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Přitomni pánové Tošovský, Kysilka, Vít, Hrnčíř, Kaftan, Niedermayer, Pospíšil 
                            ministr financí Svoboda 
 
 
A. Měnová strategie do roku 2001 a inflační cíle v dlouhodobém horizontu 
 
I. 1. Úvodní slovo vrchního ředitele Hrnčíře  
 
Předložený materiál je podkladem pro stanovení inflačního cíle na rok 2001 a současně snahou 
tento cíl integrálně začlenit do dlouhodobého výhledu, do dlouhodobější strategie. Dvě dimense 
materiálu: jednak si blíže ujasnit představy uvnitř ČNB a jednak formulovat nabídku diskuse pro 
vládu, případně pro další relevantní instituce. Ve střednědobém horizontu do roku 2001 je cíl 
ovlivněn předpokládaným vývojem, dlouhodobá strategie je dána cílem, kterého chceme 
dosáhnout, tj. standardu Evropské unie.  Pro dlouhodobou strategii je proto charakteristický 
normativní přístup, i když se berou v úvahu také existující předpoklady a tendence. Z toho 
plynou požadavky na hospodářskou a měnovou politiku, aby byla konsistence mezi tím, co je 
žádoucí, a tím, co je založeno. Pro určení střednědobého cíle se předkládají bankovní radě 
výsledky prognostického aparátu, včetně modelových prognóz. 
 
Dlouhodobým cílem je inflace na evropské úrovni v pojetí Maastrichtských dohod umožňující 
vazbu na EURO. Kurzová dimenze je podmíněna procesem dezinflace. Trajektorie cesty 
k tomuto cíli jsou naznačeny stylizovaně: buď na začátku významné snížení inflace nebo 
zachování stávající hladiny inflace po několik let a snížení až ke konci období a konečně třetí, 
pro nás zřejmě nejlepší variantou, je usilovat o pozvolný, udržitelný desinflační proces. Tím se 
také umožnil proces kontinuální adaptace cenových relací. Orintačně by to znamenalo pokles o 
zhruba 0,3 p.b. ročně. 
 
Cíl na rok 2001 je doporučený na úrovni 4,2 + l %. V tom je předpoklad růstu HDP o 1,7 – 2,7 
při nezměněné mikroekonomické a institucionální situaci, při stávajícím nastavení reálných 
úrokových sazeb, stávající hladině kurzu. Problém výjimek se týká krátkodobých cílů, kde 
politika nemůže korigovat šoky. Rozdíly mezi střednědobými a krátkodobými cíli jsou v šířce 
pásma a v přístupu k vyjímkám. Krátkodobé cíle by se měly stanovovat tak, aby se “zasouvaly” 
do střednědobého cíle. 
 
Materiál po příslušných úpravách se doporučuje dát k dispozici vládě jako podklad pro diskusi. 
Proto dnes nelze střednědobý cíl ještě vyhlašovat. Dosáhnout určitého konsensu s vládou by 
znamenalo posílit kredibilitu inflačního cílení a snížit náklady celého procesu dezinflace. 
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I. 2. Diskuse bankovní rady 
 
v. řed. Niedermayer: Jak rozumět utváření reálných úrokových sazeb domácími politikami? 
 
v. řed. Pospíšil: Jak doporučovaná trajektorie respektuje vliv budoucích předpokládaných  
hospodářských cyklů? Je toto dlouhé období vnitřně strukturované a bude mít tato skutečnost 
vliv na politiku inflačního cílení? Když devizou této strategie je transparentnost cílů, jak 
prakticky zajistit soustavný pokles inflačních cílů při nevyhnutelné fluktuaci, spojené s cykly? 
 
v. řed. Hrnčíř: Normativní přístup v dlouhodobém horizontu převládá, pohled na nastavení 
podmínek je maximálně střednědobý. Koridor je natolik široký, že pokrývá předpokládanou 
normální volatilitu danou hospodářskými cykly. 
 
ministr Svoboda: Pozitivem je vznik takovýchto materiálů, i když v dlouhých obdobích vstupují 
do hry stále více rizikové faktory. Racionální by bylo podrobit jej diskusi ještě v užším okruhu, 
než by se k němu vyjadřovala vláda. “Fiskální strategii” připravují pro květnové zasedání 
parlamentu, v březnu ji lze diskutovat, obsahuje i deregulace, nepřímé daně. Projednání pak 
znamená provázanost politik včetně hospodářské. Nezbytnost rychlého vyrovnání cenových 
hladin mezi Unií a námi není věcně pravdivá idea. Při nízké mobilitě obyvatelstva nebude 
docházet k vyrovnání hladin ve všech složkách.  
 
 
I. 3.  Závěrečná stanoviska 
 
v. řed. Niedermayer: Je těžké v jednom materiálu splnit požadavky na interní odbornou diskusi 
v ČNB a současně dát podklad pro vládu. Je asi shoda na tom, aby se čistá inflace pohybovala ve 
střednědobém horizontu okolo 4 %, pak postupně klesala ke třem procentům. Takovou strategii 
je však třeba lépe vysvětlit a obhájit v materiálu, který půjde ven, včetně zopakování důvodů pro 
inflační cílení. Důležité je získat názor vlády na budoucí deregulace, pak by bylo dobré 
vyhlašovat cíl v celém CPI. Proto by se ČNB měla soustředit na nové a odlišné zpracování 
negociačního materiálu pro venek. 
 
v.guv. Vít: Cílem je to, co dnes EMU pokládá za cenovou stabilitu. Úhel sestupu inflace bude 
malý, ale po současném dezinflačním úspěchu je ovšem velkým úkolem udržet docílené 
výsledky, proto stabilita na dosažené úrovni by byla nejbližší žádoucí trajektorií. 
 
v.guv. Kysilka: Pro vládu musí vzniknout nový materiál. Myšlenka lineárního sestupu je 
logická, s vládou je třeba diskutovat o jejím střednědobém programu. Lze také pracovat s CPIx 
ve střednědobých horizontech a v krátkém, po znalosti deregulací, umět cílit také CPI. Pak role 
vlády při formulování inflačních cílů bude významnější, a tím se sníží náklady procesu 
dezinflace. Ideální by bylo nějaké společné prohlášení, i v rámci komplexnějšího pojetí strategií. 
To ovšem posune termín vyhlášení měnových cílů. V loňském roce byl inflační cíl v souladu 
s představou MF - s predikcí žádoucího vývoje v r. 1998. Ohledně pojetí výjimek, krátkodobě 
centrální banka na šoky nemůže a dokonce nesmí reagovat. 
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v. řed. Hrnčíř: Optimální je existence hospodářského programu vlády a v něm obsažená měnová 
dimenze. K tomu musí sloužit i náš materiál. 
 
v. řed. Pospíšil: V materiálu je třeba zdůraznit ideologii přístupu, zatím se diskuse o ekonomické 
situaci spíše vede o koncových výstupech (deficit rozpočtu, úrokové sazby) než o argumentech. 
Vyrovnání cenových hladin je více otázkou neobchodovatelného zboží a služeb, kde tolik 
nezávisí na mobilitě pracovních sil. 
 
guv. Tošovský: Materiál nesplňuje požadavky na diskusi s vládou. Dlouhodobý cíl je nesporný – 
EMU a její kritéria, o tom nelze otevírat diskusi. Předmětem diskuse může být trajektorie, cenová 
deregulace, daně, zda rychlejší nebo pomalejší sestup, jaká ambicióznost čisté inflace v prvních 
letech, adekvátnost modelu dezinflace v naší otevřené ekonomice. Adresátem materiálu není jen 
vláda, ale i veřejnost, proto je nutná srozumitelnost. Vyhlášení střednědobého cíle je účelné 
provést až po jednání s vládou, nemá-li být stavěna do role pasivního příjemce rozhodnutí 
centrální banky.  
 
 
I. 4. Úkoly z jednání BR  
 
Jsou dány následujícím rozhodutím Bankovní rady. 
  
 
I. 5. Rozhodnutí BR 
 
Bankovní rada uložila p. vrchnímu řediteli Hrnčířovi připravit materiál o střednědobé a 
dlouhodobé měnově politické strategii, určený pro diskusi s vládou a širší veřejností. Termín je 
polovina února 1999. 
 
 
B. Návrh úprav sazby a metodiky povinných minimálních rezerv (PMR) 
 
 II. 1. Úvodní slovo vrchního ředitele Hrnčíře  
 
Návrhem na snížení sazby PMR se realizuje dlouhodobější program, který jsme přijali v polovině 
roku, kdy se už sazby o dva procentní body snížily. Současně se navrhuje úprava báze propočtu 
PMR tak, aby obsahovala všechny zbývající primární závazky v zahraniční měně. Tím se rozsah 
snížení poněkud koriguje. Dříve měly PMR významnější měnově politickou funkci, ta v systému 
inflačního cílování ustupuje do pozadí, i když určitý stabilizační efekt zůstává. Od navrženého 
snížení nelze čekat výraznější korekci úvěrové aktivity bank, ale jde o posílení jejich 
konkurenceschopnosti, korekci jejich paušálního zatížení. To je důležité také proto, že se 
současně kladou větší nároky na bankovní systém. Dalším důvodem navržené úpravy je posílení 
konzistence se stavem v Evropské měnové unii; rozdíl je zatím nejen v sazbě, ale i v honorování 
rezerv úrokovou sazbou. Návrh zachovává prostor pro sekuritizaci veřejného dluhu. 
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II. 2. Diskuse k předloženému návrhu 
 
v.guv. Kysilka: Jaký je stav a pokrok v demonetizaci? 
 
guv.Tošovský: Jaká je strategie přiblížení se standardům ECB? 
 
v. řed. Kaftan: Zda je rozšíření základny pro propočet plně kompatibilní s poměry v EMU? 
 
v. řed. Pospíšil: Jaké rozdíly zůstanou oproti metodice EMU? 
 
v. řed. Hrnčíř: Střednědobý program postupu v PMR byl oznámen veřejně v polovině t.r. Část  
snižování PMR byla skutečně vázána na sekuritizaci skrytého dluhu. Do určité míry problém i 
v rámci EMU zůstává, zejména z hlediska přijetí příštích členů (např. Velké Británie). 
Dlouhodobý program, tj. až do úplné konvergence, zatím nemáme. 
 
v. řed. Niedermayer: Harmonizace není dokončena ani v EMU. Zpřesnění základny u nás je 
hlavně snahou zabránit únikům, které byly zatím díky nedokonalému výkaznictví možné. 
Iinstrumenty se stejnou ekonomickou podstatou mohly být nebo nebýt v bázi. To je hlavní 
důvod, a nikoli krok ke konvergenci s EMU. Metodické čistění je tedy krokem k spravedlivému, 
ocenění pasiv. Krytí možného záporného salda v platebním styku už bylo řešeno před rokem. 
 
guv. Tošovský: Jaký je ekonomický dopad na jednotlivé banky a na hospodářský výsledek 
ČNB? 
 
ministr Svoboda: PMR nebyly nikdy určeny k řízení likvidity, kvazifiskální dopad tohoto 
opatření není meritorním kritériem posuzování, jeho pozitiva převažují. Je to subjektově 
neutrální, zhoršení výsledku ČNB kompenzuje navýšení zisku v komerčních bankách. 
 
 
II. 3. Závěrečná stanoviska 
 
v. řed. Niedermayer: Nejde o opatření s měnovými důsledky, exces likvidity je zde stále 
obrovský, v poukázkách ČNB na 180-190 mld. Kč. Pro rozhodnutí je důležitý i fiskální pohled, 
vědomí, kdo uhradí zvýšenou ztrátu centrální banky, která nebude zanedbatelná. Racionální je 
snížit sazbu na 5 %, pokud je to pro fiskální autoritu akceptovatelné. 
 
v.guv. Kysilka: PMR ani v minulém systému nesehrávaly efektivní roli, pokud došlo ke změně 
sazby, pak se jen změnila vazba mezi měnovou bází a multiplikátorem. Ještě výrazněji to působí 
v režimu inflačního cílení. Měnový dopad na možnou úvěrovou expanzi je nulový, na bankovní 
systém ale pozitivní, i když ho banky nevyužijí v hospodářském výsledku, posílí se jejich 
konkurenceschopnost. Vazba na clearing je taková, že banky mají jiné možnosti dotovat si saldo, 
což existující systém dovoluje, ve světě jsou sazby i nulové a banky také musí umět průběžně 
dotovat. Vazba na hospodářský výsledek ČNB není dramatická (1,9 mld. Kč), samozřejmě ona 
není kritériem pro realizaci opatření. Postup snižování může být tedy rychlejší, doporučuje dnes 
udělat krok na 5 %, rychle si připravit materiály pro další postup. 
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v.řed. Hrnčíř: Souhlasí se snížením na 5 %, správný je stávající komplexní postup vůči bankám, 
který znamená odstraňování jejich paušálního zdanění a posilování kritérií obezřetnosti. Obojí je 
transparentní posun. 
 
v.řed. Pospíšil: Pokud snížení sazby o 2-3 procentní body nezpůsobí problémy v clearingu, je 
pro úroveň 5 %. Jinak by nemohl souhlasit.  
 
v.guv. Vít: Připojuje se ke konsensu, že PMR je třeba v poměrně krátké době dostat na úroveň 
srovnatelnou s Evropou. Pokud neexistuje technický problém, je 5 % přijatelných. 
 
v. řed. Kaftan: Požaduje vypracování programu jak přibližování sazeb, tak i čištění metodiky. 
 
guv. Tošovský: Hospodaření ČNB je ovlivňované zásadně dvěma faktory – nízko úročenými 
devizovými rezervami a podstatně vyššími úrokovými náklady z  emitovaných poukázek.  
Problém dalšího zhoršení hospodářského výsledku tu existuje, ale pro dnešní rozhodnutí není 
směrodatný. Doporučuje provést následně už jen jeden další krok přiblížení se k Evropské Unii, 
tj. snížit PMR na 2% a přitom definičně harmonizovat příslušnou metodiku. Termín zatím 
nestanovovat. 
  
 
II. 4. Úkoly z jednání BR  
 

 Vrchní ředitel Hrnčíř, Niedermayer a Pospíšil připraví realizaci závěrečného kroku úprav 
povinných minimálních rezerv tak, aby po jeho provedení byly jejich sazby, úročení a 
metodika propočtu srovnatelná se stavem v Evropském systému centrálních bank. 

 
 
II. 5. Rozhodnutí BR 
 
Bankovní rada ČNB jednomyslně rozhodla s platností od 28. ledna 1998 snížit sazbu povinných 
minimálních rezerv ze 7,5 % na 5 % (snížení se netýká zvýhodněné sazby PMR pro stavební 
spořitelny a ČMZRB). Základna pro výpočet PMR se rozšiřuje o zbývající primární závazky 
v cizí měně: tj. o přijaté úvěry od klientů, o vklady orgánů republiky a místních orgánů a o 
emitované dluhopisy se splatností do 5 let. 
 
 
 
Zapsal: Ing. P. Krejčí, sbor poradců bankovní rady 
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