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Přítomni pánové: Kysilka, Vít, Niedermayer, Kaftan, Hrnčíř 
                              ministr financí Pilip 
 
 
1. Záznam z diskuse členů bankovní rady  
 
1.1. K požadavkům na situační zprávy 
 
Byl potvrzen názor, že struktura situačních zpráv vyhovuje. Pokud jde o obsah, přetrvávají 
ještě v některých pasážích nedostatečně podložená hodnocení, zaměření na minulost, chybí 
adekvátní navazující závěry, plynoucí ze zjištěných tendencí. Pro zpracování příští situační 
zprávy bankovní rada požaduje: 

- Rozšířit analýzu mezd (považovaných za hlavní rizikový faktor) o strukturovaný 
pohled na vývoj ve státní - rozpočtové - státem ovlivňované – soukromé sféře. 

- Analyzovat důsledky vývoje vztahu nominálních mezd a produktivity 
v obchodovatelného zboží sektoru na konkurenceschopnost českých výrobků. 

- Charakterizovat akceptovatelné míry meziměsíční čisté inflace v nejbližším 
horizontu. Přitom srovnat vývoj v letošním a loňském roce a vyjádřit kvantitativně 
míru rizikových faktorů (růst mezd, deficit běžného účtu), která by znamenala 
ohrožení inflačních cílů ČNB. 

- Vysvětlit příčiny rychlejšího než očekávaného růstu cen zemědělské produkce. 
- Vzhledem k probíhajícím změnám v charakteru inflace v ČR (poptávková – 

nákladová + expektace) formulovat náměty a požadavky na orientaci a opatření 
hospodářské politiky vlády. Možno splnit v delším termínu. 

- Prohloubit analýzu rizik ve vývoji veřejných rozpočtů, přitom zohlednit možné 
důsledky demonetizace vládního dluhu. 

- Charakterizovat velikost trvale únosného deficitu obchodní bilance (běžného účtu) 
zejména ve vztahu k úrovni a struktuře existujícího vnějšího zadlužení a nárokům 
na dluhovou službu. 

- Přesněji charakterizovat vztahy mezi přílivem vnějších zdrojů, vývojem 
devizových rezerv a růstem peněžní zásoby. 

- Vysvětlit nesoulad mezi letošním růstem průmyslu a predikcí vývoje HDP. 
 
 
1.2. K otázce povinných minimálních rezerv 
 
Bankovní rada odmítla závěr o silném působení povinných minimálních rezerv jakožto 
nástroje měnové politiky v ČR. Bylo uloženo p. Hrnčířovi, Niedermayerovi a Kaftanovi 
připravit do konce května program letošního snižování povinných minimálních rezerv. Při 
jeho zpracování: 

- Zohlednit dosavadní zkušenosti a výsledky provedených změn sazeb PMR. 
- Kvantifikovat posoudit vliv změny PMR na úrokovou marži bank a na pohyb 

klientských sazeb. 
- Neuplatňovat hledisko přibližování se k EMU. 
- Uvést důsledky změny PMR na konkurenceschopnost bank, jejich privatizovatelnost a 

změny PMR dát do souvislosti s možnou demonetizací vládního dluhu. 
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1.3. K souhrnnému hodnocení měnové situace 
 
 Byl vysloven a obecně přijímán názor, že pozitivní výsledky mohou mít jen 
krátkodobé trvání; ekonomika v současné měnové situaci získává oddechový čas, kdy 
zdánlivě všechno směřuje k větší stabilitě a rovnováze, neexistence špatných zpráv tlačí na 
apreciaci kursu. Rizika jsou však systémového charakteru a jejich projev se rýsuje ve 
vzdálenějším horizontu, kdy opět mohou přerůst v nerovnovážný vývoj. Rizika jsou 
spatřována zejména v rigiditě mzdového vývoje a mzdových požadavků, v kompatibilitě 
stávající úrovně kursu s velikostí produkovaného deficitu běžného účtu a růstem vnějšího 
zadlužení a v možné destabilizaci bankovního sektoru reakcí vkladatelů a investorů na 
případné dílčí nepříznivé signály.  
 
 
 
Zapsal: Ing. Stanislav Polák, Sbor poradců bankovní rady ČNB 
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