
1. kapitola – Podstata peněz 
 

Stručná historie peněz 
- po odstranění barterové směny vznikly tzv. plnohodnotné peníze nebo–li komoditní 

peníze – (snížení TC) ty byly všeobecně přijímány ( vyčlenilo se prostě zboží, které 

všichni chtěli-zlato,stříbro) 

- kupní síla peněz = množství zboží a služeb, které si můžeme za jednotku koupit 

- ražebné – poplatek za ražbu mincí (monopol panovníka), zdroj pro královskou pokladnu, 

cena peněz se zvyšovala i díky vysokému ražebnému (rostla kupní síla), zásoby drahých 

kovů nedostačovaly, brzda rozvoje 

- bimetalismus – problém, určení směnného poměru mezi Au a Ag  

- bankovky byla stvrzenka vystavená zlatníkem o uchování drahých kovů 

- banky začaly vydělávat na tom, že racionálně předpokládaly, že si vklady nepřijdou 

vyzvednout všichni vkladatelé najednou, ponechávaly si asi 30% aktiv v drahých kovech 

(21.BANKA levo drahý kov + poskytnutý úvěr, vpravo poukázka na drahý kov ( kryté 

peníze ) + poukázka na drahý kov nekrytá ( nekryté peníze ), emitovaly tak více poukázek 

než skutečně držely  v kovech – vznikaly tak neplnohodnotné peníze = elastická měna ( 

fiat money ), zpočátku měly podobu pouze oběživa (neplnohodnotné peníze=oběživo+ 

účetní peníze) 

- účetní peníze = žirové peníze – závazky bank zapsané na účtech vůči klientům 

- Ve středověku se půjčovali peníze skutečně naspořené, dnes banky při poskytování půjček 

vytvářejí nové peníze 

- státovky -  když státní výdaje převyšovaly příjmy, stát kryl rozdíl státovkami, podobné 

státní dluhopisům (dnes zakázané) 

- zlatý standardu de iure do roku 1971, de facto zlatý standard skončil víceméně na začátku 

první světové války 

- Zlatý měnový standard = zavedla jej VB 1925 a Francie 1928 ale zkrachoval v r. 1931 

- Poslední snaha o zlatý standard byl Bretonwood 1944 – zlatý dolarový standard konec 

1971 

 

Definice peněz 

- fce: 1)účetní jednotka, 2)prostředek směny, 3)uchovatel hodnoty 

- peníze = vše co je všeobecně přijímáno ke splácení dluhů 

- Neplnohodnotné peníze- jsou závazky CB(oběživo) a OB (BÚ a term.účty) vůči klientům 

(závazky vůči jiným OB/CB nejsou peníze ale likvidita) 

- dnes emise peněz poskytováním úvěrů (nikoliv ražbou či tiskem)=> CB mají monopol 

pouze na emisi oběživa, ale jeho objem nemůže ovlivnit! (emisi zajišťují OB), emisi 

oběživa určuje poptávka klientů OB- sami OB držení oběživa minimalizují- není úročené 

- Subjekty drží oběživo podle toho, zda očekávají inflaci či deflaci 

- Reálná výnosnost = výnosnost po odečtení inflace 

- Neexistuje spolehlivý vztah mezi objemem peněz a cenovou hladinou (inovace fin.aktiv 

tyto vztahy oslabují)  

 

Peněžní agregáty 

- měří peněžní zásobu, M0 = oběživo 

- mezibankovní vklady nejsou peníze (tyto položky se kompenzují) 

- rezidenti, ti co bydlí na daném místě (do agregátů se počítají jen jejich nástroje) (zahr. 

déle než 1 rok) 

- úzké peníze (cash)= M1 

 Česká národní banka 



- M0 pouze bankovky a mince v oběhu bez pokladní hotovosti bank 

- M1=M0+BÚ(CZK) 

- M2=M1 + term.vklady+ cizoměnové vklady rezidentů 

- L = M2+ státní pokladniční poukázky v portfoliu domácích nebankovních institucí 

 Eurosystém 

- M0 = oběživo 

- M1 jednodenní vklady ve všech měnách! 

- M2 = M1 + vklady se splatností do dvou let a vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců 

- M3 = M2 + repo operace + akcie a podílové listy peněžního trhu, dluhopisy do 2 let 

- Vklady soukromého i státního sektoru 

 

Tvorba a zánik peněz 

- peníze vznikají a zanikají v OB – a to jako účetní peníze - poté možnost proměny 

v oběživo (peníze vznikají pouze jako účetní peníze) 

- vznik: 1) poskytováním úvěrů 2) úročením vkladů bank a jiných závazků 3)koupí 

majetku/služeb bankami 4)výplatou platů a odměn zaměstnancům a statutárním orgánům 

bank 5)výplatou dividend a tantiém akcionářům bank – kreditování účtu klienta 

- zánik: 1)splácením úvěrů 2)prodejem majetku a služeb bankami nebankovním jednotkám 

-  

- peníze jsou závazky CB (oběživo) a OB (BÚ a term.účty) vůči klientům (závazky vůči 

jiným OB/CB nejsou peníze ale likvidita) závazky CB vůči obchodním bankám = likvidita 

- pokud se jedná o závazky CB, za peníze se považuje pouze emitované oběživo (závazky 

CB vůči klientům a vůči OB nejsou peníze ale likvidita 

- vznik peněz jejich připsáním na účet klienta, zánik odepsáním z účtu klienta 

- CB řídí likviditu pouze s jediným cílem a to s cílem regulace mezibankovních 

úrokových měr 

 
- Úvěry vytvářejí vklady – banky při poskytování úvěrů nepoužívají zdroje (banka 

k poskytnutí úvěru nepotřebuje ani korunu) 

- Poskytování úvěrů je teoreticky v neomezeném rozsahu, ale zastaví je narůstající 

rizikovost klientů – vyšší úrokové výnosy (z rizikovějších klientů) jsou kompenzovány 

přibližně opravnými položkami- úvěrování rizikových klientů je nebezpečné pro celý 

bankovní systém- bankovní regulace se tomu snaží bránit 

- Platbami se při poskytnutí úvěru klientům nemění agregátní peněžní zásoby(přesun peněz 

od jednoho klienta k druhému), nemění se agregátní zůstatky na bankovních účtech 

klientůnevznikají peníze (výjimka platba od nerezidenta rezidentovi) 



- Banky určují, kterému podnikateli poskytnou úvěr a kterému ne (červená/zelená)- 

primární alokace peněz mezi podnikatele. 

- Druhotná alokace peněz probíhá na peněžním a kapitálovém trhu – zde se jedná o 

investory 

- Endogenní teorie peněz = před poskytnutím úvěru není nutné, aby do banky někdo peníze 

donesl – (Wicksell a postkenynesiánci)-exogenní teorie nemá v souš.bank systému místo 

(peníze vznikají uvnitř systému nejsou dodávány z vnějšku CB) 

-  

- Riziko neplatičů – banka ztratí výši úvěru + úroky (ve velkém množství přerůstá 

v bank.krizi) 

- Odepsání čistou metodou (viz 1.4) se u nás z daňových důvodů nedoporučuje a proto se 

odepisuje hrubou metodou, což znamená – odepsat poskytnutý úvěr do nákladů a rozpustit 

opravné položky do výnosů 

 
- Opravné položky jsou ve výši rovné rozdílu účetní hodnoty a diskontované hodnoty 

peněžních toků za použití nové rizikové výnosnosti do splatnosti rovné součtu původní 

bezrizikové výnosnosti do splatnosti a zvýšené rizikové přirážky spojené s daným 

dlužníkem 

- Zajišťovací nástroje = banky využívají možnosti zástavy hotovosti, záruky, převody 

nebo zástavy cenných papírů, movitých věcí atd. sníží riziko spojené s podnikatelem, ale 

jsou spojena s novými riziky např: tržním, likvidním, právním atd. 

 

Úvěry domácnostem – mohou znamenat nové riziko pro banky (především hypotéky), banky 

hodnotí rizikovost domácnosti Pcredit scoring) 

1. spotřební úvěr (consumer loan) 

- určen domácnostem na pořízení spotřebního zboží 

- výnosnost do splatnosti = roční procentní sazba nákladů (RPSN) 



2. hypoteční úvěr (mortgage) 

- úvěr, který je poskytnut na investice do nemovitosti na území ČR nebo na její výstavbu či 

pořízení a jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k této i 

rozestavěné nebo jiné nemovitosti (sankce při předčasném splacení úvěru) 

3. úvěrová karta (credit card) 

- vysoká úroková míra 20-30% ročně, je symbolem chudoby jejího držitele, výhodou je 

pouze velmi krátké bezúročné období 

4. kupní úvěrové karty 

- vydávány nebankovními splátkovými společnostmi, žádné bezúročné období 

Úvěry formou finančního leasingu 

- poskytují banky pomocí svých dceřiných společností 

- dva druhy: finanční a operační leasing 

1. finanční leasing – přenáší v podstatě všechna rizika a výnosy spojené s vlastnictvím 

aktiva na nájemce X operační (je jiný než finanční, pronajímatel zahruje platby 

rovnoměrně do výnosů, nájemce zas do nákladů) 

- finanční leasing se ekonomicky považuje za úvěr poskytnutý pronajímatelem nájemci 

s tím, že předmět pronájmu slouží jako zajištění úvěru 

2. minimální budoucí platby = platby během stanovené doby pronájmu 

- při výpočtu ČSH se používá 

a. efektivní úroková míra leasingu – stanoví se na počátku pronájmu, aby 

souhrn plateb rovnal reprodukční pořizovací ceně najatého majetku    

 (akontace=1.zvýšená splátka)

 
b. přírůstková výpůjční úroková míra – taková, kterou by nájemce zaplatil za 

podobný pronájem 

- část snižuje závazek a část tvoří nájem 

 

Právní prostředí 

- velice důležité je hledisko vymahatelnosti, dlužné částky by měly být snadno soudně 

vymahatelné 

 

Úvěrové registry v ČR 

- databáze, jejímž prostřednictvím si banky mezi sebou vyměňují informace o objemu 

úvěrů dlužníků, o jejich platební morálce  

- v ČR jsou dva samostatně fungující registry: 1. Centrální registr úvěrů – záznamy o 

pohledávkách bank za klienty ( nejen úvěry ale i přísliby, záruky, účel, odvětví ) 2.Registr 

úvěrů fyzických osob provozovaný soukromou společnosti Czech Banking Credit Bureau 

(5 velkých bank ČSOB, KB,ČS,HVB,GE) 

 

Vnější úvěrové hodnocení (rating) 

- AAA až D vypovídá to o schopnosti splácet dluhy 

- Standard Poor’s, Moody’s –prašivé dluhopisy jsou ve spekulačních stupních tj. horší než 

BB+ (investiční stupně BBB- a lepší) 

- u BB+  

 

Vnitřní úvěrové hodnocení (credit scoring) 

- úvěrové bodování u osob je založeno na statistické analýze minulých a stávajících 

klientů (ženy důvěryhodnější 



Informace o finanční situaci dlužníka 

- účetní závěrky neposkytují veškeré informace pro ekonomická rozhodování jejich 

uživatelů, neboť se zaměřují na minulost a neposkytují nefinanční informace 

- použité účetní metody musejí být u všech osob shodné (v IFRS,US-GAAP), u nás osm 

skupin (a jiné postupy), což je špatné, ale od 1. ledna 2002 účetní postupy bank byly 

nastaveny podle mezinárodních účetních standardů=>snížení nákladů na audit atd 

- Hodní auditoři -úspěšnější- poskytování konzultací (Ernst&Young,PWC, KPGM,Delloite) 

 

Úročení vkladů a jiných závazků bank vůči nebankovním jednotkám 

- míry na mezibankovním trhu jsou např. PRIBOR, IR kterými se úročí úvěry 

poskytnuté klientům jsou vyšší (čím je rizikovější tím vyšší IR), naopak když  nebankovní 

klient půjčuje bance tak za IR nižší než činí mezibankovní IR (PRIBID) 

- úvěrové rozpětí = rozdíl mezi průměrnou IR z vkladů (4%) a IR z úvěrů (8%) 

- 2)Tvorba peněz úročením vkladů 

-  
- Tvoří se nové peníze… 40 Kč 

- ve všech zemích světa úrokovou míru na mezibankovním trhu reguluje CB dané země 
(žádné IS-LM ani poptávka po penězích) 

- 3)Tvorba peněz koupí majetku a služeb bankami od nebankovních subjektů 



-  

 
- 4) Tvorba peněz výplatou mezd zaměstnancům 
- Stejné jako v 1.10 jen Náklady na služby nahradí Náklady na zaměstnance a Výnosy ze 

služeb nahradí Výnosy ze zaměstnání 

- 5) Tvorba peněz výplatou dividend a tantiém nebankovním akcionářům(u platby 

bankovním akcionářům se netvoří nové peníze) 



-  
1) Zánik peněz splacením úvěru 

-   
- Banka kredituje účet poskytnuté úvěry a debetuje běžný účet klienta. 



- 2) Zánik peněz prodejem majetku a služeb 
-  

- zisk obchodních bank = pohledávky za klienty – závazky vůči klientům, i kdyby tedy 

všichni dlužníci bank na splacení úvěrů vyčerpali vklady, všech klientů, přesto by zůstaly 

ještě pohledávky OB za klienty ve výši rozdílu mezi úroky z úvěrů a úroky z vkladů, ale 

klienti by již žádné peníze na splacení neměli 

- agregátní peněžní zásoba se platbami mezi klienty téže banky nemění 

- v ČR mezibankovní platby nemohou být přes nostro a loro účty ale pouze přes 

clearingové účty (pobočky zahraničních bank, popř. platby v cizích měnách se účtují přes 

nostro a loro účty) 

 

-  



- agregátní peněžní zásoba se emisí CP bankou snižuje o hodnotu CP, (emitované CP 

jsou závazky, vlastněné CP jsou pohledávka resp.aktivum), emitované CP držené klienty 

nejsou považovány za peníze (dochází tedy k přeměně peněz v CP, které penězi nejsou) 

- emise dluhových a kapitálových CP klientem – peněžní zásoba se nemění 

- tok peněz přeshraničními investicemi – am. Investor koupí u nás nemovitost, tam se 

tedy peněžní zásoba sníží a u nás o tuto částku vzroste 

-  
- příliv kapitálu obecně vede ke zhodnocení dané domácí měny 

- korespondenční banka (obvykle zahraniční) drží BÚ účet u jiné OB(tuzemské) a 

prostřednictvím tohoto účtu provádějí platby těchto bank. 
- nostro účet – účet OB držený u zahraniční banky; je na straně aktiv  

-  loro (vostro) účet – účet zahraniční banky držený u tuzemské banky; je na straně pasiv 
- (CB odkoupí dolary za CZK a připíše to na clearingový účet, to pak jde na termínový ú.) 

- Sterilizované intervence CB=nákup cizí měny za domácí měnu od OB 

 

Likvidita a rezervní požadavky 

- RP někde jsou někde ne, někde se úročí a někde ne  

- OB musí udržovat takové denní zůstatky (likviditu), aby jejich poměr byl roven/vyšší než 

stanovený rezervní požadavek 

- Likvidita = zůstatky na mezibankovních účtech (hlavně u CB na rezervních(clearing)účt.) 

- Rezervní účet = účet OB u CB (v domácí mění) v USA se jedná o federální prostředky 

- Rezervy bank = rezervní požadavky + přebytkové rezervy (p.r. se neúročí-OB je min.) 



- Rezervní poměr = poměr požadovaných rezerv a hodnoty závazků podléhajícím těmto 

požadavkům 

- Likvidita se mění: Platební operace mezi CB a OB, Platební operace mezi klientem CB a 

OB, Platební operace mezi klientem CB a klientem OB, (vše zmíněné v domácí měně)  

- Výběrem oběživa klienty CB se likvidita nemění 

- CB je bankéřem vlády – toto je hlavní zdroj fluktuací likvidity, když klienti OB nebo 

samotné OB platí daně, likvidita se snižuje a naopak u transferů 

- Fluktuace se dají poměrně dobře předpovídat- sezónní vlivy (více oběživa na vánoce) 

- Úrokovou míru na mezibankovním trhu ( tj. bezrizikovou ú. m. ) nesmí určovat 

přebytková likvidita, ale výlučně úroková míra, za kterou se provádějí operace dodávání 

či stahování likvidity 

- Čím více je v systému bank tím více se kumuluje rezerv 

- Přečerpání na clearingových účtech není povoleno, OB tedy musejí čerpat u CB 

kolaterizovaný vnitrodenní úvěr- (Koleterál= druh jištění, kdy dlužník převádí na věřitele 

právní vlastnictví kolaterálu. Ekonomické vlastnictví zůstává dlužníkovi. 

-      

-  



Funkce rezervních požadavků 

1. zdanění OB 

- zdanění se rovná úroku, který by OB jinak obdržela z těchto prostředků na 

mezibankovním trhu 

zdanění = (r–rr) . rezervní poměr . rezervní základna (r-mezibank.IR, rr-IR rez.požadavků) 

- neúročené rezervní požadavky OB u CB představují nakonec zdanění podniků a domácností 

- ovlivňují totiž úrokové rozpětí 

2. likvidní polštář OB 

- důležitý u nepředvídatelných výběrů vkladů  

- požadavky na rezervy se považovali za jeden z nástrojů měnové politiky – nemají ale 

žádny měnový dopad 

- Polštář mezibankovního platebního styku- NE- praxe ukazuje, že platební systémy 

fungují dostatečně dobře i bez existence rezervních požadavků 

Mechanismus rezervních požadavků 

- jsou vždy v domácí měně 

rezervní základna = obvykle vklady klientů, někdy i aktiva (mezibankovní vklady se 

nezahrnují) 

rezervní poměr - jednotný pro všechny banky (stanoven CB) 

rozhodný den (období) = snaha bank k tomuto dni minimalizovat základnu, průměrování 

zůstatků na rezervní základně 

udržovací období = období, během kterého banky musí splnit rezervní požadavek 

rozhodné obd. a udržovací obd. se mohou shodovat (současný systém) X nebo může být 

udržovací období zpožděno za rozhodným (zpožděný systém) 

- neplnění rezervních požadavků znamená pro OB pokutu v podobě vysoké penalizační IR 

 

Rezervní požadavky ČNB 

- speciální pojem pro rezervní požadavky= povinné minimální rezervy (2 %) 

Rezervní požadavky mohou činit nejvýše 30 % závazků banky snížených o závazky 

banky vůči jiným bankám. 

- Udržovací období= 1 měsíc 

- aby byla zachována plynulost mezibankovního platebního styku i po snížení rezervního 

poměru, ČNB zavedla kolaterizovaný vnitrodenní úvěr – za účelem zajištění dostatečné 

likvidity, poskytován výměnou za přijatelné CP, vnitrodenní likvidita úrok 0% a při 

nesplacení lombardní sazba 

Rezervní požadavky eurosystému jsou jednotné pro celou eurozónu. Možnost odečtu 

pevné častky od RP. Vklady do 2 let rezervní poměr 2%. Nad 2 roky 0%.  

Rezervní požadavky Fedu -nejsou úročeny 

vypůjčené rezervy – zajištěny státními dluhopisy 

nevypůjčené rezervy – ovlivněny díky operacím FEDu na volném trhu – koupě či prodej CP 

 

Peněžní báze 

= oběživo + rezervy OB u CB( zůstatky na BÚčtech OB (tj.likvidity) u CB 

Dříve se mělo za to, že peněžní báze je základem tvorby peněz v OB - není tomu tak a tak i 

pojem peněžní báze nemá v monetární politice význam.  

- objem oběživa neovlivňuje CB, je dán zájmem klientů, CB může ovlivnit jen likviditu OB 

(likviditu může regulovat zvýšením či snížením rezervních poždavků) 

- charakteristickým znakem bankovních vkladů je, že jsou spojeny s možností 

konvertibility na oběživo – každá banka tedy drží na svých pokladnách určitý objem 

oběživa 

 



Peněžní multiplikátory- chybná teorie 

bankovní systém bez CB 

- úrokový výnos jednoho sektoru je úrokovým nákladem druhého sektoru -celkový součet 

je tedy roven nule (4 sektory- podniky, domácnosti, stát, OB) 

bankovní systém s CB 

- bez oběživa a bez RP – součet sektorů=0, zisk CB je nulový a na ostatní ekonomické 

sektory CB působí finančně neutrálně(CB neovlivnila úrokové výnosy ani náklady), 

přínos CB 1)reguluje IR  2)OB nemusí mít spousty nostro a loro účtů- mezibankovní 

transakce lez řešit přes clearingový účet 

- s oběživem a bez RP – bankovky a mince emitované bankou jsou pouze CP s nulovým 

úročením (emise je dána výhradně poptávkou po penězích) – opět součet úrokových zisků 

a nákladů = 0,  

- privilegium CB na emisi oběživa má obrovský dopad na přerozdělení ročních úrokových 

výnosů a nákladů jednotlivých sektorů ekonomiky – emise CB znamená zdanění OB a 

domácností s podniky, tato daň přispívá do výsledku hospodaření CB – ražebné 

- s oběživem a RP – součet opět nulový – OB postrádají úrokové výnosy z peněz tvořících 

rezervy- tyto ušlé zisky OB zaplatí podniky vyššími úrokovými náklady a domácnosti 

nižšími úrokovými výnosy (zdanění domácností a podniků) 

 

Struktura rozvah a výsledovek OB 

- US-GAAP – (FAS) je nejpropracovanější a nejlepší účetní systém na světě 

- prostřednictvím derivátů je možné dočasně zastřít skutečnou ekonomickou realitu 

společnosti, správná aplikace IAS v řadě případů vyžaduje znalost US GAAP – menší 

možnost manipulace 

-  

- V ČR, máme zákon o účetnictví 1991, 8 vyhlášek ministerstva financí, opatření MF a 3 

opatření ČNB 

- Použité účetní metody a účetní zachycení jednotlivých operací ve vyhláškách nejsou 

shodné, ale u týchž účetních operací jsou rozdílné – žádné logické a ekonomické 

opodstatnění – regulátoři versus auditoři – ti ještě poradí 

 

Centrální banka 

- Bilanční suma českého bank.sektoru (2002) byla 2504 mld. Kč  

- CB se liší od jiných státních agentur v tom, že dva úkoly ( provádění měnové politiky a 

poskytování úvěrů státu ) plní nezávisle na vládě, (výsledovka CB je součástí státního 

rozpočtu), kapitál CB nemá žádný význam (záporný K nemá žádny dopad na její činnost) 

- Výsledovka CB je součástí státního rozpočtu 

Funkce CB  

1) měnová politika  

2) emise oběživa  

3) bankovní dohled – úkolem je omezování podvodů a tunelů, bránění bankrotů 

4) správa cizoměnových rezerv a provádění cizoměnových intervencí  

5) centrální platební systém a vedení BÚ obchodní bank 

6) vedení BÚ státu 

7) organizace primárního prodeje dluhopisů ministerstva financí  

8) Poskytování úvěrů státu- monetizace dluhu (zákaz) 

9) starost o státní rozpočet  

10) tvorba finanční statistiky pro statistický úřad  

11) věřitel poslední instance – (dnes již fakticky neexistuje – půjčky většinou nejsou vráceny a 

musí být spláceny státním rozpočtem) 

12) uděluje devizové licence (licence na směnárny) 



-  

- Soustavné zvyšování státního schodku vede nakonec k devalvaci a daňové zátěži 

poplatníků 

- Některé emise státních dluhopisů přímo i nepřímo ovlivňují měnové agregáty, obvyklá 

emise je 5mld, (ČNB státní pokladniční poukázky prodává holandskou aukcí, Státní 

dluhopisy formou amerického aukčního prodeje) 

-  
- Peněžní agregáty se zvyšují když si stát vypůjčí u OB, nebo CB (nikoliv od klientů 

bank) a prostředky následně utratí (soc.transfer). Případná koupě pohledávek za státem či 

koupě státních dluhopisů C.Bankou od OB už peněžní agregáty neovlivní. Naopak koupě 

státních dluhopisů C.bankou od klientů způsobuje zvýšení peněžních agregátů.  

- CB dluhopisy odkoupí od klientů OB (pen.agregáty se zvýší),  

- CB dluhopisy odkoupí od OB (pen.agregáty se nemění) 

- 2 schémata rozvah CB (specifikum rozvahy CB je že oběživo je v závazcích a zůstatky na 

účtech OB-rezervy) 

- 1)CB dodává likviditu, pokud aktiva nedosahují součtu oběživa a zůstatků na účtech 

obchodních bank(clearingové účty OB=likvidita) (většina CB) 

- 2)CB stahuje likviditu, pokud aktiva přesahují součet oběživa a zůstatků na účtech 

obchodních bank(clearingové účty OB=likvidita) (jen u několika CB, včetně ČNB) 



- Růst oběživa ovlivněn  poklesem úrokových měr, růstem poplatků za bankovní služby, 

růstem kriminality a korupce 

-  

 
Hospodářský výsledek ovlivněn především (úrokovými výnosy z cizoměnných rezerv, 

úrokovými náklady ze stahování likvidity, kurzovými rozdíly z cizoměnových rezerv) 

Cizoměnové rezervy- nástroj obrany před volatilitou kurzu (CB je používají jako zdroj 

přímého financování platební nerovnováhy prostřednictvím intervencí na měnovém trhu), 

velká část cizoměnových rezerv jsou americké státní dluhopisy (propad dolaru) tendence 

přeskupovat rezervy směrem k euru 

Rozhodující rezervní měnou CB ve světě je dolar. Zlato je mezinárodní rezervou číslo 2. 

(ČNB používá jako rezervní měnu dolar(26,6%) a euro(73,4%) 

 

Ražebné 

- Je výnosem CB z důvodu neúročení oběživa v porovnání se situací, kdy by bylo oběživo 

v rozvaze CB nahrazeno úročenými přijatými vklady OB. 

- Ve výsledovce CB je součástí úrokových výnosů (daň uvalená státem na držitele oběživa)  

- ražebné = oběživo . hl. úroková míra CB (repo míra u ČNB) 

- Ve stabilní ekonomice musí být CB vždy v zisku (zisk či ztráta CB je výsledkem 

naběhlých výnosů a naběhlých nákladů/změn reálných hodnot) 

- kvazifiskální aktivity – rozpočtové operace, které běžně provádí stát, ale teď je dělá CB 

(stát tak přenáší náklady na CB, oslabuje její nezávislost), ztráty CB způsobene 

kvazifiskálními aktivitami omezují měn.politiku CB  

- Zdroje ztrát CB 
Kapitálové a přeceňovací ztráty 

- Převod cizoměnového dluhu vlády na CB 

- Koupě aktiv od problémových fin.institucí 

- Ztrátové úvěry 

- Nepříznivé fluktuace různých měn 

- Neadekvátní oceňování aktiv a závazků  



- Ztráty z derivátů  

Dotace  

- Úvěry vládě, prioritním sektorům, finančním institucím  

- Cizoměnové úvěry státu, finančním institucím, soukromému sektoru  

- Přímé dotace exportérům  

- Koupě cizí měny  

Operační náklady  

- Nadměrné administrativní náklady 

- Přímé financování některých státních aktivit CB  
-  

- Opatření pro zajištění ziskovosti CB. (Eliminace kvazifiskálních aktivit, snížení 

provozních nákladů, odstranění klasifikovaných aktiv, převod závazků vůči zahraničí na 

stát)- zlepšení fin.situace CB znamená zhoršení fin.situace státu 

- Svobodné bankovnictví- systém bez CB, bez regulátora a státních intervencí, laissez-

faire, každá banka může mít své unikátní peníze (nepřehlednost) 

- svobodné bankovnictví a Skotsko -2.pol. 18.st.-1.pol.19.st, akcionáři ručili neomezeně– 

opce – banky nevyplatily klientům peníze(zlato), ale dali jim úrok z prodlení – Bank of 

Scotland 

- svobodné bankovnictví v USA – 30.l.19st - 1863, tzv „divoké bankovnictví“ – silně 

rozšířené padělání bankovek a podvody, velice obtížné provést platby a velké ztráty 

vlastníků bankovek a krachy bank, bylo to také období poměrně silné  regulace – 

bankovky totiž nebyly legálním platidlem => nebylo nutné je akceptovat nebo přijímat ve 

jmenovité hodnotě, pokud se jevily jako podezřelé – kurzy bankovek různých bank – 

odrážely důvěryhodnost bank 

Definice obchodní banky 

- musí mít účet u CB 

- mohou přijímat vklady od veřejnosti X přijímání vkladů zaměstnavatelem (bankou) od 

zaměstnanců (na vlastní riziko-nevztahuje se na ně pojištění vkladů, neboť nejsou klienti) 

 

Měnová politika (MP) 
- posledních dvacet let značná konvergence MP různých zemí 

- MP dnes spočívá v regulaci úrokových měr, které částečně ovlivňují inflaci, na tu 

působí mnoho dalších faktorů i silněji– např. státní výdaje a zdanění 

 

2.1 Podstata měnové politiky 

- dnes většina peněz vyspělých zemí má formu klientských vkladů (oběživo menšina) 

- Měnová Politika je regulace operačního cíle CB (tržní IR) prostřednictvím nástrojů 

měnové politiky za účelem dosažení zprostředkujícího cíle a nakonec konečného cíle 

(cenová stabilita) 

-  



- Nástroje MP představují realizaci, operační cíl je taktikou – obojí se někdy označuje jako 

„šrouby“ MP 

- Transmisní mechanismus = způsob, jakým operační cíl působí na konečný cíl 

- CB může i přímo ovlivnit například měnový kurz, konečná hodnota však nikdy není 

konečným cílem MP – jde hlavně o stabilitu, měnový kurz CB ovlivňuje změnou 

úrokových měr (nepřímo) a cizoměnovými intervencemi (přímo) pouze v případě, že 

měnový kurz je zprostředkujícím cílem 

- Měnová a kurzová politika – je třeba na ně nahlížet jako na nezávislé 

- Máme expanzivní (snížení tržní krátkodobé úrokové míry) – zvyšuje se rychlost oběhu 

peněz => stimulace ekonomiky / restriktivní měnovou politiku (zvýšení tržní krátkodobé 

IR=> nižší ochota bank poskytovat úvěr, domácnosti méně utrácejí, snižuje se rychlost 

oběhu peněz – provádí se pokud hrozí inflace, je-li přehřátá ekonomika 

- U malé otevřené ekonomiky se MP potýká se silným vlivem zahraničí (pokud v Německu 

dojde k deflaci i u nás klesne inflace) (dobré počasí a sklizeň- tlak na pokles cen) 

- Změna úrokových měr působí na ceny velmi pomalu – značná zpoždění! (pokles 

IRbanky půjčují za nižší úroky a ochotnějipodniky více investujípodniky poptávají 

více vstupů i výstupů a jejich cena rostespotřebitelé více utrácejí- ceny rostou) 

 

2.2 Nástroje měnové politiky 

= technika stabilního cíle měnové politiky tj. tržní krátkodobé úrokové míry 

- CB rozhodne o IR na mezibankovním trhu a prostřednictvím operací na volném trhu ji 

realizuje- mezibankovní IR ovlivňuje i ostatní IR, v tomto jediném nástroji spočívá 

veškerá síla CB v měnové politice 

Operace na volném trhu – nepřímý nástroj 

- prováděné na trhu s domácí měnou 

- platí, že úrokovou míru na mezibankovním trhu nesmí určovat přebytková likvidita, ale 

výlučně úroková míra, za kterou se provádějí operace dodávání či stahování likvidity 

- Při operacích na volném trhu se mění likvidita obchodních bank u centrální banky, 

(operacemi mezi klienty bank a operacemi mezi bankami se likvidita nemění) 

- podoba operací na volném trhu při dodávání likvidity 

o poskytnutí úvěru ( většinou repo obchody ) či termínové vklady OB 

o koupení dluhových CP od OB 

- podoba operací na volném trhu při stahování likvidity 

o přijímá úvěry či termínované vklady od OB 

o prodává dluhové CP OB 

- trh s likviditou je speciálním trhem – CB působí jak na nabídkové (operace na volném 

trhu) tak na poptávkové straně (stanovení rezervních požadavků) 

Nařízení CB o určité výši některých úrokových měr – přímý nástroj 

- běžné do roku 1985 - deregulace 

 

Automatické nástroje 

= CB umožňuje provádět operace z iniciativy OB na trhu s domácí měnou s cílem zvýšení či 

snížení likvidity dané OB 

- Automatické nástroje 

1)Vkladový – možnost uložit přes noc u ČNB bez zajištění svou přebytkovou likviditu, 

úročeno diskontní mírou 

2)Úvěrový – možnost vypůjčit si přes noc, úročeno lombardní mírou, je výjimečný, neboť 

když máme nedostatek likvidity, vyplatí se nám spíše půjčit si od jiné OB s přebytkovou 

likviditou za nižší než lombardní míru 

 



 
 

Česká národní banka 

- plná harmonizace operací na volném trhu s operacemi ECB 

- snaha stahovat likviditu – důvodem je značný růst cizoměnových rezerv, pomalejší růst 

oběživa, pokles rezervních požadavků 

- cílem je zajistit, aby stav likvidity OB odpovídal optimální výši likvidity pro splnění 

rezervních požadavků 

- predikce přítoku a odtoku likvidity je sestavována zejména na základě 

o cizoměnových intervencí ČNB – oslabení koruny např. znamená růst likvidity, 

nákup cizí měny za domácí – provádí se přes nostro loro účty tzv. sterilizovaná 

intervence – zvýší se likvidita a aby nedošlo k výkyvu, banka ji opět stáhne 

o přijaté platby na účet státu – daně, platby do rozpočtu 

o změny objemu oběživa – při zvýšení objemu oběživa likvidita klesá a naopak 

- ČNB stahuje likviditu pomocí repo obchodů = přijme od OB úvěry, které jsou zajištěny 

převodem kolaterálu ve formě pokladničních poukázek ČNB a po uplynutí splatnosti 

proběhne reverzní operace – jde tedy o zajištěný úvěr – likvidita proti CP, Repo míra = 

maximální limitní míra, za kterou mohou být banky v repo tendru uspokojeny 

- Základní doba trvání těchto operací je kvůli kontrole stanovena na 14 dní – 14denní repo 

tendry (PRIBOR) 

- Repo=poskytnutí finančních aktiv za hotovost nebo jinou formu úhrady se současným 

závazkem přijmout tato finanční aktiva k přesnému datu za částku rovnající se původní 

hotovosti. 

- Reverzní repo= přijetí finančních …. poskytnout (dochází k právnímu převodu 

vlastnictví nikoliv ekonomickému)  

-  



- kolaterizované vnitrodenní úvěry = úvěry poskytované ČNB OB v průběhu dne 

zajištěné přijatelnými CP, pokud je to splaceno v průběhu dne, není úročen 

 
Eurosystém 

- na rozdíl od ČNB likviditu dodává 

- operace na volném trhu lze rozdělit na 

o hlavní refinanční operace – reverzní repa s týdenní periodicitou a se splatností 14 dní 

o dlouhodobé refinanční operace – reverzní repa s měsíční periodicitou a se splatností 3 měsíce 

o dolaďovací operace – reagující na neočekávané změny a tlaky na likviditu 

o strukturální operace – provádí ECB prostřednictvím reverzních rep, emise dluhopisů a 

přímými koupěmi či prodeji 

o úvěrový nástroj 

o vkladový nástroj 

- standardní operace – období od oznámení tendru do uspokojení objednávek převyšuje 24 h 

- rychlé tendry – do 1 hodiny 

- bilaterální postupy – případy, kdy eurosystém provádí operace s jedním nebo více účastníky, aniž používá 

tendrových postupů – např. operace prostřednictvím akciových burz nebo agentů na trhu 

- politika eurosystému je formulována tak, aby umožnila účast velkého počtu partnerů 

- existují tam dvě kategorie přijatelných aktiv – tier 1 a 2 

Fed 

a. operace na volném trhu 

- také dodává likviditu – tj. zvyšuje rezervy vkladových institucí u fed. rezervních bank 

- jedná se o: 

o přímé koupě amerických státních dluhopisů (T – billů, T – noutů, T- bondů – přes aukce 

většinou) a dluhopisů emitovaných americkými federálními agenturami a zajištěných 

hypotékami či přímé prodeje týchž CP – tzv.“trvalé operace“ 

o poskytování úvěrů formou reverzních rep či přijímání úvěrů formou rep – tzv. „dočasné 

operace“ 

b. diskontní okno 

= možnost vkladové instituce získat od Fedu krátkodobý úvěr, plně zajištěny kolaterálem ve formě CP 

- existují tři druhy – primární (krátkodobý bezproblémovým institucím), sekundární (krátkodobý 

problémovým institucím – za vyšší úrok) a sezonní úvěr ( určen zejména malým vkladovým institucím, kt. 

Jsou ovlivněny sezonními výkyvy 

- význam tohoto nástroje téměř vymizel 

 

2.3 Operační cíl  
= jmenovitá (nikoli reálná) tržní krátkodobá úroková míra 

- Nástrojem k dosažení krátkodobé IR jsou operace na volném trhu 

tržní krátkodobá bezriziková úroková míra není určena tržními silami, ale rozhodnutím CB 

- dříve důsledné řízení peněžní báze vedlo k nadměrné volatilitě krátkodobých úrokových 

měr a v růstu peněžního agregátu M1 (neexistuje stabilní vztah mezi Pen.bází a agregáty) 

- ČNB vyhlašuje 3 úrokové míry: 

o Diskontní – většinou repo míra – 1%, je to úroková míra, za kterou si mohou 

OB v rámci vkladového nástroje uložit likviditu přes noc u ČNB, jedná se o 

spodní limit na tržní jednodenní úrokovou míru CZEONIA 

o Repo (od r 1995) – hlavní limitní IR, OB za ni mohou uložit přebytečnou 

likviditu u ČNB prostřednictvím repo tendrů, představuje žádoucí hladinu 

dvoutýdenní tržní úrokové míry PRIBOR 

o Lombardní – míra, za kterou si mohou OB vypůjčit od ČNB proti kolaterálu 

na jeden den, je to repo +1%, téměř se nevyužívá vzhledem k trvalému 

přebytku likvidity, jedná se o horní limit na tržní jednodenní prokovou míru 

CZEONIA 
- Eurosystém vyhlašuje: ú.m. hlavních refinančních operací a ú.m. vkladového a úvěrového nástroje 

- Fed vyhlašuje pouze jednu, a to cílovou ú.m. federálních prostředků – za tu si členské banky Fedu půjčují 

federální prostředky na jeden den 

 



2.4 Zprostředkující cíl 

- jedná se obvykle o určitý peněžní agregát, měnový kurz či tržní úrokovou míru (musí 

existovat jasná vazba mezi tímto cílem a konečným cílem) 

- cílení peněžních agragátů – páč množství peněz působí na cenovou hladinu – monetaristé 

o růst cen je dlouhodobém horizontu ovlivňován vývojem peněžní zásoby 

o problém značných časových zpoždění (CB musí jednat s předstihem) a vůbec 

výběru samotného agregátu 

o čím širší je vymezení peněz, tím zřetelnější je jejich vztah k inflačnímu cíli, ale 

tím nižší je jejich zvládnutelnost CB 

o Cíl pro růst agregátu není většinou bod ale interval 

o předpokladem efektivního řízení peněžních agregátů je existence funkčního 

úvěrového kanálu, v němž úvěrová kreace reaguje na změny úrokových měr  

o Peněžní agregáty se staly nestabilními a nekorelovanými s inflací- vzhledem 

k tomu že tedy neexistoval vhodný zprostředkující cíl, mnoho zemí zvolilo 

MP, která se zaměřuje přímo na cíl Inflace 

Monetaristé 

- věří, že kontrola peněžních agregátů je klíčovým faktorem řízení ekonomického cyklu 

- ideální růst peněžní zásoby je podle Friedmana 3 – 4% ročně, a vede k stabilní ekonomice 

a řízené inflaci (nedostatek je že ignoruje další faktory jako zdanění a státní výdaje) 

- obhajují přísná měnová pravidla 

- fiskální expanze nemá v LR žádný vliv na HDP, má jen přechodný vliv– proti fiskální 

politice– trvale je ovlivněna pouze cenová hladina 

- Kvantitativní teorie peněz- zavádí vztah mezi peněžními agregáty a cenami, M.v = P . Q, 

kde Q je objem vyrobené produkce, v rychlost oběhu peněz ( kolikrát se určitá jednotka 

měny utratí za rok ), P cenová hladina a M množství peněz 

- rychlost oběhu peněz se stala proměnlivou a nevypočítatelnou veličinou díky otevřenosti 

ekonomik a tzv. finanční inovaci 

 

Využívání peněžních agregátů 

- úspěšnost země od země jiná 

- ČNB do konce roku 1997 se orientovala na vývoj M2, v každém roce rostl rychleji než 

jmenovitý HDP, aniž docházelo k akceleraci inflace- díky různým zpožděním 

- Fed – od roku 1971 silně orientováno na peněžní zásobu – Humphrey Hawkinsův zákon, 

pak ale změna v rychlosti oběhu peněz a v chování lidí a museli se přidat i jiné indikátor a 

změnit politika – od 90. let tzv. politika vnitřní rovnováhy (cílení inflace) 

 

Cílení měnového kurzu 

- CB se snaží zajistit stabilitu měnového kurzu, cílem bývá „dovézt“ nízkou inflaci 

z kotevní země 

předpoklady: nízký inflační diferenciál vůči kotevní měně, dostatečná výše cizoměnových 

rezerv, udržení konkurenceschopnosti a důvěryhodnosti země 

druhy: pevný, stanoveno pásmo (omezuje spekulace), posuvné zavěšení, měnový výbor 

(důvěryhodnost) 

nevýhody  

-  oslabení autonomie MP a riziko spekulací útoků na domácí měnu, značná závislost na 

očekáváních trhu (omezená obranyschopnost před domácími poptávkovými a 

nabídkovými šoky, dovoz šoků z kotevní země) 

- režim cílení měnového kurzu je vhodný pro malé ekonomiky kde měnový kurz výrazným 

způsobem determinuje domácí cenový vývoj 



- s rostoucí liberalizací kapitálových toků a globalizací finančních trhů dochází ve světě 

v posledních letech k ústupu od režimů cílení kurzu 

 

2.5 Konečný cíl 

= cenová stabilita (tj. nízká inflace) + dále např. dlouhodobý růst a nízká nezaměstnanost 

- cenová stabilita totiž přispívá k maximálnímu HDP, k zaměstnanosti a k dlouhodobě 

nízkým úrokovým mírám 

- to podporuje spoření a tvorbu kapitálu 

- vysoká a nestabilní inflace má negativní důsledky pro dynamiku hospodářského růstu 

o bohatství se převádí od dlužníků k věřitelům 

o je zdrojem nejistoty – investoři se orientují více na krátkodobé investice 

o přitahuje krátkodobý spekulační kapitál 

- je ale třeba se vyhnout cíli nulové inflace - 1)ceny a mzdy totiž obvykle neklesají, i když 

to ekonomika potřebuje (rigidity) a tady pomůže právě inflace (malá inflace může 

zefektivnit systém) 2)chyby v měření inflace-zlepšování kvality výrobků 

- CB lépe dosahuje cílů, jestliže veřejnost dobře rozumí cílům a jestliže je přesvědčena, že 

CB učiní vše pro dosažení těchto cílů 

Definice inflace = opakovaný růst většiny cen v ekonomice, oslabení kupní síly dané měny 

- měří se pomocí CPI, deflátoru HDP a přírůstku indexu výrobních cen 

Stagflace = dvouciferná inflace doprovázená stagnací růstu 

Deflace = opakovaný pokles většiny cen v ekonomice 

Dezinflace = pokles inflace 

Hyperinflace = ztráta kupní sály peněz v takovém měřítku, že porovnání částek z operací 

provedených v rozdílných okamžicích je zavádějící – preference držet nepeněžní aktiva 

CPI (Index spotřebitelských cen)=míra inflace týkající se určitého spotřebního koše ( rok 

2000 - 775 položek ), má tři okruhy 1)regulované ceny (voda, plyn…), 2)ceny potravin a 

3)ceny ovlivňovány čistě tržním prostředím (jen skupinu 3 může ovlivnit CB) 

-   
∑     

∑     
 

PPI (Index výrobních cen)=míra inflace týkající se prodejních cen domácích výrobců zboží a 

služeb z pohledu prodávajícího 

HDP deflátor – netýká se pouze určitého seznamu zboží a služeb ale celým HDP 

Jmenovitá a reálna IR- reálná je jmenovitá snížená o inflaci (ex-post reálné úrokové míry-

počítají se skutečným oslabením reálné hodnoty, ex-ante-počítají se před skončením období 

půjčky- počítají pouze s očekávanou hodnotou) 

-   
   

   
        r-jmenovitá IR, i-inflace           

- v silně inflačním prostředí reálné úrokové míry bývají záporné a naopak v mírně inflačním 

a v deflačním prostředí bývají kladné 

- poptávka po zboží a službách je funkcí reálných úrokových měr – jsou hnací silou 

rozhodování o výdajích 

- průměrná reálná úroková míra činila u nás v letech 1996 – 2002 3.6% a v USA 2% 

 

Deflace= opakovaný pokles většiny cen v ekonomice, může a nemusí být doprovázena 

poklesem ekonomického růstu, růstem nezaměstnanosti, růstem reál. IR, problémy bank 

- běžná v 19. st. v USA např. rozmachem železnic, 1929 – 33 pokles až o 30% 

- příčiny: pokles cen akcií a nemovitostí (spekulační bublina), nadbytečné výrobní kapacity, 

spoření místo utrácení, pokles cen klíčových komodit, posílení domácí měny nebo 

nepružnost jmenovitých mezd, liberalizace trhu práce/fin.trhu 

- Dopady: přerozděluje bohatství od dlužníků směrem k věřitelům – vliv na podniky a 

domácnosti, banky se dostávají do pasti, páč všechna zajištění včetně nemovitostí ztrácejí 



cenu a nikdo nechce splácet (úvěrová kontrakce-nikdo si nechce půjčit), podniky ani 

banky nemohou vydělávat- ztrácí se podněty k ekonomické aktivitě 

- odpověď na to, zda je deflace dobrá či špatná není jednoznačná – špatná, pokud se jedná o 

strukturální jev, pokud jde ale o pokles cen díky inovacím, pak je dobrá 

- CB může proti deflaci bojovat pouze snižováním úrokových měr – ale při nulových 

úrokových mírách je měnová politika vyřazena – „keynesova likvidní past“ 

V ČR 2003 (-0,4%) (pokles cen potravin,elektřiny a posilující koruna) 

Japonsko – potýká se s deflací od roku 1999 – pravděpodobně díky bublině na trhu 

nemovitostí to začalo, pak pokles úrokových měr na nulu a už se vezli, hromada dluhů jak 

v soukromém tak veřejném sektoru, pokles mezd – 2002 dluh 140% HDP 

Eurozóna – tam hrozila deflace Německu, není schopno splnit Maastrichtská kritéria deficit 

max 3%HDP 

USA – velké riziko deflace – přebytkové kapacity atd., pokles IR od r.2000, tlak na instituce 

poskytující hypotéky 

Čína – 2002 deflace díky obavě Číňanů z reforem přechodu na tržní eko, že přijdou o práci => 

neutrácejí 

- vidíme, že tedy určitá hrozba globální deflace zde existuje, důvodem deflace je nadměrná 

výrobní kapacita v rozvojových zemích a rozšiřující produkční mezera ve vyspělých zemích 

2.6 Cílení inflace 

- Režim MP, kdy inflaci jako konečný cíl se  CB snaží docílitpřímo prostřednictvím 

operačního cíle a nikoliv prostřednictvím zprostředkujících cílů. 

- CB veřejně vyhlásí konkrétní cíle pro výši inflace v určitém časovém horizontu, a poté 

reguluje tržní krátkodobou úrokovou míru (tj. operační cíl) tak, aby se inflace dostala do 

cílového koridoru 

- střednědobost této strategie, snaha vytvořit pro veřejnost čitelný a transparentní systém 

 

Historie cílení inflace 

- ve všech zemích se cílení inflace více méně provádělo společně s vyhlašováním dalších 

cílů, od těch pak země postupně upouštěly, ale cílení inflace všude zůstalo, důvod je ten, 

že cílení inflace bere v úvahu „vše“ 

- problém ale velkého množství informací s protichůdnými signály – CB se je snaží třídit – 

mezi signály patří např. produkční mezera, odchylka očekávané inflace… 

- poprvé inflační cíle zavedeny na Novém Zélandu 1990, u nás od r. 1998 

- čistý režim cílení inflace není aplikován v eurozóně 

- cílení inflace vneslo určitý řád a disciplíny do rozhodování CB 

- některé faktory mohou být silným zdrojem inflačních tlaků a nejsou ovlivnitelné CB 

(vývoj mezd, veřejných financí, zahraničního obchodu…) 

tři nutné předpoklady pro tuto politiku 

1. musí být zaručeno, že hlavní cíl CB je cenová stabilita 

2. musí být zaručena spolupráce s dalšími veřejnými orgány, zejména s vládou 

3. CB postupuje podle toho, co a kdy považuje za vhodné – není na vládě závislá 

- cílení inflace spočívá ve dvou pilířích 
o a) explicitním inflačním cíli 

o b) vysoké transparentnosti a odpovědnosti CB 

a)Explicitní inflační cíl 

- veřejné explicitní vyhlášení inflačního cíle (ve vyspělých zemích 2 – 3%), dojde k 

ovlivnění očekávání lidí a účastníků trhu 

- inflační cíl není považován za pevné pásmo, v němž se má v každém období inflace 

nalézat (CB většinou není schopna ovlivňovat veškeré položky zahrnované do CPI, proto 



některé CB cílují index spotřebních cen, z něhož jsou vyloučeny položky neovlivnitelné 

MPJádrová inflace (čistá)) 

- Výjimky ze závazku splnění cíle-v případě neočekávaných např. vnějších šoků 

v ekonomice 

b)Transparentnost a odpovědnost CB 

- důraz na transparentnost a odpovědnost CB je nejdůležitější vlastností režimu infl. cíle 

- oznámení o změnách oficiální úrokové míry nejsou pro trh překvapením- MP je dobře 

předpověditelná 

- odpovědnost odpovídá na otázky pro „koho?“ a „za co?“ – pro vládu a veřejnost a je 

odpovědná nejen za inflaci ale i vývoj HDP 

- testem je pak průměr inflací za několik let – aby odpovídaly cíli 

- banky většinou na svých stránkách ukazují pásma inflace a k tomu připisují 

pravděpodobnosti, s jakou se této inflace docílí, optimální reakci měnové politiky nelze 

odvodit pouze z očekávané inflace, ale je třeba také vzít v úvahu tím způsobené šoky 

v ekonomice (někdy nemusí být žádoucí udržet inflaci na deklarované úrovni) 

 

2.7 Transmisní mechanismus měnové politiky 

= řetězec ekonomických vazeb, který umožňuje, aby změny v nastavení operačního cíle 

(IR) vedly k žádoucím změnám inflace 

- působí paralelně více cestami tzv. kanály 

- IR bývají přirovnávány k plynovému a brzdovému pedálu – snížení IR=plyn 

Kanály měnové politiky 

1) Úvěrový kanál – kanál nabídky úvěrů ze strany bank a poptávky po úvěrech ze strany 

klientů (domácností a podniků) 

- banky při rozhodování o poskytnutí úvěru klientovi berou v úvahu schopnost klienta 

splácet a aktuální situaci ekonomiky, tím zásadně ovlivňují stagnaci či růst peněžní zásoby 

- snížení tržní krátkodobé úrokové míry způsobuje zvýšený zájem o úvěry ze strany 

domácností a podniků, což zvyšuje peněžní zásobu a potažmo domácí poptávku po 

domácím zboží a následně zvyšuje inflaci, HDP a zaměstnanost 

- při snížení emitují i podniky více dluhových CP – podpora aktivity 

- ve většině zemí u domácností převažují aktiva nad závazky (většina dluhů domácností 

jsou půjčky na bydlení) 

- nižší IR snižují náklady na hypotéční financování koupě domů (podpora stavebnitví…), 

podniky realizují více projektů, které se začínají nově vyplácet, roste zaměstnanost 

2) Podnikatelský kanál 

- snížení krátkodobé tržní úrokové míry způsobuje zvýšenou podnikatelskou aktivitu, 

která přímo či nepřímo (prostřednictvím peněžní zásoby) zvyšuje domácí poptávku po 

domácím zboží a službách, a poté zvyšuje inflaci, HDP a zaměstnanost 

3) Výdajový kanál  

- snížení IR způsobuje preferenci výdajů na úkor spoření, což se přímo projeví ve zvýšené 

domácí poptávce po domácím zboží a službách, a proto zvyšuje inflaci, HDP a 

zaměstnanost 

- kanál preference výdajů či spoření (když se lidé méně bojí o práci, více utrácejí), 

ekonomika stojí více méně na spotřebních výdajích 

- výdaje jsou také ovlivněny efektem bohatství – ceny aktiv – nižší úrokové míry obecně 

zvyšují cenu aktiv (inverzní vztah)=> jsme bohatší   
  

   
 

  

      
 … 

4) Kanál měnového kurzu  

– změna IR na něj působí přes změnu toku kapitálu v rámci platební bilance 

– a) snížení tržní krátkodobé úrokové míry způsobuje okamžité oslabení domácí 

měny, což ihned zvyšuje inflaci –(nárůst cen dovezeného zboží) 



– b) v režimu proměnlivých měnových kurzů snížení tržní krátkodobé úrokové 

míry způsobuje okamžité oslabení domácí měny, což se projeví jednak ve zvýšené 

zahraniční poptávce po domácím zboží a službách a jednak ve snížené zahraniční 

nabídce zahraničního zboží a služeb, poté dochází k zvýšení inflace, HDP a 

zaměstnanosti 

 
- na inflaci, HDP a nezaměstnanost mají vliv i ceny dováženého zboží v cizích měnách 

- všechny 4 kanály mají stejnosměrný vliv na celkovou poptávku po domácím zboží a 

stejný dopad na inflaci, HDP, nezaměstnanost- u žádného kanálu není 100% korelace 

s konečným cílem MP (inflací) – navíc zpoždění a zpětné vazby 

- na inflaci také výrazně působí morální přesvědčování a vyjednávání s vládou o schodku a 

zvyšování regulovaných cen (elektřina, voda, plyn…) a s odbory o růstu mezd 

 

Přenos na ostatní tržní úrokové míry 

- Změna  tržní krátkodobé IR se okamžitě přenáší na ostatní mezibankovní IR - banky je 

přenesou během několika dní na své klienty  

- Velmi významná jsou také inflační očekávání- CB se snaží zajišťovat v ekonomice klima 

očekávání nízké inflace 

- Setrvačnost mezd a cen- Transmisní mechanismus funguje tím spolehlivěji, čím jsou 

slabší odbory- v zemích se silnými odbory má velký vliv na inflaci jejich vyjednávání o 

vyšších mzdách 

- je-li HDP na své potenciální úrovni a neexistuje nadměrná poptávka nebo nabídka práce, 

potom rovnost skutečného a potenciálního HDP odpovídá inflaci, která se očekává 

- Zpoždění – trvá asi rok, než má změna měnové politiky dopad na poptávku a trvá další 

rok, než tyto změny mají největší dopad na inflaci – velká míra nejistoty ohledně těchto 

časových zpoždění (velký význam proto CB přikládají ekonomickým předpovědím) 



- MP, HDP a zaměstnanost- MP tedy ovlivňuje HDP a zaměstnanost pouze krátkodobě, 

a naopak cenovou stabilitu ovlivňuje dlouhodobě – v dlouhém horizontu cílem měnové 

politiky je pouze inflace a nikoli HDP – krátkodobý cíl je stabilizace – snaha zabránit 

škodlivým fluktuacím v HDP a nezaměstnanosti 

- u poptávkových šoků je reakce banky jasná (roste či klesá jak inflace, tak HDP pozn.AS-

AD), u nabídkových šoků existuje volba mezi inflací a HDP 

produkční mezera = rozdíl mezi skutečným a potenciálním HDP (nelze ji přesně měřit) 

Nulová produkční mezera odpovídá jakékoliv konstantní míře inflace, kterou ekonomické 

subjekty očekávají 

- je-li ekonomika přehřátá, je lepší rychlé zvýšení IR, pokud ale existuje značný přebytek 

kapacity, je vhodné postupné zvýšení IR 

V dlouhodobém horizontu HDP a zaměstnanost závisí na jiných faktorech, než je měnová 

politika a CB je nemůže ovlivnit (technologie, kvalita prac.síly…) 

 

2.8 Nezávislost měnové politiky 

- Zkušenosti ukazují že s rostoucí nezávislostí CB klesá inflace 

= se týká pouze provádění MP a poskytování úvěrů státu 

- jde zejména o nezávislost při stanovení operačního cíle měnové politiky 

- konečný cíl měnové politiky je většinou předmětem dohody CB a vlády 

- mělo by se nezávislostí CB zabránit politickým tlaků pro procyklickou politiku – 

krátkodobý horizont zlepšení, které je vidět (politici chtějí nízké IR,krátkodobý růst a 

zaměstnanost- dlouhodobě jen inflace) 

- pokud jde o hospodaření CB, ekonomická nezávislost nemůže vůbec existovat, zisk/ztráta 

CB je zisk/ztráta státního rozpočtu (CB je tedy státní institucí), nezávislost neznamená, že 

operace nejsou státem kontrolovány 

 

Argumenty proti nezávislosti měnové politiky 

- důležitější než legislativní vymezení nezávislosti je profesionalita bankovních 

zaměstnanců, jejich schopnost komunikovat a tak, nízká inflace může být způsobena spíše 

nízkoinflačním klimatem v ekonomice než nezávislostí CB 

- studie Bundesbank – udržovala s vládní politikou velmi dobré vztahy a ve skutečnosti 

sledovala směr udávaný právě touto spolkovou vládou 

- ne vždy musí platit kauzalita – nezávislá banka = nízká inflace 

- 1)pokud nemůžeme svěřit politikům CB nemůžeme jim svěřit nic 

- 2)je nutná koordinace s ostatními částmi ekonomiky 

- 3)neexistuje odpovědnost CB v případě nezdaru (měla by být odpovědná) 

Empirické výzkumy ale ukázaly, že čím nezávislejší je CB, tím je nižší inflace (dopady 

nezávislosti na HDP nejsou patrné.) 

 

Nezávislost CB v některých zemích 

a. Česká národní banka – prezident jmenuje bankovní radu na 6 let (7 členů) a ČNB 

podléhá kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu 

b. Německo – negativní zkušenost s hyperinflací, a s Hitlerovským podřízením CB, 

Bundesbank – žádná CB v Evropě neměla takový stupeň nezávislosti, zásluhu na tom 

měl Erhard 

c. Eurosystém – využit model Bundesbanky (která byla v rámci EU brána jako vzor co se 

týče udržení měnové stability) 

d. VB – Bank of England je podřízena ministerstvu financí, to si něco určí a banka to 

provede, vysoká inflace v 70.l, vysoké IR přijaty v 80.l. jako obrana před inflací na 

rozkaz Thatcherové  



e. FED – považován za nezávislou banku, to platí ale pouze v tom smyslu, že jeho 

rozhodnutí nemusí být ratifikována prezidentem, na FED dohlíží Kongres, 7 guvernéru 

jmenováno prezidentem- potvrzeni senátem 

 

2.9 Pravidla měnové politiky 

- důležitou roli hrají očekávání (podoba s pokerem – osoby určující MP se snaží porozumět 

trhu, osoby účastnící se trhu se snaží předvídat chování osob určujících MP) 

Autopilot MP- 

- trhy často reagují na prohlášení představitelů CB => nevycházejí z objektivních informací 

o ekonomice, i v režimu cílení inflace Centrální banky spoléhají na subjektivní úsudek a 

nikoli na jasná pravidla 

- základním požadavkem na pravidla měnové politiky je, aby rozhodnutí o úrokových 

mírách nebyla rozdílná při týchž informacích o stavu ekonomiky 

- pokud by se jakékoliv pravidlo měnové politiky osvědčilo, mohly by CB přejít na 

autopilota 

Friedmanovo pravidlo 

- CB má zajistit konstantní růst peněz a tento růst držet bez ohledu na stav ekonomiky 

- Výhody: veřejnost jej snadno chápe, inflace by příliš nefluktuovala 

- Není však přijímáno: inflace není ovlivněna jen peněžní zásobou ale zejména fluktuací 

rychlosti oběhu 

Taylorovo pravidlo 

- pravidlo stanovení úrokové míry federálních prostředků 

r = п + r
* 

+ 0,5 . (п – п*) + 0.5 . y 

- y je produkční mezera v %, п je prům. očekávaná inflace a п* je cílová inflace v %, r* je 

rovnovážná úroková míra, IR podle pravidla přibližně odpovídá očekávané inflaci + 2% 

NAIRU ( non accelerating inflation rate of unemployment ) 

- spojena s Phillipsovou křivkou – nezaměstnanost, která je nad úrovní NAIRU, je spojená se 

snížením inflace – a naopak, (záměna mezi inflací a nezaměstnaností je pouze dočasná a 

nemůže být systematicky využívána MP- tyto pokusy končí vyšší inflací bez ovlivnění 

nezaměstnanosti) podobné konceptu přirozené míry nezaměstnanosti – nelze přesně určit 

 

2.10 Měnová politiky České národní banky 

- je to právnická osoba, která se nezapisuje do obchodního rejstříku 

- hlavním cílem je péče o cenovou stabilitu, pokud není dotčen hlavní cíl, ČNB podporuje 

hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému hospodářskému růstu 

o určuje měnovou politiku 

o vydává bankovky a mince 

o řídí peněžní běh, platební styk a zúčtování bank 

o vykonává bankovní dohled 

- spolupracuje i se zahraničními bankami, 2x ročně zpráva parlamentu o vývoji 

- do roku 1997 cílení měnového kurzu a peněžní zásoby od 1998 cílení inflace 

- velká úvěrová expanze a nízká nezaměstnanost 3% až do konce roku 1996 byla spojena 

s hromaděním špatných úvěrů, ČNB zvýšila IR. úvěrová emise i přesto zůstala 

dynamická, vysoké platy, nedostatek – dovoz a tím schodek platební bilance – květen 

1997 měnová krize 
- dnes cílení celkové inflace, která je pro domácnosti srozumitelnější než čistá inflace 

(inflace neúplného koše bez regulovaných cen) 

- změny úrokových měr mají podle odhadů ČNB nejvýraznější dopad na inflaci v období 

zhruba 12 – 18 měsíců – vychází se z modelů české ekonomiky 



- například máme čtvrtletní predikční model – po získání krátkodobé prognózy se přechází 

k debatám o rizikách a nejistotách a poté se vytvoří vedlejší scénáře 

- předpověď je tvořena pouze jednou za čtvrtletí a je předložena bankovní radě jako 

„situační zpráva“ 

- podmíněná prognóza inflace = ukazuje, jak by se vyvíjela inflace v případě, kdy by CB 

nereagovala 

- nepodmíněná prognóza inflace = generuje jak prognózu inflace, tak trajektorii úrokových 

měr konzistentní s preferencemi CB 

- EU – zavedením eura (Maastrichtská kriteria), měnová politika ČNB zanikne a guvernér 

bude členem řídící rady ECB 

o Výhody – zánik měnové politiky, měnová stabilita bez měnových krizí, 

odstranění kurzových spekulací, pokles transakčních nákladů, eliminace 

měnového rizika, nižší schodky veřejných financí, posílení makroekonomické 

stability 

 

2.11 Měnová politika eurosystému 

1957 – Římská smlouva – podepsalo ji 6 zakládajících zemí 

-„ had v tunelu“ 72 snaha o těsnější parity měnových kurzů (zafixování na 2,25%) 

- EMS – evropský měnový systém-79, cílem byla měnová stabilita - ERM – mechanismus 

měnových kurzů- (ECU), 92- vystupuje VB,It z ERM, 93- rozšíření pásma na 15% 

- měny byly součástí paritní sítě – poměrně složitý systém stanovených horních, centrálních a 

dolních limitů 

- zvolena ECU european currency unit a Evropský měnový institut (Frankfurt) 

1992 Maastrichtská smlouva => hospodářská a měnová unie až v třetí etapě a rozděleno do tří 

období, 1.1.1999-Euro (2002- oběživo) 

- max 2% inflace slučitelná s cenovou stabilitou 

První pilíř MP- je úloha peněz. Stanovuje se referenční hodnota pro růst M3, která ale není 

závazná 

Růst M3 = růst reálného HDP + inflace – změna rychlosti oběhu peněz 

Druhý pilíř – ECB posuzuje další proměnné (HDP, nezaměstnanost, plat.bilanci...) 

Pakt stability a růstu – souvisí s třetí fází – z iniciativy Německa, aby byla zajištěna 

rozpočtová kázeň členských zemí – schodek veřejného rozpočtu nesmí  převýšit 3% HDP 

 

2.12 Měnová politika Fedu 

- současný cíl je stabilita cen a ekonomiky 

- banky si ve 20. letech hodně půjčovaly – využívaly tzv. diskontní okno a díky tomu 

přetrvával názor, že banky musejí být stále zadluženy vůči FEDu 

- dřív měl fed stanovit roční růstové cíle pro měnové a úvěrové agregáty a objasňuje, jak se 

tyto cíle pojí k cílům ekonomické aktivity, zaměstnanosti a cenám 

- dnes: dohled a regulace, rada guvernérů je ve Washingtonu, existuje 12 federálních bank, 

které mají 25 poboček, federální výbor volného trhu – stanovuje cílovou IR federálních 

prostředků 

- CAMELS je systém hodnocení – C kapitálová přiměřenost, A kvalita aktiv, M 

management, E earnings, L likvidita, S citlivost na tržní rizika 

- Federální výbor volného obchodu (FOMC-fed.open-market comittee)- stanovuje cílovou 

úrokovou míru federálních prostředků 

- Po formáním opuštění zlatého standardu 1971- éra vysoké inflace, průměrná reálná IR= 

2,2% 

Glass – Steagallův zákon 1933 = americký princip rozdělení bankovních aktivit mezi 

obchodní a investiční banky a pojišťovny v důsledku VHK, avšak neodstranil největší slabinu 



amerického bankovního systému (možnost vytvářet pobočky v jiných státech.), zákon zavedl 

pojištění vkladů a oddělil obchodní bankovnictví a investiční bankovnictví 

 

2.13 Měnová politika Velké Británie 

- Bank of England vzniká 1694 a je bankou pro stát a financování jeho válečných úvěrů 

- „pravidlo ne více než šesti společníků“ – vydávat bankovky na požádání a přijímat vklady 

na dobu kratší než 6 měsíců bylo umožněno pouze bankám, které měly šest nebo méně 

společníků 1862 – aby neohrozili pozici BoE 

- Banky nízké jmenovité hodnoty byly emitovány provinčními bankami, které pak 

krachovaly – lidé si pak tyto bankovky spojovali s nebezpečím 

- Anglický charterový zákon (Peelův zákon 1844) rozdělil BoE na dvě samostatné časti: 

emisní a bankovní 

- 1946 zestátnění BoE – větší pravomoci vlády (aplikace keynesiánské hp) 

- „korzet“ – zavedeno 1973 – pravidlo o pokutách pro banky, jejichž úročené vklady rostly 

rychleji, než stanovil limit 

- Od roku 79 nařídila M.Thatcherová cílit peněžní agregát M3, průměrná reálná IR dosáhla 

2% 

 

2.14 Další aspekty měnové politiky 

- inflace roste pomalejším tempem než peněžní zásoba (v EU růst M3 o 8,5% a inflace jen 

2%) díky rozdělení finančního majetku mezi lidmi – nejpočetnější je totiž střední a chudá 

vrstva, tudíž podniky si nemohou dovolit tolik zdražovat 

- bohatí bohatnou, chudí chudnou (v prostředí deflace a malé inflace jsou reálné IR kladné) 

- stabilně bohaté osoby mají finanční majetek uložen téměř výlučně v bezrizikových 

investicích, chudí lidé podléhají rizikovým investicím 

 

3. kapitola – Kurzová politika 
Měnový kurz= cena jedné měny vyjádřená v druhé 

- plovoucí kurz reaguje na mnoho faktorů – platební bilanci (LR) a spekulace (SR) 

- měnový kurz dané země je možné posílit zvýšením úrokových měr, dále jsou možné 

slovní intervence či prodej cizí měny 

- každá měnová operace obsahuje dvě měny (bazická měna – z pohledu obchodníka 

kupovaná či prodávaná měna za smluvní měnu (měnový kurz 26Kč/Eur vyjadřuje 

hodnotu smluvní měny (Kč) připadající na jednotku bazické měny(Eur)) 

- v posledních letech dolar (stále nejdůležitější- používá se často jako prostředek přímé 

směny) jako bazická měna často nahrazován eurem 

- kabel(cable) je obchodní žargon pro měnový kurz GBP/USD 

Spotový měnový kurz – je kotace měnového kurzu měnového spotového kontraktu 

s obvyklým vypořádáním T +2 dny 

1)Den obchodu – den sjednání obchodu 

2)Den valuty – den, ve kterém se pro účel výpočtu úroků předpokládá, že mezi partnery 

dojde k převodu aktiv, (bez ohledu na to, zda skutečně k převodu dojde) 

3)Den vypořádání (spotový den)- den vypořádání obchodu, převod aktiv 

Přímá kotace =domácí měna na jednotku cizí měny 26Kč/Eur X nepřímá kotace (1/26) 

Kotace poptávky =měnový kurz, za který je tvůrce trhu ochoten koupit bazickou měnu 

Kotace nabídky = měnový kurz, za který je tvůrce trhu ochoten prodat bazickou měny 

- kotace poptávky < kotace nabídky - malé rozpětí nasvědčuje o likvidním trhu 



Forwardový měnový kurz = měnový kurz s vypořádáním převyšujícím nejbližší možný 

termín, používá se pro měnové forvardy, bere v úvahu úrokový diferenciál a stanoví se dle 

vztahu pro úrokovou paritu  
   

   
   

       

   

       

   

 
   

   
   s-spotový měnový kurz, r-spot.IR 

- s bazickou měnou o vyšší úrokové míře se forwardově obchoduje s diskontem vzhledem 

k spotovému měnovému kurzu, očekává se, že měna o vyšší úrokové míře bude 

devalvovat vzhledem k očekávané vyšší inflaci 

- pokud se skutečný forwardový měnový kurz rovná hodnotě podle vztahů jde o krytou 

úrokovou paritu = výnosnost určité investice na určité období v domácí měně je shodná 

s výnosností téže investice na stejné období konvertované do jiné měny na počátku období 

spotovým měnovým kurzem a konvertované zpět do domácí měny na konci období 

prostřednictvím měnového forwardu sjednaného na počátku období X nekrytá úroková 

parita 

fundamentální analýza = analýza ekonomických a politických informací s cílem určení 

budoucích pohybů na finančním trhu (výsledky voleb, hrozba války, pohyb IR), očekávání 

účastníků trhu, jsou důležitá- pokud si myslí, že měna bude v budoucnu silnější, posílí už dnes 

- jeli naše inflace vyšší než jiné země, pak náš měnový kurz má tendenci oslabovat, růst 

HDP – obvykle spojen s vyšším exportem, vede k posilování domácí měny, růst IR vede 

k posilování měny, politické a soc. nepokoje oslabují měnu, 

Technická analýza = snaha o předpověď budoucích pohybů na finančním trhu na základě 

historických dat a trendů 

Mnoho obchodníků používá kombinaci technické a fundamentální analýzy (stádový způsob 

chování), měnový kurz je silně náchylný na přestřelení 

 

3.1 Měnový trh 

- Současný OTC (over the counter) měnový trh splňuje mnoho znaků definice dokonalého 

trhu (většina obchodů probíhá po internetu), je vysoce likvidní, efektivní a hladce 

fungující a je zde rovnější přístup k informacím než na akciovém trhu 

- 95% obchodů jsou spekulace, žargon: „dlouhá pozice“-obchodní kupuje a předpokládá 

budoucí prodej za vyšší cenu „krátká pozice“- obchodník měnu prodává a očekává 

budoucí nákup za nižší cenu 

pákové měnové obchody = (maržové obchody = forma investování do CP, přijetí úvěru od 

makléře na splacení koupě CP, úhradu určitého procenta ceny CP investorem a poskytnutí CP 

jako kolaterál). Umožňují realizaci obchodů o velkém objemu s malou marží. (složíte 

5000USD a můžete obchodovat 100 000USD při marži např. 2,5%) (ziskový a ztátový 

potenciál je stejný- lze jak hodně vydělat tak hodně prodělat 

 globální měnový trh – nejvíce Tokio, Londýn New York 

 

Měnový trh v ČR 

- Podle měnové směnitelnosti je ČR jednou z nejotevřenějších ekonomik, podle účastníků 

měnových obchodů lze diferencovat měnový trh na segment mezibankovního (domácí a 

zahr. Banky a fin.instituce, vysoké částky) a klientského trhu –(mezi OB a klienty, menší 

částky) v posledních několika letech je patrný značný pokles aktivity na spotovém i 

derivátovém měnovém trhu v ČR 

 

3.2 Metody stanovení rovnovážných měnových kurzů 

1)Metoda parity kupní síly -spojuje měnový kurz s cenami zboží a služeb ve dvou zemích – 

vychází ze zákona jedné ceny, předpoklad nízkých transakčních nákladů 



a) absolutní verze –měnové kurzy vyrovnávají cenové úrovně jednotlivých zboží a služeb 

v obou zemích, rovná se poměru cen –předpoklad, že je zboží identické, vše je 

obchodovatelné a neexistují transportní náklady 

b) relativní verze- měnové kurzy jsou ovlivněny pouze relativními inflacemi, (cenová úroveň 

v USA se zvýší o 10% a v Japonsku o 5%, americký dolar oslabuje o 5%, čímž se 

kompenzuje vyšší americká inflace a relativní kupní síla obou měn zůstane nezměněna), 

měnové kurzy se mohou měnit i z jiných důvodů, než jsou rozdíly v inflacích 

Koeficient ERDI- (používá se k posouzení nadhodnocení či podhodnocení měny)=poměr 

měnového kurzu a parity kupní síly, někdy je označován jako Reálný měnový kurz  

2)Metoda platební bilance a vnitřní a vnější rovnováhy 

Koncept fundamentální rovnováhy měnového kurzu (FEER)- který odpovídá střednědobé 

makroekonomické rovnováze 

3)Metoda peněžní zásoby – předpokládá že P,w jsou zcela flexibilní, kapitál je plně mobilní 

a domácí a zahraniční kapitál jsou dokonalé substituty- platí PPP, kombinuje s kvantitativní 

teorií peněz (CB má moc ovlivnit peněžní zásobu 

4)Metoda rovnováhy portfolia- domácnosti skládají svá portfolia z domácích peněz a 

dluhopisů a zahraničních dluhopisů- podle změn na trhu upravují svá portfolia- tak se mění 

také měnové kurzy 

 

Režimy měnových kurzů 

a. zlatý standard 

- 1880-1914 -existoval v své nejčistší podobě 

- Většina zemí definovala poměr svých měn k určitému množství zlata, tím byly také 

určeny pevné měnové kurzy mezi těmito zeměmi (zlato=společná světová měna) 

- Nejjednodušší variantou byly mince z čistého zlata – velký tlak na zdroje, proto se přešlo 

ke smíšenému systému s mincemi a neplnohodnotnými penězi (možnost směnit za zlato) 

- Problémy –vnitř. a vnější odliv zlata- rostlo napětí mezi substitucí peněz za Au a stabilitou 

bankovního systému - CB se staly věřiteli poslední instance, aby ochránily Au rezervy 

- Mezinárodní zlatý standard = vznikl z národních zlatých st., nevyrovnané účty platebních 

bilancí byly automaticky vyrovnávány přesunem zlata 

- Krize – substituce bankovek za zlato s cílem lepšího hospodaření se zlatými rezervami- 

mnoho zemí drželo jako mezinárodní rezervy konvertibilní cizí měnu -změna systému na 

masivní pyramidu úvěrů a následný kolaps se začátkem 1.sv.války  - přechod na zlatý 

měnový standard – založen na zlatém slitku VB, F – 1931 konec 

- 1944- Bretton Woods – USA souhlasily s konvertibilitou dolaru za zlato v poměru 35 

USD s 1 trojskou uncí – zlatý dolarový standard = USA definovaly paritu dolaru na zlato 

a ostatní země definovaly své parity na dolar, byl vytvořen MMF – poslední pokus kolaps 

způsoben strukturálními nedostatky, pokles důvěry v dolar- 70.l. vysoká inflace v USA 

- 1971- konec směnitelnosti dolaru za zlato 

- Smithoniova dohoda 1971 = od té doby většina světových měn plovoucích a zlato jako 

měnový kov ztratilo význam 

- Výhody – stabilita měnového růstu (přirozená brzdo v množství zlata), automatický 

systém s minimálními zásahy vlády, podpora spolupráce měnových institucí různých 

zemíh, důvěryhodný režim 

- Nevýhody – rozdílnost mezi vývojem v hlavních a vedlejších zemích (tam to vedlo ke 

krizím BÚ platební bilance a k recesím), vysoké náklady na zlato, přenos hospodářských 

cyklů, systém vedoucí k deflaci 

 

b. pevný kurz 

- domácí měna je zavěšena k referenční měně či k určitému koši měn 



- uplatňováno v Evropě od roku 1972 – tzv.had „snake“ 

- a) tvrdé zavěšení- (měnový výbor nebo dolarizace) 

- b) korigované zavěšení = periodické oficiální korekce měnového kurzu měny připojené na 

jinou měnu či na koš jiných měn 

- c)posuvné zavěšení (crawling peg) = častá oficiální korekce měnového kurzu měny 

připojené na jinou měnu či koš jiných měn 

- důvodem devalvace bývá ubývání cizoměnových rezerv 

- přílišná fixace kurzů je škodlivá (vede to k napětí), problém je stanovení správné hodnoty 

kurzu, / může fungovat pouze v případě, že členské země procházejí podobným vývojem 

základních ekonomických ukazatelů včetně inflace 

- poč. 90. let krocení inflace- když měna příliš oslabila, CB prodala cizí měny za domácí 

c. řízený plovoucí kurz 

- měnový kurz je ovlivňován intervencemi CB nebo jiné instituce 

d. nezávislý plovoucí kurz 

měnový kurz je čas od času ovlivňován intervencemi CB nebo jiné instituce s cílem dosažení 

nikoliv určitého cílového měnového kurzu, ale snížení volatility měnového kurzu (USA, 

Eurozóna, ČR Kanada, Jap, Švýcarsko…) 

e. čistý plovoucí kurz 

- měnový kurz je výlučně závislý na trhu,cizoměnové rezervy CB se nemění(téměř neexistuje) 

f. měnový výbor 

- pevné ukotvení domácí měny na určitou zahraniční měnu (silnější napojení na měnu ež 

v případě pevného kurzu- neboť měnové pásmo prakticky zaniká- vznik v pol. 19. stol. 

- často využíváno v krizových situacích ke stabilizaci měny 

- požaduje silný důraz na fiskální korekce a flexibilitu trhu práce-svazuje ruce CB 

- 1983 Hongkong – svázání jejich měny s dolarem – úspěch po předchozí krizi 

- Argentina 1991 – pomohlo jim od hyperinflace, ale pak následovala recese díky 

neflexibilnímu trhu práce 

- Dále to poměrně úspěšně bylo použito v Estonsku, Litevsku a Bulharsku 

 

3.3 Cizoměnové intervence 

- Akce CB k ovlivnění spotového měnového kurzu (koupí či prodá cizí měnu za domácí) 

- Podstata – intervencemi na oslabení domácí měny likvidita roste, intervencemi na posílení 

naopak likvidita klesá (měnové intervence nemění množství peněžní zásoby, neboť 

likvidita≠peníze) 

- Měnové swapy – nejsou nástrojem cizoměnové intervence, ale nástrojem ovlivňujícím 

likviditu – spočívá v tom, že k výměně plateb dochází pouze na začátku a na konci – 

neovlivňuje měnový kurz – např. koupě Eur za Kč CB od OB 

- Důvod cizoměnových intervencí- udržování měnového kurzu(v daném pásu), zabránění 

nepřiměřené nestability při plovoucím kurzu (při přestřelení kurzu) 

- Intervenovat má smysl proti výkyvům, ne proti trendu 

- Zkušenost ukazuje, že měnový trh není tak efektivní jako trh CP spekulační bubliny 

- Vláda se obvykle snaží, aby domácí měna byla co nejslabší – Má-li být oslabení měny pro 

exportéry prospěšné nesmí ho doprovázet inflace (která pokles vyrovnává), zaměstnanci 

také nesmějí mít šanci vymoci si mzdovou kompenzaci za dražší dovážené zboží 

- Efektivnost intervencí – cizoměnové intervence mohou být úspěšné při překonání 

krátkodobých fluktuací, a to za předpokladu, že jsou v souladu s trendem trhu 

- Intervence mohou měnový kurz ovlivnit pouze krátkodobě, Milton Friedman navrhoval 

aby se CB chovala na měnovém trhu jako eko-racionálně (kupovat levně prodávat draze) 



- ČNB (1997-snaha posilit Kč, po r. 98 intervence na oslabení), ECB si kurzu Eura téměř 

nevšímá- potíže v eurozéně nevyplývají z Eura ale z nízké produktivity práce, Japonsko- 

snaha oslabovat Jen  

 

3.4 Platební bilance 

= statistický výkaz systematicky zachycující ekonomické transakce se zahraničím 

- Je vždy formálně vyrovnaná 

- Zachycuje všechny finanční toky do a z ekonomiky, je sestavována čtvrtletně, podvojnost 

záznamů 

- zahrnuje 1)běžný účet (dovoz a vývoz zboží (obchodní bilance)a služeb-(země může mít 

trvale zápornou obchodní bilanci vyrovnanou exportem služeb), výnosy z kapitálu, 

investic a práce (úroky, dividendy,pracovní příjmy) 2)kapitálový (souvisí s migrací 

obyvatelstva(a sní související přesun kapitálu), s promíjením dluhů, s vlastnickými právy 

k fixním aktivům a s převody nevyrobených, nefinančních hmotných aktiv a nehmotných 

práv- patenty, licence, autorská práva) a 3)finanční (přímé, nepřímé a portfoliové 

investice, finanční deriváty a ostatní investice a cizoměnové (devizové) rezervy-(zdroj 

přímého financování platební nerovnováhy, vklady v zahr.bankách, zlato, valuty) 

-  

- chyby a opomenutí jsou dopočtovou položkou mezi výsledným saldem účtů a změnou 

cizoměnových rezerv na druhé straně 

- investiční pozice vůči nerezidentům – přehled stavů finančních aktiv a závazků všech 

sektorů tuzemské ekonomiky ve vztahu k nerezidentům k určitému datu – brutto nebo 

netto princip 

- zahraniční zadluženost – přehled finančních závazků sektorů tuzemské ekonomiky vůči 

nerezidentům určité země dluhového charakteru – nezahrnují se přímé investice, 

účastnické CP a účasti 

 

3.5 Zlato 

- zánikem zlatých standardů úloha zlata jako měnové jednotky skončila, nicméně je 

považováno CB za pojistku v dobách nejistých, koncem roku 2000 celková světová 

zásoba zlata činila zhruba 142 600 tun, bylo dobrou investicí kvůli vysoké inflaci 

- v dlouhém období zůstává kupní síla zlata v pozitivním ekonomickém prostředí stabilní, 

v případě poklesu důvěry trhu v hodnotu dolaru cena zlata v dolarovém vyjádření roste 

- trh se zlatem je relativně likvidní – klíčovým trhem se zlatem je Londýn – mince a slitky 

- se zlatem se obchoduje také pomocí zlatých účtů, forwardů, futures a opcí, stejně jako 

měny má zlato svou výnosovou křivku 

- cena zlata se pohybuje inverzně vůči hodnotě dolaru na měnových trzích – spekulace na 

tomto trhu je velmi starou praxí 

- zlato a CB – jeho hromadný prodej by mohl znamenat pád cen 

- Washingtonská dohoda o zlatě 1999- Evr. centrální banky se dohodly, že měnové zlato 

zůstane důležitým globálním rezervním aktivem, dále se shodly na zastavení nových 

prodejů zlata, zabránit nadměrnému poklesu cen- vypršela v září 2004 

- Historie českého zlata – v září 1938 94 772 kg, forma sbírek i veřejnost se účastnily na 

tvorbě rezerv – pak muselo být ale pod nátlakem posláno do Reichsbank 

- ČNB 1992 102 419 kg zlata po rozdělení 60 657kg, 1999 13 872 kg a pak se to moc 

neměnilo – drží také neměnové zlato ve formě mincí a medailí 

 

3.6 Tobinova daň 

- Na světovém měnovém trhu se koná velké množství ryze spekulačních operací- praní 

špinavých peněz (2% globálního HDP) – snaha uvalit na všechny měnové operace včetně 



měnových derivátů daň, jak to v roce 1972 navrhoval James Tobin(0,25%) – odradí 

spekulanty od útoků na měny 

 

- Dolarizace= ekonomika opouští svou měnu a začíná používat dolar, klíčové fce CB 

v podstatě zanikají, největší užitek spočívá v tom, že se předpokládá, že se jedná o 

nevratnou změnu směrem k nižší inflaci, fiskální odpovědnosti a transparentnosti 

(Ekvádor,Salvádor, Panam, Portoriko 

výhody– eliminace měnových krizí (stabilnější kapitálové toky),  

- nižší náklady na zahraniční úvěry a obsluhu veřejného dluhu (vyšší důvěra zahraničních 

investorů snižuje úroky)  

- hlubší integrace světového trhu (nižší TC) 

nevýhody- přenos ražebného do USA (u mnoha zemí skutečná překážka) 

- ztráta kurzové politiky (např. nemožnost devalvace v období šoků ), 

- CB se vzdává měnové politiky (není jisté zda je to výhoda či nevýhoda) 

- omezená možnost CB působit jako věřitel poslední instance a je dlouhodobá (také výhoda 

i nevýhoda) 

- je dlouhodobá - je obtížné ji zrušit 

plná eurizace ČR se nedoporučuje, neboť náklady (ČR by přišla o ražebné) by byly vyšší než 

výnosy, krize nám tu nehrozí, zapojení do integrace také jsme a přišli bychom o ražebné 

 

3.7 Kurzová politika ČNB 

- Již v r.1990 Kč třikrát devalvovala (celkem o 86%), s Kč se neobchodovalo – k plné 

směnitelnosti se přistoupilo až v roce 1995, měnová odluka -proběhla po rozdělení na 

ČNB a NBS (Národní banku Slovenska) 8. února 1993 – Kč a Sk, počáteční kurz 1:1 

později neudržitelný 

- měnové režimy – pevný kurz 91- 97 (Měnový koš- 65% DEM, 35% USD, rozšíření 

fluktuačního pásma z 0,5% (do 96) na 7,5%), pak nezávislý plovoucí 1997 po měnové 

krizi 

- hlavním rysem českého měnového trhu byl tzv. devizový fixing od r 1992 – zde byly 

uspokojeny požadavky jednotlivých obchodních bank na koupi či prodej volně 

směnitelných měn proti české koruně za kurz deviza střed 

- Všechny požadavky bank byly vypořádávány prostřednictvím americké aukce 

- Přítok spekulačního kapitálu- 1996 rozšíření fluktuačního pásma na 7,5% -zvýšilo se tím 

riziko pro spekulanty, další problém byl rostoucí schodek BÚ platební bilance spolu se 

zpomalením růstu vedl k měnové krizi v květnu 1997- boj ČNB o zastavení poklesu Kč a 

nakonec vyhlášení nezávislého plovoucího kurzu) 

- dnes režim kurzu Kč stanoví ČNB po projednání s vládou, (nesmí být ohrožen hlavní cíl) 

- 2002 docházelo ke značnému posilování kč – několikrát zásah CB 

- Způsob vyhlašování měnových kurzů ČNB – 16 kurzů světových měn je stanoveno každý 

den v 14:15 a poté zveřejněno s okamžitou platností pro daný den 

- Měnová pozice – stanoví u vybraných nástrojů obchodního a bankovního portfolia 

obsahující úrokové, akciové nebo komoditní pozice v cizích měnách 
- Čistá měnová pozice v cizí měně = součet dlouhých a krátkých měnových pozic v této měně 

- Kompenzovaná měnová pozice dvou měn = menší z absolutních hodnot dlouhé měnové pozice v jedné 

měně a ktátké měnové pozice v druhé měně – jsou zde stanoveny limity pro OB  

- Přijetí Eura -nutné splnit podmínky ERM II(mechanismus měnových kurzů), který 

předpokládá pohyb kurzu v pásmu +-15% minimálně 2 roky 

 

3.8 Měnové krize = značný pokles kurzu měny určité země, spojený obvykle 

s poklesem cizoměnových rezerv dané země 



- Plovoucí kurz jim účinně brání, po devalvaci neschopnost podniků splácet úvěry v cizích 

měnách – stát má pak dilema – zda nechat podniky padnout? 

 

Měnová krize v Mexiku 

- 1996 – za týden zchudli – původně relativně pevný kurz pesa na dolar byl uvolněn – 

pokles domácí měny o 40% - (do té doby všechno v nejlepším pořádku, inflace klesla, 

ekonomický růst se držel na 3%, jedinou skvrnou byl běžný účet platební bilance – inflace 

navíc zůstávala v Mexiku relativně vyšší než v USA, což vedlo ke skrytému posilování 

pesa – financování schodky enormním přílivem zahraničního kapitálu, nehlídali si ani 

jeho strukturu – pak v USA úrokové míry nahoru a bylo…hromadné stažení kapitálu 

 

Měnová krize v ČR 

- konverzi korunových vkladů nerezidentů ve výši 14 mld. Kč od 9. do 14. 5. na 

cizoměnové vklady je možné považovat za první signál událostí následujících dnů 

- Tlaky na oslabování Koruny 

- Od 15.5. uzavírání termínových cizoměnových pozic lze považovat za druhý signál 

k rozpoutání událostí v příštích dnech 

- Bankovní sektor během května zůstal vůči zahraničí čistým dlužníkem ve výši 55mld Kč 

- konverze korunových vkladů na cizoměnové vklady FO a PO začala až od 21.5. Do 28.5.  

bylo konvertováno 40 mld. Kč (tento pohyb byl třetí a rozhodující událostí vedoucí 

k zrušení fluktuačního pásma) ČNB intervenovala ve dvou vlnách (zvýšení úrokových 

měr) 

- měnové krize jsou obvykle pro obchodní banky (během května vydělaly 2mld) ziskové a 

pro domácnosti a podniky ztrátové 

 

4. kapitola – Platební styk 
4.1 Platební nástroje 

- platba = převod prostředků -je realizována oběživem nebo jako bankovní platba na BÚ- 

oběživo (malé a střední částky), platební systém (velké částky) 

- platební systém = systém zajišťující převody prostředků – buď zúčtovává jednotlivé 

položky (hrubý systém)nebo pouze rozdíly (čistý) 

- mezibankovní platební systém- systém převodu prostředků u něhož většinu nebo všechny 

přímé účastníky představují banky. (nostro loro účty) Jednotierový systém- všechny banky 

jsou napojeny na centrální platební systém (zúčtovací centrum ČNB) 

- Kolaterizovany vnitrodenní úvěr- úvěr poskytovaný CB obchodním bankám na období 

kratší než 1 den-k vyrovnávání platebních nesouladů 

- bankovní platby mají formu úhrad (jiné názvy: kreditní převod nebo žirová platba / jde o 

převod prostředkům účet klienta téže banky), inkaso (debetní převod, přímý debet / 

předem autorizované debetní právo příjemce), šeků (písemný příkaz jedné strany druhé 

straně zaplatit částku na požádání věřiteli nebo třetí straně) a platebních karet (souhrný 

pojem pro úvěrovou kartu, debetní kartu a elektronickou peněženku) 

- korespondenční bankovnictví = situace, kdy jedna OB má BÚ u jiné OB a 

prostřednictvím nostro a loro účtů se provádějí vlastní platby těchto bank nebo jejich 

klientů 



-  
- vypořádání šeku = pohyb šeku z jedné instituce, ve které byl šek předložen k instituci, 

která jej vystavila a současně převod prostředků v opačném směru 

- trunkování šeku = držení papírového šeku v instituci, ve které byly šeky předloženy a 

elektronický přenos podstatných informací o šeku do instituce, kterou byly šeky 

vystaveny – nevrací se do vystavující instituce 

- platební karta = debetní karta (je možné z ní čerpat peníze z BÚ), úvěrová karta, 

elektronická peněženka (mnohoúčelová předplacená karta, používá se místo oběživa) 

- elektronické bankovnictví – domácí přes pc, internetové nebo telefonní 

 

4.2 Hrubé a čisté platební systémy 

Systém hrubého (Brutto) vypořádání = systém převodu, u něhož k převodu prostředků 

dochází jednotlivé podle jednotlivých příkazů bez kompenzace debetů vůči kreditům 

- většina systémů ve světě jej využívá a to v reálném čase (kontinuální vypořádání) 

- každé vypořádání je konečné a neexistuje mechanismus zpětného zrušení 

- moderní informační technologie prakticky zcela zabránily jakýmkoliv časovým 

zpožděním mezi zadáním příkazu k převodu a vypořádáním, čímž byl zaveden systém 

RTGS (hrubé vypořádání v reálném čase) 

- započtení = dohodnutá kompenzace vzájemných pozic nebo závazků obchodních partnerů 

nebo účastníků systému 

 



Čisté platební systémy = je systém převodu prostředků, jehož vypořádací operace se 

dokončují na bilaterálním nebo na multilaterálním základě 

- bilaterální vypořádání – je vypořádací systém, u něhož se vypořádají bilaterální čisté 

pozice u každé bilaterální kombinace účastníků na základě bilaterálního započtení. 

Bilaterální započtení je dohoda mezi dvěma stranami o kompenzaci jejich bilaterálních 

pohledávek a závazků 

- multilaterální vypořádání – vypořádání na základě multilaterálního započtení – obvykle 

provádí clearingové centrum účastník X – pak centrální partner – pak teprve Y 

- hlavní výhodou čistých platebních systémů je že bilaterální a multilaterální započtení 

může zajistit značnou úsporu likvidity, vzhledem k technologickému pokroku se nyní za 

vhodnější (hlavně pro velké platby) považují systémy hrubého vypořádání v reálném čase 

- pravidlo nulové hodiny – retroaktivní efekt při iniciaci bankrotu, toto pravidlo vetuje 

jakékoliv započtení plateb v čistých platebních systémech a jakékoli platby v hrubých 

platebních systémech provedené v den prohlášení bankrotu 

- rizika platebního systému – měnové vypořádací riziko, riziko financování, úvěrové, 

riziko zácpy, systémové riziko 

 

4.3 Platební styk v ČR 

Zákon o platebním styku – upravuje tři oblasti a to převody prostředků, vydávání a 

využívání elektronických platebních prostředků a platební systémy 

- banka nás musí informovat o podmínkách převodů a lhůtách 

- v rámci jedné instituce den, dvě instituce dva dny a přeshraniční převody pět dní – jinak 

úrok z prodlení 

- opravné zúčtování – pokud banka způsobila chybu v převodu prostředků do 3 měsíců 

- ČNB vydala za účelem ochrany držitelů vzorové obchodní podmínky 

- Platební systém – systém zajišťující převod prostředků, účastníci systému jsou zejména 

banky + provozovatel => dohled ČNB 

- Domácí platební styk zajišťují téměř výlučně banky, zúčtovací centrum ČNB je 

clearingové centrum. Do konce r. 2002 povinnost všech bank v ČR převádět platební 

převody v Kč výlučně přes zúčtovací centra ČNB. 

- V ČR existuje dosud jediný platební systém mezibankovního platebního styku CERTIS ( 

Czech express Real Time Interbank gross Settlement systém)- provozovaný ČNB, jehož 

používání bankami pro tuzemské platby v Kč bylo do konce roku 2002  podle zákona o 

bankách povinné – je efektivní a levný, Principy: 

o provádí hrubé zúčtování v reálném čase (průběžně) 

o přímá účast všech OB 

o Neodvolatelnost položek akceptovaných zúčtovacím centrem 

o Není povoleno debetní saldo - nekryté platby nejsou realizovány ani odmítnuty 

ale zůstávají ve frontě (uskuteční se jen kryté platby) 

o Zpracovává pouze operace v Kč  

- CERTIS provádí následující operace 

o Účetní operace – příkazy k úhradě a storna 

o Neúčetní operace – neúčetní výzvy k inkasu 

o Informační a kontrolní položky 

- systém pracuje na principu elektronické pošty a využívá privátní linky mezi bankami a 

zúčtovacím centrem 

- každý den od 16 do 16 hodin dalšího dne a mezi 15: 30 až 16 h (dolaďování účtů) 

- máme přímé účastníky (banky které obdržely licenci od ČNB a třetí strany (finanční 

instituce, které nejsou bankami, ale hrají významnou roli na trhu – např. clearingová 

centra pro operace platebních karet) 



- SKD (systém krátkodobých dluhopisů) – využívá se pro emisi a registraci zaknihovaných 

CP se splatností do jednoho roku a pro vypořádání ochodů s těmito papíry – účastníci jsou 

agenti a klienti, klient který hodlá emitovat dluhopis, musí použít služeb agenta, který má 

přístup k jeho účtu  majitele CP – emitovat papíry evidované SKD může ČNB, 

ministerstvo financí a ostatní klienti 

- Cizoměnový mezibankovní platební styk provádějí banky prostřednictvím zahraničních 

korespondenčních bank při použití sítě SWIFT (není zprostředkován jediným zúčtovacím 

centrem a tak jsou mnohem nákladnější 

 

4.4 Platební styk v EU 

TARGET = trans european automated real time gross settlement express transfer systém 

- platební systém provozovaný ECB a složený ze systémů RTGS 

- může se jej účastnit i RTGS zemí, které se dosud nepřipojily k eurozoně, pokud mohou 

provádět platební styk v euru 

EURO1 ( pro eurové platby o velkých hodnotách během jednoho dne ), STEP1 ( systém o 

malých částkách, hlavním cílem je zkrácení převodů ), CLS, Mezinárodní číslo účtu IBAN ( 

international bank account number ) = formát čísla účtu stanovený standardem, důvodem jeho 

zavedení je podpora automatizovaného zpracovnání přeshraničních příkazů a snížení chyb 

z důvodu nesprávně zadaného č.ú. 

 

4.5 Platební styk v USA 

Fedwire 

- systém okamžitého převodu metodou RTGS 

- na systém je napojeno více než 9 tis. Bank 

- používáno k převodu velkých částek 

- využívá jej i americké ministerstvo financí 

Clearingový mezibankovní systém ( CHIPS ) 

- soukromý elektronický systém používaný v USA zejména k cizoměnovým platbám a 

k platbám na eurodolarovém trhu 

- účastnické banky musejí splňovat přísná kriteria 

Automatizovaná clearingová centra ( ACHs ) 

- jsou pomalejší, ale levnější systémy elektronických plateb 

- nejedná se o online systémy jako u těch předchozích 

 

ZÁVĚR 
- možnosti CB v řízení inflace jsou omezené – musí spoléhat na spolupráci s vládou a 

odbory 

- inflace se snížila a proto se pozornost začíná vztahovat k nezaměstnanosti 

- globalizace – tendence k jedné celosvětové měně – zatím bude asi eurový, dolarový a 

jenový trh 

- mnoho úvěrů – peníze a závazky v rozvahách bank přestávají být kryty aktivy – může za 

to účetní systém, který jim umožňuje mlžit 

- nůžky mezi růstem peněžní zásoby a růstem cenové hladiny se stále více rozevírají 

- příčinou dnešní nízké inflace ve vyspělých zemích je skutečnost, že bohatí lidé se 

spokojují s kladnou reálnou úrokovou mírou a neprovádějí rizikové investice  - předp. 

Hyperinflace a nového evolučního cyklu 


