
     
 

          

E-učebnice – Ekonomika snadno a rychle

MONETÁRNÍ POLITIKA 

 



Monetární politika je součástí a nástrojem hospodářské politiky. Je souhrnem opatření a zásad, které mají 

prostřednictvím měnových nástrojů prosazovat plnění měnových cílů. Monetární politika je nástroj v rukou 

centrální banky a jejím základním cílem je hlídání a aktivní ovlivňování míry znehodnocení peněz - inflace. 

Centrální banka se zaměřuje především na: 

kontrolu množství peněz v ekonomice; 

regulaci úrokových měr,

stanovení podmínek úvěrování.

Monetární politika může být v zásadě: 

 expanzivní - zvyšování nabídky peněz v ekonomice,  

 restriktivní - snižování nabídky peněz v ekonomice. 

V podmínkách ČR je nositelem monetární politiky Česká národní banka.

Monetární politika je zaměřena na regulaci množství peněz v oběhu. Emisí peněz a jejich vložením do oběhu 

(popř. jejich stahováním z oběhu) mění centrální banka množství nabízených peněz, mění tím i úrokové míry 

a podmínky, podle kterých se nově emitované peníze v podobě úvěrů dostávají do oběhu. Následně se pak 

tato opatření monetární politiky projeví v dynamice ekonomického růstu, ovlivnění platební bilance a 

měnových kurzů až po dopad na zaměstnanost a inflaci.

Nástroje

1. Povinné minimální rezervy (představují určitý objem peněžních prostředků, které musí každá 

obchodní banka uložit na účet centrální banky). Čím vyšší PMR - tím menší je  množství peněz 

v oběhu – tím dražší jsou úvěry – zvyšují se úrokové sazby.

2. Diskontní sazba (je úroková sazba, za kterou CB poskytuje úvěry obchodním bankám). Růstem 

diskontní sazby se peníze stávají dražšími, poklesem diskontní sazby levnějšími („drahé“ a „levné“ 

peníze). Rostoucí diskontní sazba znamená pro obchodní banky zdražení úvěrů od centrální banky -›

klesá poptávka po takto „drahých“ penězích, omezují se úvěrové zdroje -› obchodní banky snižují 

nabídku peněz pro své klienty (-› zbržďuje se ekonomický růst, zvyšuje se nezaměstnanost)

3. Operace na volném trhu (CB prodává nebo nakupuje státní cenné papíry). Manipuluje tak s určitým 
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objemem peněžních prostředků v oběhu. Pokud CP prodává -› stahuje peníze z oběhu a naopak. 

Ekonomické subjekty nakupují státní CP za své volné peněžní prostředky, protože státní CP jsou 

považovány za výhodnou investici (jsou dobře úročeny, výnos je jistý).

4. další (dohody CB a obchodních bank, stanovení lombardní sazby, devizová politika a kontrola,…)

FISKÁLNÍ POLITIKA

Fiskální (rozpočtová) politika je nástrojem hospodářské politiky v rukou vlády. Rozpočet je schvalován ve 

formě zákona a musí být schválen Parlamentem. Fiskální politika se zabývá utvářením jak příjmové stránky 

rozpočtu (daně, cla sociální pojištění), tak výdajovou stránkou.

Cíle fiskální politiky:

1. udržovat ekonomický růst a vysokou zaměstnanost

2. napomáhat zachování cenové stability

3. utlumit výkyvy hospodářského cyklu  

Mezi veřejné finance patří:

1. státní rozpočet - finance, které v rámci jednoho roku vybere stát od subjektů dané ekonomiky (ve 

formě daní, cel, sociálního pojištění) a v tomtéž roce je vydá na veřejné účely (sociální dávky 

obyvatelstvu, výdaje na státní správu, obrana státu, státní vzdělávání, státní zdravotnictví apod.);

2. rozpočty orgánů místní samosprávy - část daňových výnosů, která není odvedena do centrálního 

státního rozpočtu, zůstává v rozpočtech měst, obcí, krajů, aby byla vydána na potřeby daného 

správního celku;

3. speciální fondy - stát zřizuje řadu účelových fondů, které hospodaří s vloženými prostředky. Jako 

příklady můžeme uvést Fond národního majetku, kam přicházely peníze z privatizace státního 

majetku, Fond tržní regulace pro zemědělství, který obhospodařoval dotace do zemědělství, mezi 

další fondy patří Státní fond rozvoje bydlení, Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond životního 

prostředí, atd. Konsolidační banka - státní peněžní ústav, na který byla převáděna problematická 

aktiva bankrotujících bank v rámci ozdravného procesu našeho bankovnictví apod. Do roku 2000 

nebylo hospodaření těchto fondů součástí schvalovacích procedur veřejných rozpočtů a tím byly 

http://www.ceed.cz/makroekonomie/35_rozpoctovy_proces.htm
http://www.ceed.cz/makroekonomie/50_hospodarsky_cyklus.htm
http://www.ceed.cz/makroekonomie/52_cena_a_inflace.htm
http://www.ceed.cz/makroekonomie/51_ekonomicky_rust.htm
http://www.ceed.cz/makroekonomie/37_vydaje_statniho_rozpoctu.htm
http://www.ceed.cz/makroekonomie/36_prijmy_statniho_rozpoctu.htm
http://www.ceed.cz/makroekonomie/36_prijmy_statniho_rozpoctu.htm
http://www.ceed.cz/makroekonomie/35_rozpoctovy_proces.htm
http://www.ceed.cz/makroekonomie/35_rozpoctovy_proces.htm
http://www.ceed.cz/makroekonomie/04_cile_a_nastroje_HP.htm


veřejné finance dosti neprůhledné;

4. finance státních podniků - stát vkládá do státních podniků státní prostředky a očekává jejich 

zhodnocování. Ne vždy se to však daří. Příkladem jsou České dráhy, které již několik let hospodaří s 

vysokými ztrátami.

Státní rozpočet a rozpočty měst a obcí tvoří veřejné rozpočty.

Rozpočtové plánování

Státní rozpočet dostává podobu zákona a prochází standardní schvalovací procedurou, kdy návrh předkládá 

Poslanecké sněmovně vláda, návrh rozpočtu je připomínkován, projednán a schválen (nebo také ne) 

Poslaneckou sněmovnou. Schválení rozpočtu je ve vyspělých ekonomikách současně vyslovením důvěry 

vládě a její politice, protože v rozpočtu je zachycena celá hospodářská politika vlády. Rozpočtové plánování by

mělo být ukončeno před zahájením fiskálního roku. V ČR je fiskální rok totožný s kalendářním rokem (v USA je

to například období od září do září následujícího roku, v Japonsku od března do března, většina států však má

rozpočtový rok totožný s kalendářním).

Rozpočtové období

V období fiskálního roku dochází k plnění naplánovaného rozpočtu - jsou vybírány daně, cla a sociální 

pojištění a současně jsou placeny sociální dávky a ostatní transfery obyvatelstvu, stát platí státní aparát, hradí 

činnost veřejného školství, zdravotnictví, armády, stát investuje do infrastruktury atd.(výdaje rozpočtu). Příjmy 

a výdaje se nemusí časově zcela shodovat a v určitém okamžiku může mít státní pokladny přebytky nebo 

deficit. Rozhodující je ovšem výsledný stav na konci fiskálního roku.

vyrovnaný rozpočet,

přebytkový rozpočet (příjmy vyšší než výdaje),

schodkový (deficitní) rozpočet (příjmy nižší než výdaje = dluh). Ke krytí schodku rozpočtu jsou 

často vydávány státní dluhopisy (státní cenné papíry).

Státní rozpočet
Příjmová stránka Výdajová stránka

 daně

 cla

 státní správa

 obrana státu (armáda, policie)
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 sociální pojištění

 ostatní příjmy (poplatky, nájmy)

 příjmy z rozpočtu EU

 školství, zdravotnictví, kultura

 transfery obyvatelstvu (starobní důchody, 

dávky,…)

 státní zakázky (dálnice)

 investice do ŽP
příjmy celkem                                 =                                    výdaje celkem

Závěrečný účet

Konečná zpráva vlády o plnění státního rozpočtu za uplynulé fiskální období předkládaná ke schválení 

parlamentu.

Příjmy státního rozpočtu 

Struktura příjmu státního rozpočtu závisí na hospodářské politice vlády dané země. V zásadě však zahrnuje 

tyto části:

1. daně

2. pojistné sociálního zabezpečení

3. cla a ostatní nedaňové příjmy

Výdaje státního rozpočtu 

Výdaje státního rozpočtu jsou ovlivněny hospodářskou politikou vlády, která sestavovala státní rozpočet. V 

zásadě však hovoříme o dvou skupinách výdajů:

Transferové platby

Peníze určené jako platby obyvatelstvu formou sociálních dávek, důchodů, podpor v nezaměstnanosti atd. 

Stát zde hraje významnou roli v procesu přerozdělování, kdy svůj podíl na vyrobených statcích a službách 

(HDP) získávají i ti, kteří se z různých důvodů nemohli podílet na procesu výroby (děti, nemocní, 

nezaměstnaní, fyzicky či psychicky postižení, důchodci atd.) a potřebují prostředky k obživě.
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Vládní výdaje

Peníze na chod státních institucí, veřejného školství, zdravotnictví, obrany státu, vládní investice (např. 

výstavba dálnic), vládní dotační programy.

Z jiného pohledu můžeme výdaje členit na:

1. mandatorní - povinné (stát se k nim zavázal v rozličných zákonech), stát je musí uhradit bez ohledu 

na skutečnou výši svých příjmů, jinak by porušil své zákony a riskoval by rozvrat ekonomiky;

2. nemandatorní - ostatní, které nemusí, ale chce realizovat (podle aktuální hospodářské politiky vlády).

Objemově jsou pro státní rozpočet významnější nepřímé daně (daň z přidané hodnoty a spotřební daň), 

třetí největší příjem má pak stát u daní z příjmu fyzických a právnických osob.

Nástroje fiskální politiky 

Jedno z možných členění rozlišuje nástroje podle toho, zda je k jejich použití potřebné jednorázové schválení 

parlamentem či nikoliv:

Vestavěné stabilizátory

působí v hospodářství dlouhodobě a automaticky jako stabilizující prvky. Patří sem zejména:

1. princip pojištění v nezaměstnanosti a sociální transfery,

2. existence subvencí do zemědělství,

3. státní výkup zemědělských přebytků.

 Záměrná opatření 

konkrétní jednorázová nebo krátkodobá opatření vyžadující schválení parlamentem. Tvoří doplněk k 

vestavěným stabilizátorům. Patří sem zejména:



veřejné práce a výdajové programy,

programy vytváření nových pracovních míst financovaných vládou,

konkrétní změny míry zdanění fyzických a právnických osob,

konkrétní změny v rychlosti amortizace (odpisů),

konkrétní výše sociálních dávek a transferových výdajů,

změny ve výši výdajů na státní správu apod.

Bezprostřední a konečné cíle fiskální politiky  

Bezprostřední cíle:

 regulace agregátní poptávky - nástroje:

        změny v příjmech státního rozpočtu - změny daňové zátěže subjektů ekonomiky (odčerpávání 

větší či menší části koupěschopné poptávky)

        změny ve výdajích státního rozpočtu - stát nakupuje statky a služby a vystupuje jako významný 

subjekt na straně poptávky;

 regulace agregátní nabídky - nástroje:

        stát ve formě státních vlastnických podílů v soukromých firmách nebo ve formě státních podniků 

sám podniká a spolupodílí se na tvorbě statků a služeb pro ekonomiku jako součást agregátní 

nabídky.Tato regulace nabývá na významu v zemích, kde státní forma vlastnictví výrobních faktorů 

představuje významný podíl na tvorbě HDP (státní dráhy, státní energetika, státní zbrojařský průmysl, 

státní telekomunikace atd.).

Konečné cíle:

 vysoká zaměstnanost

 cenová stabilita
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