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Student si u zkoušky losuje jednu otázku z problematiky vymezené následujícími
okruhy. Pro úspěšné složení státní zkoušky se předpokládají znalosti z povinných
předmětů bakalářského a navazujícího magisterského studia oboru Bankovnictví a
pojišťovnictví.
1. Bilance centrální banky v tržní ekonomice. Položky bilance a jejich vzájemné vazby.
Měnová báze a faktory ovlivňující její velikost. Vývojové trendy v bilanci České národní
banky. Problematika samostatnosti centrální banky.
2. Odvození depozitního multiplikátoru a různých variant peněžního multiplikátoru.
Determinanty multiplikátorů, faktory ovlivňující výši multiplikátorů. Základní způsoby emise
peněz centrální bankou a obchodními bankami.
3. Klasifikace nástrojů měnové politiky centrální banky v tržní ekonomice a možnosti jejich
využití při regulaci měnové báze, krátkodobé úrokové míry a měnového kursu. Důvody
existence povinných minimálních rezerv.
4. Popis a srovnání základních transmisních mechanismů měnové politiky. Význam úrokové
míry v současné měnové politice České národní banky. Hlavní problémy cílování inflace v
České republice.
5. Vymezení pojmu poptávky po penězích, faktory ovlivňující její výši. Otázka stability
parametrů v modelech poptávky po penězích. Názory různých teoretických směrů ohledně
vlivu úrokové míry.
6. Úloha měnových veličin a úrokové míry v hospodářské politice v pojetí monetaristů,
keynesovců a postkeynesovců. Problém účinnosti měnové politiky.
7. Základní pojmy související s problematikou inflace. Keynesovské a monetaristické pojetí
inflace. Poptávkové a nabídkové inflační impulsy. Vzájemné vazby mezi nezaměstnaností,
hospodářským růstem a inflací. Dopady inflace na ekonomické subjekty.
8. Argumenty ve prospěch existence a proti existenci systému regulace a dohledu bank.
Podmínky pro získání bankovní licence, míra regulace bank. Modely institucionálního
uspořádání a základní způsoby dohledu bank.
9. Ukazatelé kapitálové přiměřenosti bank. Možnosti zvyšování kapitálové přiměřenosti.
Likvidita, devizová pozice a úvěrová angažovanost bank.
10. Přístupy k řešení bankovních krizí (pomoc centrální banky a dalších subjektů, povinné
pojištění vkladů v bankách).
11. Evropský systém centrálních bank a Evropská centrální banka. Měnová politika v
Evropské měnové unii. Hlavní problémy spojené s měnovou politikou a regulací a
dohledem bank v Evropské měnové unii. Problematika měnové integrace České republiky
do Evropské měnové unie z pohledu cenového a reálného konvergenčního procesu.
Výnosy a náklady zapojení do Evropské měnové unie. Problematika asymetrických šoků.

12. Analytický význam jednotlivých sald platební bilance a jejich vztah k zahraniční
zadluženosti země. Vazba těchto sald na vnější a vnitřní rovnováhu ekonomiky.
Dlouhodobě deficitní položky v platební bilanci České republiky.
13. Výhody a nevýhody základních forem pevných a pohyblivých měnových kurzů. Účinnost
kurzových intervencí. Kurzový systém vhodný pro Českou republiku.
14. Význam teorie parity kupní síle při fundamentální analýze pohybu měnového kurzu.
Metody měření reálného měnového kurzu. Analýza vývoje reálného měnového kurzu
české koruny po roce 1993.
15. Význam kryté a nekryté úrokové parity z pohledu fundamentální analýzy pohybu
měnového kurzu. Změna repo sazby České národní banky a její možné dopady na
spotový a forwardový kurz.
16. Srovnání makroekonomických efektů depreciace domácí měny v malé (otevřené) a ve
velké (uzavřené) ekonomice, se zaměřením zejména na otázky cenové stability,
ekonomického růstu, rovnováhy platební bilance a redistribuce důchodu a bohatství.
17. Možnosti obnovení rovnováhy běžného účtu v systému pevného měnového kurzu.
Náklady vyrovnání, význam parametru mezního sklonu k importu a odhad jeho hodnoty
pro Českou republiku.
18. Role měnového kurzu při obnovování rovnováhy běžného účtu. Význam poptávkových
elasticit v zahraničním obchodě. Náklady odstranění deficitu běžného účtu prostřednictvím
depreciace.
19. Příčiny měnových krizí. Možnosti předpovídání měnových krizí. Problematika „ideálního“
modelu chování centrální banky v případě hrozby měnové krize.
20. Využití forwardového kurzu při prognózování vývoje budoucích spotových kurzů.
Předpoklady „dokonalé“ prognózy. Role a možnosti odhadu tzv. rizikové prémie.
21. Endogenita a exogenita peněžní nabídky a úrokové míry. Jejich význam pro pojetí úlohy a
postavení centrální banky, pro formulování zásad měnové politiky a pro hodnocení její
účinnosti.
22. Neoklasická syntéza. Model IS-LM (IS-LM-BP) a úplný keynesovský makroekonomický
model. Modelové předpoklady a omezení.
23. Phillipsova křivka a její další rozvoj. Kritika ze strany monetaristů. Význam a pojetí
Phillipsovy křivky v modelech cílování inflace.
24. Endogenita peněžní nabídky v kontextu postkeynesovské ekonomie. Postkeynesovské
teorie absolutní endogenity peněz. Horizontalismus a vertikalismus.
25. Strukturalistické pojetí endogenity peněz. Hypotéza finanční nestability. Faktory
umožňující vznik „bublin“ na finančních trzích a jejich vyústění do finančních krizí.
Možnosti předcházení vzniku finančních krizí.
26. Vývoj kvantitativní teorie peněz a její vliv na formování zásad pro měnovou politiku. „Stará“
a „nová“ kvantitativní teorie peněz.
27. Monetaristický transmisní mechanismus a hlavní problémy spojené s jeho využíváním v
měnové politice centrálních bank. Ekonomické učení M. Friedmana a jeho vliv na koncepci
hospodářské politiky.
28. Nová klasická makroekonomie a hypotéza racionálních očekávání. Teorie efektivních trhů.
„Nový“ pohled na postavení centrální banky a úlohu měnové politiky.
29. Nový konsensus v teorii peněz a v monetární politice. Význam pro měnovou politiku.
Charakter peněžní nabídky v mechanismu cílování inflace.
30. Monetární příčiny cyklických výkyvů v ekonomické teorii. Teorie hospodářského cyklu
rakouské a neorakouské školy.
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