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Protokol z  jednání bankovní rady ČNB ze dne 11. 7. 2002 
 
I.   Mimořádné  jednání bankovní rady o měnově-politických  otázkách 

 
Přítomni: guvernér Z. Tůma, viceguvernér O. Dědek, viceguvernér L. Niedermayer, 
vrchní ředitelka M. Erbenová, vrchní ředitel P. Štěpánek. 

 
Viceguvernér Niedermayer: Informuje o jednání s vládou na téma koordinace akcí centrální 
banky a vlády v oblasti kurzového vývoje. Přesto, že nová vláda sama signalizovala ochotu k 
větší spolupráci, navrhuje nevázat dnešní diskusi o kurzovém vývoji a případných opatřeních 
centrální banky na tento příslib a posoudit aktuální situaci. 
 
Vrchní ředitel Štěpánek: Rozlišuje dvě témata související s kurzovým vývojem. Spolupráce 
s vládou v oblasti kurzového vývoje bude přínosem. Jednání o kurzovém vývoji a případných 
opatřeních centrální banky navrhuje odložit na řádné jednání BR o měnově-politických 
otázkách 25. 7. 2002.  
 
Viceguvernér Dědek: Kurz je obecným problémem hospodářské politiky, nikoli pouze 
problémem centrální banky. Je třeba zapojit více nástrojů hospodářském politiky. Centrální 
banka má dva nástroje – úrokové sazby a intervence. Nízké sazby mají vliv na kurz – i když 
nepřímý –například vylučují spekulativní příliv kapitálu. Minimální pomocí ze strany 
veřejných rozpočtů  by měl být rozpočet konsistentní s nízkými sazbami. Vysoké výpůjční 
nároky vlády přispívají k posilování kurzu koruny a na to je třeba vládu upozornit. Vláda 
musí cítit spoluzodpovědnost za kurzový vývoj. Je třeba také upozornit na náklady intervencí, 
které se projevují ve ztrátě centrální banky.   
 
Viceguvernér Niedermayer: Vidí současný kurzový vývoj jako dramatický, ekonomika je 
tlačena hluboko pod svůj potenciál. Adekvátní reakcí na dnešní situaci je posoudit možnost 
použití nástrojů centrální banky a reagovat na posílení koruny. Navrhuje dát na program 
jednání BR hlasování o intervencích.  Problém je s komunikací ČNB, která již v předchozím 
období označila slabší kurz za „bublinu“ a  později za „cestu do pekel“. Nyní je koruna ještě 
silnější.  Náklady  na intervence nejsou v takové situaci rozhodující faktor. Trh je poměrně 
málo likvidní, intervence by mohla být efektivní. Je tu samozřejmě riziko, že intervence posílí 
apetit spekulantů, a i proto je třeba začít intervenovat dříve. 
 
Vrchní ředitelka Erbenová: Souhlasí s p. Niedermayerem. Neočekává od intervencí 
oslabení kurzu, za pozitivní výsledek lze považovat zpomalení zhodnocování. Je třeba 
opakovaně zkoušet nástroje, které jsou k dispozici. Není možno spoléhat na spolupráci 
s novou vládou, jednání budou zdlouhavá a navíc obtížně vymyslíme nástroj, který ještě nebyl 
vyzkoušen. Vláda již participuje na našich sterilizačních nákladem prostřednictvím smlouvy o 
sterilizaci privatizačních příjmů.  Přiklání se k použití opakovaných intervencí. 
 
Guvernér Tůma: Jednání s vládou budou spočívat v objasnění vzájemných pozic a ve 
sladění komunikace, která v minulém období občas působila kontraproduktivně. Efektivnost 
intervencí dosud nebyla vyhodnocena, zřejmě ale neměly žádný velký vliv. Pokud je 
použijeme, půjde jenom o hru s trhem, po čase koruna zase začne posilovat. Hospodářský 
výsledek centrální banky bude ovlivněn. Mentalita na trhu je velmi volatilní, současná situace 
není spojena přímo s korunou - ale spíše s vývojem na mezinárodních trzích, proto není 
diskuse o intervencích dnes optimální.    
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Vrchní ředitel Štěpánek: Největším rizikem ekonomického vývoje je fiskální vývoj, protože 
dle dosud dostupných informací bude míra fiskální expanze akcelerovat, namísto aby 
docházelo k tolik potřebné konsolidaci. Při diskusi s vládou je třeba upozornit na všechna 
rizika spojená s vývojem fiskálních deficitů. V otázce intervencí souhlasí s p. Tůmou. Rychlé 
posilování v posledních kvartálech je pro ekonomiku škodlivé, ale nadále platí, že v datech to 
není patrné, takže robustní argumenty pro intervence chybí. Jinak se budeme pohybovat 
v oblasti hypotéz. Je třeba prodiskutovat, zda máme i nadále používat koncept bubliny. 
Z kurzu koruny by se neměl stávat další cíl měnové politiky. 
 
Viceguvernér Dědek: Situace je složitá, ale je třeba ukázat, že centrální banka – i přes 
nedostatek údajů - si je problému vědoma. Vyjadřuje ochotu dnes diskutovat o 
měnověpolitických opatřeních. Na jedné straně konstatujeme závažnost situace, na druhou 
stranu chceme vázat rozhodnutí o sazbách na měsíční rituál. Výsledky inflační prognózy je 
možno již dnes předjímat, během příštích čtrnácti dní může vzniknout dojem, že centrální 
banka je málo proaktivní. Informace o ochotě vlády začít se více podílet na řešení problému 
silné koruny je novým významným momentem. Považuje za vhodné využít změnu v postoji 
vlády a požádat vládu, aby participovala na kurzové stabilitě. K zahájení koncepčního jednání 
by bylo dobré zpracovat podkladový materiál a v tomto smyslu navrhuje zadat úkol SMS.  
 
Viceguvernér Niedermayer: Přirovnává úvahu o tom, že intervence nabourávají schéma 
měnové politiky, k diskusi o tom, zda cestující sedí na místech, na která mají místenky, v 
případě nutnosti zatáhnout za záchrannou brzdu. Snižování sazeb nebude samo o sobě 
kompenzovat posílení kurzu, intervence jsou v dané situaci téměř obligatorní. Není to 
problém mezinárodních trhů ani slabého eura. Ptá se, zda existuje ve světě měna, vůči které 
koruna neposílila. Devizový trh není efektivní, a proto intervence přitáhne méně dolarů, než 
kolik použijeme na podporu koruny. Proto má intervence smysl. Navrhuje hlasovat o 
intervencích, začít odpoledne obchodovat a později oznámit použití intervencí.   
 
Guvernér Tůma: Vidí návrh jako problematický. Ze strany některých členů BR je zde 
podpora pro intervence. Na druhou stranu  intervencemi budeme podporovat neefektivitu trhu 
a půjdeme proti logice cílování inflace. Spíše bychom ale měli posilovat argumentaci o 
nezdravosti současného posílení. Komunikace by měla být naším nejsilnějším nástrojem a 
právě v tom vláda může centrální banku výrazně podpořit. Finanční podporu ze strany vlády 
na kompenzaci nákladů intervencí asi není realistické očekávat. Posilování koruny může být 
samozřejmě způsobeno i jinými důvody než jen situací na mezinárodních trzích. Mohlo by se 
jednat i o určitý typ holandské nemoci, kdy kurz přestřeluje domácí fundamentální parametry. 
Silná ekonomická argumentace nám zatím chybí.  
 
Viceguvernér Niedermayer: Reaguje tím, že není přesvědčen o nekonzistenci cílování 
inflace s managed float. V inflačním cílení není podstatná volba nástrojů, nikdy jsme nepsali, 
že máme free float. Silnou ekonomickou argumentaci hledáme již půl roku. V oblasti odhadů 
rovnovážného kurzu není k dispozici výstup, kterému by bylo možno trochu více věřit. Prací 
centrální banky není čekat s intervenci na dobrou ekonomickou argumentaci. Ekonomický 
vývoj závisí na celé trajektorii. I když se kurz později vrátí k rozumnějším hodnotám, dojde 
v mezidobí ke ztrátě ekonomických kapacit.   
 
Guvernér Tůma: Nikdy nedošlo ke shodě, co to vlastně je managed float. V kontextu 
cílování inflace bylo často řečeno, že kurzový vývoj spadá do kategorie výjimek, a že může 
způsobit dočasné odchýlení prognózy inflace od cíle, protože centrální banka nemůže 
reagovat se sazbami s takovou razancí, aby dopady stávajícího kurzového výkyvu eliminovala 
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okamžitě.  Slabinou je komunikace centrální banky navenek, ta by měla směřovat k oslabení 
kurzu. 
 
Vrchní ředitel Štěpánek: Ekonomická argumentace pro to, že současný kurzový vývoj je 
nerovnovážný, není k dispozici.  
 
Viceguvernér Niedermayer: Ve strategii cílování inflace lze použít oba dostupné nástroje 
k dosažení inflačního cíle.  
 
Guvernér Tůma: To je fundamentální rozpor. Inflačního cíle dosahuje centrální banka 
primárně změnou měnověpolitických sazeb, zatímco intervence, resp. řízení kurzu,  vhodných 
nástrojem nejsou. Na rozdíl od použití sazeb nejsou pro použití intervencí jasná pravidla.  
 
Viceguvernér Dědek:  Při jednání s vládou nebude možné argumentovat tím, že se 
spoléháme pouze na tržní korekci. Kurz může být ovlivněn zahraničními fondy pouze ze 
spekulačních důvodů. Budeme s intervencemi čekat, až budou k dispozici „špatné zprávy“ 
z ekonomiky? Měnová politika musí být více předvídavá a reagovat před tím, než budou 
realizovány významné ekonomické ztráty v podobě poklesu HDP. Téma konsistence 
inflačního cílení s intervencemi je zajímavé diskusní téma, ale jen interně. Zásadní konflikt 
stejně nevzniká. Kurz se rapidně odklání od referenčního scénáře. Samotné intervence ale 
nepomohou, je třeba je zasadit do širšího rámce národohospodářských nástrojů, minimálně 
doprovodit snížením sazeb. 
 
Guvernér Tůma: Přednost musí dostat dlouhodobý pohled, nikoli vyhodnocování aktuálních 
údajů. Dlouhodobá rizika se zatím nepodařilo přesněji popsat. Bude třeba se vyjádřit k návrhu 
p. Dědka, zda diskutovat v souvislosti s intervencemi i snížení sazeb.   
 
Vrchní ředitelka Erbenová: Upozorňuje, že je třeba vydat prohlášení, o jakých tématech 
dnes bankovní rada jedná, aby nebyla zbytečně zvýšena nervozita trhu. Intervence vnímá také 
jako nástroj, který lze použít k dosažení inflačního cíle– nikoli jako změnu schématu měnové 
politiky. Jde o nástroj s jinými strukturálními parametry, než mají sazby. Argument o nízké 
efektivnosti intervencí lze vztáhnout – vzhledem ke stavu bankovního sektoru - i na účinnost 
změny sazeb, a přesto se  změnami sazeb snažíme reagovat. Argumentaci pro intervence 
máme, jen pro ni hledáme data. Vzhledem ke zpožděním však není možné zatím 
v dostupných datech dopady silné koruny pozorovat.  Dílčí signály jsou již pozorovatelné, 
zpomalují se investice i růst HDP. Statistické údaje ukáží dopady asi za půl roku - a to již 
bude na reakci centrální banky pozdě. Ostatní země, které cílují inflaci, nejsou tak otevřené 
jako česká ekonomika, takže bychom měli být k vývoji kurzu vnímavější.  
 
Guvernér Tůma: Intervence v minulosti nebyly používány jako nástroj k cílování inflace a 
k odstínění dopadů na ekonomiku, ale k vyhlazení výrazných volatilit ve vývoji samotného 
kurzu. Mezi zeměmi, které cílují inflaci, je řada ekonomik, které jsou srovnatelně otevřené 
směrem ke kurzovým výkyvům jako česká ekonomika, a přitom intervence k dosažení 
inflačního cíle nepoužívají. Spíše než o vyšší otevřenost ekonomiky se jedná o větší 
senzitivnost k tématu.  
 
Vrchní ředitelka Erbenová: Navrhuje hlasovat o intervencích. 
 
Guvernér Tůma: Dotazuje se, zda pí. Erbenová navrhuje hlasovat i o sazbách a svolat 
tiskovou konferenci. 
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Vrchní ředitelka Erbenová: Jednat zatím pouze o intervencích. 
 
Viceguvernér Niedermayer: Snížení sazeb může počkat dva týdny, navrhuje se držet pouze 
úvahy o intervencích, též z procedurálních důvodů. 
 
Vrchní ředitel Štěpánek: Dotazuje se na rozdíl mezi intervencemi a sazbami, z předchozí 
diskuse vyplynulo, že p. Niedermayer považuje oba nástroje za rovnocenné.  
 
Viceguvernér Niedermayer: Ano, ale u sazeb není odklad rozhodnutí tak škodlivý. 
 
Viceguvernér Dědek: Sazby mají sice menší dopad, ale demonstrační efekt jejich použití je 
výrazný. Osamocené intervence nemají takový důraz a nebudou signalizovat, že centrální 
banka přikládá vzniklé situaci dostatečnou váhu. Důraz by měl být také na jednání s vládou. 
 
Viceguvernér Niedermayer: Navrhuje hlasovat o následujících možnostech: nedělat nic, 
použít slovní intervence, použít intervence a snížit sazby.  
 
Vrchní ředitel Štěpánek: Doporučuje vyčkat s hlasováním na řádné jednání BR o 
měnověpolitických otázkách, které je plánováno na 25. 7. 2002. Při diskusi nad prognózou 
bude možno posoudit, zda není optimální použít oba nástroje. Komunikace rozhodnutí bude 
usnadněna možností odkázat se na  aktualizovanou prognózu a její odchylku od cíle. 
 
Guvernér Tůma: Vyzývá k hlasování o možnostech (i) intervenovat a (ii) intervenovat a 
snížit sazby o 0,5 pb. 
 
Viceguvernér Dědek: Připomíná, že je třeba zadat úkol pro SMS – zpracovat podklad pro 
jednání s vládou. Pokud se prosadí vize vstupu do EMU až v roce 2010, pak řešíme 
dlouhodobý obecnější problém a vláda bude muset při jeho řešení participovat. 
 
Viceguvernér Niedermayer: Považuje za podstatné hlasovat o intervencích ihned, jinak bude 
nutné se nad otázkou intervencí sejít v pondělí. 
 
Guvernér Tůma: Vyjadřuje obavu, že častým hlasováním o intervencích se centrální banka 
dostává do vleku finančních trhů a přestává sledovat dlouhodobý výhled. V minulosti jsme 
ani rétoricky  nesměřovali k hájení určité hladiny kurzu. 
 
Viceguvernér Niedermayer: Má problém právě se současnou hladinou kurzu. Víra v to, že 
se hladina kurzu upraví sama tržními mechanismy není na místě. Japonsko se dostalo tímto 
přístupem do desetileté recese. 
 
Guvernér Tůma: Argumentace recesí v Japonsku není korektní, protože recese nebyla 
vyvolána kurzovým vývojem. Dosavadní interpretace hovořila o příliš rychlém posílení 
koruny ve stylu „bubliny“. Zatím ale nebylo na BR řečeno, že samotná úroveň kurzu je 
špatná.  
 
Viceguvernér Niedermayer: Domnívá se, že kolem Vánoc bylo řečeno, že je třeba, aby se 
kurz vrátil na předchozí hladinu.  Případ Japonska ukazuje, že trh neumí nalézt  adekvátní 
hladinu kurzu.  
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Guvernér Tůma: Pokud to nedokáže trh, nedokáže najít rovnovážnou hladinu zřejmě ani 
centrální banka. 
 
Viceguvernér Dědek: Centrální banka nemusí hledat rovnovážnou hladinu kurzu, postačující 
je zamezit zhodnocování koruny.  
 
Guvernér Tůma: To už má blízko diskusi o vymezení koridoru pro kurz koruny, toto řešení 
při předchozích diskusích v BR nezískalo dostatečnou podporu. 
 
Vrchní ředitel Štěpánek: Diskuse se posunula od debaty o příliš rychlém tempu 
zhodnocování k diskusi o hladině kurzu.  
 
 

II.   Hlasování 
Guvernér Tůma: Dává hlasovat o použití intervencí. 

Guvernér Tůma: Hlasuje proti intervencím. 
Viceguvernér Dědek: Hlasuje pro intervence. 
Viceguvernér Niedermayer: Hlasuje pro intervence. 
Vrchní ředitelka Erbenová: Hlasuje pro intervence. 
Vrchní ředitel Štěpánek: Hlasuje proti intervencím. 
 
Guvernér Tůma: Dává hlasovat o použití intervencí v kombinaci se snížením sazeb o 0,5 pb. 

Guvernér Tůma: Hlasuje proti snížení sazeb. 
Viceguvernér Dědek: Hlasuje pro snížení sazeb o 0,5 pb. 
Viceguvernér Niedermayer: Hlasuje proti snížení sazeb. 
Vrchní ředitelka Erbenová: Hlasuje proti snížení sazeb. 
Vrchní ředitel Štěpánek: Hlasuje proti snížení sazeb. 
 
 

III.   Rozhodnutí 

Na mimořádném jednání 11.7.2002  rozhodla bankovní rada ČNB ponechat limitní úrokovou 
sazbu pro dvoutýdenní repo operace ČNB na stávající výši v poměru hlasů čtyři ku jedné. 
Jeden člen bankovní rady hlasoval pro snížení sazeb o 0,5 procentního bodu. Bankovní rada 
zároveň rozhodla o provádění intervencí na devizovém trhu v poměru hlasů tři ku dvěma.  
 
Ze záznamu zapsala: Mgr. Kateřina Šmídková, PhD., MA, poradce bankovní rady ČNB 
  

 


