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Abstrakt
Práce pojednává o měnové politice ECB a ČNB zasazené do kontextu událostí finanční krize 
2008/2009. Poukazuje na expanzivní měnovou politiku a s ní spojené nebezpečí inflace a 
systematické neřešení prapříčin problému. Ukazuje shodné kroky ČNB, která reflektuje 
provázanost ČR v rámci EU a důvody pro nastavení měnově-politických nástrojů.
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Abstract
This writing deals with monetary policy and its logical relationship and consequences. It 
compares monetary policy of the European Central Bank and the Czech national bank -
through their goals, mechanisms and instruments.
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Úvod
Měnová politika je bezpochyby klíčovou hospodářskou politikou ovlivňující chování subjektů 
a vývoj ekonomik. Cílem této studie je objasnit teorie měnové politiky, poukázat na možné 
souvislosti, zhodnotit a porovnat měnovou politiku v zemích Eurozóny a v České republice.
Samozřejmě, že centrální banka není jedinou institucí mající vliv na celkovou výši peněžní 
zásoby v ekonomice, nicméně je subjektem nastavující základní rámec fungování finančního 
trhu, a to například formou udělování licencí, stanovení pravidel fungování měnově-
politických a ostatních finančních institucí a v neposlední řadě disponuje klasickými přímými 
a nepřímými nástroji. Klíčový pro zajištění finančního zprostředkování a hladkého fungování 
trhu zápůjčních fondů je úvěrový kanál. Nejen banky, ale i ostatní úvěrové instituce 
zprostředkovávají peněžní prostředky jako zdroj externího financování podniků, a tak 
nastavení systému ručení, minimálních rezerv, systému opatrnosti (risk managementu) a výše 
úrokové sazby ovlivní výši finančního akcelerátoru. Problematika rozvoje finančních trhů se 
stala opět velmi aktuální v souvislosti s celosvětovým propadem ekonomiky v letech 2008 a 
20091, kdy došlo k oživení ekonomických témat spojených (nejen) s úvěrovým trhem, a to 
problematiky nepříznivého výběru a morálního hazardu, kde v dobách ekonomického oživení 
a panujícího optimismu spotřebitelů a investorů jsou snížena očekávaná rizika a hodnota 
některých aktiv je dána právě optimistickým vývojem, ne-li přehnaným nikterak podloženým 
optimismem a s tím spojeným rizikem. Naopak v době recese a poklesu zisků, tedy interních 
zdrojů financování, kdy se zvyšuje riziko a výnosnost řady investičních akcí se snižuje, 
dochází jednak k potřebě financovat provoz a investice z externích zdrojů, tedy ke zvýšení 
poptávky po finančních prostředcích, a jednak ke zvýšení nákladů finančních 
zprostředkovatelů na prověřování rizikovosti projektů a monitorování nákladů. To 
samozřejmě jsou jedny z příčin zvýšení nákladů na externí financování, což spolu 
s investičním a spotřebním pesimismem snižuje investiční výdaje a tím prohlubuje recesi. 
Důležité je také si uvědomit fungování měnové politiky. Centrální banka nedokáže a ani 
neovlivňuje sledované veličiny jako je inflace či dlouhodobé úrokové sazby na úvěrových 
trzích přímo. Prostřednictvím svých nástrojů nastaví základní parametry a přes mechanismy 
fungující v ekonomice se snaží o dosažení cíle. Pro aplikaci měnové politiky zvolila ECB a 
ČNB mechanismus cílování inflace plynoucí z klíčových faktů jako je časové zpoždění 
hospodářských politik, nemožnost plně sledovat a vymezit celkovou měnovou zásobu či 
aplikace pravidla jednoho klíčového cíle, neboť sledování více cílů se vždy ukázalo za 
nedostatečně efektivní, ne-li v některých případech kontraproduktivní. Centrální banka 
nemůže reagovat na primární impulsy ovlivňující cenovou hladinu, ale svou politikou se snaží 
o zamezení šíření sekundárních vlivů a dostání svého cíle v rámci možností. 

Měnová politika ECB a ČNB – cíle a mechanismy

Měnová politika je v rámci Eurozóny prováděna Eurosystémem, který je tvořen Evropskou 
centrální bankou a národními centrálními bankami členských zemí Eurozóny. Primárním 
cílem dle stanov ESCB je udržení cenové stability. „Bez újmy při plnění tohoto cíle má systém 
rovněž podporovat všeobecnou hospodářskou politiku. …ESCB působí v souladu s principem 
otevřené tržní ekonomiky a volné konkurence a upřednostňuje efektivní alokaci zdrojů“[15];
[17]. Tento cíl se plně shoduje s cílem ČNB: „hlavním cílem České národní banky je péče o 
cenovou stabilitu. Pokud tím není dotčen její hlavní cíl, Česká národní banka podporuje 
obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému hospodářskému růstu. Česká 
národní banka jedná v souladu se zásadou otevřeného tržního hospodářství“[20]. Cíl jasně 
deklaruje priority a mechanismus měnové politiky, kde spolu s poměrně vysokou mírou 
                                               
1 odvozeno z vývoje HDP, investic, schopnosti splácet úvěry, nezaměstnanosti, exportu a indexy důvěry a 
očekávání z dat a zpráv ČSÚ, Eurostat, ČNB, ECB



nezávislosti jak ECB tak ČNB – vyplývající z Maastrichtské smlouvy a ze stanov ECB a 
Zákona o ČNB - umožňuje snazší dosažení dlouhodobě udržitelného ekonomického vývoje. 
Obě tyto instituce úspěšnost své politiky podmiňují pravidelnou informační činností. Pokud 
jde o analýzy vlivu vývoje poměru oběživa a bezhotovostních peněz na vývoj inflace, tak jsou 
využívány zejména v režimu řízení měnové politiky prostřednictvím měnových agregátů. 
V režimu cílování inflace, který je v ČR poměrně úspěšně využíván již více než 10 let, ale 
nejsou klíčové. Režimu cílování inflace je totiž vlastní multikriteriální přístup opírající se o 
hodnocení vývoje široké škály veličin, kde měnové agregáty jsou jen jednou z nich. ECB2

sleduje tempo růstu peněžní zásoby a jako konzistentní s cílem inflace měřeným HICP ve výši 
„blízko,ale pod 2%“ vidí 4,5% růst měnové expanze měřené tří měsíčním klouzavým 
průměrem peněžního agregátu M33, což značí mnohem větší důraz sledování M3 ve srovnání 
s ČNB. 

Nástroje ECB a ČNB

Ústřední operací na volném trhu jsou hlavní refinanční (repo) operace, které jsou prováděny 
ve standardních tenderech, vyhlašovány každý týden a jedná se o reverzní transakce 
poskytující likviditu, v Eurozóně s běžnou splatností jednoho týdne. ČNB má standardní 
splatnost tohoto nástroje likviditu spíše stahujícího dva týdny a tendry jsou vyhlašovány 
dvakrát týdně – v pondělí a pátek. Druhou významnou operací na volném trhu v podobě 
reverzní transakce jsou dlouhodobé refinanční operace, vyhlašovány měsíčně ve standardních 
tenderech poskytujících likviditu a s obvyklou splatností tři měsíce, nicméně jsou používány 
například i nástroje se splatností šest měsíců. Naproti tomu ČNB tříměsíční repotendr na 
stažení likvidity nevyužívá od roku 2001 a chápe jej pouze jako případnou doplňkovou 
možnost. ČNB dodávací repo operace nevyužívala, ale v roce 2008 v rámci zajištění stability 
finančního trhu zavedla mimořádné dodávací repo operace se splatností 2 týdny a tři měsíce. 
O tom, že tento nástroj má v České republice spíše psychologický vliv svědčí neplné 
využívání těchto nabídek ze strany tuzemských oprávněných subjektů4.

V případě přímých (definitivních) obchodů na volném trhu v Eurozóně centrální banka 
přímo nakupuje či prodává cenné papíry bez termínovaného závazku zpětné transakce. Pro 
případ nečekaných šoků v likviditě s cílem zajistit hladké fungování trhu a stabilizaci úroků a 
zamezit zbytečným problémům plynoucí z fungování systému peněžních transakcí jsou 
nepravidelně dle potřeby využívány nástroje jemného ladění. V praxi, obzvlášť v ČR, se jedná
spíše o výjimečnou záležitost5. 

Operace na volném trhu jsou prováděny formou tendrů. ČNB používá standardní 
formu repotendrů s variabilní sazbou formou americké aukce. ECB používá jak variabilní tak 
fixní stanovení kurzu. Od června 2000 do července 2008 se jednalo o variabilní aukce a od 
října 2008 je sazba pro refinanční operace pevně stanovena6 pro všechny refinanční operace, 
kde u dlouhodobých jsou nabízeny miliardy eur se splatností jeden, tři, šest a dvanáct měsíců.

K vyrovnávání likviditních potřeb slouží stálé facility, a to ve dvou formách. 
Marginální výpůjční facilita umožňuje komerčním bankám a jiným způsobilým institucím 
majícím s národní centrální bankou rámcovou smlouvu získat jednodenní úvěr od národní 

                                               
2 [19]
3M3 = oběh hotovosti + tradiční vklady + dluhopisy vydané měnově -finančními institucemi („široké peníze). 
ECB udává referenční hodnotu růstu takto vymezené peněžní zásoby slučitelné s cílem cenové stability, kde 
vychází z monetárního přístupu k inflaci jako monetárního jevu plynoucí z přílišného nárůstu množství peněz 
v porovnání s ekonomickým růstem
4 Například v dodávacích repotendrech 16.11. a 18.11.2009 nebyla předložena ani jedna nabídka ([16]
19.11.2009)
5 zejména pak v obdobích bez výrazných nečekaných výkyvů ekonomické stability
6 1 % od května 2009



centrální banky, který stejně jako jiné formy reverzních operací musí být kryt odpovídajícím 
typem aktiv. Úroková míra u těchto operací vzhledem ke svému charakteru, tedy poskytnutí 
peněžních prostředků jako poslední možnosti na peněžním trhu, vytváří strop pro sazby 
overnight operací. Na druhou stranu depozitní facility umožňující uložit prostředky, které se 
nepodařilo během dne uložit u jiných institucí a jsou „zbylou“ či „ přebytečnou“ likviditou, u 
národní centrální banky představuje minimální overnight sazbu pro peněžní trh. V České 
republice vzhledem k přebytku likvidity i v době ekonomického poklesu, na rozdíl od 
některých zemí EU či USA, je tato facilita využívána minimálně. Banky využívají zápůjční 
facilitu jen v největší nouzi, tudíž jen velmi zřídka. Obávají se totiž, že by mohly být 
ostatními bankami označeny za problémové, což by se pak mohlo následně negativně odrazit 
ve snížené dostupnosti a/nebo vyšší ceně zdrojů získávaných od jiných bank na trhu a/nebo 
v rámci tzv. „úvěrových linek“. Tento fenomén přetrvával i v době krize, kde některé banky 
trpěly nedostatkem zdrojů v důsledku krácení či rušení „úvěrových linek“ a snížené ochoty 
bank disponujících zdroji je na peněžním i úvěrovém trhu půjčovat. Navíc založit úvěrování 
na krátkodobých jednodenních zdrojích není vzhledem k řádové odlišné délce splatnosti 
zdrojů a úvěrů příliš vhodné. Tím se dostáváme k problematice stahovacích repooperací, kdy 
ve skutečnosti český bankovní sektor jako celek měl dostatek resp. nadbytek zdrojů. Ty ale 
byly koncentrovány spíše ve velkých bankách přijímajících vklady občanů a podniků, zatímco 
některé malé a střední banky a pobočky zahraničních bank získávali zdroje na peněžním trhu 
či v rámci „úvěrových linek“ od výše zmíněných bank či od svých zahraničních centrál. 
Příčinou problémů pak bylo selhávání tohoto mechanismu v době zvýšených obav o 
návratnost zdrojů v období krize (operace na mezibankovní trhu nejsou, narozdíl třeba od 
repo operací, kryty kolaterálem). Jak již bylo řečeno O/N obchody slouží výhradně 
k vyrovnávání pozic bank ke konci dne, pakliže to nejsou schopny zajistit na trhu. Nemají 
tudíž bezprostřední význam pro národní hospodářství. Stejně tak prostředky bank uložené u 
ČNB přes noc ovlivňují inflaci jen marginálně. Zde můžeme vidět rozdíl se zeměmi 
Eurozóny, kde řada z nich trpěla nedostatkem likvidity a využívání stálých facilit se stalo 
běžnou záležitostí.

Měnová politika a reakce na finanční krizi – „politika ECB a ČNB v praxi“

Z keynesiánské a neokeynesiánské ekonomie si můžeme povšimnout otázky „pasti likvidity“. 
Kdy v situaci nízkého ekonomického výkonu7 a tedy převládajícího pesimismu 
ekonomických subjektů je měnová politika neúčinná (nekonečně velká citlivost poptávky po 
penězích na úrokovou sazbu) a trh sám o sobě nedokáže překonat recesní mezeru, tudíž je 
ekonomiku nutné stimulovat vládními autonomními výdaji, tedy stimulovat agregátní 
poptávku a oživit tak optimismus, nastartovat ekonomiku (více viz například Mach, M., 
Hicks, J., Keynes). Samozřejmě tyto modely mají nerealistické předpoklady a rozhodně 
neposkytují vysvětlení všech vlivů, avšak ukazují na jednu ze souvislostí pesimismu na trhu a 
sílu centrálních autorit v neočekávaných situacích a dobách zvýšené nejistoty budoucího 
vývoje. V roce 2008 a na počátku roku 2009 jsme mohli pozorovat situaci, kdy nastavení 
nízkých úrokových sazeb centrální bankou, nevedlo k odpovídajícímu snížení nominálních 
úrokových sazeb na úvěrových trzích8. Došlo však ke zvýšení rizikové přirážky a úrokové 
sazby na úvěrovém a kapitálovém trhu se držely na relativně stejných úrovních jako 
v předešlém období. Mírné snižování úrokových sazeb a nastavení úrokových sazeb centrální 
bankou na hodnotách velmi blízkých nule již krátkodobě samo o sobě nevedlo k povzbuzení 
investiční aktivity a převládající pesimismus a nejistota stability finančních trhů a vývoje 
spotřební poptávky domácností naopak prohlubovala propad ekonomické výkonnosti. Nutné 

                                               
7 ekonomika se nachází v recesní mezeře, reálný produkt je menší než potenciální
8 data ukazují, že k postupnému opožděnému snižování úrokových sazeb docházelo a dochází, stejně tak 
docházelo k postupnému oživení mezibankovního, kapitálového a úvěrového trhu, nicméně reakce zejména 
úrokových sazeb byly velmi nepatrné



je si uvědomit, že smyslem opatřeních centrálních bank v těchto případech bylo zajištění 
stability fungování finančního sektoru. Také je třeba rozlišit vývoj krátkodobých a 
dlouhodobých úrokových sazeb. Centrální banka samozřejmě primárně nastavuje krátkodobé 
sazby a tím nepřímo ovlivňuje sazby dlouhodobé. Tedy pokles krátkodobých sazeb nevyvolal 
výrazný pokles sazeb dlouhodobých, sazeb klíčových pro rozhodování investorů a 
spotřebitelů, sazeb klíčových pro agregátní poptávku. Do dlouhodobých pak může být 
zabudována i očekávaná inflace plynoucí s expanzivní monetární politiky a ze strachu, že CB 
nebude sto včas ukončit tuto expanzi, což povede k inflaci. Existují však i jiné nástroje, které 
umožňují měnové politice více otevřít cestu z pasti likvidity (Zda to není narušení přirozené 
obnovy rovnováhy, ozdravení ekonomiky a pouze nesystematické řešení je záležitost jiná). 
Tím nástrojem se stal například v USA prodej dluhopisů a „pumpování“ peněz do ekonomiky.

V reakci na situaci na finančních trzích v roce 2008 a 2009 docházelo k postupnému 
snižování hlavní refinanční sazby postupně až na současné jedno procento v zemích Eurozóny 
a na 1,00 % v ČR. Úměrně s tím klesly i sazby marginální zápůjční facility na 1,75 % a 
depozitní facility na 0,25 % nastavené ECB a shodně (s několika měsíčním zpožděním) také 
sazby ČNB9. Relativně nízká hlavní refinanční sazba je stále vyšší než odpovídající sazby 
například FEDu či Bank of England. Tím ECB a ČNB ukazují svůj opatrný postoj a 
respektování střednědobého výhledu. Stejně tak není zatím vnímáno příliš riziko inflace 
plynoucí z nastavení nízkých úrokových sazeb. I přes určitou stabilizaci ekonomiky a obrat 
některých makroekonomických ukazatelů k růstovým hodnotám zastává ECB opatrný postoj10

v otázce zvyšování sazeb a poukazuje na rizika plynoucí ze stimulačních opatření, vývoje 
nezaměstnanosti a velmi pomalý vývoj poptávky, který zatím neukazuje na hrozbu vysoké 
inflace ani ve střednědobém období, a tak není důvod měnit nastavení sazeb. Samotná výše 
refinanční sazby rozhodně není dostatečně vypovídající, což můžeme vidět z tržních sazeb, 
objemu poskytnuté likvidity a časové struktury refinančních operací. ECB nabídla bankám 
možnost získat likviditu v množství, které potřebují, v rámci refinančních operací na volném 
trhu za pevnou úrokovou sazbu na období šesti, od května 2009 dokonce dvanácti měsíců. 
Z důvodů neomezeného pevně a nízkoúročeného financování, došlo ke snížení sazby za 
overnight operace na 0,3 %. Jak hlavní tak dlouhodobé refinanční operace jsou v tendrech od 
15.10.2008 vyhlašovány s fixní sazbou, která postupně od tohoto data klesala z 3,75 % na 
sazbu 1 % platnou od května 2009. Takto levně získané peníze na relativně dlouhou dobu 
představují značně uvolněnou měnovou politiku, která na jedné straně zabrání dalším 
problémům bank Eurozóny, ale na straně druhé se jedná nástroj systémově neřešící příčinu 
krize a naopak utvrzující komerční banky, že centrální banka (či v některých evropských 
zemích i samotné vlády) v případě problémů opravdu bude fungovat jako „ochránce“ před 
krachem a opět v budoucnu povede ke zbavení se strachu a odpovědnosti při obchodování na 
finančních trzích. 

O rozdílnosti využívání nástrojů pojednává kapitola nástroje. Z té je již patrné 
mnohem větší praktické využívání některých nástrojů měnové politiky v rámci Eurozóny 
oproti ČNB. Ze statistických dat Eurostatu, ECB a ČNB můžeme sledovat miliardové částky 
uvolňované do ekonomiky v rámci dlouhodobých refinančních operací se splatnostmi 
dokonce až dvanáct měsíců (konkrétně jeden, tři, šest devět a dvanáct měsíců) a s pevnou 
sazbou ve výši 1 %. Dlouhodobé refinanční operace se splatností 12 měsíců poskytnuté 
v tendru ze dne 1. 10. 2009 využilo 589 subjektů a celková přidělená hodnota činila 75 
miliard eur. Je tak uvolňována likvidita na peněžním trhu tímto výjimečným dočasným 
nástrojem, neboť standardní doba splatnosti dlouhodobých refinančních operací je tři měsíce. 
Zavedení tohoto opatření na poskytování likvidity je právě reakcí na finanční krizi a problémy 
s likviditou řady evropských bank s cílem zamezit nárůstu nejistoty na finančních trzích, 
zajistit hladký chod transakcí a dostatku prostředků pro bankovní sektor. Naproti tomu ČNB 

                                               
9 Sazby platné v prosinci 2009, zdroj [16]; [17]
10 Např.: [8]; [9]; [12]; [17]



v souvislosti s finanční krizí nabízí pro případné problémy bank s likviditou dodávací 
dvoutýdenní a tříměsíční repo operace. O zdraví českého bankovního sektoru a přebytku 
likvidity domácích bank v posledních měsících svědčí pouze částečné využívání těchto 
nástrojů ze strany bank11.
 Nízko nastavené úrokové sazby a uvolněná monetární politika odpovídá makroekonomickým 
predikcím sestavenými jak ESCB tak ČNB. Dle makroekonomické projekce ECB sestavené 
odborníky Eurosystému by se mělo průměrné tempo růstu celkového HICP v roce 2009 
pohybovat mezi 0,1 a 0,5 % a v roce 2010 mezi 0,6 a 1,4 %, což je v souladu s cílem měnové 
politiky. Ani vývoj měnového agregátu M3 nenaznačuje očekávání inflace vzhledem k jeho 
nízkým hodnotám. Zajímavé je spíše sledovat jeho strukturu, kdy v roce 2009 docházelo 
k nárůstu agregátu M1, ale docházelo k poklesu ostatních složek M3. Meziroční přírůstek M3 
tak nesignalizuje prozatím hrozící inflaci. Stejně tak dle prognózy ČNB očekávaný vývoj 
inflace umožňuje současné nastavení úrokových sazeb v souladu s cílem. Dalším důvodem 
může být analyzování struktury současného ekonomického vývoje, kde stabilizace je tažena 
zejména dočasnými vládními zásahy a spotřeba či investice stále stagnují. V této souvislosti je 
nutné upozornit na nezbytnou včasnou reakci centrální banky v podobě zastavení uvolněné 
měnové politiky s cílem zamezit rozpoutání přílišné peněžní expanze a vyhnutí se tak 
nebezpečí inflace. Nebezpečím a nelehkým úkolem je rozpoznání „správného“ okamžiku a 
„odvaha“ k měnové restrikci. 

Závěr
Silná provázanost ČR s EU vede ČNB ke zohledňování vývoje v zemích EU a jejich měnové 
politiky. ČNB tak „následuje“ směr ECB, avšak zároveň reaguje na domácí specifika. Přesněji 
řečeno ve svých prognózách a analýzách zpracovává všechny možné relevantní a dostupné 
faktory a politika ECB je jedním z nich. Přesto si stále ponechává svou míru nezávislosti a 
autonomnosti měnové politiky, což dokazuje rozsah a struktura používaných nástrojů 
reagujících na konkrétní domácí podmínky dle finančních analýz [5] relativně zdravého 
českého finančního sektoru. Mimo řady drobných či pro koncepčně nepodstatných rozdílů 
ECB používá aktivněji a různoroději nástroje jak do frekvence tak do objemu oproti ČNB. 
ECB taktéž klade větší důraz na vývoj peněžní zásoby, více aplikuje nástroje jemného ladění 
či dlouhodobé refinanční operace, kdežto u ČNB se jedná o nástroje spíše vzácného užití. 
Odráží to situaci vývoje jednotlivých ekonomik a bankovního sektoru. Tedy různorodost 
požadavků a jejich množství a nutnost hledání větších kompromisů respektujících specifika 
jednotlivých zemí. Rozdíl je také ve formě tendrů, kdy ECB nabízí v současné době 
prostředky za fixní sazbu oproti ČNB, která provádí tendry standardně s variabilní sazbou 
americkou aukcí. I přes tyto rozdíly však stále existuje jeden klíčový kanál měnové politiky, a 
to na základě multikriteriální analýzy dosáhnout cenové stability. Uvolněnější měnová 
politika ECB tak představuje větší nebezpečí inflace a další krize, pokud nebude „včas“ 
zastavena. Jak ECB tak ČNB jsou si vědomy, že tato opatření nemají za cíl do ekonomiky 
pumpovat peníze, ale že zajišťují primárně hladké fungování peněžního trhu a nedostávají se 
v ekonomice dál a po uplynutí dané doby jsou opět staženy. Současná uvolněná měnová 
politika ale tak nikterak neřeší příčiny současných problémů, ale snaží se spíše zmírnit 
sekundární dopady. Jak ekonomická teorie tak empire ukazují na stále stejné chyby a 
nedostatky spojené s regulací a státními zásahy.

Literatura
[ 1 ] Bade, Robert – Parkin, Michael: Central bank laws and monetary policy, Department 
of economics, Working Paper, University of Western Ontario, Kanada, 1984

                                               
11 Důvody a souvislosti jsou rozepsány v kapitole nástroje ECB a ČNB



[ 2 ] Buti, Marco – Sapir, André: Economic Policy in EMU, A study by the European 
Commission Services, Oxford University Press, New York, 1998, 256stran, ISBN 0-19-
829478-6
[ 3 ] ČNB: Aktuální prognóza ČNB, 5.11.2009, dostupné na: 
www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza/index.html
[ 4 ] ČNB: Harmonizovaná měnová statistika, dostupné na:
http://www.cnb.cz/cs/statistika/menova_bankovni_stat/harm_stat_data/harm_ms_cs.htm#M_
LEVELS, 1.12.2009
[ 5 ] ČNB: Zpráva o finanční stabilitě 2008/2009, ISBN 978-80-87225-15-8, dostupné na:
http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/financni_stabilita/zpravy_fs/fs_2008-
2009/FS_2008-2009.pdf, 22.12.2009
[ 6 ] Hasse, Rolf, H. – Schneider, Hermann – Weigelt, Klaus: Lexikon sociálně tržního 
hospodářství, 2. vydání, Konrád-Adenauer-Stiftung, 2008, 493 stran, ISBN 978-80-254-2146-
8
[7 ] ECB: The implementation of monetary policy in the Euro area, listopad 2008, ECB 
2008, 103 stran, ISSN 1725-714X 
[ 8 ] ECB: Makroekonomické projekce pro Eurozónu k datu 22.5.2009, Frankfurt nad 
Mohanem, 4.6.2009, dostupné na www.ecb.int
[ 9 ] ECB: Statistic Pocket Book, listopad 2009, Frankfurt nad Mohanem 2009, ISSN 1725-
5538, dostupné na www.ecb.int
[ 10 ] Eurostat, statistická data Eurostatu, dostupné na: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes,navštíveno 25.11.2009
[ 11 ] Friedman, M. – Schwarz, A.: Money and business cycles, Review of economics and 
statistics, Ročník 2, č. 45, 1963, str. 32-64
[ 12 ] Gewaltig, Natascha: No rate hikes imminent, Business Week online, sekce: 
Investování, 10.09.2009, str.6
[ 13 ] Mach, M.: Makroekonomie II. Pro magisterské studium, 1. a 2. část, Melandrium, 
Slaný, 2001
[ 14 ] Rudebusch, Glenn, D.: Monetary policy and Monetary institutions, FRBSF Economic 
Letter, Ročník 99, č. 13, 16.4.1999, str.1-3
[ 15 ] Stanovy ESCB, Protocol on the Statute of the European System of Central Banks and 
of the ECB (unofficial consolidated version), 1.6.2004, dostupné na:
http://www.ecb.int/ecb/legal/1341/1343/html/index.en.html, 18.11.2009
[ 16 ] Stránky České národní banky, www.cnb.cz, 26.10.2009
[ 17 ] Stránky Evropské centrální banky, www.ecb.int, 2.11.2009
[ 18 ] Walsh, Carl, E.: Monetary Theory and Policy, 2. vydání, Massachusetts Institute of 
Technology, 2003, 612 stran, ISBN 0-262-23231-6 
[ 19 ] Zahradník, Petr: Měnová politika ECB: funkce, cíle a rizika, Finance a úvěr, č. 10, 
ročník 49, Univerzita Karlova, Praha 1999
[ 20 ] Zákon č. 6/1993 o České národní bance v aktuálním znění 2009


