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Interní protokol z jednání bankovní rady ČNB dne 16. 7. 1998 
 
Přítomni pánové Kysilka, Vít, Hrnčíř, Kaftan, Niedermayer, Pospíšil 
                              ministr financí Pilip  

 
 
I. 1. Úvodní slovo vrchního ředitele Hrnčíře 
 
Předložený materiál doplňuje analýzu z 6. situační zprávy. Zvýrazňuje a potvrzuje faktory, 
které vedou ke snížení sazeb. Expertní i modelové predikce dokumentují, že čistá inflace míří 
k dolní hranici koridoru. Simulace indikují inflační vlnu pro rok 1999.  Materiál doporučuje 
snížení těsnosti měnové politiky o 0,5%. Tato kalibrace je vztažena ke skutečnosti, že jde o 
první reakci směrem k uvolnění měnové politiky po delší době a že bude možné provést další 
krok, až budou zanalyzovány dopady červencových deregulací. Návrh rozhodnutí není v 
přímé souvislosti se současným kurzovým vývojem, klíčovým faktorem je inflační vývoj.  
 
Je nutno konstatovat, že nepanuje shoda o tom, zda platí hypotéza, že nákladové faktory 
inflace převládají nad poptávkovými. Pokud by neplatila, pak je třeba objasnit, proč je inflace 
CPI stále vysoká, i když všechny segmenty domácí poptávky jsou utlumeny. Dále je třeba 
docenit střednědobý dopad desinflace na finanční situaci podniků. Při poklesu inflace a při 
daných nominálních sazbách se zatížení podniků zvyšuje, reálná úroková sazba se začíná 
promítat jako nákladový faktor.  
 
 
I. 2.  Diskuse k situační zprávě za přítomnosti zástupců měnové sekce  
 
Viceguvernér Kysilka: Jak měnová sekce interpretuje předložený návrh rozhodnutí? Není 
možno pracovat s cílem konce roku 1998, potřebujeme alespoň 12 měsíční horizont. 
 
Vrchní ředitel Niedermayer: Prognóza ukončená koncem roku 1998 je nedostatečným 
podkladem pro měnově-politické rozhodnutí. Je třeba začít pracovat s "průletovým" bodem 
pro rok 1999. 
 
Vrchní ředitel Pospíšil: Jak vysvětlují autoři modelové prognózy, že reálná sazba znovu 
roste po 2 letech.  
 
Viceguvernér Vít: Prognóza pro konec roku vykazuje stejné hodnoty jako loňská čistá 
inflace. Ekonomická situace však není shodná - jaké je vysvětlení? 
 
Vrchní ředitel Niedermayer: Není možné pracovat s hypotézou vysoké korelace sazeb, 
protože to by znamenalo, že výnosová křivka neposkytuje žádnou informaci. Je třeba lépe 
pracovat s finančními indikátory. ČNB vlastně svou politikou definuje limity pro pohyb 1W 
sazeb na peněžním trhu, zatímco pohyb ostatních, ekonomicky relevantnějších, sazeb je určen 
poptávkou a nabídkou jednotlivých aktérů. Nelze měřit míru restrikce současnou inflací CPI, 
je nutné pracovat s očekáváními. Navíc není zřejmé, zda původní hladina sazeb na počátku 
roku byla správně nastavena. Uvádí, že je možné, že si půjčujeme dezinflaci na úkor 
budoucnosti. 
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Viceguvernér Kysilka: Rozhodující je poptávkové schéma inflace. Časová zpoždění 
způsobují, že CPI inflace je vyšší i při utlumené poptávce. Empirická analýza nepotvrzuje 
fakt, že snížení sazeb vede k dezinflaci. 
 
Vrchní ředitel Hrnčíř: Nákladová inflace může být střednědobý problém, ale není podstatná 
pro dnešní rozhodnutí. 
 
Vrchní ředitel Niedermayer: Vývoj peněžních agregátů je v souladu s inflačním cílem. 
 
Ministr Pilip: Podle prvních odhadů celníků budou údaje o obchodu za červen příznivé, bude 
to první měsíc s nulovým saldem.  
 
 
I. 3. Uzavřené jednání BR 
 
Vrchní ředitel Pospíšil: Nesouhlasí s hypotézou úrokových sazeb jako nákladového faktoru, 
která zpochybňuje měnový mechanismus. Není třeba hledat další argumenty pro snížení 
sazeb, nejsou podstatné argumenty proti jejich snížení. Faktory, které indikují splnění 
střednědobého cíle jsou obtížně predikovatelné, ale je třeba pracovat s nimi jako s riziky 
vývoje (např. jde o světové ceny). Skutečný problémem je nastavení předpokladů o fiskální a 
hospodářské politice vlády v dalších dvou letech, které vnáší značnou nejistotu do hodnocení 
o nastavení sazeb. Z analýzy vyplývá, že váha měnové transmise přes úrokové náklady je 
nízká a že fiskální politika je zřejmě silnější v ovlivňování poptávky než měnová. 
 
Viceguvernér Vít: Z hlediska strategie dosažení střednědobého cíle je důležité odlišit 
faktory, které je možné charakterizovat jako exogenní (externí šoky). Růst poptávky je v 
souladu s cílem. Problémem je vnější nerovnováha a postavení české koruny na finančních 
trzích. Při současném stupni konvertibility je kurz určován na kapitálovém účtu a nikoli 
vývojem běžného účtu. Snížení sazeb je změnou trendu měnové politiky po delší době, která 
odpovídá změně podmínek. Je to také první krok ke snížení úrokového diferenciálu. 
Strategicky je tedy návrh opatření správný.  
 
Vrchní ředitel Niedermayer: Dohoda na měnově-politickém opatření je zřejmá, interpretace 
(resp. zdůvodnění) se liší. Rozhodnutí není vyvoláno kurzem ani nebezpečím nákladové 
úrokové inflace.  Volatilita a exogenita kurzu ztěžují využití MCI. Přínosem je uklidnění 
situace v Rusku, ale stále nám hrozí nebezpečí kurzové korekce. Vývoj inflace reflektuje 
nastavení měnové politiky. Riziková prémie se snížila, inflační očekávání poklesla, proto je 
možné adekvátně snížit sazby. Úterní intervence zřejmě zabránily posunu hladiny kurzu. 
Další intervence by nebyly efektivní, protože by k nim došlo v době dobrých zpráv o obchodu 
a růstu cen obligací.  Výhledově je možné posoudit nastavení lombardu a diskontu.  
 
Vrchní ředitel Kaftan: Návrh rozhodnutí je v logice diskusí nad situačními zprávami od 
ledna, což je pozitivní. Jde o analogii opatření z března, ale v opačném směru. Pro další 
rozhodování je důležité pracovat na kvalitě prognóz.  
 
Viceguvernér Kysilka: Souhlasí s návrhem rozhodnutí. Projde-li výše čisté inflace v prosinci 
dolní mezí cíleného intervalu pro rok 1998, pak se dostáváme na horní mez intervalu pro rok 
2000, což vytváří jistou rezervu. Čistá inflace na dolní mezi intervalu má odůvodnění při 
relativně vysoké inflaci CPI. Problémem zůstává otázka relativní síly měnové a fiskální  
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restrikce. Lze předpokládat, že efektivnost měnové politiky přes nákladový úrokový kanál 
bude narůstat. Úterní intervence změnily náladu trhu, což je pozitivní signál.  
 
Vrchní ředitel Niedermayer:  Měnová politika se projevuje i jinými kanály než je nákladový 
úrokový kanál. Působí zde očekávání, která formují investiční rozhodnutí a míru úspor.  
 
 
I. 4. Úkoly z jednání BR 
 
1. Bude svolána diskuse mimo pravidelné jednání bankovní rady na téma "Modelové nástroje 
inflační prognózy", která by měla objasnit detailněji modelové nástroje a jejich předpoklady a 
přispět k jejich vylepšení. 
 
2. V situačních zprávách by měl být uplatňován klouzavý 12 měsíční horizont, především v 
části zaměřené na inflační výhled, tento požadavek se opakuje již na několikátém jednání.  
 
3. U modelové prognózy je třeba podat ekonomickou interpretaci dosažených výsledků, např. 
vyjasnit proč reálná sazba znovu roste po 2 letech.  
 
4. Je třeba zmapovat vazby mezi nominálním diferenciálem a "reálným diferenciálem" 
očištěným o rizikovou prémii včetně hodnocení "country risk", za účelem identifikace úrovně, 
na které přestává být nominální diferenciál přitažlivý. V této souvislosti je třeba analyzovat 
možné dopady intervencí.   
 
 
I. 5. Rozhodnutí BR 
 
Po vyhodnocení dodatečných podkladových materiálů k 6. SZ Bankovní rada ČNB rozhodla 
jednomyslně snížit úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repooperace ČNB ze  15 % na 14,5 % s 
platností od 17. 7. 1998. 
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