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Interní protokol z jednání bankovní rady ČNB dne 25. 2. 1999 

 

Přítomni pánové Tošovský, Dědek, Tůma, Hrnčíř, Niedermayer, Racocha, Štěpánek 

 

I. 1. Úvodní slovo vrchního ředitele Hrnčíře 

Od projednání lednové situační zprávy jsou k dispozici nové informace. Dochází k výraznému 
poklesu meziročních cenových indexů. Ačkoli se dostáváme na hladinu inflace ekonomiky 
s nízkou inflací, nejsme ještě nízkoinflační ekonomikou, soudě dle očekávání a chování subjektů. 
Ve vztahu k zahraničí došlo k výraznému zúžení úrokového diferenciálu, který je oproti euru na 
4,9 % a oproti USD na 3,0 %. Jsme nyní v pásmu, kde je nutno očekávat, že kurz jako cena 
aktiva bude krátkodobě mnohem citlivěji reagovat na vývoj rizikové prémie a na nové informace. 
V posledním období došlo k výrazné korekci nominálního kurzu, který znehodnotil řádově o 9-
10 % vůči EURU. V důsledku toho došlo prostřednictvím kurzu k jistému uvolnění měnových 
podmínek.  

 
Úkolem projednání dnešní situační zprávy je posoudit nastavení měnové politiky především 
z hlediska střednědobého inflačního cíle. Rozhodování dnešní bankovní rady není jednoduché. 
Během přípravy situační zprávy došlo k vývoji v hodnocení situace i v závěrech z toho 
vyplývajících. V prvních fázích přípravy byla korekce kurzu a uvolnění měnových podmínek 
klasifikovány jako konsistentní s inflačním cílem, závěrem bylo posouzení nastavení měnové 
politiky jako v zásadě adekvátní vzhledem k cíli. Pro ponechání nastavení měnové politiky 
hovořila také skutečnost, že je vhodné ponechat časový prostor pro transmisi řady předchozích 
korekcí a pro určité ustálení forexového trhu. Původní doporučení bylo neměnit nastavení 
měnové politiky s tím, že ve druhé polovině roku dojde k mírné reverzi cenového vývoje.   

 
V dalších fázích diskusí došlo k posunu v analýze některých významných faktorů a jejich 
závislostí. Byl zhodnocen ekonomický vývoj v posledním čtvrtletí roku 1998 a také relevance 
relací, odvozených z minulé zkušenosti, pro fázi ekonomického poklesu. Závěrem těchto diskusí 
bylo konstatování, že jediným pádným argumentem pro ponechání stávajících sazeb je, 
zjednodušeně řečeno, riziko dalšího výraznějšího poklesu kurzu resp. zesílení volatility 
kurzového vývoje, s  transmisí do cenového vývoje. Ostatní argumenty směřují spíše k úvaze o 
opodstatnění korekce sazeb. Výrazné změny ekonomického prostředí změnily behaviorální 
charakteristiky ekonomiky na přelomu roku 1998 a 1999 ve srovnání s minulou etapou. Dále 
existují tři skupiny argumentů, které vedou k úvaze o další korekci sazeb: (i) identifikace výkonu 
ekonomiky a jeho tendence, (ii) charakter cenového vývoje a (iii) předpokládaný vývoj hladiny 
reálných úrokových sazeb. 

 
Ve 4. kvartálu poklesla průmyslová výroba o 7,6 %, stavebnictví o 9,7 %, tržby poklesly o 6 % a 
poklesl také dovoz pro výrobní spotřebu. Odhad poklesu HDP ve 4. čtvrtletí je 3,4 %, ale nelze 
vyloučit ani propad 4-5 %. Tomuto vývoji odpovídá i zpomalení růstu měnové zásoby na  5,3 %. 
To znamená podstatně hlubší pokles než předchozí odhady, a tedy i kumulativně hlubší pokles, 
který má implikace pro charakter měnové transmise. Ekonomický výhled je formován vývojem 
spotřebitelské poptávky. 
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Příjmy domácností budou formovány nominálním růstem mezd, ale také růstem nezaměstnanosti. 
Výsledkem je růst příjmů ne více než 3 %. Záleží na reakci domácností na zvýšené nejistoty. Rok 
1998 ukázal, že domácnosti mohou reagovat odložením spotřeby. Je možné očekávat, že 
domácnosti budou tento typ chování reprodukovat i v letošním roce. To dokumentují i 
podrobnější informace o vývoji maloobchodního obratu, pokles je především v nepotravinářském 
zboží, potravinářské zboží je standardní, což ukazuje na tendenci omezit spotřebu zboží 
dlouhodobé spotřeby. Z tohoto pohledu nelze očekávat výrazné podněty ze strany spotřeby.   

 
Investice zaznamenaly největší propad. Nelze očekávat růst investic, pokud nebudou podněty ze 
strany domácí nebo zahraniční spotřeby. Nadějí tedy zůstává export, který by mohl růst při 
depreciaci kurzu. Tento efekt ale může být překryt vývojem v zahraničí. Není možné očekávat, 
že nastane nárůst poptávky po našem zboží. Narůstá konkurence pro naše vývozy jako následek 
vývoje v Asii a Jižní Americe. Podstatným faktorem bude i vývoj ve středoevropském regionu. 
Polsko prožívá pokles průmyslové výroby, existuje riziko, že dominantní ekonomika regionu 
může směřovat k recesi. Problémy Slovenska jsou složitější než problémy naše. 

 
Nelze vyloučit kumulativní pokles v regionu, který by mohl dále redukovat naše odbytové 
možnosti. Při souběhu nepříznivých faktorů nelze ani v našem regionu apriorně vyloučit krizi 
obdobnou asijské. Řada velkých exportérů je v situaci, kdy kurzový vývoj není pro ně určující, 
ten je až druhořadou záležitostí (jde o problémy Zetoru, Škody Plzeň, ČKD). Jsou segmenty, 
které budou reagovat, to jsou ale především menší podniky, které mohou krátkodobě profitovat 
ze změny kurzu.  

 
Cenový výhled je velmi příznivý. Jestliže zvolíme horizont října jako relevantní pro dnešní 
rozhodování, odhady cenového vývoje ukazují čistou inflaci 2,1 %, inflaci CPI 3,7 %, inflaci PPI 
1,8 % a inflaci ve zpracovatelském průmyslu 0,6 %. Dochází k rozdvojení cenového vývoje mezi 
zpracovatelským a ostatními segmenty průmyslu. Tento inflační výhled lze hodnotit jako 
tendenci k setrvalejšímu pokles cen zboží a surovin. 

 
Pokles cen nemusí být negativní, pokud je odrazem poklesu cen komodit nebo odráží technický 
pokrok a zvýšení konkurenceschopnosti. Negativní by byl, pokud by vedl k poklesu cen 
v interakci s nárůstem nevyužitých kapacit a poklesem produktu, což by vytvářelo deflační 
spirálu. Jistá tendence k takové spirále v české ekonomice může být, protože ne celý pokles cen 
lze označit za důsledek pozitivních faktorů. Nelze se apriorně spoléhat na modelové propočty 
založené na minulých vazbách, protože v deflační situaci platí jiné vazby. Z toho plyne, že i nižší 
kurzová hladina, až kolem 19,8 CZK/DEM, by mohla být stále konsistentní s inflačním cílem.  

 
Třetí problémový okruh je zaměřen na odhad výše reálných sazeb odvozených na základě 
předpokladů o vývoji PPI a cen ve zpracovatelském průmyslu. Takto odvozené reálné sazby je 
možno použít jako podpůrnou argumentaci, se všemi omezeními, která jsou v jejich definici 
zakódována. Za předpokladu 8% REPO sazby výše reálných sazeb nekoresponduje s danou 
etapou ve vývoji české ekonomiky, která je ve fázi hlubokého ekonomického propadu. 
Z taktického hlediska je třeba zvážit, zda reagovat ex ante nebo ex post vzhledem k očekávanému 
oznámení o vývoji HDP za čtvrtý kvartál 1998. 
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Rizikem návrhu na snížení sazeb je volatilita kurzu, depreciace a potenciální ohrožení cíle roku 
1999. Efekt snížení sazeb přitom může být jen omezený, evidentně nedojde k expanzi úvěrové 
kreace, protože úzkým místem je vlastnická struktura a struktura pasiv podnikové sféry. Při 
vysoké míře závislosti na dluhovém úvěrovém financování však dojde ke snížení břemene 
dluhové služby z přijatých úvěrů a jejich splácení. To by znamenalo, že snížení sazeb sníží 
náklady podniků a posune hladinu pro rentabilitu investičních projektů. Z hlediska krátkodobého 
cíle budeme jistější pokud sazby nesnížíme, bez určitého oživení ekonomiky bude však velmi 
obtížné dosáhnout makroekonomické stability, a tedy i střednědobého cíle pro rok 2000.  

 
Tyto argumenty vedly k přehodnocení původních závěrů, které byly velmi schematické a 

dostatečně nerespektovaly současnou specifickou situaci. Profesionální povinností měnové sekce 
bylo seznámit bankovní radu s argumenty vedoucími k přehodnocení a zdůvodnit doporučení, 
které vyplývá z měnově-relevantních faktorů, nikoli ze současné situace na forexovém trhu. 
Bankovní radě je předložen návrh snížit  dvoutýdenní REPO sazbu o 0,5 %, což vyžaduje i 
úpravu koridoru vymezeného diskontní a lombardní sazbou. Návrh obsahuje doporučení snížit 
diskontní sazbu ze 7,5 na 6 % a lombardní sazbu z 12,5 na 10 %.  

 
 

I. 2. Diskuse BR za přítomnosti zástupců měnové sekce a sboru poradců 

guvernér Tošovský: Měnová politika se ocitla ve zlomové fázi, neboť je třeba rozhodnout, zda 
již byl dokončen manévr sestupu úrokových sazeb nebo ne. 

 
vrchní ředitel Štěpánek: Materiál řeší dilema možné reverze cenového vývoje za současného 
propadu ekonomického výkonu. V úvodním slově bylo prezentováno vyhraněné stanovisko, pro 
vyhodnocení situace je ale třeba uvažovat v delším horizontu (než je horizont situační zprávy). 
Celá řada současných tendencí má kořen v minulém roce, pro dnešní rozhodování je tedy nutné 
dostat alespoň hrubý výhled vývoje v roce 2000.  

 
viceguvernér Dědek: Vláda přiznává, že ukazatel zadluženosti země je citlivý indikátor. Klade 
otázku, jak tento ukazatel bude ovlivněn rostoucími deficity státního rozpočtu. Je důležité znát 
kvantitativní podobu ukazatele. Lze vznést pochyby, zda je správné uvažování, že faktory stojící 
za současnou nízkou inflací by se měly opakovat v letošním roce, aby byla dosažena stejně nízké 
inflace. Tyto faktory spíše vysvětlily razantní rychlost desinflace. Pokud by se tyto faktory 
opakovaly, desinflace by probíhala ve stejné podobě. Nebo-li je možno souhlasit s úvodním 
slovem, že nižší síla protiinflačních faktorů může být stále konsistentní s cílem. Propočet 
reálných sazeb ukazuje základní problém, že dopředu hledící pohled ukazuje odlišný vývoj než 
zpětný pohled. Je-li referenční bod rok 1996, pak jsou reálné sazby ex ante definované PPI 
přibližně na úrovni první poloviny 1996.  

 
vrchní ředitel Niedermayer: V úvodním slovu byly tři problémové oblasti. První, kurz byl 
označen jako jediný argument proti snížení sazeb. Přitom snížení sazeb by znamenalo velmi 
závažné problémy s dosažením inflačního cíle, takže překážkou snížení sazeb je inflační výhled. 
Druhý problém je dominance regionálního vývoje. Středoevropský region je relativně méně 
podstatný než EU. Třetí problém je zpochybnění vazby kurzu na cenový vývoj. Vazba je 
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poměrně robustní, problémem je jen určení časových zpoždění. Opakovaně bylo zadáváno, aby 
situační zprávy pracovaly při tvorbě výhledů s ročním horizontem. 

 
viceguvernér Tůma: V materiálu by měl být výhled do roku 2000, požaduje delší horizont. 
Úvodní slovo ukázalo, že předložený materiál nepodává dostatečný podklad pro rozhodování. 
Odvození reálných sazeb přes PPI není metodologicky správné, použit by měl být deflátor HDP 
odvozený z přidané hodnoty nebo jeho dobrá aproximace, za kterou je standardně považováno 
CPI. Reálné sazby dle CPI prostor pro snížení sazeb nenaznačují. Reálné sazby musí být vždy 
definovány ex ante, pak je možné definovat typ očekávání. Ekonometrické odhady vložené do 
materiálu by měly být v příloze, protože mají pouze doplňkový charakter. Pro cenový vývoj je 
třeba chápat kurz jako klíčovou veličinu, takže vliv jeho znehodnocení nelze podceňovat. 

 
vrchní ředitel Racocha: Zdá se, že v materiálu není doceňován vliv kurzového vývoje na 
cenový vývoj. Kurzové scénáře použité v materiálu nejsou přehledné, není zřejmé, jaká hranice 
je konsistentní s inflačním cílem, zda je to 18,50, 19,50 nebo 19,80 CZK/DEM. Problémem je 
také dopad úrokových sazeb do úvěrové emise. Loňské snižování sazeb se ještě vzhledem k 
časovým zpožděním neprojevilo. Bylo by třeba odhadnout dopad, který uvidíme v letošním roce.  

 
guvernér Tošovský: Dotazuje se ředitelů odborů, zda návrh na snížení sazeb byl konsensuální 
nebo zda byl někdo proti snížení sazeb. 

 
vrchní ředitel Hrnčíř: Bylo by užitečné rozlišit kvartální jednání o měnové politice jako 
zásadní, kdy by byla projednávána na dvoudenním zasedání prognóza, která by odpovídala 
pohledu bankovní rady na ekonomický vývoj. Měsíční jednání bankovní rady by byla zaměřena 
na projednání aktuální situace a případné korekce nastaveného směru měnové politiky.  

 
guvernér Tošovský: Otázkám projednávání měnové politiky bude věnováno speciální zasedání. 
Měnová politika by měla být flexibilní. Je možno zvážit pravidelná jednání o měnové politice 
jednou za dva týdny. Lze též zvážit vytvoření poradního měnového výboru neformálního 
charakteru, který by přispěl k lepšímu chápání rozhodnutí měnové politiky ze strany veřejnosti.   

 
vrchní ředitel Štěpánek: Vývoj spotřeby ovlivní hospodářský vývoj v letošním roce. 
V materiálu chybí kvantitativní odhad míry úspor obyvatelstva v etapě vyšší nezaměstnanosti, 
přitom tento odhad je klíčový pro úvahy o vývoji spotřeby.   

 
guvernér Tošovský: Reaguje na předchozí diskusi a dotazuje se, zda je možno přirovnat naši 
situaci k ekonomickému vývoji v Japonsku. 

 
vrchní ředitel Niedermayer: Upozorňuje, že riziková prémie Japonska je výrazně nižší než u 
českých aktiv, české ekonomice hrozí úplně jiná rizika. 

 
vrchní ředitel Racocha: Zkušenost nás poučila, že možnost centrální banky suplovat funkci jiné 
instituce nebo nefungující systémy je značně omezená.  
vrchní ředitel Štěpánek: Návrh opatření vychází z nějakého kvantitativního rámce. Je možno 
naznačit, jak se změní agregáty v případě přijetí a porovnat tento simulovaný vývoj s případem 
nepřijetí navrhovaného opatření?  
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I. 3. Uzavřené jednání Bankovní rady 
 

viceguvernér Dědek: Vyslovuje základní tezi, že uvažování v logice inflačního cílení je v době 
výrazné hospodářské recese paralyzováno a stává se málo funkční. Situační zpráva dobře 
identifikuje střednědobá inflační rizika jako je mzdový vývoj a problematika nadměrného 
státního deficitu. Otázkou ale je, zda za současné recese by bankovní rada s odvoláním na tato 
rizika mohla zvýšit sazby. Vytváříme dojem, jako by měnová politika mohla kompenzovat chyby 
jiných hospodářských politik, ale to by bylo možné jen za cenu ještě větší recese, což je třeba 
chápat jako omezení měnové politiky.  
 
Z pohledu krátkodobého horizontu souhlasí s tím, že veškeré údaje indikují vyšší než původně 
očekávanou recesi. Není to tak, že rozhodování na základě informace o očekávaném HDP za 
poslední čtvrtletí 1998 je rozhodováním na základě minulosti. Nemáme žádné vodítko, že 
ekonomika dosáhla svého dna. Vývoj očekávané nezaměstnanosti ukazuje, že vazba (na nízkou 
inflaci) přes depresi domácí poptávky bude pokračovat. Z krátkodobého hlediska nejsou inflační 
tlaky významné, velká část mzdového nárůstu se promítne do růstu nezaměstnanosti, případné 
oživení agregátní poptávky se může transformovat do poptávky po dovozech a nemusí se 
promítnout do inflace. Riziko ohrožení cíle v letošním roce není výrazné. 
 
Pro kredibilitu centrální banky by bylo devastující, kdyby v podmínkách hospodářské recese 
došlo znovu k podstřelení cíle. Sdílí myšlenku, že problémem je riziko kurzového vývoje. 
Tomuto problému se ale nevyhneme, jestliže se ukáže, že ekonomika jde do hlubší recese. Aby 
byla měnová politika akceschopnější, musí mít zájem, aby se ekonomika z recese dostala. Recese 
je dlouhodobě neudržitelné prostředí. Hlasuje pro předložený návrh na snížení sazeb.  
 
viceguvernér Tůma: Předložený podklad nevede k závěrům, které jsou navrhovány ve shrnutí. 
Situační zpráva vede k závěru, že je třeba počkat a sledovat dopady minulých snížení. Měnová 
politika má velká zpoždění, navíc současná situace je odlišná od situace v loňském roce, takže 
není možno usuzovat z údajů o HDP za rok 1998 na vývoj v letošním roce. V posledních 
měsících měnová politika udělala, co na své straně mohla. Není možné nahrazovat snižováním 
úrokových sazeb působení jiných politik, ani není možné snižovat sazby z politických důvodů. 
Zdá se, že recese bude pokračovat, ale příznivé faktory, které působily na inflaci vyprchají, takže 
není vyloučené, že bude třeba reagovat na vyšší inflaci. 
 
Poslední poznámka je návrh, aby předmětem jiného jednání bankovní rady byla diskuse o 
situačních zprávách, které by se měly odvíjet od nějakého modelu, který by dal rámec diskusím a 
napomohl chápání vazeb, což vede k úvaze o kvartální periodicitě rozhodování o zásadnějším 
nasměrování měnové politiky. Hlasuje pro ponechání sazeb a navrhuje vyčkat na dopady 
minulých opatření.  
vrchní ředitel Štěpánek: Materiál dává dostatek informací k dnešnímu rozhodování, protože 
dobře postihuje dilema, před kterým stojíme. Rychlý posun myšlení autorů není na závadu věci, 
to je dáno okolím, ve kterém se pohybujeme a ve kterém může docházet k výraznému 
přehodnocování stanovisek. Při dnešním jednání neproběhla debata o stavu ekonomiky a její 
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perspektivě pro nejbližší období. Je třeba se zamyslet nad periodicitou předkládání materiálu 
z důvodu termínů zveřejňování dat. Predikce v materiálu již obsahují rizika, která materiál 
diskutuje. 
 
Perspektivu ekonomiky pro nadcházející období shrnuje asi takto. Efekty depreciace kurzu, ke 
které došlo v nedávné době, se promítnou do cenového vývoje méně než efekty zhodnocení 
v loňském roce. Tento efekt podpoří domácí poptávka. Státní rozpočet nepoznamená 
rozhodujícím způsobem ekonomický vývoj a nebude znamenat zdroj nerovnováhy. Řada 
transakcí proběhla v minulosti a bude jen vyúčtována, takže nejde o poptávkové impulsy. Reálný 
růst mezd v kontextu s rostoucí nezaměstnaností znamená, že domácí poptávka neohrozí stabilitu 
hospodářství v nejbližším období. Je tedy možné uvažovat o navrhovaném snížení sazeb. Hlasuje 
pro snížení sazeb.  
 
vrchní ředitel Racocha: Zpráva dává dostatek podkladů k posouzení dilematu. Bylo obtížné 
zorientovat se ve struktuře (včetně příloh). Bylo by dobré diskutovat formu situačních zpráv. Na 
základě zprávy, stanovisek poradců a dnešní diskuse lze soudit, že hlavním rizikovým faktorem 
kromě mzdových otázek a otázek deficitu státního rozpočtu, který je poměrně nečitelný, je otázka 
kurzu a reakce trhu na případné rozhodnutí o snížení úrokových sazeb. Situace na devizovém 
trhu je taková, že koruna může být rozhodnutím o změně současného nastavení měnových 
podmínek zasažena odchodem investorů. Měnová politika by neměla řešit otázky, které jí 
nepřísluší. Hlasuje pro ponechání sazeb.  
 
vrchní ředitel Niedermayer: Přivítal by uspořádání jednání o situačních zprávách. Dnešní 
jednání ukázalo, že úvodní slovo nekorespondovalo s materiálem. Je možno pozorovat dva 
trendy (i) flexibilitu v názorech (například o hladinách kurzu konsistentních s inflačním cílem) a 
(ii) silná tvrzení v situačních zprávách o existenci prostoru pro snížení sazeb (například o 1,5 %), 
na něž navazuje návrh nižšího snížení (například o jednu třetinu). Centrální banka nemůže 
sledovat volatilitu kurzu a reagovat na každodenní výkyvy. Důvod, proč je denní vývoj důležitý 
je, že výkyv na slabou stranu může vyvolat depreciačně-inflační smyčku.  
 
Dopad současného kurzového vývoje do cenového vývoje je podhodnocen, což může být 
kompenzováno propadem poptávky. Ale tabulka v situační zprávě ukazuje výraznou pozitivní 
změnu na straně domácí poptávky. To je významná nekonzistence. Je možné, že inflační sedlo 
bude o něco hlubší a o něco delší, ale vytváří se problém pro cíl v roce 2000. Silné důvody 
v materiálu pro snížení sazeb nejsou. Hlavní důvod, který padl v diskusi, je prohloubení recese. 
Ale tento problém měnová politika navrhovaným krokem nevyřeší, naopak může vědomě mířit 
mimo inflační cíl. Navrhované opatření tuto pravděpodobnost zvyšuje. To evokuje otázku, zda 
dochází ke změně strategie. Mandátem centrální banky je udržení makroekonomické stability. 
Existují silné důvody pro snížení sazeb, ale dávají smysl v jiné logice než je logika centrální 
banky. Udržení makroekonomické stability je to nejlepší, co můžeme udělat pro překonání 
recese. Je třeba počkat na uklidnění finančních trhů a kurzu a na dopady minulých opatření. Pak 
je možné v horizontu několika týdnů opatření znovu zvážit. Hlasuje pro ponechání sazeb. 
 
guvernér Tošovský: Dnešní hlasování ukazuje, že situace je obtížná k vyhodnocení. Celkově je 
možno situaci charakterizovat změnou zaměření hospodářských politik a jejich posun od 
restrikce k jistému rozvolnění. Fiskální politika je oproti roku 1997, i když vezmeme v úvahu 
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povahu některých transferů, rozvolněná. Totéž lze říci o mzdové politice, přestože roste 
nezaměstnanost. Měnová politika provedla manévr snižování úrokových sazeb o přibližně 50%, 
pokud jde o repo. V posledních dnech došlo ke znehodnocení kurzu. Za normálních okolností by 
tato změna mixu znamenala výrazný posun, ale v období hospodářského poklesu se mění 
prostředí. 
 
Rizika z mixu jsou jiná, než jsme doposud viděli, jsme v nové situaci. Nové vazby, které 
vznikají, jsou obtížně postižitelné. Za takové situace je vhodné vyčkat dalších informací. K této 
úvaze také vede situace na finančních trzích, devizovém i kapitálovém, která je sensitivní. 
Opatření by mohla trh dále rozhýbat, protože trh snížení sazeb nečeká, je třeba trhy nejprve 
připravit, že centrální banka anticipuje recesi, neboť přijímají změnu sazeb také jako signál 
vyhodnocení situace. Navrhuje dnes nepřijmout návrh na snížení sazeb a obnovit jednání za 14 
dní. 

 
 

I. 4. Úkoly z jednání BR 
 
• bankovní rada obnoví jednání za 14 dní nad shrnutím nových informací 
• příloha o mzdách bude publikována 
• je třeba vyjasnit datum oznámení čísel o HDP 
• (již opakovaně) byl vznesen požadavek na automatické roční rolování výhledů 

v situačních zprávách 
• dále byl vznesen požadavek na vytvoření výhledu vývoje do roku 2000  
• byla diskutována metodologie odvození reálných sazeb: CPI je metodologicky 

správné, reálné sazby mají být vždy definovány ex ante s úvahou o typu očekávání 
• podpůrné materiály (např. ekonometrické odhady) by měly být vkládány do apendixu  
• je třeba znát ukazatel zadluženosti země 
• kurzový vývoj je důležitým faktorem cenového vývoje, proto je třeba uvádět 

zvažované scénáře přehledně (není zřejmé, jaká hranice je konsistentní s inflačním 
cílem, zda je to 18,50, 19,50 nebo 19,80 CZK/DEM) 

• problémem je také dopad změny úrokových sazeb do úvěrové emise, je třeba 
odhadnout dopad loňského snižování sazeb, které se vzhledem k časovým zpožděním 
ještě neprojevilo 

• bude svoláno speciální zasedání bankovní rady zaměřené na: periodicitu jednání o 
měnové politice, zaměření jednání, struktuře situačních zpráv 

• v diskusi zazněla řada námětů:  
• návrh na kvartální „delší“ zasedání nastavující zaměření měnové politiky a 

měsíční pravidelná jednání sloužící ke korekcím nastaveného směru 
• další návrh byl svolávat jednání o měnové politice jednou za dva týdny 
• padl návrh na zvážení role poradního měnového výboru 
• situační zprávy by měly být zasazeny do modelového rámce, který usnadní diskusi 

nad vazbami 
• návrhy opatření by měly být podloženy úvahou o jejich dopadu (jak se změní 

agregáty v případě přijetí opatření) 
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I5. Rozhodnutí BR 

Po vyhodnocení 2. situační zprávy Bankovní rada ČNB rozhodla neměnit nastavení měnově-
politických nástrojů ČNB v poměru hlasů čtyři ku třem. 

 
I. 6. Pilotní verze závěrečných prohlášení (Final Statements) 

guvernér Tošovský: Současná situace je obtížná k vyhodnocení, neboť je možno ji 
charakterizovat na jedné straně posunem mixu hospodářských politik od restrikce 
k jistému rozvolnění. Na druhé straně je ekonomika ve fázi hospodářského poklesu, jehož dopady 
mění ekonomické vazby. Protože současná situace na finančních trzích je sensitivní, hlasuje pro 
ponechání sazeb. 

 
viceguvernér Dědek:  Z pohledu krátkodobého horizontu veškeré údaje indikují vyšší než 
původně očekávanou recesi, což současně potlačuje inflační tlaky. Problémem je riziko 
kurzového vývoje, jemuž se ale nevyhneme v případě hlubší recese. Je ve vlastním zájmu 
měnové politiky dostat ekonomiku z recese. Hlasuje pro snížení sazeb.  

 
viceguvernér Tůma: V posledních měsících byla provedena výrazná změna nastavení parametrů 
měnové politiky. Ačkoli je možné, že ekonomický útlum bude pokračovat, vliv příznivých 
faktorů, které působily na inflaci, bude nižší. Je třeba počkat na efekty snížení sazeb, protože 
měnová politika má velká zpoždění. Hlasuje pro ponechání sazeb 

 
vrchní ředitel Hrnčíř: Ekonomický vývoj v posledním čtvrtletí roku 1998 a poslední informace 
naznačují, že ekonomická recese je hlubší, než byly původní odhady. Jediným významným 
argumentem pro ponechání sazeb je riziko dalšího výraznějšího poklesu kurzu s  transmisí do 
cenového vývoje. Výrazné změny ekonomického prostředí mění behaviorální charakteristiky 
ekonomiky ve srovnání s minulou etapou. Hlasuje pro snížení sazeb. 

 
vrchní ředitel Niedermayer: Situace na finančních trzích zvyšuje riziko výkyvu kurzu na slabou 
stranu. Dopad kurzového vývoje do cenového vývoje může být značný, zvláště dojde-li k oživení 
poptávky. Tento vývoj by nebyl konsistentní se střednědobým inflačním cílem. Udržení 
makroekonomické stability je to důležité pro překonání recese. Hlasuje pro ponechání sazeb. 

 
vrchní ředitel Racocha: Hlavním rizikovým faktorem kromě mzdových otázek a otázek deficitu 
státního rozpočtu, který je poměrně nečitelný, je otázka kurzu a reakce trhu na případné 
rozhodnutí o snížení úrokových sazeb. Situace na devizovém trhu může být rozhodnutím o 
změně současného nastavení měnových podmínek výrazně ovlivněna. Hlasuje pro ponechání 
sazeb.  

 
vrchní ředitel Štěpánek: Efekty depreciace kurzu, ke které došlo v nedávné době, se promítnou 
do cenového vývoje méně intenzivně, tento efekt podpoří domácí poptávka. Státní rozpočet ani 
vývoj reálných mezd neohrozí stabilitu hospodářství v nejbližším období z důvodu povahy 
některých fiskálních transferů a rostoucí nezaměstnanosti. Hlasuje pro snížení sazeb.  
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Zapsala: Mgr. K. Šmídková, MA, Sbor poradců Bankovní rady ČNB. 
 


