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Připomínky a otázky k obhajobě: 

1. Jaký předpokládáte vývoj v nejbližších 3-5 letech v oblasti nastavení měnově politických nástrojů ČNB a 
klientských sazeb ze strany bank? 

2. Jaké nekonvenční nástroje měnové politiky v současnosti používají centrální banky, resp. ČNB? Měl 
tento nástroj vliv na cenovou politiku komerčních bank? 

Práce je doporučena k obhajobě. 
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