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Interní protokol z mimořádného jednání bankovní rady ČNB dne 11. 3. 1999 
 
Přítomni pánové Tošovský, Dědek, Tůma, Hrnčíř, Niedermayer, Racocha, Štěpánek 
 
1.1 Úvodní slovo vrchního ředitele Hrnčíře 
 
Na minulém zasedání si bankovní rada vyžádala předložení doplňku ke 2. situační zprávě. V něm 
se potvrzuje správnost dříve provedené identifikace základních faktorů, které by měly být 
určující pro rozhodování BR: propad ekonomiky je hlubší než se dříve očekávalo, trvá výrazně 
utlumený pohyb cenových hladin, předpokládaný vývoj reálných úrokových sazeb 
nekoresponduje s potřebami ekonomiky, která se chce vymanit z recese.  
 
Některé nové, podstatné informace obsažené v předloženém doplňku: meziroční index růstu 
spotřebitelských cen 2,8 %, čistá inflace pokles o 0,1 % (sezónně očištěná meziměsíčně – 0,22 
%) v tom potraviny – 3,1 % (v samotném únoru meziměsíčně – 1,5 %), tradeables komodity – 
1,7 %, ceny průmyslových výrobců – 0,1 %, zemědělských výrobků – 8,5 %; výjimkou zůstávají 
stavební práce (+ 5,9 %) přes výrazný dlouhodobý pokles produkce. Hluboký propad ekonomiky 
potvrzuje snížení tržeb průmyslu o 8,8 % meziročně, průmyslová produkce po očištění na 
srovnatelnou bázi byla o 9,4 % nižší než před rokem, přitom zpracovatelský průmysl 
charakterizují ještě nepříznivější údaje.  
 
Rizikové faktory /mzdy, rozpočet/ byly diskutovány minule. I když vývoj peněžní zásoby není 
pro rozhodování klíčový, je třeba upozornit na jisté oživení na začátku roku. Zatím je nelze 
označit za změnu tendence nebo za výsledek uvolňování měnové politiky, ale spíš za důsledek 
vlivu některých institucionálních a sezónních faktorů. Rychlejší vzestup peněžní zásoby není 
pozorovatelný v emisi korunových úvěrů. 
 
Měnový kurz: v době projednávání 2. situační zprávy byla situace na forexu velmi volatilní a 
nutila k velké obezřetnosti. Z hlediska kurzu nadále existuje pro rozhodování trade-off: na jedné 
straně určité oslabení je žádoucí a pro krátkodobé oživení možná i nezastupitelné, na druhé straně 
jde o míru promítnutí tohoto oslabení do cenové hladiny. Za dané konstelace se riziko jeví jako 
únosné a lze je přijmout. Je lepší krátkodobé oslabení kurzu než ponechat takový vývoj, který by 
směřoval k pozdějším zásadnějším korekcím, jako tomu bylo v roce 1997. 
 
Předložený dodatek k SZ obsahuje pokus o prodloužení prognózy měnového vývoje na začátek 
roku 2000. Určitá rizika se zde zvýrazňují, z hlediska inflace budou působit negativní faktory 
silněji než letos. I když se splnění inflačního cíle v roce 1999 jeví jako realistické, předpokládaný 
reverzní pohyb cen by mohl v první polovině příštího roku výrazně akcelerovat. Předpokládaný 
vývoj v tomto horizontu bude stále relevantnější pro měnová rozhodnutí. 
 
I když ani dnes nelze důvody pro snížení úrokových sazeb označit za zcela jednoznačné a 
bezproblémové, při formulování doporučení na rozhodnutí bankovní rady převážily. Proto je 
návrh rozhodnutí z 2. Situační zprávy opětovně předkládán. V uplynulých dnech nenastaly 
skutečnosti, které by představovaly nějakou zásadní bariéru pro navržené snížení. Přitom ovšem 
musíme být připraveni na to, že dosavadní jednosměrný pohyb cen a uvolňování politiky nemusí 
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pokračovat. Při naplnění předpokládaného vývoje v závěru letošního roku a začátkem roku 2000 
nelze už v polovině roku vyloučit případné korekce v opačném směru.   
 
 
 
I. 2.  Dotazy a diskuse 
 
vrch. řed. Niedermayer: Pokud chceme zabránit opakování vývoje roku 1997, existují už pro 
takový vývoj nějaké viditelné signály ve vnější nerovnováze? 
 
viceguvernér Tůma: Zda a jak se vyvíjelo stanovisko ředitelů měnové sekce ke snížení sazeb? 
Měnová politika není o tom, co se stalo za 14 dní, ale víc o tom, co se stane např. za 6–12 
měsíců. To samozřejmě neznamená nereagovat na podstatné změny, ale zásadní informace se od 
minulého jednání bankovní rady příliš nezměnily. Stále víme, že v nejbližších měsících zůstane 
inflace nízká a utlumená domácí poptávkou. Materiál potvrzuje, že kurz je významný rizikový 
faktor, přičemž neznáme dost spolehlivě vliv jeho změny právě v podmínkách tak utlumené 
poptávky. Pohybujeme se na hraně citlivosti, proto pokud bychom chtěli testovat trh, měl by být 
návrh na úrovni snížení o nanejvýš 0,25 p.b. Na jedné straně útlum ekonomiky pokračuje a čísla 
o inflaci budou nízká, na druhé straně lze očekávat, že právě špatná čísla povedou k poklesu 
kurzu sama o sobě a lze pochybovat, zda toto máme ještě stimulovat. Když dobře nevíme kam až 
kurz půjde a zda jeho pohyb nemůže ohrozit letošní inflační cíl, a pokud máme navíc 
pochybnosti o delším horizontu, který je z monetárního hlediska podstatný, přetrvávají vážné 
obavy z dalšího snížení. 
 
viceguvernér Dědek: Upozorňuje na velmi nepříznivé hodnocení české ekonomiky některými 
zahraničními analytiky: pád plus nebezpečí rozjezdu deflační spirály. Dno zřejmě tato ekonomika 
ve 4. čtvrtletí ještě nedosáhla, první kvartál letošního roku naznačuje pokračování recese. Při 
minulém jednání byly jednotlivé argumenty důkladně diskutovány, dnes se jeví rozhodování o 
něco snazší, a to právě z hlediska nových čísel o propadu reálné ekonomiky. Informace o 
dnešním jednání bankovní rady stimulovaly komentáře, které spíše tendovaly k závěru, že prostor 
pro další snížení tady existuje. Upozorňuje na dílčí signál: snížení sazeb norskou centrální 
bankou, kde byly zatím mezi vyspělými státy prakticky nejvyšší. Možná, že za jisté pozitivum lze 
označit i přiznání Konfederace odborových svazů o jejich omylu při odhadování letošní inflace, 
což by střednědobě mohlo pomoci o něco korigovat mzdově nákladové a poptávkové tlaky. 
Klíčová je problematika kurzu: jeho tendence k posilování v uplynulých 14 dnech spíš podporuje 
snížení sazeb, jeho momentální pokles je pravděpodobně možné interpretovat jako již ex ante 
reakci na očekávané snížení. Není dost jasná úvaha o vlivu kurzu na inflaci při jeho 
znehodnocení (základ propočtu je současná, meziročně nulová, čistá inflace? – pak by totiž došlo 
k podstřelení letošního cíle). Navíc dříve pozorované elasticity jsou při dnešní potlačené 
poptávce podstatně jiné. Pro kredibilitu centrální banky by bylo devastující opakované 
podstřelení při hluboké recesi a vysokých reálných sazbách. Při hodnocení důvodů pro změnu 
politiky je třeba přiřazovat budoucnosti i současnosti příslušné váhy. Nelze argumentovat jen 
dlouhodobým výhledem, když ekonomika jednoznačně očekává, že s poklesem inflace půjdou 
dolů také sazby. Takto jednoduše to lidé chápou a my jim to v podstatě tak i sdělujeme. V situaci 
hluboké deprese, kdy jsou sazby zase na historicky snad nejvyšší úrovni, ztrácí dlouhodobý 
výhled hodně ze svého významu pro rozhodování. Sama procedura cílení inflace je prací 
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s veřejností, dnes by veřejnost naše uvažování a rozhodování podle schématu dlouhodobého 
cílování moc nechápala.  
 
vrch. řed. Štěpánek: Posledních 14 dní nepřineslo příliš nových informací, které by usnadnily 
rozhodování. Údaje o průmyslové výrobě a inflaci spíše indikují, že výhled ekonomiky bude ještě 
o něco horší, než jsme uvažovali, toto implikuje úvahy o vlivu poptávky na inflaci v letošním 
roce. Lze ocenit pokus nahlédnout hlouběji do vývoje v příštím roce, ale rozhodování se 
neusnadňuje. Např. zachování trendové složky ze závěru roku 1999 poznamenané vývojem 
dovozních cen, o které lze mít pochybnosti, zpochybňuje i výhled na rok 2000. Je potřeba 
předložit důkaz, jak se k tézi o růstu dovozních cen dospělo. Je nutné to dát do souvislosti se 
situací v podnikové sféře, kde byl ve druhém pololetí loňského roku velmi výrazný jev – 
dramatický nárůst tvorby zisku před zdaněním. Letos se to zřejmě nemůže opakovat, proto se 
vytváří mantinel pro růst dovozních cen. Lze pochybovat o vývoji cen v r. 2000. Alternativní 
úvahy jiných analytiků vedou k jiným závěrům než se zde prezentují, takže se zdá, že jde v tomto 
případě o velmi subjektivní pohled. Hlavní téma diskuse je zřejmě kurz: co se může stát po 
snížení sazeb, zda při znehodnocení kurzu jde opravdu o rozvolnění měnových podmínek. Může 
dojít k jedné ze dvou variant: buď k mírnému posunu s pozitivním účinkem na ekonomiku, nebo 
se depreciace vymkne kontrole a vynutí si razantní reakci centrální banky; o větší reálnosti jedné 
či druhé varianty není jasno. Nyní neshledává důvody měnit stanovisko k návrhu na snížení sazeb 
sdělené na minulém jednání BR (tj. souhlas s jejich snížením). 
 
vrch. řed. Racocha: Rozhodování se zdá těžší než před 14 dny. Rozpočet zůstává velmi 
nečitelný, příznivé signály nebo vyjádření se odborů pro tisk o jiném výhledu inflace relevantní 
pro vývoj mezd přišlo pozdě. Kurz se nachází blízko hranice, která je v materiálu označená jako 
ještě udržitelná. Dotaz na racionální relace mezi diskontem, lombardem a reposazbou. 
 
vrch. řed. Niedermayer. Na kurz se nelze dívat z pohledu krátkodobých změn, důležité je včas 
zabránit nenávratnému overshootingu. Tady jde o asymetrii: když kurz posílí, lze očekávat 
automatickou korekci; obráceně by to však byl problém. Pro rozhodování o sazbách je určující 
směr vývoje kurzu, a ne nárazové změny. Jsme na jiné kurzové hladině, do které není tolik vidět 
jako dříve, kurz může vlivem špatných zpráv depreciovat aniž bychom cokoli v sazbách dělali. 
Vývoj peněžní zásoby je problémem, který nelze nějakými sezónními či institucionálními vlivy 
vysvětlit. Je tam dramatický nárůst o 8-9 % při očekávaném HDP 3 % a inflaci okolo nuly, proto 
takový signál nelze podceňovat. To je tempo, které je zcela neadekvátní, přitom jde o důležitý 
forward-looking indikátor. Požaduje začlenit podrobnou analýzu toho co se zde děje do příští 
situační zprávy. Problém s inflačním cílem v r. 1999 není v tom, že bychom ho mohli opětovně 
podstřelit, ale že byl stanoven neadekvátně vysoko. Vlastní analýza ukazuje, že když bude vývoj 
inflace kopírovat historická data v podmínkách drastických změn v domácí poptávce, pak sice 
může čistá inflace na konci roku dosahovat hodnoty okolo 3,6 %, ale v  l. pololetí roku 
následujícího téměř 8 % a na konci roku bude směřovat někam do oblasti 5,5 %. Musíme dělat 
rozhodnutí forward-looking, tedy výhled čisté inflace někam k 8 % nám nemůže být lhostejný. 
 
guv. Tošovský: Jaké korelace k růstu a inflaci lze teď odvodit pro vývoj peněžní zásoby a jaká 
zpoždění zde existují. Je ten dnešní vývoj trendem, anebo na potvrzení trendu je nutné počkat? 
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vrch. řed. Hrnčíř: V měnové sekci panuje celkem jednoznačná shoda, že o nový trend nejde. 
Údaje mohou být pozdějším vývojem korigovány stejně jako údaj o nárůstu úvěrů v lednu. 
Klíčový je vývoj úvěrové emise, tam se růst peněžní zásoby neprojevuje, navíc zde došlo k celé 
řadě institucionálních změn, které nebyly v loňském roce.  
 
vrch. řed. Niedermayer: U peněžní zásoby jde o údaje z konce ledna (února), kdy už sezónnost 
neexistuje, přitom ani odchylky skutečnosti a předběžných čísel za únor nebývají už rozsáhlé. 
Různý rozsah floatu působil jen ke konci prosince. Mnohokrát jsme udělali fatální chyby 
v odhadu vývoje peněžní zásoby, důvody pro to, že zde nejde o trend, nepřesvědčují. Technické 
faktory mohou být důvodem jen pro změnu proporcí vývoje M2 a L, jenže nyní oba agregáty 
vykazují poměrně velký nárůst. 
 
viceguv.Tůma: 1–2 měsíce skutečně nepředstavují trend, ale změnilo se prostředí. ČNB půl roku 
snižuje sazby, aby to mj. usnadnilo tvorbu peněz. U M2 jde tudíž o nová čísla, která nejsou 
uspokojivě vysvětlena, to spíš zdůvodňuje posečkat na identifikaci, zda se trend změnil.   
 
viceguv. Dědek: Považuje vysvětlení k růstu M2 podávaná na aukčním výboru za dostačující. 
K možnosti dále odložit rozhodnutí: čerstvější údaje – zejména o tom, jak se změna kurzu projeví 
v inflaci – přinášejí vždy větší komfort pro rozhodování, ale neměli bychom přesto postupovat 
vyčkávavě. Chceme uplatňovat forward-looking přístup, víceméně víme, co nejbližší data 
přinesou, odkládání rozhodnutí sníží kredibilitu centrální banky. Budeme objektem útoků za 
opatrnost, neochotu přiměřeně riskovat. Chybí sice spolehlivější pohled na důsledky případného 
dnešního snížení sazeb na kurz, který by měl přicházet z trhu, ale trh zřejmě už zakomponoval do 
svých sazeb očekávané snížení. Proto nečekané to pro něj nebude a nemělo by tudíž mít 
neočekávaně dramatický dopad. 
 
guv. Tošovský: V situaci hluboké recese a současného opětovného podstřelení inflačního cíle 
nepůjde jen o ztrátu kredibility centrální banky, ale v dnešní situaci to nastolí i otázky její 
nezávislosti. Pokles úrokových sazeb v kombinaci s dalšími špatnými zprávami o ekonomice, 
které by skutečně srazily kurz a způsobily paniku, čili recese při růstu inflace bude velmi 
špatným scénářem vývoje. Přinese ztrátu kredibility, ale nikoli ohrožení nezávislosti. Centrální 
banka prostě otestovala, kam až může s uvolňováním politiky jít. Je skutečností, že poslance a 
politiky inflace teď vůbec nezajímá, klima jejich postojů zřejmě ovlivňuje i to, že jsme na rozdíl 
od jiných států neprošli nikdy hyperinflací. 
 
viceguv. Tůma: Vážné ohrožení nezávislosti centrální banky si  politická sféra vzhledem 
k našemu evropskému začlenění a směřování ani nemůže dovolit. Něco jiného jsou občasné 
hrozby a něco jiného je mandát, který máme ze zákona, který musíme plnit, a ne přizpůsobovat 
naše myšlení politickému okolí. Už minule neposkytovala situační zpráva dostatečné důvody pro 
rozhodování. A ani nyní ještě nevíme mnoho o příčinách chování peněžní zásoby, o možných 
důsledcích změny sazeb na kurz a jak to vše ovlivní domácí poptávka. Čili z hlediska vývoje 
v příštím roce jsou znalosti dosud malé, čísla sama o sobě nemusí být dost spolehlivá a navíc 
závažná změna prostředí může zpochybnit i dosud zjišťované vazby mezi daty. Tématem diskuse 
by měl být rozsah možného snížení. 50 bazických bodů je naprostý risk, pokud pro snížení jsou 
skutečně důvody, pak maximálně o 25 b.b. 
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guv. Tošovský: Možné změny zákona o ČNB nemusí být ve skutečnosti rozsáhlé, ale sledovaly 
by jistě vytvoření rámce pro personální změny. 
 
vrch. řed. Hrnčíř: Změna názoru na snížení sazeb je přirozená v situaci, kdy se pohybujeme na 
hraně citlivosti kurzu. Rozhodování v takové situaci je umění i ve standardních ekonomikách 
(příklad: hlasování v BoE), vždy se pracuje s určitou nejistotou. O vlivu na kurz nemusíme mít 
lepší informace ani na konci roku. Problém rozhodování o měnové politice je vždy spojen s 
rizikem uvažování o tom, co bude za šest měsíců nebo za rok. Prostředí se skutečně změnilo, 
k dispozici jsou jen krátké časové řady, ale to neopravňuje k odkládání rozhodnutí. Např. loni 
v červnu se měnové sekci nepodařilo přesvědčit bankovní radu o snížení sazeb, nebyly k tomu 
také stoprocentní argumenty, ale odklad se zakrátko ukázal jako chyba. Rozhodnutí je vždy 
spojeno s rizikem, každý z nás může jednotlivým faktorům přikládat různou váhu, ale vzít na 
sebe riziko je odpovědností členů BR. 
 
vrch.řed. Niedermayer: Nelze se ptát, zda snížení sazeb do týdne ovlivní kurz a jak. Zejména 
krátkodobý výkyv kurzu není podstatný, důležitý je očekávaný průměrný kurz v delším období. 
Z hlediska vnějšího je pro kurz a sazby určujícím úrokový diferenciál a riziková prémie. 
Diferenciál vůči dolaru je okolo 3 %, riziková prémie na eurotrhu je mezi l a 1 1/2 procentem. 
Čili rizikovou kurzovou prémií je nějakých 150 zákl. bodů, tedy asi 50 hal. na dolar. Pokud 
většina účastníků trhu dojde k názoru, že koruna může zdevalvovat o víc než o tuto prémii, pak je 
pád kurzu jistý. Skutečným rizikem je pád kurzu v řádu desítek procent, který by donutil 
centrální banku drasticky zvýšit sazby, To by pak byl skutečně zničující vliv na ekonomiku. U 
peněžní zásoby musíme znát její očištění o uzavírané banky a kurzové změny. Jediný technický 
faktor je přesun mezi portfoliem krátkých cenných papírů, mezibankovními a klientskými 
depozity. Proto jsme zavedli agregát L. Jiný technický aspekt ovlivňující peněžní zásobu (kromě 
floatu k 31. 12.) neexistuje. Na jednání rozdaný graf není osobní predikcí inflace, ale mj. ilustrací 
toho, že byl špatně (nízko) postaven letošní inflační cíl. Pokud nedojde k znehodnocení kurzu, 
pak podstřelení hrozí. 
 
vrch.řed. Štěpánek: Jeden zdroj rizik je v masovém znehodnocení kurzu a druhý v kvalitě 
predikcí. Všichni vycházíme z úvahy, že ve 2. pololetí letošního roku dojde k nějakému 
výraznému oživení inflace, které podle některých bude výrazně pokračovat v l. pololetí roku 
následujícího a vyžádá si až brutální reakci ČNB. Bylo-li by tomu opravdu tak, pak dnes není o 
čem rozhodovat. Pochybuje, zda vzestupná dráha té inflační křivky bude tolik strmá. Odpověď je 
v tom, co si myslíme o reálné ekonomice a poptávce. Tady nezazněl žádný silný argument pro to, 
že by dosavadní silný útlum nepokračoval i v roce 2000. V dnešní diskusi je asi třeba lépe 
vysvětlit proč snížení o 0,25 p.b je o tolik lepší než o 0,50 p.b. 
 
viceguv. Tůma: Trh je “na hraně” své možné reakce; z předložených čísel je výmluvná 
především kvantifikace úrokového diferenciálu. Na to, v jakém stavu dnes česká ekonomika je, je 
diferenciál minimální. Proto je nezbytné o sestupech rozhodovat velmi opatrně, čili pokud se 
k nim odhodláme, pak je 0,25 bodu maximem. 
 
vrch.řed. Hrnčíř: Diferenciál na euro je 5 % (splatnosti do 12 měsíců), čili při naší inflaci je zde 
manévrovací prostor. V loňském roce jsme nedokázali zabránit nominální apreciaci (přes 
všechny špatné zprávy). Kdyby nedošlo ke specifickému vývoji terms of trade, pak by se tato 
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nominální apreciace projevila v deficitu běžného účtu na úrovni 5-6 %/ HDP. Pouze v důsledku 
vývoje světových cen se apreciace jevila jako konzistentní s vyrovnaností běžného účtu. Proto 
mírná korekce kurzu pozvolnou depreciací je pozitivnější jev než jeho možný pozdější prudký 
výkyv jakožto reakce na zásadní nerovnováhu. V minulé dekádě kurz opět nominálně aprecioval, 
dokud se neobjevily nové informace o inflaci a zpráva o našem mimořádném zasedání k měnové 
problematice. 
 
vrch.řed. Niedermayer: Znovu zdůrazňuje, že na pohyb kurzu se nelze dívat ze dne na den. 
Dnes není jeho přesvědčení o nutnosti neměnit sazby tak pevné jako minulý týden, ale pro 
rozhodnutí je také důležité si říci, zda hodláme ještě reagovat na zprávu o HDP za loňský rok, čili 
na zprávu, která je stará, byť alarmující. Pokud na ni nebudeme reagovat, lze snížení o 0,25 
přijmout. 
 
guv. Tošovský: Pro příští rozhodování měnové politiky bude relevantní, zda důsledkem zpráv o 
HDP bude nastavení nových expektací, které v budoucnu pohnou s chováním obyvatelstva či 
podniků, tj. s přehodnocováním jejich budoucnosti. 
 
vrch. řed. Hrnčíř: K nastavení diskontu a lombardu: je zde úvaha, co chceme tímto rozhodnutím 
signalizovat. Z technického hlediska je úprava diskontu pro úpravu reposazby nutná. Posun 
lombardu tak, aby došlo současně ke zúžení koridoru je jednou z možností, druhou je zachování 
širšího pásma (např. lombard na 11 %), mj. i proto, aby byla větší šance na dlouhodobější 
stabilitu těchto sazeb. Tyto obě možnosti jsou otevřené. 
 
guv. Tošovský: Pokud se dnes provede snížení o půl procenta, bylo by další rozhodnutí za 14 dní 
velmi nekredibilní, také změnu expektací lze zjistit až s větším časovým odstupem. 
Z pronesených stanovisek plyne, že čtyři členové bankovní rady jsou pro snížení sazby o 0,50 
procentního bodu, další tři jsou proti takto rozsáhlému snížení. Změnu diskontu a lombardu pak 
doporučují provést dle návrhu. 
 
 
 
1. 3.  Úkoly z jednání BR  
 

 v rámci 3. situační zprávy analyzovat podrobněji důvody, které vedly k akceleraci 
meziročního růstu peněžní zásoby v lednu a únoru, s cílem posoudit, zda jde o změnu trendu 
ve vývoji peněžního agregátu anebo o nahodilý, technickými či institucionálními faktory 
vysvětlitelný výkyv; 

 zhodnotit možnou elasticitu inflace v závislosti na pohybu nominálního kurzu a dovozních 
cen v podmínkách velmi utlumené domácí poptávky v letošním a příštím roce. 
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1. 4.  Rozhodnutí BR 
 
Bankovní rada rozhodla většinou hlasů s platností od 12. března 1999 snížit limitní sazbu pro 
dvoutýdenní repooperace ČNB o 0,5 procentního bodu, tj. z 8 % na 7,5 %, diskontní sazbu o 1,5 
procentního bodu, tj. ze 7,5 % na 6 % a lombardní sazbu o 2,5 procentního bodu, tj. z 12,5 % na 
10 %. 
 
 
1. 5.  Pilotní verze závěrečných prohlášení (Final Statements) 
 
viceguvernér Tůma: Doporučuje snížení reposazby o 0,25 procentního bodu vzhledem k situaci 
na finančních trzích. V dnešní situaci, tj. při dosud dostatečně nezmapovaných účincích minulého 
sestupu sazeb na kurz a inflaci, a při pochybnostech o důvodech růstu peněžní zásoby může být 
rozsáhlejší snížení úrokových sazeb rizikem. Rovněž prognózy vývoje inflace na začátku roku 
2000 vedou k opatrnosti. 
 
viceguvernér Dědek: Ohled na citlivost finančních trhů by sice mohl vést k opatrnějšímu posunu 
než se navrhuje, ale pro rozhodnutí je důležitější fundamentální situace v reálné ekonomice, to, 
že dna recese ještě nebylo dosaženo. Pohyby kurzu v minulých týdnech neukazují na rostoucí 
riziko důsledků snižování sazeb. Proto podporuje návrh na snížení reposazby o 0,50 bodu. 
 
vrchní ředitel Niedermayer: Domácí poptávka je výrazně a střednědobě utlumená, ale brát 
přednostně do úvahy data o výrobě není správné. Podstatný je vývoj peněžní zásoby a chování 
kurzu a jeho důsledky v malé otevřené ekonomice. Pokud bychom předpokládali ještě reagovat 
na zprávu o HDP za 14 dní, nedoporučuje žádné snížení; jinak je 0,25 bodu akceptovatelné. 
 
vrchní ředitel Štěpánek: Výhled inflace na konci letošního a začátku příštího roku nebude 
zřejmě v podmínkách silně utlumené domácí poptávky tak dramatický, jak to ukazují některé 
prognózy. Minule vyjádřená podpora pro snížení reposazby o 0,50 bodu se nemění, bylo by 
ovšem fatální chybou přijímat za 14 dní další rozhodnutí.  
 
vrchní ředitel Racocha: Hlavní rizikové faktory z hlediska domácí poptávky (rozpočet, mzdy) 
zůstávají ve srovnání s minulými informacemi beze změny. Kurz se pohybuje blízko hranice 
únosné pro splnění inflačního cíle. Proto souhlasí se snížením reposazby jenom o 0,25 bodu. 
 
vrchní ředitel Hrnčíř: pro kladné rozhodnutí o opakovaném návrhu na změnu úrokové sazby 
přibyly další argumenty. Především jsou to informace o pokračujícím propadu ekonomiky spolu 
s potvrzením cenového útlumu. Rovněž stabilizace na devizovém trhu a chování kurzu koruny 
oslabují váhu rizikových faktorů. Podporuje tedy snížení sazby o 0,50 procentního bodu. 
 
guvernér Tošovský: Ke snížení úrokových sazeb byly silné důvody už minule, důvodem 
odkladu rozhodnutí byla mimořádně senzitivní situace na trhu. I když nejsou k dispozici 
nečekané nové údaje, ale uklidnění trhu vytvořilo pro snížení prostor. Rozhodnutí ČNB nebude 
trh šokovat, přitom čtvrt procenta by bylo pod prahem citlivosti ekonomiky. Hlasuje pro snížení 
reposazby o 0,50 procentního bodu, které mj. už anticipuje nepříznivou zprávu o vývoji HDP. 
 
Zapsal: Ing. Krejčí, sbor poradců bankovní rady 


