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Protokol z mimořádného jednání bankovní rady ČNB ze dne 21. 1. 2002 
 
Přítomni: guvernér doc. Ing. Z. Tůma, CSc., viceguvernér RNDr. L. Niedermayer, 
vrchní ředitelka Ing. M. Erbenová, Ph.D.,  vrchní ředitel doc. Dr. Ing. J. Frait, vrchní 
ředitel Ing. P. Racocha, MIA, vrchní ředitel Ing. P. Štěpánek, CSc. 

 
 

I. Úvod 
Dne 21.1. 2002 bylo svoláno mimořádné jednání BR ČNB. Bylo diskutováno, zda  by se BR 
ČNB měla na tomto jednání zabývat měnově-politickými otázkami. BR se detailně zabývala 
vývojem hlavních ekonomických ukazatelů od minulé situační zprávy a vyslechla názory 
přizvaných expertů. Následně bylo v poměru hlasů 4:2 odsouhlaseno zveřejnit informaci o 
konání mimořádného jednání.  
 
Guvernér Tůma:    Hlasoval pro zveřejnění. 
Viceguvernér Niedermayer:  Hlasoval pro zveřejnění. 
Vrchní ředitelka Erbenová: Hlasovala pro zveřejnění. 
Vrchní ředitel  Frait:   Hlasoval pro zveřejnění. 
Vrchní ředitel Racocha:  Hlasoval proti zveřejnění. 
Vrchní ředitel Štěpánek:   Hlasoval proti zveřejnění. 
 
 
II.  Mimořádné  jednání bankovní rady o měnově-politických  otázkách 

 
Guvernér Tůma: Existují tři varianty reakce. Za prvé ponechat rozhodnutí na řádné jednání 
nad první situační zprávou. Za druhé provést slovní intervenci a vydat prohlášení o tom, že 
ČNB očekávala po uzavření dohody s vládou na devizovém trhu větší korekci. Za třetí 
reagovat na mimořádnou situaci na devizovém trhu snížením sazeb a intervencemi na 
mimořádném jednání a předejít tak desetidenní nervozitě na devizovém trhu, která by mohla 
vést k tomu, že případné intervence se budou muset potýkat s ještě silnějším kurzem, než jaký 
vidíme dnes. Žádá o stanovisko ředitele sekce měnové a ředitele sekce bankovních obchodů. 
Odpověď sekce měnové a statistiky: Práce na prognóze ještě probíhají. Dosavadní výsledky 
ukazují, že negativní produkční mezera vede k nízkým domácím inflačním tlakům. Také vnější 
faktory působí směrem k inflaci příznivě. Prognóza ukazuje dokonce dočasné podstřelení 
cíleného koridoru. Silný kurz zpřísňuje měnové podmínky neúměrně vzhledem k předpokladu 
o tempu rovnovážného zhodnocování reálného kurzu. Rizika prognózy jsou na deflační straně. 
Pokud vykáže ekonomika cenovou flexibilitu směrem dolů, uvidíme inflaci nižší než prognóza. 
Doporučuje držet se zavedeného schématu měsíčních jednání. Dnes je možno pouze 
anticipovat výslednou prognózu i doporučení měnové sekce. Diskuse zřejmě bude o snížení 
sazeb o 0,25 nebo 0,50 pb. Vzhledem k již probíhajícímu mimořádnému jednání je 
doporučeno snížit sazby 0,25 pb nyní a o dalších 0,25 pb na řádném jednání.  
Odpověď sekce bankovních obchodů : Po oznámení o mimořádném jednání BR trh očekává 
akci centrální banky. Trh je nelikvidní. Bez obchodování se dostal na hladinu 31,750 a po 
oznámení o jednání – opět bez obchodů – na hranici 32,00. Očekávání trhu o sazbách bylo 
následující: snížení o 0,25 pb v lednu a o 0,25 pb v únoru. To znamená, že rozhodnutí o změně 
sazeb bude vzhledem ke kurzu neutrální. Doporučuje intervenovat a snížit sazby o 0,25 pb. 
Dále doporučuje naznačit možnost dalšího snížení sazeb na řádném jednání. 
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Viceguvernér Niedermayer: Konstatuje, že toto jednání není náhradou za řádné projednání 
první situační zprávy. Důvodem mimořádného jednání je, že ani po uzavření dohody s vládou 
nedošlo k obnovení standardních poměrů na devizovém trhu. BR se obává, že deset 
zbývajících dnů by posunulo kurz na zcela jinou hladinu. 
 
Guvernér Tůma: Zdůrazňuje nutnost doprovodit intervence snížením sazeb. Zvažuje 
strukturu a taktiku intervencí  vzhledem k nízké likviditě trhu. Otevírá diskusi na téma 
komunikace rozhodnutí. Kloní se ke svolání tiskové konference. 
 
Vrchní ředitelka Erbenová: K veřejnému záznamu z řádného jednání  bude připojen stručný 
záznam z mimořádného jednání. 
 
Viceguvernér Niedermayer: Navrhuje komunikovat snahu o umazání „zubu“, který vznikl 
ve vývoji kurzu pouze díky očekáváním přílivu kapitálu ve spojení s privatizací a není spojen 
s fundamentálním vývojem ekonomiky. Zároveň je třeba vnímat snížení sazeb jako měnově-
politické opatření, které předjímá diskusi nad situační zprávou.  
 
Vrchní ředitel Štěpánek: Po zveřejnění o konání mimořádného jednání je třeba snížit sazby 
a provést intervenci.  
 
Vrchní ředitelka Erbenová: Souhlasí s tím, že jiná alternativa již není možná. Doporučuje 
začít intervenovat před oznámením intervencí. 
 
Guvernér Tůma: Měnové podmínky byly mimořádně zpřísněny zhodnocením kurzu, které 
nemá přímou souvislost s fundamentálním vývojem ekonomiky.  
 
Vrchní ředitel Racocha: Připomíná, že v prosinci bylo 4:3 odmítnuto rozhodnout o změně 
sazeb bez prognózy. Nyní zaznívá opačná argumentace, prognóza není hotová a diskutuje se o 
snížení sazeb. Vzhledem k tomu, že většina členů BR rozhodla předtím o oznámení, že bude 
jednat o měnových otázkách, tak již nevidí jinou možnost než intervenovat. Doporučuje 
stručnou tiskovou konferenci a oznámení, že další podrobnosti budou zveřejněny spolu se 
záznamem z řádného jednání nad první situační zprávou.  
 
Vrchní ředitel  Frait: Souhlasí s návrhem opatření snížit sazby o 0,25 pb a intervenovat. 
Navrhuje dát sekci bankovních obchodů větší prostor ohledně objemu a časování intervencí. 
 
Vrchní ředitelka Erbenová: Podporuje možnost povolit větší objem intervencí.  
 
Guvernér Tůma: Shrnuje závěry mimořádného jednání BR. Všichni přítomní členové BR 
jsou pro snížení základních sazeb o 0,25 pb a pro provádění intervencí. Informace o důvodech 
rozhodnutí budou podány na tiskové konferenci.  
 
Vrchní ředitel Racocha: Doporučuje informovat ministra financí o průběhu mimořádného 
jednání. 
 
Guvernér Tůma: Ministr financí bude o závěrech jednání včas informován. Ptá se na 
poslední údaje o kurzu. 
Odpověď sekce bankovních obchodů: Kurz je nyní na hladině 32,250. 
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II.    Rozhodnutí 
Na mimořádném jednání 21.1.2002 rozhodla bankovní rada ČNB jednomyslně snížit limitní 
úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo operace ČNB o 0,25 procentního bodu na 4,50 % a 
současně snížit diskontní a lombardní sazbu o 0, 25 procentního bodu na 3,50 %, resp. 5,50 % 
s účinností od 22.1. 2002. Bankovní rada zároveň rozhodla jednomyslně o provádění 
intervencí na devizovém trhu. Bude oznámeno, že termín pravidelného měnového jednání 
bankovní rady dne 31.1. 2002 zůstává v platnosti.  
 

 
Zapsala: Mgr. Kateřina Šmídková, PhD., MA, poradce bankovní rady ČNB 


