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Socialismus: pamatujeme si ho ještě? 

• Hlavní rysy centrálního plánování:  

• Alokace výrobních zdrojů: 5leté a roční plány 
• „Hra o plán“ (skrývání výrobních možností s cílem maximalizovat prémie) 

• Dotování málo výkonných podniků na úkor výkonnějších (trestání schopných)  

• Monopol zahraničního obchodu; cíl málo efektivních exportů: cizí (tvrdé) měny 

• Jednostupňový bankovní systém: tzv. monobanka  

• Banka poskytovala dotace (úvěry) podnikům  

• Koruna nebyla volně směnitelná (vnitřní peněžní oběh x vnější devizový)  

• Kurz byl (dlouhodobě) zafixovaný vůči tzv. převoditelnému rublu  

• Ceny neměly tržní charakter  

• Obvykle nevyjadřovaly relativní vzácnost statků → pouhé účetní veličiny  

• Křížové dotace cen (podpora politicky preferovaných oblastí spotřeby na 
úkor ostatních: např. potraviny či bydlení versus průmyslové zboží)  

• Černý (neformální) trh existoval v mnoha oblastech a „napravoval“ 
nedokonalost a strnulost oficiálních alokačních mechanismů  

• Socialismus: nepružný, málo efektivní, demotivující a inovace 
podvazující  dlouhodobé ekonomické zaostávání  

Tři „hesla“ socialismu ve vztahu k Západu v průběhu času:  
1. Dohnat a předehnat! 2. Udržet krok! 3. Neztratit stopu! 
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Nedostatková ekonomika: fronty a prázdné regály 

Fronty se stály na maso …  … na džíny …  

… na toaletní papír …  … na auta …  

(Dlouhé) fronty téměř na všechno byly neodmyslitelnou 
součástí každodenního života; zajištění i běžného živobytí 
se neobešlo bez pořadníků, známostí a „všimného“  
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Některé měnové kroky ekonomické transformace 

• První „vlaštovka“ v devizové oblasti již 5. prosince 1989: možnost 
výměny 500 Kčs (výměna byla tehdy zapsána do občanského průkazu)  

• Očekávání devalvace koruny v průběhu r. 1990 vedlo ke spekulativnímu 
hromadění deviz podniky (pokles DR ČNB), což urychlilo její provedení:  

• 1. 1. 1990 o 2,1 %; 8. 1. o 16,3 %; 15. 10. o 55,2 %; 28. 12. o 15,9 %  

• postupné sjednocení všech typů kurzů  

• Záměrem bylo přiměřeně „přestřelit“ míru devalvace a zároveň zabránit 
roztočení spirály kurz-ceny-mzdy jinými politikami, a to při zachování 
rovnováhy platební bilance: výše devizových rezerv činila koncem roku 
1990 ekvivalent (pouze!) jednoměsíčních dovozů  

• 1. 1. 1991:  

• Liberalizace cen (cca 85 %)  

• Liberalizace zahraničního obchodu (+ zavedení 20% dovozní přirážky)  

• Zavedení tzv. vnitřní směnitelnosti koruny (úplná nabídková povinnost)  

• Vývoj limitu pro nákup volných měn: (1990: 2 000 Kč; 1991: 5 000 Kč, 1992  

a 1993: 7 500 Kč; 1994: 12 000 Kč; 1995: 100 000 Kč; po 1. říjnu 1995 bez omezení) 

• 1. 10. 1995: zavedení vnější směnitelnosti koruny (liberalizace BÚ PB) 

• Další liberalizační kroky: 1999, 2001, 2004 (vstup ČR do EU)  

 Nejdůležitější měnové kroky byly učiněny v roce 1991 
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Rozdělení československé měny v únoru 1993 

• Je pravděpodobné, že bývalá ČSFR nepředstavovala optimální 
měnovou oblast (obě ekonomiky si však byly velmi podobné):  

• Nadproporcionální počet exportních podniků sídlil v ČR 

• Slovenská ekonomika byla na začátku transformace postižena 
asymetrickým šokem – pád zbrojního průmyslu  

• Po rozdělení státu k 1. 1. 1993 rychle sílil tok úspor ze slovenských do 
českých bank v očekávání měnové odluky a silnější české koruny  

• Odluka nastala 8. 2. 1993: 

• Precizní technické provedení  

• Přepočítací poměry mezi CZK a SKK: odvozeny od jejich kurzů k DEM, apod.  

• Zavedení celní unie (pro zmírnění poklesu vzájemného obchodu)  

• Zvláštní clearingové zúčtování: úhrada plateb do určité výše v domácí měně 

• Rozdíl v relativní výkonnosti obou ekonomik se promítl do směnného 
poměru nástupnických měn (SKK byla až o 20 % slabší než CZK)  

• Po rozdělení měny došlo k rychlému zmírnění nejistot  

• Měnová odluka byla ekonomicky nejčistším (a málo nákladným) 
řešením situace, která byla nastolena politickými rozhodnutími  

Dynamiku měnové odluky (spolu)určoval vývoj očekávání; 
její hladký průběh byl umožněn perfektní přípravou  
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Nejdůležitější kurzové události 

(CZK/EUR; leden 1993 – duben 2019) 

Značné výkyvy kurzu byly způsobovány mohutnými 
kapitálovými toky; ČNB jim čelila různorodými politikami 
a nástroji s různou úspěšností  

Pramen: 

Eurostat 

Opuštění 

fixního kurzu: 

květen 1997 

Apreciační bublina I: 

polovina r. 2002 

Apreciační bublina II: 

polovina r. 2008 

Kurzový závazek:      

listopad 2013 – duben 2017 
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Opuštění fixního kurzu v květnu 1997 

• 1991–1997: fixní kurz (od 3. 5. 1993 koš: 65 % DEM, 35 % USD) 

• 1995: začátek liberalizace kapitálových toků (vstup do OECD)  

• Souběžná existence: 1) volného toku kapitálu, 2) fixního kurzu      
a 3) nezávislé měnové politiky implikovala nekonzistentní rámec 
měnové politiky (učebnicový příklad „Impossible Trinity“)  

• 28. 2. 1996: rozšíření fluktuačního pásma Kč na ±7,5 p. b. od parity 

• Květen 1997: spekulativní útok proti koruně 

 ČNB intervenovala proti slabé koruně  během několika dnů při obraně 
kurzu přišla o 1/3 devizových rezerv  

 27. května: exit z fixního kurzu a následné oslabení koruny  

 Zvýšení úrokových sazeb jako obrana proti depreciaci CZK  

 Akcelerace inflace a prudký nárůst nejistot  

 Hospodářský pokles (krize výlučně domácího původu)  

 Vyostření problémů bank (bankroty)  „twin crisis“  

 Neexistence konsistentního rámce měnové politiky  

• Leden 1998: přijetí cílování inflace (první ve východní Evropě) 

Kapitálové toky mohou být pro ekonomiku zničující, pokud 
rámec měnové politiky není konzistentní; poučení: správné 
načasování exitu z pegu je klíčovým rozhodnutím 
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Cílování inflace od ledna 1998 

• Cílování inflace vzniklo na troskách rozklíženého měnového rámce  

• Začátky byly nanejvýš skromné ve všech směrech  

• Během dvou dekád doznal režim mnohostranného zdokonalení: 

• Inflační cíle:  

• Zpočátku cílování čisté inflace, počínaje r. 2002 cílování celkové inflace  

• Zpočátku interval cíle, po r. 2006 bodový cíl s tolerančním pásmem  

• Zpočátku byla cílem dezinflace, po r. 2006 stabilita inflace (vyspělé ek.) 

• Prognostické techniky: 

• 1998: krátkodobé prognózy (dominance expertních metod) 

• Polovina r. 2002: QPM  přechod od předpokladu konstantních 

úrokových sazeb k endogenním úrokovým sazbám a endogennímu 
kurzu  

• 2008: přechod k DSGE modelu g3 a od 2019 g3+ (podrobnější) 

• Postupné zvyšování transparentnosti; podle souhrnného indexu od 
Dincera a kol. (2019) je dnes ČNB nejtransparentnější CB na světě 

• Inflační očekávání jsou pevně ukotvena na inflačním cíli  

• IT prokázalo v krizi pružnost (použití nekonvenčních nástrojů) 

Budování důvěryhodného, transparentního a předvídatelného 
rámce IT je během na dlouhou trať … který se vyplatí  
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Apreciační bublina I: polovina r. 2002  

• Koncem 2001 začala koruna posilovat; v dubnu  
a v červenci 2002 byla vůči euru meziročně silnější o 13 % 

• Příčiny:  
 ECB začala snižovat své úrokové sazby koncem r. 2001, na 

což ČNB hned nereagovala (ČNB byla „behind the curve“)  
 relativně vysoký úrokový diferenciál mezi korunou a eurem 

dosahoval přibližně 1,5 p. b. mezi lednem a dubnem 2002  

• Důsledky:  
 průsak silnější koruny do nízké inflace (0,1 % v r. 2003) 
 nízká inflace  vyšší reálné mzdy  rychlejší růst spotřeby 

domácností  rozkmitání hospodářského cyklu  

• Reakce ČNB:  
 Rychlé snížení úrokových sazeb (dokonce i mimo obvyklé 

měnověpolitické jednání: nikoliv ve čtvrtek, ale v pondělí)  
 Devizové intervence proti koruně 

• Bublina praskla v červenci 2002 a koruna znehodnotila  
 Poučení: měnová politika ČNB překročila (prostřednictvím 

úrokového diferenciálu) „kritickou“ mez své autonomie  
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Zřízení zvláštního privatizačního účtu (2001) 

• V roce 2000 vláda rozhodla o prodeji velkých podniků 
vlastněných státem (plyn, elektřina, atd.)  

• ČNB se obávala rizika nepřiměřeného zhodnocení 
koruny, pokud by výnosy z privatizace protékaly trhem  

• ČNB zřídila (v úzké spolupráci s vládou) zvláštní schéma, 
které spočívalo ve směně devizových příjmů vlády mimo 
devizový trh 

• Výnosy z privatizace vedly k velkému zvýšení devizových 
rezerv ČNB 

• Privatizační účet splnil své poslání: privatizace velkých 
podniků neměla na korunu žádný dopad  

Privatizační účet byl zvláštním opatřením (tzv. capital 
flow management measure) použitým úspěšně ve 
specifickém období přechodu k tržnímu hospodářství, 
kdy docházelo k velkým změnám vlastnictví; měnová 
politika tak byla nápomocna ekonomické transformaci  
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Apreciační bublina II: polovina 2008  

• Koruna v červenci 2008 posílila meziročně vůči euru         
o 17 % (měsíční průměry), čímž dosáhla historicky 
nejsilnější nominální hodnoty (krátkodobě pod 23 Kč/EUR)  

• K posílení neexistoval žádný zřetelný důvod 
(pravděpodobně šlo o zlepšený sentiment vůči koruně na 
finančních trzích)  

• Reakce ČNB:  

• slovní intervence guvernéra Zdeňka Tůmy  

• dobré načasování intervence: vzápětí po ní začala koruna 
oslabovat a nastoupila depreciační trend (i kvůli fin. krizi)  

• Důsledky pro ekonomiku: nijak zásadní  

• Zatímco v r. 2008 se koruna stala zdrojem šoku, v r. 2009 
se stala užitečným tlumičem negativního poptávkového 
šoku  

Poučení: i v dobrých časech a s konzistentním rámcem 
měnové politiky se mohou kapitálové toky stát nežádoucím 
zdrojem kurzového šoku 
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Kurzový závazek: listopad 2013 – duben 2017 

• V listopadu 2013 ČNB přijala kurzový závazek: 
• koruna neposílí pod 27 Kč/euro  

• ČNB byla připravena provádět neomezené devizové intervence  

• závazek byl ekvivalentem snížení úrokových sazeb přibližně o 1 p. b.  

• Cíl závazku (= nekonvenčního nástroje měnové politiky): 
• dále uvolnit měnové podmínky v situaci zero lower bound (ZLB)  

• čelit dezinflačním/deflačním tlakům  

• přispět k oživení ekonomiky a k rychlejšímu dosažení inflačního cíle 

• Závazek byl 5x prodloužen (naposledy do konce 1Q 2017) 

• Důsledky závazku:  
• bezprecedentní příliv spekulativního kapitálu  

• ztrojnásobení objemu dev. rezerv v poměru k nominálnímu HDP  

• rychlejší oživení ekonomiky (zejména exportů) a vyšší inflace  

• „překoupenost“ trhu (neexistence protistrany)  mírně slabší koruna  

• rychlejší normalizace úrokových sazeb (8x zvýšení sazeb od r. 2017)  

Kurzový závazek sice vyvolal v české společnosti velké 
pozdvižení, ale ekonomice doručil to, co si od něj ČNB slibovala  
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Úvahy o přijetí eura 

• Důvody pro přijetí eura: 

• Růst obchodu je nejvýznamnějším dlouhodobým přínosem; jeho 
průměrný příspěvek k dlouhodobému růstu HDP bývá odhadován     
v řádu několika desetin procentního bodu – během let to je znát  

• Důvody proti přijetí eura: 

• Eurozóna není optimální měnovou oblastí – one size does not fit all 

• Její institucionální architektura (stále) není hotová  

• Bilance přínosů a nákladů není ničím zaručená a může se změnit 

• Politický charakter eurozóny může vést k suboptimálním řešením 
ekonomických problémů  

• Konvergující ekonomice hrozí rizika přehřívání (nízká reálná úr. míra) 

• ČNB provádí pravidelné a vyhodnocování připravenosti ČR 
přijmout euro; ČNB zatím vládě přijetí eura nedoporučila  

 Přijetí eura bývá někdy připisována až nadpřirozená moc, 
která odvádí pozornost od důležitějších problémů, jakými 
jsou kvalitní domácí politiky; žít se dá dobře i špatně      
v eurozóně i mimo ni; euro není a nesmí být náhradou za 
špatné domácí hospodářské politiky  
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Shrnutí uplynulých 30 let a poučení 

• Koruna prošla vývojem od stadia, kdy měla výlučně bilančně-účetní 
funkce podřízené systému centrálního (hmotného) plánování do stavu 
plnohodnotné národní měny zaštítěné nezávislou, moderní, 
transparentní a důvěryhodnou centrální bankou  

• Koruna měla historicky několikerou roli, když působila jako: 

• nominální kotva (1991–97) (jedna z mála, která byla k dispozici)  

• zdroj kurzových šoků (1997, 2002, 2008)  

• polštář tlumící negativní vnější poptávkový šok (2009)  

• nekonvenční nástroj MP při omezení daném ZLB (2013–17)  

• Zatímco kotvou ekonomiky na začátku transformace byl fixní kurz,     
po roce 1998 to byla nízká inflace a ukotvená inflační očekávání  

• Kurzový režim předurčoval konkrétní podobu reálné apreciace: 

• 1991–97: fixní kurz  inflace v rozmezí přibližně 9–11%  

• po r. 1998: nízká inflace  převážně posilování kurzu nebo stabilita  

• Obecně: formování očekávání proti pegům (očekávání devalvace 1990, 
společná měna 1993, fixní kurz 1997 a kurzový závazek 2013–17) se 
promítá do spekulativních kapitálových toků: předzvěst konce pegů  

Vlastní měna je výhodou, pokud víme, jak s ní zacházet 
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Stojí se ještě dnes nějaké fronty?  

Naštěstí to jsou obvykle fronty na (příjemné) zbytnosti  

Dnes se stojí fronty na poslední model mobilu …  

… na mimořádný koncert …  

… a na pamětní mince emitované ČNB  
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Děkuji za pozornost 

www.cnb.cz 
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