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Protokol z jednání bankovní rady ČNB ze dne 28. 2. 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. Štěpánek, CSc. 
 
 
I. Diskuse navazující na prezentaci 2. situační zprávy 

 
Vrchní ředitel Frait: Dotazuje se, do jaké míry se liší současná úroveň reálných 
dlouhodobých úrokových sazeb od modelových hodnot, které byly součástí prognózy z 1. SZ. 
Dále upozorňuje na určitou nekonzistenci mezi malými situačními zprávami a modelovými 
prognózami v tom smyslu, že zatímco situační zprávy vyhodnocují vývoj nominálního a 
reálného efektivního kurzu, modelová prognóza pracuje pouze s kurzem koruny vůči euru. 
Nominální nebo reálné efektivní kurzy vysílají spíš matoucí signály. 
Odpověď sekce měnové a statistiky (dále jen SMS):  Srovnání reálných úrokových sazeb z této 
SZ a z poslední modelové prognózy bude provedeno po projednání SZ a formou elektronické 
pošty rozesláno členům bankovní rady. Hlavním důvodem pro použití kurzu koruny vůči EUR 
v modelové predikci je skutečnost, že zahraniční poptávka v modelu je aproximována hrubým 
domácím produktem Německa.  Pro obecnější ilustrace vývoje cenové konkurenceschopnosti 
se v SZ používá oficiální statistika nominálních a reálných efektivních kurzů podle metodiky 
ČNB. 
 
Vrchní ředitel Štěpánek: V SZ je na dvou místech jednoznačně konstatováno, že bilance 
rizik je stejná, jaká byla při 1. SZ, tj. ve směru snižování inflačních tlaků. Z úvodního slova 
vrchního ředitele Čapka ovšem vyplývá, že z důvodu možného rychlejšího oživení zahraniční 
poptávky oproti původním předpokladům, došlo ke zvýšení rizika nárůstu inflačních tlaků. 
Požaduje vysvětlení. V SZ se objevuje též úvaha o vyšší než dosud předpokládané pružnosti 
cen obchodovatelných komodit směrem dolů. Jedná se o pracovní hypotézu nebo o empiricky 
doložitelný výsledek?  
Odpověď SMS: Od 1. SZ nedošlo k výraznějšímu posunu v bilanci rizik. Při projednání velké 
SZ bylo zdůrazněno, že zatímco v kratším horizontu nelze z řady vyloučit pokles inflačních 
tlaků, v delším horizontu se dá předpokládat spíše zvýšení rizika nárůstu inflačních tlaků z 
důvodu nejistot ohledně očekávaného oživení zahraniční poptávky a působení fiskální politiky. 
Srovnání vývoje nominálního kurzu koruny vůči euru a vývoje cen obchodovatelných statků 
přesvědčivě dokládá, že v okamžiku silné nominální apreciace směnného kurzu se tento 
cenový vliv promítl do cen obchodovatelných komodit pouze v oslabené míře a to především v 
krátkodobém horizontu. Nelze vyloučit, že v případě trvalejší a výraznější apreciace 
nominálního kurzu promítnutí kurzových změn do cen obchodovatelných komodit bude 
výraznější. 
 
Viceguvernér Niedermayer: 2. SZ je malou situační zprávou a jako taková by měla 
analyzovat nově dostupné informace prizmatem poslední velké situační zprávy. Zatímco 
prezentace ředitele měnové sekce plně reflektovala toto pravidlo, samotná situační zpráva je 
příliš dlouhá a váha nových informací pro měnově-politické rozhodování není dostatečně 
jasná. Otázky, které pan viceguvernér kladl a připomínky k textu byly následující: 
1. V prezentaci zaznělo, že saldo obchodní bilance v nominálním vyjádření bylo o 1 miliardu 

Kč lepší než v minulém roce. Jaký je vývoj salda OB ve stálých cenách? 
2. Zvýšení přirozené míry nezaměstnanosti z důvodu změny počtu absolventů základních 

škol se zdá být málo podložené. Ekonomika začíná fungovat podstatně více na tržních 
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základech, proto není důvod se domnívat, že se flexibilita na trhu práce výrazně zhoršila. 
Pan viceguvernér požaduje podrobnější argumentaci pro zvýšení přirozené míry 
nezaměstnanosti. 

3. Analýze fiskální politiky, včetně pochopení významu poklesu výběru DPH jako 
předstihového indikátoru pro HDP, by mělo být věnováno více pozornosti. 

4. Při analýze spotřebních úvěrů je nutné si uvědomit význam nebankovních spotřebních 
úvěrů. Bez jejich zahrnutí analýza nemůže být reprezentativní. Ptá se proto, zda údaj 
zahrnuje i nebankovní subjekty.  

5. Ve světle nových údajů nadále platí relativně příznivý odhad meziročního růstu HDP za 
poslední čtvrtletí minulého roku? 

6. Pan viceguvernér žádá podrobnější vysvětlení ohledně vlivu navýšení mzdových tarifů v 
rozpočtové sféře na celkový růst mezd v tomto sektoru. Text interpretuje takovým 
způsobem, že v případě, že stát nedodá finanční zdroje na zvýšení tarifních mezd, může 
být takové zvýšení realizováno především na úkor netarifní části mezd ve veřejném 
sektoru. Tím by pak nedošlo k růstu průměrné mzdy v očekávaném rozsahu. 

7. Analýzu zahraničních veličin (PPI) je žádoucí rozšířit i o jiné státy než Německo a v 
analýzách použít efektivní ukazatele. 

8. Dekompozice růstu cen obchodovatelných statků bez vlivu cen energie ukazuje na riziko 
nárůstu inflačních tlaků. Ve srovnání s naším okolím je náš cenový růst v této oblasti 
jednoznačně vyšší. Požaduje vysvětlení. 

Odpověď SMS: Odpovědi na otázky týkající se obchodní bilance a trhu práce viz níže. V 
měnové sekci byly zpracovány dvě analýzy vývoje v oblasti fiskální politiky jako 
předstihového ukazatele vývoje ekonomiky, jejichž závěry budou využity  v další SZ. Podle 
nejnovějších dostupných údajů se lze domnívat, že ekonomický růst v posledním čtvrtletí 
minulého roku bude o 0,5 procentního bodu nižší než se to původně předpokládalo. S ohledem 
na skutečnost, že se jedná o malou SZ a vzhledem k míře nepřesnosti prognózy HDP (kolem 
jednoho procentního bodu) nedošlo k přehodnocení prognózy ekonomického růstu. SMS 
potvrzuje interpretaci pana viceguvernéra ohledně vlivu zvýšení mzdových tarifů na celkové 
zvýšení mezd. Na otázku případného zvýšení přirozené míry nezaměstnanosti nemá SMS 
jednotný pohled. Kromě této hypotézy zazněl v diskusi též názor podporující relativní stabilitu 
přirozené míry nezaměstnanosti. 
 
Guvernér Tůma: Dotazuje se, do jaké míry lze očekávat zlepšení salda obchodní bilance. Na 
jedné straně jsou nově dostupné informace příznivé, na straně druhé může vliv silné koruny 
působit opačným směrem. Situační zpráva konstatuje, že došlo ke zvýšení podílu osobních 
nákladů na přidané hodnotě. Jedná se o negativní signál v oblasti mzdového vývoje? Další 
guvernérův dotaz vyjasňuje otázku očekávaného vývoje míry nezaměstnanosti. Konstatuje, že 
na jedné straně relativně vysoký očekávaný ekonomický růst v horizontu následujících dvou 
let může být výsledkem především vysokých kapitálových investic, které mohou mít 
potenciálně negativní vliv na zaměstnanost, na druhé straně silný příliv zahraničních investic 
může vést k vytvoření nových pracovních míst. V závěru svého vystoupení se dotazuje, do 
jaké míry je robustní předpoklad stagnace cen potravin ve světle nových informací o relativně 
slabší očekávané úrodě v EU.  
Odpověď SMS: Zatímco saldo obchodní bilance v nominálním vyjádření je lepší o přibližně 
jednu miliardu korun, po odečtení cenového vlivu energetických surovin na saldo OB je 
výsledek o 2,5-3 mld. korun horší. Tento výsledek ovšem nelze přeceňovat, protože došlo k 
jednorázovému dovozu letadel a též ke krátkodobému zhoršení cen zemědělských produktů 
vázaných na kvóty. Zpomalení dynamiky vývozu, navzdory mírně většímu zhoršení než se 
předpokládalo, bylo zapracováno do predikce vývozu a HDP. Zvýšení podílu osobních 
nákladů na přidané hodnotě se týká dat ze 3. čtvrtletí minulého roku pro segment 
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průmyslových podniků. Analýza dat za 1. čtvrtletí letošního roku může být provedena pouze s 
velkým časovým zpožděním. V případě, že se akceptuje prognóza HDP a vývoje produktivity 
práce v národním hospodářství (který vychází z vývoje z minulých let), lze očekávat stabilní 
vývoj zaměstnanosti. Z tohoto důvodu SMS nevidí, pokud bude naplněn předpoklad tempa 
ekonomického růstu, riziko závažnějších odchylek od dosud prezentovaných predikcí míry 
nezaměstnanosti. Informace o očekávané neúrodě v EU je pro SMS novou zprávou, SZ 
vychází z předpokladu dobré úrody v Evropě pro letošní rok, přibližně  na úrovni minulého 
roku. 
 
 
II. Uzavřené jednání bankovní rady 

 
Vrchní ředitel Frait: 2. SZ měla hodnotit rizika budoucího makroekonomického vývoje 
vzhledem k prognóze z poslední velké SZ. Z tohoto pohledu mělo dojít ke srovnání 
modelových prognóz klíčových veličin s reálným vývojem a ke zhodnocení reálných  
měnových podmínek. Modelové prognóze je během projednání situační zprávy věnováno 
stejné množství času jako expertní prognóze. Problém spočívá v určitém nesouladu mezi 
expertní a modelovou prognózou. Integrace expertních a modelových prognóz by měla 
napomoci tomu, aby tato vzájemná nekonzistence mezi modelovou prognózou a malou SZ 
byla odstraněna. Druhá poznámka se týká doporučení SMS. Na konci prezentace ředitele 
SMS zaznělo, že lednový záměr ČNB snížit úrokové sazby a tím uvolnit měnové podmínky se 
v lednu naplnil. Pan vrchní ředitel se domnívá, že v lednu nedošlo k uvolnění měnových 
podmínek. Měnová sekce namísto toho, aby navrhla zmírnění měnových podmínek, varuje 
před nebezpečím nedostatečné účinnosti snížení krátkodobých úrokových sazeb na dlouhém 
konci výnosové křivky z důvodu komunikačních rizik tohoto rozhodnutí. 
 
Viceguvernér Niedermayer: Malá SZ by měla hodnotit makroekonomický vývoj prizmatem 
velké SZ, namísto toho se často posuzují nové informace absolutně a ne ve vztahu k prognóze 
z předchozí velké SZ. Co se týče otázky, zda došlo k dostatečnému uvolnění měnových 
podmínek v lednu či nikoliv, pan viceguvernér Niedermayer je toho názoru, že mít jako cíl 
dosažení poklesu dlouhodobých úrokových sazeb jakýmkoliv nástrojem není správné. Vládní 
cenné papíry jsou drahé, spread proti bundům je 50 bazických bodů a to za mnohem méně 
likvidní trh, za určité kurzové riziko a za kreditní riziko, které je odraženo ratingem A / BBB. 
Centrální banky často mají problém, že v okamžiku kdy sníží krátké sazby víc než je úroveň, 
která je finančními trhy považovaná za kredibilní, dojde ke zvýšení sklonu výnosové křivky, 
namísto jejího poklesu. Neznamená to však, že provedená  opatření byla neúspěšná. V této 
souvislosti připomíná, že poměrně často dochází k tomu, že opatření centrální banky jsou 
finančními trhy anticipována a ke změnám dlouhodobých úrokových sazeb dojde v předstihu. 
Již při projednání minulé SZ se objevila ambice nastavit všechny úrokové sazby, a to 
samozřejmě není možné. Centrální banka má v tomto směru k dispozici sazby do splatnosti 
jednoho měsíce. Na kredibilitě změny krátkodobých sazeb závisí vývoj v oblasti 
dlouhodobých úrokových sazeb. 
 
Guvernér Tůma: K otázce prognóz poznamenává, že v horizontu několika málo týdnů by 
SMS měla předložit návrh jakým způsobem integrovat expertní a modelovou prognózu. V 
prezentaci zaznělo, že kdyby došlo ke snížení úrokových sazeb, pravděpodobně by nedošlo k 
výraznější změně dlouhého konce výnosové křivky. Pan guvernér je toho názoru, že nelze 
jednoznačně hodnotit, zda lednové snížení úrokových sazeb skutečně vedlo k uvolnění 
měnových podmínek či nikoliv. Již několikrát v minulých diskusích zaznělo, že úrokové 
sazby nejsou dokonalým substitutem pro zmírňování restriktivního vlivu reálné apreciace 
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směnného kurzu. Navzdory tomu je změna úrokových sazeb legitimním nástrojem pro 
ovlivnění celkové poptávkové situace v ekonomice. Nejenom ČNB ale i jiné centrální banky 
se ocitly v posledních letech v situaci, kdy se do značné míry vyčerpává potenciál měnové 
politiky z důvodu velice nízkých úrokových sazeb a z toho vyplývající snižující se možnosti 
centrálních bank ovlivnit dlouhý konec výnosové křivky. ČNB v lednu využila možnosti, 
kterou měla pro ovlivnění sklonu výnosové křivky. 
Mělo by dojít k vyjasnění otázky rozložení rizik. V prezentaci zaznělo, že rizika jsou 
rozložena poměrně rovnoměrně a pan guvernér souhlasí s tímto názorem. Je to jedna z 
klíčových otázek, na které by se měla BR shodnout.  
 
Vrchní ředitel Štěpánek: Alternativou ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni není v 
současnosti snížení úrokových sazeb. Nově dostupné informace vysílají smíšené signály. Na 
jedné straně v lednu došlo k poněkud vyššímu nárůstu spotřebitelské inflace, než jaký 
predikovala měnová sekce. Tento rozdíl mezi prognózou a realitou byl věrohodně vysvětlen a 
byl hodnocen SMS jako krátkodobý výkyv a ne jako změna v trendu. Na druhé straně indikují 
nově dostupné údaje v oblasti reálné ekonomiky zmírnění růstových výhledů a poptávkově-
inflačních tlaků. Prognóza obsažená v 1. SZ zůstává ve světle těchto informací nadále 
robustní. Bilance rizik též zůstává přibližně na úrovni minulé velké SZ. Nadále platí, že v 
nejbližším horizontu lze očekávat zmírnění inflačních tlaků, nicméně v delším horizontu 
působí rizika v opačném směru. Na rozdíl od SMS se pan vrchní ředitel Štěpánek s ohledem 
na současnou odhadovanou výši a predikované tempo uzavírání produkční mezery 
nedomnívá, že by oživení světové ekonomiky mělo vést k brzkému nadměrnému zvýšení 
inflačních tlaků. Technickou změnu prognózy z důvodu vyšší inflace v lednu považuje za 
transparentní a dobře vysvětlenou. Tato technická změna v inflační prognóze nic nemění na 
ekonomické interpretaci současného vývoje. Rozhodování o nastavení úrokových sazeb 
považuje pan vrchní ředitel v současné situaci za jednoznačné, navrhuje ponechat úrokové 
sazby na stávající úrovni. K otázce směnného kurzu poznamenává, že situace na trhu se 
uklidnila a došlo k porozumění potenciálu dohody ČNB s vládou v otázce privatizačních 
příjmů. S ohledem na klesající účinnost slovních intervencí navrhuje nečinit zásadní 
prohlášení ke kurzovému vývoji. 
 
Guvernér Tůma: Trh očekává, že ze strany ČNB dojde k vyjádření ke kurzovému vývoji a 
proto musí být tato otázka prodiskutována. Pan guvernér je toho názoru, že při hodnocení 
kurzu je nutné zdůraznit nutnost dlouhodobějšího pohledu na kurz, že dohoda mezi vládou a 
ČNB byla trhy pochopena a kurzový vývoj se stabilizoval. K otázce nedávných prohlášení k 
dohodě mezi vládou a ČNB v poslanecké sněmovně poznamenává, že tato dohoda nadále 
zůstává v platnosti a rozpočtový výbor poslanecké sněmovny diskutoval tuto otázku naprosto 
legitimně. 
 
Vrchní ředitelka Erbenová: V rozložení inflačních rizik došlo ke změně v tom smyslu, že 
při posuzování očekávaného vývoje vnějšího ekonomického oživení došlo k přehodnocení 
růstových vyhlídek v USA a následně v EU. Z pohledu vnějšího vývoje mizí ve srovnání s 
minulou SZ riziko dodatečných desinflačních rizik. V příštích čtvrtletích lze očekávat 
působení omezených inflačních tlaků. V oblasti domácí ekonomiky naopak působí nové 
zprávy ve směru snižování inflačních rizik. Technická změna prognózy, v té podobě jak byla 
provedena, představuje problém. I když samotný způsob konstrukce prognózy je jasný, 
aritmetické rozložení lednového inflačního šoku do dalších měsíců znamená, že tento lednový 
výkyv je interpretovaný jako izolovaný, zcela náhodný jev. Ze SZ ovšem vyplývá, že tento 
cenový skok nelze jednoznačně vyhodnotit jako náhodný. Je nutné se zamyslet nad tím, zda v 
segmentu korigované inflace nedochází k obnovení inflačních tlaků.  
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Guvernér Tůma: Z prezentace SMS je zřejmé, že interpretace lednového cenového vývoje je 
do značné míry arbitrární a nelze vyloučit korekci v průběhu následujících měsíců. 
 
Viceguvernér Niedermayer: Na rozložení rizik se nejlíp dívá očima minulé inflační 
prognózy. Predikce z minulé SZ předpokládala zpomalení ekonomické aktivity z důvodu 
poklesu zahraniční poptávky a inflaci spíš na dolní hranici inflačního cíle. Z tohoto hlediska 
potvrzují nově dostupné údaje očekávání ohledně zpomalení ekonomické aktivity z minulé 
situační zprávy. Pokud nedojde ke zvýšení zahraniční ekonomické aktivity, lze očekávat další 
pokračování zmírňování inflačních tlaků. V oblasti inflačního vývoje je nutné si uvědomit, že 
inflace v ČR je vyšší než v eurozóně. Bilance rizik je vyvážená. Rizika směrem dolů existují z 
důvodu silného nominálního kurzu koruny, dalšího možného poklesu cen surovin nebo již 
zmíněného výraznějšího promítnutí kurzu do cen obchodovatelných komodit. Hlavními 
nejistotami v opačném směru jsou udržitelnost protiinflačního působení nominálního kurzu, 
cen surovin a vliv hospodaření fiskální politiky na domácí poptávku. S ohledem na 
rozporuplné signály a vysokou volatilitu dostupných údajů je posouzení rizik rychlejšího 
popř. pomalejšího oživení v zahraničí velice obtížné. Lze ale očekávat určitý pozitivní vliv 
probíhající investiční aktivity. 
Ke kurzovému vývoji pan viceguvernér poznamenal, že jeho hodnocení je poněkud odlišné od 
předchozích vystoupení. Stabilita kurzu, obnovení likvidity na devizovém trhu a stabilizace 
očekávání je na jedné straně nepochybně vítána, na druhé straně spokojenost se současným 
vývojem kurzu není konzistentní s předchozími prohlášeními ČNB před přibližně dvěma 
měsíci o příliš silné koruně. Hodnocení, které ČNB prezentovala v předcházejících týdnech 
nadále platí. Zároveň je pravda, že kurzový vývoj je hodnocen z pohledu ne v krátkodobém 
ale v dlouhodobějším horizontu. Na jedné straně neexistuje žádný důvod pro razantní slovní 
intervenci, na druhé straně by nemělo dojít ke zmírnění předchozích prohlášení ČNB. 

 
Vrchní ředitel Štěpánek: V reakci na předchozí vystoupení pana viceguvernéra konstatuje, 
že je obtížné rozlišit krátkodobou volatilitu kurzu od dlouhodobějšího apreciačního trendu. 
 
Guvernér Tůma: K otázce očekávané intenzity vnějšího ekonomického oživení 
poznamenává, že nedávné pozitivní signály v této oblasti jsou spojené spíš s výroky tvůrců 
makroekonomických politik v USA a EU. Proti těmto prohlášením stojí teze o očekávané 
dvouvlné recesi v USA (Financial Times). Podle těchto úvah  o hlavních třech příčinách 
pomalého ekonomického růstu (bublina na trhu aktiv, úspory a deficit v USA) nadále 
přetrvávají problémy v posledních dvou oblastech. V tomto směru nejsou signály o rychlejším 
ekonomickém oživení v zahraničí jednoznačné. 
Diskuse ohledně kurzové strategie v posledním období vedly k závěru, že ČNB by měla 
ustoupit od silnější rétoriky, když tato rétorika nemá být podpořena intervencemi na 
devizovém trhu. To nemění nic na hodnocení, že kurz je nadále příliš silný. ČNB  prováděla 
devizové intervence s cílem testovat možnosti korekce krátkodobé volatility kurzu a návrat k 
dlouhodobému trendu. V případě, že bude kurz nějakou dobu vykazovat určitou míru 
stability, bude to i bez devizových intervencí znamenat návrat úrovně kurzu k dlouhodobému 
trendu. Navrhuje komentovat poslední kurzový vývoj z hlediska dlouhodobějšího výhledu a 
zdůraznit, že tempo posilování kurzu nemůže být na úrovni, které jsme byli svědky v 
posledních týdnech, protože nominální apreciaci v tomto rozsahu česká ekonomika nemůže 
vstřebat. 
 
Vrchní ředitel Frait: V návaznosti na svoje předchozí vystoupení pan vrchní ředitel Frait 
podotýká, že z čistě technického hlediska by měla v režimu inflačního cílení měnová sekce 
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navrhnout snížení úrokových sazeb. Současně zdůrazňuje, že navzdory tomu, že centrální 
banka by pravděpodobně byla schopna (na úkor stability finančního sektoru) hodně agresivně 
snížit dlouhý konec výnosové křivky, snížení úrokových sazeb nenavrhuje. Ve shodě s 
předchozími vystoupeními si myslí, že docílit snížení dlouhých sazeb je velice obtížné. Při 
posouzení bilance rizik upozorňuje na to, že směnný kurz je ve skutečnosti silnější a reálné 
úrokové sazby jsou vyšší než modelové predikce těchto veličin z poslední velké SZ a 
očekávaný vývoj zahraniční poptávky je srovnatelný s modelovými předpoklady. Z těchto 
důvodů považuje inflační rizika za nižší, než tomu bylo při projednávání 1. SZ. Upozorňuje 
na riziko spočívající v přílišném zdůrazňování symetrie inflačních rizik, což může v 
konečném důsledku vést k dalšímu zvýšení dlouhodobých sazeb. V závěru svého vystoupení 
si pan vrchní ředitel klade otázku, co se stane v případě, když se na rozdíl od předpokladu 
SMS reálný kurz nevrátí k dlouhodobému trendu a bude pokračovat silnější apreciace. 
Takový vývoj by mohl vést k přibrždění ekonomického růstu nebo k ekonomické stagnaci a 
současně nelze ani vyloučit, že předpoklad potenciálního růstu ekonomiky je příliš 
optimistický. Za této situace je odvození výše dlouhodobých úrokových sazeb, která je 
konzistentní s inflačním cílem, velice obtížné. 
 
Ředitel SMS Čapek: Měnově-politické opatření může být účinné pouze tehdy, když je 
doprovázeno plastickým popisem toho na čem je založeno. Kredibilita snížení úrokových 
sazeb do značné míry závisí na pochopení hlavních důvodů pro jejich snížení finančními trhy. 
 
Viceguvernér Niedermayer: Změna dlouhodobých sazeb nezávisí pouze na transparentní 
komunikaci predikce inflace, ale také na tom, aby finanční trhy hodnotily situaci stejně jako 
ČNB. Tvůrci měnové politiky se nemusí vždy snažit 1:1 o změnu dlouhodobých sazeb. Jde 
především o vytvoření podmínek pro možnost snížení dlouhého konce výnosové křivky 
finančními trhy. Zřejmě existuje hladina, pod kterou nemůže centrální banka dlouhodobé 
sazby dostat. 
 
III.  Hlasování 
Guvernér Tůma: Hlasuje pro ponechání úrokových sazeb na stávající výši. 
Viceguvernér Niedermayer: Hlasuje pro ponechání úrokových sazeb na stávající výši. 
Vrchní ředitelka Erbenová: Hlasuje pro ponechání úrokových sazeb na stávající výši. 
Vrchní ředitel Frait: Hlasuje pro ponechání úrokových sazeb na stávající výši. 
Vrchní ředitel Štěpánek: Hlasuje pro ponechání úrokových sazeb na stávající výši. 
 
 
IV. Rozhodnutí 
Po projednání situační zprávy rozhodla bankovní rada ČNB jednomyslně ponechat limitní 
úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo operace na stávající úrovni. 
 
 
Zapsal: RNDr. Tibor Hlédik, MA, poradce bankovní rady ČNB 
 


