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I. 1. Úvodní slovo ředitele měnové sekce Čapka zastupujícího vrchního ředitele Hrnčíře 
 
Ředitel Čapek rozdělil svoje vystoupení do 4 okruhů: Prognóza inflace, vyhodnocení faktorů 
cenového vývoje, rizika budoucího vývoje, doporučení. 
 
Prognóza inflace 
Předložený graf zobrazuje krátko a střednědobý inflační cíl, orientační koridor vzniklý na 
základě lineárního propojení těchto cílů a tři různé prognózy: založené na expertním odhadu a 
dvou modelových prognózách (MMTS, MMI) inflace.  
 
Model MMI, naznačující nejvyšší dynamiku desinflačního procesu ve střednědobém časovém 
horizontu je jednorovnicovým modelem s vysvětlujícími proměnnými devizového kurzu, 
klientských úrokových sazeb na střednědobé vklady, disponibilního důchodu, 
nezaměstnanosti a regulovaných cen. Vzhledem k exogennosti vysvětlujících proměnných, 
model je vhodný pouze k tvorbě krátkodobých prognóz inflace v horizontu do 6 - 12 měsíců. 
Jeho vypovídací schopnost v delším horizontu je problematičtější. Tento model naznačuje 
pokračující proces desinflace v následujícím období s občasnými fluktuacemi. 
 
Druhý model (MMTS) je vícerovnicovým modelem obsahujícím rovnice pro celkovou a 
čistou inflaci, HDP a směnný kurz. Čistá inflace je funkcí nákladových faktorů (zahraniční 
inflace), inflačních očekávání (domácí inflace) a poptávkových faktorů (mezera výstupu). V 
tomto případě neexistuje problém předpokladu exogennosti vysvětlujících proměnných. 
Rovněž tento model naznačuje pokračování započatého desinflačního trendu. 
 
Třetí prognózou je expertní odhad inflace. Je vytvořena na základě zhruba deseti empirických 
vazeb mezi určitými vysvětlujícími proměnnými (např. PPI, kurz) a jednotlivými cenovými 
indexy. Měnová sekce zkoumá, zda existuje spolehlivá ekonometrická vazba mezi cenovými 
indexy a vysvětlujícími proměnnými a na základě vytvoření predikce vysvětlujících 
proměnných se predikují cenové indexy. Po vyhodnocení těchto vazeb se odvodí intervalový 
odhad inflace, který zahrnuje vliv jednotlivých vysvětlujících proměnných. Střed tohoto 
intervalu je kladen do jeho dolní poloviny. Toto je založeno na úvaze, že ceny jsou spíše 
nepružné směrem dolů než nahoru. Pravděpodobnost odchylky směrem dolů je tedy menší 
než směrem nahoru. Střed intervalového odhadu ke konci příštího roku se odhaduje na úrovni 
4,5 %. Tato expertní predikce naznačuje stabilizaci meziroční čisté inflace. Nemělo by tedy 
dojít ke konci roku ani k výraznému růstu, ani k poklesu čisté inflace.  
 
Průběh desinflačního procesu byl do značné míry ovlivněn působením exogenních faktorů, 
které jsou mimo dosah makroekonomických politik. Jedná se o vliv zahraničních cen a části 
kurzových pohybů, které nebyly vyvolány měnovou politikou ČNB. Odhady zachycující vliv 
těchto exogenních faktorů se  pohybují v rozmezí 0,5 - 5 %. Pokud by tyto exogenní faktory v 
tomto roce nepůsobily, tak by se čistá inflace mohla ke konci t.r. pohybovat v cílovém 
koridoru. To by nasvědčovalo tomu, že měnová politika v minulosti byla prováděna 
konzistentně. Závěry všech 3 prognóz ukazují na pokračování desinflačních tendencí v 
příštím roce. 
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Vyhodnocení faktorů cenového vývoje 
 
Inflační očekávání 
Inflační očekávání jsou významně ovlivněna vývojem aktuální inflace. Za období březen-
srpen letošního roku (v březnu kulminoval růst meziročního indexu spotřebitelských cen a 
čisté inflace) index spotřebitelských cen klesl v meziročním vyjádření z úrovně 13,4 na 9,4 %. 
Čistá inflace ve stejném období poklesla z 7,9 na 4,9 %. Za předpokladu adaptivních 
očekávání, by měly být expektace příznivě ovlivněny dosavadním vývojem desinflačního 
procesu. Vzhledem k tomu, že predikce inflace do konce t.r. naznačuje další mírný pokles 
uvedených cenových indexů, lze očekávat další příznivé protiinflační působení expektací. 
 
Dalším indikátorem inflačních očekávání je tvar výnosové křivky. Výnosová křivka odráží 
očekávaný vývoj úrokových sazeb v určitém časovém horizontu. Nominální úrokové sazby, 
které jsou zachyceny výnosovou křivkou, mají zhruba 3 složky: reálnou úrokovou sazbu, 
očekávanou inflaci a rizikovou prémii. Určité fluktuace výnosové křivky za poslední období 
lze přisoudit změně rizikové prémie. Lze formulovat realistickou hypotézu, že se reálná sazba 
a očekávaná inflace pohybují stejným směrem. Jestliže se ekonomika dostane do konjunktury, 
tak rostou reálné úrokové sazby, protože roste výnosnost průmyslového kapitálu, roste 
ziskovost a podniky jsou ochotny platit vyšší úrokové sazby. Na vrcholu konjunktury rovněž 
rostou inflační očekávání. Když se ekonomika dostane do recese, nominální sazby by měly 
klesat jak z důvodu poklesu reálných sazeb, tak z důvodu poklesu inflačních očekávání. V 
tomto smyslu výnosová křivka obsahuje důležitou informaci. Výrazně pozitivní sklon 
výnosové křivky svědčí o trhem očekávané vysoké výši reálných úrokových sazeb a 
inflačních expektací. V případě negativního sklonu výnosové křivky trh očekává pokles 
budoucích reálných úrokových sazeb a budoucí inflace.  
 
Vývoj výnosové křivky v letošním roce ukazuje, že zatímco v prvním pololetí t.r. výnosová 
křivka měla pozitivní sklon (v lednu 1,37, v únoru 1,53), v následujících měsících dochází k 
obratu (květen 0,35,  červen 0,58 - v červnu šlo pravděpodobně o vliv zvýšení  rizikové 
prémie). V červenci a v srpnu se výnosová křivka stává inverzní (spread je záporný), dosahuje 
hodnot kolem -0,80. Pomine-li obtížně kvantifikovatelný vliv rizikové prémie, lze vyvodit 
závěr, že trh očekává působení desinflačních faktorů, utlumenou ekonomickou aktivitu a 
žádný výrazný tlak na růst reálných úrokových sazeb. 
 
Měnový vývoj 
Oba dva Českou národní bankou sledované peněžní agregáty vykazují nízké meziroční 
nominální přírůstky, reálně dochází dokonce k jejich poklesu. Za prvních 8 měsíců t.r. je 
meziroční růst M2 6,9 %, L 8,5 %. V reálném vyjádření M2 klesl o 5,4 %, L o 3,8 %. Tato 
informace sama naznačuje, že měnový vývoj je poměrně restriktivní. Desinflačně působí také 
skutečnost, že nominální přírůstky M2 jsou pod úrovní nominálních přírůstků HDP. V 
průběhu roku se ovšem mezera mezi nominálními přírůstky M2 a nominálním HDP zužuje. 
Zatímco v prvním čtvrtletí byla 3 %, v druhém čtvrtletí 1%. Je to přirozený výsledek poklesu 
reálného HDP při setrvačnosti vývoje peněžních agregátů. Na příští rok se nepředpokládá 
urychlení růstu peněžní zásoby, agregát M2 by se mohl pohybovat v rozmezí 5 – 7 %.  
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Reálné úrokové sazby jsou konstruovány na základě aktuální inflace. Jakkoli může být tento 
přístup problematický, využití inflační prognózy pro konstrukci reálných úrokových sazeb je 
neméně složité. Není možné sestrojit takovou souvislou časovou řadu prognóz budoucí 
inflace, která by mohla být využita pro deflování reálných úrokových sazeb. U reálných sazeb 
spočítaných s využitím aktuální inflace dochází pod vlivem klesající inflace k jejich růstu.  
 
Pan ředitel Čapek se domnívá, že k růstu reálných úrokových sazeb by docházelo i za 
předpokladu použití údajů o očekávané inflaci. Všechny instituce totiž pod vlivem 
desinflačního procesu postupně přehodnotily (snižovaly) své predikce v průběhu roku. Reálné 
sazby vzniklé s využitím těchto prognóz by zřejmě ukázaly podobný trend jako trend reálných 
sazeb vzniklý na základě předpokladu   adaptivních očekávání. Reálné sazby byly 
spočítány  
z 1T Pribor, ze sazby, která je blízko k operativnímu cíli. Deflace byla provedena indexem 
spotřebitelských cen a cen průmyslových výrobců. Od ledna do srpna roku 1998 došlo ke 
zvýšení reálných úrokových sazeb deflovaných pomocí cen průmyslovýchvýrobců zhruba  
o 1-1,5 %, u spotřebitelských cen  přibližně o 3 %.  
 
Nominální kurz v období leden - srpen 1998 aprecioval přibližně o 1,50 Kč vůči DEM (tj. v 
rozsahu zhruba 7 %), reálný devizový kurz za stejné období o více jak 10 procent v závislosti 
na použitém cenovém indexu. Současný vývoj domácích fundamentálních veličin nezavdává 
příčinu ke spekulacím o budoucím výrazném depreciačním pohybu kurzu. Jedná se ovšem o 
rizikovou veličinu. 
 
Reálná ekonomika 
V průběhu posledních zhruba 2 -3 let dochází k postupnému poklesu ekonomického růstu. 
Zatímco v roce 1996 HDP vzrostl o 4,1 %, v roce 1997 o 1 %, v první polovině t.r. poklesl o 
1,7 %. Informace z oblasti reálné ekonomiky naznačují, že pokles by mohl pokračovat i ve 
třetím čtvrtletí tohoto roku. Tento vývoj ukazuje, že se velmi pravděpodobně rozšiřuje mezera 
výstupu, ekonomika se vzdaluje od své kapacitní hranice. O tomto vývoji svědčí také růst 
nezaměstnanosti. Z tohoto důvodu by nemělo v budoucnu docházet ke vzniku inflačních 
tlaků. 
 
Celková  a konečná domácí poptávka v meziročním vyjádření za posledních 6 čtvrtletí reálně 
klesá v důsledku uplatněných makroekonomických politik. Dochází k postupnému obnovení 
vnější a vnitřní rovnováhy. Při analýze domácí poptávky je jedním z nejdůležitějších faktorů 
vývoj spotřeby domácností a to ze dvou důvodů: 
 Tvoří zhruba 50 % domácí poptávky. 

Vyznačuje se určitou setrvačností, v rámci ekonomického cyklu má stabilizující vliv. 
 

Investice mají silně procyklický charakter, spotřeba vlády je ovlivněna diskrečními, obtížně 
předvídatelnými opatřeními vlády. Spotřeba domácností se neodvíjí od současných příjmů 
domácností, ale od jejich předpokládaných příjmů ve střednědobém časovém horizontu. Je to 
známá teorie permanentního důchodu, která v extrémní podobě říká, že spotřeba domácností 
se odvíjí od očekávaného celoživotního důchodu. Dojde-li tedy k významnější změně 
spotřeby domácností, je to důležitá indikace toho, že domácnosti přehodnocují svůj 
očekávaný důchod v nějakém střednědobém časovém horizontu několika let. Ve druhém 
čtvrtletí došlo k velmi výraznému reálnému meziročnímu poklesu spotřeby domácností o 7 %. 
Pokud tento pokles není statistickou záležitostí a bude potvrzen ve 3. čtvrtletí tohoto roku, 
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pak tento pohyb svědčí o tom, že domácnosti výrazně přehodnocují svá očekávání o 
budoucím ekonomickém růstu a následně svoji spotřebu.  
 
Při současné úrovni úrokových sazeb a obezřetnosti bank při poskytování úvěrů a současném 
výhledu ekonomické aktivity nelze očekávat výrazný růst investiční aktivity. Na straně 
investic pravděpodobně neexistuje výrazný poptávkově-inflační tlak. 
 
Další složkou domácí poptávky je spotřeba vlády, odvíjející se nepřímo od vývoje státního 
rozpočtu. Státní rozpočet je velmi rizikovým faktorem. I přes navrhovaný deficit reálné 
výdaje v rámci státního rozpočtu výrazně nerostou. Váha státního rozpočtu v HDP se 
postupně dlouhodobě snižuje. Návrh pro příští rok pokles váhy státního rozpočtu v HDP 
zpomaluje, respektive stabilizuje. Proto měnová sekce nepředpokládá, že spotřeba vlády by 
měla výraznějším způsobem dynamizovat domácí poptávku. Dokonce reálný růst spotřeby 
vlády v příštím roce by měl být nižší než je tomu u spotřeby domácností a u investic. 
 
Zahraniční poptávka po českém zboží do značné míry závisí na poptávce ve světě. V tomto 
ohledu existuje určitá nejistota. V současnosti mezinárodní instituce očekávají nižší tempo 
ekonomického růstu ve světové ekonomice ve srovnání s letošním rokem. Poptávkově 
inflační impuls ze zahraničí se tedy neočekává, otázkou zůstává vliv zahraniční poptávky přes 
případné oslabení kurzu z důvodu poklesu exportní dynamiky. 
 
Ve druhém čtvrtletí t.r. došlo ke snížení dynamiky nominálních příjmů z mezd. Měnová sekce 
očekává, že koncem t.r. a v roce 1999 dojde k obnovení dynamiky zhruba okolo 9 %. 
Nominální příjmy z mezd se odrážejí v reálných příjmech. S ohledem na setrvačnost růstu 
nominálních příjmů a pokles inflace v roce 1999 by mělo dojít k určitému urychlení reálných 
příjmů. Zatímco v letošním roce se předpokládá pokles reálných mezd o 2 %, v příštím roce 
by reálné příjmy měly reálně růst o 2 %. Tento odhad koresponduje s odhadem růstu spotřeby 
domácností a HDP. Proto by ani zde neměly v příštím roce vzniknout poptávkově-inflační 
tlaky. 
 
Vztah mezi růstem reálných mezd a národohospodářskou produktivitou práce v posledním 
období se vyvíjel pozitivně. Měnová sekce předpokládá, že tato relace se bude vyvíjet i v 
následujícím období příznivě. Nicméně v souvislosti s poklesem ekonomické aktivity a 
inflace se pozitivní mezera mezi vývojem průměrné reálné mzdy a národohospodářské 
produktivity práce bude zužovat. V roce 1999 se očekává uzavření této mezery, takže 
nákladový dopad do inflace by měl být neutrální. 
 
Dalším důležitým indikátorem je vztah mezi jednotkovými mzdovými náklady (t.j. mzdovými 
náklady na jednotku domácího produktu) a deflátorem HDP. Jestliže deflátor HDP je nižší 
než jednotkové mzdové náklady, svědčí to o tom, že jednotkové mzdové náklady vedou k 
inflačním tlakům, v opačném případě je to signál snižování mzdově-inflačních tlaků. Podle 
dnešních dat se jednotkové mzdové náklady nejeví jako nákladový inflační faktor. 
 
V září se míra nezaměstnanosti očekává na úrovni  6,6 %, koncem příštího roku okolo 8 %. 
To souvisí s rozšiřováním mezery výstupu, s tím, jak se ekonomika vzdaluje od své hranice 
výrobních možností. Kromě toho, že rozšiřování mezery výstupu působí desinflačně, růst 
nezaměstnanosti současně znamená, že se zhoršuje vyjednávací pozice pracovní síly na trhu 
práce. 
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Z nákladových faktorů je nejdůležitějším indikátorem index cen průmyslových výrobců. V 
srpnu došlo k absolutnímu poklesu cen průmyslových výrobců o 0,2 %. Ve zpracovatelském 
průmyslu byl pokles -0,3 %. V průběhu letošního roku dochází k poměrně zřetelnému  
zpomalení meziročního růstu růstu cen průmyslových výrobců. Zatímco v prvním čtvrtletí 
tento růst byl 6,4 %, v srpnu již jenom 4,2 %. Měnová sekce předpokládá v roce 1999 
pokračování nízkého růstu producentských cen. Vývoj světových cen, kurzu nebo domácí 
poptávky nenaznačuje působení výrazného mechanismu tlačícího ceny směrem nahoru. Mírné 
očekávané zrychlení producentských cen v příštím roce vychází z předpokladu méně 
příznivého působení vnějších exogenních faktorů ve srovnání s letošním rokem. Pro příští rok 
měnová sekce predikuje růst cen průmyslových výrobců v intervalu 4,5 - 5,5 %. U skupiny 
cen stavebních prací a cen zemědělských výrobců dochází také k dlouhodobějšímu poklesu 
růstu cen. 
 
Rizika budoucího vývoje 
Rizika budoucího vývoje pan ředitel Čapek strukturoval podle významnosti jednotlivých rizik 
do 4 bodů: 

Mzdový vývoj 
Hospodaření veřejných rozpočtů 
Vývoj světových cen 
Devizový kurz 
 

Vzhledem k tomu, že spotřeba domácností tvoří 50 % celkové spotřeby, mzdový vývoj má 
výrazný potenciální vliv na domácí poptávku a následně inflaci. Kromě standardních vlivů 
ovlivňujících trh práce, faktory jako hospodaření státního rozpočtu, tarifní zvýšení mezd v 
rozpočtové sféře, atd. mohou mít výrazný dopad na uzavírání mzdových kontraktů v 
podnikatelské sféře. Tyto nejrůznější kanály se mohou stát budoucím zdrojem nákladových a 
poptávkových inflačních tlaků. 
 
Za předpokladu, že deficit veřejných rozpočtů bude ještě větší, než to vyplývá ze současných 
předložených návrhů, stává se rizikový z několika důvodů: 

Deficit znamená růst spotřeby vlády, čili jedná se o poptávkově inflační faktor.  
Může dojít ke mzdové nákaze z veřejného do soukromého sektoru. 
Hrozí vytlačování soukromých ekonomických aktivit, což vede k neefektivní alokaci 
soukromého kapitálu. 
Dochází k nárůstu státního dluhu. Vzhledem k tomu, že se jedná o indikátor, který je 
bedlivě sledovaný zahraničními investory, dynamika veřejného dluhu může vést k 
oslabení kurzu a ke vzniku následných inflačních tlaků. 

 
Dalším rizikem je určitá nejistota ohledně světových cen surovin. Vzhledem k umírněným 
prognózám konjunktury ve světové ekonomice neexistují ekonomická rizika pro nárůst cen 
surovin v příštím roce. Ceny surovin ovšem jsou mnohdy ovlivněny jinými než 
ekonomickými faktory: politickými krizemi v různých regionech či kartelovými dohodami. 
Tyto nejistoty jsou zabudovány do expertních odhadů predikce inflace pro příští rok. 
Samozřejmě existují známá rizika vývoje devizového kurzu. 
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Doporučení 
Po vyhodnocení predikce inflace, působení faktorů inflace v současnosti a v horizontu 
příštího roku a po vyhodnocení rizik budoucího cenového vývoje pan ředitel Čapek 
doporučuje bankovní radě snížit limitní sazbu pro dvoutýdenní repo operace ze 14 na 13,5 %. 
 
 
I.2. Diskuse bankovní rady za přítomnosti měnové sekce a sboru poradců 
 
vrchní ředitel Niedermayer: Vyjadřuje pochybnosti ohledně modelových prognóz, navrhuje 
posoudit váhu modelů a expertních odhadů. Požaduje použití stejných východisek pro 
všechny prognózy. Východiska pro měnový kurz u jednotlivých modelových přístupů 
považuje za vzájemně nekonzistentní a příliš optimistická. Úroveň kurzu v intervalu  18, 70 - 
18, 90 nevidí jako realistickou.  
 
Diskuse o "průletovém" koridoru pro rok 1999 musí proběhnout. V předchozím vystoupení 
byla prezentována úplně jiná představa o tomto koridoru, než tomu bylo na nedávném 
semináři ČNB o inflačním cílení. Jedná se o zásadní otázku, pan vrchní ředitel Niedermayer 
připouští, že na ni možná nelze odpovědět. 
 
Táže se na existenci existence odborné literatury a empirické evidence podporující hypotézu 
stejnosměrného pohybu reálných úrokových sazeb a inflačních očekávání během 
ekonomického cyklu (s ohledem na specifika nestabilizovaných ekonomik provádějících 
desinflaci), která byla prezentována v úvodním vystoupení. 
 
Kde je evidence o tom, že růst HDP je pod růstem potenciálního produktu? I když zvětšování 
mezery produktu (output gap) je zřejmé, není naopak jasné, zda růst ekonomiky je pod nebo 
nad potenciálním růstem. 
 
Zlom ve vývoji domácí poptávky byl relativně rychlý. Pan vrchní ředitel Niedermayer se ptá, 
zda tato rychlá změna je udržitelná v budoucnu s ohledem na vliv očekávaného zpomalení 
deregulací v oblasti energie a nájmů na úspory obyvatelstva. 
 
vrchní ředitel Pospíšil: Svoje dotazy a připomínky k 9. SZ uspořádal do následujících bodů: 
V situační zprávě chybějí některé informace k státnímu rozpočtu:  

− Odhad ČNB celkového veřejného dluhu včetně „transformačních“ položek.  
− Vymezení přírůstku běžného dluhu pro rok 1999, jeho rozdělení na cyklickou 

a strukturální složku.  
− Na jaké účely jsou určeny výdaje v rámci strukturální složky a jak tyto výdaje 

mohou negativně ovlivnit formování rozpočtového omezení v 
kvazisoukromých podnicích, tvorbu cen v oblasti zemědělských výrobců, 
náklady v oblasti dopravy, atd. Jedná se o oblasti, ve kterých byly zmiňovány 
priority současné vlády ve vládním prohlášení. Očekává expertní, rámcový 
odhad těchto vlivů. 

(ke straně 10) Lze budoucí poptávku domácnosti aproximovat jen vývojem mezd a příjmů? 
Pokud odhad příští poptávky domácností bude aproximován pouze vývojem mezd a příjmů, 
tak dojde k významnému nadhodnocení odhadů soukromé spotřeby pro příští období, protože 
takový přístup nebere v úvahu (podle slov ředitele Čapka) změnu v očekávaném 
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permanentním důchodu, ke kterému možná v současnosti dochází s ohledem na situaci na trhu 
práce a změny v cenové struktuře spotřebitelského koše.  
 
(ke straně 22) Jaké jsou příčiny rozdílné dynamiky peněžních agregátů M2 a L? Podíl 
přírůstků L a HDP se jeví být konstantní. Jsou výsledky uváděné v tabulce slučitelné s 
grafem? 
 
(ke straně 25) Vzhledem k tomu, že analýza na této straně identifikovala velice slabou vazbu 
mezi úrovní úrokových sazeb a objemem poskytovaných úvěrů, nízká stabilita peněžních 
agregátů je pravděpodobně odvozena z obezřetného chování bank a velmi omezeného 
přístupu k financování ze zahraničí. 
 
(ke straně 42) Předpokládá se oslabení vývozu v příštím období a rostoucí dynamiky 
soukromé poptávky a veřejné spotřeby. Proč se tedy předpokládá další zlepšení poměru 
běžného účtu k HDP? 
 
Očekávaná akcelerace cen průmyslových výrobců vyslovená v úvodním slovu se zdá být 
nedostatečně vysvětlena. Hlavní argumenty pro zdůvodnění takového vývoje jsou v ostatních 
částech situační zprávy marginalizovány. Na jedné straně dynamizace cen průmyslových 
výrobců se zdůvodňuje nákladovými faktory, na druhé straně v situační zprávě se uvádí, že 
vývoj jednotkových mzdových nákladů neumožní v budoucnu vznik poptávkových tlaků. 
Jako nepřesvědčivé se jeví argumenty uvádějící riziko kartelizace a monopolizace v různých 
odvětvích. Pochybnost je o tom, zda existuje prostor pro naznačenou dynamizaci cen 
průmyslových výrobců. 
 
guvernér Tošovský: Ptá se, jaký je názor měnové sekce na adekvátnost přísnosti měnové 
politiky v současném vnitřním a vnějším prostředí? Co znamená v tomto směru návrh snížení 
dvoutýdenní repo sazby o 0,5 % ? Znamená to snížení, udržení či mírné zvýšení  stávající 
úrovně restriktivnosti měnové politiky?  
 
Na odpovědi a vystoupení pracovníků měnové sekce reagovali jednotliví členové bankovní 
rady následovně: 
 
vrchní ředitel Niedermayer: Požaduje vyjasnění předpokladu o exogennosti či endogennosti 
směnného kurzu v modelu MMTS. (Následná diskuse potvrzuje použití předpokladu 
exogennosti kurzu ve zmíněném modelu.) 
 
vrchní ředitel Pospíšil: Konstatuje, že se spokojí s odpovědí měnové sekce na jeho otázky 
týkající se státního rozpočtu. V příští SZ žádá ovšem velice podrobný rozklad deficitu 
státního rozpočtu. Považuje to za nejdůležitější námět v současnosti.  
 
vrchní ředitel Niedermayer: V oblasti státního rozpočtu (bez úvah o hospodaření zbytku 
veřejných financí, o kterém prozatím nemá dostatečné informace) upozorňuje na tři rizika: 

− Nebude schválen návrh na změnu spotřebních daní a pojistného. 
− Špatně se odhaduje cenová elasticita poptávky po komoditách, jejichž ceny 

budou subjektem zvýšení. 
− Existuje riziko nesprávného odhadu vlivu ekonomického růstu v příštím roce 

na státní rozpočet.  
Žádá od měnové sekce řádovou kvantifikaci těchto rizik. 
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guvernér Tošovský: Při diskusi o míře restrikce pan guvernér uvádí, že index 
spotřebitelských cen od března do srpna t. r. poklesl z 13,4 % na 9,4 %, tj. o 4 p.b. ve 
srovnání se snížením úrokových sazeb o 0,75 p.b. za stejné období. Čistá inflace poklesla za 
stejné období ze 7,9 % na 4, 9 % tj. o 3 body. Přitom klientské úrokové sazby deflované 
indexem cen průmyslových výrobců jsou na historicky nejvyšší úrovni od roku 1993, 
pomineme-li období loňských měnových turbulencí. Proto považuje otázku adekvátnosti 
přísnosti měnové politiky za aktuální. 
 
vrchní ředitel Niedermayer: Upozorňuje, že při posuzování adekvátnosti měnové politiky z 
hlediska nastavení úrokových sazeb je žádoucí hodnotit delší časový horizont, než tomu bylo 
v předchozím vystoupení pana guvernéra. Na grafu dokumentuje, že začátkem roku úrokové 
sazby byly na úrovni 15,5 % a byly velmi volatilní. Dlouhodobé úrokové sazby byly na 
úrovni 16,75 %. Od té doby se inflace vrátila na úroveň známou ze začátku t.r. a úrokové 
sazby jsou řádově o 2 % nižší. 
 
Na adekvátnost měnové politiky je nutné se dívat z toho hlediska, zda měnová politika 
zajišťuje dosažení inflačního cíle. Jakkoli je centrální banka kritizována za to, že inflační cíl 
byl určen diskrečně, nejedná se o diskrečně určený cíl. Inflační cíl je diktován konvergencí k 
EU a tím, že žádná centrální banka by neměla  umožňovat akceleraci inflace, ale působit k 
jejímu postupnému poklesu. Z tohoto hlediska otázka zní, zda nastavení měnové politiky 
reflektuje tento cíl. 
 
Z hlediska působení vnějších exogenních faktorů se pan vrchní ředitel Niedermayer  domnívá, 
že bez vlivu kurzu a dovozních cen by se inflace pohybovala na horní hranici cílového 
koridoru nebo nad ní. Pokles dovozních cen byl 13 %, vliv směnného kurzu víc než 10 %. Z 
tohoto hlediska je nutné posuzovat adekvátnost měnové politiky v současnosti a v budoucnu. 
 
Klíčové je také posouzení, čeho dosáhne centrální banka svou měnovou politikou. Pokud 
existuje názor, že existuje alternativní měnová politika, která se nedívá na to, jakým 
způsobem se bude vyvíjet inflace, připouštějící akceleraci a následnou deceleraci inflace, a že 
taková měnová politika přináší nižší celospolečenské náklady, pak ať proběhne diskuse na 
toto téma. Není to potvrzeno evidencí žádné centrální banky. Akcelerace inflace je 
následována její nákladnou decelerací. Pokud existuje shoda v tom, že centrální banka by 
neměla dopustit akceleraci inflace a zajistit střednědobou konvergenci inflace k vývoji těchto 
ukazatelů v EU, mělo by to být východiskem pro určování adekvátnosti měnové politiky. 
 
vrchní ředitel Pospíšil: S ohledem na informace poskytnuté v SZ o poměrně slabém 
působení úrokového kanálu v transmisním mechanismu vzniká legitimní otázka, zda vyšší 
úrokové sazby nevytvářejí čistě vyšší náklady bez vlivu na dynamiku peněžních agregátů a 
poptávku, jakož i působením na nominální kurz koruny.  
 
guvernér Tošovský: Vzhledem k tomu, že v diskusi nezazněla vyhovující odpověď na 
předchozí otázku o míře restriktivnosti měnové politiky po případném snížení úrokových 
sazeb o 0,5 %, pan guvernér opakuje svůj dotaz.  
 
vrchní ředitel Pospíšil: Při hodnocení adekvátnosti měnové politiky je nutné vycházet ze 
schématu inflačního cílení. Současná diskuse je o tom, zda prognóza inflace míří či nemíří 
pod dolní koridor střednědobého inflačního cíle. 
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vrchní ředitel Niedermayer: Odmítá názor, který zazněl v předchozí diskusi, podle kterého 
zvýšení reálných úrokových sazeb (spočítaných podle nominálních úrokových sazeb 
deflovaných současnou inflací) znamená zvýšení restriktivnosti měnové politiky. Neumíme 
přesně měřit reálné úrokové sazby. Zdůrazňuje, že podle takové interpretace rostoucí inflace 
začátkem roku (z 9,50 % na 12,70 %) vedla k uvolnění měnové politiky o 3,20 %. Nesouhlasí 
s takovou interpretací a upozorňuje na nutnost vycházet z nominálních úrokových sazeb. To, 
zda měnová politika je velmi restriktivní nebo neutrální, neumí nikdo změřit. Zahraniční 
centrální bankéři, kteří navštívili ČNB potvrzují, že centrální banka vždy bude obviňována z 
přílišné restrikce.  
 
Zásadní je to, co říká pan vrchní ředitel Pospíšil. Schéma inflačního cílení je proto 
transparentní, aby ČNB uměla komunikovat svoji politiku, přiznat případné chyby nebo 
změnu výchozích, původně velice realistických, předpokladů.  
 
guvernér Tošovský: Je tady ovšem problém reálné ekonomiky, pokles ekonomického růstu. 
Jedná se o problém mixu fiskální a měnové politiky. 
 
vrchní ředitel Niedermayer: Musí být vytvořen konsensus o tom, zda ekonomický pokles je 
cyklický nebo strukturální. Po kurzové krizi bylo konstatováno, že existují "úzká hrdla" v 
ekonomice. Vidíme odstraňování těch "úzkých hrdel"? Existuje naděje, že výpadky Škody 
Plzeň, Tatry, atd. nebo naprosto kolabující alokační schopnosti velkých bank (z důvodu 
absence privatizace a výkonu vlastnických práv státu) lze nahradit měnovou nebo fiskální 
expanzí? Tento prostor pan vrchní ředitel Niedermayer nevidí, domnívá se, že pokles 
ekonomického růstu je v převážné části způsoben strukturálními problémy tak, jak byly v 
minulém roce adresovány. Ptá se, zda to znamená, že balíčky jsou odvolány, že se na 
problémy centrální banka dívá jinak? Pokrok, i když v některých oblastech byl zahájen, je 
velmi pomalý. Recese definovaná podle učebnic samozřejmě tady je, ale musí být řečeno, čím 
je to způsobeno. 
 
 
I. 3. Uzavřené jednání BR 
 
vrchní ředitel Niedermayer:  
Některé části situační zprávy - zejména ta úvodní o inflaci - jsou dobře zpracované a ukazuje 
se, že tato část by mohla převážit nad dalšími. Navrhuje procedurální změny týkající se mimo 
jiné shrnutí SZ, vycházející ze zkušenosti jeho nedávné návštěvy ve Finské národní bance, 
kde shrnutí vzniká na základě záznamu jednání vyššího managementu (úroveň ředitelů).  
 
Konstatuje, že nemůže vyloučit, že opravdu existuje prostor pro snížení úrokových sazeb. 
Inflační výhled na velmi blízký horizont se mu zdá být velmi pozitivní. Upozorňuje na to, že 
pokud nedojde ke změně exogenních faktorů, dojde k velkému poklesu inflace ještě začátkem 
příštího roku. Domnívá se, že následně, nejenom z hlediska numerické základny, ale 
působením některých faktorů dojde mezi 2. a 3. čtvrtletím k její akceleraci. Měnová opatření, 
o kterých se dnes diskutuje, nezmění zásadním způsobem predikci ke konci t.r., ale rozhodují 
o vývoji inflace ve druhém a třetím čtvrtletí příštího roku s ohledem na zpožděný vliv 
úrokových sazeb na inflaci.  
 
Výsledkem dnešního zasedání měla být jasná komunikace s veřejností o vývoji inflace v 
tomto roce a jeho vztahu ke krátkodobému inflačnímu cíli. Je to velká chyba, že centrální 
banka na to není připravena. Mělo by být uloženo měnové sekci připravit komuniké (řádově 
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půl stránky), které bude velmi přesně kvantifikovat vliv vnějších exogenních faktorů na 
inflaci v duchu minulého zadání. V předchozí diskusi bylo ilustrováno, jak se vliv vnějších 
exogenních faktorů projevuje na ceně benzínu. Taková kvantifikace je důležitá ze dvou 
důvodů: umožní pochopit hlavní důvod podstřelení krátkodobého inflačního cíle veřejnosti a 
správné nastavení báze, na které se bude inflace v příštím roce pohybovat.  Ohledně 
očekávaného budoucího vývoje těchto exogenních faktorů poznamenává, že neočekává další 
snížení dovozních cen o 13 % ani další posílení kurzu v rozsahu asi 10 %, ale udržení těchto 
velmi nízkých cen. 
 
Druhý bod, který považuje v současnosti za velmi podstatný, je struktura vývoje obchodní 
bilance, robustnost zlepšení salda obchodní bilance po eliminaci cenových vlivů a riziko 
obnovení vnější nerovnováhy v případě posílení domácí poptávky. Upozorňuje na nutnost 
dalšího zlepšení deficitu běžného účtu s ohledem na jeho obtížné financování v současných 
vnějších podmínkách. Podle jeho názoru současná korekce ve vývoji běžného účtu je do velké 
míry zapříčiněna cenovými faktory a nevylučuje, že v případě zvýšení poptávky přes kanál 
reálných mezd nebo poptávku veřejného sektoru může dojít k akceleraci deficitu běžného 
účtu. Toto nebezpečí může vyvolat nezbytnost zpřísnění měnové politiky ("second best") 
nebo tlak na změnu fiskální politiky (velmi obtížně realizovatelné). Tato analýza je nutná ke 
kvantifikaci vážnosti fiskálních rizik. 
 
Pan vrchní ředitel Niedermayer považuje za nezbytné absolvovat nenáročnou a ne dlouhou 
diskusi o "průletovém bodě" pro příští rok. Podle jeho názoru se nabízejí jednoznačně dvě 
strategie. První strategie byla prezentována v úvodním slovu. Tato strategie byla odmítnuta na 
semináři ČNB o cílování inflace všemi zúčastněnými, přesto, se jedná o legitimní strategii. 
Druhá strategie vycházející ze zahraničních zkušeností si klade za cíl stabilizaci dosažené 
míry dezinflace pro příští rok. Tato strategie je pro vrchního ředitele Niedermayera 
přijatelnější. Souhlasí dokonce s mírnější verzí této strategie, která by nepočítala se zvýšením 
úrokových sazeb s cílem eliminovat inflační vliv do současnosti protiinflačně působících 
vnějších exogenních faktorů (dovozní ceny ropy). Domnívá se tedy, že existují v zásadě dvě 
strategie a je nutné se pro jednu rozhodnout. 
 
Závěr, který je vysloven ve shrnutí, že do konce tohoto roku existuje prostor pro snížení 
úrokových sazeb o 1 - 2,5 % považuje pan vrchní ředitel Niedermayer za nepodložený. 
 
Závěrem poznamenává, že nemůže vyloučit, že existuje prostor pro snížení úrokových sazeb, 
intuitivně to cítí, ale procedurálně podle jeho názoru ČNB není připravena na využití tohoto 
prostoru. Domnívá se, že je nutné provést kvantifikaci jednotlivých faktorů inflace na 
současný vývoj, formulovat vizi do budoucna o dezinflační trajektorii pro příští rok, provést 
analýzu běžného účtu, robustnosti a zranitelnosti zlepšení jeho salda a struktury hospodaření 
veřejných financí. Za klíčové, nezbytné, snadno realizovatelné, považuje stanovení inflačního 
mezicíle pro příští rok. Nepodporuje návrh na snížení dvoutýdenní repo sazby o 0,5 bodu. 
Doporučuje, aby se BR sešla v příštím týdnu, rozhodla o stanovení koridoru pro příští rok a v 
závislosti na tomto koridoru rozhodla o změně úrokových sazeb. 
 
vrchní ředitel Pospíšil: 
Podporuje návrh snížení referenční sazby o 0,5 procentního bodu.  
Dříve než přistoupí ke zdůvodnění tohoto kroku, vyjádří se k podkladu podepsanému panem 
Dědkem. S ohledem na kredibilitu ČNB považuje schéma inflačního cílení za 
nezpochybnitelné. V této souvislosti upozorňuje na dvě otázky, které zůstaly otevřené při 
zavádění toho schématu. První otázkou je vztah k vládě (příští vládě), druhou otázkou je 
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know-how, které je k dispozici. Nemíní tím teoretické znalosti inflačního cílení, ani sdělitelné 
zkušenosti, ale instrumentárium, praktickou schopnost predikovat. Na oba dva tyto problémy 
v současnosti ČNB naráží. Z tohoto hlediska je velice důležitá diskuse nad tímto materiálem. 
S některými tvrzeními v materiálu pan vrchní ředitel Pospíšil nesouhlasí, ale o některých 
částech si myslí, že materiál je relevantní, může poskytnout jisté vodítko a nové pohledy na 
praxi inflačního cílení. Pan Dědek během dnešní diskuse intuitivně potvrdil myšlenku, že 
know-how se zásadně nezměnilo a v podstatě se učíme diskutovat. V tomto smyslu se 
samozřejmě jedná o diskreci a vypovídací schopnosti použitých matematických modelů lze 
úspěšně zpochybnit. Vyjadřuje svoje přesvědčení, že diskuse v této oblasti je nutná, 
sjednocování pohledů je žádoucí. 
 
Při posuzování návrhu rozhodnutí pan vrchní ředitel Pospíšil vychází z toho, že návrh je 
odůvodněný, protože se domnívá, že v současné době podstřelujeme cíle nejenom pro rok 
1998, ale i cíl pro rok 2000. Podstřelení letošního cíle dokonce může být větší, než naznačuje 
predikce 4,3 %, z důvodu poklesu poptávkově-inflačních tlaků v příštích 12 měsících. 
Domnívá se, že zahraniční poptávka v průběhu příštího roku oslabí, což bude působit jako 
dodatečný faktor. Vliv akcelerace reálných mezd a příjmů na soukromou spotřebu je v 
situační zprávě stále nadhodnocen. Domnívá se, že sklon domácností ke spotřebě nebo 
úsporám se mění pomalu, ale na delší období. V současnosti se mění s ohledem na vnímání 
rizik na trhu práce (rostoucí nezaměstnanost). 
 
Riziko vlivu akcelerace čisté inflace v průběhu příštího roku na inflační expektace 
nepřeceňuje. Zdůrazňuje, že kvantifikace inflačních expektací v současnosti je velmi 
povrchní. Nejsou k dispozici spolehlivé empirické odhady. Na rozdíl od zahraničních 
institucí, které spoléhají na celou škálu indikátorů, ČNB spoléhá hlavně na výnosové křivky. 
Požaduje hlubší analýzu inflačních očekávání. Navrhuje rozlišit inflační expektace finančních 
trhů a veřejnosti. Hodnotí vliv měnové politiky na expektace finančních trhů pozitivně. Tím, 
že ČNB poskytla svoji představu o vývoji úrokových sazeb, relativně stabilizovala vývoj 
měnového kurzu s pozitivním vlivem na inflaci.  
 
Inflační cílení naopak příliš neovlivnilo inflační expektace domácností a většiny podniků. 
Nevidí žádný důkaz o tom, že mzdový vývoj v uplynulém roce nebo kontrakty v ekonomice 
by byly ovlivněny vyhlášením inflačního cíle. Z toho hlediska usuzuje, že pokud dochází k 
redukci spotřeby, tak pod vlivem investic, slabé poptávky, poklesu reálných příjmů a 
zhoršování situace na trhu práce.  
 
Naopak, pokud vezmeme jako zkušenost názor (sdělený nám v průběhu konference k 
inflačnímu cílení) podle kterého, jakmile se inflace sníží na nižší hladinu, bez ohledu na 
důvody poklesu, má tendenci se udržovat na této nižší hladině, pak pokles inflace pod cíl pro 
rok 1998 zvyšuje pravděpodobnost toho, že inflační cíl v roce 2000 bude dosažen. V této 
souvislosti však upozorňuje na to, že tato zahraniční zkušenost platí v situaci, kdy inflační cíl  
je stanoven vládou a je to vláda, která vysvětluje veřejnosti důvody stanovení inflačního cíle a 
samozřejmě i jeho nesplnění. 
 
Fiskální politika se jeví jako rizikový faktor budoucího vývoje. Jedná se o neznámou veličinu, 
proto se to riziko obtížně oceňuje. Kromě možných poptávkových vlivů existuje všeobecné 
nebezpečí, že dojde k jistému narušení dlouhodobého procesu pozitivních změn v 
institucionální oblasti i v mikrosféře. Může dojít ke změkčení rozpočtového omezení pro 
podnikovou sféru, k podpoře zemědělských výrobců, atd. Diskuse o těchto rizicích měla 
proběhnout na dnešní bankovní radě, nejsou k tomu ovšem dostatečné podklady. Ovšem 
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rizika tady jsou a měla by být komunikována jako rizika, protože nám určitě do budoucna víc 
než dnes budou komplikovat rozhodování o dalším snižování úrokových sazeb. Odklad 
rozhodnutí o snížení referenční sazby s ohledem na výše zmíněná rizika by nepovažoval pan 
vrchní ředitel za správný, protože nepovažuje za reálné čekat na rychlé objasnění těchto rizik. 
Jedná se o dlouhodobější problém, riziko deficitu veřejných financí se bude materializovat 
postupně. V mezičase, pokud by centrální banka udržovala výši úrokových sazeb na stávající 
úrovni, prohlubovala by podstřelení inflačního cíle s nezanedbatelným dopadem na hladinu 
nominálního kurzu v krátkém horizontu s možnou akcelerací inflace v delším horizontu. 
 
Snížení deficitu obchodní bilance v současné situaci považuje za tak prudké, že by tento 
vývoj mohl být interpretován jako výsledek příliš násilné kontrakce v ekonomice. Osobně si 
myslí, že v současné mezinárodní ekonomické situaci se jedná o velmi důležité pozitivum. 
Měla být diskutována otázka jeho udržitelnosti jak z pohledu vnějších tak z pohledu vnitřních 
faktorů.  
 
U vnějších faktorů situace v Japonsku ukazuje, že pravděpodobně spíš dojde ke zmírnění 
měnové politiky než fiskální, k oslabení jenu, které může vyvolat další tlak na kurzy v 
regionu. Tento vývoj vyvolává samozřejmě tlak na snížení úrokových sazeb v USA a v 
Evropě. Pokud se nevyřeší ekonomické problémy v Jižní Americe, tak může dojít k dalšímu 
tlaku na pohyby kurzů v této oblasti. Zdá se, že rozšiřování problému asijské krize je hodně 
podmíněno pomocí vyspělých evropských zemí. Podle různých publikací ochota nebo 
schopnost těchto zemí pomoci je omezena. Z toho se dá usuzovat, že krize se bude rozšiřovat 
a že tlak na rozvíjející se trhy a na jejich kurzy bude stoupat. Pokud by se v této situaci česká 
koruna nepohybovala symetrickým způsobem se svým vnějším okolím, mohlo by to mít 
zásadní důsledky pro cenovou konkurenceschopnost českého vývozu.  
 
Z tohoto hlediska je důležité posoudit i vnitřní vývoj. Pan vrchní ředitel se domnívá, že role 
měnového kurzu při zlepšování salda obchodní bilance (oslabení nominálního kurzu) je 
přeceňována, zejména když se mluví o dynamice vývozu ve stálých cenách. Zlepšení salda 
obchodní bilance vysvětluje vývojem zahraniční poptávky, zvýšením cenové konkurence- 
schopnosti, produktivními investicemi v předchozích  obdobích a poklesem domácí poptávky. 
U dovozu považuje za důležitější vliv pokles domácí poptávky než vliv kurzu. Očekává, že 
působení těchto nekurzových faktorů v čase se bude oslabovat. Údaje o změnách v objemu a 
struktuře přímých investic, které jsou k dispozici za pololetí, nenaznačují řádové nebo 
významné zvyšování kapacity vývozu pro příští období. Z toho hlediska pan vrchní ředitel 
vnímá velmi významně v čase narůstající úlohu kurzu. Přílišné setrvávání na úrokovém 
diferenciálu nepřiměřeného vnější situaci - o kterém netvrdí, že je v současnosti nadměrný - 
by se mohlo projevovat v obnovení vnější nerovnováhy a v následném vzniku inflačních 
tlaků. 
 
vrchní ředitel Kaftan:  
První poznámka je metodologická. V současnosti je diskuse o tom, jak rozvíjet dále 
instrumentárium v režimu inflačního cílení a dále zlepšovat prognózy inflace. Podporuje 
názor, který zazněl v předchozí diskusi, že zpracovatelé SZ při vytváření prognóz by měli 
vycházet ze sjednocených výchozích předpokladů. Kromě vyhodnocení inflace na základě 
dopředu hledícího pohledu upozorňuje na důležitost zpětného vyhodnocení kvality prognóz. 
Vyjadřuje své pochybnosti, zda v minulosti včas a správně reagovala měnová politika na 
makroekonomický vývoj. Současně požaduje zpětné vyhodnocení mixu fiskální a měnové 
restrikce v letošním roce.  
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Po prostudování materiálu a po velmi kvalitním úvodním slově se pan vrchní ředitel domnívá, 
že prostor pro snížení úrokových sazeb existuje i při současné míře nejistoty. Jako maximální 
možné snížení úrokových sazeb vidí 1 p.b. 
 
Vzhledem k tomu, že rozhodnutí BR bude na veřejnosti komentováno, pan vrchní ředitel 
považuje za nutné uspořádat tiskovou konferenci. Je důležité vyslat pozitivní signál z 
centrální banky směrem k vládě. Jedná se o příspěvek ČNB do diskuse o mixu fiskální a 
měnové politiky.  
 
Souhlasí s popisem rizikových faktorů v úvodním slovu a posuzuje je stejnou intenzitou. 
Veřejné finance, rozpočtová soustava, jsou základním, kritickým faktorem budoucího 
inflačního vývoje. Dalším výrazným rizikem je vývoj mezd v rozpočtových organizacích a z 
toho vyplývající potenciál pro mzdovou nákazu. V soukromém sektoru platí tvrdá rozpočtová 
omezení a pan vrchní ředitel Kaftan očekává jejich zachování.  
 
V další části svého vystoupení s odvoláním na televizní vystoupení místopředsedy vlády 
Mertlíka pan vrchní ředitel upozorňuje na potenciální fiskální výdaj vyplývající z hospodaření 
Konsolidační banky a České spořitelny. Upozorňuje na to, že z hlediska budoucích 
poptávkově-inflačních tlaků není lhostejné, zda deficit veřejných financí bude deklarovaných 
26,8 nebo 60 či 90 mld. Kč. Souhlasí s požadavkem vrchního ředitele Pospíšila vytvořit 
vlastní, hrubý odhad přiměřeného nebo přípustného vývoje veřejných financí. Přes výše 
zmíněná rizika vidí prostor pro snížení úrokových sazeb o 0,5 p.b. 
 
S odvoláním na minulé zadání bankovní rady zdůrazňuje nutnost stanovení inflačního 
mezicíle pro rok 1999. Nemyslí si ovšem, že tato otázka má zásadní vliv na dnešní 
rozhodnutí.  
 
Pan vrchní ředitel Kaftan vítá a oceňuje analytický box vyvracející předchozí simplistické 
závěry o vlivu snížení úrokových sazeb na úvěrovou emisi. Vyjadřuje vstřícnost a ochotu 
bankovního dohledu ohledně další spolupráce s měnovou sekcí. 
 
Na závěr svého vystoupení pan vrchní ředitel navrhuje věnovat čas k přípravě obsahové 
stránky tiskové konference. 
 
guvernér Tošovský:  
Připomíná, že během diskuse kladl 3 otázky: 

− Adekvátnost stávající míry přísnosti měnové politiky.  
− Hlavní rizika pro inflační cíl související zejména s předpokládaným deficitem 

veřejného rozpočtu. 
− Do jaké míry může současná politická diskuse o velikosti budoucího deficitu 

ovlivňovat dnešní rozhodování bankovní rady? 
Pan guvernér se domnívá, že materiál přesvědčivě ukazuje na rostoucí reálné úrokové míry z 
důvodů vyššího než očekávaného zpomalení inflace. V materiálu je několik argumentů, které 
podporují hypotézu, že snižování nominálních úrokových sazeb nemusí při současných 
vyhlídkách znamenat zmírnění nebo uvolňování měnové politiky. Jde teď o zamezení dalšího 
zpřísňování měnové politiky. Zpřísňování měnové politiky v současné fázi hospodářského 
poklesu by bylo neadekvátní. Rozpočtové hospodaření vlády představuje rizikový faktor 
budoucího vývoje z hlediska míry inflace, ale i z důvodu celkové zranitelnosti české 
ekonomiky na pozadí současné globální finanční krize.  
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Na problémech týkajících se vlivu rozpočtového hospodaření na měnový vývoj bude nutné 
metodologicky dále pracovat. Jedná se zejména o lepší analytické zpracování cyklických a 
strukturálních složek deficitu státního rozpočtu. Zároveň je žádoucí kvantifikace vlivu 
deficitu na peněžní zásobu a na indikátory zahraniční zadluženosti.  
 
Z kvantitativního hlediska rizika deficitního hospodaření v současnosti nejsou natolik silná, 
robustní, aby diskvalifikovala úvahu o snižování úrokových sazeb. Pan Čapek při analýze 
rozpočtu upozorňoval na 2 skutečnosti: reálné zvýšení výdajů vlády je minimální, váha 
státního rozpočtu v HDP se postupně dlouhodobě snižuje. 
 
Pan guvernér dále zdůrazňuje, že centrální banka by se měla bránit tomu, aby byla vtažena do 
politických diskusí. Nepovažuje za správné použití rétoriky podmiňující snížení úrokových 
sazeb nekvantifikovanou podobou budoucího deficitu veřejných financí. Takový postoj by 
znamenal vtahovat centrální banku do probíhající polemiky politických stran o podobě 
státního rozpočtu.  
 
Pan guvernér oceňuje kvalitu SZ. Jedná se o velmi dobrý materiál, který nereprezentuje jen 
úzký pohled na formální plnění inflačního kritéria. Upozorňuje na fundovanost úvah ohledně 
otázky podstřelení cílového koridoru. Souhlasí s názorem vrchního ředitele Pospíšila, že 
odhad podstřelení inflačního cíle ke konci t.r. s ohledem na silné působení dezinflačních 
faktorů je podhodnocen. 
 
Trhy podle pana guvernéra očekávají snižování úrokových sazeb. Dokládají to klesající 
průběh výnosových křivek i komentáře některých analytiků. Citlivou otázkou je nervozita 
ohledně vývoje ruského rublu, ale zatím se jedná o spíše pozitivní vliv na kurz koruny. 
 
V materiálu jsou navrženy dvě alternativy dalšího postupu. Buďto významnější pokles 
úrokových sazeb a potom mírnější krůčky nebo snižování sazeb o 0,5 procentního bodu.  
Snížení úrokových sazeb pan guvernér chápe jako určité dohánění opožděné reakce měnové 
politiky z minulých měsíců. Z hlediska projednávání státního rozpočtu oddálení rozhodnutí o 
snižování úrokových sazeb přivádí centrální banku do složitější situace. Návrh vlády bude 
projednáván v jednotlivých výborech parlamentu a potom na plenárním zasedání, ve třech 
čteních. Projednávání v parlamentu bude vytvářet daleko citlivější situaci než je ta dnešní.   
 
Snížení úrokových sazeb o 0,5 p.b. vidí pan guvernér jako minimum. Raději by volil nějaký 
viditelnější impuls, na úrovni 0,6 - 0,7 p.b. S ohledem na formující se konsensus ohledně 
snížení úrokových sazeb o 0,5 p.b. nenavrhuje jiné číslo. Připomíná, že pan viceguvernér Vít 
ústně, pan vrchní ředitel Hrnčíř písemně také souhlasí s tímto snížením úrokových sazeb. 
Konstatuje, že se jedná o do jisté míry širší konsensus.  
 
Pan guvernér souhlasí s názorem vrchního ředitele Niedermayera ohledně méně optimistické 
prognózy inflace ve druhém pololetí příštího roku. Ve druhém pololetí může nastat kumulace 
určitých faktorů jako vyšší mzdový růst a tedy spotřeba domácností a vývoj státního rozpočtu. 
Nelze vyloučit změnu exogenních faktorů a působení nízké výchozí základny. Z toho důvodu 
je obtížné zajistit, aby nedošlo k vzestupu čisté inflace ve druhém pololetí příštího roku. 
 
 
I. 4 Úkoly z jednání BR  
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Má být vypracován expertní, rámcový odhad: 
Celkového veřejného, včetně transformačního, dluhu pro příští rok, běžného dluhu pro 
rok 1999, jeho rozdělení na cyklickou a strukturální složku. Na jaké účely jsou určeny 
výdaje v rámci strukturální složky a jak tyto výdaje mohou negativně ovlivnit 
formování rozpočtového omezení v kvazisoukromých podnicích, tvorbu cen v oblasti 
zemědělských výrobců, náklady v oblasti dopravy, atd. Jedná se o ty oblasti, ve 
kterých byly zmiňovány priority současné vlády ve vládním prohlášení.  

Požaduje se řádová kvantifikace následujících rizik ve fiskální oblasti: 
Neschválení návrhu vlády na změnu spotřebních daní a pojistného. 
Chybný odhad cenové elasticity poptávky po komoditách, jejichž ceny porostou. 
Riziko nesprávného odhadu vlivu ekonomického růstu v příštím roce na státní 
rozpočet.  

Připravit tiskové prohlášení ČNB (řádově půl stránky), které bude přesně kvantifikovat vliv 
vnějších exogenních faktorů na inflaci. 
Formulovat návrh desinflační trajektorie pro příští rok.  
Provést analýzu běžného účtu, robustnosti a zranitelnosti zlepšení jeho salda. 
 
 
I. 5. Rozhodnutí BR 
 
 Po vyhodnocení 9. situační zprávy Bankovní rada ČNB většinou hlasů rozhodla snížit 
dvoutýdenní repo sazbu z 14% na 13,5 %, a to s účinností od 25. září t.r. 
 
 
I. 6. Pilotní verze Závěrečných prohlášení (Final Statements) 
 
Bankovní rada ČNB rozhodla většinou hlasů o snížení úrokové sazby pro dvoutýdenní repo 
operace ze 14 na 13,5%, a to s účinností od 25. září 1998.  
 
Členové bankovní rady se při rozhodování vyjádřili následovně. 
 
Guvernér Tošovský považuje za hlavní důvod pro snížení sazby to, že vzhledem k rychlejší 
než dříve očekávané desinflaci, rostou reálné úrokové sazby. Zpřísňování měnové politiky je 
v současné fázi hospodářského poklesu neadekvátní. Podstřelení cílového koridoru je reálné, 
lze zvažovat i viditelnější snížení sazby, ale vzhledem k širšímu konsensu souhlasí s 0,5 p.b. 
Připomíná, že nepřítomní členové bankovní rady -  viceguvernér Vít (ústně) a  vrchní ředitel 
Hrnčíř (písemně) rovněž souhlasí s tímto snížením reposazby.  
 
Vrchní ředitel Niedermayer nepodporuje návrh na dnešní rozhodnutí o snížení reposazby. 
Doporučuje, aby bankovní rada v co nejbližším termínu rozhodla o stanovení koridoru pro 
vývoj čisté inflace v příštím roce a na  základě tohoto kritéria teprve rozhodla o případném 
snížení. Upozorňuje na rozhodující vliv vnějších faktorů (světové ceny, kurz) na současné 
tempo desinflačního procesu a na rizika spojená s deficitem veřejných rozpočtů.  
 
Vrchní ředitel Pospíšil podporuje návrh na snížení sazby o 0,5%. Základní důvod vidí v 
dlouhodobějším pohybu čisté inflace pod deklarovaným koridorem z důvodu oslabení 
poptávkově-inflačních tlaků. Hlavní rizikový faktor spatřuje ve fiskální politice, doporučuje 
podrobnější analýzy struktury tohoto rizika.  
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Vrchní ředitel Kaftan podporuje návrh na snížení sazby o 0,5%, přitom podtrhuje, že veřejné 
finance jsou základním rizikovým faktorem budoucího inflačního vývoje. Deficit veřejných 
financí může být podstatně vyšší než diskutované saldo státního rozpočtu, což už by pro 
budoucí měnovou politiku bylo závažným faktem.  
 
 
 
Zapsal: RNDr. Tibor Hlédik, MA, Sbor poradců bankovní rady ČNB 
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