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Interní protokol z mimořádného jednání bankovní rady ČNB dne 22. 12. 1998 
 
Přítomni pánové: Tošovský, Kysilka, Vít, Hrnčíř, Kaftan, Niedermayer, Pospíšil 
  ministr financí Svoboda 
 
I. 1. Úvodní slovo vrchního ředitele Hrnčíře  
 
Vrchní ředitel Hrnčíř rozdělil úvodní slovo na dvě části. V první části shrnul nové informace o 
ekonomickém vývoji. Konstatoval, že ve srovnání s předchozím výhledem/prognózou je  inflace 
nižší a   zpomalení reálné aktivity větší. Upozornil na zhoršení obchodní bilance v reálném 
vyjádření.  
 
Ve druhé části úvodního slova podal ředitel Čapek doplňující informace. Rozbor poklesu HDP 
po složkách ukazuje, že pokles podílu spotřeby domácností na HDP se zastavuje. Fixní strojní 
investice stagnují, ale klesají stavební investice. Padesát procent poklesu HDP  připadá na vývoj 
stavu zásob, což je tradičně položka obsahující všechny chyby, a proto je její vývoj obtížně 
interpretovatelný. Útlum čistého vývozu lze spojit s následujícími hypotézami: klesá zahraniční 
aktivita, řada firem nahrazuje méně kvalitní vstupy kvalitnějšími, dovoz substituuje dražší 
domácí zboží, projevuje se ztráta konkurenceschopnosti. Cenové indexy v sektorech, které jsou 
relativně otevřené, vykazují pomalejší růst než v uzavřenějších sektorech. Výnosová křivka je 
invertovaná s nepatrným prohloubením spreadu. Simulace inflačního vývoje naznačuje, že se v 
roce 1999 nebudou opakovat záporné cenové přírůstky. Nejistota je zvětšena neznalostí scénáře 
nápravy cen a obtížností predikce světového vývoje.   
 
Vrchní ředitel Hrnčíř podal shrnutí doprovázené návrhem opatření. Mimořádné jednání by mělo 
být věnováno dlouhodobější strategii měnové politiky, jejímž cílem by měl být udržitelný 
desinflační proces směřující k cíli roku 2000. Rizikem této strategie je možná reverze dosaženého 
desinflačního vývoje ve druhé polovině roku 1999, která by mohla nastat následkem depreciace 
kurzu a reverze vývoje nákladových relací (např. ceny komodit). Je třeba předcházet 
nežádoucímu zhodnocování kurzu a impulsům, které by mohly k této reverzi přispívat. Jde 
zejména o možné recidivy podstatného prohloubení deficitu běžného účtu při výrazném oživení 
spotřebitelské poptávky bez odpovídajících předpokladů pro reakci domácí nabídky. Obdobně je 
nežádoucí setrvačnost daného úrokového diferenciálu při výrazném poklesu inflačního 
diferenciálu. Měnová politika by měla být kalibrována i z těchto hledisek a  přispívat k exportní a 
investiční orientaci oživení.     

 
Ke zvážení jsou dány dva návrhy:  
(I) snížit 2W REPO sazbu o 1 p.b. a základní sazby o 2 p.b. (diskontní sazbu z 10 

na 8% a lombardní sazbu z 15 na 13%)  a   
(II)  snížit 2W REPO sazbu o 1,5 p.b. a základní sazby o 3 p.b. (diskontní sazbu z 

10 na 7% a lombardní sazbu z 15 na 12%). 
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I. 2. Diskuse na veřejné části jednání BR 
 
vrchní ředitel Pospíšil: Dotazuje se na poslední vývoj kurzu a na to, zda tvrzení, že  spotřeba 
reaguje krátkodobě na vývoj příjmů je  podpořena i dlouhodobějším pozorováním. 
 
viceguvernér Vít: Dotazuje se na příčinu očekávaného zlomového vývoje inflace ve druhém 
čtvrtletí 1999.  
 
vrchní ředitel Niedermayer: Reaguje na úvodní slovo žádostí o objasnění strategie zabraňování 
nežádoucího zhodnocování kurzu. Dotazuje se, zda jde o strategii řízení hladiny domácích sazeb 
podle úrokového diferenciálu.      
 
vrchní ředitel Pospíšil: Reaguje na tuto žádost poznámkou, že diskuse se odchyluje k obecnému 
tématu o možnostech měnové politiky v malé otevřené ekonomice. 
 
 
I. 3. Uzavřené jednání Bankovní rady 
 
guvernér Tošovský: Konstatuje, že mimořádné jednání je užitečné, protože se vyskytla řada 
nových informací. Domácí ekonomika je v recesi. Mezinárodní prostředí se změnilo. V březnu 
1999 může nastat situace, kdy domácí cenový vývoj bude podobný vývoji v EU, ale s jinou 
hladinou sazeb. Navrhuje rozložit diskusi do dvou okruhů: jaký je prostor pro snižování sazeb a 
jakou taktiku zvolit při snižování. Kladně hodnotí návrh měnové sekce na metodologii měření 
reálných sazeb pomocí PPI. 
 
vrchní ředitel Pospíšil: Charakterizuje ekonomickou situaci v prvním a druhém pololetí 1999 
jako rozdílnou a upozorňuje, že v předloženém materiálu není vývoj druhého pololetí popsán. 
Vidí prostor  pro snížení sazeb o 0,75 p.b. Předkládaný návrh tuto mez překračuje, zřejmě se 
opírá o předpoklad udržení pevného kurzu a zpřísnění vývoje měnových podmínek z tohoto 
důvodu. Svůj návrh nižšího snížení sazeb zdůvodňuje takto: Jestliže spotřeba reaguje na příjmy 
rychle, a jestliže reálné příjmy jsou odvislé zejména od výsledků mzdových jednání (která budou 
ukončena na začátku roku 1999), je lepší ponechat v tomto období reálné sazby relativně vyšší 
(netvořit zbytečně prostor pro záměnu nižších úrokových nákladů mzdovými), snižovat je 
postupně a následně je ponechat relativně nižší po delší dobu (tj. ve 3. čtvrtletí), ovšem podle 
skutečného mzdového vývoje v  průběhu 1. pololetí. Jinými slovy nekopírovat plně úrokovým 
pohybem vytvářející se „inflační sedlo“ (odrážející spíše nákladové a dočasné faktory), ale 
reagovat již nyní na možné mzdové tlaky.  
 
vrchní ředitel Hrnčíř: Reaguje připomínkou, že alternativy 1 - 1,5 p.b. snížení je návrh aparátu, 
osobně se klonil k variantě navrhované vrchním ředitelem Pospíšilem, tj. 0,75 - 1 p.b. Postupné 
přibližování ke druhému pololetí může vyvolat potřebu sazby znovu zvýšit, pokud se naplní  
prognózy. 
 
viceguvernér Vít: Konstatuje, že v předloženém materiálu nejsou žádné nové informace. Je 
zřejmé, že pouze dochází k prohlubování započatých trendů, které již byly zachyceny v minulé 
zprávě. Nastavení hladiny sazeb je problém, protože měnová politika je o krok za vývojem, míra 
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restrikce zůstává stejná. Je možno volit mezi dvěma strategiemi: pasivní (pokračování 
postupného snižování sazeb) a aktivní (přepnutí restrikce do expanze). Postupné řešení se zdá 
vhodnější, proto se kloní k první variantě, s tím, že je nutné v krátké době přizpůsobit úroveň 
reálných úrokových sazeb probíhajícímu desinflačnímu  procesu.  
 
vrchní ředitel Kaftan: Hodnotí dosavadní diskusi jako názorově rozdílnou. V lednu již 
pravděpodobně nebude prostor pro snižování sazeb, takže dnešní rozhodnutí je zásadní. Kloní se 
k tomu, že snížení sazeb by mělo být doladěním předchozích kroků v řádu 0,5-0,75 p.b.   
Dotazuje se, proč v materiálu není pokryto druhé pololetí a proč není zmapována otázka, na jaké 
hladině je třeba se sazbami přistát.    
 
viceguvernér Kysilka: Žádá vyjasnění problému “hladina versus časování snižování”, v případě 
že je známa cílová hladina sazeb, pak není zřejmé, proč se k ní nepřiblížit okamžitě.    
 
vrchní ředitel Hrnčíř: Reaguje na dotaz. V lednu bude projednána řádná situační zpráva 
s korigovaným výhledem inflačního vývoje v roce 1999. Není tedy možné dnes něco a priori  
uzavřít. Rizikem je inflační sedlo, jehož pravděpodobný tvar byl předmětem diskuse na 
předchozí bankovní radě.  
 
viceguvernér Kysilka: Reaguje na odpověď. Pokud je riziko inflačního sedla velké, pak není 
optimální uvolnit měnovou politiku příliš a později znovu zvyšovat míru restrikce. 
 
vrchní ředitel Niedermayer: Shrnuje svůj pohled na ekonomickou situaci, který na základě 
nových údajů přehodnotil. Propad je větší, než byly původní odhady. Upozorňuje na to, že -
obdobně jako v minulosti - existují problémy se zdůvodněním rozhodnutí. Opakuje se 
argumentace, že jde o poslední snížení a pak, v reakci na nová data, dojde k dalšímu snížení 
sazeb. Inflace konverguje k evropské hladině, ale ekonomika není nízkoinflační, protože 
očekávání neodpovídají současné inflaci. Centrální banka nemůže v současné situaci “udělat nic 
dobře”, ale může “udělat něco špatně”. Předložený materiál nedává argumenty pro snížení repo 
sazby. Je možné snížit základní sazby jako signál. Požaduje vytvoření střednědobé studie o 
ekonomickém vývoji.       
 
viceguvernér Kysilka: Hodnotí předložený materiál jako nedostatečný. Na jeho základě nebylo 
možné se rozhodnout. Z taktického hlediska se přiklání se  k návrhu snížení o 1 p.b., na základě 
vlastních analýz dospěl k snížení o 0,5-1%. Je třeba zadefinovat, jak mají vypadat materiály 
předkládané aparátem.   
 
 
I. 4. Hlasování BR 
 
guvernér Tošovský: Shrnuje stanoviska členů bankovní rady k tomu, jaká by měla být reakce 
měnové politiky takto: viceguvernér Kysilka - snížení o 0,5-1 p.b., viceguvernér Vít - snížení o 
1-1,5 p.b., vrchní ředitel Hrnčíř - snížení o 0,75-1 p.b., vrchní ředitel Kaftan - snížení o 0,5-0,75 
p.b., vrchní ředitel Niedermayer - v prvním kole se zdržuje hlasování z důvodu nedostatečné 
argumentace v předloženém materiálu, přijatelná je pro něj varianta snížení o 1 p.b. (nižší krok 
není přijatelný), vrchní ředitel Pospíšil - snížení o 0,75 p.b., guvernér Tošovský - snížení o 1 p.b. 
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guvernér Tošovský: Konstatuje, že nebylo dosaženo shody. 
 
vrchní ředitel Niedermayer: navrhuje oddělit diskusi o změně repo sazby a o změně základních 
sazeb.  
 
guvernér Tošovský: Označuje změnu pásma základních sazeb spíše za technické opatření. 
 
vrchní ředitel Niedermayer: Upozorňuje na důležitost signální role pásma. Snížení základních 
sazeb je signálem, že centrální banka nevidí v budoucnu vysokou pravděpodobnost inflačního 
sedla, a tedy ani nutnost zvyšovat sazby. Ekonomický vývoj nedává argumenty pro vysokou 
pravděpodobnost inflačního sedla, proto je možno pásmo posunout směrem dolů. 
 
viceguvernér Kysilka: Reaguje na předchozí diskusi o riziku inflačního sedla. Reakce měnové 
politiky závisí na pravděpodobnosti scénáře akcelerace inflace ve druhém pololetí roku 1999. 
Aparát nepřiřadil scénáři žádnou pravděpodobnost, takže nesnížil nejistotu při rozhodování. Je-li 
pravděpodobnost nenulová, pak je prostor pro snížení sazeb nižší.    
 
guvernér Tošovský: Shrnuje závěry z minulé debaty na toto téma. Bylo dosaženo shody, že 
reverze vývoje bude spíše pozvolná a že oblouk bude relativně dlouhý. Proto by ponechání 
minimálních sazeb na stávající úrovni vedlo po dlouhou dobu k vysokým reálným sazbám.  
 
viceguvernér Kysilka: Požaduje, aby v dalších materiálech byly uváděným scénářům přiřazeny 
pravděpodobnosti, což umožní odlišovat očekávaný vývoj od šoků, na které není možné reagovat 
současným nastavením sazeb.  
 
vrchní ředitel Pospíšil: Označuje posun pásma základních sazeb za adekvátní, vzhledem k 
očekávanému utlumenému vývoji poptávky.  
 
guvernér Tošovský: Konstatuje, že panuje shoda o snížení pásma základních sazeb, sám se kloní 
ke snížení o 3 p.b. 
 
viceguvernér Kysilka: Upozorňuje, že se v průběhu diskuse změnilo hodnocení situace. Je-li 
shoda na tom, že pravděpodobnost reverze inflačního vývoje je nízká, pak je třeba komunikovat 
směrem k veřejnosti jasně, že posun pásma základních sazeb reflektuje změnu inflačního 
výhledu.  
 
guvernér Tošovský: Požaduje toto zohlednit ve zprávě pro tisk a navrhuje přejít k hlasování o 
změně repo sazby. 
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I. 5. Rozhodnutí BR 
 
Bankovní rada ČNB rozhodla jednomyslně snížit 2T repo sazbu o 1 procentní bod z 10,5% na 
9,5%, snížit diskontní sazbu o 2,5 procentního bodu z 10 na 7,5% a lombardní sazbu o 2,5 
procentního bodu z  15% na 12,5%  (s platností od  23. 12. 1998). 
 
 
I. 6. Připomínky k předloženému materiálu  
 
Materiál byl hodnocen jako nedostačující pro přijímané rozhodnutí. V materiálu nebyl popsán 
ekonomický výhled pro druhou polovinu roku 1999. Chybí výhled strategie měnové politiky, 
především odhad hladiny úrokových sazeb, ke které by mělo snižování sazeb konvergovat. 
 
Bylo konstatováno, že v materiálech o měnové politice nejsou zohledňovány připomínky členů 
bankovní rady z období minulých 11 měsíců. 
 
Je třeba, aby v dalších materiálech byly uváděným scénářům přiřazeny pravděpodobnosti, což 
umožní odlišovat očekávaný vývoj od šoků, na které není možné reagovat současným nastavením 
sazeb. 
 
V tiskové zprávě bude objasněno, že posun pásma základních sazeb reflektuje změnu inflačního 
výhledu a znamená přechod do nové fáze nižších hladin inflace a nominálních sazeb.  
 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Kateřina Šmídková, MA, Sbor poradců bankovní rady ČNB 

5 


	I. 1. Úvodní slovo vrchního ředitele Hrnčíře
	I. 2. Diskuse na veřejné části jednání BR
	vrchní ředitel Pospíšil: Dotazuje se na poslední vývoj kurzu
	vrchní ředitel Pospíšil: Reaguje na tuto žádost poznámkou, ž
	I. 3. Uzavřené jednání Bankovní rady

