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Rámec implementace MP 

• Bankovní rada nastavuje měnověpolitické 
úrokové sazby tak, aby byl vývoj tržních 
sazeb konzistentní s plněním inflačního cíle 
na horizontu měnové politiky 

• Centrální banka svými sazbami (a hlavně 
svými operacemi) ovlivňuje úroky pro velmi 
krátké splatnosti 

• Trh tyto sazby přenáší do dalších (delších) 
splatností (úroková transmise) 



Rámec implementace MP 
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Měnověpolitické sazby ČNB 

• Repo sazba (aktuálně 1,25 %) 
• Hlavní MP sazba, za tuto sazbu ČNB stahuje přebytek 

likvidity bankovního sektoru 
• Touto sazbou se také úročí zůstatek PMR 
 

• Diskontní sazba (aktuálně 0,25 %) 
• Sazba používaná pro O/N depozitní facilitu 
• Spodní hranice krátkodobých tržních úrokových sazeb 
 

• Lombardní sazba (aktuálně 2,25 %) 
• Sazba používaná pro O/N zápůjční facilitu 
• Horní hranice krátkodobých tržních úrokových sazeb 
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Měnověpolitické nástroje a operace 

• Základním nástrojem je repo tendr k absorpci 
likvidity bank, vyhlašovaný třikrát týdně 
• Je stanoven objem, který ČNB zamýšlí stáhnout 
• Repo sazba je nejvyšší přijímaná úroková sazba 
• Při vyšší poptávce než ohlášené jsou jednotlivé 

požadavky kráceny 
 

• Automatické facility 
• Depozitní a zápůjční facilita 
• Iniciované bankami, ne ČNB 
• „Jemné” řízení likvidity bank 
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Měnověpolitické nástroje a operace 

• Povinné minimální rezervy (PMR) 
• 2 % ze stanoveného základu, aktuální 

předepsaný objem PMR je cca 80 mld. CZK 
• Nyní spíše význam pro hladký chod platebního 

styku než pro implementaci MP 
 

• Mimořádné (ostatní) operace 
• Dodávací repo 

• Jednou týdně, sazba navázaná na reposazbu 
• Význam spíše pro posouzení likviditního statusu 

českých vládních dluhopisů 
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Měnověpolitické nástroje a operace 

• Jak se určí stahovaný objem pro repo tendr 
• Banky disponují jistou likviditou (rezervy bank 

u CB), zároveň mají povinnost udržovat PMR 
• Likviditu bankovního sektoru ovlivňuje celá řada 

faktorů, např. vývoj objemu oběživa, aktivita 
vládního sektoru na finančních trzích (státní 
pokladny), operace ČNB na devizových trzích 

• ČNB predikuje vývoj likvidity tak, aby banky měly 
možnost splnit své povinnosti a přitom uložit 
volné prostředky v měnově politických operacích  
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Objem stahované likvidity 
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Operace na devizových trzích 

 
 
• Historicky byly tyto operace používány 

k tlumení nadměrné volatility kurzu v režimu 
řízeného plování 

 
• V listopadu 2013 byl přijat kurzový závazek 

jako nástroj dalšího potřebného uvolnění 
měnových podmínek poté, co byly úrokové 
sazby již sníženy na technickou nulu 
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Operace na devizových trzích 
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Operace na devizových trzích 
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Operace na devizových trzích 
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Děkujeme za pozornost 

www.cnb.cz 
 

Karel Bauer 
ředitel sekce bankovních obchodů 

karel.bauer@cnb.cz 

http://www.cnb.cz/
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