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Přítomni pánové: Tošovský, Kysilka, Vít, Hrnčíř, Kaftan, Pospíšil  
  ministr financí Svoboda    
 
I. 1.  Úvodní slovo vrchního ředitele Hrnčíře 
 
Na základě minulého rozhodnutí BR 8. SZ je zpracována v poněkud zúžené podobě, v plném 
rozsahu je uvedena pouze statistická příloha. Obsahuje diskusi faktorů, které ovlivňují 
současný měnový vývoj a současně se koncentruje na střednědobý aspekt cílování inflace. Je 
z ní zřejmé, že měnový program bude mít jiný charakter než v předchozích letech, jeho 
časový horizont nebude roční, ale střednědobý. 
 
Potvrzuje se tendence, že čistá inflace pro konec roku 1998 míří ke splnění inflačního cíle. 
Dokonce lze jednoznačně prohlásit, že pod vlivem exogenních faktorů míří pod stanovený 
koridor. 8. SZ uvádí prognózu čisté inflace ke konci t.r. na hladině 5,2 %, samozřejmě 
existuje škála prognózovaných veličin. Ve srovnání s minulými situačními zprávami došlo k 
posunu v předpovědi čisté inflace z hladiny 5,8 % na 5,2 %, celkové inflace z 10,2 na 9,5 % a 
míry inflace z 11,6 na 11,3 %. V této souvislosti poznamenává, že na začátku t. r. se 
všeobecná inflační očekávání pohybovala na úrovni 15–16 %. Současný vývoj ukazuje zlom 
ve vývoji inflačních očekávání.  
 
Při hodnocení současného inflačního vývoje je žádoucí posoudit měnovou politiku z hlediska: 

Střednědobých makroekonomických determinant. 
Působení exogenních, především nabídkových šoků. 
 

Nastavení měnové politiky z hlediska střednědobých makroekonomických determinant 
odpovídá inflačnímu cíli. Současně vlivem mimořádně příznivých exogenních faktorů je 
desinflační vývoj rychlejší, než se původně předpokládalo. Působení těchto exogenních 
faktorů je ovšem dočasné, nejedná se o dlouhodobě udržitelný desinflační vývoj. Až budou 
publikovány údaje o srpnové inflaci, ČNB bude muset upozornit na vliv těchto exogenních 
faktorů. 
 
Prognózy (expertní a modelové) i když budou nadále zpřesňovány, ukazují, že ve srovnání s 
predikovanou čistou inflací ke konci t.r. je nutné předpokládat určitou akceleraci čisté inflace 
v průběhu roku 1999. Měnová sekce predikuje zvýšení čisté inflace z hodnoty   5,2 % koncem 
t.r. na 5,5 % koncem příštího roku. Současně se předpokládá výrazné snížení celkové inflace 
zhruba z 9,5 % na 6,8 % a míry inflace z 11,3 % na 6,9 %. Hlavní faktory vysvětlující tento 
protisměrný pohyb ve vývoji čisté a celkové inflace jsou následující: 

- Očekává se snížení vlivu regulovaných cen. Vychází se z toho, že nárůst 
regulovaných cen v tomto roce bude kolem 22 %, zatímco pro příští rok se 
předpokládá růst kolem 10 %. 

- Rychlejší proces desinflace v letošním roce je do značné míry následkem 
exogenních faktorů, jejichž vliv bude pravděpodobně působit v příštím roce 
opačným směrem. Jedná se hlavně o vývoj cen komodit a potenciální vliv 
ekonomického vývoje v Rusku. 

- Vývoj kurzu a ceny potravin. 
- Hospodaření veřejných rozpočtů a mimorozpočtových položek ještě není 

upřesněno.  
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- I za předpokladu udržení současné dynamiky nominálních mezd v rozpočtové 
sféře dochází při očekávaném výrazném poklesu inflace v příštím roce ke zvýšení 
reálných mezd. 

- Objevují se tendence naznačující uvolňování rozpočtového omezení v podnikové 
sféře. Existují náznaky, že může dojít k selektivní podpoře jednotlivých podniků a 
ke  korekci náročnosti stávajícího prostředí. 

 
S ohledem na tyto faktory nelze z podstřelení cíle ke konci roku 1998 vyvozovat, že existují 
předpoklady pro kontinuální, trvalejší pokles těsnosti měnové politiky. Pouze za předpokladu 
obezřetné orientace hospodářské politiky existuje prostor pro snížení úrokových sazeb.  
 
Návrhem rozhodnutí pro dnešní zasedání BR je neměnit nastavení těsnosti měnové politiky. 
 
Závěrem vrchní ředitel Hrnčíř krátce diskutoval otázku běžného účtu, i když podotkl, že tento 
problémový okruh není jednoznačně záležitostí centrální banky. Konstatoval, že dochází  
výrazné korekci základní makroekonomické nerovnováhy, která charakterizovala  vývoj         
v roce 1996.  V roce 1998 se dá očekávat snížení poměru salda běžného účtu platební bilance 
k HDP z úrovně 7,6 % v roce 1996, a 6,1 % v roce 1997 na zhruba 3-4 % v tomto roce. 
Současně je potřeba ocenit, že se daří výrazný strukturální manévr t.j. posun k vyšší přidané 
hodnotě ve vývozu. Naopak sféra služeb trendově stále méně přispívá ke korekci deficitu 
běžného účtu.  
 
K trendovému zlepšení salda BÚ došlo za podmínek, kdy se ceny komodit na světových 
trzích vyvíjely pozitivně, odbytové možnosti byly příznivé a agregátní domácí poptávka byla 
významně utlumena. V SZ je pokus analyzovat důsledky situace, kdy se všechny tyto faktory 
obrátí. Ukazuje se, že po vyloučení cenového vlivu zbývá na pozitivní přínos utlumení 
poptávky a růstu vývozního potenciálu relativně malý podíl. Po eliminaci vlivu poptávky 
(kromě cenového vlivu) pozitivní přínos růstu vývozního potenciálu je  v řádu 15-20 mld. Kč. 
V souvislosti s první části úvodního slova je nutno tyto skutečnosti brát v úvahu při 
posuzování těsnosti měnové politiky pro další období, protože vývoj běžného účtu se může 
promítnout do kurzu a následně ovlivnit cenovou hladinu.  
 
S očekávaným vývojem běžného účtu je žádoucí se také zmínit o kapitálovém účtu. Za 
podmínek stabilizace domácí ekonomiky a rozumné hospodářské politiky lze předpokládat 
výrazný, masový příliv zahraničního kapitálu. Za určitých podmínek může samozřejmě dojít   
i  k výraznému odlivu kapitálu.  
 
 Problémem tedy je ovlivňování struktury kapitálových toků. Jde především o 
nedluhové financování běžného účtu, maximální podporu přímých zahraničních investic a 
těch forem přílivu kapitálu, které mají dlouhodobý charakter. 
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I.2.  Diskuse k situační zprávě za přítomnosti zástupců měnové sekce a sboru poradců 
 
vrchní ředitel Pospíšil: Proti minulé SZ dochází ke snížení odhadu čisté inflace ke konci 
roku, přičemž jediným zřetelným faktorem, který ovlivňuje současný vývoj je vývoj kurzu. 
Dotazuje se, s jakým kurzem se pro zbývající části roku pracuje.  
 
V materiálu se na několika místech zdůrazňuje, že faktory ovlivňující inflaci v tomto roce 
jsou vyjímečné a je málo pravděpodobné, že budou působit v příštím roce. Situace v Rusku 
podle jeho názoru zpochybňuje toto tvrzení z pohledu cen surovin a celosvětové inflace. I 
když neočekává další snížení světových cen v příštím roce, považuje za pravděpodobné 
udržení současného příznivého vývoje. Ptá se, jaký scénář považují autoři z tohoto hlediska 
za nejpravděpodobnější. 
 
V SZ je uvedeno tvrzení, že snížení úrokových sazeb o 0,5 procentního bodu se projeví v 
růstu úvěrů o 1 mld. Kč s jednoměsíčním zpožděním. O co se tento výsledek opírá? 
 
Ve Shrnutí na druhé straně je zajímavé tvrzení o pokroku v restrukturalizaci opřené o 
informace o struktuře vlastnictví ze Střediska cenných papírů. Požaduje konkrétnější 
vysvětlení použitých argumentů a ptá se, zda lze z těchto výsledků usuzovat na vývoj přímých 
investic v dalších čtvrtletích tohoto roku. 
 
viceguvernér Vít: Do jaké míry existují známky toho, že tendence poklesu, eventuálně 
stabilizace zahraničních cen na nižší úrovni by se měla změnit? 
 
V materiálu se několikrát mluví o vážném riziku růstu cen potravin. Dotazuje se na potenciál 
tohoto rizika a na možnost budoucího skokového růstu ve vývoji cen potravin. 
 
guvernér Tošovský: Před chvílí byla bankovní rada seznámena panem ministrem financí se 
stavem prací na státním rozpočtu na rok 1999. Zatím se nejedná o definitivní podobu, 
nicméně jedna věc je jasná. Ti, kdo mluvili o katastrofě v oblasti státního rozpočtu, neměli 
pravdu. V případě politického zastavení přijetí zákona o státním rozpočtu platí rozpočtové 
provizorium a omezení jsou dána platnými zákony týkající se financování státního dluhu. 
 
Bankovní rada byla zejména informována o předpokladech, na kterých je státní rozpočet 
postaven. Pokud jde o míru inflace, předpoklad ministerstva financí na příští rok je 7,5 %. 
Zároveň byla podána informace o míře deregulací a spotřebních daních. V návaznosti na tyto 
informace požaduje pan guvernér vytvoření analýzy k posouzení vlivu předpokladů MF na 
čistou inflaci a srovnání prognóz ČNB a MF na rok 1999. Ptá se, jak řešit situaci, kdy signály 
vycházející z MF a ČNB budou různé. Poznamenává, že i když se v předchozí debatě mluvilo 
o střednědobém horizontu, s ohledem na tyto informace navrhuje odložit diskusi na toto téma. 
 
Ke konci roku se uvažuje o "podstřelení" intervalu tolerance letošního inflačního cíle. Bylo 
by analyticky dobré podívat se jakou měrou se na tom podílely pozitivní faktory, které byly 
vyjmenovány a do jaké míry se také na tom podílí těsnost měnové politiky. Nabízí se otázka, 
zda vzhledem k tomu, že v březnu ještě existovaly obavy z "nadstřelení" inflačního cíle a 
pouze o několik málo měsíců později úvahy z jeho podstřelení, nedošlo k určitému 
analytickému pochybení nebo selhání.  
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vrchní ředitel Hrnčíř: Přechod na systém inflačního cílení se uskutečnil ve velmi 
nepříznivých podmínkách. Ke konci minulého roku neexistovala vláda a očekávání (včetně 
očekávání ČNB) bylo takové, že poprvé od roku 1994 dojde k akceleraci inflace. Očekávalo 
se, že inflace měřená indexem spotřebitelských cen nejenom že převýší 10 %, ale že se podle 
našich prognóz bude pohybovat na úrovni 13 % v první polovině roku a podle některých 
analytiků mnohem výše. Existovalo nebezpečí vytvoření mzdově-inflační spirály. Při 
stanovení cíle ČNB vycházela z prognózy inflace, kterou mělo MF a vláda k dispozici. V 
únoru bez předešlých konzultací s centrální bankou došlo k podstatné korekci vládní 
prognózy inflace ministrem financí, kdy se předpoklad o výši inflace v roce 1998 zvýšil o 2 
%. Tato očekávání byla akceptována analytiky a mohla mít bezprostřední dopad na mzdová 
vyjednávání. Proti očekáváním centrální banky se nárazová změna v regulaci na začátku roku 
spojila s úpravou cen. Přelití z regulovaných cen do čisté inflace bylo vyšší, než ČNB 
očekávala. V únoru byla situace obdobná. První etapa začátkem roku znamenala výraznou 
akceleraci inflace a z tohoto hlediska měnová politika musela reagovat. Ukazovalo se, že 
útlum poptávky nebyl dostatečný k tomu, aby korigoval přelití z oblasti regulovaných cen do 
cen neregulovaných. Měnová politika musela zvrátit inflační očekávání. Tento zlom nastal -  
v červnu se inflace dostala na horní hranici stanoveného koridoru pro rok 1998. Z tohoto 
hlediska nastavení měnové politiky bylo adekvátní k cílenému záměru.  Především se 
podařilo zvrátit inflační očekávání. 
 
Pokud jde o letošní výsledek, o podstřelení cíle lze hovořit pouze s určitou pravděpodobností. 
Mohou nastat ještě výkyvy, které budou současný vývoj korigovat. S velkou 
pravděpodobností lze očekávat určité podstřelení inflačního cíle. Je třeba si ovšem uvědomit, 
v jaké dimenzi k podstřelení dojde: zatím lze přibližně očekávat o 0,3 p.b. Ve Velké Británii 
tolerují odklon od cíle +/- 1 p.b. Jedná se o odchylku, kterou BoE  nemusí vysvětlovat. 
Teprve když je odchylka větší než 1 p.b., musí guvernér BoE v dopise vysvětlit ministru 
financí příčiny vychýlení. U nás jednoznačně došlo k výrazným, pozitivním šokům, které 
značně ovlivnily měnový vývoj.    
 
Existovala shoda v tom, že od května se měnová politika nebude koncentrovat na konec roku 
1998, ale na rok 2000. Rok 1998 byl považovaný za nestandardní, protože vzhledem k 
časovým zpožděním, s nimiž měnová politika ovlivňuje inflaci, se nedal očekávat v okamžiku 
vyhlášení inflačního cíle výrazný vliv ČNB na měnový vývoj v roce 1998. Vzhledem k tomu, 
že centrální banka může ovlivnit měnový vývoj v ročním až dvouletém horizontu, klíčovým 
cílem je rok 2000. Domnívá se, že z hlediska cíle v roce 2000 je nastavení měnové politiky 
správné. 
 
guvernér Tošovský: Připomíná, že již na podzim minulého roku se očekávalo, že vzhledem k 
deregulacím na začátku t.r. bude  inflace akcelerovat, ke kulminaci dojde v březnu a následně 
bude  inflace klesat. Souhlasí s tím, že začátek  t.r. byl inflačním překvapením – sám byl tímto 
vývojem překvapen. Pan vrchní ředitel Hrnčíř správně připomněl inflační expektace. Kdo je 
vytvářel a jak kvalifikovaně, o tom má pan guvernér své pochybnosti. Expektace byly 
vytvářeny ohledně kurzu v květnu nebo před květnem loňského roku. Dokonce i analytici 
některých "renomovaných" institucí očekávali kurz na úrovni 21,50 Kč za DEM. Těmto 
analytikům je třeba čelit. Jejich analytická činnost dosud nebyla vyhodnocena.  
 
Vznikly tedy inflační expektace a MF k tomu přispělo svojí predikcí. Označuje to za chybu, 
již v době zveřejnění této prognózy to považoval za chybu. Problém vidí v tom, že proti těmto 
inflačním expektacím stály jiné expektace: očekávaný pokles disponibilních příjmů 
obyvatelstva, celková pesimistická nálada vyplývající z politické situace, vliv balíčkových 
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opatření, rozpočtové škrty. Tyto faktory vedly k omezení spotřebitelské a vládní poptávky s 
následným vlivem na domácí poptávku a výkonnost ekonomiky. 
 
V březnu byla svolána porada. ČNB tehdy vyjádřila určité pochybnosti o dostatečné 
restriktivnosti vládních politik. Vláda byla odhodlána dodržet rozpočet, tak jak byl schválen. 
V prvních osmi měsících t.r. bylo hospodaření státního rozpočtu až na výjimku přebytkové. 
Pan ministr financí informoval BR o novém vývoji rozpočtu, který je i nadále v přebytku. 
Pokud jde o vývoj důchodů a mezd, tam je jasná restrikce. Začátkem roku se poprvé 
"protínala" produktivita práce a reálné mzdy. To byly významné signály, stejně jako vývoj 
některých "leading indicators" (poklesy cen zboží dlouhodobé spotřeby, atd.). Tehdy byla 
svolána debata k mixu hospodářské a měnové politiky, aby bylo jasno, že vláda dodrží 
restriktivní charakter fiskální politiky. Přesto v březnu padlo rozhodnutí o zpevnění úrokové 
sazby o 0,25 %. Vypadá to sice jako zanedbatelné, ale ne pro trh, ne pro malou, otevřenou 
ekonomiku. Pro investory, pro dealery je to obrovský signál, že centrální banka se bude 
chovat určitým způsobem. Následuje příliv kapitálu, apreciace kurzu a všechno co s tím 
souvisí. 
 
V předchozí diskusi byla otevřena otázka "trade off" mezi HDP a inflací. Cílem centrální 
banky by mělo být snižování inflace takovým způsobem, aby nebyla ekonomická aktivita 
příliš ovlivněna. V této otázce vidí pan guvernér problém, stejně jako v určitém zpoždění v 
uvolnění měnové politiky, zhruba o jedno čtvrtletí. Upozorňuje na náklady v termínech HDP, 
investicích, vývozu a současně na fiskální náklady. V letošním roce (nebylo upřesněno od 
kterého měsíce t.r.) ČNB nakoupila z trhu devizy v hodnotě 56-58 mld. Kč. Na základě úvah 
o úrokovém diferenciálu pan guvernér odhaduje, že tyto náklady mohou být na úrovni 
nákladů rekonstrukce budovy ČNB. 
 
Těmito problémy je třeba se zabývat analyticky. Pan guvernér chápe předchozí popis 
problému jako pracovní hypotézu. Uvedl, že jeho názor je ovlivněn pohledem, který nebyl 
pohledem centrální banky (druhá strana mixu) a uvědoměním si tvrdosti fiskální a mzdové 
politiky. 
 
ministr financí Svoboda: Vývoj zahraničního obchodu považuje za velice citlivý problém. 
Soustavně aktivní saldo OB se Slovenskou republikou by mělo být analyzováno s ohledem na 
současný vývoj v Rusku. 
S problematikou trade off mezi inflací a HDP se MF začíná zabývat, ale pouze čistě 
analyticky. Zda existuje taková korelace, že by se dalo hovořit o určitém úzkém pásmu 
substitučního efektu. 
 
Jedna věc byla zcela evidentně nadhodnocena: dopad deregulačních kroků z července. 
Ukazuje se, že pružnost poptávky po deregulovaném zboží a služeb směrem dolů je mnohem 
vyšší než se tehdy odhadovalo. Tato úvaha se potvrzuje i nepřímo na základě zatím předběžné 
informace ministerstva pro místní rozvoj o významných prvcích až deflačního vývoje na trhu 
nemovitosti a v některých oblastech cen nájemného.  
 
vrchní ředitel Hrnčíř: Souhlasí s názorem ministra financí na otázku zprostředkovaného 
vlivu ruské krize na slovenskou a následně českou ekonomiku. Upozorňuje, že aktivní saldo 
obchodní bilance ČR se Slovenskem je 13 mld. Kč, a 25 mld. se zeměmi středoevropské 
iniciativy. 
Konstatuje, že i když diskuse o nákladech desinflace proběhne později, chtěl by krátce 
reagovat na to, co v předchozí diskusi zaznělo. Upozorňuje, že na rozdíl od standardních 
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učebnicových úvah o vztahu mezi ekonomickým růstem a inflací v podmínkách 
stabilizovaných ekonomik se česká ekonomika nacházela ve specifických podmínkách. 
Probíhá určitý strukturální manévr. Centrální banka chtěla napomoci tomu, aby ekonomický 
růst nebyl tažen spotřebitelskou poptávkou v té dimenzi a struktuře jak byla založena. Bez 
jakékoliv změny hrozilo vytvoření další makroekonomické nerovnováhy. Kromě 
makroekonomicko-strukturální existuje mikroekonomická dimenze problému, která je 
mnohem důležitější. Teprve náročné makroekonomické podmínky vytváří tlak na 
restrukturalizaci podnikové sféry, vedoucí k udržitelnému ekonomickému růstu.  
 
guvernér Tošovský: To je nejdůležitější argument, který byl řečen. Je lepší vyčkat na 
potvrzení obratu tendencí nerovnováh a potom uvolnit politiku, než to udělat naopak a 
následně korigovat. 
 
 
I. 3. Uzavřené jednání bankovní rady 
 
Začátkem jednání bankovní rada hlasovala o tom, kterým pracovníkům ČNB bude umožněno 
zúčastnit se uzavřeného jednání bankovní rady. Hlasovalo se mezi třemi alternativami: pouze 
zapisovateli ze sboru poradců, pouze členům sboru poradců, řediteli měnové sekce a členům 
sboru poradců. V prvním kole hlasování bylo umožněno hlasovat pro více alternativ. 5 členů 
BR hlasovalo pro první, stejný počet pro třetí a nikdo z přítomných pro druhou variantu. V 
druhém kole 3 členové bankovní rady (guvernér Tošovský, viceguvernér Vít, vrchní ředitel 
Kaftan) hlasovali pro první a 3 členové bankovní rady (viceguvernér Kysilka, vrchní ředitel 
Hrnčíř, vrchní ředitel Pospíšil) pro třetí variantu. Podle procedurálních pravidel hlas 
guvernéra Tošovského rozhodl o tom, že uzavřeného zasedání bankovní rady se bude 
zúčastňovat pouze zapisovatel ze sboru poradců. 
 
 
Poté jednotliví členové bankovní rady prezentovali svá stanoviska k 8 SZ. 
 
viceguvernér Kysilka: V měnové oblasti centrální banka teď řeší 3 úkoly: 
Interpretace cíle pro rok 1998, cíl pro rok 2000 nebo otázka průchozího bodu pro rok 1999, 
strategický problém vytyčování cílů pro další období. 
 
ad 1) V posledních týdnech a měsících několikrát proběhla diskuse o interpretaci inflačního 
cíle. Je potřeba znovu zdůraznit, že centrální banka se dívá na splnění inflačního cíle 
symetricky: pod-nebo nadstřelení inflačního cíle je považováno za jeho nesplnění. Zároveň 
když centrální banka pracuje s inflačním cílením, tak si otevírá možnosti vysvětlení jak 
nadstřelení tak podstřelení. Pokud v letošním roce dojde k podstřelení, tak to přesně zapadá 
do schématu, které je akceptovatelné. Jsou zde jedinečné nepředvídatelné externí 
neovlivnitelné okolnosti, které odůvodňují možné podstřelení inflačního cíle. To samé platí 
symetricky: kdyby kurz deprecioval nebo by došlo ke zvýšení cen zahraničních surovin, 
centrální banka by musela a uměla vysvětlit veřejnosti důvody nadstřelení při správném 
nastavení měnové politiky. Navíc 0,3 p.b. v oblasti měnové politiky je mimo rozlišovací 
schopnost optiky centrální banky, která pracuje na hladině 5 % čisté inflace. Velká Británie 
pracuje na daleko nižší hladině, to znamená v jejich případě míra tolerance +/- 1 % je 
relativně daleko víc než  1 % v ČR.  
ad 2)  8. SZ neobsahuje nové informace ve srovnání s předchozími situačními zprávami. Jsou 
určitá rizika pro příští rok. Byla otevřena otázka světových cen. Nezazněl žádný jasně 
pojmenovatelný důvod, proč by se měly světové ceny vrátit na jejich předchozí hladiny. 
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Technická analýza, t.j. vývoj křivek těchto cen v minulosti naznačuje větší pravděpodobnost 
korekce světových cen. Opatrnost měnové sekce v tomto ohledu je správná. 
 
V souvislosti s rozpočtem relativizuje tezi, že deficit v řádu 10 až 20 mld. Kč není vážným 
problémem. Připomíná, že v letech 1995–96 byl tzv. vyrovnaný nebo mírně deficitní rozpočet 
vážným problémem, protože přivedl finanční politiku do neoptimálního mixu a přivodil 
měnové turbulence v loňském roce. Nelze hodnotit 15-ti miliardový schodek v příštím roce, 
když se nic neví o budoucí celkové vnitřní a vnější makroekonomické situaci. Takový 
rozpočet může být velice neuspokojivý v situaci např. masivního přílivu zahraničního 
kapitálu. Potom nereakce ze strany rozpočtové soustavy by mohla být vážným problémem. 
 
V oblasti mezd vidí velké riziko. Nedošlo k naplnění ducha balíčků v této oblasti. Od samého 
počátku, kdy se zafixovaly mzdy v rozpočtové sféře, se připouštělo, že dojde k redukci počtu 
zaměstnanců a nárůstu průměrné mzdy. Samozřejmě politicky je absolutně neudržitelné, aby 
nedocházelo k novému nárůstu průměrné mzdy v rozpočtové sféře. Nárůst průměrné mzdy by 
měl být doprovázen snížením přezaměstnanosti v rozpočtové sféře. Poslední 2 vlády tuto 
práci v oblasti mzdově-balíčkové nevykonaly, a nová vláda bude muset tomuto problému 
čelit. Dědí obrovské sociálně-politické pnutí díky zafixované průměrné mzdě a obrovskému 
kvantu přezaměstnanosti v rozpočtové sféře. 
 
Třetím rizikem na příští rok jsou již vyvolaná očekávání na změkčování mikroekonomického 
omezení. Reálně vyvolaná expektace na změkčení mikroekonomického rozpočtového 
omezení vede k určitému typu chování majícího dopad na ceny  buď v krátkém nebo v delším 
horizontu.  
 
Z toho pohledu je nastavení měnové politiky správné. To, co zaznělo na posledním jednání 
bankovní rady, že uvolňování měnové politiky je riskantním opatřením, dnes platí ještě víc. 
Načasování a dimenze těchto opatření bylo správné. 
ad 3) Úkoly v této oblasti byly zadány. V jednom ze stanovisek poradců (K. Šmídková) tento 
problém byl otevřen a bude využit v diskusi v září. 
 
ministr financí Svoboda: Stanovisko k ČEB bude doručeno. MF doporučuje variantu 1, t.j. 
posílení ve smyslu zákona o bankách. Tyto specifické banky by měly být, zejména ve vztahu 
k zahraničí prezentovány jako banky, jejichž specifika jsou v činnosti než ve statutárních 
věcech. 
 
V druhé části svého vystoupení pan ministr reaguje na stanovisko víceguvernéra Kysilky. V 
médiích došlo k nesprávné interpretaci, až významovému posunu výroků ministra Grégra. 
Jeho nároky jsou mnohem menší než pan ministr Svoboda původně předpokládal a očekává, 
že tyto nároky se nebudou zvyšovat. Masivní ingerence státu ve formě vydatné finanční 
injekce je velmi nepravděpodobná - téměř vyloučená. Existují úvahy ve smyslu velikosti, 
doby splatnosti a jiných parametrů daňových pohledávek, ale v omezeném rozsahu. Nemůže 
to vést k masovému použití toho nástroje. Ve věci Škody Plzeň přehodnocení daňové 
pohledávky bude naprosto nevýznamným faktorem, ve věci Královopolské je to trochu horší, 
ale v rámci zvládnutelných mezí. Pokud se týče ČKD, tam je to otázka dalšího jednání. 
 
vrchní ředitel Kaftan: Pokud jde o transmisi měnové politiky přes úvěrový kanál, nemělo by 
se zapomenout na důležitost legislativně-institucionálního rámce. Připomíná úkol, který byl 
zadán ministru financí v minulé vládě, navrhnout balíček legislativních a právně procesních 
opatření, která by napomohla vylepšit pozici věřitelů. Bankroty, úspory určitých nákladů na 
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rezervách a úsporných položkách by mohly vést ke zjemnění úrokové politiky bank vůči 
podnikové sféře. Upozorňuje specificky na balíčkové daňové zákony (daňová tvorba rezerv a 
opravných položek). K odpovědi pana ministra, že se jedná a zdlouhavý legislativní proces, 
uvádí, že považuje za důležité, aby vláda vyslala jasný signál, že se bude zabývat touto 
problematikou. 
 
viceguvernér Vít: Pan viceguvernér Vít poznamenal, že byl několikrát upozorňován, že se 
připravuje urychlené jednání se Slovenskem o otázce dluhu. ČNB je v tom silně 
zaangažovaná. Dotazuje se pana ministra, zda může potvrdit tyto informace. 
 
ministr financí Svoboda: Ze strany exekutivy stanovisko je otevřené. Ze slovenské strany 
jsou signály velice nepřímé a nelze vyloučit, že jsou vysílány z velké míry v návaznosti na 
blížící se termín voleb. Zatím nedošlo k přímějšímu, identifikovatelnějšímu potvrzení těchto 
zpráv.  
 
viceguvernér Vít: Uplynulo 14 dnů od zásadního rozhodnutí o změně nastavení měnové 
politiky. Proto 8. SZ těžko může říct něco zásadně nového. Jedinou novou informací je další 
prohlubování ruské krize, určité dopady na vývoj kurzu koruny a očekávání ohledně dalších 
dopadů. Zprávy médií o zhroucení ruské ekonomiky považuje za přehnané. Poučení lze 
vyvodit v tom smyslu, že dopad externích měnových krizí, zejména v Rusku, není krátkodobě 
predikovatelný, není přímý, je zprostředkovaný. Koruna je jakousi "parkovací" měnou, je ze 
všech středoevropských měn nejlikvidnější. Má tendenci z dlouhodobého hlediska k určitému 
mírnému nadhodnocení, protože je investiční měnou a v zásadě, v ČR existuje ve srovnání s 
dalšími zeměmi hospodářská a politická stabilita. 
 
Jak již zaznělo v předchozí diskusi, centrální banka musí mít dobré argumenty pro vysvětlení 
případného podstřelení inflačního cíle ke konci t.r. 
 
Během několika posledních SZ lze vypozorovat problém oceňování rizik. Na otázku 
oceňování váhových rizik v oblasti potravin a zahraničních cen bylo odpovězeno tak, že v 
oblasti potravin žádné riziko nebylo identifikováno, u zahraničních cen samozřejmě po 
dlouhé konjunktuře lze očekávat recesi a dočasně i pokles cen. V oblasti obchodní bilance se 
ptá, do jaké míry je současný vývoj výsledkem vnitřních a do jaké míry vnějších procesů. Z 
hlediska střednědobého měnového výhledu riziko ve vývoji obchodní bilance považuje za 
velmi vysoké. Vyjadřuje svoji nespokojenost se způsobem oceňování rizik, i když přiznává, 
že         v některých případech je to velice obtížné (např. mzdová oblast). 
 
Pan viceguvernér vyjádřil dva technické požadavky na strukturu situační zprávy: u obsahu 
materiálu uvést stránky jednotlivých kapitol, SZ by měla obsahovat seznam příloh. 
Přílohy týkající se úrokových sazeb říkají v mnoha ohledech totéž, pan viceguvernér navrhuje 
racionalizaci této části. Závěrem souhlasí s názorem neměnit úrokové sazby. 
 
vrchní ředitel Kaftan: Souhlasí s navrženým rozhodnutím neměnit nastavení měnové 
politiky. Souhlasí s tím, co zaznělo od pana víceguvernéra Kysilky, pracovat na zdůvodnění 
případného podstřelení krátkodobého inflačního cíle. 
Pan vrchní ředitel Pospíšil se ptal na vztah mezi snížením úrokových sazeb a s jistým 
zpožděním přírůstkem úvěrové emise. Podotýká, že tato otázka nebyla odpovězena. 
Doporučuje vytvoření přílohy analyzující faktory domácí úvěrové emise. Dialog v této oblasti 
mezi měnovou sekcí a bankovním dohledem již začal. Nelze v každé SZ argumentovat, že 
banky jsou obezřetnější, je potřeba analyticky doložit tato tvrzení. Bankovní dohled 
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připravuje zprávu o bankovním sektoru, ze které vyplývá, že dochází k nárůstu 
klasifikovaných úvěrů       v nominálním vyjádření. Nominální vyjádření je podstatně vyšší 
než vážené. To implikuje, že banky jsou skutečně obezřetné, nejvyšší dynamika je u 
sledovaných úvěrů. Bankovní dohled je připraven spolupracovat s měnovými útvary v této 
oblasti. 
 
Při přípravě strategických záměrů ČNB považuje za důležité připomenout důležitost 
legislativního rámce. Banky volají po těchto změnách.  
 
vrchní ředitel Pospíšil: Vzhledem ke krátkému časovému odstupu od nedávného rozhodnutí 
o snížení úrokových sazeb a s ohledem na situaci v Rusku souhlasí s předloženým návrhem 
rozhodnutí.  
 
K předchozí diskusi týkající se minulých rozhodnutí bankovní rady poznamenává, že s 
výhodou zpětného pohledu lze situaci vidět přesněji než v situaci vlastního rozhodování. Pro 
hodnocení rozhodnutí v prvním čtvrtletí zatím není k dispozici dostatek faktů, je to pořád 
ještě v poloze odhadů. Neví se například, jak se bude vyvíjet HDP v tomto roce. Z tohoto 
pohledu se zdá, že v rozhodování bankovní rady zatím převažuje moment vážení rizik             
v oblastech fiskální politiky, mezd a politiky vlády vůči podnikům. Rozhodnutí byla učiněna 
na opatrné straně. Jsou to otázky, které pravděpodobně nebude možné odpovědět ani v příštím 
čtvrtletí. Předpokládané podstřelení cíle vede ovšem k potřebě jemnější diskuse o nákladech. 
V současnosti je ale minimální šance je přesněji vyhodnotit.  
 
Je ale žádoucí zjemnit pohled na rizika týkající se měnového vývoje. Na podzim minulého 
roku se nezdálo být možné, že inflace se bude vyvíjet tímto příznivým způsobem, a stalo se to 
skutečností. Klade otázku, jak identifikovat, zohlednit působení mimořádných faktorů (kurz, 
zahraniční ceny) a jaký je vlastní inflační tlak bez vlivu těchto faktorů. Zdůrazňuje důležitost 
cen průmyslových výrobců v tomto ohledu. Kvantifikace těchto faktorů má klíčový význam 
pro určení střednědobé strategie dalšího desinflačního procesu.  
 
Při analýze vlivu kurzu koruny kromě inflačního vlivu s odvoláním na měnové turbulence v 
roce 1997 upozorňuje na platebně-bilanční rovinu vývoje kurzu. Dynamika vývozu se 
zmírňuje. Odhad dalšího vývoje v této oblasti se zdá být klíčový. Je-li pravdou, že 
restrukturalizace a zvýšení konkurenceschopnosti přispělo ke zlepšení obchodní bilance o 15 
mld. Kč, není to postačující. Klade otázku, co udělat proto, aby se tato dynamika udržela. 
Kromě obecných přístupů a tlaků na vládu, aby pokračovala v restrukturalizaci, je tady i 
otázka vývoje kurzu. Vzniká otázka, do jaké míry lze akceptovat jeho určité nadhodnocení.  
S touto otázkou úzce souvisí úroveň investic odvíjející se od úrokových sazeb. Bere-li se v 
úvahu tvrzení ministra financí, že ve struktuře nemůže udělat velké změny, tak otázka investic 
souvisí hlavně s úrovní úrokových sazeb.  
 
Souhlasí s tím, aby centrální banka zjemnila posuzování rizik. První výzvou je případné 
podstřelení inflačního cíle v tomto roce, druhou, že nelze vyloučit reálný pokles růstu HDP.  
Z tohoto pohledu lze mluvit o určitých nákladech. 
 
vrchní ředitel Hrnčíř: Souhlasí s návrhem neměnit nastavení úrokových sazeb. Současně 
akcentuje důležitost návrhu poradkyně Šmídkové vypracovat argumentaci centrální banky pro 
případné podstřelení krátkodobého inflačního cíle. 
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Navrhuje intenzivnější spolupráci mezi jednotlivými útvary v bance (statistika, bankovní 
obchody, bankovní dohled), aby měnové výstupy nebyly omezeny pouze na měnovou sekci. S 
názorem vrchního ředitele Kaftana týkající se obezřetnějšího chování bank maximálně 
souhlasí.  
 
Podstřelení inflačního cíle může být analytiky v srpnu nevhodně interpretováno. Srpnové 
číslo o inflaci není hlavním kritériem při posouzení adekvátnosti měnové politiky. Svou 
podstatou má měnová politika dopředu hledící charakter. S úrokovými sazbami centrální 
banka nereaguje na aktuální výsledky inflace. Současně poznamenal, že v režimu inflačního 
cílení nelze očekávat, aby centrální banka řešila úrokovými sazbami úroveň kurzu. Kurz je 
ovlivněn krátkodobými faktory, expektacemi a změnou rizikové prémie korigující inflační 
diferenciál. Nelze očekávat, že změnou úrokových sazeb o 0,5 % lze ovlivnit kurzový vývoj, 
bez ohledu na takto vyslaný signál. Souhlasí s požadavkem lepšího posouzení rizik v kurzové 
oblasti, protože kurz s ohledem na jeho přímý vliv na cenovou hladinu a rychlou transmisi do 
cen je důležitým inflačním faktorem. Podporuje vytvoření analýz pracujících s 
pravděpodobnostními rozloženími – vznik takovýchto analýz je otázkou času. 
  
guvernér Tošovský: Vidí prostor pro uvolnění měnové politiky. Měnová politika měla v 
minulých měsících více reflektovat restriktivnost fiskální, mzdové a důchodové politiky a 
jejich vliv na domácí poptávku. Tento prostor mohl být využít dříve. Dodává ovšem, že dnes 
nenavrhuje změnu měnové politiky ze dvou důvodů. Prvním důvodem je krátký odstup od 
posledního snížení úrokových sazeb, druhým důvodem je současná krize v Rusku. I když to 
není dlouhodobým faktorem, na rozdíl od viceguvernéra Víta si myslí, že problém je hlubší, 
ruská ekonomika se hroutí a rubl padá. Obává se následných dopadů na jiné země. 
 
V následující části pan guvernér Tošovský vyjádřil svoje pochybnosti ohledně toho, zda 
měnová politika v prvním pololetí zakládá pozitivní předpoklady pro střednědobé plnění 
inflačního cíle. Důvod je, že vysoké úrokové sazby a zpevňování kurzu jsou pravděpodobně 
dlouhodobě neudržitelné, jak se o tom zmiňoval pan vrchní ředitel Pospíšil. Tyto faktory, 
včetně působení exogenních faktorů vedly k robustnímu snížení inflace.  
 
V závěru pan guvernér Tošovský reaguje na předešlou diskusi týkající se role fiskální 
politiky. S problémem volného přílivu zahraničního kapitálu a globálního způsobu 
investování si neví rady téměř nikdo. Při globálním způsobu obchodování mohou vznikat 
cykly, kdy se budou střídat období silného přílivu a nárazového odlivu kapitálu. Čas a rozsah 
takového přílivu lze obtížně ovlivnit a včasně na to reagovat. Souhlasí s tím, že při řešení 
problému přílivu zahraničního kapitálu záleží na vývoji státního rozpočtu. O přílivu kapitálu 
v liberalizované ekonomice ovšem do značné míry také rozhoduje měnová politika a výše 
úrokových sazeb.  
 
I. 4. Úkoly z jednání BR 
 
- Má být vypracována analýza o vlivu snížení úrokových sazeb na úvěrovou emisi. 
- Má být vytvořena analýza k posouzení vlivu předpokladů MF při tvorbě rozpočtu na 

čistou inflaci a srovnávat predikce ČNB a MF v oblasti čisté inflace na příští rok. 
- Pokusit se o kvantifikaci vlivu exogenních faktorů (kurz, světové ceny) na inflaci. 
- Připravit konzistentní argumentaci centrální banky pro případ podstřelení krátkodobého 

inflačního cíle. 
- U obsahu situační zprávy uvést stránky jednotlivých kapitol. 
- Situační zpráva by měla obsahovat seznam příloh. 
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- Má být zváženo, zda by nemělo dojít k racionalizaci příloh SZ, týkajících se úrokových 
sazeb s ohledem na překrývající se obsah. 

 
 
I. 5. Rozhodnutí BR 
 
Po vyhodnocení 8. situační zprávy bankovní rada ČNB rozhodla jednomyslně neměnit 
nastavení měnově-politických nástrojů ČNB. 
 
 
I. 6. Závěrečná prohlášení 
 
Bankovní rada ČNB rozhodla jednomyslně neměnit nastavení měnově-politických nástrojů 
ČNB. Následují vyjádření členů bankovní rady se při hlasování. 
Guvernér Tošovský nenavrhuje změnu měnové politiky ze dvou důvodů. Prvním je krátký 
odstup a nedostatek nových informací od posledního snížení úrokových sazeb, druhým je 
současná krize v Rusku a případné riziko následných turbulencí v různých regionech světa.  
Viceguvernér Kysilka identifikoval rizikové faktory potenciálně ovlivňující budoucí měnový 
vývoj v oblasti cen zahraničních komodit, hospodaření veřejných rozpočtů v závislosti na 
vnější a vnitřní makroekonomické situaci, vývoji mezd v rozpočtové sféře a vzniku očekávání 
na změkčování mikroekonomického omezení. Viceguvernér Vít upozorňuje na to, že dopad 
externích měnových krizí není krátkodobě predikovatelný, není přímý, ale má 
zprostředkovaný charakter. Vyslovil potřebu strategického zhodnocení budoucího postupu v 
uplatňování měnové politiky a v jejím rámci pak stanovovat konkrétní cíle.  
Vrchní ředitel Hrnčíř zdůrazňuje dopředu hledící charakter měnové politiky. Konstatuje, že 
rychlejší pokles čisté inflace v tomto roce není sám o sobě důvodem pro kontinuální snížení 
úrokových sazeb v případě neobezřetného vývoje fiskální nebo mzdové politiky. 
Podle vrchního ředitele Kaftana je žádoucí co nejrychlejší vypracování a přijetí takového 
legislativně-institucionálního rámce, který by napomohl vylepšit pozici věřitelů. Změny v této 
oblasti by mohly vést k posílení vlivu úrokových sazeb v transmisním mechanismu.  
Vrchní ředitel Pospíšil vzhledem ke krátkému časovému odstupu od nedávného rozhodnutí o 
snížení úrokových sazeb a s ohledem na nestabilní ekonomickou situaci v Rusku nepovažuje 
změnu úrokových sazeb za aktuální. Současně upozorňuje na platebně-bilanční a z toho 
vyplývající inflační rizika vývoje kurzu koruny.  
 
 
Zapsal: RNDr. Tibor Hlédik, MA, Sbor poradců bankovní rady ČNB 
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