je solventní, když „je její čistá současná hodnota diskontovaných budoucích CF ≥ 

0“
62

. Solventní banka je tedy taková, která plní své krátkodobé, střednědobé i 

dlouhodobé finanční závazky a dlouhodobě vytváří nebo bude vytvářet denní provozní 

zisk. Banka je naopak nesolventní, když je její „čistá současná hodnota diskontovaných 

budoucích CF ≤ 0“
63

. Z toho vyplývá, že nesolventní banka je taková, která nedokáže 

plnit svoje finanční závazky vůči věřitelům a bude vytvářet (nebo vytváří) denní 

provozní ztrátu. Za nesolventní banku se považuje i taková, jejíž ukazatele kapitálové 

přiměřenosti se sníží pod dvě třetiny minimálního 8% limitu určeném opatřením ČNB.
64
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4.1.4 Morální hazard 

Diskuze o výhodách a nevýhodách poskytování likvidity věřitelem poslední instance se 

vedou už zhruba 200 let. V schopnosti věřitele poslední instance pomáhat předcházet 

finančním a celospolečenským krizím preventivním ujištěním o doplnění dostatečného 

množství likvidity finančnímu systému v případě nouze tkví jeden z hlavních problémů 

spojených s institutem věřitele poslední instance. Tímto problémem je morální hazard, 

na který upozorňovali již průkopníci tohoto institutu Thornton s Bagehotem. Bagehot ve 

svém díle konstatoval, že „jakákoli pomoc poskytnutá špatné bance je nejlepší způsob 

jak zabránit vzniku dobrých bank.“
65

 Věřitel poslední instance je ve své podstatě forma 

pojištění finančních institucí v případě jejich podnikatelského neúspěchu. Freixas říká, 

že „[m]orální hazard vzniká při poskytování pojištění, kdy se snižuje motivace 

pojištěného k přijímání preventivních opatření, a tím se i zvyšuje pravděpodobnost 

vzniku událostí proti kterým je pojištěn.“
66

 Podstata morálního hazardu dále tkví v tom, 

že určitá událost má potenciál ustavit precedent morálního hazardu do té míry, že 

do budoucna ovlivní očekávání v podobných situacích. V praxi to znamená, že pokud 

dojde k poskytnutí finanční pomoci např. nesolventní instituci, tak to může mít 

významný vliv na finanční disciplínu ostatních institucí. Solventní zdravé banky začnou 

uvažovat o méně konzervativním přístupu k bankovním obchodům a mohou začít na 

sebe přebírat více rizika, což je může reálně ohrozit. Věřitel poslední instance by tedy 

nepřímo způsobil insolvenci dané instituce. Revenda komentuje, že „[n]arušení finanční 

disciplíny proto může mít velmi nepříznivé dopady na zdraví, bezpečnost, 

důvěryhodnost a efektivnost bankovního systému v zemi a ohrožuje tak plnění jednoho 

z hlavních cílů regulace a dohledu.“
67

  

Podmínek, které je třeba splnit k tomu, aby se věřitel poslední instance vyvaroval, nebo 

alespoň minimalizoval dopad, morálnímu hazardu na finanční trh je více. Je třeba 

poskytovat likviditu (1) oddělenou od rizikového kapitálu, (2) jen výjimečné a 
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v opodstatněných případech, (3) za úrok relativně vyšší
68

 vůči období před krizí, (4) při 

dodržovaní principu tzv. konstruktivní dvojznačnosti, (5) za probíhajícího dohledu a 

regulace, (6) a přísné podmíněnosti.
69

  

Sankční úročení nouzové finanční pomoci dle klasické doktríny může být dnes však 

sporné. Z mého pohledu zbytečně a neúměrně zatěžuje příjemce pomoci, který je již 

nelikvidní. Ohroženým institucím hrozí prohloubení jejich finančních problémů a navíc 

je možné na takovou pomoc hledět jako na stigmatizační vůči příjemci, který se do 

finanční tísně dostal i nezaviněně v důsledku paniky ve finančním systému. Hrozí také 

pomalejší návrat finančního systému na předkrizovou úroveň. Na druhou stranu 

Bagehot hleděl na roli věřitele poslední instance na trhu i jako určitý druh komfortu, za 

který se má platit.
70

 I princip konstruktivní dvojznačnosti je dle mého názoru v dnešní 

době už zastaralý. Z důvodů spolehlivosti a důvěry finanční systém by neměly být 

podmínky poskytování finanční pomoci věřitelem poslední instance nejednoznačné. 

Dvojznačnost vedla ke škodlivým úsudkům o tom, kdy a za jakých podmínek bude 

věřitel poslední instance poskytovat likviditu. Hauser ve svém výzkumu zjistil, že na 

začátku krize byly banky přespříliš optimistické, že jim bude likvidita poskytnuta a 

v průběhu krize zase přespříliš pesimistické.
71

  

 Způsoby poskytnutí pomoci 4.2

Finanční pomoc věřitele poslední instance spočívá zejména v poskytování úvěrové 

pomoci. Existují však i další způsoby řešení hrozící krize, tzv. neúvěrové, které mohou 

spočívat např. v odkoupení ohrožené instituce a další. Věřitel poslední instance musí při 

rozhodování o poskytnutí finanční pomoci brát v potaz kromě jiného i vliv, který toto 

                                                 
68

 Zvláště v moderní době je aplikace Bagehotova pravidla o sankčním úroku často nedodržovaná 

z důvodu (i) dalšího možného zhoršení situace banky, (ii) možného předčasného runu na banku, (iii)  

podnětu manažerům banky, aby usilovali o rizikovější, ale výnosnější obchody. Viz. FREIXAS, X, 

Lender of last resort: a review of the literature, Financial Stability Review: November 1999, str. 160. 

[online]. [cit. 05-11-2016]. Dostupné z: https://notendur.hi.is/ajonsson/kennsla2006/fsr07art6.pdf. 
69

 FREIXAS, X, Lender of last resort: a review of the literature, Financial Stability Review: November 

1999, str. 159. [online]. [cit. 05-11-2016]. Dostupné z: 

https://notendur.hi.is/ajonsson/kennsla2006/fsr07art6.pdf. 
70

 HUMPHREY, T., M., Lender of Last Resort: The Concept In History, Economic review, 1989, str. 13. 

[online]. [cit. 04-11-2016]. Dostupné z: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.642.6454&rep=rep1&type=pdf. 
71

 HAUSER, A., Lender of last resort operations during the financial crisis: seven practical lessons from 

the United Kingdom, BIS Paper No. 79e, září 2014. [online]. [cit. 07-11-2016]. Dostupné z: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2504704.  

https://notendur.hi.is/ajonsson/kennsla2006/fsr07art6.pdf
https://notendur.hi.is/ajonsson/kennsla2006/fsr07art6.pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.642.6454&rep=rep1&type=pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2504704


27 

 

rozhodnutí bude mít na monetární politiku. Úvěrová pomoc dopadá na měnovou 

politiku okamžitě, zatímco při poskytnutí pomoci neúvěrovou cestou se dopady mění 

v souvislosti s přijatým rozhodnutím. Podrobný výklad je v následující kapitole. 

4.2.1 Úvěrová pomoc 

Hlavním způsobem poskytování finanční pomoci věřitelem poslední instance je pomoc 

úvěrová. Takový úvěr by měl být striktně účelový, zajištěný kvalitním kolaterálem a, 

jak je uvedeno výše, je sporné, zda-li by měl být i úročen sankční sazbou.  

Revenda efekt úvěrové pomoci komentuje tak, že poskytnutím úvěrové pomoci se zvýší 

rezervy banky, čímž se působí zejména na proces rychlosti multiplikace peněžní zásoby. 

Banka má však dvě základní možnosti, jak s obdrženými prostředky naložit. Prvním je 

splacení svých závazků vůči jiným bankám, kterým se zvýší rezervy nebo vyplatí 

vklady klientům, kteří hotovost pravděpodobně uloží u jiné banky. Z výše uvedeného 

může dojít ke kolizi zájmů centrální banky, pokud provádí restriktivní monetární 

politiku, a ohrožených bank, které žádají o likviditu. Řešení složité situace je na věřiteli 

poslední instance, který buď zváží porušení své monetární politiky a poskytne úvěr, 

nebo naopak nechá banku zkrachovat a bude se své monetární politiky držet, ale riskuje 

tím nákazu celého finančního systému.
72

 Dle mého názoru je v každém konkrétním 

případě nutné zvážit nákladnost záchranného balíčku a pravděpodobnost systémového 

rizika. Za samozřejmého současného dodržování zásady poskytování nouzových úvěrů 

jen solventním institucím. 

4.2.2 Neúvěrová pomoc 

Centrální banka se může rozhodnout pro pomoc ohrožené bance i neúvěrovou cestou 

nebo kombinovaně. Revenda rozlišuje bankovní (banking-policy approach) a tržní 

(market-led approach) přístup věřitele poslední instance, kdy bankovní přístupem se 

myslí úvěrová pomoc, jak je popsána v bodě 4.2.1 této práce. Tržní přístup je spojován 

zejména s „neúvěrovou pomocí v podobě dodávání likvidity bankám odkupem 

prvotřídních státních cenných papírů, tedy prostřednictvím operací na volném trhu.“
73

 

                                                 
72

 REVENDA, Z, Centrální Bankovnictví, 3. Aktualizované vydání, nakl. Management Press, Praha 

2011, ISBN 978-80-7261-230-7, str. 423. 
73

 REVENDA, Z, Centrální Bankovnictví, 3. Aktualizované vydání, nakl. Management Press, Praha 

2011, ISBN 978-80-7261-230-7, str. 412. 



28 

 

Tato pomoc spočívá v akceptování širšího portfolia cenných papírů nebo jako doplňku 

úvěrové pomoci. Tržním způsobem jsou ovšem nezachranitelné takové situace, kdy 

ohrožené instituce už nemají žádný volný kolaterál k prodeji.  

K neúvěrové pomoci může docházet poskytováním návratných, nebo dle Revendy 

poskytováním nenávratných prostředků: 

 bance v podobě tržního přístupu s tím, že od ní odkoupí takové cenné papíry, 

které by běžně nekoupila; 

 bance, která přebírá ohroženou banku; 

 bance, která bude následně nabídnuta k prodeji jinému investorovi; 

 bankovnímu systému pomocí nástrojů měnové politiky. (např. operace na 

volném trhu a snižování úrokových sazeb a povinných minimálních rezerv), 

které snižují nákladovost zdrojů pro činnost bank.
74

 

Jurošková
75

 tvrdí, že odkoupením problémových aktiv, ať už návratně či nikoli, má za 

důsledek jak možné zlepšení problémové situace s likviditou, tak snížení rizikově 

vážených aktiv, což společně vede ke zvýšení ukazatele kapitálové přiměřenosti. 

V historii českého bankovnictví jsme se s odkupem rizikových aktiv setkali v průběhu 

bankovní krize v 90. letech jako s jedním ze způsobů jejího řešení. V rámci 

Stabilizačního programu vyhlášeného v roce 1997 byla vytvořena dceřiná společnost 

ČNB Česká finanční, s.r.o., která odkupovala problémová aktiva a poskytovala 

zdravá.
76

 

Neúvěrová pomoc může mít i podobu poskytnutí likvidity soukromými subjekty, kdy 

centrální banka funguje jako koordinátor k překonání informačních problémů, kvůli 

kterým nedosáhne solventní banka na prostředky z mezibankovního trhu. Další formou 
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pomoci může být převzetí ohrožené instituce jinou bankou za dohledu centrální 

banky.
77

  

Neúvěrová forma pomoci bývá používána jako doplněk pomoci úvěrové pro zvýšení 

účinku finanční intervence, ale ve specifických případech je možné ji použít i 

samostatně. 
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5 Koncept věřitele poslední instance v evropském právu 

 Právní rámec věřitele poslední instance dle primárního práva EU 5.1

Základní právní rámec věřitele poslední instance v evropském právu poskytuje Smlouva 

o FEU. Podle článku 282 Smlouvy o FEU platí, že Evropská centrální banka a národní 

centrální banky tvoří Evropský systém centrálních bank. Evropská centrální banka a 

národní banky členských států, jejichž měnou je euro, tvoří tzv. Eurosystém a řídí 

měnovou politiku Evropské unie. Rozhodovacími orgány ESCB jsou ve smyslu článku 

129 odst. 1 Smlouvy o FEU rozhodovací orgány ECB, kterými jsou Rada guvernérů a 

Výkonná rada. ESCB pak na základě článku 129 odst. 2 je vydává statut ESCB. 

Prvořadým cílem ESCB, je dle článku 127 odst. 1 a článku 282 odst. 2 Smlouvy o FEU, 

udržovat cenovou stabilitu. Aniž je dotčen cíl cenové stability, podporuje ESCB obecné 

hospodářské politiky v Unii se záměrem přispět k dosahování cílů Unie, jak jsou 

vymezeny v článku 3 Smlouvy o EU. Podle čl. 2 Smlouvy o FEU jedná ESBC 

v souladu se zásadami otevřeného tržního hospodářství a volné soutěže, čímž podporuje 

efektivní umisťování zdrojů, a rovněž jedná ve shodě se zásadami stanovenými v článku 

119 Smlouvy o FEU, tj. s pravidly pro dosažení stabilní ceny, zdravých veřejných 

financí a měnových podmínek a pro dosažení trvale udržitelné platební bilance.
78

  

Článek 3 statutu ESCB a ECB stanoví základní úkoly svěřené ESCB, které rovněž 

vychází z článku 127 odst. 2 Smlouvy o FEU a jsou zásadní pro výkon funkce LLR, 

ESCB tedy (i) vymezuje a provádí měnovou politiku Unie, (ii) provádí devizové 

operace v souladu s článkem 219 Smlouvy o FEU, (iii) drží a spravuje oficiální 

devizové rezervy členských států, (iv) a podporuje plynulé fungování platebních 

systémů.
79

 Dalším úkolem ESCB je, na základě článku 127 odst. 5 Smlouvy o FEU a 

článku 3 odst. 3 statutu ESCB a ECB, řádné řízení politik, které provádějí příslušné 

orgány v oblasti dohledu nad úvěrovými institucemi, a stabilita finančního systému.
80

 

Z toho vyplývá, že odpovědnost role věřitele poslední instance na makroekonomické 

úrovni, tedy v případě obecného nedostatku likvidity na několika finančních trzích 

členských států, spadá do sféry ESCB. Dle Steinbacha však není zřejmé, „na jakém 
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právním základě se poskytuje likvidita, zda-li se jedná o součást monetární politiky 

nebo o opatření finanční stability.“
81

 Tedy jestli ESCB poskytuje na makroekonomické 

úrovni likviditu dle článku 127 odst. 2 Smlouvy o FEU a operace věřitele poslední 

instance budou posuzovány prospěch celého finančního systému jako součást monetární 

politiky, nebo dle článku 127 odst. 5 a operace věřitele poslední instance budou 

klasifikovány čistě jako opatření finanční stability. Obě politiky se liší s ohledem na své 

cíle, monetární politika má za cíl cenovou stabilitu
82

, zatímco „makroekonomické 

intervence věřitele poslední instance slouží jako krátkodobá a nepravidelná opatření ke 

snížení tlaku na finanční trhy a ke zklidnění situace v případě vnějšího šoku. – v tomto 

ohledu, makroekonomické intervence slouží k ochraně finanční stability.“
83

 Steinbach 

pokračuje tím, že pouhé sledování cenové stability nezaručí finanční stabilitu, jinými 

slovy cenová stabilita je nutná, ale nikoli dostatečná podmínka pro dosažení finanční 

stability.
84

 Vzájemné závislosti těchto dvou politik se věnuji v rámci analýzy judikátu 

Gauweiler a Pringle. 

Hlavním úkolem ESCB je tedy vymezovat a provádět měnovou politiku Eurosystému 

(tj. provádět měnovou politiku členských zemí EU, které přijaly euro jako svou měnu).  

Systém ESCB je dvoustupňový s jasnou vnitřní hierarchickou soustavou. Národní 

centrální banky dostávají, dle článku 129 odst. 1 Smlouvy o FEU, od nadřízené ECB 

závazné instrukce. Základní decentralizační princip, na kterém je postaveno 

distribuování závazných instrukcí národním centrálním bankám, je uveden v článku 12 

odst. 1 statutu ESCB a ECB, podle kterého Rada guvernérů ECB přijímá obecné zásady 

a činí rozhodnutí nezbytná pro zajištění plnění úkolů svěřených ESCB Smlouvou o EU, 

Smlouvou o FEU a Statutem ESCB a ECB. ČNB vykonává prozatím měnovou politiku 

samostatně, ovšem až Česká republika rovněž přijme euro, bude součástí Eurosystému a 

ČNB se stane spolu s ostatními centrálními bankami členských států 

součástí Eurosystému. Článek 14 odst. 3 Statutu ESCB a ECB stanovuje, že národní 
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centrální banky jsou nedílnou součástí ESCB a jednají v souladu s obecnými zásadami a 

pokyny ECB. K dodržování obecných zásad a pokynů ECB přijímá Rada guvernérů 

nezbytná opatření a vyžaduje, aby jí byly poskytovány veškeré dostupné informace.“
85

 

Vztah mezi národními centrálními bankami a ECB je tedy vztah podřízenosti a 

nadřízenosti.  

 Rozdělení funkcí Evropské centrální banky a národních 5.2

centrálních bank 

Během finanční krize se důležitost poskytování likvidity výrazně zvýšila na 

makroekonomické (evropské) úrovni, prostřednictvím ECB, a stejně tak i na úrovni 

jednotlivých finančních institucí, a to prostřednictvím nouzového poskytnutí likvidity 

(„ELA“ Emergency Liquidity Assistance) centrálními bankami členských států. Otázku, 

kdo a v jaké situaci bude kompetentní poskytovat likviditu, tj. zda se bude jednat o ECB 

nebo národní centrální banky, záleží zejména na funkcích LLR, kterým jsou zejména 

udržování finanční stability a měnové politiky. Dále je třeba zohlednit dostupnost 

efektivních opatření nebo existující právní předpoklady a omezení, kterými jsou 

zejména zákaz měnového financování, jakožto jedna ze základních premis 

demokratického právního státu, nutnost zachovat cenovou stabilitu a pravidla pro 

poskytování státních podpor. 

Národní centrální banky podléhají přímým pokynům ECB jen v rámci výkonu úkolů 

ESCB. V případě výkonu čistě národních funkcí nebo funkcí neuvedených ve statutu 

ESCB je národní centrální banka oprávněna jednat samostatně, a to dle článku 14 odst. 

4 statutu ESCB. Pokud ovšem dle stejného ustanovení statutu ESCB dojde Rada 

guvernérů dvou třetinovou většinou k závěru, že tyto funkce jsou v rozporu s cíli a 

úkoly ESCB, je poté národní centrální banka oprávněna vykonávat takové funkce na 

vlastní odpovědnost a na vlastní účet. Takový výkon zároveň není pokládán za součást 

činnosti ESCB. 

Z výše uvedeného vyplývá, že pozice národních centrálních bank je do jisté míry 

schizofrenní. Centrální banky jsou na jednu stranu nedílnou součásti ESCB podléhající 
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autoritě ECB, avšak na druhou stranu jsou nezávislé právnické osoby s národní 

autoritou. 

 Evropská dluhová krize 5.3

Finanční krize, kterou nastartoval v roce 2008 pád americké investiční banky Lehman 

Brothers, se začala šířit téměř do celého světa, včetně Evropské unie. Evropská dluhová 

krize vznikla na základě neschopnosti zemí eurozóny splácet nebo refinancovat státní 

dluh. Tato neschopnost má kořeny v nemožnosti států eurozóny „tisknout“ si vlastní 

peníze, což znamená, že těmto státům mohou reálně dojít peníze a jsou proto vystaveny 

riziku insolvence.
86

 

Slabina trhu se státními dluhopisy v EMU tkví v tom, že státy emitují dluhopisy 

v eurové měně, nad kterým nemají kontrolu. Důsledkem je nejistota držitelů dluhopisů, 

že státy nemusí být vždy dostatečně likvidní, aby mohly splatné závazky zaplatit, na 

rozdíl od států mimo eurozónu, které vydávají dluhopisy ve své vlastní měně a mají tak 

nad ní kontrolu. V těchto státech existuje záruka v podobě centrální banky, jako věřitele 

poslední instance, že dluhy zaplatí. Když chybí taková jistota na trhu státních cenných 

papírů EMU, vytváří se vysoká náchylnost ke krizím likvidity a nákazy systému stejně 

jako v bankovních systémech, kde chybí LLR. Struktura trhu se státními dluhopisy 

v EMU je totožná se strukturou bankovního systému, a proto je i řetězec vedoucí ke 

krizi velice podobný. Když se problémy se solvencí objevily v jedné zemi, např. 

v Řecku, tak držitelé dluhopisů začali ze strachu prodávat své cenné papíry i na jiných 

trzích, zejména v periferiích EU, např. ve Španělsku a takto utržené peníze začali 

investovat do bezpečnějších, např. do německých, dluhopisů. V zemích postižených 

odlivem kapitálu se spustila krize s likviditou, která postupně přerostla do problému se 

solventností. Hlavním důvodem krize tedy byla zejména obava držitelů státních 

dluhopisů, že státy v tísni budou nelikvidní a tedy nebudou mít dostatečně peněz na 

vyplacení investorů. Dluhová situace států se dle de Grauweho prohlubovala a země se 

dostávaly do ekonomické nerovnováhy, což znamená: (i) zvyšování úrokových sazeb na 

trhu státních dluhopisů, (ii) projevování recesních sil na trhu, (iii) zvětšující se 
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rozpočtové potíže a (iv) zvyšující se pravděpodobnost insolvence. De Grauwe dále 

pokračuje, že předcházení ekonomické nerovnováhy je nejvýznamnějším argumentem 

pro zmocnění ECB věřitelem poslední instance pro trhy státních dluhopisů.
87

 

Krize na trhu státních dluhopisů způsobuje tzv. koordinované selhání, kdy se tato krize 

z důvodu nákazy strachem postupně projeví i v nedostatku likvidity v bankovním 

systému státu. Takové koordinované selhání se vyřeší poskytnutím finanční pomoci 

věřitelem poslední instance, ale jelikož se krize rozšířila i na bankovní sektor, bude 

muset být finanční pomoc násobně objemnější, než kdyby se krize zastavila v počátku 

na trhu státních dluhopisů. Následující graf ukazuje podíl závazků v bankovním sektoru 

vůči státnímu dluhu k roku 2008. Průměrný státní dluh v eurozóně je 80% národního 

HDP, zatímco na základě následujícího grafu jsou závazky bankovního sektoru vůči 

HDP až šestinásobné. 

Graf č.1: Poměr státního dluhu států eurozóny vůči HDP 

  

Zdroj: CESifo Economin Studies, Oxford Journal
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Finanční krize eurozóny tak vážně ukázala následky chybějící spolehlivé pojistky pro 

fiskální politiku jednotlivých států v eurozóně. Tradiční věřitel poslední instance 

připravený bezpodmínečně se zaručit za státní dluh a poskytnout neomezené finanční 

prostředky v eurozóně chyběl. Reakce na nastalou situaci byl, a stále je, velký politicko-

ekonomicko-právní souboj.  

5.3.1 Kroky při vypořádávání se s finanční krizí 

V průběhu evropské dluhové krize se protikrizové nástroje ECB postupně vyvíjely a 

rovněž rozšiřovaly. Evropská centrální banka tedy nabývala na důležitosti s tím, jak se 

krize prohlubovala. ECB nutně musela přijímat opatření, které dalece přesahovalo 

rámce standardních monetárních operací, zejména s ohledem na funkce ECB jako 

věřitele poslední instance. Díky těmto opatřením byla poskytnuta finanční pomoc 

bankovnímu sektoru v téměř neomezeném množství a bylo prováděno odkupování 

státních dluhopisů zemí, které se nacházely ve finanční tísni. V létě 2012 ECB nakonec 

slíbila, že udělá vše, co bude nutné k záchraně eura jako společné měny, a tento slib do 

jisté míry finanční trhy uklidnil. Nicméně ve srovnání s národními centrálními bankami 

je ECB omezena v rozsahu svých aktivit, jelikož nemá institucionálně zakotvené 

fiskální zabezpečení.
89

 Belke toto komentuje: „Připustit, že ECB nedisponuje žádným 

fiskálním zabezpečením je v zásadě ekvivalentní k tomu říci, že neexistuje žádná 

záruka, pojištění, nebo zabezpečení za soukromá úvěrová rizika, která na sebe ECB 

bere. Zastánci fiskálního zabezpečení ECB argumentují, že to je obrovská chyba a 

zároveň opomenutí v designu ECB a Eurosystému a ohrožuje to ECB, kdy její činnost 

je významně méně schopná než Bank of England nebo FED k zajištění nestandardních 

monetárních opatření, včetně kvantitativního a úvěrového uvolňování.“
90

 Za Bank of 

England v případě ztráty stojí Her Majesty´s Treasury (HM Treasury) a za FEDem 

United States Department of Treasury (US Treasury). Zatímco za ECB přímo nestojí 

žádná fiskální autorita. Je možné, že by se ztráty hradily buď ze státních pokladen nebo 

ministerstev financí členských států eurozóny nebo všech členských států EU, kteří jsou 
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držiteli podílu v ECB.
91

 Z tohoto opomenutí explicitního fiskálního zabezpečení plyne 

pro ECB skutečnost, že rozsah přijímaných protikrizových opatření má být omezován 

maximální škodou, kterou si může ECB přivodit. ECB se zároveň musí proti finančním 

rizikům vyplývající z operací monetární politiky chránit více než obyčejné národní 

centrální banky nejen při výkonu funkce věřitele poslední instance. Zvláště se během 

krize zužuje možný rozsah přijímaných opatření k zajištění cenové stability, jakožto 

svého hlavního úkolu.
92

  

Prvními nástroji k řešení evropské dluhové krize bylo přistoupení k Emergency Lending 

Assistance prostřednictvím národních centrálních bank a k bilaterálním půjčkám, které 

poskytovaly členské státy těm státům, které krizí trpěly nejvíce. Nejznámnější je tzv. 

Greek Loan Facility
93

, ale bilaterální půjčky získalo i Portugalsko, Irsko a Kypr.  

V roce 2010 byly vytvořeny dočasné protikrizové programy politiky věřitele poslední 

instance pro členské státy eurozóny European Financial Stability Facility (EFSF) spolu 

s European Financial Stablisation Mechanism (EFSM), které byly roku 2012 nahrazeny 

trvalou institucí European Stability Mechanism (ESM). 

ECB se na počátku krize soustředila zejména na ochranu bankovního sektoru. Do doby, 

než padl Lehman Brothers, krize v EMU ještě nebyla tak silná a proto ECB poskytovala 

komerčním bankám likviditu standardní monetární politikou pomocí snížením 

úrokových sazeb a refinančními operacemi, tzv. týdenní operace. Poté nebyly tyto 

způsoby již dostatečné a ECB v říjnu 2008 zavedla program Long-term Refinancing-

Operations (LTRO) se splatností 6, ale i 12 měsíců. ECB tímto poskytla bankám 

neomezené množství likvidity za fixovaný úrok a za adekvátní zajištění. V květnu 2010, 

kdy se dluhová krize dále prohlubovala, zavedla ECB program Security Market´s 

Programme (SMP). Cílem SMP bylo snížit napětí na kapitálových trzích nákupem 
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dluhových cenných papírů krizových zemí eurozóny. Výše SMP programu na začátku 

dosahovala výše 80 miliard euro a v polovině roku 2013 to bylo již 250 miliard.
94

 

I přes uvedená opatření se nedařilo dostat finanční krizi v Evropě pod kontrolu, na což 

reagoval prezident ECB Mario Draghi slavným výrokem o tom, že ECB udělá v rámci 

své pravomoce vše k zachování eura. Tento proslov znamenal převzetí role věřitele 

poslední instance pro státy EMU a ECB a vytvoření neomezeného programu na 

odkupování dluhových cenných papírů krizových zemí Outright Monetary Transactions 

(OMT).  

Tyto masivní intervence politiky věřitele poslední instance byly předmětem i soudních 

řízení, kdy však Soudní dvůr Evropské unie potvrdil jejich soulad s evropským právem. 

Judikát Pringle potvrdil legalitu ESM (více v kapitole 6.3.1 této diplomové práce) a 

nedávný judikát Gauweiler potvrdil kompatibilitu OMT programu s evropským právem 

(více v kapitole 6.3.2 této diplomové práce). 

5.3.2 Nouzová pomoc v oblasti likvidity (Emergency liquidity 

assistance) 

Emergenc Liquidity Assistance (dále jen „ELA“) je do dnešní doby nejdůležitější 

nástroj, prostřednictvím něhož mohou úvěrové instituce v eurozóně přijímat úvěry od 

centrálních bank v nouzových situacích. Poskytování likvidity prostřednictvím ELA 

znamená, že jedna nebo více z národních centrálních bank Eurosystému poskytne (1) 

peníze centrální banky a/nebo (2) jakoukoli jinou pomoc, která může vést ke zvýšení 

objemu peněz centrální banky.
95

  

Role ECB jakožto věřitele poslední instance je často spojována zejména právě s 

programem ELA.
96

 Ovšem vztah mezi poskytováním nouzových úvěrů ELA a ECB 

zůstává do dnešní doby velice zvláštní. ECB neposkytuje ani neschvaluje ELA, ovšem 
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ECB dozoruje nad poskytováním této pomoci a může ji i ukončit na základě neshody 

s cíli monetární politiky.  

Na rozdíl od ostatních operací monetární politiky se programem ELA poskytují 

prostředky ECB výlučně prostřednictvím národních centrálních bank. Tyto operace se 

mají zásadně poskytovat nelikvidním, ale zato solventním finančním institucím, aniž by 

byla ELA součástí jednotné měnové politiky ESCB. Pouze jednotlivé národní centrální 

banky rozhodují o podmínkách, za jakých se finanční pomoc ELA poskytuje. Tyto 

podmínky obsahují např. (1) objem ELA, která je poskytnuta, (2) zajištění/záruky, 

oproti nimž byla/bude ELA poskytnuta, (3) úroková sazba ELA, (4) měna, v níž je ELA 

poskytnuta, (4) rizikové prémie apod. Plnou odpovědnost za poskytnutou pomoc nese 

národní centrální banka, ruku v ruce s veškerými riziky s tím spojená. Na rozdíl 

například od standardních monetárních operací, kdy se riziko dělí mezi jednotlivé 

národní centrální banky eurozóny. 

Zmíním i jednu z běžných operací ECB patří poskytování likvidity prostřednictvím 

marginální zápůjční facility přes noc v jakémkoli množství, na druhou stranu ECB 

požaduje, aby ji bylo nabídnuto odpovídající zajištění. ELA komerční banky získávají 

obvykle až ve chvíli, kdy vyčerpají veškeré zajišťovací prostředky, kterým by mohli 

úvěr zabezpečit, jelikož ztratí přístup ke standardním refinančním operacím 

Eurosystému.
97

 V tomto mnozí spatřují hlavní důvod pro kritiku ELA operací, jelikož v 

momentě, kdy komerční banky nebudou mít dostatečné množství zajišťovacích 

instrumentů, nebudou mít pravděpodobně problém pouze s likviditou, ale i se 

solventností.
98

 Navazujícím problémem je těžké rozlišení mezi tím, kdy se jedná o 

součást dovolené monetární politiky spadající do pravomoci centrálních bank a kdy se 

jedná už o kvazi fiskální financování nesolventních úvěrových institucí, kterým by tím 

nepřímo docházelo i k porušování zákazu monetárního financování rozpočtů dle článku 

123 Smlouvy o FEU. Zejména jde o případy, kdy by rozhodnutí o poskytnutí finanční 
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pomoci bylo velice drahé a tudíž i nákladné pro státní rozpočet.
99

 Další problém, na 

který narážíme, je netransparentnost procesu pro poskytování úvěru. ECB usiluje o 

dodržování známého principu konstruktivní dvojznačnosti, tedy že žádná banka nemá 

předem nárok na obdržení úvěru ELA. Jedná se o typický způsob k předcházení 

hazardního chování bank, kdy nejsou předem stanovena kritéria pro poskytnutí pomoci. 

V případě, kdy by bylo předem jasno o výsledku poskytnutí pomoci ELA, významně by 

se to projevilo na trhu nezodpovědnými rozhodnutími bank.
100

 Netransparentnost 

operací ELA dále tkví v tom, že se veřejně oznamují jen schválené žádosti o poskytnutí 

pomoci, nikoli žádosti zamítnuté. Illing s Königem tento fakt komentují následovně 

"Toto oslabuje princip konstruktivní dvojznačnosti při předcházení morálnímu hazardu.  

Jen když budou zamítnuté žádosti transparentně zveřejněné, tak si banky nebudou moci 

být dále jisté, že likviditu v době krize získají."
101

  

Při poskytování nouzové pomoci v oblasti likvidity jednotlivým úvěrovým institucím se 

postupuje v rámci úlohy Rady guvernérů v souladu s článkem 14 odst. 4 Statutu ESCB 

a ECB.
102

 Tento článek „svěřuje Radě guvernérů ECB odpovědnost za omezení operací 

ELA, pokud jsou podle jejího názoru v rozporu s cíli a úkoly Eurosystému. Taková 

rozhodnutí přijímá Rada guvernérů dvoutřetinovou většinou odevzdaných hlasů.“
103

 

Radě guvernérů musí být do dvou pracovních dnů od provedení ELA předloženy 

národní centrální bankou informace o podrobnostech operací ELA, aby mohl 

rozhodnout, zda dochází k rozporu s cíli a úkoly Eurosystému. „Informace musí 

zahrnovat alespoň tyto údaje: 1) protistrana, již ELA byla/bude poskytnuta; 2) datum 

připsání a datum splatnosti ELA, která byla/bude poskytnuta; 3) objem ELA, která 
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byla/bude poskytnuta; 4) měna, v níž ELA byla/bude poskytnuta; 5) zajištění/záruky, 

oproti nimž byla/bude ELA poskytnuta včetně ocenění poskytnutého zajištění a 

případných srážek z poskytnutého zajištění, resp. údaje o poskytnuté záruce a podmínky 

smluvních záruk; 6) úroková sazba ELA, kterou má protistrana uhradit; 7) konkrétní 

důvod(y) pro poskytnutí ELA (např. výzvy k dodatečné úhradě, odliv vkladů apod.); 8) 

hodnocení orgánu obezřetnostního dohledu týkající se krátkodobé a střednědobé 

likviditní pozice a solventnosti instituce přijímající ELA včetně kritérií použitých k 

přijetí kladného závěru o solventnosti; 9) v relevantních případech hodnocení 

přeshraničního významu a/nebo potenciálních systémových dopadů situace, která 

poskytnutí ELA vyžadovala/vyžaduje.“
104

 Výše uvedené informace musí být poskytnuty 

následně nebo v případě, kdy předpokládaný celková výše operací ELA u konkrétní 

finanční instituce nebo skupiny finančních institucí přesahuje práh 500 milionů EUR, 

musí národní centrální banka informovat Radu co nejdříve před poskytnutím 

připravované pomoci. Další limit představuje celkový objem operací ELA přesahující 2 

miliardy EUR u konkrétní finanční instituce nebo skupiny finančních institucí, kdy 

Rada guvernérů automatický posoudí, zda-li může být taková pomoc v rozporu s cíli a 

úkoly Eurosystému.    

S poskytováním finanční pomoci ELA je spojena kontroverze v podobě rizika zneužití 

pro účely fiskální politiky nebo nedostatek transparentnosti při poskytování nebo 

naopak při neposkytnutí pomoci. Tyto nevýhody však vyvažuje možnost předejít krachu 

nelikvidní instituce a tedy spojená i ochrana klientů a dalších institucí na ni navázaných. 

Dalším mechanismem ochrany a zárukou správného uvážení o poskytnutí pomoci je 

výlučná odpovědnost centrální banky, prostřednictvím které se finanční asistence 

domácím bankám poskytuje. Tato banka musí jistě důkladně zvážit všechny pro a proti 

a dle toho stanovit i odpovídající podmínky úvěru. 

ECB se nachází na pomezí, kdy má prakticky nad poskytováním ELA moc, ale 

explicitně odpovědnost za ni ještě nepřevzala.
105

 Odpovědnost za rizika spojená 

s poskytováním ELA nesou prozatím národní centrální banky, které pomoc poskytují. 

Očekávám, že tento schizofrenní postoj ECB skončí. Důsledkem by bylo dělení rizika 
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spojené s ELA mezi všechny členy Eurosystému a centrální schvalování ELA úvěrů 

bankám v tísni. Dosavadní postup, který ECB praktikuje, není dle mého názoru 

v souladu s Bagehotovou zásadou jasného vymezení věřitele poslední instance, jelikož 

se implicitně dělí o odpovědnost s národní centrální bankou. 

5.3.3 Evropský mechanismus finanční stabilizace (EFSM) 

EFSM je program reagující na evropskou finanční krizi pro všechny členy Evropské 

unie. Jedná se o nouzový program, který je závislý na prostředcích získaných 

na finančních trzích a zajištěných Evropskou komisí používajíc rozpočet Evropské unie 

jako záruku, tzn., vztahuje se na ně implicitní rozpočtová záruka EU. V rámci své 

aktivity prostřednictvím EFSM si může Komise na finančních trzích vypůjčit jménem 

Unie až do výše 60 miliard EUR. Hlavním cílem je zajištění finanční stability EU 

poskytováním finanční asistence státům ve finanční tísni. Program začal fungovat na 

základě nařízení Rady EU č. 407/2010 ze dne 11. května 2010, o zavedení evropského 

mechanismu finanční stabilizace.
106

 Právní základ, o který se program opírá, je v článku 

122 odst. 2 Smlouvy o FEU, který dovoluje „Evropské radě na návrh komise 

poskytnout dotyčnému členskému státu z důvodu mimořádných událostí za určitých 

podmínek finanční pomoc Unie“
107

. Jedná se o nástroj, který byl přijat jako součástí 

záchranného deštníku
108

 spolu s EFSF. Rozsah pomoci EFSM je výrazně menší než 

rozsah možné pomoci dle EFSF, který dosahuje výše až 780 miliard EUR. Rozdíl je 

ovšem v tom, že program EFSM je financován všemi státy Evropské unie, tedy i 

Českou republikou, zatímco program EFSF poskytuje úvěrovou pomoc na základě 

záruk členů eurozóny. Kontroverzní se může zdát i situace, kdy jednotlivé státy 

nemohou účinně vetovat poskytnutí finanční asistence dle tohoto programu, jelikož dle 

článku 3 odst. 2 platí, že „finanční pomoc EU se poskytne na základě rozhodnutí, na 
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návrh Komise přijme Rada kvalifikovanou většinou“
109

. Z toho vyplývá, že stačí 

souhlas 19 členských států ze všech 28 možných.  

Pomoc se poskytuje státům, kterým zažívají, nebo jím vážně hrozí vážné finanční 

narušení trhu a takové narušení je mimo kontrolu dotčeného členského státu. Finanční 

pomoc se poskytuje ve formě úvěru nebo zastropované úvěrové linky. Pro získání 

prostředků z programu EFSM musí členský stát podat žádost obsahující (1) hodnocení 

potřeby finanční pomoci a (2) program finančních a ekonomických změn popisující 

konkrétní opatření, které mají obnovit finanční stabilitu členského státu. Rada EU poté 

přijme rozhodnutí o poskytnutí finanční asistence, které obsahuje např. (1) výši finanční 

pomoci, počet splátek, časové omezení dostupnosti finanční asistence atd., (2) obecné 

podmínky týkající se hospodářské politiky stanovené Komisí, za účelem znovu 

nastolení zdravé ekonomiky a (3) program finančních a ekonomických změn.
110

 

Prostřednictvím EFSM získalo finanční asistenci Irsko, do výše 22,5 miliardy EUR, 

Portugalsko, ve výši 24,3 miliardy EUR a v roce 2015 Řecko ve výši 7,16 miliardy 

EUR.
111

 

Program poskytování nouzové finanční pomoci EFSM byl jako program 

k znovuobnovení finanční stability předem odsouzen k neúspěchu z důvodu velice 

omezeného rozsahu, ve kterém mohl poskytovat finanční asistenci. Jednalo se ovšem o 

jeden z prvních kroků k zastavení prohlubování krize a na který navazovaly další, již 

účinnější opatření. 

5.3.4 Evropský nástroj finanční stability (EFSF) 

ESFS bylo vytvořeno jako dočasný nástroj k řešení krize 9. května 2010 členskými státy 

eurozóny. ESFS je společnost se sídlem v Lucembursku, inkorporovaná dle 

Lucemburského práva, která vznikla 7. června 2010. Podíl na ESFS mají všechny 

členské státy eurozóny s výjimkou Litvy a Lotyšska. Hlavní úkol ESFS je „usnadňovat 
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nebo poskytovat financování členským státům Evropské unie ve finanční tísni, jejichž 

měnou je euro a kteří uzavřeli memorandum o porozumění s Evropskou komisí 

obsahující podmíněnost politiky.“
112

 Jinými slovy se snaží zachovat finanční stabilitu 

Evropské monetární unie poskytováním finanční asistence členským státům eurozóny 

v tísni.  

Impuls k tomu, aby byly programy EFSM, EFSF a eventuálně i ESM vůbec zavedeny 

byl ten, že ECB nechtěla převzít roli věřitele poslední instance na trhu státních 

dluhopisů. Tento přístup donutil členy eurozóny vytvořit náhradní instituce. Největší 

problém těchto tří institucí je dle de Grauweho ten, že nikdy nebudou mít dostatečnou 

důvěryhodnost k zastavení sil, které vedou k nákaze finančního systému. Zkrátka 

nemohli zaručit, že budou mít dostatečné objemy finančních prostředků k vyplacení 

držitelů státních dluhopisů. Paul de Grauwe dále komentoval „I kdyby zdroje těchto 

institucí byly zdvojnásobeny nebo ztrojnásobeny, vzhledem k jeho současné úrovni 440 

milionů eur, nebylo by to dostatečné. Jenom centrální banka, která dokáže vytvořit 

nekonečné množství peněz, může něco takového zaručit.“
113

 Další problém vidí de 

Grauwe ve struktuře programů, kdy si každá země zachovává právo veta a tudíž bude 

pomoc do jisté míry podléhat politickým vlivům v jednotlivých zemích. Souhlasím 

s obavami, které měl de Grauwe, když tvrdil, že přístup ECB, která roli věřitele 

poslední instance vůči trhu státních dluhopisů přenesla na ESM, resp. na EFSF a EFSM 

nebyl šťastný a jednoznačně má potenciál vést k další finanční krizi. Vzhledem 

k neudržitelnosti situace a prohlubování finanční krize, přijala ECB v létě 2012 program 

OMT a tím se stala věřitelem poslední instance i pro trhy státních dluhopisů.
114

  

ESFS se od 1. července 2013 již nemůže zapojovat do nových finančních operací nebo 

uzavírat úvěrové smlouvy. Od tohoto data bude EFSF aktivní jen z důvodu přijímání 

splátek od států, které asistenci přijaly, poskytovat platby úroků nebo jmenovitých 

hodnot držitelům dluhopisů EFSF apod. Po vyrovnání všech závazků bude EFSF 
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zlikvidována.
115

 Nové žádosti členských států eurozóny o poskytnutí finanční asistence 

zodpovídá trvalá instituce ESM.  

5.3.5 Evropský stabilizační mechanismus (ESM) 

Evropský stabilizační mechanismus je mezivládní organizace sídlící v Lucemburku 

skládající se z Rady guvernérů, Správní rady a Generálního ředitele, který je jmenován 

Radou guvernérů na 5 leté období. Funguje jako stálá krizová ochrana k zajištění a 

poskytování přístupu k programu finanční asistence pro členské státy eurozóny, které se 

ocitly ve finanční tísni. Maximální výše úvěrové kapacity ESM je 500 miliard EUR. 

Program začal platit po ratifikaci v září 2012 a začal fungovat k 8. říjnu 2012. ESM 

vznikl rozhodnutím Rady EU, která připojila odst. 3 k článku 136 Smlouvy o FEU 

v následujícím znění: „Členské státy, jejichž měnou je euro, mohou zavést 

mechanismus stability, který bude aktivován v případech, kdy to bude nezbytné 

k zajištění stability eurozóny jako celku. Poskytnutí jakékoli požadované finanční 

pomoci v rámci tohoto mechanismu bude podléhat přísné podmíněnosti.“
116

 Program 

zároveň nahradil dva předchozí dočasné programy financování - Evropský nástroj 

finanční stability a Evropský mechanismus finanční stabilizace. Dříve přijatá opatření 

dle EFSF nebo EFSM budou pokračovat (opatření vůči Irsku, Portugalsku a Řecku), ale 

nová již budou podléhat ESM. 

ESM za přísných podmínek poskytuje finanční asistenci členským státům eurozóny ve 

finanční tísni. Když se ohrožený členský stát eurozóny dostane do stavu, kdy nutně 

potřebuje finanční asistenci, zúčastněné strany připraví a podepíší tzv. Memorandum o 

vzájemné spolupráci (Memorandum of Understanding), které má reálně reflektovat 

vážnost dané situace, na základě které má být poskytnuta finanční asistence. Zejména se 

posuzuje, (i) zda existují rizika pro finanční stabilitu eurozóny jako celku nebo 

jednotlivých členských států a (ii) zda je veřejný dluh udržitelný. Kdykoli je vhodné a 

možné, vypracovat takový posudek spolu s Mezinárodním měnovým fondem, posuzuje 
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se (iii) zda má dotčený člen EMS skutečnou nebo potenciální potřebu finanční 

pomoci.
117

    

Smlouva o ESM poskytuje několik možností k poskytnutí finanční asistence členům 

eurozóny. Finanční asistence může být poskytnuta dle článku 13 Smlouvy o ESM na 

rekapitalizaci finančních institucí členů ESM.
118

 V souladu s tímto mechanismem je 

také možné poskytnout členům eurozóny ve finanční tísni preventivní finanční pomoc 

ve formě podmíněné úvěrové linky nebo ve formě úvěrové linky s dodatečnými 

podmínkami. V tomto případě musí být dotčený stát v dostatečně zdravé ekonomické 

kondici, aby si zachovali přístup na trh, ale finanční pomoc je přesto nezbytná z důvodu 

vyhnutí se hlubší krize.
119

   

ESM může dále poskytovat půjčky členům eurozóny, kteří ztratili přístup k finančním 

trhům buď kvůli nadměrným nákladům, nebo nedostatku věřitelů. Nástroje na podporu 

primárního trhu dovolují ESM nakupovat státní dluhopisy na primárním dluhopisovém 

trhu členského státu eurozóny, a to za účelem usnadnění jeho návratu na finanční trh 

nebo za účelem maximalizace nákladové efektivnosti jiné finanční pomoci.
120

 

Rozhodnutí o intervencích na sekundárním trhu v souvislosti s dluhopisy člena ESM 

jsou v zájmu předcházení a řešení výjimečných situací na finančních trzích a rizik pro 

finanční stabilitu. Zejména „za účelem snížení úrokových sazeb na sekundárním trhu a 

také za účelem pomoci členským státům eurozóny potýkající se s problémy 

refinancování jejich bankovního systému…Španělsko bylo prvním členským státem 

eurozóny, který využil financování z fondů ESM.“
121

 Španělské vládě bylo v červenci 

2012 slíbeno poskytnutí finanční asistence k rekapitalizaci bank ve výši až 100 miliard 

EUR (ve skutečnosti byly poskytnuta pomoc ve výši 41,3 miliardy EUR). Půjčka byla 

poskytnuta k pokrytí nedostatku kapitálu v několika španělských bankách, ve formě 

dluhových cenných papírů emitovaných ESM. Tyto cenné papíry se skládaly 

z dvouměsíčních a desetiměsíčních krátkodobých cenných papírů a dluhopisy 
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s proměnlivou sazbou s dospělostí mezi 18 měsíci a 3 lety. S poskytnutou půjčkou byly 

spojeny podmínky soustřeďující se na bankovní sektor. Tyto podmínky byly tvořeny 

bankovně-specifickými opatřeními, včetně obsáhlých bankovních restrukturalizačních 

plánů, správy, dohledu a regulace finančního sektoru.
122

 Na níže uvedeném grafu lze 

sledovat pozitivní snížení prémie na úvěrové riziko odpovídající rizikovému profilu ve 

španělském bankovním sektoru po poskytnutí finanční asistence programem ESM. 

Graf č.2: Vývoj prémie za riziko ve španělském bankovním sektoru 

 

Zdroj: ESM
123

 

Zásadní úkoly ESM jsou svěřeny institucím EU a to Evropské komisi a ECB. Jedná se o 

posouzení potřeby poskytnout finanční pomoc, dohled nad poskytnutou finanční 

pomocí, tak i udržitelnost veřejných rozpočtů členských států a tomu odpovídající riziko 

vůči finanční stabilitě eurozóny jako celku.
124

 Pokud dojde k přijetí rozhodnutí o 

poskytnutí pomoci Rada guvernérů ve spolupráci s ECB a s MMF pověří Evropskou 

komisi, aby vyjednal Memorandum o vzájemné spolupráci s dotčeným členským 

státem.
125

 Evropská komise následně Memorandum jménem EMS podepíše
126

 a ve 

spolupráci s ECB monitoruje dodržování podmínek, na které je nástroj finanční pomoci 
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vázán.
127

 V případě, kdy člen ESM napadne rozhodnutí Rady guvernérů ve věci 

intepretace nebo aplikace Smlouvy o ESM, bude spor předložen Soudnímu dvoru 

Evropské unie.
128

 

Evropský stabilizační mechanismus, jakožto stálá instituce členských států, je nejen 

důležitý nástroj k udržování finanční stability, ale funguje i jako pojistka v případě, že 

by ECB, jakožto věřitel poslední instance, nebyla v budoucnu schopna poskytovat 

likviditu. V takovém případě ji ESM může efektivně nahradit. 

5.3.6 Dlouhodobé refinanční operace (LTRO) 

Dne 8. prosince 2011 ECB oznámila záměr provádět nestandardní operace na volném 

trhu v podobě dvou tříletých LTRO poskytujících za nízký úrok likviditu bankám 

krizových států eurozóny, jakožto opatření ke zvýšení podpory poskytování úvěrů ze 

strany bank (např. domácnostem, nefinančním společnostem) a jejich likvidity za 

účelem zajištění cenové stability.
129

 Standardní, tzv. hlavní refinanční operace, ECB 

zahrnují jedno týdenní poskytování likvidity a slouží k řízení krátkodobých úrokových 

sazeb, množství likvidity a oznamování postoje k monetární politice v eurozóně. Na 

druhou stranu LTRO slouží jako rozšíření standardních operací a k poskytování 

dlouhodobého refinancování finančnímu sektoru.
130

 V následujícím grafu lze sledovat 

pád úrokové sazby u hlavních refinančních operací od začátku krize do roku 2013. 
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Graf č.3: Úrokové sazby u hlavních refinančních operací 

 

Zdroj: FED
131

 

První fází LTRO byl tzv. LTRO1, který byl proveden 21. prosince 2011 ve výši 489 

miliard eur pro 523 bank. Poté následoval druhý tzv. LTRO2, který byl proveden 29. 

února 2012, a to ve výši 530 miliard eur celkově pro 800 bank. Úroková sazba na tyto 

půjčky byla pouze 1 %.
132

  

Banky získávaly likviditu výměnou za kolaterál. Mario Draghi k tomu řekl, že 

„možnosti obsahují tří leté půjčky od ECB bankám a rozšíření aktiv, které mohou být 

použity jako zajištění.“
133

 Rozsah přijatelných zajištění se rozšířil např. o státní 

dluhopisy krizových zemí eurozóny.
134

  

Cílem opatření bylo zvýšit aktivitu bank při poskytování úvěrů, což se ovšem 

nepodařilo. Příjemci půjček, ve snaze o zvýšení své vlastní bezpečnosti, začali bezpečně 
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investovat např. do německých dluhopisů, případně jen tyto prostředky uložili k ECB. 

Množství peněz uložených přes noc v ECB se totiž od LTRO2 zvýšila o 300 miliard 

eur.
135

 

5.3.7 Program pro trh s cennými papíry (SMP) 

ECB představila svůj protikrizový program SMP dne 10. května 2010, prostřednictvím 

kterého nakupovala na sekundárním trhu dluhopisy krizových států, ale i dluhopisy 

vydané soukromými subjekty. Právní základ SMP nalezneme v článku 18 odst. 1 

Statutu ESCB a ECB, podle kterého Eurosystém může provádět operace spočívající 

v nákupu a prodeji obchodovatelných nástrojů. Jelikož se operace provádějí až na 

sekundárním trhu, tak program SMP není ani v kolizi s tzv. no bail-out klauzulí 

dle článku 123 Smlouvy o FEU.  

Množství nakoupených dluhopisů je zachyceno v následujícím grafu.  

Graf č.4: Nakoupené dluhopisy pod SMP 

 

Zdroj: ECB
136

 

Do července 2011 byly odkoupeny dluhopisy zhruba za 75 miliard eur, ale od té doby 

se program rozšířil na objem až okolo 215 miliard eur. V první fázi byly odkoupeny 
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dluhopisy Irska, Řecka a Portugalska a ve druhé se pak jednalo o italské a španělské 

dluhopisy.  

ECB v tiskové zprávě předkládá důvod k zavedení SMP: „Z pohledu současných 

výjimečných okolností převládající na trhu se Rada guvernérů rozhodla provádět 

intervence v eurozóně na trhu státních i soukromých dluhopisů (SMP) k zajištění 

hloubky a likvidity na těchto disfunkčních trzích. Cílem tohoto programu bylo vyřešení 

selhání trhů s cennými papíry a obnovu transmisního mechanismu monetární 

politiky.“
137

 V tiskové zprávě ze 7. srpna 2011 ECB znovu připomíná, že „program byl 

vytvořen za účelem pomoci obnově lepší transmise rozhodnutí v oblasti monetární 

politiky – s ohledem na disfunkční segmenty trhy – a tím zajistit cenovou stabilitu 

v eurozóně.“
138

 Z výše uvedeného je zjevný velký zájem ECB na snížení rozdílu 

úrokových sazeb dluhopisů krizových zemí vůči ostatním. 

Domnívám se, že SMP měl pozitivní dopad na vývoj dluhové krize v eurozóně, zejména 

s přihlédnutím k tomu, že pouhé oznámení tohoto programu znamenalo snížení rozptylu  

(spreadu) řeckých desetiletých dluhopisů vůči německým o 400 bazických bodů a u 

španělských s italskými o 100 bazických bodů.
139

 

5.3.8 Přímé monetární transakce (OMT) 

OMT je program Evropské centrální banky, podle kterého ECB nakupuje na 

sekundárním trhu a na trhu státních dluhopisů dluhopisy emitovanými členskými státy 

eurozóny. Tímto programem se ECB stala věřitelem poslední instance pro trh státních 

dluhopisů. 

Hlavní důvody pro zavedení tohoto protikrizového nástroje v podobě věřitele poslední 

instance pro jednotlivé členské státy eurozóny měl dva hlavní důvody. Prvním z nich je 

zaměření se na zajištění řádného přenosu úrokové míry ECB do hospodářství eurozóny 

a zajištění jednotnosti monetární politiky. Případné nákupy prostřednictvím OMT tedy 
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mají zvýšit důvěru investorů v euro a vybízet je k tomu, aby státní dluhopisy začaly 

nakupovat samy. Druhým důvodem je zavedení tohoto programu je přání ECB trvale 

navrátit jednotnou úrokovou sazbu dluhopisů v eurozóně
140

, která panovala před 

začátkem krize do roku 2008. 

Oznámení OMT programu předcházel proslov prezidenta ECB, italského bankéře a 

ekonoma Maria Draghi, dne 26. července 2012, ve kterém popisuje, jak Frankfurt
141

 

vidí situaci ohledně eura. Pasáž, která měla největší význam pro budoucnost eura, stejně 

tak jako pro budoucí program OMT, byla tato: „V rámci našeho mandátu, Evropská 

centrální banka je připravena udělat cokoli bude třeba k zachování eura. A věřte mi, 

bude to stačit.“
142

 Draghi dále hovořil o problémech, kterým eurozóna musí v krátkém 

horizontu čelit, například problém finanční fragmentace, kdy se investoři stahují ze 

zahraničí a investují v rámci vlastních národních hranic, a problém mezibankovního 

trhu, který přestal v rámci eurozóny i na národní úrovni fungovat.
143

 Na základě silného 

prohlášení, že ECB je připravena udělat cokoli a specifikací problémů, Mario Draghi na 

tiskové konferenci po schůzi Rady guvernérů ECB 2. srpna 2012 oznámil, že „Rada 

guvernérů, v rámci svého mandátu k zajištění cenové stability ve střednědobém 

horizontu a při zachování své nezávislosti v určení monetární politiky, může provést 

přímé operace na volném trhu k dosažení cíle. Dále pokračoval, že Rada guvernérů 

může zvážit provádění dalších nestandardních opatření monetární politiky s ohledem na 

korekci transmisního mechanismu monetární politiky“
144

 Z následujícího grafu lze 

velice snadno vypozorovat pozitivní efekt na tzv. spready mezi německými dluhopisy a 

dluhopisy dalších zemí eurozóny, Švýcarska a USA.  
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Graf č.5: Vybrané spready před a po OMT 

 

 

Zdroj: Barcelona Graduate Schools of Economics
145

 

Detaily technických charakteristik programu byly zveřejněny dne 6. září 2012 v tiskové 

zprávě.
146

  Z ní plyne, že základní podmínkou pro použití OMT je striktní a efektivní 

podmíněnost programu pro poskytování pomoci prostřednictvím něj. Zaprvé, země 

eurozóny může z programu těžit jen, když byla součástí a přijala finanční pomoc 

prostřednictvím buď ESM nebo EFSF. Přímé monetární transakce budou provedeny dle 

konkrétních podmínek v podepsaném Memorandu o vzájemné spolupráci, které bude 

připojeno k odpovídajícímu programu ESM/EFSF. Pod těmito podmínkami 

v Memorandu o vzájemné spolupráci si můžeme představit i „strukturální reformy 

veřejné správy, penze, vzdělání a daňové systémy“
147

 OMT funguje efektivně v případě, 

kdy stát, kterému je poskytována finanční asistence, plně respektuje a plní nastolené 

podmínky a zároveň se program ukončí, pokud jsou cíle splněny nebo stát přestal 
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podmínky dodržovat.
148

  Nákupy dle OMT mohou začít nejdříve v momentě, kdy se 

danému státu podaří získat kompletní přístup k úvěrovému trhu. Draghi to komentuje: 

„A to je proto, že OMT není náhražka pro nedostatek přístupu k primárnímu trhu.“
149

 

Dle tiskové zprávy ESM kompletní přístup k trhu značí emise 10 letých státních 

dluhopisů.
150

 Jen když jsou splněny tři výše uvedené podmínky, tak se prostřednictvím 

OMT budou kupovat státní dluhopisy buď s dobou splatnosti od jednoho do tří let a 

nebo pokud jsou postiženy neúměrně vysokým úrokem.
151

 Velkým rozdílem oproti 

ostatním programům, které měly omezený rozpočet (viz ESM, apod.) a také důvodem 

proč se tomuto programu přezdívá protikrizová bazuka je jeho ex ante daná 

kvantitativní neomezenost v objemu odkoupených dluhopisů.
152

 ECB tak začala 

respektovat Bagehotovu zásadu věřitele poslední instance, a to sice zásadu půjčuj volně. 

Také se však objevily názory, že ECB měla tento nebo podobný program zavést alespoň 

o dva roky dříve, kdy by bylo poté možné dluhové krizi zamezit částečně či úplně.
153

 

 Judikatura Soudního dvora Evropské unie ve věcech Thomas 5.4

Pringle v. vláda Irska, Irsko a Generální advokát a Gauweiler a 

další v. Deutscher Bundestag 

Od roku 2010 byla Evropská unie v „pohotovostním“ režimu v důsledku celoevropské 

krize. Krizový management jednotlivých evropských institucí – zejména Evropské 

centrální banky, ale i krizový management národních vlád – bral čím dál tím menší 

ohled na soulad svých kroků s evropskými smlouvami (Smlouva o EU a Smlouva o 
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FEU). Rovněž došlo k zásadnímu narušení přirozeného smyslu pravomocí Evropské 

centrální banky a zejména pak její pravomoci týkající se hospodářské politiky Evropské 

unie.  

Následující kapitoly 5.4.1 a 5.4.2 se budou zabývat reakcí Soudního dvora Evropské 

unie na nastalou evropskou hospodářskou krizi a na opatření, která byla přijata. V 

diplomové práci analyzuji judikaturu ve věcech Pringle a Gauweiler, které považuji 

v rámci institutu věřitele poslední instance v Evroské unii za nejdůležitější. 

V rozsudcích je zkoumána kompatibilita Evropského stabilizačního mechanismu, 

respektive Přímých monetárních transakcí, s hlavními smlouvami EU. 

5.4.1 Thomas Pringle v. vláda Irska, Irsko a Generální advokát 

Od začátku dluhové krize byla použita řada prostředků za účelem stabilizace 

evropských trhů. Judikát Soudního dvora Evropské unie ve věci Pringle byl velice 

očekávanou reakcí na přijetí pozoruhodné Smlouvy o evropském stabilizačním 

mechanismu podepsané dne 2. února 2012. Tato smlouva, jak název napovídá, obsahuje 

program tzv. evropského stabilizačního mechanismu, který je mezivládní součástí 

krizového managementu Evropské unie a byl přijat za účelem poskytnutí finanční 

asistence členským státům eurozóny. Rozsudek byl vydaný dne 27. listopadu 2012 a 

zaujímá velice uspokojivý přístup k zavedení evropského stabilizačního mechanismu. 

Rozsudek Pringle představuje zásadní mezník, kdy SDEU de facto poprvé podpořil 

použití flexibilnějších prostředků k zajištění poskytování finančních prostředků mezi 

členskými státy. Z rozhodnutí SDEU tedy vyplývá závěr, že členské státy EU jsou mezi 

sebou oprávněny dále prohlubovat spolupráci na úrovni ekonomické, finanční a 

eventuálně i politické v souvislosti s ESM a v budoucnu i dalšími podobnými 

institucemi.
154

 Následující část bude věnována proveditelnosti ESM pod pravidly Smluv 

o EU a FEU ve světle rozsudku Pringle.  

Rozsudek ve věci Pringle je rozdělen na dvě části. První část se zabývá ústavností a 

proveditelností změny Smlouvy o FEU prostřednictvím zjednodušeného postupu pro 
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přijímání změn dle článku 48 odst. 6 Smlouvy o EU.
155

 Evropská unie využila tento 

zjednodušený postup pro změnu článku 136 Smlouvy o FEU
156

, resp. k přidání nového 

odstavce k tomuto ustanovení, a zároveň k interpretaci „no bail out klauzule“
157

 dle 

článku 125 Smlouvy o FEU. Schválení tohoto zjednodušeného postupu pro změnu 

primárních smluv dle čl. 48 odst. 6 Smlouvy o EU je významné i z toho hlediska, že 

zjednodušený postup byl v tomto případě použit vůbec poprvé v historii. Druhá část 

rozsudku se pak zabývá právem členských států eurozóny uzavřít a ratifikovat 

mezinárodní smlouvy, jako byla přijatá smlouva o ESM, pomocí pravidel Smlouvy o 

EU a Smlouvy o FEU a pomocí obecných principů práva Evropské unie. 

Skutkový stav 

Skutkový a právní stav, ze kterého rozsudek vychází, je třeba vnímat v co nejširším 

kontextu ekonomické a monetární unie, jak byla nastavena na základě Maastrichtské 

smlouvy.
158

 Zásadní otázkou je fakt, že monetární pilíř EMU je výrazně rozvinutější než 

pilíř ekonomický. Všechny kompetence monetární politiky v eurozóně byly přeneseny 

na ESCB, kde prim hraje Evropská centrální banka. Na druhou stranu hospodářská 

politika zůstala v kompetenci členských států EU, jak je stanoveno v článku 5 odst. 1 

Smlouvy o FEU („členské státy koordinují své hospodářské politiky v rámci Unie. Za 

tímto účelem přijme rada opatření, zejména hlavní směry těchto politik.“)
159

 

Hospodářská politika tedy zůstává v kompetenci členských států EU a EU samotná 

nezískala žádnou specifickou pravomoc s výjimkou pravomoci koordinační. V důsledku 
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 Článek 5 odst. 1 Smlouvy o fungování EU. 
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této omezené kompetence v oblasti hospodářské byly jednotlivé členské státy donuceny 

se uchýlit ke speciálním opatřením k poskytnutí likvidity členským státům EU ve 

finanční tísni.
160

  

Za účelem zajistit finanční stabilitu eurozóny a udržitelný růst bylo na zasedání 

Evropské rady ve dnech 28. a 29. října 2010 třeba vytvořit stálý krizový mechanismus.  

Řešení na sebe nenechalo dlouho čekat a dne 16. prosince 2010 navrhla belgická vláda 

návrh k revizi článku 136 Smlouvy o FEU, prostřednictvím článku 48 odst. 6 Smlouvy 

o EU, které se promítlo v rozhodnutí Rady EU č. 2011/199/EU. Dodatek vstoupil 

v platnost 1. ledna 2013. Ve stejnou dobu byla členy eurozóny přijata Smlouva o 

evropském stabilizačním mechanizmu. ESM je systém založený na poskytování 

finanční pomoci mezi členskými státy eurozóny tam, kde je potřeba. Po následném 

procesu adopce Smlouvy o ESM do právních řádů všech států eurozóny dle 

jednotlivých ústavních pravidel ratifikace vstoupila smlouva v platnost, a to ještě dříve 

než samotný dodatek k článku 136 Smlouvy o FEU.  

V průběhu ratifikace Smlouvy o ESM podal irský poslanec Thomas Pringle žádost 

„v rámci opravného prostředku proti rozsudku High Court (Irsko) ve sporu 

s Government of Ireland, Ireland a Attorney General, kterou se domáhal, aby bylo 

určeno, že změna dodatku článku 136 Smlouvy o FEU, provedená článkem 1 

rozhodnutím 2011/199/EU, je protiprávní změnou Smlouvy o FEU a že ratifikací, 

schválením nebo přijetím Smlouvy o zřízení EMS mezi státy eurozóny uzavřené 

v Bruselu dne 2. února 2012, by v Irsku vznikly závazky, které jsou neslučitelné 

s primárním právem EU, na němž je založena Evropská unie.“
161

 Pringle si zejména 

stěžoval na nezákonnost rozhodnutí Evropské rady č. 2011/199/EU, protože by to 

znamenalo změnu kompetencí Evropské unie a nesoulad s pravidly monetární a 

ekonomické politiky EU a s hlavními principy evropského práva. Další stížnost 

směřovala na závazky vůči Irsku, které by byly v rozporu s výlučnou pravomocí ESCB 

ve věcech monetární politiky. A nakonec kritizoval i vytvoření autonomní a stálé 

instituce ESM, jelikož by se tímto obcházela pravidla obsažená ve Smlouvě o FEU 

týkající se monetární a hospodářské politiky. 
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 viz. Čl. 6.2.1 této práce, Proces vypořádávání s krizí. 
161

 Rozsudek SDEU, Pringle, str. 4. 
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Nejvyšší Soud Irska se rozhodl podat Soudnímu dvoru EU k rozhodnutí několik 

předběžných otázek, z nichž některé budou rozebrány v následující části této práce:  

1. Platnost rozhodnutí Evropské rady č. 199/2011/EU 

První otázka se týkala platnosti doplňku k článku 136 Smlouvy o FEU a použití 

zjednodušeného revizního postupu dle článku 48 odst. 6 Smlouvy o EU, jelikož změna 

ve zjednodušeném režimu se může týkat pouze části třetí Smlouvy o FEU
162

. Soud 

potvrdil platnost dodatku. 

Soudní dvůr Evropské unie došel k závěru, že ESM usiluje o cíl, kterým je zachování 

stability eurozóny jako celku, zatímco Eurosystém usiluje o svůj hlavní cíl, čímž je 

cenová stabilita. SDEU tedy považoval za zřejmé, že založení ESM neznamená 

obcházení monetární politiky, jelikož hlavním cílem ESM je „zajištění stability 

eurozóny jako celku; [přičemž] tento cíl se zřetelně liší od cíle spočívajícího v udržení 

cenové stability, který je prvořadým cílem měnové politiky Unie. I když může mít 

stabilita eurozóny dopady na stabilitu měny používané v rámci této zóny, opatření 

hospodářské politiky nelze stavět na roveň opatření měnové politiky jen z toho důvodu, 

že může mít nepřímý vliv na stabilitu eura.“
163

 

SDEU dále označuje za hlavní cíl ESM řídit finanční krize, které by i navzdory již 

přijatým preventivním opatřením přece jen mohly nastat.
164

 SDEU v rozsudku zároveň 

vyvrátil, že by se tímto mechanismem obcházela výlučná pravomoc Evropské unie 

v oblasti monetární politiky, jelikož učinil závěr, že ESM spadá do oblasti hospodářské 

politiky. 

2. Právo přijmout a ratifikovat Smlouvu o ESM dle evropského práva 

Soudní dvůr Evropské unie se také musel vypořádat s otázkou, zda-li pravomoc uzavřít 

a ratifikovat dohodu, jakou je Smlouva o ESM, je kompatibilní se Smlouvou o FEU a se 

Smlouvou o EU. 

Soud v rozsudku konstatuje: “účelem ESM není koordinace hospodářských politik 

členských států, nýbrž že se jedná o mechanismus financování. Podle článku 3 a čl. 12 
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 Článek 48 odst. 6 Smlouvy o EU: „mohou předložit Evropské radě návrhy na změnu všech nebo části 

ustanovení části třetí Smlouvy o fungování Evropské unie“. 
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 Rozsudek SDEU, Pringle, odstavec č. 56. 
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 Rozsudek SDEU, Pringle, odstavec č. 58-59.  
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Smlouvy o EMS má totiž EMS za cíl mobilizovat finanční zdroje a poskytovat podporu 

finanční stability svým členům, kteří se potýkají se závažnými potížemi s financováním 

nebo kterým takové potíže hrozí.“
165

 

Důležité je zejména argumentace SDEU při vypořádávání se s články 123 (klauzule 

zakazující monetární financování)
166

 a 125 (klauzule no bail-out)
167

 Smlouvy o FEU, 

které mohou vzbudit pocit, že jsou přímo v rozporu se Smlouvou o ESM. SDEU 

posoudil článek 123 Smlouvy o FEU jako nezbytně určený přímo Evropské centrální 

bance a národním centrálním bankám a konstatoval, že toto ustanovení není určeno 

členským státům EU jako celku. Uvedený zákaz se proto nemůže na členské státy 

vztahovat, a proto si členské státy mechanismus finanční stability, jako je ESM, mohou 

vytvořit. 

Složitější argumentaci musel SDEU zvolit pro výklad kompatibility druhého výše 

uvedeného článku, jelikož Smlouva o EMS porušuje klauzuli zakazující převzetí 

závazků veřejného sektoru členských států (klauzule no bail-out) obsaženou právě 

v článku 125 Smlouvy o FEU, který zakotvuje princip, podle kterého „členský stát 

neodpovídá za závazky ani nepřebírá závazky jiného členského státu, z čehož vyplývá, 

že cílem tohoto článku není zakázat Evropské unii a členským státům poskytování 

veškerých forem finanční pomoci jinému členskému státu.“
168

 SDEU v tomto ohledu 

zdůraznil, že ESM nebude ručit za dluhy členského státu jakožto příjemce (ten bude 

nadále odpovědný svým věřitelům za svoje finanční závazky). Naopak z takové pomoci 
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 Rozsudek SDEU, Pringle, odst. 110. 
166

 Smlouva o FEU, čl. 123, „Evropské centrální bance nebo centrálním bankám členských států (dále jen 

„národní centrální banky“) se zakazuje poskytovat možnost přečerpání zůstatku bankovních účtů nebo 
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regionálních nebo místních orgánů nebo jiných veřejných orgánů, jiných veřejnoprávních subjektů nebo 

veřejných podniků kteréhokoli členského státu, pokud se nejedná o vzájemné finanční záruky pro 

společné uskutečňování určitého záměru. Členský stát neodpovídá za závazky ani nepřebírá závazky 

ústředních vlád, regionálních nebo místních orgánů nebo jiných veřejných orgánů, jiných veřejnoprávních 

subjektů nebo veřejných podniků jiného členského státu, aniž jsou dotčeny vzájemné finanční záruky pro 

společné uskutečňování určitého záměru.“ 
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 Rozsudek SDEU, Pringle, odst. 130. 
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vzniká nový dluh vůči ESM.
169

 Podstata no bail-out klauzule tak tkví v zajištění, aby 

členské státy postupovaly dle zdravé rozpočtové politiky.
170

 

3. Zda-li mohou členské státy Eurozóny schválit Smlouvu o ESM dříve, 

než vstoupí v platnost rozhodnutí Evropské rady č. 199/2011/EU 

K této otázce SDEU konstatoval, že rozhodnutí Evropské rady nesvěřuje členským 

státům žádnou novou pravomoc a že je pouze potvrzením již existující pravomoci 

členských států. Proto oprávnění členských států uzavřít a ratifikovat Smlouvu o EMS 

není podmíněno platností rozhodnutí č. 2011/199/EU.
171

 

5.4.2 Gauweiler a další v. Deutscher Bundestag 

Dne 16. června 2015 vydal SDEU rozsudek ve věci C-62/14 Gauweiler a i.v. Deutscher 

Bundestag ohledně zákonnosti programu Outright Money Transaction (OMT) vedeného 

Evropskou centrální bankou. Soudní dvůr Evropské unie, stejně jako v judikátu Pringle, 

téměř bezvýhradně potvrdil soulad přijatého opatření pro řešení finanční krize 

s evropským právem.  

Předběžnou otázku podle článku 267 Smlouvy o FEU ve věci položil německý 

Spolkový ústavní soud (Bundesverfassungsgericht) jako vůbec poprvé v historii, poté co 

předběžně vyložil OMT program jako nezákonný. Tímto ústavním rozměrem předběžné 

otázky podané Spolkovým ústavním soudem, a to z pohledu vztahu SDEU a národních 

ústavních soudů se tato diplomová práce zabývat nebude.   

Spolu s případem Pringle se jedná o dva přední rozsudky SDEU ve spojitosti se 

zákonností opatření, která byla přijata k boji proti finanční krizi. Ve věci Pringle byl 

hlavním argumentem nezákonnosti mezivládní organizace ESM domněnka, že se jedná 

o opatření monetární politiky, tudíž by spadalo mimo kompetence členských států. Na 

druhé straně hlavním argumentem nezákonnosti OMT v případu Gauweiler byla 

domněnka, že program OMT je vykonáván jako součástí hospodářské politiky, a proto 

měl být mimo kompetence ECB, respektive Evropského systému centrálních bank. 

Rozsudek ve věci Gauweiler je významný zejména z pohledu sporu, zda nedošlo k 
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porušení monetárního financování státních dluhů dle článku 123 odst. 1 Smlouvy o FEU 

a zda je „neomezený“ OMT program přiměřený a pro vymezení hranice monetární a 

hospodářské politiky. 

1. Vymezení monetární a hospodářské politiky 

Primární právo EU neobsahuju definici monetární politiky, a proto SDEU vycházel ze 

své předcházející judikatury, ze které „vyplývá, že při určování, zda určité opatření 

spadá do měnové politiky, je třeba vycházet hlavně z cílů tohoto opatření. Relevantní 

jsou také prostředky, kterých takové opatření k dosažení těchto cílů využívá.“
172

 

Perspektiva cíle, jehož má být dosaženo dle Spolkového ústavního soudu byla taková, 

že OMT spadá pod hospodářskou politiku z důvodu soustředění se na úrokové sazby, 

zatímco Soudní dvůr Evropské unie se ve svém rozsudku zaměřil na efekt transmisního 

nebo-li přenosového mechanismu monetární politiky
173

, a tím pádem lze i OMT 

podřadit pod pojem monetární politiky ESCB dle článku 127 odst. 1 Smlouvy o FEU. 

SDEU argumentoval tak, že „schopnost ESCB ovlivňovat vývoj cen prostřednictvím 

svých rozhodnutí v rámci měnové politiky totiž do značné míry závisí na transmisi 

impulsů, které vydává na měnovém trhu, do jednotlivých odvětví hospodářství. Snížená 

funkčnost transmisního mechanismu měnové politiky proto může způsobit, že 

rozhodnutí ESCB budou v části eurozóny neúčinná, a tím zpochybnit jednotnost 

měnové politiky. Dále vzhledem k tomu, že snížená funkčnost transmisního 

mechanismu narušuje účinnost opatření přijatých ESCB, je tím nutně ovlivněna jeho 

schopnost zaručit cenovou stabilitu. Opatření k zajištění tohoto transmisního 

mechanismu proto lze podřadit pod hlavní cíl stanovený v čl. 127 odst. 1 Smlouvy o 

FEU.“
174

 SDEU se při argumentaci týkající se druhého kritéria – nástroje, které dané 

opatření nese, odvolává na článek 18.1 Statutu ESCB a ECB, kde říká, že: „operace na 

volném trhu a úvěrové operace“, které „opravňuje pro dosažení cílů ESCB a 

uskutečnění jeho úkolů ECB a národní centrální banky: obchodovat na finančních trzích 

s pohledávkami a obchodovatelnými cennými papíry znějícími na euro nebo na jiné 
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měny“
175

. SDEU z toho výslovně vyvodil, „že operace zvažované Radou guvernérů 

v tiskové zprávě využívají jednoho z nástrojů měnové politiky“
176

  

Samozřejmě dokonalé právní dělení mezi opatřeními, které jsou „čistě“ monetárně-

politické a které jsou „čistě“ hospodářsky-politické, nenalezneme. Může to být 

samozřejmě z pohledu právníka zvláštní, jelikož se pravomoci EU vůči oběma 

kategoriím liší. Toto rozpolcení také okomentoval Generální advokát EU Cruz Villalón, 

který řekl, že je třeba „poukázat na to, že měnová politika je součástí obecné 

hospodářské politiky. Rozlišení obou politik v unijním právu je nutné kvůli struktuře 

Smluv a horizontálnímu a vertikálnímu rozdělení pravomocí v Unii, avšak z hlediska 

hospodářství lze tvrdit, že každé opatření měnové politiky spadá v konečném důsledku 

do širší kategorie obecné hospodářské politiky…ve věci Pringle, když oba konstatovali, 

že opatření hospodářské politiky nelze stavět na roveň opatření měnové politiky jen 

z toho důvodu, že může mít nepřímí vliv na stabilitu eura.“
 177

 

SDEU uzavřel tedy, že program OMT je považován za výkon monetární politiky, který 

je v souladu s pravomocemi ESCB dle primárního práva.  

2. Přiměřenost programu OMT 

SDEU se dále vypořádával s obecným požadavkem proporcionality na program OMT. 

Článek 119 odst. 2 Smlouvy o FEU a článek 127 odst. 1 Smlouvy o FEU spolu 

s článkem 5 odst. 4 Smlouvy o EU dohromady představují překážku pro monetární 

opatření, pokud nesplňují princip přiměřenosti k zamýšleným cílům. Pro připomenutí 

ustálená judikatura SDEU vymezuje přiměřenost tak, aby „akty unijních orgánů byly 

způsobilé k uskutečnění legitimních cílů sledovaných dotyčnou právní úpravou a 

nepřekračovaly meze toho, co je k dosažení těchto cílů nezbytné“.
178

 SDEU upozornil, 

že konkrétně v případě ECB je posuzování souladu s principem přiměřenosti zvláštní 

v tom, že „ESCB má při vypracování a uskutečňování takového programu operací na 

volném trhu, jaký byl ohlášen v tiskové zprávě, činit rozhodnutí technické povahy a 
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provádět komplexní prognózy a hodnocení, je třeba přiznat mu v tomto rámci širokou 

posuzovací pravomoc.“
179

 I přes volnou ruku v prostředí nejistoty a proměnlivosti 

finančního trhu má ECB povinnost poskytnout i obecné odůvodnění dle článku 296 

odst. 2 Smlouvy o FEU.
180

 ECB poskytla odůvodnění, které se zakládá na analýze 

ekonomické situace eurozóny, která zjistila oslabení transmisního mechanismu 

monetární politiky, finanční fragmentace podmínek refinancování bank a úvěrových 

nákladů
181

. SDEU zároveň neshledal žádné zjevně nesprávné posouzení finanční situace 

Evropskou centrální bankou.
182

 ECB se zároveň oprávněně domnívala, že programem 

OMT přispěje ke snížení úrokových sazeb rozptýlením nedůvodných obav z rozpadu 

eurozóny
183

 a tím i přispět k usnadnění transmisní měnové politiky ESCB.
184

 Spolkový 

Ústavní soud ani SDEU navíc nevyvrátili v průběhu soudního řízení „tvrzení ECB, že 

samotné ohlášení programu stačilo k dosažení sledovaného účinku, tj. znovunastolení 

transmisního mechanismu monetární politiky a jednotnosti této politiky“
185

 a že může 

přispět „k cílům ESCB, včetně udržení cenové stability.“
186

 Program OMT není 

kvantitativně omezen, ale provádí se za přísné podmíněnosti a prostřednictvím dalších 

omezení, které potenciální rozsah programu zmenšují. ECB může speciálně v rámci 

programu nakupovat pouze státní dluhopisy členských států, které jsou zařazeny do 

programu makroekonomické konsolidace (EFSF / ESM) a mají úplný přístup na 

dluhopisový trh. Program se zaměřuje zejména na státní dluhopisy, jejichž splatnost činí 

méně než tři roky, s výhradou ESBC takto nakoupené státní dluhopisy v jakémkoli 

okamžiku znovu prodat.
187

 Z důvodů výše uvedených tedy vyplývá, že množství 

státních dluhopisů a jiných závazků, které by mohla ECB na sebe převést je konečné, 

nikoli neomezené. Stanovení kvantitativního omezení by jen oslabilo účinnost takového 

opatření s ohledem k jeho cílům.
188
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3. Zákaz monetárního financování 

Se zákazem monetárního financování dle článku 123 odst. 1 Smlouvy o FEU, tedy 

zákazem „ECB a centrálních bank poskytovat členským státům možnost přečerpání 

zůstatku bankovních účtů nebo jakýkoli jiný typ veřejnoprávním subjektům a orgánům 

Unie a členských států a přímo nakupovat jejich dluhové nástroje.“
189

 Toto pravidlo 

obecně zakazuje ESCB poskytovat členskému státu jakoukoli finanční pomoc, ale 

nevylučuje možnost odkupovat cenné papíry (státem emitované dluhopisy) od věřitelů 

států.
190

 Odkup státních dluhopisů je jednou z možností, jak vykonávat operace na 

volném trhu v souladu s článkem 18 odst. 1 Statutu ESBC a ECB.
191

 Ovšem klauzuli 

zákazu monetárního financování je třeba dodržovat i s ohledem k jejímu cíli. Obcházení 

takového zákazu, které by mělo v praxi rovnocenný účinek s přímým odkoupením 

státních dluhopisů, není platné.
192

 Ve svém stanovisku ve věci Generální advokát Pedro 

Villalón Cruz uvádí, že „zastávám tedy názor, že čl. 123 odst. 1 Smlouvy o FEU 

nezakazuje jen přímo odkupy na primárním trhu, ale brání ECB a národním centrálním 

bankám i v tom, aby prováděly operace na sekundárním trhu za účelem obcházení výše 

uvedeného zákazu. Ještě jinými slovy, Smlouva nezakazuje provádět operace na 

sekundárním trhu, ale požaduje, aby v případě, že ECB na tento trh vstoupí, tak učinila 

se zárukami dostatečnými k tomu, aby mohl být její zásah v souladu se zákazem 

měnového financování.“
193

 

4. Reakce Spolkového ústavního soudu 

Dne 21. Června 2016 rozhodl Spolkový ústavní soud o zamítnutí stížnosti a vyslovil 

souhlas se závěry SDEU o zákonnosti OMT. Prohlásil, že program OMT nepředstavuje 

hrozbu ústavním zákonům ani neohrozí celkovou rozpočtovou nezávislost Spolkové 

republiky Německo.
194

 Spolkový ústavní soud stanovil podmínky, dle kterých schválí 
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účast v programu: a) nákupy jsou oznámeny, b) objem nákupů je omezen od počátku, c) 

mezi emisí státních dluhopisů a jejich nákupem ESCB bude minimální časový úsek od 

začátku, čímž zabraňuje, aby emisní podmínky byly narušeny, d) ESCB nakoupí pouze 

takové státní dluhopisy členských států, které mají přístup na trh s obligacemi 

umožňující financování takových dluhopisů, e) nakoupené dluhopisy jsou jen ve 

výjimečných případech drženy do jejich dospělosti, f) nákupy jsou zakázány nebo 

přerušeny a již koupené dluhopisy jsou znovu uvedeny na trh, pokud se stane intervence 

nadbytečnou.
195

 

V případě, kdy by Spolkový ústavní soud rozhodl o neústavnosti programu OMT, 

jednalo by se o velkou ránu do znovunabyté křehké finanční stability v eurozóně. 

Program OMT byl klíčovým faktorem vedoucí ke zmírnění finanční krize a o to silnější 

negativní efekt by mohlo být jeho zrušení. O dalších důsledcích jeho případné 

nezákonnosti se můžeme jen dohadovat. 
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6 Závěr 

V diplomové práci byly vytyčeny dva základní cíle, kterými byla analýza pojmu věřitele 

poslední instance spolu s jeho historickým základem a zmapování věřitele poslední 

instance na evropské úrovni. Oba základní cíle jsou v diplomové práci komplexně 

zpracovány tak, aby se v nich čtenář dokázal orientovat a mohl si tak své dosavadní 

znalosti rozšířit. 

Prvním cílem bylo zanalyzovat pojem věřitele poslední instance z historického hlediska, 

kdy jeho základ byly poprvé popsány v průběhu 19. Století, kdy vznikla i klasická 

Bagehot-Thorntonova doktrína věřitele poslední instance. Druhá část tohoto cíle 

spočívala v analýze kritérií a dalších úvah, které je třeba zvážit před poskytnutím 

samotné finanční pomoci, popř. jakým způsobem tuto pomoc poskytnout. 

Klasická doktrína nám podala základní zásady věřitele poslední instance, kterými jsou: 

(1) jediným věřitelem poslední instance v bankovním systému by měla být centrální 

banka, (2) finanční pomoc se poskytuje pouze dočasně nelikvidním, nikoli 

nesolventním institucím, (3) nouzové úvěry se poskytují neomezeně a za kvalitní 

kolaterál, (4) nouzové úvěry musí být úročeny sankční sazbou, (5) všechny zásady musí 

být oznámeny předem a přísně dodržovány, (6) nesolventní instituce by měly být 

likvidovány. Tyto zásady nám posloužily jako východisko pro další části zkoumání 

konceptu věřitele poslední instance i jako měřítko pro nejnovější trendy, které nám 

přinesl další vývoj institutu. V diplomové práci jsem došel k závěru, že ne všechna výše 

uvedená východiska klasické doktríny jsou i dnes plně použitelné. Hned první zásada 

bývá často porušována a bývají vytvářeny zvláštní instituce, které v roli věřitele 

poslední instance vystupují (např. ESM). Dále byl v diplomové práci zpochybněn závěr 

o poskytování nouzových úvěrů se sankční sazbou, kdy taková praxe představuje 

zbytečnou zátěž na příjemce pomoci a celkové zpomalení návratu situace na trhu do 

normálního stavu. Druhá část tohoto cíle byla věnována kritériím a jevům spojeným 

s funkcí věřitele poslední instance. Jako první bylo zanalyzováno nebezpečí 

systémového rizika, které tkví v ohrožení zdravých bank z důvodu panických výběrů 

jejich vkladů. Jako relativně efektivní řešení tohoto programu je systém pojištění 

vkladů, které posiluje důvěru v bankovní systém. V rámci rozhodování o poskytnutí 

pomoci se vyvinulo nepsané pravidlo o doktríně too-big-to-fail, kdy jsou bankovní 
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instituce již tak velké, že i v případě jejich nesolventnosti a hazardního chování 

managementu nemůže centrální banka dovolit nechat padnout z důvodu následného 

obrovského negativního dopadu na celý finanční systém. Státy přišly s možným řešením 

problematiky TBTF v podobě vytvoření seznamu systematicky důležitých finančních 

institucí a regulacemi adresovanými právě těmto institucím. Jedná se o regulaci 

rozštěpením, dále zpřísnění požadavků na kapitál a likviditu a třetím je vytvoření 

autority, která by byla schopná řídit úpadek instituce tak, aby neměla významně 

negativní dopad na celý trh. Další oblastí, kterým se práce podrobně věnovala byla 

problematika solventnosti či nesolventnosti instituce. Solventnost jako schopnost 

v delším časovém horizontu dostát svým závazkům je zvlášť v dobách krize, kdy již 

banky kvalitní zajištění vyčerpali nebo ztratilo na hodnotě, velice těžké odhadnout. 

Teoretikové se shodli, že hranice solventnosti a nesolventnosti je v hraničních případech 

téměř nemožné určit. Můžeme však použít jisté pomocné ukazatele, které by nám mohli 

pomoci určit, zda je instituce solventní, např. Revendův test solventnosti, který spočívá 

v pozorování změny cash flow. S pomocí věřitele poslední instance je i neoddělitelně 

spojena problematika morálního hazardu, kdy instituce spoléhajíce se na věřitele 

poslední instance provádějí i neadekvátně riskantní operace, které jim mohou způsobit i 

úpadek. Eliminovat hrozbu morálního hazardu pravděpodobně zcela nelze, ale přísnou 

regulací a dohledem nad bankami ho lze omezit na minimum. Naopak se domnívám, že 

by bylo dobré dále nenásledovat princip konstruktivní dvojznačnosti z důvodu 

zvyšování nervozity a nejistoty na trhu, která je pro finanční systém taktéž nebezpečná. 

Tento cíl diplomové práce uzavírala analýza způsobu poskytování finanční pomoci 

věřitelem poslední instance, tedy úvěrová, neúvěrová či smíšeně. Hlavním způsobem je 

tradiční pomoc úvěrová, ale ve specifických případech může finančnímu systému 

napomoci lépe i pomoc jedním z neúvěrových způsobů. 

Druhým cílem diplomové práce byla analýza evropské dluhové krize a úloha Evropské 

centrální banky a dalších, nově vytvořených, institucí (ESM, EFSF, EFSM) v roli 

věřitele poslední instance. Při plnění tohoto cíle jsem logicky začal analýzou vzniku 

dluhové evropské krize. Z analýzy vyplynulo, že základním problémem Evropské 

měnové unie byla absence věřitele poslední instance pro trhy státních dluhopisů. Země 

eurozóny jsou omezené v řešení finančních krizí v tom, že nemají národní centrální 

banku, která by se mohla zaručit za státní dluhy tím, že poskytne prakticky neomezené 
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množství peněz. Z toho plynoucí nejistota investorů v to, že dostanou za své cenné 

papíry peníze, vyústila v odliv likvidity z periferních zemí eurozóny zemí, jako je 

Řecko, Španělsko, Irsko nebo Portugalsko. Nedostatek likvidity znamenal, hrozbu 

nesolventnosti států. Krize se prohlubovala a Evropská unie musela jednat, aby tuto 

krizi zažehnala. V roce 2010 se členské státy Evropské unie shodly na dočasném a 

hlavně omezeném řešení krize programem v roli věřitele poslední instance, který se 

jmenoval Evropský nástroj finanční stability. Krátce na to byl vytvořen Evropský 

mechanismus finanční stabilizace a nakonec v roce 2012 vznikla trvalá organizace se 

sídlem v Lucemburku, Evropský stabilizační mechanismus. Tato opatření byla důležitá 

pro obnovení důvěry ve státy, které se nacházely v krizi, ovšem nebyla dostatečná. 

Evropský stabilizační mechanismus má objemové omezení do výše 500 miliard eur, což 

se může zdát dostatečné, ale finanční systém pro vytvoření dokonalé důvěry potřebuje 

zaručení do neomezené výše. Neomezeného věřitele poslední instance se eurozóna 

dočkala až v létě 2012, kdy prezident ECB Draghi prohlásil, že euro je nezvratné a 

udělá vše, co bude potřeba pro jeho zachování. Na základě tohoto proslovu ECB 

vytvořila tzv. program OMT nebo-li přímé monetární transakce. Tento program na 

neomezené nákupy na trhu státních dluhopisů měl být spuštěn alespoň o dva roky dříve 

a možná by k takto vážné a dlouhotrvající krizi nemuselo vůbec dojít. Programy OMT i 

ESM se dostaly před SDEU, který je posuzoval u dvou rozsudků ve věcech Gauweiler a 

Pringle s tím, že porušují primární právo Evropské unie. SDEU v obou případech nedal 

soud stěžovatelům za pravdu a potvrdil soulad s právem EU u obou protikrizových 

programů.  

Diplomová práce je přínosná pro čtenáře, kteří se zajímají o problematiku bankovní 

regulace a chtějí si prohloubit znalost s ohledem na mechanismus věřitele poslední 

instance obecně a zejména na evropské úrovni. Dynamika vývoje v tomto poli byla za 

krajních podmínek, které z důvodu krize vznikly, velice živá. Problematika je 

analyzována komplexním způsobem. 
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Abstract: Lender of last resort 

The topic of the final thesis is The Lender of Last Resort. Author of the final thesis has 

dealt with the issue through the analysis of the European current legislation, available 

Czech or foreign literature or other relevant sources. The function of the national banks, 

or other institutions, as a lender of last resort is very complex the final thesis examines 

from the legal and economical perspective. This matter even has obvious global societal 

dimension when the adequate performance of the lender of last resort has positive effect 

on the prosperity of the society. On the other hand when the performance is defective 

the opposite effect arises. The final thesis is divided into five chapters.  First two 

chapters present and clarify the term of lender of last resort and provide us definitions. 

Second chapter, which builds upon the first two, is providing the reader with the 

historical context of the lender of last resort, whose development started on the British 

Islands at the end of the 18th century. The fourth chapter of the final thesis is dedicated 

to the criteria for granting financial aid by the lender of last resort and the means of the 

provision of the financial aid. The author has especially focused on the danger of the 

systemic risk and the too-big-to-fail doctrine. Last fifth chapter surveys the 

development of the lender of last resort in the European Union during the last financial 

crisis. The final thesis focuses on the role of the European central bank and other 

institutions during the fight for financial stability in the Eurozone and the compliance of 

the anti-crisis measures with the primary law of the European Union.  

The conclusion summarized the content of chapters and the objectives of the final thesis 

were assessed. The final thesis contains the opinions of the author. 
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Abstrakt 

Tématem diplomové práce je Věřitel poslední instance. Autor diplomové práce se 

problematikou institutu zabýval prostřednictvím analýzy evropské právní úpravy, 

dostupné české i zahraniční literatury, popř. i dalších relevantních zdrojů. Funkce 

centrálních bank, popř. i jiných institucí, jako věřitele poslední instance je velice 

komplexní institut, který diplomová práce zkoumá jak z hlediska právního, tak i z 

ekonomického hlediska. Problematika má i zřejmý celospolečenský dosah, kdy řádný 

výkon této funkce má velice pozitivní efekt na prosperitu společnosti, naopak při 

vadném výkonu funkce je efekt opačný s negativními společenskými dopady na 

obyvatele postižené oblasti. Diplomová práce se člení na pět kapitol. První spolu 

s druhou kapitolou uvádí a objasňuje pojem věřitele poslední instance a poskytuje jeho 

definici. Druhá kapitola, která navazuje na předešlé dvě, poskytuje čtenáři historický 

kontext věřitele poslední instance, jehož vývoj započal na Britských ostrovech již na 

konci 18. století. Ve čtvrté kapitole diplomové práce jsou popsána kritéria pro 

poskytnutí finanční pomoci věřitelem poslední instance a způsoby, kterými se tato 

pomoc poskytuje. Zvlášť se autor zaměřil na nebezpečí systémového rizika a s tím 

spojenou doktrínu too-big-to-fail. Poslední pátá kapitola podrobně mapuje vývoj 

věřitele poslední instance na území Evropské unie v průběhu poslední finanční krize. 

Práce se v této části zaměřuje na roli Evropské centrální banky a dalších institucí v boji 

za finanční stabilitu eurozóny a soulad protikrizových opatřeních s primárním právem 

Evropské unie.  

V závěru práce byl shrnut obsah kapitol a zhodnocení naplnění cílů práce. V diplomové 

práci jsou prezentovány i vlastní názory autora. 
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